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 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/19/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 މިއަދު ޔައުމިްއޔާ ެއއް ފާސްުކރާކަށް ނެތް.ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން.  -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25ގަިއ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު  9331ދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަލުވުންތައް ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -2.1

ގައި  11311. 3ގައި ާޢއްމު ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  9331. 2އެކުަލވައިލުމަށް ހޮްއެވވި ަވގުީތ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ  11311. 1ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ 
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. 3ަގއި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  12321. 2އެކުަލވައިލުމަށް ހޮްއެވވި ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ޓީ ކޮަޓިރ ަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމި 0331. މި ރޭ 3ަގއި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2311މެންދުރުފަހު 

1 . 30 

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުޭވ  120މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ  ރައްޔިތުްނގެ -2.2

ނޑަްށ އަންަގވާފަިއވާ ކޮމިޓީ ާއއި  މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީްނ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ަކނޑަައޅުްއވައި އަުޅގަ

 2111/10ވަނަ މާއްާދަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާންކުރަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  120 ސުންގަޑިަތއް މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް 

 35ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ  91/19ރު ޤާނޫނު ނަންބަ -2. 2112ޮއކްޓޯބަރ  31އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ުސންގަޑި؛ 

 .2112ޯއގަސްޓް  31ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ުސންގަޑި؛ 
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 40 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު ަމސައްކަެތއް ނެތް.ުސވާ 1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ 2

 

 45 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ަކންކަން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ  2ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 50 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

     ރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތއް ނެތް.މަޖިލީހަށް ތަޢާ 7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 0
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 55 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. އެފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަެށްއ  ތަޢާރަފްކުރެވިފަިއވާ ބިލެއްގެ ކުރިން 0އަިއޓަމު  އެޖެންޑާ

 ނެތް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 9ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙްމަދު މަނިކު  -9.1

ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލު. މި  2117/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 65ވަަނ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2112ގައި ބޭއްވުުނ،  2112ޖޫން  17ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްާވފައި ވަނީ 

އިދެްއވާނީ ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން، މަޑުއްވަރި ދާއިާރގެ ތިންވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙްމަދު މަނިކު. އަޅުގަ

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙްމަދު މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރީ 

 70ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިްސގެ ޤާނޫނު 2117/11ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ 

ކާރަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ކަމަށް ަޓކައި ައޅުަގނޑު ސަރު ގެ ފުރުޞަތު ދެއްވިމު ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު

ނޑުއަޅުއަދި މި ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު ދަންނަވަން. ޝުކުރު ދިވެިހ  2117/11ދަންނަވައިލާނަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގަ

 2110ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކުގަިއވާ ކަންަތއްތަުކެގ ތެރެއިން

 75ތަޢާރަޟްވާ ކަންކަން އިޞްާލޙުކުރުމަށް ޓަކައި އެކުަލަވއިލަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލެއް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅަނީ، އެ ޤާނޫނަކީ  2117/11

ށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށް ވެފައި، އެ ޤާނޫނުަގއިާވ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަކުކުަރން ފެ

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޤާނޫނުއަާސސީގެ މާއްދާތަކަކާ ހަވާލާޭދ  2110ބައެއް މާއްދާތަަކކީ 

ވަނަ މާްއދާ އަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ  13މާއްދާތަކެއް ކަުމގައި ވާތީ، ެއ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަާށިއ އެ ޤާނޫނުގެ 

 80ވަަނ މާއްދާާއ ތަޢާރަޟްވާ މާއްދާއެްއ ކަމަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ  31ޤާނޫނުއަސާސީެގ 
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ނޑަައޅުއްވާަފއި ވާތީ، އެ ޤަިޟއްާޔގައި ަބޔާންކުރަްއވާަފއިާވ   SCA/2009/09ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ އިން ކަ

ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ަޓަކއި ެއ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ  13ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަަތކޮށް، ުބނެ

ނޑުއިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. ދެން މީގެއިތުރުން  ދަންނަވައިލާނަން މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ަޓަކިއ  އަުޅގަ

ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސެގ  2117/11 ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅުްއވާ ބިލުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާަތއް. ޤާނޫނު ނަންބަރު

 85ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1ޤާނޫނަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 

ތިރީގަިއ  -ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 3އިޞްލާޙުކުރުން. ިސވިލް ަސރވިްސގައި ހިމެނޭ އަދި ުނހިމެނޭ ފަރާތްތައް. 

ވަނަ މާއްާދގެ  111ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -1ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިްސއަުކ ނުހިމެނެއޭ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތައް

ނޑިޔާރުން.  -2)ޅ(ގެ ދަށުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަންކޮްށ، ަވކިކުާރ ފަރާތްތައް.  ވިޔަފާިރ  -3ކޯޓުތަުކގެ ފަ

ޤާނޫނަކުން ސިވިލް ސަރވިްސގަިއ  އެހެން -1ދިވެހި ސިފައިން.  -2ތަންތަނުގައި ަވޒީފާ އަދާކުާރ މުވައްޒަފުން. 

ނަޑއަޅާ ފަރާތްތައް.   90ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރުަގިއ  -2ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ކަ

ހިމެނޭ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން. )ށ( އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، 

އްލު ކޮމިޝަންތަކާއި އެނޫންވެސް މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ މެންބަރުންނާއި އެ ތަންތަނުގައި މަސަްއކަތްކުާރ މުސްތަޤި

މުވަްއޒަފުން ފިޔަވައި ވެރިަކން ހިންގުމުގެ ބާރުގައި ިހމެނޭ އެންމެހައި މުވައްޒަފުްނނަކީ ސިވިލް ސަރވިްސގެ 

ވަނަ މާއްދާ؛ ދެވަަނ ނުކުތާަގއި މި އޮންނަނީ، ބުނެވިިދޔަ  13 ވަނަ ާމްއދާ. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫުނގެ 2މުވަްއޒަފުންނޭ. 

 95ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުން ިސޔާީސ  13ޤާނޫނުގެ 

 -ނޭ. )ހ(ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެިރވުން. ސވިލް ސަރވިްސގެ ެއްއވެްސ މުވަްއޒަފަކު އަންނަނިވި ކަްނކަން ކޮށްގެންުނވާ

އޭނާގެ މަޤާމުެގ ހައިިސއްޔަުތން ލިބޭ ބާރެއް ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ިވަޔސް ބޭނުންކޮށްގެން އެްއވެްސ 

މަސައްކަުތގެ ރަސްމީ ގަީޑގައި ުނވަަތ  -ފަރާތެއްގެ ިސޔާސީ ހަރަކާތްަތކަށް ބާރުފޯރުވުން ނުވަަތ ނުފޫޒުފޯރުވުން. )ށ(

މީ މަސައްކަުތގަިއ އުޭޅ އެްއވެސް ަވގުތެްއަގއި ެއްއެވސް ސިޔާސީ ހަަރކާތެްއގަިއ ރަސްމީ ގަީޑގެ ބޭރުން ވެްސ ރަސް

 100އޭނާެގ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ައދާކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަްށ ޖެހިފައިވާކަން ދޭހަވާ ފަދަ  -ބައިވެިރވުން. )ނ(

ކަށް އެްއެވސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްަގއި ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެ ވާޖިބުތަާކއި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ގޮތަ

އޭނާގެ ަމޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުުރމުގައި ުނވަތަ މަޤާމުގެ ހައިިސއްޔަތުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  -ބައިވެިރވުން. )ރ(

ސިވިްލ ސަރވިްސަގއި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު ސިޔާީސ ޕާޓީެއއްެގ  -ސިޔާސީ އެްއވެްސ ތަޢައްޞުެބއް ގެންގުޅުން. )ބ(

ންބަރުކަން ފިޔަވައި ސިޔާީސ ޕާޓީއެއްގެ އެްއވެސް މަޤާމެްއ އަދާކުރުން، ނުވަތަ ސިޔާީސ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެދި މެ

 105ވަަނ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ "ސަރުކާުރ"  77ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -3ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ވުން. 

"ސަރުކާރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  -77މި ލަފްޒުގެ މާނަކުރުން އުިނކުރުން. 

ވަނަ މާއްދާގަިއ ހިމެނޭ ތިރީގަިއ  77ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫުނގެ  -2ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ސަރުކާރަށޭ. 



5 

 

. )ރ( ގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ "ސިޔާސީ ަހރަކާތް" މި ލަފްޒުގެ މާނަކުރުމުގައި ހިމެނޭ )ރ( އުނިކުރުން

ނިޑޑޭޓެްއގެ ގޮުތގަިއ  ނަޑއެޅިަފއިވާ އިންތިޚާަބކަށް ކެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްތާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުަގއި ކަ

 110މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  -1ކުރިމަތިލުމާއި ކެންޑިޑޭަޓކަށް ވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްެވސް މަސައްކަެތއް ކުރުން. 

ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުން ފެށިގެންނޭ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސވިލް މި 

ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ، ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުަގނޑުސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮތުން 

ިސވިލް ސަރވިސް ައކީ ިސޔާީސ ނުފޫޒުން އެްއކިބާވެަފއިވާ  ސަރުކާރުގެ އެްއ މަޤުޞަދަކަްށ ވެގެން މި ދަނީ ިދވެހި

އަގުހުރި ޚިދުމަތްތެރި ސަރިވސްއަކަށް ހެދުން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙުްނ 

ނަޑއެިޅގެންދަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަްށ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގަ   115ިއ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަ

ނޑުބައިވެިރެވވޭނެ އިންތަކާއި މިްނތައް.  ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ސިވިލް ސަރވިސްެގ  އަުޅގަ

ޤާނޫނުގައި ފެިށގެން ައިއއިރުަގއި އޮތް ގޮތުން ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން ސިޔާީސ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެިރވުން 

ހެންނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އުވާލުމަށް ޓަަކއި ކުެރވުނު ަދޢުވާއަކާ ގުިޅގެން އެ ާމއްދާ ވަނީ މުޠްލަޤަށް މަނާކުރެވިފަ. އެ

މެްނގެ ސިވިލް ސަރވިްސގައި މަަސއްކަތްކުާރ މުވައްޒަފުންނަށް ސިާޔީސ އަޅުަގނޑުއުވާެލވިގެން ިދޔުމަށްފަހުގަިއ 

 120ލަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެހައި ބޭފުޅުްނ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމުަގއި ެއްއވެސް ހުރަހެއް ނެތްަކން ފާހަގަކޮށް

ވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ ަފދައިން ޙަޤީޤަތުގައި ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން މި ކުރަްއވަނީ ވަރަށް ައގުހުރި، 

ކަެތއް ޤައުމީ ޚިދުމަތެއް. އަދި ިސިވލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފަންނީ ުނވަތަ ޓެކްނިކަލް މަަސއް

ކުރަްއވާ ބޭބޭފުޅުން. ވަރަށް އަގުހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ސިާޔސީ ވަޢުދުތަކާ ެއކީަގއި ސަުރކާރެއް ވުޖޫދަށް އަިއކަމުަގއި 

ވީނަމަވެސް ސަރުކާރަކުްނ ެވވަަޑއިގަންަނވާ ިސޔާސީ ވަުޢދުތައް ފުއްދައިދިނުމަށް ަޓކަިއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ފަންނީ ގޮތުްނ 

ނޑު ކެއް ކުރަްއވާ ފަރާތްތަަކކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންކަން އެންމެ ައގުހުރި މަސައްކަތްތަ   125 އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ުމވަްއަޒފުންނަކީ އެްއވެސް ކަހަލަ ސިޔާސީ ިވސްނުމެއް ނެތި، 

ގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ތަޢައްޞުބެްއ ނެތި، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ބޭރުވެތިބެ މަސައްކަތްކުރުމު 

ނޑު ވާން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ނަޑއެޅިގެންދާ  އަުޅގަ ފާހަަގކޮްށލަން މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ާޤނޫނުން މި ކަ

ނޑުއިންތަކާިއ މިންތަކުގެ ތެެރިއން  މެްނގެ ސވިްލ ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްަތކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުފުރުޞަތު ލިިބގެންދާކަން  ބައިވެިރވުމުގެ  130ފާހަަގކޮށްލަން. އެގޮތުން ިސވިލް ސާރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުން މަސައްކަުތން  ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަުކގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މި ދަނީ އަޅުގަ

ަތކުަގއި އޮފީހުގެ މަސަްއކަތްކުާރ ވަގުުތގައި ނުވަތަ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މި ހޭދަކުރާ ވަގުތުަތކުަގއި. މަސައްކަުތގެ ަވގުތު

ބޭރުން ވެސް އޮފީހުގައި އަާދކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދާކުރާ ވަގުތުތަުކަގިއ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި 

ނޑު ކުރިންެވސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން މިކަން،  މި މިންވަރަށް މަނާކުރަން އުޅުން މި ޤާނޫނުގައި އެބަ ަމނާކުރޭ. އަުޅގަ
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 135މި ޖެހެނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ައކީ ސިާޔސީ ތަޢަްއސުބުން ބޭރުވެފައި ތިބި، އަިދ ސިޔާސީ ެއްއވެސް ނުފޫެޒއް 

ނެތި މަސައްކަތްކުެރވޭ ބަޔަކަްށ ހެދުން. ހަމައެއާއެކީ ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ުކރިން ހިފެހެއްޓިފައިވާ ބަެއއް 

ންތައް ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ޛަރީޢާ އިން ދޫކުރެވިގެންދާކަން. އާެދ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ފުރިހަމަ ހިފެހެއްޓު

މިނިވަންކަމާ އެކު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރާ އެީކަގއި ހުރިހާ ވަގުެތްއގައި ހުރިހާ މާޙައުލެއްގައި ެވސް ދިވެހި ސިވިްލ 

ހެން ވަގުތުތައް ހޭދަކުރުމުެގ ފުރުޞަތުދިނުން. މިގޮތުން ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރުމާ އަދި އެހެނި

 140ކުރީަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮތުްނ ދިވެހި ސވިލް ސަރވިްސެގ މުވަްއޒަފަކު، ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ނިޑޑޭޓެއް ގޮުތގަިއ ވާދަކުުރން، ނުވަ ނިޑޑޭޓަކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަކނަޑއެިޅފައިވާ އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަށް ކެ ތަ ކެ

ވުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން ވެސް ވަނީ މަނާކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުެގ 

ދަށުން މިފަދަ އެއްެވސް މަަސއްކަތެްއ މި ޤާނޫނުަގއި ިސާޔސީ މަސައްކަެތްއގެ ގޮތުަގއި މަނާކުރެވިގެންނުދާނެ. މާނަ 

ނޑުމެންގެ ސިވިްލ އަކީ މި އިޞްލާޙު ގެނައު މަށްފަހުގައި މި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ، އަޅުގަ

 145ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބެ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަށް ވާދަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

އާދެ، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ  މަސައްކަތްކުރުމާ އަދި އިްނތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ.

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކަކީ ނުވަތަ ޤާނޫނުތަކަކީ އިލާހީ ޤާނޫނުތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ިމ 

ބިލުތަކުގައި ކުށް ހުރުން ނުަވތަ އުނިކަންތައްތަެކއް ހުރުްނ އެއީ އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް 

މިތިބީ މި ގޮތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ިއޞްލާޙުކުުރމަށް ޓަކައި. އަދި އިޞްލާޙު ކޮށްފައި މިފަދަ ޤާނޫނުތަކުގެ  ވަދެ

ނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަމާިއ ޙަްއޤުތައް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ   150ޛަރީޢާ އިން އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ހުރިހާ މެންބަރުން އަރިހުން އިލްތިމާސްކުރަން، ގޮތުަގއި ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެން ކަމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑު އެދެން ޢާއްމު ޮގތެއްަގއި ބަެއއް މެންބަރުން ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތަށް، ހަމަެއކަނި ބިލެއް އަުޅގަ

ކަނި ސަރުކާރަްށ ފާޑުވިދާޅުވުމުގެ ބަދަލުަގއި ކުރިމަށްޗަށް ހުށަހެޅޭ ވަގުތު ސިޔާސީ ޖަޒުބާތުަގއި ތިއްބަަވއިގެން ހަމައެ

ވިސްނުންތެރިކަމާ ެއކީަގއި ަފންނީ ގޮތެްއގައި ވިސްަނވަިއެގން، އުފެއްދުންތެރި ބަހުސެްއ މި ބިލަށް ކޮށްދެއްވުން. 

ނޑުމެންގެ ިސވިލް  155 އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން، ިމ ބިލުގަިއ ހުރެދާނެ އުނި ަކންތައްތަކެއް. އަދި ާޚއްަޞޮކށް އަުޅގަ

ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން ފަހަރެއްަގއި ކަންބޮުޑވެދާނެ ކަންތައްތަކެއް މި ބިލުގައި ހުރުން އެކަީށގެންވޭ. މި ބިލުގަިއ 

މިގޮތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްޞލާޙުކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުެރވޭނެ. ކޮމިީޓ 

ނޑުމެންނަށް ދިރާ ސާކުރެވޭނެ. ކަމާ ގުޅޭ ބޭބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭބޭފުޅުންނާ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިލުތައް މި މަޖިލީހުން ނިކުމެގެންދިޔުމުގެ ުކރިން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  ސުވާލުކޮްށގެން އަުޅގަ

ނުޑ ޮގަވއިލާހިތްަވނީ ސިވިލް  160ސަރވިްސގެ ޤާޫނނަށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާަޙކީ  ގޮތުަގއި ފާްސކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އެތަކެއް ހާސް މުަވްއޒަފުންެގ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިަފއިވާ އިްޞލާޙަކަށް ވާތީެވ، މި އިޞްާލޙު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް 
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ނޑުމެންެގ ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންގެ ޚިދުމަތަކީ ސިޔާީސ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފަިއާވ،  ފުރިހަމަކޮށް، އަޅުގަ

ްއވެސް ިސޔާސީ ފަރާތަަކށް ވެސް ނުފޫޒު ނުފޯރުޭވ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެްނ އެ

ނުޑމެންގެ ސިވިލް ސަރވިްސގެ  ނުޑ އެދެނީ މި އިޞްލާޙުެގ ޛަރީޢާ އިން އަޅުގަ މަސައްކަތްކުރުން. އަުޅގަ

 165ީކގައި ިސޔާސީ ބޭފުެޅއްގެ ނުފޫެޒއް ނެތި، ސިާޔސީ މުވަްއޒަފުންގެ ޚިދުމަތް އިތުަރށް ފުޅާވެގެންދިޔުން. މިނިވަްނކަމާ އެ

ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެތިބެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މަގުފަހިެވގެންދާނެ 

 ކަމަށް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވީތީ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 170ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު ަކނޑަެއޅިފައި ވަނީ. އެގޮތުްނ  3ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ޖުމްލަ 

 21ސިކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  22މިނެޓު  20ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  31ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  1ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ  31މިނެޓު  11ތު. އެމް.ީޑ.އޭ އަށް ސިކުން 21މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ހުޅުވާލަނީ  1ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

ތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަްށ ޓަކައި. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

 175 މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. 

 

 މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

ިމއީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ާޚއްޞަކޮްށ ، 2117/1` ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  12މަތްކޮށްދޭން ތިބި ވަރަށް ގިނަ ބައެްއގެ އިހުސާސްަތކާ އެީކަގއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދު

ނޑު ވެްސ އެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެިރވެހުރެ ގެނެވުނު ޤާނޫނެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މި ޤާނޫނު   180މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ވާ ގޮތަށް ސިވިްލ ސަރވިސްގެ މުަވްއޒަފުންގެ ގެނަިއއިރުަގއި ސަރުކާރު؛ ެއ އިރެއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާަރކުން ބޭނުން

ގޮތުަގއި މަސައްކަްތކުރަމުން ެގންދިޔަ ސަރުކާރުގެ މުަވއްޒަުފން އެކި ތަންތަނަށް އަރުވާލަިއ، ރަށްރަށުގައި ތިބި މީހުން 

އް މާލެ ގެނެސް މާލެ ބަންދަށް ދޫކޮށްލައި، އެްއވެސް ކަަހލަ އުސޫލެއް ހަމަެއއް ނެތި އޮްއވާ ސިާޔސީ ހަރަކާތްތަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް  2112ރާއްޖޭަގއި ފެށިގެން އަިއ  ވަނަ އަހަރު ތެޭރގަިއ އުފެުދނު ޚިޔާލެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާޮކށް، އަުޅގަ

 185އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގަިއ ދަންނަވަން؛ މިއީ ަވކި ިސޔާސީ ފިކުެރއް ނެތި ިސާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ތެރޭަގއި މި 

ދު މި ބިލު ކޮަށިއމަށައި ކުދިކޮށްލުމަށް ޓަަކއި އެްއވެސް ފިކުެރއް ކުރަމުން މަޖިލީހުގައި އެކުެލިވގެންދިޔަ ބިލެއް. މިއަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނނަށް މިހާތަނަށް ލިބިދީފައިވާ  ގެންދާއިުރގައި މި ބިުލގެ މުިހއްމުކަމާއި މި ބިލުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަްނ އެބަ ޖެހޭ. ސުޕް ރީމް ޯކޓުގެ ނިންމުމަކާ ެއްއގޮތަށް ޙައްޤުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އަުޅގަ
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމެްއ ކުރުމަށް ޓަކައި ަވކި ސިާޔސީ ފިކުރެއް މި ތަނުގައި ބޭުނންނުކުރާށޭ ކިޔާފައި ސިާޔސީ 

ނުޑމެންނަކީ ސިޔާސީ ފޯރަމެ  190އް. ފްލޯއެއްަގއި ވާހަކަދަްއކާފައި ިބލު ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ ބަލަިއގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

މި ތަނުގައި ދައްކަނީ ސިާޔސީ ވާހަކަ. އަދި ބިލެއް ލީމަ ދައްކަންޖެހެނީ ވެސް ސިޔާސީ ވާހަކަ. އެހެންނޫނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނީ މިސްކިތުގެ މުދިމުން ގޮތުަގއި. ައދި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަުކރަން، ވަރަށް ގިަނއިން މި 

ނޑު ވަރަްށ މަޖިލީހުގައި މިހާރަކަށްއައިްސ ތަޅުމުގައި އެބަ ވި ދާުޅވަުމންދޭ މިއީ އިލާހީ ޤާނޫނެއް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ތަޢާލާ ބާްއވާލެްއިވ ކީރިތި ޤުރުއާނާ އަުޅވައި އެްއވެސް އެްއޗެްއގެ ވާހަަކ هللا އަދަބުވެރިކަމާ އެީކަގއި ދަންނަވަން. 

ނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް އެ  195ބަ އެނގޭ މި ތަނުަގިއ ދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އެްއގޮތަކަށްވެސް އިލާހީ ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުގެންނަން ނޫންކަން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ނަާގ 

ކޮންމެ ފަހަރަކު މިއީ އިލާހީ ޤާނޫނެއް ނޫނޭ، އެ ވާހަކަ ެދއްކުމުެގ މާ ބޮޑު މާނަެއއް ޮއތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. ެއ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މާތްެވެގންވާ އިސްލާމް ދީނުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަންަގވާފަިއވާ ވާހަކަ ެއގޮތަ ށް ދެްއކުމަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ފިކުރު ބަދަލުކުރުމަށް މި  ނޑުމެން ބަދަލުގެނެސް ދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ ޙުކުމްތަކުގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން؛ ތަނުގައި ފިކުރެއް ުއޅެނީއޭ. އަޅުަގނޑު ހީކޮްށގެން   200ހުރީ، ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤުތަކެއް ަރއްޔިތުންނަްށ އެބަ ހުރި. ޤާނޫނުއަސާސީ؛ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް 

ވަަނ  10ބަދަލުވެގެން އަިއއިުރގަިއ، ނޫ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ އެްއޗެހިތަެކއް ހުރި ކަމަށް މިއަދުގެ 

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މި ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، 

ނޑުމެން ލިޔެފައި ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރި ާފސްކުރުމަކާއި މި ޤާނޫނުައާސސީގެ އިންތިޤާލީ ބާބުގައި ައޅުގަ

 205މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަަޅށް ވިދާުޅވެވެންޏާ އެނގޭނެ އެްއޗެހިތައް ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ 

ވަނަ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުން އެއްވެސް ަކމެއް ނުކޮށް އޮތުމާ ގުޅިގެން  17މި ވަނީ ކީއްކަން. ވިދާޅުެވވެްނ އުޅޭ ކަހަލަ، 

ނެއްނޫން. ޤާނޫުނއަސާސީ އަކީ ައޅުަގނޑުމެން ތިމަންނަމެންނަށޭ މި ޖެހުނީ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލުވާން. އެހެ

މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެްނ ހެދި އަސާސީއެއް. ެއއީ ނޫ ކުލައިަގއި އޮތަސް، ފެހި 

ވަނަ އަހަރު އުެފއްދި ޤާނޫނުއަސާސީ ކަުމގައި ވިަޔސް، އެއީ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާިއ  1932ކުލަިއގައި އޮތަސް، 

ނޑުތަކެއް އަބަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިނިވަން  210ކަމަށް ބާރުދީ، ރައްޔިތުން އުޅެންވީ ގޮތް ަކނޑައެުޅގެ މިންގަ

ނަޑއަޅާފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް. އެހެންވީާމ، ނޫ ޤާނޫނުއަސާީސގައި އޮތް ވާަހކަ ެއއް ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  ކަ

އޮތިއްޔާ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް  ނެތިގެން، ނުވަތަ ނޫ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނެްއ މިއަދު

ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ވާޖިެބއް އެކަން ބަދަލުކުރުމަކީ. ެއގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަްތކުރުމަކީ އެންމެ 

ނޑުެމން މިއަދު ހީކޮށްގެން ހުރީ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅާއިރުަގއި މި ޤާ ނޫނުގައި ިދވެހި ރަނގަޅު ކަމެްއ. އަުޅގަ

 215ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުަވްއޒަފުން؛ މަސައްކަތް އަދާކުރާ ުމަވއްޒަފުން، ކޮންމެ މުަވއްޒަފަކަްށ އެންމެ ކުޑަ މުސާރައެްއެގ 
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ރުފިޔާ ަކނޑައެިޅގެންދާނެކަމުގެ ވާހަކަ ައޑުިއވިގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން މިއަދު މި  2111ގޮތުަގއި 

ޞްލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި، ިސވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނުގައި އުޖޫރަދިނުމުގައި ޮއންނަ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ބިލަށް ހުށަހަޅާ އި

ރުފިޔާ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްަގއި މަސައްކަތްކުާރ؛ ެއއަށްވުރެ ކުަޑ  2111އަކީ ދިވެހި ކޮންމެ މަސައްކަްތތެރިއަކަށް 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ައޅުަގނ ނޑު މިކަން މުސާރައެއް ނުެދވޭނެ ކަމަށް ައޅުގަ ޑު ުއއްމީދުކުރަން، އަދި ލިޔުުމން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްކިއްޖެ. ިސވިލް ސަރިވްސގެ މުވަްއޒަފުންނަކީ ބޮުޑގުޅަ   220ހުށަހަޅާނަން. ލައްކަ ގިނަ ާވހަކަތައް އަުޅގަ

ލާ ވާހަކައެއް ނޫން. ކަމަށް ހަދައިގެން ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ގެްނގުޅެމުްނ ގެންދަނީ. އެއީ ވަކި ސަރުާކރަކަށް ބަ

މިއަދު ވެސް ވާނީ އެގޮތަށް. އެްއވެސް ސަރުކާަރކުން ެގންނަ ކަމެއް، އެ ސަުރކާރަުކން ގެންނަ މެނިފެސްޓޯއެްއ 

ނަޑއިގެން ގެނެސް އެ މީހުން މާލެތެރެ  ނޑަކަ ތަމްފީޛުނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެގެނެއް ނޫން ސްކޫލުތަކުަގއި ިތބި މީހުން ކަ

ކުުރ ތަފާތުވެގެެނއް ނޫން. އެކަމަުކ، ޤާނޫނުއަސާީސަގއި އެބަ ުބނޭ އެ މީހުންނަށް ސިޔާީސ އަށް ދޫކުރަނީ. ސިޔާީސ ފި

 225ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެިރެވވޭަކމާއި އެ ވާހަކަތައް ދެްއކޭކަން. ސިވިލް ސަރވިސް އަށް މީހާ ބަދަލުވީމާ ސިޔާސީ ވާހަކަ 

ނޑިޔާރަކަށް ބަދަލުވީމާ ސިޔާސީ ގޮތުން ެއ މީހު ން ވޯޓުލާންވީ ގޮތާއި ޯވޓު އޮޅުވާލުުމގެ މަސައްކަތް ެއ ނުދެއްކިފައި، ފަ

މީހުންނަށް ކުރެވިފައި، އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ވޯޓު ލިސްޓުަތއް ދަމާގެްނގޮސް އެ މީހުން ބޭނުންވާ 

ދީފައި، ދެން ގޮތަކަށް އެ ެއްއޗެހި ބަދަލުކޮށްފައި، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެތާ އެތެރެ އަށް ވަދެ ޯވޓުލާންވީ ގޮތް ބުނެ

ސިވިލް ސަރވިސް މީހުންނަށް ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ ަދއްކަން އޮތީ. މި ރާއްޖޭަގއި ިސވިލް ސަރވިްސގައި މަަސއްކަްތކުރާ 

 230މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަަދދެއްގެ މީހުން ިސވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރުކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނާ ދުރަށް ގެންދިއުމަކީ 

ބޭނުންވާނެ ކަެމއް. ެއީއ ބޭނުން  ވަގުެތއްަގއި ޤާނޫީނ ޙައްޤު އެ މީހާ އަށް ނުީދ،  ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކުރަން ވަރަށް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން؛ މި ރާއްޖޭަގއި  އޭނަ ކޮށްފަިއވާ މަަސއްކަތްަތކުން މަޙްރޫމުކޮށްލުމަށް ލިބެ ފުރުޞަތެއް. އަުޅގަ

ޕެންޝަނަށް ޓަކައި އެ މީހުން އަމާޒުކޮށްގެން  ސިވިލް ސަރވިްސަގއި މަސަްއކަތްކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަކީ އެ މީހުންގެ

ނޑޭ  ތިބި ބައެއް. އެހެންވީމާ، މާދަމާ އެ މީހުން އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލުމުގެ ނަމުގައި އެ މީހާގެ ޕެންޝަން މެދުނުކެ

 235ޤާނޫނީ  ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ އެއްޮކޅުން މި ބުނަނީ ތިމަންނަގެ

ޙައްޤެކޭ އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަކީ. އަނެއްކޮޅުން މި ބުނަނީ ސިވިލް ސަރވިްސގަިއ ހުރެއްޖެއްޔާ ކަލެ އަށް ިތ 

ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ކޮްނ ބަދަލެއްތޯ ގެންނަންޖެހެނީ، ޤާނޫނަށް ކޮން ބަދަލެއްތޯ 

ނޑު ވަރަށް އަަދބުވެރިކަމާ އެުކަގއި ދަންނަވާަލން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ގެންނަންޖެހެނީ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ވެސް. މިއީ ިސވިލް ސަރިވސް ޤާނޫނަށް ވީމަ މިހާ ބާރަށް ތެދުވެ މި ވާހަކަ މި ދަްއކަިއގަތީ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު 

ނުޑމެން ތައްޔާރަށްކޮށްފައި އޮްތ އެއްެޗއް. ވަރަށް ގިނަ  240ަކތީބުން މާލޭގެ މަގުމައްޗަްށ  އަސަރަކާ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

އަަހރުގެ ދިގު ވެރިކަުމގެ ތެރޭގަިއ ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަްއ  31ދޫކޮށްލައި، ވަރަށް ގިނަ ޓީަޗރުން ހަލާކުކޮށްލައި، 

ސަރުކާރުަގއި ތިބި އެތައް ަބއިވަރު ިދވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ކުރުމާ ގުޅިގެން މި ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެން ގެނައީ. 
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ނޑުމެންނަކީ ސިވިލް ސަރވިްސަގިއ ، އެހެންވީމާ މި ޤާނޫނާ ކުޅުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތާކުޅުން ކަހަލަ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަދު ކަމެއް  މަސައްކަތްކޮށްލަން ފުރުޞަތު ލިބުނު ބައެއް ެވސް ނުމެނޫންމެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 245 ކުރަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ކުާރނީ...

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އިރާހެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދޫ ދާކުޑަހުވަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ދެންެމ 

ވެހި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާ ގުޅުަވިއގެން، އަދި މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދި

 250ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟުާވ ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ހުށަހަޅާފަިއ  31ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ މާއްދާގެ ތެެރއިން 

ނޑު ހަމަ ތާއީދުުކރާ ކަންތައްތަކެއް. އެހެން މި  އޮތް އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވާތީ، މީގައި ހުރި ގިނަ ކަންތައްަތކަކީ އަުޅގަ

އްދާ އަށް ިއޞްލާހުގެންނައިުރގައި ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފަކު، އެ މުަވއްޒަުފެގ ވަނަ މާ 13ދެންނެވި ކަމަކީ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރުމުަގިއ ނުވަތަ ރަސްމީ ގަޑީގައި އެ މުވަްއޒަފެްއގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތް ވަރަށް 

ޑަށް ޤަބޫލުުކރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަކމެއް ވީމަ، މިއީ ހަމަ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮ

 255ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގަިއ ަބޔާން މި ކުރަނީ، ސިވިލް  13އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުސވާލުއުެފދޭ ހިސާބެއް އެަބ އާދޭ. 

ސަރވިްސގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ެމންބަރުކަން ފިޔަވައި ިސޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ެއްއވެސް މަޤާމެއް 

ން ނުވަތަ ސިޔާސީ ާޕޓީއެއް އުަފއްދަިއ، އުފައްދަން އެދި ހުށަހަޅައިގެންނުވާނެ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ވޭ. އަދާކުރު

އަޅުަގނޑު ުސވާލަކީ މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނިންމުމުން ކިހާހިސާބަކުންބާއޭ އަނެއްކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގަިއ 

ވަނަ މާއްާދގައި ިމ ބަޔާންކުރަނީ ިސޔާސީ ޕާީޓ  31ކަމަީކ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ބަހެއް ބުނާނީ. އެހެންވީާމ، ިމ ދަންނަވާ

 260އުފައްދައި ޕާޓީަތކުެގ ހަރަާކތްތަކުަގއި ބަިއވެރިވުުމގެ ަޙއްޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް. މިހެން 

ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ،  ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާފު 299ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮްށފައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޤާނޫނެއް ހެދިފައިނެތުމަކީ، ޤާނޫނެއް ހެދިފައިނެތުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ައސާސީ ޙައްޤުތަާކއި 

މިނިވަންކަމަށް ކުޑަ ވެސް ިމންވަރެްއގެ ބުރުލެއް އަރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. އެހެންީވމާ، މިގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން 

އި މާދަމާ ކަންނޭނގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަނެއްކާ ނިންމާނީ މީގެ މާނަކުރުމުގައި ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއ ބަޔާންކުރާއިުރގަ

 265ވަަނ  31އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ިސވިލް ސަރވިްސގައި ހުންނަ މެންބަރަކު ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ން މި ުއޅޭ ވާހަކަ އަީކ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ގޮތަށް މާއްދާގެ ދަށުން އޭނަ އަށް ިލބިގެންާވ ޙައްެޤއް ކަމަށް. ދަްނނަވަ

ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ކަންތައްތަކަކަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ވަކި ގޮތަކަށް ތަޅުލެިވގެން އެކަން ކުެރވުނީމާ ދެން 

ވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ހަމަ ސުވާލުއުފެދޭވަރުގެ ކަންތައްތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަނެއްކާ ފެނިގެންނުދާނެބާއޭ. އެހެން

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ޚާއްޞަޮކށް ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔެއް މި ކަމުގައި ހޯދުމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސެގ 
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ނުޑ ދެކޭތީވެ ހަމަ މި ވާހަަކ   270އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އެކަމުަގއި ފަސޭހަެވގެންދާެނ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަާމ އެކު ދަންނަވަން؛ މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ސިސްޓަމުގެ ދަންނަވައިލީ. އާދެ! އަުޅގަ

ތެރޭގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޤާނޫނަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

ބޭނުމަށް ޓަކައި ެއކިެއކި  އެހެންނޫންނަމަ، މިއަދު ސިާޔސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ނުވަަތ މީގެ ކުރިންެވސް ސިާޔސީ 

މީސްމީހުން ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމާ، މި ކަންކަމަކީ އެ 

 275މީހުންގެ މައްޗަށް ފޯުރކުރެވޭެނ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުންނަކީ ވަރަށް ރަނަގޅު ހިމާޔަތެްއ 

ން ެއއްކިާބ އެއް މާނަިއަގއި ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް ކުެރވިފަިއވާ ބައެއް. އެހެންވީމާ، މިކަްނ ސިޔާސީ ނުފޫޒު

ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނުހެދުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި 

ނޑު ދެކެން. ހަމަ ގިނަ ކަންތައްަތކަކީ ީމަގިއ ޚާއްސަކޮށް މި ބިލަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެްއގެ ގޮ ުތގައި އަުޅގަ

ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއަޒފެއްގެ ގޮުތގައި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އޭނަ އެްއވެސް ވަރަކަށް ސިާޔސީ 

ނޑުމެން ޤަބޫލު؛ ޤާނޫނުއަސާ  280ވަނަ  31ސީެގ ގޮތުން ަވކި ފަރާތަކަށް ބުަރެވ މަސައްކަްތކޮށްގެންނުވާނެ. އެއީ އަުޅގަ

މާއްދާ އިން އޭނަ އަށް ލިބޭ ޙައްޤެއް ނޫން އެީއކީ. އެހެންީވމާ، އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ރައްކާތެރިކުެރވިފައި އޮތުމަކީ 

ނޑު ެދކެން. އަދި ހަމަެއއާެއއްކޮްށ  ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ިމއަދު ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުން ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

އި ބަޔާންކުުރމަށްފަހު، ދެން ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފެްއގެ ފަރާތުން އެކަން ކުރެިވއްޖެ ނަމަ، މިގޮތަށް ޤާނޫނުގަ

ކަންތައް ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ޤާނޫނުގައި އެބަ ަބޔާންކުރަންޖެހޭ. އެހެންނޫންކަމަށް ވާނަމަ 

 285ކަން، އޭނަގެ ިވސްނުމަކީ ކޮބަިއަކން، އޭނަ ސިޔާސީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ސިާޔސީ ހަރަކާތްތަކަކީ ކޮބައި 

ނޑުމެންނަކަށް ނުބެލޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ަކންކަމުގައި ހަރުދަނާ ގޮަތކަްށ  ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮބަިއކަން އަުޅގަ

ކަމަށް ހަރުކަށި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި މިކަން ކުރެިވގެންދާނީ ހަމަ އެ 

ނަޑއެިޅގެން. ޝުކުިރއްޔާ.   އަދަބުތަކެްއވެސް މި ޤާނޫނު ތެރޭގައި ކަ

 

 290 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ވަރަށް މުހިއްމު ާޤނޫނަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު ިބލެއް ހުށަހެޅިގެން މި ދިަޔއީ. 

ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. މީގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނުގައި އެބަ  އެއީ

ހުއްޓޭ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ކަންތައްތަަކކާ އަދި ތާއީދުނުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަ ހުރިކަން 

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ ހަރަކާތްތަެކއްަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެޮގތުން، 

 295ބައިވެިރެވވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ހަރަކާތްތަކަށް ވުން މިއީ ިޑމޮކްރަސީަގއި ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ 

ސިޔާސީ ގޮުތން އެ މީހަކު ކުރިއަށްދާން ފާހަގަކުރަން. އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ އެ ޙައްޤު؛ 
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މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްޤު. ައދި އެއީ ސިވިލް ސަރވިސްަގއި އުޅޭ މުަވއްޒަެފއް ކަމުަގިއ ވިޔަސް އެ މަސަްއކަތްކުާރ 

ގަޑިަތއް ފިަޔވަިއ އެހެން ގަިޑތަކުަގއި ެއ މީހަކު ިސޔާސީ ގޮތުން ކުިރއެރުވުމަށް ަޓކަިއ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްުޤ 

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަާޔ އެުކ ފާހަގަކޮށްލަން؛ މިހާރު ޤާނޫނުގަިއ އޮންނަ ގޮތުން އޮ ންނަންޖެހޭ. ނަމަވެސް މިހާރު އަުޅގަ

 300އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލަންޏާ، އެއީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވާން އިންތިޚާބުގަިއ 

ވިސް އިން ވަކިވާން. މިގޮތަށް އޮތުމުްނ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިަނ ބައިވެިރވާންކަމުަގއި ިވޔަސް މި ޖެހެނީ ސިވިލް ސަރ

 މީހަކު މި ޖެހެނީ ބަޔަކަށް އެބަ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިެވގެންދޭ. ެއީއ އެްއކޮޅުން އިންތިޚާބުުނވެއްެޖއްޔާ އެ 

ނޑު ދަ ންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއްުމ ވަޒީފާ ވެސް އެ މީހެއްގެ ައތުން ބީވެގެންދާ ތަން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް މި ބިލުގައި އެަބ ވޭ. އެއީ ިސޔާސީ ގޮތުްނ މަސައްކަތްކުާރއިރު ވެސް އިތުރު ކުރިއެރުންަތއް ހޯދަން 

ނޑަށް މީަގއި   305މަސައްކަތްކުާރއިރު ެވސް ިސވިލް ސަރިވސްަގއި ވެސް ަމސައްކަތްކުެރވޭ ގޮތަށް. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ަފއި މި ވާ މާއްދާ؛ ެއއީ ކެންޑިޑޭެޓްއެގ ގޮތުން އެއީ ރިޔާސީ އިންތިާޚބުގައި ބަިއވެިރވުމާ ނުވަތަ އުނިކުރަން ކަ

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ވެސް؛  އެ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުަމށް ހުރަސްއަޅާފައިާވކަން އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުެރވޭ. އެްއވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް އޮުތން މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެހަ އި ރަނގަޅު ކަެމއް ކަމުަގއި ައުޅގަ

އެއީ ކޮންމެ ދިވެހި ަރއްޔިތަަކށް ވެސް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ ވަރަށް ައސާސީ ަޙއްޤެްއގެ ޮގތުގައި އެ މީހަކު ކުރިއަްށ 

 310ވެސް ޤާނޫނުއަާސސީން  ދިއުމާ، އެ މީހަކު ތައުލީމް ހޯދުމާ އަދި އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމާ، މި ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަށަވަުރޮކށްދީފައި ވަނީ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން މާތްވެގެންވާ ިއްސލާމް ދީނުގައި ވެސް ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ އިޚްތިޔާރު އެބަ ޮއވޭ. އެ މީހަކު ސިޔާސީ ގޮުތން ވިޔަސް އަދި އިޖްތިމާޢީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ގޮތުން ިވޔަސް ކުިރއަށް ދިއު  މުގެ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ހުޅުވިފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 315 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ސިވި، 2117/1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު ޤާޫނނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ދެއްވީީތ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކަށް 

ވަނަ އަހަރު މި ޤާނޫުނ  2110ޑިސެމްބަރ  3ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. ެއއީ ސަބަަބކީ، ަހއި ކޯޓުން 

 320 19އި ުޙުކމްކުރެވި، އޭިތ؛ ެއ ޙުކުމް އަނެއްާކވެްސ ސުޕްރީމް ކޯުޓަގއި އިސްތިޢުނާފުކުރެިވ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް ަޓކަ

ވަނަ ައހަރު ވަނީ މިގޮތަށް ތާއީދުކުރައްަވއިފަ. އެހެންނަމަވެސް މިައދާ ހިސާބަށް އައިއިރުަގިއ  2111ސެޕްޓެމްބަރ 

ލީހުން އިސްނަގަިއގެން ެއކަން ނުކުރެްއވީތީ އެްއވެސް ސަުރކާރަކުން ެއަކން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ެއކަން މަޖި

އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. ވަަރށް އަޑުހަރުކޮށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޙައްޤުަތކޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ، މިކަްނ 
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ފުރަތަމަ ވެސް ކުރެވިފައި ެވސް މި ވަނީ އެ ސަރުކާރެއްގެ ދުވަްސވަރު. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ސިވިލް ސަރވިސް 

ނެޑްއގައި ޖެހިގެްނއުޅުުނ   325މުވަްއޒަފެއް ޑީ.އާރު.ީޕގެ ހަރަކާތެއްަގއި ބަިއވެިރވުމާ ގުިޅގެން ައއި ކަންތަްއގަ

ނޑެްއ މި މައްސަަލ އަކީ. ެއ ބޭފުޅާެގ ޙައްޤު ހޯުދމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުާޅ ގޮްސ، އެ ކުެރވުނު މަަސއްކަުތގަިއ  މައްސަލަގަ

ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުންނަށް ލިބިގެންޮގއްސަ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ޙައްުޤ މިހާރު ވަނީ 

ވަަނ މާއްދާގައި ބުނާ ސިޔާީސ ޕާޓީތައް އުފެއްދުމާއި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުަގިއ  31ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސަރވިްސގެ  ބައިވެިރވުމުގެ ަޙއްޤަކީ ކޮންެމ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ަޙއްޤެއް. އެހެންކަމަްށާވއިރު، ިސވިލް

 330މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް އެ ޙައްޤު ލިބެންނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮެވގެންނުވާެނ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި 

އިޞްލާޙުކުެރވޭއިުރގަިއ މި ިއޞްލާޙުގެ ގިނަ މާއްދާތަުކގަިއ މި ވަނީ އެ ަޙއްޤު ިސވިްލ ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަށް 

ވަރެްއގެ ކޮންޓްރޯެލއް އޭަގއިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. މިޮގތަށް މި ހަދަންޖެހޭ ސަބަބަކީ  ލިބިދީފަ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް

ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްަޒފުންނަކީ މިއަދު މި ޤައުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ޒިންމާތަކެއް އުފުލަމުންގެންދާ 

ކަށް ތަބާވެތިބެ ޚިދުމަތްދޭ ކަމަށް މުވަްއޒަފުންތަކެއް. އެ މުވަްއޒަފުންގެ ރަސްމީ ގަޑިަތކުަގިއ ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަ 

 335ވަންޏާމުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެ ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ިލބިގެންނުދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން 

ބަލަމާހިނގާ، މިއަދު ރާއްޖޭެގ ހާލަތަށް ބަލައިލާއިރު ޞިްއޙީ ދާއިރާ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރުަގއި ޞިއްޙީ ާދއިރާ އިްނ 

ޑެއްގެ ކޯޕަރޭޝަންަތކެއް ހަދައި، އެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ެއބައިމީހުންގެ ފިކުރު ހުރި މީހުން ލައްވަިއގެން އެ ޚިދުމަތް ފާ

ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކުރަން އުޅުނު ހިނދު، ފިކުރީ ގޮތުން އެ މީހުންނާ ގުޅުން ނެތް މީހުންނަށް އެ ޚިދުމަތުގައި 

ވެފައި ވާކަން ހުރިހާ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އެނިގގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެްސ ރާއްޭޖެގ ވަރަށް އަިނޔާވެިރ ގޮތްަތކެއް ދިމާ

 340ވެރިކަމާ ރަީއސް ވަޙީދު ަހާވލުވުމަށްފަހު މި ކޯޕަރޭޝަންތައް ުއވާެލވި، މި މުަވއްޒަފުްނ ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މި މުވައްޒަފުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ވަރަށް  ބަދަލުވެގެންދިޔަ ހިނދު، މިއަުދ ވެސް އަުޅގަ

ބޮޑަށް މި ޚިދުމަތުގެ ތެރެައށް ލައިގެން ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ދަށްކުރުމަށް އަދި ަސރުކާރަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ 

ޢަމަލުތަކެއް ކުރަމުންދާކަން. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބު ނުވަތަ 

އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެފަ. އެހެންކަމަށްވާއިުރގައި ިމއަދު މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ފިޔަވަޅު 

 345އިޞްލާޙުެވގެންދާނީ މި ޚިދުމަތްތައް ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮެތއްަގއި ަރއްޔިތުންނާ 

ފިކުރުަތއް ވެސް އެ މީހުންނަށް ގެްނގުެޅވޭނެ ގޮަތކަށް ޕާީޓއެްއގަިއ  ހިސާބަށް އެްއވެސް ޕާީޓެއއްެގ ނުފޫޒެއް ނެިތ، އެ 

ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު ެވސް ލިބިގެންދާނެ ބިލަކަށް. އެހެންކަމަށްވާއިރު ސިވިްލ ސަރވިސްގެ މުަވއްޒަފުްނގެ 

ނޑުމެންގެ މި މުސާރައިގެ ވާަހކަ ވެސް ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް މިތާ ތެރޭގައި ދެެކވިގެން ގޮއްސި. އެއީ ައޅުގަ 

ނޑަށް ބަދަލުތައް ގެަނއުން. ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާުދ  ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެްއ، ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުސާރަިއގެ އޮނިގަ

ނޑަށް  ,ހިނދު ރަނގަޅުެވގެންދާ   350ސިވިލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަުފން ވެގެންދާނީ އެންމެ ފުރަަތމަ މުސާރައިގެ އޮނިގަ
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އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ މި ޙުކުާމ  ށް. މި އިޞްލާުޙގަިއ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި މި އެންމެ އެެދވޭ ބަދަލެްއ އަންާނނެ ބަޔަކަ

ގުިޅގެން އެ ޙުކުމްަގިއވާ ކަްނތައްތައް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި ގެނެވިފަ. އެހެންަކމަށްވާއިުރގައި މީަގއި މިހިރަ 

ނުޑ ތާއީދުކުރާ ކަ ންތައްތަެކއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. ދެްއިވ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 355 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ރު ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިސވިލް ސަރވިްސ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުެގ ވާހަކަަދއްާކއި

ވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގަިއ އިޞްލާާޙ  12ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް.  12އަޅުަގނުޑގެ ހަނދާނަށް އާޭދ 

ދިމާލަށް މި ރާއްޖެ ހިފާލި ދަނޑިަވޅު، މިހާރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނެވި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މައުމޫްނ 

 360ރާ ވަިކވެ، ދުރަށް ަވޑަިއގެން އަިމއްލަ ސިާޔސީ ާޕޓީއެްއ؛ ޕީ.އޭ އުެފއްދެވުުމގެ އަހަުރެގ ސަރުކާ 31ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ 

މަސައްކަުތގައި ުއޅުްއިވއިރު އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިްއޔަތުކަމެއް ެދްއވަިއގެން ގެންެނވި ބިލެއްކަން 

ރާއްޭޖގަިއ ޕްރޮފެޝަނަލް ސިވިލް އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. އަދި އޭރު ކަްނކަން ހިނަގމުންދިޔަ ގޮތުން، 

ސަރވިްސއެއް އުފެދިގެންދާނީ މިގޮތަށް މި ކަންކަން އޮތީމަ ކަމަށް ވިސްަނއި އަދި ާރއްޭޖގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބިާނކޮށް، 

ޕްރޮފޝަނަލް ސިވިލް ސަރިވސްއެއް ހެދުމުގެ ގޮތުން ކުެރވުނު މަސައްކަެތއް މީ. ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސްކުރެިވ، 

 365ޑަްށ އޭުރވެސް އޮތް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުްނ އިދިޮކޅުހަދަމުންދަނިކޮށް އެކި ގޮތްޮގތުން ފާސްކުރެވުނު ބިަލކަްށ ވަރަށް ބޮ

ނޑުމެްނ އޭރު ވިސްނާފައި އެ އޮތީ އެންމެން ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ތިބެގެން އިންތިޚާބަކަްށ  ވެގެންދިަޔއީ. އަުޅގަ

ލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން އެީއ ިސވިލް ސަރވިްސގައި ިތއްަބވާ ކުރިމަތިލާއިރު ފުރުޞަތުތަކެްއ ހޯދައިދިނުން. ސިވި

ބޭފުޅުން ކަމަށް ވެފައި، ދުރައިލާ އެކަމާ ވިސްަނވަިއ، ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްަގއި، އިްނސްޓިޓިޔުޝަނަލް މެމޮރީއެއް، 

އެ ކަަމކީ ެއ ، ނުވަތަ ތަނުގެ ހަނދާންތަްއ ކިހިނެތްތޯ ކުރިން ހިނގައިިދޔައީ. ސިޔާސީ ނުޫފޛުން ެއއްކިާބވެތިބެ

 370ބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރުކުރަްއާވ ކަންކަމަށް ވެ، އޭގެތެރޭަގއި ތިއްބަަވިއގެން ޕެންޝަން ލިބެންދެން 

މަސައްކަތްޕުޅުކުެރްއވުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ބޭނުމަަކށް ވީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން 

އެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްކޮށްަފއި މެންދުރުފަހު ގެ އަށް ގޮސް ޕާޓީެއްއގެ އެްއކިބާވެތިެބވޭނީ ހެނދުނު އޮފީހަށް ނުކުމެފައި 

ނޑުމެްނ  ނިޑޑޭޓަށް ވުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުރުން އެއީ އޭނަ ކުާރ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށް ިވސްނައިގެން. އަުޅގަ ކެ

ަކނޑަެއޅިފަިއވާ އިންތިޚާބަކަށް  ވަނަ މާއްާދގައި މި އޮންނަ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނުގައި 77މި 

ނޑިޑޭޓަށް ވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސަްއކަތެއް ުކރުން؛ މި ބައި އޭގެތެރެއަްށ  ނިޑޑޭޓެްއގެ ގޮތުން ކުރިމަިތލާ ކެ  375ކެ

މަސްދުވަްސވަރު ކުީރގައި އެ މީހަކު އިސްތިއުފާދީފައި ނުވަތަ މަޤާމުން ދުރުވެގެްނ  2ހިމަނައިގެން ޭއގެ ކުރީަގއި، 

މެ އެކަން ކުރަން ވިްސނާފައި އޮތީ އެ މަޤާމުަގއި ހުރެގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒުަތްއ ބޭނުންކުރެިވގެން މަޤާމުގެ ނުކު
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ތެރެއިންލާފައި ެއ ލިބޭ ެއޑްާވންޓޭޖުތަކާ އެީކގަިއ ދެން ތިބޭ ދިވެހި ރަްއޔިތުން؛ ފެށުނީްއސުރެ ވެސް ސިޔާސީ ާދއިާރ 

ތަ އެނޫން ގޮތަށް ވިޔަްސ އެ މީހުން ެއ ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާ އެީކގައި އަށް ވަންނަން ވިސްަނއިގެްނ ތިބޭ މީހުން، ނުވަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިދވެހި   380ނުކުމެ، ޢާއްމު ގޮތެްއގަިއ ަމސައްކަތްކޮްށގެން ކުރާ ކަްނކަމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން. ައޅުގަ

ށް އެ ފުރުޞަތު ބަންދުކުރެވުނީީކ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މަޤާމުގަިއ ހުރެގެން އެކަން ުނކުރެވޭނޭ އޮތުމަކުން ެއއީ އޭނަ އަ

ނޫން. އެއްވެސް މީހަކު ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާކަމުގައި ވަންޏާ ކުއްިލއަކަށް ެއްއ ދުވަހަކު ހުރެފައި ނިންމާ 

ނިންމުމެއް ނޫން އެއީކީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުަގއި ޮއވޭ ޕްރައިމަރީތަކާ 

ޗިހި ވެސް. ދުރައިލާ ތަްއޔާރުވާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، ަމޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް، މަޤާމުގެ ތެރެއިން ލާފައި އެތަްއ އެއް 

 385އެްޑވާންޓޭޖެއް ހޯދަިއގެން، ަމޤާމު ބޭނުންކުރެވިގެްނ އަދި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ސިޔާީސ ވެރިންނަށް ތިއްަބވާއިުރ ަވކި 

މަގުފަހިކޮށްީދެގން ވަކި ދިމާލަކަްށ ަވކި ކަންކަމެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި  ބައެްއގެ ތެޭރގައި ތިެބގެން އެ ބަަޔކަށް

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ނިންމަންވީ  ބޭނުންކޮށްގެން އެ އަންނަ ަކންކަމަކީ އަުޅގަ

ޝަނަލް މެމޮރީއެއް އޮންނަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ރާއްޖޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް، މި ރާއްޖޭގައި އިންްސޓިޓިޔު 

ސިވިލް ސަރވިްސއެްއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ބާްއަވިއގެން ޭއގެތެޭރގަިއ ތިބެގެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނެކޭ 

ނޑުމެން ތެެރއިން ުއފައްދަންތޯ، ނުވަތަ ިސޔާީސ   390އެްއގޮތަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮެތއްަގއި ކުިރއަށް ދާނެ ބަެއްއ އަުޅގަ

އަދު މިާސލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަށް ޔާމީނަށް ަވޑަިއގެންނެުވނީމަ ކުރީގަިއ މައުމޫނު ެއ ބޭނުމަށް ޓަކައި މި

ގެންދެވި ގޮތަށް ކަންަތއްތަްއ ގެންދަވާނަމޭ ިވސްނަަވއިެގން އެގޮތަށް ހަމަ ކުިރއަްށ އޮތް ތަނަށް ގެންަދވަން 

ވަތަ ހަމަ ރަނަގޅު ސިވިލް ސަރވިސްެއްއ ވިސްނަވަނީތޯ މިތާނަގއި ޮއތް މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްވަިއގެން. ނު

ވަނަ މާއްދާ ުއނިކުރުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް  77އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ކަންަތްއތައް ކުރަނީތޯ. އެހެންކަމަށްާވނަމަ 

 395ބޭނުންފުޅުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ެވސް ނޫން. އެއް ުދވަހު އެއް ގޮތް، އަނެއް ދުވަހު އަނެއް ގޮތް. ވެިރކަމަށް އާދެވުނީަމ 

ކި ގޮެތއް. މެޖޯރިޓީ އޮތީތީ ވަކި ގޮތެއް. އެގޮތަށް ކަްނ ކުރެއްވުމަކީ ެއއީ ރަނގަުޅ ގޮތެއްގެ ގޮތުަގއި ނުދެކެން. ވަ

އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީން މި ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ދަންނާނެ ސިވިލް ސަރވިްސެގ މަޤާމުގައި ތިިބ މީހުންނާ 

ެރވުނު ގޮތްަތާކއި ސިވިލް ސަރވިސް ބޭނުންކޮށްގެން ސިޔާސީ ކަންކަން ދޭތެރޭގައި ކުރިން ކުެރވުނު ކަންތައްތައް ކު

ކުރިއަުރވަން ކަންކަން ގެންިދޔަ ގޮތާ އަދި ީކްއވެކަން ިސވިލް ސަރވިްސެއއް ައއިސްެގންނާ، އަދި ފަހުން ކޯޓުތަކަށް 

 400ެރްއވީ ވެސް ީކްއވެކަމާ، އަިދ ގޮްސގެން ޙައްޤު ހޯދާށޭ ިކޔަިއގެން ޑީ.އާރު.ޕީ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ެއކަން ކު

މިއަދު މިގޮތަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ލާފައި އެ ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީތީވެ ބަދަލުކުރައްވަން އުުޅްއވަނީ އެގޮތަްށ. 

ނޑު އެދެނީ ސިވިލް ސަރވިްސގަިއ  77އަޅުަގނެޑއް  ވަނަ މާއްާދ އެގޮތަށް ބަދަލުގެންނާކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަކީ ޕްރޮެފޝަނަލް، އަދި ިސވިލް ސަރވިްސގައި ިތއްަބވަިއގެްނ ސިވިލް ސަރވިްސއެއްހެން  ތިއްބަވާ
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ޚިދުމަތްދެއްވަިއގެން ކުރިއަްށެގންދަވައި، އެ ބޭފުޅުން ޕެންޝަނާ ހަމައަށް ދަންދެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ސިވިލް 

 405 ޝުކުިރއްޔާ.  .عليكم مالس الوޅުންތަކަކަށް ވުމަށް. ސަރވިްސގެ ޚިދުމަތުގައި ަރްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާ ބޭފު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

ސިވިލް ސަރވިްސެގ  2117/1އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއަދު މި ވަނީ 

އުމުެގ ބިލު. ޤާނޫނުތައް ފަރުމާކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމަކީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަ

 410ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ނުކުތާތަުކގެ މަތީން ލިބިގެންވާ ބާރެއް. އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން، މި  71ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކުގައި އެ ބުނެދޭ ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގަ

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ވެރިަކންކުރި ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ  120ހުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތާ މިންވަރު. ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ޖެހެނީ "ރައީސް" އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަމުގެ ާޤނޫނުގައި ަކނަޑއެިޅގެން ވެިރކަންކުރަްއވާ ފަރާތްތަކަށް މުާޚތަބުކުރަން

ނޑުމެްނނަށް އަޑުއިިވގެން މި ދަނީ ވެރިކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިއަށް ލައިގެން ކަމަށް އޮްނނާނެ ހިމަނާފަ. އަޅުގަ

 415ނަންތައް މި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު ހަމަ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަްށ ބޭނުންކުރަމުންދާ މަންޒަރު. 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެހެންވެއްެޖކަމުގަ  އި ވާނަމަ ެއ ފަދަ ފަރާތެއްގެ އަސްލެއް، އުސޫލެއް، ހަމަެއއް ނެތްަކން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވިސްނޭ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ދައްަކވާ ވާހަކަތަކަށް ަރއްިޔތުން އިޙްތިރާމުކުރަންވީ މިްނވަރާ މެދު އަުޅގަ

ނޑުމެން އަތުން ހަދާ ޤާ  ނޫނު؛ މި ޤާނޫނަށް ބަދަލުތައް ގެނައުުމގަިއ މަރުޙަލާތަކުެގ ޝައްކު އެބަ އުފެދެންޖެހޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ދެން ހުންނަ ޤާނޫނުތަކަށާ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއއްވެސް އުސޫަލކަށް ތަބާނުވެ ތިބޭކަމުަގިއ  ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު  420ނުދެކެން.  ވާނަމަ، އެ ބަަޔކު ދައްާކ ވާހަކަެއއް އަުޑއެހުމުގެ ެއއްވެސް ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމައްޗަްށ ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ިއޞްލާޙުތަކަށް ފާުޑވިދާޅުވަމުން ަބެއއް ބޭބޭފުޅުން؛ ހުށަހެުޅއްިވ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަުޅަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ެއއީ 

ވުމާ ގުިޅގެން، މި ަޚއްާސސީ މައްސަލަެއްއގެ ގޮތުަގއި ވިސްނަަވއިދޭން ބަަޔުކ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއް 

މަސައްކަތްކޮށްފާނެތީެވ، ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނު ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ބިލު ދިފާޢުކޮށްދެއްވައި ބިލު 

 425ންޓުންގެ ވާހަކަ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީވެ އިޚްާލޞްތެރި ޝުކުރަކާ އެކު ފަށައިގަންނަން. ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވެ

ވަަނ  12ދައްކާލަމާ! ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުގެ ވާހަަކ ދައްކާލަމާ! ކޮންތާކުން، ާކކު، ކޮންއިަރކު، 

ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ބިލެއްކަން ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލާނެ. ތެދެއްމެ. ހަމަ މި ބިލުގެ 

އަހަރުގެ ބާނީ އަލްުއސްތާްޛ  31ޅަަކށް ދެއްާވކަމުަގއި ވާނަމަ ެދްއވަންޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ރަން ޖުމްލަ ކްރެޑިޓު ެއއް ބޭފު

މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް. އެ މަނިކުފާނު އަތްޕުޅުގައި ނޫ ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާ ެއކު އޮވެމެ، 

 430ސިވިލް ސަރވިސްެއއް އުފަްއދަވައިެދއްވީ. އެ ލަޤަބާއި ެއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސވިލް ސަރިވސް މިނިވަންކޮށްދެއްވީ. ދިވެހި 
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ޓެގު އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހަުކން އަޅުަގނޑުމެން އެަކކަށް ވެސް އުފުަލއެއް ުނގަނެވޭނެ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

ވަނަ  2119ހާލަމާ. މުވަްއޒަފުންނަކީ ބޮޑުގުޅަ ަބެއއް ކަމަށް ކުރީ ކޮން ބައެއްތޯ ނިކަން ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުެމން އަޑުއަ

އަހަރުގެ ފެބުރުއަީރ މަހަށް ަވޑަިއގަންނަވާ. މި ަޤއުމުެގ ެވރިކަމުގަިއ އޮތީ މި ަޤއުމަށް ރައްޔިތުންެގ އުާފވެރިކަމާ އެުކ 

ކަންމަތީ ފިހާރައިގެ ދަރަނި ަކނޑާލަދޭނެ ކަމަށް ވިާދޅުވި ސަރުކާރު. މަޝްހޫރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޮުޑގުޅަ ސަުރކާރު. އާދެ! 

ނޑައި އެއްފަރު ދީަފއި، އަނެްއ އެ ސަރުކާރު  435ން ިދވެހިރާއްޭޖެގ ސިވިލް ސަރވިްސގެ އޭރުެގ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ

ނޑަިއ، އަެނއް ފަހަރު އުނިކޮށް، އަނެއް ފަހަރު ބިރުދައްކާހަދަމުންދިޔަ މަންޒަރު ރައްޔިތުން ވަރަށް ގާތުްނ  ފަހަރު ކަ

ށްފަިއ އޮތީ މާލޭގެ، ފުރަމާޭލގެ މަުގމަތީގައި. ަބއްލަަވއިލަްއވާ! އެ ދެކޭނެ. ކިތަެކއް މުޒާހަރާތޯ ސިވިލް ސަރވެންޓުން ކޮ

އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއަށް މިައދު ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ ޖުމްލަ ތިން އިޞްލާޙުގެ އަޞްަލށް އަޅުަގނޑުމެން ރުޖޫޢަވަމާ. 

ދިވެހި ، 1ނޫނުގެ ޗެޕްޓަރު ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ރަސްމީ އަޅުަގނޑުމެން އަުތަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުން މި ދާ ޤާ 

 440ތިރީގައި  -3ސިވިލް ސަރވިްސ. އަރިަމތީ ސުރުޚީ؛ ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ  -ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ފަރާތްަތްއ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސ އަކު ނުހިމެނޭ. )ހ(

ދަށުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކޮށް ވަިކކުާރ ފަރާތްތައް. އެ އިޞްލާޙަށް  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ 22ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަދަލެއް ހަމަ ސާފުކޮށް މި ގެންނަވަނީ، ބަދަލުވެގެންދިޔަ ާޤނޫނުއަސާސީގެ މަފްހޫމުގައި ޮއތް ގޮތަށް، އެ މާއްދާ ވެްސ 

ޢަްއޔަންުކރާ ފަރާތްތައް. ައޅުަގނޑު ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ(ެގ ދަށުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  111ބަދަލުވެފައި ވާތީ. 

 445ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަޢއްޔަންޮކށް، ަވކިކުރާ ފަރާތްތައް އޮތުްނ؛ މިއީ ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގައި ިވސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއވިދާނެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ގައި މިހާރު ބަޔާންކުރަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށާއި  111ކަމެއް. އެއީ ޤާނޫނުއަާސީސގެ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްަޓކައި ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ެއ ރައީސު

މަޤާމުތަކުން މީހުން ވަކިކުުރމާއި އެމީހުންގެ އިސްިތއުފާ ޤަބޫލުކުރުން. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ވަިކކުރުން 

ނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ރައީސުލްޖު މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް އޮތީމަ، އެ ހިސާބުން އެ ފަރާތްތައް ނެތަސް އަޅުގަ

 450ދިޔައިްއޔޭ. ވަިކެވއްޖެކަމުަގއި ވާނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ދެން އަލުން ސިވިލް ސަރވިސް ައށް ނާދެވޭނެތޯ، އަންނަނީތޯ؛ 

ނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި ވިސްނާލުން ރަ ނަގޅު ކަމެްއ ކަންނޭނގެ. ދެން އެއީ އުފެދިދާނެ ސުވާެލއް. ައޅުގަ

ގަިއ ނުވަތަ )ށ( ައށް މި އޮންނަނީ ކޯޓުތަުކގެ  2ޖެހިގެން )ށ( ަގއި މި އޮްނނަނީ ވަޒީރުްނގެ ނައިބުން. ީމގައި 

ނޑިޔާރުން.  ަގއި ދައުަލތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަނުގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ މުވަްއޒަފުން. މީގެ )ނ( ގައި މި އޮންނަނީ  3ފަ

ރިއްޔާގެ އެްގެޒކެޓިވް ެސކްރެޓަރީން. މިހެން ހުރި ހަމަތަކެއް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީ، މި ރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުެގ ައޚް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ   455ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ކޮށްދީ ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެވި އޮތަީތވެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުގެ މި ރިފާޢު ވަރަށް ސާފުކޮށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  އެ ވިދާޅުވެެދއްވީ އަުޅގަ

 3ހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުރެވި އޮތް ހިސާބު. އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ފަދައިން، މި ޙުކުމަކީ 
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ގަިއ ނިމި، މިގޮތަށް  2111ސެޕްޓެމްބަރު  19ގަިއ، ައދި އޭގެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން  2110ޑިސެމްބަރު 

މަލުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ކަެމއް. ެއކަމަކު މިކަން ުނކޮށް ހަމަ ތިބެމެ، ބަޔަކު މިކަން ޢަ

 460ކުރަންނުކުތީމަ ދެން ހަމަ އެއްކަލަ ލަންބާޗޯާޅ ވާަހކަތައް މިހިރަ ދައްކަނީ. ހަމަ ތިބެފައި އެެމއް ނޭރިޭއ، މަހެްއ 

އަހަރުގެ ސަރުކާުރަގިއ  3ލަ! މަސް ވެސް ބާނަން ދޭބަލަ! ތިމަންނާމެންގެ ނުބޭނިއޭ. އެކަމަކު އެން ވެްސ ނަގަން ދޭބަ

ތިބެ. މައިން މަގަށް ލައްގަޭޅ، ރަން ފޮއްޓެއް ލަްއގަޅޭ ކިަޔކިޔާ ތިއްބާ އަތަށް ޮގވީ. ޮގީވމަ، ދެން އެހެން ބައެއްެގ 

އްޔިތުްނނަށް ލުޔެއް ވެސް ނުެދވުނު. ބޮލަކު ނޫން ކަންތައްތައް އަުޅވަންވީ. ޤާނޫނެއް ވެސް އިްޞލާޙެއް ނުކުރެވުނު. ރަ 

ފަސޭހަ ގޮތެްއ ވެްސ ނުދެއްުކނު. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޒާްތޒާތުގެ ވާހަަކ ދައްކާީތވެ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މި މޭރުމުން 

 465ގެންދާ އަނެއްކާ މި ވާހަކަދަްއކަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މި ހަމަތަކަށް އަޅާކިާޔއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅި

އިޞްލާޙުަގއި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މާ ފަރުމާވެވި، މާ ރަނގަޅަށް، މާ ލޯބިވެިތކޮށް ސިވިްލ ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންާނ 

މެދުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށޭ މި އިޞްލާޙު ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ. ހިންގަވާ، ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަްށ 

ނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ދެ އަތް ފުޅާކޮށްގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މި މުސާރަ އިތުރުކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައް ކަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގ ވެިރކަމުަގއި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ދިވެހި ިސވިްލ  ވެރިކަމުަގއި، އަުޅގަ

 470އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ هللا ރުމާއި ފާގަިތކަން ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަށް މި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ުނލިބޭވަރުގެ ކުިރއެ

އަންނާނެ. މައިަގނުޑ ފެށިގެްނ މި ދަނީ އަދި ހަެއއްަކ، ހަެތއްކަ މަސް މި ިދޔައީ. އަުޅަގނޑުމެން މި ތަްއޔާރުވަނީ އެ 

ނޑު ބޭބޭފުޅުންގެ ޕޭ ސްލިޕަށް އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ. ލަސްތަކެއް ުނވެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާީދ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ މިން ގަ

ނުޑމެން ދަންނަވައިލާހިތްވޭ ިމ  ހަމަ ގޮސް ނިމުމާ އެކު؛ ަނމަވެސް، އެ މަސަްއކަތަށް ފެއްޓުމުގެ ކުރިއަށް އަުޅގަ

އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަދަްއކަމުން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ގެންނަ ބިލުތަކަށް 

ނޑު ހުރަސްއެޅުމުގެ ކެހިވެރި ޭރުވންތަ  475އް އެމް.ޑީ.ީޕއާ އަދި ެއހެން ފަރާތްތަކުން ރާވަމުންދާ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

އެކަން ކުށްވެިރކުރަން. އެފަދަ މަސައްކަތް ހުއްޓަވައިަލްއަވއި، ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު ފަދަ ބިލުތައް 

ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު އަވަހަށް ނިންމެވުމަށް އަުޅަގނޑުމެންނާ އަދި އިދިކޮޅަްށ ތިބި ފަރާތްތަކަށް 

ދަންނަވާލަން؛ އަވަްސކޮށްދެްއާވށޭ. އޭރުންނޭ ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުވަްއޒަފުންގެ މިހާރުގެ ގުނަގުނަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް އެީހތެރިވެދެްއވާށޭ. ެއއާެއކުގަ  އި ކޮށްލެވޭނީ. ފަށްފަށްކޮށްލެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެ މަަސްއކަތަށް އަުޅގަ

 480ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބަޔާންކުރެވޭ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މި ދާ ޤާނޫނު، މި ވަގުތު  13

އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އޮތް ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުަގއި މި އޮންނަނީ ހަމަ އެންމެ ޖުމްލައެއް. ެއ ޖުމްލައިަގިއ 

ިސވިލް ސަރވިްސ މުވަްއޒަފުންގެ ިސޔާސީ ހަަރކާތުަގއި ބަިއވެިރވުން ހިމެނޭ  ވަނަ މާްއދާ؛ ދިވެހި 13މި އޮންނަނީ، 

އަރިމަތީ ސުރުޚީގެ ނުކުާތަގއި، ދިވެހި ިސވިލް ސަރިވސްގައި ހިމެނޭ ެއއްެވސް ފަރާތެއް ސިޔާސީ ެއްއވެްސ 

ނަޑއި ަވއްޓައިލާފައި ިމ އޮ ތީ. އެްއވެސް ކަެމއްަގއި ހަރަކާތެއްަގއި ބަިއވެރިެވގެންުނވާނޭ. އެހެންވީމާ، މުޠަލަޤަްށ ކަ
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 485ބައިވެރިުނވެވޭ ގޮތަށް. ނަމަވެސް މި އިޞްލާޙުތަކުން ނިކަން ބައްލަވައިަލްއވާ. )ހ( ގައި އޭާނގެ މަޤާމުގެ 

ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރެއް ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ެވސް ބޭނުންކޮށްގެން ެއއްވެސް ފަރާތެްއގެ ސިޔާީސ 

ުނކުތާެއއް. )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(  1ވަތަ ނުފޫޒުފޯުރވުން. މިގޮަތށް ހަރަކާތަކަށް ބާރުފޯރުވުން ނު 

ފުރުޞަތުދީފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ުހށަހެޅިގެން މި ދާ އިޞްލާަޙކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެްއވެްސ 

ށް ނޫންތޯ ދިވެހި ސިވިލް ފުރުޞަތެއް ނެތުމުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތެއް އުފައްދާލަދީފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަ

 490ސަރވިްސގެ އެންމެހަިއ މުަވއްޒަފުން މިއަދު ހިުތގެައޑިން އުފާކޮށް، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކަށް ސަނާކިޔަންވީ. ިމއަދުެގ މެންދުރުފަހު ގެ އަށް ވަޑަިއގެން ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް 

ފަލުންނޫންތޯ އެ މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާކިޔަންވީ. މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްދެއްވީތީ. އަދި ޭއގެ ފަހަތުގައި، ޭއގެ ގުޅުްއަވއި އު

ކަމަކުން  1މޯހިރުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ހެޔޮލަފާ ސަރުކާރަށް ނޫންތޯ ޝުކުރުއަދާކުރަްނވީ. ެއއީ މި އޮތީ މާސިންގާ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(  77ތީ ހުޅުަވިއދީފަ. އެހެންވީމާ، މި ނުކުާތެގ، ހުއްދަދެއްވާފަ. ޮބޑު މާސިންާގ ދޮރާއްޓެއް މި އޮ

 495ވަނަ މާއްާދަގއި ސަރުކާރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އެ އޮްތއޮތުުމގައި ނެތް ހަމަ އެްއވެސް  77އަށާ އަދި 

ވަރަްށ ބިރުގަންނާނެ. އެީއ  މައްސަލަެއއް. ފަހަރުަގއި ެއ ބޭބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުތަކާިއ ސަރުކާުރގެ ކަންަތއްތައް ެދކެ

ޤާނޫނެއް، ުއސޫލެއް، އަްސލެއް ފެށިގެން އަންނަ ގޮެތއް، ީމގެ މުޠްލަޤެއް ގިނަިއން މީގެ ބޭބޭފުޅުންނަކަްށ 

އެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަވާނެ. ހަމަ ތިއްބަވާ ވަރަށް ބޮޑެތި ވާހަކަތައް ދައްަކަވއި ނިންމަވައިލަްއވާނެ. ލަްއވާއިުރ 

ވެްސ، ޤާނޫނެއް އޮތް ހިސާބެއް ެވސް، ޤާނޫނެއް ފުރޮޅިގެން ައއި ގޮެތއް ވެްސ، ޤާނޫނުެގ ޤާނޫނަކަށް ވީ ގޮެތއް 

 500މަސައްކަތެއް ކުރެވުނު ހިާސބެއް ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަވާނެ. މި މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ 

ަކވަމުންގެންދިަޔ ވާހަކަިއގެ ތެެރއިން ވަަރްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޞްލާުޙގެ މަރުޙަލާކަމުގައި އެ ބޭފުޅުން ެއ ވިދާުޅވެ ދައް

ބޮޑަށް އިޝާރާްތކުރަމުން ދައްކަމުންދިޔަީއ ދިވެހިރާއްެޖ ތަރައްޤީކުރަުމގައި ސަރުާކރުތަކާ ެއކު ޒަމާުނއްސުރެ 

ނޑު ައޅުާވ ބައިވެިރެވގެން ބުރަ މަސައްަކތްކޮށްދެއްިވ، އަޮތޅުތަުކގެ ަކތީބުން. ކަތީބުންނާ ދިމާލަށް ވޯޓުފޮށިތަުކގައި ބަ

ވަނަ އަހަރުން ފެއްޓިގެން އެ މީސްީމހުންގެ ކަރާމާތާއި ރަށްތަުކގެ  2113ވަގުންނޭ ިކޔަިއގެން ޮގަވއި ދިމާކޮށް، 

 505މަގުތަކުަގއި ދިިރއުޅުމަށް ދަިތވާވަުރކުރަމުންދިޔަ ަވގުެތއްަގިއ ދިވެހި ސަރުކާުރ އޭރު ހިްނގަވަން ހުންެނވި، ިދވެހިންގެ 

ތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ިސޔާސީ ިވސްނުންފުޅާ އެކު އެ މަނިކުފާނު އަހަުރގެ ބާނީ ައލްއުސް 31ރަން 

އުފެއްދެވި ޤާނޫނެއް ިމއީ. އެ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަްތޕުޅުން މި ޤާނޫނު ނިމިގެންދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، ެއީއ 

ތާރީޚުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އަހަުރގެ  911އަހަރު ވީ ނުވަަތ ލިޔެފައި އޮތް  2111ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ތާރީޚުަގިއ، 

އެްއވެސް ވެރިަޔކު ކޮށްެލއްިވ ކަމެއް ނޫން އެީއކީ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަދުން އަރިހަށް ސޭބުކޮޅެްއ ބަލައިދިަޔއިމަ ެއ 

 510ގެ ތެރޭގައި. ސޭބެއް ެދއްވާނެތީ ހަދިޔާ ހިފައިގެން 1921ސޭބަށް ކަންތައް ވެގެންދިޔަ ޮގތުގެ ވާހަކަ؛ މިއީ ދާދި ފަހުން. 

ހާޒިުރވެލީމަ، އިޮލްއޓެއްަގއި ސޭުބކޮޅަކުން ތަންޮކޅެއް ޖައްސާަފއި އާނ! މި ސޭބުކޮޅު ކާލާ. މި ހިސާބުަގއި  ޒުވާނަކު 
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އޮތް ޤައުެމއް މި ޤައުމަކީ. މި ޤައުމުގެ ވެރިންެގ ކަންތަްއ މި ހިސާބުގައި ހުރި ކަންަތްއ މިއީ. މާލޭގެ، ފުރަމާލޭގެ 

ދަރަަޖއެްއގައި މީހުންނަށް ހިނގާފަިއ ދެވޭ ޤައުމެއް ިމއީ. ެއކަކު  3އި މަގެްއގެ މަތިން ރަނގަޅަށް ާވރޭވެހޭ ދުވަހެްއގަ

ނޑުމެންގެ މި  ބޮލަށް ކުޑަނެޭގއިރު، އަނެްއ މީހާ ބޮލަށް އަލަފަތެއް. ައނެއް މީހާ ބޮލުގައި ދެ އަތް. މިއީ އަުޅގަ

 515ބޮޑު ާމސިންގާ ލުއި ކަމެއް ިދވެހި ފުރަމާލޭގައި ރަްއޔިތުންނާ މެދުގައި ޢަމަލުކުެރވެމުންދިޔަ ގޮތް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

ރައްޔިތުންނަށް ދެްއވަިއ، ަރްއޔިތުންގެ ހަމަހަމަކަމާއި އެއްަހމަކަން ޤާނޫނުއަސާސީ އާިއ ާޤނޫނުގެ އުސޫލުަތކުެގ މަތީން 

ނޑުމެން މިއަދު ހަނދާންކުރަން އެބަ ޖެހޭ ބާރުގަދަކަމާއި ބާރާ އެކު އޮވެމެ، ނޫ ޤާނޫނުއަާސސީގެ   ގެނެސްދެްއވީތީ އަުޅގަ

ފުރިހަމަ ބާރު ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްާތޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަތްޕުޅުަގއި ޮއވެމެ މި އިޞްލާޙުތައް ފުރަތަމަ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވީ. އޭގެ ފަހުން އަުޅަގނޑުމެން ދެން މި ހުށަހެޅުނު  މި ޤާނޫނު މި ވަރަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގައި މި އިޞްލާޙަީކ އިޞްލާޙު ެއއީ އޮނަރަބަލް ާޔމީން   520ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަުރކާރުން. އަުޅގަ

މިއަދު މިހާރު މި މަސައްކަތުގައި ބަލަިއގަނެ، ައވަހަށް ކޮމިޓީ އަށް ގެންގޮސް ކުޑަ ެވސް އިޞްލާޙެއް އޮތްކަުމގަިއ 

މީހުންނަށް ދެވެންވީ ުލއިތަްއ؛ އަިދ  ވާނަމަ އިޞްލާޙުކޮްށ، ައވަހަްށ ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްެގ މުވަްއޒަފުންނަށް އެ

ނޑުމެން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކަމުަގިއ  މީގެ އިތުރުން ެވސް ލެވޭ ަކމުގައި ވާނަމަ، އަދި އެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް އަުޅގަ

ވާނަމަ މިއަށްވުރެން ވެސް އަދި އިތުރުކޮްށ މި ފަސޭހަކަން ދިވެހި ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުަވްއޒަފުންނަށް ދީ 

 525މާތް ނިޔަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި މިކުރާ ުހރިހާ މަސައްކަތަށް ވުރެ މާ  ނިންމާލުމުގެ

ގިނަ މާބުރަށް މަސައްކަތްަތކެްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި، ިދވެހި 

ފަހަރު ކަމަކާނުލާ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިތަކާ ގެއްލުންތަކާިއ ޤައުމަށް ޓަކައި ދަނީ ކުރައްވަމުން. ވަރަށް ގިނަ

ކުރިމަތި އެބަ ވޭ ބަެއއް ސަުރކާރުތަކުެގ ވިސްނުން ހުރި ޮގތުން. ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކޮށްފައި 

ނޑު ދަންނަވަން، ެއހެން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެން ބަރުން ވެސް މި ބިލު ހުރި ގޮތުން. އާދެ! އެއާެއުކ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިސް އަށް ލިބޭ ފަހިކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ...  530 ބަލައިގަންނަަވއި މި ބިލު އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑުމެންނަށް މިައދު މި މަޖިލީހުގެ މި ފް ލޯ އިން ފެންނަމުން މި ދަނީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އިންސާނަކަށް ބާރާއި އާރު ިލބިއްޖެއްޔާ އެ އިންސާނަކު ޭބނުންވާ ގޮތަކަްށ ކަންތައްަތްއ ބައްޓަންކޮށް، އެ މީހެްއގެ 

 535 0އަހަރު ނޫނީ  11އަތްދަށަށް ކަންތައްތައް ގެެނޭވތޯ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ެއއް ނަމޫނާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ 

ޔާމީން ވިދާޅުވަމުންގެންދިޔަ ވާހަކަަތއް هللا ޔާމީން؛ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުهللا އޭރު ޢަބްދު، އަހަރު ކުރިން

ނޑުމެން އޭުރގަ ހަމަޔަީޤނުން ވެސް އޭުރގެ މަޖިލީހުން  ދިމާ އިދިކޮޅަށް މިއަދު މި ުއޅެނީ ކަންތައްތަްއ ކުރަން. ައޅުގަ

އެންމެ ބޮޑު އެއް ވިސްނުމަކަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވާެނ،  ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނެްއ އެކުލަވާލިއިުރަގއި
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ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ިސވިލް ސަރވިސް މީހުން ބޭނުންނުކުރުން. އެއީ ިވސްނުމަަކށް ވާނެކަން ހަމަ ޔަޤީން.  

 540ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމުަގއި އޭެގއިތުރަށް ރައްޔިތުންނަށް އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު ކަންަތއްތަކެްއ، ޚިދުމަތްތަކެއް ދެޭވތޯ 

ޙަޤީޤަތުގައި ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުވަްއޒަފުން ސިޔާީސ ކަންތައްތަކުަގއި އެްއކޮށް ވަދެގެން މަސައްކަްތކުރުމުގެ 

ފުރުޞަތު ނެތް ގޮތަށް މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ މިއަދުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ތަނެއްދޮރެއް ބަލައިނުލާ، 

ނިޑާޔރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުްނނަކީ މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ކެރި  ދާނެ، އެތާ ިތއްބެިވ ފަ

ވެސް ބަލައިނުލާ ހަމަ ކުއްލިައކަށް ޤާނޫނުން ބައެއް އުނިކޮްށފައި، އުނިކުރީީތވެ މިކޮޅަށް ުހށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެއް 

 545ވަނަ މާއްދާ އުވާލުމުންނޭ  31ލް ސަރވިސް ޤާނޫުނގެ މާއްދާއަކަށް އެބަ އޮތް އެ ވާަހކަ ލިޔެފަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިވި

އެއް ސަބަަބކަށް މި ބިލު މި ތަނަށް ހުށަހަޅަން މި ޖެހުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެަބ 

ނޑުމެން މިއަދު މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން އެބަ ޖެހޭ ސުޕް ރީމް ކޯޓަށް ޖެހޭ ހަމަ ހަމަކަން ނެތިގެން؛ އަޅުގަ

ފޮނުވާލަން އަޅުަގނޑުމެން ައނެއްކާެވސް މިކަން ރަނގަުޅޮކށްފިއްޔާ ރަނގަުޅވާނެތޯ. ެއެއއްނޫން ދެއްތޯ ބޭނުމަކީ. މި 

ނޑައެިޅގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ  އޮތީ ތިން ބާރު ވަކިވެފަ. ތިްނ ބާރު ވަކިވެަފއި މި އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ކަ

 550ބޭުރން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން އެބަ ފެނޭ. ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ލިބިދީގެންވާ ބާރުތަކުގެ 

މާއްދާތަކެއް އެބަ އުނިކުރަުމންދޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ފަސޭހައަކަށް ޓަަކއި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަކަށް ޓަަކިއ، 

ހުގެ މެންބަރުންނާ ބެހޭ އިމްތިޔާޒުގެ ޤާނޫނުގެ މަންފާއަކަށް ޓަކައި. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު، ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީ

ބޮޑު ބައެްއ ުއވާލީ އެ ބޭފުުޅންގެ ފަސޭހައަކަށް ަޓކައި. ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން އެ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ ގޮތުން މިތާ 

ނޑު މެން އެބަ ވާހަކަެއއް ދަްއކަފާނެތީ އެ ވާހަކަ ެވސް ދެއްިކޔަނުދޭންެވގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު އަުޅގަ

 555ބަލައިލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަހަމަކަން ނެތިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިވިލް ސަރވިސްެގ ޤާނޫނުގައި އުވާލި މާއްދާައާކ 

ގުޅޭ ގޮތުން އަެނއްކާ މިއަުދ ލާފައި މިއޮތް މާއްދާގައި ވެސް މި ވަނީ ސިވިލް ަސރވިްސގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭ. 

ހެދޭ. އަނެްއކާވެްސ ހަމަހަމަކަން ގެއްލުނީ. ހަމަހަމަކަން ރަނގަޅަށް އެބަ އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ާޕޓީއެއް ނެ

ގެއްިލގެންދޭ. ކޮަބއިތޯ ޙައްޤު؟  އެ ަޙއްޤު؛ ަރއްޔިތުމީހާ ައށް ހަމަ ޕާޓީ ވެސް އުފެއްދޭެނ، ސޮިއކުރަން ެވސް ލެވޭނެ. 

ވިލް ސަރވިްސގެ މެންބަރުންނަށް އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި އޮތީ އަނެއްކާެވސް އެ ބައި ެއކަނި އުނިކޮށްފައި ސި

 560ޕާޓީއަކަށް ވަދެވިދާނޭ. މީެގ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކުރުން 

ނޑެންވީ.  ނޑެްނވީ. އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ެމންބަރު ވެސް ކެ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވަންނަން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ހުރި މެންބަރު ވެްސ ކެ

ނޑިެގން ވަންނަންވީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. ެއ މަޤްޞަދުގަިއ ހުށަހަޅާފައި ދެންހުރި ޕާޓީ ނޑެންވީ. ކެ ގައި ހުރި މެންަބރު ވެސް ކެ

ނޑަށް ހަމަ % ޔަޤީން. މިހާރުެވސް އެބަ މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ ޕާޓީގެ މެންބަރުން އެކިއެކި  111އޮތް ބިލެއްކަން އަުޅގަ

ށް ަވއްދާ ކޮްނމެ މުވަްއޒަފަކު އެބަ ޕީ.ޕީ.އެްމ ފޯމެއްަގއި ޮސއިކުރަންޖެހޭ. ގޮތްގޮތުން އިތުރުކުރުމަށް ަޓަކއި. ކުންފުންޏަކަ

ނޑުމެން ތިބެންެވގެން މި އޮންނަނީ މިފަދަ   565އެހެންނޫނީ، ަވޒީފާެއއް ނުިލބޭ. މިކަހަލަ ކަންތަކާ ދުުރގަިއ އަުޅގަ
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މެއް ނުލިބޭނެ. ހުންނާނެ ތަފާތު ޤާނޫނުތައް އެކުަލވައިލާފަ. ެއއްވެްސ ޤާނޫނަކުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަ

ނޑުމެން މިއަދު  ކުރުންތަކެއް އެ މީހެްއގެ ވަީޒފާގެ ގޮތުން. އެ މީހަކު ކުރަުމންދާ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން. ެއކަން އަުޅގަ

ޖެހޭނީ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ހަމަ ކުއްލިއަަކށް މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ، މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެްއ 

ޞަދަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުން. އެއަށްފަހު ސިޔާސީ ކަންތަްއތަކުަގއި ވޯޓެއް ޖެހޭއިރަށް މަޤް

 570އެ މީހަކު ބޭނުންވާ މުވަްއަޒފަކު، ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފަކު ެއއްތަނުން އަނެްއ ތަނަށް ބަދަލުކުރުން. ސީދާ 

މާ، މިފަދަ ޤާނޫނުތައް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަިއގެން ފާޑުފާުޑ ވާހަަކ އެހެން ވޯޓަށް ނުފޫުޒ ފޯރުމަށް ޓަަކިއ. އެހެންވީ

މީހުންނަށް އުޅޭ ގޮތަށް ދެްއކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. މަްޤޞަދު ތެރޭގައި ިލޔުނީމަ ނިމުނީ ރީތިކޮށް، މީގެ ބޭނުމަީކ 

ނުމެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމޭ. އެހެން އިތުރު ވާހަކަެއއް ދެއްކުުމގެ ބޭ

ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދޭން ބޭުނން ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމު ސިިވލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުން ެއބަ ޖެހޭ ސިޔާސީ ނުފޫޒުްނ 

ނުޑ ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތަގއި ކޮންމެ   575ވެސް އެްއކިބާެވ، ިސޔާސީ ކަންތައްަތކުަގއި ނޫެޅ ތިބެން. ތިބޭ ކަަމށް ވަނީ ނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންާވ  ވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮްނމެ މީހެއްގެ ވެސް ވިސްނުްނ ހުންނާނެ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކާމިޔާބެއް ލިބޭތޯ. ސިވިލް ސަރވިސް  ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ކޮށްލެޭވތޯ، ކުރެވޭތޯ. އަުޅގަ

ވަނީ ނަމަ، އެ ާޕޓީގެ މެންބަރުންނަށް އިތުރަްށ ފަސޭތައް؛ ކައުންޓަުރގައި  މުވަްއޒިފަކީ ޕާީޓގެ މެންބަރެްއ ކަމުަގއި

ނޑު އެަބ  އިންނަ މުވައްޒަފަކު ވެސް ހަމަ ފޯމު ވެސް ބަލައިގަތުމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެްނުގޅޭ ވާހަކަ އަުޅގަ

 580ތުަގިއ އެ ވިސްނުމުަގއި، ދުރު އަުޑއަހަން މިއަދު ވެސް. އެެހންވީމާ، އެ ކަންތައްަތއް ރިޕީޓުވިޔަނުދޭންެވގެން ޙަޤީޤަ

ނޑުމެން ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލައިލާއިުރަގިއ  ވިސްނުމެްއގައި މި އޮތީ މިަކހަލަ ކަންތައްތައް ކޮށްފަ. އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ތައިލޭންޑު، އިްނޑިޔާ އަށް ބަލައިލާއިުރ ސަުރކާރު ެވއްިޓގެންދިޔަޔަސް އެ ޤައުމު ހިނގަމުން އެ ދަނީ 

 ސަރިވސް މުަވއްޒަުފންގެ ހުޝިޔާރުކަމާއި އިޚްލާްޞތެރިކަމާ ހެދި. އެ ކަންތައްތަަކށް...ސިވިލް 

 

 585 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން މިއަދު  `. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑުމެން ސިވިްލ މިތާނގައި ބަހު ސްކުރަމުން މި ދާ ޤާނޫނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނެއް މި ދިވެހި ޤައުމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ގެަނއީ  ނޑުމެން ބަލައިލަްނ އެބަ ޖެހޭ ިސވިލް ސަރވިްސ އަުޅގަ ސަރވިްސގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިުރގަިއ އަުޅގަ

ކަށް ވެގެން މި ދަނީ ޮކންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް މި ކީްއވެގެންތޯ. ިސވިލް ސަރިވސްއެްއގެ އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުމަ

ނޑު މުހިއްމު   590ޤައުމު ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް، ނުހުއްޓި ގެންދެވޭނެ ގޮަތކަށް، ެގންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްެވގެްނދިއުން. މައިގަ

ނޑުމެންގެ މި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން ކިތަންމެ ވަރަކަށް  އެއް ބޭނުމަކީ އެއީ. ސަރުކާުރތައް ބަދަލުވެގެންދިޔަަޔސް، ައޅުގަ

ދިޔަކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް ަޤއުމު ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ހިނގަމުން، ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެ 
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ގޮތުަގއި ދެމިތިބޭނެ ބަޔަކު ބޭތިއްބުން އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ވާަހކަދައްާކއިުރގަިއ 

ފަރާތަަކށް ބުރަވެ ވާހަކަދަްއކައި، ިސޔާސީ ކޮމެންޓްރީެއއް ދިނުމަްށ ވުރެ ބޮޑަްށ ވާހަކަަދއްކަން  ސިޔާސީ ގޮތުން ަވކި

 595 179މި ޖެހެނީ މި ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރެވޭެނ ކަންތައްަތކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަިއ ެއ ކަންތަކާ ދޭތެޭރގައި. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. ެއއީ ސިވިްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ަބާޔންކުރާ ތަންކޮެޅއް އަޅުގަ 

ގޮތުން ބުނާ ވާހަކަެއއް. ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ަވކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ، މުްސތަޤިއްލު މުއައްސަާސއެެކވެ. 

ންެގ މަޖިލީހުން އަދި ެއ ކޮމިޝަންެގ ވާޖިބުަތކާއި މަްސއޫލިްއޔަތުތައް އަާދކުރަންވާނީ ޤާނޫނުއަާސސީ ާއއި ރަްއޔިތު

ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ވަކި ފަރާަތކަށް ބުރަނުވާ ވާހަކަ މިތާނަގއި އެބަ ބުނޭ. މުސްތަޤިއްުލ 

 600ވާންޖެހޭނެ ވާހަކަ އެބަ ބުނޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަްނ އެބަ ޖެހޭ ހަމައެއާެއކު ސިިވލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް. 

ުނގައި ިދވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ައސާސީ ސިފަތައް ަބޔާންކުރާއިުރގަިއ، ައސާސީ ސިވިލް ސަރވިސގެ ޤާނޫ

ަވނަ މާއްދާގައި. ޭއގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރަނީ އިންޞާފުވެިރކަމާއި ތެދުވެރިކަމާ ެއކު ވަިކ  2ސިފަތައް ބަޔާންކުރަނީ 

ބިލުކަން ހުރުން. އަނެއްކާެވސް މިތާނަގއިވެްސ ފަރާތަކަށްނުޖެހި، ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ލިބިދޭނެ ޤާ

މި ބުނަނީ އިންޞާފުވެރިކަމާ އެކު، ތެދުވެިރކަމާ އެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ިޚދުމަތެއް ދޭ ބައެއްގެ ވާހަކަ 

 605އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިތާނގައި. ސިވިލް ސަރިވސް ހިންގުން ބަޔާންކުރަނީ، ސިޔާސީ މަޞްލަޙަތުތަކުން 

ވެަފއިވާ ވަކި ފަރާތެްއގެ ނުފޫޒަށް ތަބާނުވާ، ަވކި ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަްލ އެކަހެރި

ނޑުތަަކކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އަނެއްާކވެސް މިާތނގައި އެްއކަލަ ވާަހކަތަްއ  މިންގަ

ނޑުތަަކކަށް ފެތޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ވާހަކަ މި ތާނގައި  ތަކުރާރުވެފަިއ، އިތުރަށް މި ބުނަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް  މިންގަ

ނޑުމެްނ  ބަޔާންކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަެތއް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނުގެ ރޫހާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތިން އަ  610ޅުގަ

ޚިދުމަތްދެވޭނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ؟ ޤާނޫނެއް ބައްޓަންކުެރވިގެްނދާއިރުަގއި ެއގޮތަކަށް ަބއްޓަްނކުރެިވގެންދާންޖޭހެނެ ކަމަށް 

ނޑުމެން  3އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙުގެ  ވަނަ މާއްދާ އަށް އަޅުގަ

ރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން، ވަރަްށ ގިނަ ަބެއްއގެ ވާހަކަ ދަްއކާފައި އަދި ބަލައިލާއިުރގައި އެންމެ ފު

ނޑު ހިތަށްއަަރނީ ފުލުހުން މި ސިވިްލ  އޭެގއިތުރުން ބަޔާންނުކޮްށ ޮއތް ކަމެއް ެއއީ ފުލުހުންގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 615ވަނަ ަނންބަރުގައި މި ބުާނ އެހެން  1ގެ )ހ(ގެ 3ސަރވިްސގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭނެތޯ؟ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ ނުަވތަ 

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނުަގއި ނުހިމެނޭ ބަޔަކަށް ެވގެންދާނީތޯ؟ މީ އަޅުަގނޑު ހިތުގެ ތެޭރަގއި 

ނޑު ހިތަށްއަރާ ވާހަކަެއއް. މީގެ ކުީރަގއި ރަީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން  އުފެދޭ ސުވާލެއް. ދެން ހަމަެއއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެންދިޔަ ކަމެްއގެ ވާަހކަ. އަދި ޭއގެއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާުރގަިއ ފެށިގެން  އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ފާަހގަުކރެވޭ. ައޅުަގނޑުމެން ވިްސނާލަން އެބަ ޖެހޭ ސިވިލް 
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 620ސާބު. ނޫނިއްާޔ ފައްތަުރެވގެންދާ ހިސާބު ަކނަޑއެޅުން. ސަރވިްސގެ މަޤާމުތަކާިއ ިސޔާސީ މަޤާމުތަކާ އަރައިރުްނާވ ހި

ނޑަްށ ފާހަގަވެގެންދިޔަ ރަީއސް  ނަޑއެިޅގެންދާނީ ކޮންގޮތަކަްށތޯ. ބައެއް ފަހަރަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ ކަ

އަދާކުރުމަށް ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގައި ިސވިލް ސަރވިްސގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ، މަޤާމުތަކުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޓަކައި ިސޔާސީ ބޭފުޅުން ޢަްއޔަންކުރެިވގެންދިޔަ ތަން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ ކަމެއް. ަމއި ސަރުކާުރގެ 

ނޑުމެންނަށް  ތެރޭގައި ވެސް އަދި އޭެގއިުތރުން ޕްރޮވިންސްތަކެއް ހެދިެގންގޮސް، ޕްޮރވިންސްތަުކގަިއ ވެސް އަުޅގަ

 625ންދިޔަ. އެހެންވީމާ، ކޮން ފެންވަރެްއގެ ކޮންބަެއއްތޯ ސިާޔސީ މަޤާމުތަކުގެ ގޮތުގައި މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެ

ނަޑއެިޅގެންދާނީ/ މީ އަުޅަގނޑުމެން އުފައްދަންޖެހޭ ސުާވލެއް މިފަދަ ސިވިލް ސަރިވސްގެ ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާއިރު.  ކަ

ނޑުމެން ވަރަށް އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ އައިކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް އަޅުަގނޑަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތން މީ އަޅުގަ

ނޑަައޅަންޖެހޭ މުހިއްމު ސިފަެއއް، ނޫނިއްާޔ ައސާސެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް  ބޮޑަށް ިވސްނާފައި އެ ސަުރާކރަކުން ކަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި ޭއގެއިތުރުްނ މިފަދަ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންޮކށްފައި އޮތުން ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަ ުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިލަން ެއބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނުގެ   630ަވނަ މާއްދާ އުިވގެން އެ ވަނީ  13ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން ހަމައެާއއެުކ އަުޅގަ

ގޮއްސަ ކޯޓުގެ ުޙކުމުން. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމަކާ ުގޅިެގން. އެއީ ސިވިލް ސަރވިްސ މުވައްޒަފުްނގެ ޙައްޤުތަެކްއ 

ރައްަވއި؛ މި އުިވގެްނގޮއްަސ ވަނީ މުޠްލަޤަށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަްށ ގެއްިލގެންދާ ކަމަށް ބަޔާންކު

ނޑު ހިަތށްއަރަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަމައެކަނި ިސވިލް ސަރވިްސ  ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަުކަގއި ބަިއވެރިނުެވވޭތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މުވަްއޒަފުންނަށް ބާވައޭ މުްޠލަޤަށް ސިޔާސީ ެއއްވެސް ަކމެއްަގއި ހަރަކާތެރި ނުެވވޭ ަބޔަކަށް ތިބީ. އަުޅގަ

 635މިހާރުވެސް އިޢުލާނުކުރާ ބައެއް މަޤާމުތަކުގަިއ، ދައުލަތުެގ ބައެއް މަޤާމުތަކުގައި އިޢުާލނުކުރެިވގެންދާއިރުަގއި އެަބ 

ބަޔާންކުރަން، ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ރެޖިސްޓްރީަގއި އޮތް ނަމަ، އެ ޕާޓީއަކުން ެކނެޑންވާނޭ. އެްއވެސް ިސޔާީސ 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހަމަހަމަކަން ޕާޓީއެ ްއގެ ރެޖިސްޓްރީއެްއަގިއ އޮވެގެންުނވާނޭ. މީ ބުނާ ވާހަކައެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޤާމަކަްށ  އެބަ އޮތް ާބވަޭއ މިފަދަ ކަންކަމުގައި. އެހެންވީމާ، މީެވސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ދާއިރުަގއި ވަކި ާޚއްޞަ ކަްނތައްތަކެްއ، ވަކި ާޚއްޞަ ިސފަތަކެއް، ވަިކ ޚާއްޞަ ަޙްއޤުތަކެއް އަުޅގަ

 640ލިބިދޭ، އުނިކޮށް، ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި މަޤާމަކާ ހިސާބަށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުގައި މި 

ސައްކަތްކުރުމާ އެްއގޮތަށް، ބަޔާންކުރާ ވަކި ފަރާތަކަްށ ނުޖެހޭ ރޫހާ އެއްގޮތަްށ، ވަިކ ފަރާތެއްގެ ނުޫފޒެއް ނެިތ މަ

ނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ ަވކި ފަރާތެްއގެ ބާުރވެރިކަމެއް ނެތް ގޮތަކަށް ޚިުދމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކޮްނޮގތަކަށްތޯ، މީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު އުަފްއދަންޖެހޭ ސުވާލެއް. އެހެންީވމާ، މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙތަކެއް ގެނެިވގެންދާއިުރަގއި 

ކަމާއެކުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުްނ ހަމަހަމަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މުސާރައިގެ ވާހަކަ އަކީ ވެސް   645ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެންވާނީ. ދެން މުސާރައިގެ ވާހަކަ؛ ައޅުގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން އެފަދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާނަގިއ ދެއްކިދާނެ  ވާަހކަެއއް. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ވާހަކަތަަކކީ މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ނޫން އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ހިމެނިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް 

ނޑު ޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށް  ލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތަކަކީ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މީ މަިއގަ

ޙަޤީޤަތުގައި މަޤާމުތައް؛ ޖުްމލަ ގޮތެްއގައި ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ މަޤާމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރުަގއި ދޫކޮށްާލ 

 650ޙައްޤުތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ ައޅުަގނޑުމެން ވެސް. އެހެންވީމާ، މީ އެއްެވސް ހާލެއްަގއި އެ ުމވަްއޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެްއ 

ނޑުމެން އަމިއްލަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައޭ އުނި ވަނީކީ ނޫނޭ. ޤާނޫނުއަާސސީން ލިބޭ ޙައްޤަކަށް އުނިަވނީކީ ނޫނޭ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ. ދެން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ ވަރަށް ގިނަ ފަހަަރށް ދިމާވާ މައްސަަލއެްއ ެއއީ 

ގެއިތުރުން ިސޔާސީ ބޭފުޅުންނާ ޚިޔާލު ތަާފތުވުމުގެ ސަބަބުން ސިވިްލ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވްއަޒފުންނާ އަދި އޭ 

 ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަށް ައދަބު ލިބޭ ތަން އެބަ އާދޭ. 

 655 

  ކަދެއްެކުވން:ވާހަ ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ާވ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި 31ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އަދި އޭަގއި ބަިއވެރިުވމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ވެސް ލިބިދެވޭ ޙައްޤެއް.  އުފެއްދުމާއި ސިާޔސީ ޕާޓީތައް ހިންގުމާ

ނޑުމެން ެއ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަންޖެޭހ  އެ ޙައްޤު އުނިކުެރވޭ ގޮތަްށ އޮންނައޮތުމަށް ގެެނވޭ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑަކީ ސިވިލް ސަރވިްސގައި ގިނަ މުއްދަތަކަށް މަސައްކަްތކޮށް،  ކަމެއްގެ  ނޑު ފާހަގަކުރަނީ. އަުޅގަ  660ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ިސޔާސީ ހަރަާކތްތަކުަގއި ބަިއވެިރވެ، އަދި  ނޑަށް ލިބިދޭ، އަުޅގަ އަދި އަުޅގަ

ނޑަށް ހުރަސްއަަޅއި ކަންތައްަތއް ކުރުމުން އެ ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަުކގައި ބަިއވެރިވުމަށް ައޅުގަ 

ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނު  ނޑު ހުރެ މި ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަ ހިތާމަކުރި މީހެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަްށ ވުޖޫދަށް އަންނައިރު ިސޔާސީ މަސްރަޙް އޮތް ގޮތުން މި ޤާނޫނު ހެދިގެންއަިއއިރު ިސވިލް 

ނަޑއެޅި، އަދި ސިޔާސީ ބޭުފޅުން ސިވިލް ސަރވިސްެގ   665ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެިރވުމުގެ ޙުދޫދު ކަ

މުވަްއޒަފުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާނެކަން؛ އޭރު ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން އަޔަތީ، ނުފޫޒު ފޯރުާވނެކަން އެނގޭތީ މި ޤާނޫނު 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިދެންނެވި ހަރަކާތްތައް؛ ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުން ސިޔާސީ  ޑްރާފްޓުކުރެިވގެން އަިއއިރު ައޅުގަ

ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމުެގ ލިމިޓުކުރެވިފަިއވުން. އެހެންނަމަވެސް ސިޔާީސ ހަރަކާތްަތކުަގއި ބަިއވެިރވުމަކީ މުޑުދާުރ 

ނޑުމެން ކޮންމެ ބަޔަުކ ކަމެއް ނޫން. ެއއީކީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ހުތުރު ކަެމއް ނޫން.  އެ ކަންަތއްތައް ކުރުމަކީ ައޅުގަ

 670ވެސް ޒިންމާދާރު ގޮތެްއަގއި ބަލައިގެންފި ނަމަ، އެއީ ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުތައް 

މުަގިއ ހުރަސްއެޅުމުން ބައެއް ފަހަުރ ވިސްނޭ ކަހަލަ، ިސވިލް ސަރވިްސގައި މަަސއްކަތްކުާރ މުވައްޒަފުން މި ކަ

ބައިވެިރވުމަކީ މިއީ ހުތުރު ކަމަށްވެ، މުޑުދާރު ކަމަކަށް ވާީތ މި ކަމުގައި ބައިވެިރވެވޭ ޮގތަށް އޮތުމޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަސްރަްޙ މި އޮތް ގޮތުން، ރާއްޭޖެގ ސިޔާސީ ފަރާތްތަްއ ސިިވލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނ 



26 

 

ބަބުން، މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މި ހުރަސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ނުރަނގަޅު ގޮުތގައި ބޭނުންުކރުމުގެ ސަ

 675ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ. މިހާރުެވސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ބަެއއް ކުންފުނިތަކުގެ ުމވަްއޒަފުން ަވކި ޕާޓީައކަްށ 

ގެން ިސޔާސީ ޕާޓީަތކަށް ވެއްދުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަްތކުރެވި، އަދި ބޭނުންާވ ަވިކބަޔަކު ކުންފުނިތަކަށް ވައްަދއި

ނޑުމެން މީޑީޔާ އިން އެބަފެޭނ  ވައްދަނީ. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފުރަގަހުގައި ތިއްަބވަިއގެން ފޮޓޯނަންގަަވއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިދެވޭ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތައް  މިދެންނެވި މުވައްޒަފުން މިގޮަތށް ބޭނުންކުރާ ތަން. މީގެ ނުރައްކަލަކީ އަުޅގަ

ޅު ގޮތުަގއި ބޭނުންޮކށް، ޤާނޫނުތައް އެބިއުްސކޮްށ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުން ނުރަނގަ

 680ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަުކގައި ަބއިވެިރކުރުަވއި އަދި މިދެންނެވި ބާރުތައް ބޭނުންކޮށް ނުފޫޒުފޯރުވަން ފަށައިފި ނަމަ، 

ދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ނުަރއްކާތެރި ހިސާބަކަށް ހިނަގއި 

މުޑުދާރުވެ، ހަޑިހުތުރުވެދަނީ އެ ކަމެއް ކުރަންތިބި ބަޔަކު އެ ކަމެއް އެހެން ކުރުމުން. މި ދެންނެވީ ނަމޫނާ ވާންޖެހޭ 

ނޑުމެން އިްއޔެ މި މީހުން، ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ މީހުން، ބޭބޭފުޅުން އެ ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ނުކުެރއްވުމުން. އަޅު ގަ

ނޑުމެންގެ  މަޖިލީހުން ފެނިގެންދިޔައީ ޭއގެ މަންޒަރެއް. ރާއްޭޖގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ވަޑަިއގެން، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ދެއްކެވި މަންޒަަރކީ   685ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ ދައްަކވަންޖެހޭ މިނިސްޓަރަކު މި ތަނަށް ވަޑަިއގެން އަުޅގަ

ތުްނ އެްއގޮތަކަްށވެސް ބަލަިއަގންނާނެ މަންޒަރެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާ އިްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔި

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްއޔެ ފެނިގެންދިޔަ އެ މަންޒަރު އެީއ ރަނގަޅު ރީތި މަންޒަރެއް ނޫންކަން. އަޅުގަ

ަބއިވެިރވުމަކީ ޭއގެ ެއްއވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެރިވުްނ؛ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްަގއި 

ނޑުމެްނގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ިސޔާސީ ބޭފުޅެއް. ކެނބިނޭުޓ  މައްސަލަ ެއއް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އަުޅގަ

 690މިނިސްޓަރުންނަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން. މި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން. އަދި 

ށް ޮހވިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވެްސ އެ ޮހވިަވޑަިއގަންނަވަީނ ސިާޔސީ ކޮންމެވެްސ ފަޅިައކުން މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ ތެރެއިން ބޮޑު އަދަެދއްެގ  ސަޕޯޓު ލިބިވަަޑއިގެން. މިހެްނ މިކަން އޮންނައިރު، އަުޅގަ

ނިގުޅަިއގަނެފައި އޮތުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއކަންވާންޖެޭހ  ބަޔަކަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަުކގައި ބަިއވެިރވުމުގެ ަޙއްޤު

ގޮތެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް މީގެ ނުރައްކަަލކީ، ިމ ދެންނެވިހެން ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަީކ 

 695ޖެހޭއިރު ވެްސ ހިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ ބަޔަކަްށ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާން

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން މިކަން ކުރައްވާނެތޯ. އަުޅގަ ނޑުމެން ހޯދައިދިނުމުން އަޅުގަ މި ޙައްޤު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އިތުބާރުނުކުރެވެީނ، އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ދެންނެވި ހާލަތުގައި ރާއްޖެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް އޮތުމުން އަޅުގަ

ނޑު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުބާރުނުކުރެވެނީ  މި ބާރު ބޭނުންކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  ވާހަކަދަްއކާއިުރ، މި ބިލު ފާސްެވގެން އައުމުން ޤާނޫނަކަށްވެދިޔުމުން ދެން ކަންތައްތައް ވެދާނެ ގޮތާ މެދު އަޅުގަ

 700 ހަމަ ކަންބޮޑުވާ ހާލު، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުވެރިވަން. 
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 ރިޔާޟު ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބި

` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތެއް ދޭ ސިވިލް ސަރވިސްެއއް އޮތުމަީކ 

، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެސް ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތގައި ދެކެން. އާދެ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ކުރިން   705އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ މި ބަހުސްކުރަނީ އަުޅގަ

ިސިވލް ސަރވިްސ ޤާނޫނަށް ެއ ޤާނޫނުގަިއ ޤާނޫނުއަސާީސާއ ، 2117/1ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެްއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ސިވިލް ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްަތކެއް ުހރި ކަމަށް ބަޔާންކުރަްއވާފަ ިއ، ހުށަހަޅުއްވާފައި ވެސް ވޭ. ައުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި  ނޑު ތާއީުދކުރަން. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ފަިއ ބަދަލުގެންނަން ހަމައެކަނި ެއ މާއްދާެއއް ޫނން، މި ޤާނޫނުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ގޮތުން ވެްސ ވިސްނާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން   710ހުރީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އިތުރަށް ބައްލަާވއިރުަގިއ އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ބައެއް ނުކުތާތައް ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ، ހަމައެއާއެކު ިސވިލް ަސރވިްސގެ ޤާނޫނުގެ ފަހުން 

އެއީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު. ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުގައި ނުހިމެނޭ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބައި. އުފެދުނު ޤާނޫނެއް 

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އިތުރުކޮށްެދއްވުމަށް، ިދވެހި ފުލުހުންގެ  3އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މިއަދު ވެސް އަދި  ޚިދުމަތް. އެއީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ދެކެން. ހަމައެއާެއކު

ނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ިސވިލް   715މީގެ ކުރިންެވސް އަދި ިސވިްލ ސަރވިސް އުފެދުނުއިރުއްުސރެ ފެށިގެން ވެސް އަުޅގަ

ރޯުލެގ ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެ އިެރއްަގއި އޮތް ސަރުކާެރްއގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒާއި ކޮންޓް

ތެރެއިންކަން. ވަޒީފާ އިން ަވިކކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު، ަވޒީފާ ައދާކުރާ ތަން ބަދަލުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު، ެއއީ މިއަދު ވެްސ 

އޮތް ކަމެއް. ހަމަގައިމު ވެްސ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ އެއް ސިވިލް ސަރވިްސެގ މުވައްޒަފަކަށް މިއަދު ވެސް 

ސަލަ ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެްއަގއި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީން ފެށިގެން މުސާރަ ނުލިބިގެން އެ ަމއް 

 720ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ހިސާބަށް ވެސް މި މައްސަލަ ވަނީ ގެންގޮސްފަ. މުސާރަ ނުލިބެނީ ސަރުކާރުގެ ސަބަބުންތޯ 

ލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނެއް އެބަ އޮތް. ނުވަތަ ކައުންސިލުންތޯ މިއީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ސިވި

ޓްރައިބިއުނަލް އުފައްދާަފއި ެއބަ ހުރި. މި ތަންތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އަދި ަވޒީފާ ލިބި، މަސައްކަތްކުރާ 

މީހާއާ އެްއކޮޅަށް ަމއްސަލަ ނިމިފައި އޮތް ހިނދު ެވސް މިއަދު ވެްސ މުސާރަ ނުލިބި، މިދިޔަ ރަމްޟާން މަހުގެ 

ނުޑގެ ވާހަކަ އަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް މިއަންނަ  އިނާޔަތްތައް ނުލިބިހުރިކަން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. އަުޅގަ

 725ސިޔާސީ ބަދަލުތަާކ ުގޅިގެްނ ސިޔާީސ މީހުން ތިބެނީ ހަމައެކަނި ސަުރކާރުަގއެްއ ޫނން. ކައުންސިލުަތކުަގއި އެބަ 

އެ ވަގުަތކު އޮންނަ ސަުރކާރާ ތަފާތު ބައެއް ކަުމގައި ވީމަ މި އަދާކުރޭ. ަކއުންސިލުަގއި ތިޭބ މީހުންނަކީ ސަރުކާރުގެ؛ 

އަންނަ ސިޔާީސ ކަންތަާކ ގުިޅގެން ިސވިލް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ޭއގެ އިފެކްޓު އެބަ ކުރޭ. މިއީ ހިތާމަހުރި 
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ނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ވަރަ ށް ފުރިހަމަ އަށް ކަމެއް. އަުޅގަ

ލިބެންޖެހޭނެކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. މި ތަނުގައި ބަހުސްކުރައްވަމުން ގެންެދވިިއރުގައި ިސވިލް ސަރވިްސ 

ނޑަެއޅުމާ ބެހޭ ވާހަަކ ދެކެިވއްޖެ. ައޅުަގނޑު ެއ   730މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ، ބޭިސކު ސެލެރީެއއް، މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިއަުދ ޤައުމުގެ ހާލަތާއި ތަކެތީގެ ކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ފު ރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ައޅުގަ

އަާގއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި އެްއޗެްއސަށް ބަލާއިރުަގިއ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަަސއްކަތްކުރާ މީހަކަށް އެންމެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކު 1111މަދުވެގެން  ރަން. ހަމައެެހންމެ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ރުފިާޔގެ ުމސާރަ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ ފެންވަރު، އެ ފެންވަރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ަގިއގައި ހުރެގެން. ސަރުކާރުްނ  އެކަން ކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން ސަރުކާރަށް މިކަން ވާން  735އޮްތ  އެކަންކަން ދިރާސާކުެރްއވުމަށްފަހު އަޅުގަ

އެންމެ އަވަަހކަށް ކޮށްދެްއވުަމށް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަދި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ފާހަގަކުރަްއވައިިފ، އިޤްތިޞާީދ ބިލު ހުށަހެޅި ރަނގަޅު އިޞްލާޙުކުރެިވގެން އައިހާ ައަވހަކަށް މި ބަދަލުތައް ގެންނާނެ 

ުޑ ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަްނނަވަން. އަދި ހަމަެއއާެއުކ ވާހަކަ. އެ ކަމަށް އަޅުަގނ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން. ވަޒީާފގެ އަާދކުރަމުންދާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅާ ފިަޔވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ެވްސ 

 740ން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ އެންމެ ރަނގަޅު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިްސނަން. ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޮކމިޝަނުން ކަންކަ

ނޑުގެ ާދިއރާގައި ވަރަށް ިދގު ތާރީޚެްއ،  އުސޫލަށްތޯ. ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން، އަުޅގަ

 އަހަރު ޕްލަސްޕްލަސްވެފައި ހުރި މީހެއް، އޭނަގެ ަވޒީފާ ގެއްިލގެންދިަޔއީ އޭނަ  20މުއްދަތެއްަގއި ޚިދުމަތްކުރި، 

ސިޔާސީ ގޮތުން އޭނާ އަާދކުާރ ޕާޓީއެްއގެ ސަބަބުން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެދކެނީ. މިހެން މި ދެންނެވީ ހަމައެކަނި ދިމާވާ 

އަހަރުގެ ދިގު ޚިދުމަތުގައި ދިމާވި އެންމެ މައްސަލައެްއގަިއ  20އެންމެ މައްސަލައެްއގައި ފުަރތަމަ އޭނަގެ ޚިދުމަތުގެ؛ 

ނޑަައޅާފައި ަވނީ ސިވި  745ލް ސަރވިްސގެ ާޤނޫނުގެ އެންމެ ޮބޑު އަދަބު. ޭއގެ ސަބަބުން އޭނަ އަްށ އޭނަ އަްށ ކަ

އަހަރު ޚިދުަމތްކޮށްގެން އޭނަ އަށް ލިބެްނ އޮތް ފުރުޞަތު އޭނަ އަްށ ލިބެން އޮތް ޕެންޝަން  31ލިބެންވާ، 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ިސވިްލ ސަރވިސް  ގެ ޤާނޫނަށް މި ގެންލިގެންދިަޔކަން ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި އެންމެ ސުޕްރީމް 

ކޯޓުގެ އަމުަރކަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫނޭ މިއަދު ސިވިްލ 

 750ން އޮތީ. އެއަްށވުރެ މާ ދުރަށް، މާ ބޮޑަށް ވިސްނަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން މި ޚިދުމަތަކީ ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި ަވޒީފާގެ ބިރުވެރިަކމެއް ނެތި، ވަޒީފާ އަދާކުާރ ތަން ބަދަލުކޮށްފާނެކަމުގެ 

ނަގޅު މާޙައުލެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި، އެ ިވްސނުމުގައި އެ މީހަކު މަސަްއކަްތކުރެވޭނެ ރަ

 އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އެ ަވގުތަކު ވެރިކަމުަގއި އޮތްކަުމގައި ވިަޔސް. ޝުުކރިއްޔާ. 
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 755 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަވިލިނގި

ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވސްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ، 2117/1އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، 

 ދާއިާރގެ މަޑުއްވަރީބިލު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީީތ، އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ނޑު ޝުކުރުދަންނަަވން. އާދެ، ދިވެހިއަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ސިވިލް  ށް އަޅުގަ

ސާވަންޓުންނަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެ ވަގުެތްއގައި އެއޮންނަ ސަރުކާރަކުން ެއކުލަަވއިލާ ައސާސީ އުސޫލުތަާކއި ދިވެިހ 

 760ޤައުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަށް 

ަވރަށް މުހިއްމު މާތް މަގުސަދެއްަގއި ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަެކއް ުކާރ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި

މަސައްކަތްތެރިންތަކެްއ. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ، ސިިވލް ސަރވިސްގެ ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤު ިސވިްލ 

ނަޑއެިޅ، ދި ނަޑއެިޅ، ގިންތިތަކެއް ކަ ެވހި މަސައްކަތްތެރިން މިފަދަ ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަކުން ވަިކ އުސޫލުތަކެއް ކަ

އަްލއުސްތާޛު އަހަރުގެ ބާނީ،  31ޙައްޤުތަކެއް ަކނަޑއަަޅއި ރަްއކާތެރިކޮށްދެްއވީތީ ކުރީގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރަން 

 765މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަދާކުރަން. ހަމަެއއާެއކީަގއި މިއަދު ސިވިލް 

ނޑުމެންނަށް މިއަދާ ހަމަޔަށް އަިއއިުރ  ސަރވިްސއޭ ިކޔަިއގެން ބަޔަުކ މީހުން ދައްކަމުން މި ދާ ވާހަކަތަަކކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދެކެ ތަޖުރިާބކުރި ކަންތައްަތކުގެ ތެެރއިްނ، މިއަދު ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ަކންތައްތަކެއް ކަމަށް ވެސް 

ނޑު ގޮތެްއަގއި މި ބި ނޑު އެ ބިލުެގ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މަިއގަ ލުގައި މިހިރަ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަްށ ފުރިހަމަޔަށް ތާއީދުކުރާ ިއޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް ފާހަގަކުަރން. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން 

 770ންކަން ބައްޓަންކުރުމަށް މިފަދަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމަކާ ގުިޅގެން މިގޮތަށް މި ކަ

ޓަކައި ިދވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުަތެކއް ނުގެެނވުނު ނަމަވެްސ، ިސވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫުނގެ 

ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޢުާޔ އެީކގަިއ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމުަގއި ވެސް ފާހަަގކުަރން. އާދެ، މިއަދު މިތާނގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ހިނަގއްޖެ، ވަކި ަބޔަކަށް ބާރުަތކެްއ  ވާހަކަދެެކވެމުން މި ދާ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ނުލިބިގެން ބާރުތައް ހޯއްެދުވމަށް ޓަކައި ިދވެހި މުޖުތަމަޢުގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކުކޮށްފަިއ، ދިވެހި ޤާނޫނަށް 

 775ތަށް ދިވެހި ޤާނޫނުތައް ހަލާކުޮކށްލުމުގެ މަގުސަދުަގއި ވެސް ގެންނަން ހުރި އިޞްލާޙުތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ނުުގޅޭ ގޮ 

ނޑުމެން ތަޖުރިބާކޮށްފިން، ދިވެހި ސިވިލް  ބަޔަކު މީހުން ވާހަކަދައްކަމުްނދާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ޓުްނ ޙުކުމްކުރުމުން ެވސް ވަކި ސާވަންޓުންެގ މުސާރަ އުިނކުުރމަށްފަހު އެ މުސާރަ ނުލިބި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯ

ނޑުމެން ތަޖުރިބާކޮށްފިން. ނޑުމެން  ސަރުކާރަކުން މި މުސާރަ ނުދީ ހިފެހެއްޓި މަންޒަރު ވެސް އަުޅގަ އަޅުގަ

ތަޖުރިބާކޮށްފިން، ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގެ ގޮތުަގއި ަވީޒފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަުފންތަކެއް އިހަކަށްުދވަހު ހެލްތު 

 780ކެއް ހެދުމަށްފަހު ވަކި ސަުރކާރުެގ ނުފޫޒެްއެގ ބާރުގެ ދަށަށް ގެްނގޮސް، ެއ މުވަްއޒަފުން، އެ ތަުނގަިއ ކޯޕަރޭޝަންތަ

ތިބި ހުރިހާ ފަންނީ މުވައްަޒފުން މަޤާމު ދޫކޮށް މަރުޙަލާތަކެއް ކަަޑއްތުކުރުމަށްފަހު ވަީޒފާ ދޫކުރަންޖެހުނު މަންޒަރު 
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ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކު ހެލްތު ސެކްޓަރ މި އޮތީ އިނދަޖެހިފަ. ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެން ދެކެފީމު. އޭެގ ސަބަބުން ދިވެހި

ޞިއްޙީ ނިޒާމުަގއި ޕަބްލިުކ ހެލްތުވޯކަރުންގެ ގޮތުަގިއ އެ ދުވަްސވަރު މަސަްއަކތްކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ ފަންނީ 

ޖުރިބާކޮށްފިން. ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތެރިން އެ ސިސްޓަމުން ބޭރުވެެގންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުެމން ދެކެ، ތަ

ނޑު މި   785މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޕަބްލިކު ހެލްތުގެ ސެކްޓަރ މި އޮތީ އެއްކޮށް އިނދަޖެހި، ހަލާކުވެފަިއކަން އަުޅގަ

ނުޑވާލުމަށް ޓަަކއި ކުިރ  ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ިމއީ ހަމަ ބަޔަކު މީހުން ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުގެ ބާރު ކަ

ނޑުމެން ދެކެފިން، މަސައްކަުތގެ ތެރެއި ން ިދވެިހރާއްޖެ ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަެކއް. ހަމަެއއާެއކީަގިއ އަުޅގަ

ނުޑވާލުމަށް ޓަކައި ރަށްރަށުގެ ޮއފީސްތަކަށް ކައުންސިލަރުްނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫނުގެ ބާރު ކަ

ނޑުވާލުމަށްފަހު، ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު އެ އޮީފސްތަކުގެ ތެޭރގައި ތިބި ިސވި ލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަުފންގެ ބާރު ކަ

 790ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުން އޮފީހަށް ނުަވއްދަިއ އެތަެކއް ދުވަްސވަންދެްނ މަސްއޫލިްއޔަތުން ބޭރުކޮށް، 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ުޙުކމްކުރުމަށްފަހު މިއަދު އޭެގ ަބދަލު ދޭންޖެހިފައި އޮތް މަންޒަރު ެވސް އަޅުގަ 

ނުޑވާލުމަށް ޓަަކއި ބަޔަުކ މީހުން ބާރުގެ  ދެކެފިން. މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާޫނނު ބާރު ކަ

ބޭނުންކޮށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިފައި ހުރި ބޮޑެތި އަނިޔާަތއް. މައދު އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަްތ 

ހިރާއްޖޭގެ މަސަްއަކތްތެރިންނާއި ދިވެހި ސިވިްލ ސާވަންޓުން ސަލާމަތްކޮށް، މި ކުރަނީ މިފަދަ ކަންތައްތަކުން ދިވެ

 795ރަނގަޅު، ފަންނީ، މިނިވަްނ މާޙައުލެއްަގއި އެ މުަވއްޒަުފންނަށް މަސައްކަތްކުެރވުމުގެ ޙައްޤު އެ ުމވަްއޒަފުންނަށް 

އްުޓވުމަށް ޓަކައި، މި މަަސއްކަުތެގ ދިނުމަށް ޓަކައި މިއަދުގެ ަސރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަެތއް. މިކަން ހު

އަުގވަްއޓާލުމަށް ޓަަކއި، ަބޔަކު މީހުން ެއ ކުރާ ަމސައްކަްތ؛ ައޅުަގނޑު ިދވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަްނ، 

ކުށްވެރިކުރަން. ިމއަދު ޕީ.ޕީ.ެއމުން ބަޔަކުމީހުން ސޮއިކުރަމުންދަނީ އެއީ ބަޔަކު މީހުން މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން ނޫންކަްނ 

މިޤައުމު މިއަދު މި ދަީނ ތަޖުރިބާކުރަމުން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް މީހުން މި ވަންނަނީ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ސަރުކާރުން ިމއަދުެގ މުޅި 

 800ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ޓަކައި އެކުަލަވއިލާފައި މި އޮތް ސިޔާސަތުތަކާއި ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ 

ުޅވުމުެގ މަގުސަުދގަިއ މަސައްކަތްތެރިން އެކަމުަގއި އަތްގުޅާަލިއގެން އެ ކުރިއަްށ މަންފާތަކާއި މި ޤައުމު ހަމަ މަގަށް އެ

 21111އެ ގެންދަނީ. ެއއީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކެއް ފޯރުކޮްށގެނެއް ޫނން އެކަން އެ ކުރަނީ. އަުޅަގނޑުމެން ދެކުނިން، 

ގައި އޮތް ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތް. އަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އޭރު  91111އިން 

ހަމަ ޢާއިލާތަކަށް ގޮސް، ބަދިގެތެރެއަށް ވަެދވެސް ހަމަ ބިރުދައްކަިއގެން ފޯމުގައި ސޮއިކުރަމުންދިޔަ މަންޒަުރ 

 805އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނިން. މިއަދު ެއގޮތަށް ވާހަކަަދއްކާިއރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މިައުދ 

ްއކުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ ކުށްވެިރކުރާ ކަެމއް. އާެދ، ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާޫނނުގެ ވާަހކަދައްާކއިރު، މިފަދަ ވާހަކަދެ

ކަންތައްތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން މާޒީން ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ވާތީ މި ކަންތައްތަކުން ޢިބްރަތް ހާސިލުކޮށް، 

ތެްއގެ މަތިން މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުވެގެންދިުޔމަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް އެޭދ ދެން މި ކަންތައްތައް ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮ
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ވާހަކަކަުމގައި ދަންނަވަން. ަހމަމިއާއެީކގައި ިސވލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި 

 810ސަރުކާރަކާ ދެކޮޅަށް  ފާހަގަކޮށްލަން، ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރޭަގއި ވެސް އެ އިރެްއގައި ޮއންނަ

މަސައްކަތްކޮްށ، އެ ުމއަްއަސސާތަކުގެ ތެޭރަގއި މި މަސައްކަތް ހުއްުޓަވއި މަސަްއކަްތ ލަސްކޮށް، މަަސއްކަުތގެ 

ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޒަރޫރީ މަސައްކަތްތަުކގައި ޚިދުމަްތތައް އެބަ ޖެހޭ އެބަ އާޭދ 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮުތަގއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދޭ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ.  ލަސްވުމާއި ރަްއޔިތުންނަށް

މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފަކަށް ނަަމވެސް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ަޢމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އެބަ 

ނޑައަޅަން. ރައްޔިުތންނަށް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށް  815ދޭންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ޖެހޭ ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަްޝރަޙް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންނަ ކޮންމެ ކާރިސާއަކުން ކޮންމެ ގޮތެއް މެދުވެރިވިޔަްސ 

ނެތި  ދިވެހި ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހިފައި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްަތއް ހުއްޓުމެއް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ މުހިްއމު މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރަުމންދާ ފަރާތަކީ ސިވިލް ާސަވންޓުން ކަމަށް ވާތީ، ސިވިްލ 

ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންގެ ތެޭރގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުުކރަމުންދާ މުވައްޒަފުންެގ ކަންަކން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނީ 

 820ކެއް ވެސް ައޅަން. ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެން، މިފަދަ ގޮތުން އެޅެންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ 

ކަންތައްތަުކގައި ޖެްއސުންކުުރމާއި ސަރުކާރުގެ އަސާސީ ުއސޫލުތަކުން ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުހިއްމު 

ކުރަމުންދާ ތަން އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުވުުމގެ ަމުގސަދުގަިއ ެވސް ބަަޔކުމީހުން މަސައްކަތް 

ޤާނޫނު އިޞްލާޙުވެގެންދާއިރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މިގޮތަށް ބަހުސްުކރެވި، މި ކަންކަމަށް ޢަމަލީ 

ނޑު އެޭދ ކަމެއް ކަމުަގއި ެވސް ަދންނަވަން. އާދެ، ެއއްެވސް  އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅުތަެކއް އެިޅގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

 825ޝައްެކއްނެތް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ސިވިލް ސަރވިްސެގ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮުޑކުރުމަށް ޮގވައިާލއިރު ިސވިްލ 

ނޑާލުމަށްފަހު މުސާރަ ނުީދ ހިފެހެއްޓި މީހުން މިއަދު  ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުނުކޮށް، މުސާރަ ކަ

ން. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާަރ އެކަމަށް ޮގަވއިލާތީ އަުޅަގނުޑމެން ހައިރާންވަ

ބޮޑުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންނަކީ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުަގއި 

އަށް ފުރިހަމަ އަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އަުތގުޅާލުމަށްފަހު އެބަ ޖެހޭ މި ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ެއޖެންޑާ 

 830ތާއީދުކޮށް، އެ އިޤްތިޞާީދ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނޭ ބިލުތައް ވީާހވެސް ައވަހަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު 

ނޑު ގޮވާލަން. ައޅުަގނޑުމެން މި  ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މީގެ މަންފާ ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

ކަށް ގެންނަންޖެހިފައި ހުރި މުހިއްމު އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށްފަހު މި ޤައުމުގެ ނުކުންނަނީ މިއަދު މި ޤާނޫނުތަ

އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ރައްކާތެރިކޮށް، މި ޤައުމު އަލުން އާރާސްތުކުރުމުގެ މަގްސަދުަގއި މި ސަރުކާރުން މިއަދު މަސައްކަތް 

ޔިތުން ބައިވެިރަވމުން ގޮވާލަމުން، ސިވިލް ފަށާފައި ވާތީ، މި މަސައްކަުތގައި ައޅުަގނޑު ފުރިހަމަ އަށް ދިވެހި ރައް

 835 ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުގެ ސަބަުބން...



32 

 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މި ތަނުަގއި ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން 

ރު ޢަމަލުކުރަމުން މި ދާ ޤާނޫނު، ސިވިލް ސަރވިްސއާ ބެހޭ ޤާނޫނަކީ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މި ވިދާޅުިވ، މިހާ

 840ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވި ޤާނޫނެކޭ. އެއީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ޤާނޫނެއް ނޫން. މިފަދަ އޮޅުާވލުންތައް އޮުޅވާލަިއ ޙަޤީޤަތާ 

ނުޑ ހިތާ މަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ޤާނޫނަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ޚިލާފު ވާހަކަ ަކނަޑއެިޅގެން ދައްކާތީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހިމެނޭތީ، މި  3 މެންބަރަކު މި ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވި ޤާނޫނެއް. އެ ހުށަހެޅި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ައުޅގަ

ދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ ވަރަށް ސާފުކޮށް. އާދެ! ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި ވެސް ރައްޔިތުންަނށް ޚި

ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން ެއއްިކބާވެ އޮންނަ، މިނިވަން، ުމސްތަޤިއްލު، ާދއިމީ ސިވިލް ސަރވިްސއެއް އޮންނަން އެަބ 

 845ޖެހޭ. ހިތާމަ އަކީ މިއަދު ސިވިލް ސަރވިސް ައކީ ައނެއްކާެވސް ސިޔާސީ ނުފޫޒުެގ ތެރޭގައި އޮންނަ، ސިޔާީސ 

ސަރވިްސއަކަށް ހެުދމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުަރްއވާތީ. ދެން މި  ކަންކަމުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިވިލް

ވިދާޅުވަީނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރެްއވި ވާހަކަ އަބަުދވެސް. ސުޕްީރމް ކޯޓުން ެއގޮތަށް ކުެރއްިވ 

ވެސް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ެއ  ޙުކުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅު ޙުކުެމއް ކަމަށް ވާނަމަ، ސިަފއިންެގ ވެރިާޔ އަށް

މަޤާމުގައި ހުންނަަވއިގެން ުކރިމަތިލެއްވެވޭެނ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޗީފް އޮފް ޖެނެރަލް ސްާޓފަށް. ސިފައިންނަށް ވެްސ 

 850ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަުކގައި ބަިއވެރިެވވޭނެ. މުޒާހަރާ ވެސް ުކރެވޭނެ. ބޭނުން ސިޔާސީ ކަމެއް ކުރެވޭނެ. ީކްއވެގެްނޯތ 

ނުކުރެވެންވީ؟ ފުލުހުންނަށް ވެސް ކުރެވޭނެ. ިސވިލް ސަރވިސް މެންބަރުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫން ކުރެވޭނީކީ. 

އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. މިއީ ކޮން ޤާނޫނީ ބޭސިސްއެއް؛ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަރަްށ 

ޅުން އެބަ ޙުކުމްކުަރްއވައޭ ޤާނޫުނއަސާީސގެ އިމުން ސާފުކަމާ އެކު މި ދަންނަަވނީ ސިޔާސީ ވެގެްނގޮސް ެއ ބޭފު

ބޭރުން، އެ ބޭފުޅުންގެ ނެތް ބާރުތައް ހޯއްދަވަިއގެން ެއ ބޭފުޅުންގެ ޖުޑިސްޓިކްޝަނުން ބޭރުން. އެއްވެސް ޤާނޫނީ 

 855އޮތް މާއްާދ  ހަމައެއްގެ މަްއޗަކަށް ބިނާކޮެށއް ނޫން ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގަިއ ބައިވެރިނުވުމަށް

އުަވއިލެްއވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން. ކޮން  ޤާނޫނުއަސާސީ އަުކން ބާރު ލިބިގެންތޯ؟ އެހެންވެއްޖެއްޔާ ސިފައިންނަށް ވެްސ 

ކުރެވޭނެ. ފުލުހުންނަށް ވެްސ ކުރެވޭނެ. އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ކުރެވޭނެ. ިމއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ކަމެއް. އަެނއް 

ކަމަކު ދުނިޭޔގެ އެްއވެސް ކޮންފްލިކްުޓ އުފެދުމަކީ ޢާއްމު ކަެމއް. އެ ބާާރިއ ކޯޓުތަކާ ދޭތެރޭކަމަކީ މިގޮތަށް ޤާނޫނީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރާއިރަށް އެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަކަށް ޤާނޫނުތަކެއް ބަދަލެއް ނުކުރޭ. 

 860ން ަރއްޔިތުންެގ ޙައްުޤތައް ހިމާޔަތްކުރަނީ. ިމީއ ޤާނޫނުއަސާސީ އަްށ އިްޞލާޙުގެންނަންޏާ އިޞްލާޙުގެެނސްގެ

ނޑުމެން ނިކަްނ  ނަޑއެިޅގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެބަ ހުރި ަވރަށް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ޙުކުމްޮކށްފަ. އަުޅގަ ކަ

 ؛ފަރމޭޝަންކޮންބައްލަވާ! ެއއް ކަމަކަްށ ދަންނަވައިލާ ނަމަ، މިނިސްޓަރުން މަޖިލީހަށް ނުގެނެވޭނޭ ެއ ބޭފުޅުން 
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އެކަން  ެއކަމަކު މި މަޖިލީހުން  ސާސީައކުން ބާރު ލިބިގެންތޯ ޙުކުމްކޮށްފައި އޮތީ؟މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން. ކޮން ޤާނޫނުއަ

ވެސް ޤަބޫލުކޮްށގެންނޭ މި ތިބީ. މިހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ބާާރއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ 

 865ށް ލިބިފައިވާ ބާރު މި އޮތީ ނިގުޅަިއގަނެފަ. އެ ބާރު ދޫކޮށް މި ލަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދަްށ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުހެދުމަ

ޓަކައި ހަމަެއކަނި މި މަޖިލީހުންނޭ. މިއީ ލަދުވެިތވާންޖެހޭ ަކމެއް. މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ އުރަތްެޕއް، ދަެތއް ނެތް 

އީ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިވިލް ޕޭޕަރ ޓައިގަެރއް. ކަރުދާުހެގ މިނިކާވަގުަތކެްއ މިއަދު. މި 

ސަރވިްސގެ މަޤާމުތައް ހަނިކުރަމުން، ކުރަމުން، ކުރަމުން، ކުރަމުން ގޮސް ފަންސާހަކަށް މީހުންނަށް ހަދާ ހިސާބަށް 

ތޯ އެ ޙައްޤުތައް ގޮއްސަ މި އޮތީ. ކޮބައިތޯ ޝަރީޢާގައި މަސަްއކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ ޙައްޤުަތއް؟ ކޮން ޤާނޫނަކުން

 870ހިމާޔަތްކުރަނީ؟ އެކަމަކު ިސވިލް ސަރިވސްގެ ދަށަށް ުނދޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އިން ފޮލޯުކރަނީ އެމެރިކާަގއި މި އޮންނަ 

ނޑުމެން ދައްކަން. އެމެރިކާެގ ޤާނޫނުތައް ބައްލަަވއިލަްއވާ.  ރިޔާސީ ނިޒާމުކަުމގައި ވަރަްށ އަޑަށް ބާރުލާފަިއ އަުޅގަ

ްސެގ ތެރޭގަިއ ޖުޑީޝަީރގައި ަމސައްކަތްކުާރ ހުރިހާ މުވަްއަޒފުން ހިމެނޭ. ބައްލަވައިަލއްވާ. ފެޑްރަލް ސިވިލް ސަރވި

މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ނެޓުން ބައްލަަވއިލެްއވިޔަްސ އޮންނާނެ އެމެރިކާަގއި. ެފޑްރަލް ިސވިްލ ސަރވިްސ ެއކުލެިވގެންާވ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަެއްއ  ގޮތް. ައޅުަގނޑު އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު،

 875ނުދައްކަން މިތާކު. ވަރަށް ލަދުހުތުރު ކަމެއް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ތި 

ނުޑ އިލްތިމާސްކޮށް ދަ ންނަވަން ކުރަްއވަނީ. މަގުމަތީަގއި އުުޅއްވާ މީހުން އުޅުްއވާ ވައްަތރަށް ނޫޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ިމއަދު ތިމަންމެން ރައްޔިތުންނަްށ ވެދުންކުރި ކަމެކޭ ކިޔާފަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އާދެ! އަުޅގަ

ދައްކާއިުރ، ލަދުހަޔާތުގެ ކަްނފުޅެއް ވެސް ނެތްކަން. މި ބިލަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަަކށް ސަރުކާރަކުން މައުމޫން 

ނޑުމެން މީތި ފާސްކުރަން ހުށަހަޅައިެގން އެތައް ދުވަެހއް ވަންދެން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހުށަހެ ޅުއްވި ބިލެއް ނޫން. އަުޅގަ

 880އޮތޭ ތަޞްދީޤުނުކުރަްއވާ ވެްސ. ނިކަން ބައްަލވާ ޢަމަލުކުެރއްވި ގޮތް. އޭރު ސަުރކާރުަގިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މި ބިލާ 

ޯކުޑކުރެވިފައި އެބަ ހުއްޓޭ އިނގޭތޯ. މިއަދު މި ދައްކަނީ އިދިކޮޅަށް ދެއްެކވި ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްާޔގައި ރެ

އަނެއްާކވެސް ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް ހަމަހަމަ ޚިދުމަތެއް ދޭން ތިއްބެވި ފަރާތްތައް މަޙްރޫމުކޮށް، އަނެއްާކވެސް 

ނޑު މި ދަން ނަވަނީ ސުޕްރީމް ސިޔާސީކުރާ ވާހަަކ. މިއީ ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނު ފާސްކުރަން. މި ކޮމްފްލިކްޓުތައް އަންނަ ކޮންމެ  ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް ބާތިލުކުރުމަށް އަޅުގަ

 885ފަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިސްދަށަށް ޖަހާކަށެއް ނުޖެހޭ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިން ޤާނޫނީ 

ނޑިގެން އެބަ ދޭ. ރައްޔިތުްނގެ ބާރު ވެރިކަން ފެށިގެން އަ ންނަ ޮގތަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޮއތް މާއްދާގެ ބާރު ކެ

ނިޑގެން އެބަ ދޭ. މި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުހަދާ ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމުަގއި ެވގެން އެަބ ދޭ. ދެން ކީއްކުރާ ތަނެއްޯތ  ކެ

އި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ވާހަކަދައްކަނީ. މި މަޖިލީހަކީ؟ ކޮން ފަދަ ލަދުވެތިކަމެއްތޯ މިތާ މަޖިލީހުގަ

އެކަމަކު ކޮބައިތޯ. ސިޔާީސ ަމގްސަދެްއ ހާސިލުކުރުމަށް ުސޕްރީމް ކޯޓަކީ މިއަުދ ސަރުާކރުގެ އިސް ވެރިން އެްނެގވި 
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 890ބާރުލައި މި މަޖިލީހުގައި ގޮތަކަށް، އެންެގވި ކަމެްއަގއި އެންެގވި ގޮަތކަށް ޙުކުމްކުރަްނ އޮތް ތަނަކަށް ވާތީ، އެ ކަމަށް 

މި ވާހަކަދައްކަނީ. މިއީ ދެރަ ކަމެއް. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންގެ ތެރޭގައި ހަމަހަމަކަން 

 ގެއްިލ، ސިވިލް ސަރވިްސއެއް...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑ ވަރަްށ އުާފވާ ުދވަހެއް. ސަބަބަީކ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް  895ތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަަދކީ ައުޅގަ

ސަރުކާރުން ިސވިލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަފުންނާ ދޭތެރޭަގއި ކުިރ އިހުމާލުތަކުެގ ސަބަުބން އެބައިމީހުންނަށް ރަނގަޅު 

ވެ. އާދެ! ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުަވްއޒަފުންގެ މުސާަރ ފިލާވަޅެއް ލިިބއްޖެކަމުގެ މަްނޒަރުތައް، ހެކިތައް ފެންނަމުންދާތީ

ކުޑަކޮށް ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުން މުސާރަ،  ހަމަ މުސާރަ ދޭން އެންގުމުން ވެސް މުސާރަނުދީ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން 

ސް މިހާވަރަށް ހިފަހައްޓައިލާފައި ތިބި ބަަޔކު މިއަދު ސިވިލް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ އެންމެ މަދުވެގެން ވެ

 900ދޭންޖެހޭނޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދަްއކާއިރު އެއީ އެބައިމީހުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ރަނގަޅު ފިލާަވޅެއްގެ ަމއްޗަށް ބިާނވެ ދަްއާކ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! ައޅުަގނުޑ ދައްކަން ބޭނުންވި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ވިލިނގިލީ ާދއިާރގެ  ވާހަކަެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ދައްަކވައިފި. ިސވިްލ ސަރވިސްގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ބާރު ނުފޯރައިގެން، އޭރު  ޢިއްޒަތްތެރި

ސަރުކާރުަގއި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު މުައއްސަސާ ކަމަްށ ވާ ހެލްތު ދާއިރާ، އެ ބޭފުޅުން ކޯޕަރޭޝަންތަކަކަށް 

ބޭނުންވާ މީހަކަށް ވަީޒފާދީ، ބޭނުން މީހަކު ވަޒީފާ  ބަދަލުކޮށްގެން ސިވިލް ސަރިވސްގެ ތެރެއިން ނެރެ، އެ ޭބފުޅުން

 905އިން ވަިކކޮށް ހަދައިފަިއވާކަްނ އަޅުަގނޑު މިއީ ހިތަމަޔާ ެއކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއހެންވުމުގެ ސަބަބުން މުޅި އެ 

އާދެ! އެހެންކަމުން، އެ  ދާއިރާ މިހާރު އެ އޮތީ އަލުްނ ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެހައި އުނަދގޫތަެކއް ކުރިމަިތވެފަ.

ނޑު  ކުރި ކަންތައްތަުކގެ ހިތި ނަތީޖާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނަމަވެސް ެފނިގެންދިޔައީީތވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅަގނޑު  އުފަލާއެީކގައި އެކަން ފާހަގަުކރަން. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ަގއި ވެއްެޖއްާޔމު ކޮންމެހެން ވެސް އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު

 910ވަނަ ނަންބަުރގެ  3ގެންނަން ފެންނަ ބައެްއ ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅައިލާނަން. ެއގޮތުން މި ާޤނޫނުގެ 

ނޑަ އެިޅގެން ދިވެހި ސިފައިން ފާހަގަކޮށްަފިއ އެބަ އޮތް. އެީއ ސިވިްލ )ހ( އަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެޭރގައި ކަ

ނޑަށް ހީވަީނ ފުލުހުން ވެސް މީގެތެޭރގައި  ސަރވިސް ތެޭރގަިއ ނުހިމެނޭ ބައެްއ ކަމަށް. އެހެންކަމަށްެވއްޖެއްާޔ އަުޅގަ

ކުން ސިވިލް ސަރވިްސަގއި ވަނަ ނަންބަރުގަިއ މި އޮންނަނީ އެހެން ޤާނޫނަ  1ހިމެނެންވާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާއެީކގައި 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ބައެއް މިކަހަލަ ފަރާތްތަކަށް  ނަޑއަޅައި ފަރާތްތައް. ައޅުގަ ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގަިއ ކަ

 915އެބަ ހީޭވ ތިމަންނަމެންނަކީ މިއީ ވަކި ސަރުކާރެކޭ. ސަރުާކރުން އޭރު ހިންަގވަން ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން ކުރާ އަމުރުތަްއ، 

ނޑު ނޫނިއްޔާ  ބޭނުންފުޅުވާ ސިާޔސަތުތައް އެ މީހުން އެކަން ކުރުމުގައި ފަސްޖެހެމުންދޭ. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ
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ފާހަގަކުރަން ެއކަމުގެ ަސބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް، ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް 

ނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ  މާއްދާގެ )ހ( އަށް މި ެގންނަވާފައި އޮްތ އިޞްލާޙު. ަވނަ  13ބުރުއަރަމުންދާކަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ބަލާއިރު  ނޑު ދެކެނީ. މިގޮތުން އަޅުގަ އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް އަޅުގަ

 920 ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓްރީތަކުަގއި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ެއންމެ އިސް މުަވއްޒަފުްނގެ ގޮތުަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަކީ 

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން. ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށް ެވސް ބައެްއ ފަހަރަށް ހީވޭ ތިަމންނަމެންނަކީ މިނިސްޓަރުންނޭ. 

ިލޔެިކޔުންތައް އެއީ މިނިސްޓަރު އަްނގަާވ ބައެއް ކަންތައްަތއް ަކނަޑެއޅިގެން ވެސް އިދިކޮޅުހަދަމުންދާތީ. ބައެއް 

މިނިސްޓަރު އެންެގވީމާ، ހަފްތާ އެއް، ދެ ހަފްތާ  ހިސާބަށް ގެންާނށޭ އާތިމަންނަމެންނާ ހިސާބަށް، ތިމަންނަ

ވެގެންާދއިރު ވެސް ުނގެންނަވާ އެބަ ތިއްަބވާ. އެހެންވީާމ، ދެން މިނިސްޓަރު ިސވިްލސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި އެ 

ނޑު ދަންަނވާނީ މިހާރު މި މަޖިލީހުން ސިވިލް ސަރވި  925ސް ކޮމިޝަނާ ޝަކުާވ ދެންނެވީމަ ެވސް ެއކަން ނުވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރެއް ދަމަހައްޓަން،  ދޭތެރޭގައި ވެސް ެއކަށިގެްނވާ ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަންޖެހެއޭ އެބަ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަ

ސަރުކާރެއް ކުިރއަށް ގެންިދުއމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެބަ ބުރޫއަރާ އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްަތއް ހުންނަ 

ނ ނޑު މި ދެންނެވީ. ހަމަ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕާމަނަންޓު ގޮތުން. އަުޅގަ ޑު ހަމަ ތަޖުރިބާއާ އެީކަގއި އަުޅގަ

ސެކްރެޓަރީގެ ސަބަބުން ސަުރކާރު ހިންގުމަށް، ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ފުދޭވަރަކަށް އެބަ ބުރޫއަރަމުންދޭ. 

 930ވަގުުތގައި ިސޔާީސ ހަރަކާތުގައި ބަިއވެރިނުވުްނ.  މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި މި އޮންނަނީ މަސައްކަތުގަިއ އުޅޭ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ މުާޒހަރާތަކުގައި ަރސްމީގަީޑަގއި ވެސް ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ 

ިރވެފަިއާވ ތަން. މުޒާހަރާކުރާ ޕާޓީތަކުެގ މުޒާހަރާތަކުަގއި ިސވިލް ަސރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން ރަްސމީ ގަީޑގައި ަބއިވެ

ނޑު  ނޑަށް ފެިނފައި ހުރީ. އެހެންކަމުން، މި ކަންތައް މިހެން ހުރެއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމު އަުޅގަ ތަން ވެސް އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ އެއީ ރަނގަުޅ ނިންމުންތަކަކަށޭ ވާނީ. ހަމައެއާެއކީަގއި މިހާރުވެްސ ބައެއް ކައުންސިލްަތކުަގއި 

 935އްޒަފުންނަްށ ވެސް އިންތިހާ އަށް ޕްރެޝަރު އަންނަމުންދަނީ. މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެހެން ބޭފުޅަކު ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން، ިސވިލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ަމއްޗަްށ 

ގެ ޮގނޑިމޭޒުަތއް ކައުންސިލަރުން ޢައްޔަންކުރި ދުވަސްވަުރަގއި އެ ކައުންިސލުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ުމވަްއޒަފުން

ނަގައި އެ ަކއުންސިލަށް ެއ މުވަްއޒަފުންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތް ވެސް ހަދާފައި އެބަ ހުރި. ހަމަ އެ ުއސޫލުން މިހާރުވެްސ 

ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްަޒފުންނަށް އެހާ ފިއްތުންތައް ކައުންސިލުތަުކގެ ބޭފުޅުން ުކރަމުންދާކަން އަޅުަގނޑަްށ 

 940ލް ސަރވިްސގައި ތިބޭ މީހުން މާ ބޮޑަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެރިވުމަކީ ާޢއްމު ފާހަގަކުރެވޭ. އާދެ! ސިވި

ރައްޔިތުން ވެސް އެ ފަރާްތތަކާ ދޭތެރޭަގއި ނުގޮަތކަށް ދެކޭ ކަމެއް ކަމަށް ައޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ކިތަންމެ 

ސް ވެްސ، ކިަތންމެ ރަނގަޅު ނިޔަތެްއގަިއ ރަނގަޅަށް، ކިތަންމެ ރަނަގުޅ ޚިދުމަތެއްގައި މަަސއްކަތްކުިރކަމުގައި ވިޔަ 

މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ވިަޔްސ ބައެއް ފަހަރަށް އެ މީހުން ސިޔާސީ ކަންަތއްތަުކގައި އުޭޅ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މީހުން، 
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ނޑު ފާހަަގކުރަން. ދެ ން، ޢާއްމު ރައްޔިތުން އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ދެކޭގޮްތ އެހާ ަރނގަޅު ނޫން ކަމަށް ވެސް ައޅުގަ

 945މި މާއްދާގެ )ބ( އަށް ބަލާއިރު، ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ މަޤާމެއްަގއި ސިވިލް ސަރވިްސ މީހަކަށް ނުހުރެވޭ ގޮތަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާމު ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މުހިއްމު  އޮތްއޮތުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނަށް ފާހަަގުކރެވޭ މިހާރުވެސް ރަސްމީ ަގޑިތަކުަގއި އަދި އެނޫްނވެސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން؛ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ެވސް ެއކަްނ  ކަންތައްތަުކގަިއ އުޅެންޖެހޭަކން. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ސައްކަތަށް ދާން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ފާހަގަކުރެވެމުން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ެއއްފަރާތްކޮށްލާފަިއ ޕާޓީގެ މަ

 950ބޭނުންވާ ވާހަކަ، ޕާީޓގެ މަަސއްކަުތގައި އުޅެން ބޭނުންވާ ާވހަކަ މިހާރުވެސް އެބަ ދައްކަުމންދޭ. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް 

އެއްފަރާތްކޮށްލުމަށްފަހު ޕާޓީެގ ކަންތައްތަުކަގއި އުޅޭ ާވހަކަ. މިފަދަ ގޮތަކަްށ ިސވިލް ސަރވިްސގެ މީހުން 

އްެޖއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ދެން ވާނީ؟ ކޮންބައެއްތޯ ދެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވެ

ނޑަްށ ވަރަށް ތާއީދުކުެރވޭ މާއްދާެއްއ އެއީ ިސވިލް ސަރވިްސގެ  ތިބޭނީ؟ ނުތިބޭނެ އެއްވެސް ބަޔަކު. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

މަޤާމެއްަގއި ނޫނީ މަޤާމެއްަގއި ނުތިބެޭވ ގޮތް ހެދުން. މުވަްއޒަފުންގެ ގޮތުަގއި ތިބޭ މީހުން ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ ިއސް 

 955އާދެ! އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން ިވޔަސް އަދި އެެހން ގޮތަކުން ވިޔަސް ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަްށ 

ނޑުެމންނަށް ދަ އުލަތުން ނޫނިއްޔާމު އިނާޔަތްތަކާ އަދި ރަނގަުޅގޮްތތައް ހަދައިދިނުމަކީ ެއއީ އެްނމެ މުހިއްމު ކަމޭ. އަޅުގަ

ސަރުކާރުން ޢާއްމު ަރއްޔިުތންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް މި ދެވެނީ ިސވިލް ސަރވިްސެގ މުވަްއޒަފުން މެދުވެރިކޮށް. 

އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްާޔ، ސިވިްލ ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން ހިތްހަމަޖައްސާލައިގެން ސިާޔީސ މުވައްޒަފުްނގެ މަސަްއކަތުެގ 

ނުޑ މާޙައުލު ރަނގަޅުކޮްށގެން  ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު ޚިދުމަތްތަކެްއ ދެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

 960ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫނަށް ދެން ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާހުތައް ވެސް 

ޙައުެލއް އެ މީހުންަނށް ތައްޔާރުކޮްށގެން ނޫނިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް އޮތް ތާނަގއި ގެެނިވގެން ަރނގަޅު މާ

ނޑަށް ފުރުޞަތުދެްއވީީތ  މަސައްކަތް ކުިރއަށް ނުގެންެދވޭނެތީވެ އެކަން ސަުރކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފަިއ، ައޅުގަ

ނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީ  ސް. ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 

 965 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލަން. ޖަލްސާ އަލުްނ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ބައިގަޑިިއރުގެ ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް މެދުކަ

 ޖަހާއިރު.  11ފަށާނީ 

 

 ]އަށް  11311އިްނ  11331ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 970 (ސާ މަނިކުގެ ނާއިބު ރައީސް މޫ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާުލމަށްފަހު ޖަލްސާ އައިގެްނ ކުރިއަށްދާން މި ފަށަނީ.  ނޑުމެން ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ `. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަުހސްކުރަމުން މި ގެންދިޔައީ  ނޑާިލއިރު މިއަދު އެޖެންާޑ ައިއޓަމުގައި އަުޅގަ ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ

 975ތުން، މަުޑްއަވރީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ސަރުކާރުގެ ފަރާ

ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލަްށ  2117/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ފުރުޞަތުދިނުމުގައި ކުީރގެ ދަންފަޅީަގިއ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނައިފަރު  ގެންގޮސްަފއިވާ ތަރުތީބާ އެީކގައި ކުިރއަށް ދާނަން. އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް. އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 980 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާގެ މެން

 އަމީތު  މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަުޑްއވަރި`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި ވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް މި އިޞްލާޙަކަށް ަވރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް  އަޙްމަދުމަނިކު

ދިވެިހ ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު. އާދެ! ސިިވލް ސަރވިްސ މުވަްއޒަފުން  2117/1ިއ ދަންނަވަން. އާދެ! ކަމުގަ

 985ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިްސގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ކަންަތއްތަުކގައި ހަރަކާތްތެިރވެވޭެނ 

ވިލް ސަރވިްސގަިއ މަސައްކަތްކުރަްއވާ އެަބ، ގޮތަށް ގެނެވުނު މި އިްޞލާޙު މީ، މީގެ މުހިއްމު ކަމަކީ ސި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީެގ ބޮޑު ބައެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ސިާޔސީ ގޮތުްނ 

ރެ ޮބޑު، އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގިނަ އިންިތޚާބީ މަޤާމުތަކެއް އިންތިޚާބުުކރެވޭއިރު ހަމަެއކަނި ވޯޓުެލްއވުމުގެ ަރއިޓަށް ވު

ނޑަްށ ަޤބޫލުކުރެވޭ. އެގޮތުން ސިޔާސީ  ނުވަތަ ޙައްޤަްށވުރެ ފުޅާ ާދިއރާއެްއގަިއ މި ކަންތަްއ އޮްނނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 990ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެރިވުުމެގ ފުރުޞަތު ޤާނޫނުން ސިވިލް ސަރވިްސގައި މަަސއްކަތްުކރައްވާ ުމވަްއޒަފުންނަށް ވެސް 

ނޑު ދަންނަވާ  ނޑު ނުދަންނަވަން މިހާރު މި އޮންނަނީކީ؛ އޮތުމަކީ އަުޅގަ ނީ އެއީ އެންމެ ފެއަރ ގޮްތކަމުގައި. އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ނުދަންނަވަން، ިސވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުން ސިޔާސީ ާޕޓީތަުކގެ ިއސް މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަަވިއގެްނ 

އަދި މި ބިލުން ވެސް އެގޮަތކަށް ސިޔާސީ ފޯރަމްތަކުަގއި ނުަވތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގައި ުނފޫޒު ފޯރުވާ ވާހަކަ. 

ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ މީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު 

ނޑުމެން ވޯކިން ޕޮިޕއުލޭަޝންގެ ބޮޑު ަބއެއް އެބަ ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްަގއި.   995އިޞްލާޙެއް ކަމަށް. ެއއީ ައުޅގަ

ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ވެސް މި ދެންނެވުނުހެން އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ އެހެންވީމާ، 

ބޭފުޅުން އިންތޚާބުކުރުމަށް މިހާރު މި އޮންނަނީ މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމެއް. މި ސިސްޓަމުގެ ތެރޭގައި މިއަްށވުރެ ފުޅާ 
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އަޅުަގނޑު ވެސް ދެޭކގޮތް. އެހެންކަުމން، މި ބިލަށް ގެނެވިފައިާވ  ދާއިރާެއއްަގއި މަސައްކަްތކުރެޭވނެ ގޮތަށް އޮތުން މީ

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މި އިޞްލާޙު މިހާ އާލީ ސްޓޭޖެއްަގއި މި ސަރުކާރުން  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 1000ހި ރައްޔިތުންނަށް ެއ އިސްނަންަގވަިއގެން މި އިްޞލާޙު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަިއދެއްވިކަމީ މިއަުދގެ ސަރުކާުރން ދިވެ

ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ޭއގެ ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާުކރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަަތކުގެ މިސާެލްއ 

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން.  ނޑު ދެކެނީ. އެހެން ކަމުން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

 ޞަތަށް ޓަަކއި ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.ދެއްވި ފުރު

 

 1005  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިވާ ބިާލ މެދުގައި ވާހަކަަދއްާކއިރު 

މަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުްނގެ ޙައްުޤތައް، ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކޮށް، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަ

ކަށަވަރުކޮށްދީ މިކަންކަން ކުުރމަށް އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް ަވނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރެިޓކް ކަލްޗަރ ރަނަގޅުކުރުން. 

ޤާނޫނެްއ ހެދިކަމުގައި ވީނަމަވެސް  ޑިމޮކްރެޓިކް ކަްލޗަރެއް ނެތި ސިވިލް ސާވަންޓުްނގެ ޙައްޤުތަެކއް

 1010ރައްކާތެރިކޮށްެދވޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެއީ މިހާތަނަށް މި ރާއްޖޭގައި މިކަން 

ނޑު ހިތާމަކުރަން،  ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަާލއިރު. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި އަުޅގަ

ކާރުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ދިާމވި، ކުިރމަތިކުރި އެސޯޓްގެ ވާހަކަ. ޫނނިއްޔާ އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާެގ ސަރު

ނޑު ފާހަގަުކރަން. ސިވިލް ސަރވިސް  ވާހަކަ ދެއްެކވި ހަމަ އެއްެވސް ބޭފުޅަކު މި ތަނުގައި ނެތްކަން އަޅުގަ

ކީ މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު. މި ރާއްޖޭަގިއ ކޮމިޝަނަށް، ސިވިލް ސާަވންޓުންނަށް ނުރައްކާކުރި ަފރާތަ

 1015ޤާނޫނުއަސާސީން ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބާރު، ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާ މާއްދާތަކެްއ 

ނޑާަލއި ސުންާނފަތިކޮށްލީ މި ރާއްޖޭެގ ސުްޕރީމް ކޯޓުން. އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ިސވިލް ސަރވިސް  އެްއކޮށް ފު

ރައީަސކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު، އެ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކާ މެދުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ 

ބެލުވުނު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް؛ މި ޤާނޫނުއަސާސީން މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ބާރުދީފައިވާ 

ކުރި ފަރާތް ކަމަށް މި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގެންެނިވ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމައި، އެަކން

 1020ފަރާތް ވަކިކުރީމާ، ސުޕްރީްމ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ަވނީ ބާތިލުކުރައްަވއި އަދި މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑައިލާފަ. މި ވާހަކަދަްއާކ އެްއވެސް ފަރާެތއް މި ތަނުގައި ުނވާީތވެ ައޅުަގނޑު ހިާތމަކުރަން. ޚާއްޞަ ގޮތެ ްއގަިއ ފު

ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، މި ދެންނެވި މައްސަލަިއގައި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ވަނީ، 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކާ މެދުގައި މައްަސލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ ކަމެއް ބަލަނީ މި މަޖިލީހުގެ 

ހޭ ކޮމިޓީން ބެލުމަށް ފަހުގައި ިސވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މަޤާމާ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން. އަދި ަކމާ ބެ
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 1025އެކަީށގެންނުވާ ކަމެއް، ޖިނާޢީ ބޮޑު ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައި އަދި ހަމައެއާއެުކގައި ކޯުޓގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ނިންމައި، 

ނުޖެހޭ. މި ކޮމިޓީއަުކން ފެންނަން މި ޖެހެނީ އެ  ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ޙުކުމެއް އިއްވަންދެން މަޑުުކރާކަށެއް

މަޤާމާ އެކަށީގެންުނވާ ކަމެއް މެންބަރަކު ކުރަްއވައިފިތޯ ބަަލން މި ޖެހެނީ. އެގޮތަށް ފެނިއްޖެ ކޮމިޓީ އަށް. ފެނުނީމާ 

ސްވީ އެކަްނ ދެން ހަދާ ގޮތަކީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނަނީ. މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އިން ފާ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގިއ  00އެގޮތަށް ކޮށްފި ކަމަށް ފެނިއްެޖ ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، އެހާހިސާބުން ދެން ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 1030ބުނަނީ މި ގޮތަށް ނިންމާނިންމުމަކާ މެދުގައި ކޯޓުން އެްއެވސް ވާހަަކއެއް ުނވެސް ެދއްޭކނެ ކަމަށް. ހުށަ ވެސް ނޭޭޅ 

ނޑައިލާފައި ވަނީ. ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލަ އަށް ވެސް އަރަިއގަނެ ޤާނޫނުއަސާސީ ފު

ސަރުކާރުން މި ވާަހކަެއއް ނުދައްކާ ިސވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ވާހަކަަދއްާކިއރުގައި. ސިވިްލ ސަރވިސް 

ނޑާލީ. މި ވާހަކަެއއް ނުަދއްކާ. ކީއްތޯ  ެއހެންވީމާ، މި ކުަރއްވަނީ؟  ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ ފު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ނޑު މިަކން ފާހަގަކޮށްލަން ެވގެން ޭބނުންވީ. އަދި ހަމަެއާއއެުކގަިއ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1035ބޭނުންވޭ، ހުށަހެޅިފައިވާ ބިުލަގއި އެބަ ަބޔާންކުރޭ، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކަށް ސިޔާސީ މަޤާމަކަްށ 

ންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެގޮތަށް ކުރިމަތިލެވެންޖެހޭ ަކމަށް. އަނެއް މާއްދާއެްއގައި ބުނަނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކުރިމަތިލެވެ

ނަޑކަށް މީެގ  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ސިާޔސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ަޓކައި ޮސޔި ވެސް ުނކުރެވޭެނ ކަމަށް. އަުޅގަ

ފެނޭ. ސިޔާސީ ޕާީޓ ހަދަނީ ކީްއކުަރންތޯ؟ ސިޔާސީ ޕާީޓ ހަދަނީ ލޮޖިކެއް ނުފެނޭ. ދެކޮޅުޖެހޭ ަތނެއް ައޅުަގނޑަކަްށ ނު

މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި. އެކިެއކި އިންތިޚާބީ ަމޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި. ެއއް މާއްދާެއްއގައި މި 

 1040ގޮތެއް ެވސް ނެތް.  ބުނަނީ ކުރިމަތިލެވޭނޭ. ސިޔާސީ ޕާޓީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި ހެދުމަށް ސޮއިކުރެވޭނެ

އެހެންވީމާ، ދެޮކޅުނުޖެހޭކަން އަޅުަގނޑު މި ފާަހގަކޮށްލަނީ. ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިަމތިނުލާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އަީކ 

އެން.ޖީ.އޯެއއް ފަދަ ބައެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަނީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި. ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް 

ހެންވީާމ، މި ދެންނެވި ކަހަލަ ސިޔާސީ ޕާޓީ ހެދުމަށް ސޮއިނުކުރެވޭއިުރގައި މަޤާމަކަށް ކުރިމަިތ ވާދަކުރުމަށް ޓަަކއި. އެ

ނޑަކަށް ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ދެޮކޅުނުޖެހޭކަން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލުމުެގ  ވެސް ެލވެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

 1045 އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގޮތުން މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

وعلى آله  الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص  . العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ނޑުމެން މިއަދު ބަހުސް އާ .وصحبه أجمعين ގެންދާ އިޞްލާޙާ މެދުގައި ައޅުަގނޑު ވެްސ  ކުަރމުން މިދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން   1050 އި ވިސްނާލައަިމއްލަ ނަފްސާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުަގނޑުެމން އަބަދުވެސް މި ތިބެނީ އަޅުގަ

އަދި  ކަށާރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައެކަންޏޭ. އެހެން ބުނުމުގެ މާނަ އަޅުަގނޑަށް އެބަ ލިބޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހު
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ނޑިޔާރުންނާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ  ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި އެނޫން ފަ ނޑައަޅާ މިނިވަްނ ނޑުމެން ކަ ކަ

ނަޑއަޅަނީ  ބޭފުޅުން ކަމުގައި ެވސް އަދި މި ގައިކަމު  މުއައްސަާސއެއް ނޑުމެން މި ކަ ޢިއްޒަތްތެރި މި ވެސް އަުޅގަ

 ވެސް  އަދި ހުރިހާ ގޮތަކުންިސޔާސީ މީހެއް  ،މެ މެންބަރަކީ މިނިވަނެއްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮން މަޖިލީހުން. މި 

ނުޑމެން މިނިވަން ހާލަތުގައި ތިބޭ ހާލަތުގައި އެހެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ހަމަވާ މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް  1055ން މީހަކު އަުޅގަ

ކުރާ ތަްނ ކަމަކާ އިންކާރު ށްފިއްާޔ އެކޮަތ މިނިވަންކަމެްއ ހޯދަން ދަޢުވާކޮށްފިްއޔާ ނުވަމިނިވަންކަމަށް ދަޢުވާ

ދިން، ެގއްލުންދިްނ ނިޔާބަަޔކަށް އެންމެ އަ ުކރަނީ ވެސް އެދަނީ. އަނެއްކާ މި އިންކާރު ފެނިގެން މިށް އަޅުަގނޑުމެންނަ

ިސިވލް  ން. ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަންގެ ފަރާތުން މިސާލަކަށް ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަމިފަރާތްތަކުން. 

 ިއ،ގަ 2110ގެންދަނިކޮށް ބަލަހައްޓަމުން، ގެންދަމުން ގައި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކަންތައްތެރޭދޭ ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނާ

 1060ހަވާލުވި ފަރާތުން ވަރަށް ހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަާޤމާ ދުވަހު ިދވެ ވީ ައންގާރަ 11ނޮވެމްބަރު  2110

ބަިއ  އެ މުސާރަ ހެދިނެހެދި އެްއޗެއް ނޭނިގ،ގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވްއޒަފުން ،މޮޅު އެއްެޗއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ 

ނަމަވެސް މިއަދު އެންމެ . ން މި އޮތީ މިކަމެއް ކޮށް ނިންމާފަލުވާލައިގެށް އޮޅުވާލައިލ އެަބިއ މީހުންނަށް އޮމީހުންނަ

ގެންދާއިރު މިހާރުވެސް ވަްއޒަފުންނާ ވާހަކަދައްކަުމންގޮުތަގިއ ސިވިލް ސަރވިސް މު ހެޔޮއެދޭ ބައެްއގެ

ބޭތިއްބުމަށް ޓަކައި.  އެ އަުޅވެތިކަުމގެ ތެރޭަގއި ސިވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންކަތްކުރަމުން އެ ގެންަދވަނީ ސައްމަ

 1065ވަްއޒަފުން ކަމަކީ ެއްއވެސް ފަާރތަކުން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ޫނން. ސިވިލް ސަރިވސް މުަވއްޒަފުންނަކީ އެ މު އަޅުވެތި 

ނޑުމެން މި  ވާޖިބުތައް އިލިއްޔަުތތަކާއަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫ އަާދކުރުމުގައި ދެމިތިބެންޖެހޭ ބައެއް. މިއަދު އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަްށ  އޮންނަނީ އެ  ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލުގައި މިމަޖިލީހަށް މި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން. އަދި ހަމަމިނިވަންކަމެއް ދިނުމަށް ޓަަކއި ސިވިލް ސަރވިްސގެ  ،ެއާއއެކުމެ ައޅުގަ

ނޑު ޤަޫބލެއް ނޫން. އެބައި މީހު ންގެ މުވަްއޒަފުންނަކީ އެންމެ އާދަިއގެ ދެރަ ނިކަމެތި މީހުން ކަމުގައި ހެދުމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭ  1070ޖެހޭނެ. ސިވިލް ސަރވިސް ނަން ގޮުތގަިއ އެންމެ އެަކށީގެންވާ ވަރަކަްށ އޮންމުސާރަ ވެސް އަުޅގަ

ރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަުމންދާ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އެަބއި މީހުންގެ މުސާރަ ވެސް މުވަްއޒަފުންނަކީ އެއީ ވަރަށް ބު

ނޑުެމން އެބަ ދަްއކަން ސު ޖެޭހ. މިކަމަށް ހަމަ ރަނގަޅު ވާން އެބަ ނޑު ތާއީުދކުރާނަން. އާދެ! އަުޅގަ ޕްރީމް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީވަނަ މާއްދާ އުވާލި ވާހަކަ.  13ނުގެ ޤާނޫ ކޯޓުން މި ދައުލަތެއްެގ ހެދިފައި ހުންނަ ، ދައުލަތެްއގެ  އަުޅގަ

ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޤާނޫނަކީ އަދި އެންމެ ބާރުގަދަ ޤާނޫނަކީ ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީކަާމއި  ޤާނޫނުތަކުގެ

 1075އެފަދަ އެހެން  ކަމަށް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު އް ނެހެދޭނެފަށް އެްއވެސް ޤާނޫނެއް، ޤާއިާދއެޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާ

މަވެސް ެއކަމެއް ވާނީ ނަވީ ބައެއް ނުވަތަ ގަާވއިދެއް ުނވަތަ ގަާވއިދުން ބައެއް ކަުމަގއި ޤާނޫނުގެ ، ވެސް ޤާނޫނެއްއެއް 

ނޑުމެން މި ެއއްަޗކަ ށް ނުވަތަ ބާތިލު ގަާވއިދަކަށް ުނވަތަ އެ ބަެއއް ވާނީ ބާތިލުޤާނޫނަކަ ހަމަ ބާތިލު ށް. އަުޅގަ

އުމުތަކެްއގައި ވެްސ އަބަުދވެްސ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤަ އޮންނަނީ، ގެ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. މި އަާދއި ދައްކަނީ 
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ނޑުމެން އެބަ ގެ ދަމި މަބްދައު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކެއް އޮންނާނެ. އެއީ މަބްދައު ސްމުއްިވއްދުސްތޫރު.  ށުން އަޅުގަ

 1080 ...އްޤުތައްއަުޅަގނޑުމެން ނިންމަން. މި ޙަ ،އަދާކޮށް ރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްޤުތަކެއްޖެހޭ އެ ފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުދެއްެކުވމަށް ދަންނަވަން އެއްވެސް ތްތެރި މެންބަރަކު ފޯނުން ވާހަކަފުޅުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެއްެވސް ޢިއްޒަ

ެގ ފޯނު، ކުާރ އުސޫލެްއ ނޫންާޢއްމުކޮށް ޢަމަލު މަޖިލީހުގައި ރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރގަިއ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 1085ްއޔާ ބޭރަށް ަވަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން ހުރިހާ ޔަސް ފޯނަކަށް ަޖާވބުދޭންވެއްޖެފޯނެއް އަ  !ކުަރއްވާމަޑު ރަނގަބީލު

 ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅައިގެން ކުރިޔަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ރާހީމްއިބް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ފުވާ ގޮތަކަށް އެްއވެްސ ދަންނަވާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާ މި މިހެން އަޅުަގނޑު މިގޮތަށް 

 1090އޮންނަ ކޮންމެ އެއްޗެްއ އަދި ެއނޫންވެސް އެްއވެސް ެއއްެޗްއ ނެހެދޭނެ ކަމަށް. އެގޮތަށް ގަާވއިދެއް  ޤާނޫނު،

ނޑުޚްތިޔާރާ ބާުރ ބާތިލުކުރުމުގެ އި  .އޮތީ ހަމަ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެ ބާރުދީގެން ކޯޓަށް ދީފައި މި މެންއަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހި  0ނޫނުއަސާީސެގ ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ އެހެންވެގެން ައޅުަގނޑު މި

ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގަިއ  ނޭސާީސގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިންބާުރތައް ހިނގަްނވާނީ މިޤާނޫނުއަ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި

އަސާސީގެ ދެވަަނ ވެސް ޤާނޫނުނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބައެއް ވަނަ މާއްދާަގއި އެްއވެސް ޤާ 23ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1095 ނޫނެއް ނުވަތަ އެއެ ޤާ ،ނަމަނުވަތަ މިނިވަންކަމަކާ ތަޢާރުޟުވާ  އްޤަކާބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ައސާސީ ޙަ

ނޑަައަޅއި  ޤާނޫނަކުން  އެ ޙައްޤަކާ ނުވަތަ އެ މިނިވަންކަމަކާ ތަޢާރުޟުވި މިންވަރެއް ވާނީ ބާތިލު އެއްެޗއް ކަމަށް ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީ  ހަމަ މި ،ވެސް  ވަނަ ާމއްދާަގއި 22ޤާނޫނުއަާސީސގެ  ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ޮއވޭ. އަިދ ޭއގެއިތުރުން

ޤަރާރުތައް،  ،ަގވާއިދުތައް  އިޤާނޫނުތަކާ ަގއި ހިނގަމުން އަންނަ އެންމެހައިހިރާއްޖޭދިވެ އިރުއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

ޙައްޤުަތކާިއ ންކޮށްފަިއވާ ތަުކގެ ތެެރއިން، ެއ ޤާނޫނުގެ ދެވަަނ ބާބުަގއި ބަޔާވެފަިއާވ ކަންތައްއިޢުލާންތަކުަގއި ބަޔާން 

 1100ވާނެ ކަމަށް އެކު ބާތިލު ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާޤާނޫނުއަސާސީ އަށް  މި ކަންތައްތައް ތަޢާރުޟުވާ އެްނމެހައި މިނިވަންކަމާ

ނަޑއަޅާ ބަޔާްނކޮށްފައިޭވ. ައދި ހަމައެހެންމެ ޤާ  ވަނަ މާއްާދގައި ިދެވހިރާއްޖޭގައި ހަދާ އެންމެހައި 220ނޫނުއަސާސީގެ ކަ

ހުރިހާ  . މިޮއވޭ ކޮްށފައި އެބަމަތިންކަން ބަޔާން  ޤާނޫނުތައް ހަދަންވާނީ މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކަމެއް މިގޮތަށް އޮތުމަށް ވަަނ  31ގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ މީޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފަހުގަިއ އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއި ބަާޔންކޮށްފައޭ ސިޔާީސ  އޮތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައި މި 31 ،އޮތީ މި މާއްދާގައި ކަ

 1105، އްޤު ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށްމެ ލިބިގެްނވާ ހިނދުރަކާތްތަުކގަިއ ބަިއވެރިވުުމގެ ޙަ ާމއި ޕާީޓގެ ހަޕާޓީތައް އުެފއްދުމާއި ހިންގު
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ސިވިލް  ،ގޮުތގަިއ އެބައި މީހުންނަށް ދިޔަ ޤާނޫނީ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހުށަހެޅިގެން މިމިއަދު 

ނަމަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުަގިއ ވެިރެވވޭ ކަމުގައި ވާތްތަކުަގއި ބައިހަރަކާސިޔާސީ ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް ކުރެވެންޖެހޭނެ. ވަކި  ބައިވެިރެވވިގެން ކުެރވޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ނޑަށްހަނި ނޑު  ޤަބޫލެްއ ނުކުރެވޭވެސް  ކުރެވިގެްނވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ސާބިތުވާން ނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެކި ނައްސުދަންނަވާ  1110ކަންތައްތަކާ ދެކޮޅަށް  މިފަދަހުންނަ ަތކުން އަުޅގަ

ޅުވެތިކުރުމުގެ މިނިވަްނކަންމަތީގައި ތިބެގެން އަނެއް ބައި މީހުން އަ ގެއަޅުަގނޑުމެން، ކުަރްއވަނީ އަޅުަގނޑުެމންވަކާލާތު

ވެރިކަމާ ބޭބޭފުޅުން  އެ ފުޅުން ަވކާލާތުކުރަްއވަމުން ގެންދަާވއިުރގައިކުަރއްވާ ބޭނިޔަތުގައިޯތއޭ. މިކަމާ ދެކޮޅަްށ ވަކާލާތު

ކަންކަން ކޮށްފަިއ އޮތީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ވެްސ  ،ވެިރކަމާ ހަވާުލވި ހިނދު ގެ ޕާޓީންބޭފުުޅންހަވާލުވީމާ ނުވަަތ އެ 

 ޮގވަމުން މި  މި މަޖިލީސް ތެރޭގައި އަބަދު، ނީދަމި  ޖެހޭ. ދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަކުން އަބަދުެވސް ޮގަވމުންއެބަ  ބަލައިލަން

 1115ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފަކަްށ މިނިވަންކަން ދޭްނ  .މިނިވަންކަްނ ހޯދުމަށް ޓަަކއި .ދަނީ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ޓަަކއި

ހެން ގޮތަކަްށ ކޮންމެވެސް އެ ،ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ވާހަަކއެއް ަދއްކާަފއި ހަދާ ބަޔަކީދެކޮޅު ވަނީނަމަ ެއކަމާއުޅޭ ކަމަށް 

ނުޑ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވްއޒަފުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ގޮތަށް ވާހަ  ،ކޮށްފައި މި ދައްކަނީމާނަ ކަ މި ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ހިރާއްޭޖގެ ސަރުާކރުގެ އޮފީސްތައް ހިްނގުމަށް ކަާމެއކީަގއި ދިވެހީާވގި ސިވިލް ސަރވިްސ މުވައްޒަފުންނަކީ ދަންނަވާނީ

 ،އެބޭފުުޅންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ތަެކއް ކުރަމުން އަްނނަ ބޭފުޅުންނޭ އެއީ.ަމސައްކަތް ބުރަޓަކައި ވަރަށް ގިނަ 

 1120ނިވަންކަްނ، އެ ބޭފުޅުން އަދާކުރަްނ ބޭފުޅުންގެ ަވޒީފާގެ މި އެ ،ބޭފުޅުންނަްށ ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެ ،މިނިވަންކަން

އްޤެއް. ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސން ލިބި ދީފައި އޮތް ޙަ ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ޙައްޤަކީ ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭނުންވާ

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން  މި ޙައްޤު ނިގުޅައިގަެނވޭނެ ެއއްވެސް ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނިޑޔާރުްނނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހު ނޑު ދަންނަވާނީ ވަކިންގެ ވާހަކަ. އެބަ ވިދާުޅވޭ ފަ ާބވަތެްއގެ  އަުޅގަ

ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ަގއި ވަކި ގޮަތކަށް ހަނިއްޤުމީހުންނަކީ އެއީ މުޖުތަމަޢުގެ ޙަ އަދާކުަރމުންދާމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް 

 1125ވަނަ ާމއްދާ އިން ކަމަށް ވީހިނދު،  12ގެން އަންނަނީ ކަމަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނަވންކަމާއި ހައްޤުތަުކގެ ބާރު ފެށި

 ،ގެެނގެންމިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ނިގުަޅއި . އެނގަޅަށް މިނިވަންކަން ދެއްވާފައޮީތ ވަރަށް ރަ މި ވަނަ މާއްދާގައި 12

ނޑު މި ދަންނަވަނީ  ގަތުމަށް ޓަކައިޅުަގނޑުމެން އެ ޙައްޤު ިނގުޅައި އަ ގައި  2110މަަސްއކަތްތަކެއް ކޮްށ، އަުޅގަ

ޢައްޔަންކުަރްއވާފައި ެއ ބަންޑާރަ ނައިބު ސުޕްރީމް ވެރިކަމާ ހަވާުލވީއިުރަގއި އެ ހަވާލުވި ފަރާތުން ބަންޑާރަ ނައިބު 

ވަނަ މާއްދާ ުއވާލެިވގެންނުވާނެ ަކމަށް ވަކާލާތުކުރީ. ހަމަ ެއ  13ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއވަިއގެން މި ކަމެްއ 

 1130މި ކުރައްވަނީ.  ވަކާލާތުކުރި ކުރުުމގެ މައްޗަްށ މިއަދު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ހަމަ މިގޮތަށް ވަކާލާތު

މިހެން އަޅުވެރިކުރާކަށްުނވާެނ އިނގޭތޯ. ބަޔަކަށް މިނިވަްނކަމެއް ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މިނިވަންކަމަށް ދޫދެއްވާ. 

އަޅުަގނޑުމެން މިނިވަންކަާމެއކީަގއި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ހުރިހާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިހާ ބާރަކީ މިއީ ކަމަށް 
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މުން ެއބަ ގެންދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓަކީ މިއަދު ނެތް ތަނެއް. ކޯޓުތަަކކީ ނެތް ތަނެއް ހަދައިގެން ަވކާލާތުކުރަ

ކަމަށް ވަކާލާތުކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެކަމަުކ، ދިވެހި ދަުއލަތުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އަާސސީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއ 

 1135 މި އޮތީ....  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައި 121މި އޮތީ، 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލެއް ދަންނަވައިލާނަން. މިނިވަން 

މަދު މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 1140ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ާވތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މަތިން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  29-2ގަާވއިދުެގ 

 އަށް. هللا އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 1145 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ސަރިވސްގެ ބިލަށް އިޞްލާުޙގެނަުއމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިސވިލް

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙާ އަދި އުނިކުރަން މި ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ކަމަށް ބަލައިލާއިރު 

ނޑައެޅިަފއި މި ވާ 77އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ،  ކަންަތއްތަކަްށ  ވަނަ ާމއްދާގަިއ އުނިކުރަން ކަ

ނޑުމެން ިމ  ނޑުމެން އެބަ ބަަލއިލަންޖެހޭ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއާކއިރުަގއި އަުޅގަ ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

 1150ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާއިރުަގއި އެހެން ބަެއއް ަކންތައްތަކަށް ވެސް ބަލައިަލންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގައި 

ގޮތުން. ހަމަ މި  ިސވިލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މިނިވަްނކަމާ ބެހޭ ންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން.ވާހަކަދެެކވިއްޖެ މިިނވަ

 ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިރު އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ސިވިލް  މިނިވަންކަމާ ބެހޭ

ނޑުމެްނ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ސިވިލް ާސވަންޓުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖެއް ނުވަތަ  ސާވަންޓުންނަށް އަުޅގަ

އެންމެ މަދުވެގެްނ ފަސް ހާްސ ރުފިޔާ ލިބޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެއްސުން. އަޅުަގނުޑ އެހެން މި ދެންނެވީ މިނިވަންކަމަީކ 

 1155ހަމައެކަނި ަގނޑުޮކޅެްއަގއި ލިޔެފައި ެދވޭ މިނިވަންކަެމްއ ކަމުަގއި އޮތުމަކީ މުހިއްުމ ކަމެއް ނޫން. ޭއގެއިތުރުން 

އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މިނިވަންކަން ހޯދައިިދނުމަކީ ސިވިލް ާސވަންޓުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

ކީްއވެގެންޯތއޭ ސަރުކާރުން ަހމައެކަނި ހަތަރު ކަމެްއގެ ވާހަކަ ބުނިއިުރގައި ިސވިލް ާސަވންޓުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖެއް 

ނަޑއެިޅެގންވާ މުސާރަ ެއއް ލިބޭނެ ގޮަތކަށް މި ބިލު އިޞްލާޙުނުކުެރވުނީ. ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ނުވަތަ މަދުވެގެން ކަ

ބޭނުންވާ ވަިކ ބޭނުމެއް، ވަިކ މަގުސަދެްއގައި ަވކި ކަމެްއ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ކަންތައްތަެކއް ހުށަހަޅާފަިއ 
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 1160މަށް ޓަކައޭ ސަރުކާރުން މި ބިުލ އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ިސވިލް ާސވަންޓުްނ ރަނގަޅު ގޮތްތަްއ ހޯދު

ނޑު މި ދަންނަވާލަނީ މިހާރު މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  77އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި މާއްދާ އިޞްލާޙުވެގެންދިުޔމާ އެކީަގއި އަުޅވެތިކަމަްށ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް 

އެހެން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ސަރުކާރުަގއި މަސައްކަތްކުާރ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް  މަގުފަހިވެގެންދާނޭ.

ނޑުޮކޅަކުން  މަޖުބޫރުވެގެންދާނެ ސަރުކާރުްނ ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ކަންަތްއތައް ކުރުން. އަުޅވެތިކަމަކީ ހަމައެކަނި ގަ

 1165އިުރގައި އެ މަސަްއކަތްުކރާ މާޙައުލާއި އެ މީހާ އަްށ އަޅުވެިތކުރުމެއް ނޫން. އަޅުވެިތކުރަމުންދާނެ އެ މީހާ މަސައްަކތްކުރާ

މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާ އަދި އެ މީހާ މަސައްކަތްކުރާއިުރގައި އެ މީހާ އެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާ އަދި ެއކި 

ނޑު ވެްސ ގޮތްގޮތުން ކޮށްެދވޭ ތަފާތު ަކންތައްތަކުގެ ތެެރއިން އަުޅވެިތކުރުމުގެ ތެރެއަށް ބަދަުލވެގެްނ އަ ންނާނެ. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން ސިވިލް ސާވަްނޓުންނަށް މިނިވަންކަން ލިބިދޭންޖެހޭ. އަދި ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން 

ނެޑއް ނުވަތަ ަވކި މާޙައުެލއް ބިނާވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން  މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ވަކި މިްނގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ސިވިްލ ސާވަންޓުންނަށް މަޖުބޫރީ އެކަމަށް ނުފޫޒު ފޯ  1170ރުވޭނެ ގޮަތކަށް ބައްޓަންެވގެންދިއުމަކީ ައޅުގަ

ހާލަތްތަކަކާ އަދި އަުޅވެތިކުުރމުގެ ތެރެއަށް ވެްއޓިގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ކޮމިޓީގަިއ ދިރާސާކޮށް ުނވަތަ 

އުނިކުރުމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ވިސްނުމެއް ގެންުގޅުމަީކ  މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި މި ބައި

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްހެން. ތެދެއްމެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ޮގތަކަށް ޙުކުމްކޮށްގެން ވަިކ 

ނުޑ މާއްދާތަކެއް ުއވާަލއި، އެ ަނމުގައި މި ބިލު އިޞްލާޙުުކރުމަށް މި ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންނަމަ ވެސް އަުޅގަ

 1175ދަންނަވާނީ ރަނގަޅު ިސވިލް ސަރވިްސއެއް ޮއވެއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާ ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އަޔަސް ސަުރކާރު ހިންގުމާ 

ނޑިަތއް ހާސިލުކުރުމަްށ ޓަކަިއ އެންމެ އެކަީށގެންވާ  އަދި އެ ސަރުކާުރގެ ިސޔާަސތު ތަންފީޒުކޮށް، ތަަރއްޤީެގ ަލނޑުދަ

ނެރެދޭނެ ބޭފުޅުންނަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުން. އެހެންވީާމ، ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެްއ 

މިނިވަންކަމާއެީކގައި މަަސއްަކތްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެއީ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާއިރުަގއި ސިވިލް ސާވަންޓުންނަްށ 

ންނަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުެލއް އިޙްތިރާމާއެީކގަިއ އެ މީހުްނނަކީ ޤަދަރުވެރި ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި އެ މީހު

 1180 ހޯދައިދިނުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

  

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް އެދުނީ ސިވިލް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެވސް މި ބިލަށް އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަ

ސަރވިްސގެ ބިލަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާތީ ެއއަށް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. 

ނޑުމެން މިއަދު ކޮންމެހެން އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހިފައިވާ ބިލެއްކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ   1185ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލަކީ އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރަން. އެއީ ސަބަބަކީ މީގައި ފުށުއަރާ ކަންތައްތަެކއް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ޤަ ބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެކަން އަުޅގަ
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ނޑުމެން އެްނމެން ވެސް ޤަބޫލު އެބަ ކުޭރ. ހަމައެއާެއއްކޮްށ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުަމކާ  ހުރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަން ވެސް އެންމެން ވެްސ ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ، މި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިކަން ކުރަން. މީގެތެރޭގައި ިސވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންގެ މިނިވަންކަމާިއ  ސަބަބާ ހުރެ އަޅުގަ

ނުޑމެން ދައްކާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މުސާރަ އަށް އިޞްލާޙު؛ ސަރުކާރުގެ މު  1190ސާަރއިެގ މުސާރައިގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މީގަިއ ހުރި ފުށުއެރުންތަެކއްެގ  ނޑަށް އިޞްލާޙުގެންަނ ބިލެއްެގ ވާަހކަެއއް ނޫން ައޅުގަ އޮނިގަ

ވާހަކަ އިޞްލާުޙކުރަން އަުޅަގނޑުމެން އެ ވާަހކަ ދައްކަމުްނ މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑަށް 

ތެރެއަށް ގެަނއުން މާ ބުއްދިވެރި ވާހަކަެއއް ނޫން. އެީއ ސަރުކާރުގެ މުސާރައިެގ ހީވަނީ މުސާރައިގެ ވާހަކަ މީގެ

ނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަަކއެއް. ެއ ާވހަކަ އަންނަންޖެހޭނީ ސިވިްލ  ނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ އޮނިގަ

 1195ިސވިލް ސަރިވސް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ  ސަރވިްސގެ ތެރެއިން މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެން އަންނަ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ިސވިލް  އިތުރުކުރުމާއި އުނިކުރުމާ، ެއ ބަޔަކީ. ޙަޤީޤަތަކީ ާމޒީެވގެްނދިޔަ ތަނުގައި އަުޅގަ

ޔަ ތަން. ސަރވިސް މުަވއްޒަފުން އެ ީމހުންގެ ޙުދޫދުން ބޭރުވެގެން ސިޔާސީ ކަންތައްތަުކަގއި މާ ބޮޑަށް އިންވޯލްެވގެންދި

ނޑަެއޅެންޖެހޭކަން އެީއ ައޅުަގނޑުމެން  ނޑުަތކެްއ ކަ އެ ސަބަބަށް ަޓކަިއ ެވސް ިމއަށް ކޮންެމވެސް ވަރެްއގެ ިމންގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުްނ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ މީގެތެރޭގައި ސިާޔސީ ކަންތަކުަގިއ 

ނޑަެއޅިގެން ެއބަ ދޭ. ހަމައެއާެއއްކޮށް ީމެގ އިންވޯްލވާންޖެހޭނީ މި ޤާނޫނަށް އިޞް  1200ލާޙުގެެނވިގެންާދއިރުަގއި ެއކަން ކަ

ކުރީަގއި ވެސް މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން، ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މީގައި ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް މި ވާހަކަ 

ސަބަބަކާ ހުރެކަމާއި މީގައި ސަރުކާުރގެ އަމާަޒކީ ވިދާޅުވެެދްއވައިފި މީަގއި ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނީ ކޮން 

ކޮބައިކަމާ. ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި މިއަުދގެ އޮތް ސަރުާކރުން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ކަންތައްތައް މިހެން ޕާކުކޮށްފައި 

އް ކުިރއަށް ބޭއްވުުމގެ ބަދަލުގައި މިފަދަ ބިލުތައް އިޞްލާޙުކޮްށ، އެެހން ބިލުތަކެކޭ ވެސް އެްއގޮަތށް މި ކަންތައްތަ

 1205ގެންގޮސް ަރއްޔިތުންނަށް ަފސޭހަ ގޮތަށް އަމާންކަމާ ެއއްކޮށް އުޅެވޭެނ، އެ މީހުްނނަށް އެ މީހުންގެ ަވޒީފާގެ 

ފުށުއެރުމެއް ނެތި ކަންކަމުަގިއ އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިިދނުން. އެްއގޮތަކަށްެވސް އަުޅަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެްއ 

ޒަފުންގެ ތެރޭގައި ބަަޔކު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގަިއ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރުމުެގ ނޫން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައް 

ކަންތައްތަުކގައި އިންވޯްލވުމަީކ އެއީ ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢުގަިއ ވެސް ެއކަން އޮންނަ ގޮތެްއ ނޫން. ސިވިލް ސަރިވްސ 

ނަޑއަޅާ، ނޫނީ ރަްއޔިތުންނަށް މުވަްއޒަފުންނަކީ މުޅިން މިިނވަންވެަފއި ކޮންމެ ސަުރކާރެްއ އޮތަސް ސަރުކާރުން  ކަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެ ސަބަބާ   1210ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމުގައި ތިބެންޖެހޭ ބައެއްކަން ައޅުގަ

ނޑު މިއަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަްނ  ނޑުމެން ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ ހެދި ވެސް މި އިޞްލާޙު އަޅުގަ

ގުކޮށް ވާހަކަދައްކަން ޭބނުންނުވާ ސަބަބަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިކަމަށް އެދިފައި ތިބީމަޔާ މާ ދި

ނޑު ހަމަ މި ބިލަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ތާއީދުުކރާ ވާހަކައާ އަދި މި ބިލު  އެްއކޮށް އަުޅގަ
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ފުޅާ މީގެ ތަފްސީލުކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ާވހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ހުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް މި ިބލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭ

ނުޑގެ ާވހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުުރއަދާކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ.   1215 ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ ބިލުތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އަދި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުްއވަިއ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

މެންބަރުންނަށް މުޚާތަބުކުރާއިރުގައި ދާއިރާ ާއއި މެންބަރުގެ ނަން ވިދާޅުވެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން ވިދާޅުވުން 

ނޑު މިހާުރ ރަނގަޅު. އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ެއކަން ހުއްދަކުރާ ޮގތް ވީމަ އެ ވާހަކަ ހަމަ   1220ދަންނަވައިލާފަިއ އަުޅގަ

 ޝާހިދަށް. هللا ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝާހިهللا ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުހެންވޭރު އުތު

ދު ިމ އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނު ` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުެމންގެ ކުރިމަތީަގއި މިއަ

ނުޑމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް މި ބިލު ، 2117/1ނަންބަރު   1225ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލު. އަުޅގަ

ނުޑމެން ކޮށްލަންޖެހޭ ސުވާލަކީ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ިމއަދު ތަކުރާރުކޮށް ިއވެމުން މި ދާ  އަިއއްސަ އޮތްއިރު އަުޅގަ

ނޑު ިމއަދު މި މަޤާމުގަިއ ހުއްޓި ިމހިރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިްލ އެއް އަ ެޑއް ކަމުަގއިާވ ޙައްުޤތަކުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ސާވަންޓުންެގ ޙައްޤުތަކަށް ަވާކލާތުކުރުމަށް. ދިވެހިރާއްޖެ ައީކ؛ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ މަނިކުފާނު 

ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސި  1007ލް ސާރވިްސެއއް އޮތް ޤައުެމއް ނޫން. މާ ރަނގަޅަށް. ިދވެހިރާއްޖެ އަކީ ިސވި

 1230ލަތުގެ ައޅުވެިތކަމުަގއި ަވނަ އަހަރާ ހަމައަށް އިނގިރޭިސ ދައު 1921ދައުލަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިވެިހރާއްޖެ ދިޔުމަށްފަހު 

ދިވެހިރާއްޖެ އޮތްއިރު ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ތިބި ބަޔަކު ތިބީ އޭރު އޮތް ވެރިކަމެްއގެ އަުޅވެތިކަުމގެ 

ތެރޭގައި. އިނގިރޭސީންގެ ެވރިކަމުގެ ދަށުަގއި އޮތް މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ޤައުމުަތކާ އަދި ދުނިޭޔގެ އެހެން 

ތަކުަގއި ހުރި ޤައުމުތަކުގައި އެ ޤައުމުތަކަށް ލިބުނު ސިވިލް ސަރވިސްެގ ތަޖުރިބާ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ސަރަހައްދު

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އާއި އިނގިޭރސި ދައުލަތާ ދެމެދު ކުރެވުުނ  1007ލިބިފައެއް ނެތް. މިކަން މިހެން ވެގެންދިަޔއީ 

 1235ލީ ަކންތައްތައް ހިންގުން، ެއއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުންނަށް އޮތް އެގްރީމެންުޓގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚި

ބާރެއް ކަމުގައި ަކނަޑއަޅާަފއި އޮތީމަ. ރާއްޖޭގެ އެތެރޭަގއި ހިނގި ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގުމުގެ އެންމެ މަތީ ވަލީ 

ކަންތައް ކުެރއްވުުމެގ  ހަވާލުވެފައި އޮތީ ރާއްޖޭަގއި އޭރު ހުންނެވި ރަސްކަލަކާ. އެ ރަސްގެފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް

ނޑުމެން ރާއްޖެ މިނިވަްނ ދައުލަތެްއގެ ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓިގެންދިަޔއީ މި ދެންނެިވ  އިޚްތިޔާރު ލިބިފައި އޮތީމަ. ައޅުގަ

އެގްރީމެންުޓގައި ާރއްޖޭގެ ަރސްކަލަކަށް ހުންނެވި ރަދުންނަށް އެ ޒަމާނެއްަގއި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް މި އިޚްތިޔާުރ 

ނޑުމެންނަށް ިސިވލް ސަރވިސްެއްއގެ ފުރިހަމަކަން ލިބިގެންނުދިޔައީ މި ލިބިފައި އޮ  1240ތީމަ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ
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ދެންނެވީ އިނގިރޭސި ދައުަލތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުިރ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ލިބުނު ފަދައިން އެ ފުރުޞަތު 

ނޑުމެންނަށް މި ދެންނެ ވި އެގްރީމެންޓުަގއި އެގޮތަށް އޮތުުމގެ ސަބަބުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންުނދިޔައީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައވައްޓެިރ ޤައުމުތަކުަގއި، އިްނޑިާޔގަިއ، ސްރީލަންކާަގއި އަިދ ނުވިތާކަށް ޕާކިސްތާނާިއ 

އި ބަނގްލަދޭޝްަގއި ދެކުނު އެފްރިކާަގއި އަދި މި ނޫންވެސް އިނގިރޭސި ދައުލަުތގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުރި ތަންތަނުގަ

 1245ވަރަށް ފުރިހަމަ ސިވިލް ސަރވިސްެއއް ޤާއިމުކުެރވި، ިސިވލް ސަރވިސް އަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކޯްއޗެްއކަން ރައްޔިތުންނާ 

ވަނަ އަހަާރ  2111އަހަރު މިނިވަންކަން ލިުބމަށްފަހު،  1921ހަމައަށް އޮޅުންފިލަިއގެން ޮގސްފައިވޭ. ރާއްޖެ އަށް 

ިސވިލް ސަރިވސްއެއް ގާއިމުކުެރވިފަެއއް ނެތް. ތަފާތު އެތައް ފަހަރެއްގެ  ހަމައަށް އައިއިރު ވެސް ދިެވހިރާއްޖޭގައި

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަުމގައި ިސވިލް ސަރވިްސއެއް ޤާއިުމކުރުމުެގ  1970މަތީން 

ނަ އަހަރު ެއއީ ވަ 2117މަސައްކަތްޕުޅު ފައްަޓަވއިގެްނ ކުރިއަށް ގެންދެވި. އެ މަސައްކަތްޕުުޅގެ ތެރެއިން 

 1250ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިސވިލް ަސރވިސްެއއް ާޤއިމުކުރުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބިންގާއެިޅެގންދިޔަ. އެީއ މި ޤާނޫނު 

ފާސްވެގެންދިޔުން. ިސވިލް ސަރވިްސއެއް ޤާއިމުކުރަީނ ސިޔާސީ ވެރިންގެ ނުފޫޒުން ސިވިލް ސާވަންޓުްނ 

ތިކަުމން ސިވިލް ސާވަންޓުން ެއއްކިބާކުރުމަށް ޓަަކއި. ރާއްެޖ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި. ިސޔާސީ ވެރިްނގެ އަުޅވެ

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި ިސވިލް ސާވަންޓުން ތިބީ ސިޔާސީ ވެރިންގެ އަުޅވެތިކަުމގައި.  2117އުފެދުނީއްސުރެ 

ޚުގައި ާރއްޖޭަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ާވހަކަ ދައްކަން މިތާ މިހުރި މީހަކީ މި ކަންތައްތައް މިފަހުގެ ތާރީ

 1255ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ވަރަށް ގާުތން ފެނި، އެ ކަންތައްތައް ެއނގިފައި ހުރި މީހެއް. ސިޔާސީ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން މިތާ 

ދައްކާ ވާހަަކއެއް ކަމުަގިއ ފަހުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ތެދުވެވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން 

ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ޖަޒުބާތާއެީކގައި. އެއީ ަވޒީފާ އިން ވިދާޅުވެދާނެ. އެހެން

ނޑުމެން ބޭނުންނުވާތީ  ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނެއް  2110ވަކިކޮށްލަްނވީމާ، ވަކިކޮށްލުުމެގ ފުރުޞަތު އޮތް ދުވަސް ައޅުގަ

އިން ސިވިލް ާސވަންޓުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ފާސްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ެތރެ

 1260ހޯދައިދީފައި މި އޮތީ. މިހާރު މި ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ ރާްއޖޭގެ ސިވިލް ާސވަންޓުން ައލުން އަޅުވެިތކުރުމަށް ކުރެޭވ 

އިން ވަކި މަސައްކަތެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތްޕުޅަށް ގެންނަާވ! އޮފީހެއްަގއި މަސައްކަްތުކރާ މީހުންގެ ތެރެ

ޖަލްސާއަކަށް ދާން އެންގީމާ ނުދާ މީހުން ވަޒީފާ އިން ަވކިކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ. ވަިކކަމެއް ުނކުރީމާ ނުލިޭބ 

މީހުން ތިބޭނެ. ފްލެޔަރު ބަހަން، ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރަން ނުނިކުތީމާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާ މީހުން ތިބޭނެ. މި 

އެނބުރި ދާން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ މި އިޞްލާޙު މި ގޮތަށް ގެނެސް ކަންތައްތަކަށް އަލުން އަުޅަގނޑުމެން 

 1265އަޅުަގނޑުމެން ސިވިލް ސާަވންޓުން އަލުން އަޅުވެތިކޮށްަލންވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުވެތި ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

 އިދިކޮޅު. ުޝކުރިްއޔާ. 
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 :އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން

` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަުދ މި މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުެމން ބަހުސްކުރަމުން މި ދަނީ 

 1270ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙެގނައުމަށް މި ތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަާކ ބެހޭ ގޮތުން. 

މުްނގެންދަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަދައްކަ

ސިވިލް ސަރިވސްގެ އެތައް މުވަްއޒަފުންނެއް ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ދާ މައްސަލަ އަށް އެބަ  ބައްލަވަމުންގެންަދވާ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިދެވހި 

ނޑު ފާހަަގކުރަން.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެހެން ވެސް މި އިޞްލާޙު މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި އެ ަޤއުމެްއގެ   1275ސަބަބަކީ ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ ޤައުަމކަށް ބަލައިފި ކަަމށް ވަންޏާ އަުޅގަ

. އެއީ އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޤައުމު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެްއ. މައި ތަނބު

އަޅުަގނޑު ވެސް މިތަނުގަިއ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން މި ބިލަށް ކޮމިޓީ 

ެކއް ހުރިަކމަށް ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި މި މަރުޙަލާގައި ގެންނަންޖެހޭ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަ

ބިލަކީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް ިމތާނގައި ަބއެްއ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ފަދައިްނ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެންބަރުން 

 1280އް ކޮންމެހެން ގެަނއުމުެގ އިތުރުކުރުމުެގ ނިޔަުތގައި ިދވެހި ސަރުކާރުން ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްާލޙެ

ބިލެއް ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާެނ 

ފަދައިން، މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ މެންބަރުން ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ. ޕީ.ޕީ.އެމަކީ އެްއވެސް ހާލެއްަގިއ 

ރވިްސގެ މުަވއްަޒފުން، އަދި ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުަވްއޒަފުން ނޫނަސް ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ސިވިލް ސަ

ދައުލަތުގެ އެހެން މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖައްސާ މުަވއްޒަފުން ެމދުވެރިކޮށް އިތުރުކުރުމަށް ަޓަކއި މަސަްއކަތްކުރާ ޕާީޓެއއް 

 1285ށްވެސް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި، ނޫންނަމަ ނޫން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ބިލަކީ އެއްގޮަތކަ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސަގއި މަސައްކަްތކުރާ މުވަްއޒަުފންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ މިނިވަންކަން ނަގާލުމަށް ޓަކަިއ 

ްއޒަފުންނަށް ވެްސ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު ބައްަލވައިެލއްވީމަ ިސވިލް ސަރިވސް މުވަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ވެްސ ކުރިއަށްވުރެ މިނިވަންކަން 

އިތުރުެވގެން އެބަ ދޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ކުީރގައި އެ ބޭފުޅުން ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައްާވ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުން 

 1290ާދކުރަމުންދާ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި ނޫނިއްޔާ ސިޔާސީ މަާޤމަކަށް ކުރިމައްެޗއް ނުލެވޭ. ސިވިލް ސަރވިްސަގއި އަ

އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތައް 

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި މިއީ މުިހއްމު ބިލެއް. ކުރިމަތިލެއްވިދާނެ މަޤާމުަގއި ހުންނަވައިގެން ވެސް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ސިވިލް ސަރވިސްަގއި މަަސްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ިސޔާސީ ގޮތުްނ އެ ބޭފުޅުން ަވޒީފާއަދާކުރާ 

ގެ ބޭުރަގިއ ވަގުތުަތކުަގއި މި ބިުލގައި މި އޮތް ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަުކަގއި ބަިއވެރިނުެވވޭނީ. އޭ
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 1295އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ލިބޭ ަވގުތުތަުކގައި ސިޔާސީ ަމސައްކަތްތަުކަގއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ަބއިވެިރެވވިދާނެ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ސިޔާސީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު މިނިވަންކަމަކަްށ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރުޞަތު ލިބިގެންދޭ. ދެން، އެ ބޭފުޅުންގެ އަނެއް ކަންބޮުޑވުަމކީ އެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަިއގެ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެބަ ފު

މައްސަލަ. މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މި ސަރުާކރުން ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރައަްށވުެރ 

އްޒަފުްނނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އިސްކަންދޭ އެހެން އެްއވެްސ ކަމެއް ނެތްކަން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވަ 

 1300ޙަޤީޤަތުގައި ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުާސރަ އަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް އަހަމިއްޔަތުކަންދޭ. 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ސިވިލް ސަރވިސް އަީކ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ުމވަްއޒަފުން މަސައްކަްތކުރާ ތަނެއް. 

މުސާރަ އަށް ބަދަލެއް ގެންަނވާ ކަމަށް ަވންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދު މިއަދަށް ވުެރ ހަރުދަނާ،  އެ ބޭފުޅުންގެ 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ޤައުމަކަށް މި ޤައުމު ހެދުމަށް ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ހަޅާފަިއ އެަބ ހުރި. އެސް.އީ.ެޒޑް ފަދަ މުހިއްމު ބިލުތައް މި މަޖިލީހުން މަޖިލީހަށް މުހިއްމު އިޤްތިޞާދީ ބިލުތަކެއް ހުށަ

 1305ފާސްކޮށްދީ، މި ކަންކަމަށް ުފރުޞަތުދެއްވިހާ އަވަހަކަްށ ޙަީޤޤަތުގައި ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ އާިއ 

ނޑު ދިވެހިރާ އްޖޭަގިއ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ސިވިލް މި ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަން އަޅުގަ

ނޑު ެވސް ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި މި ބިލުގައި ހުރި ހުރިހާ  ސަރވިްސގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކަން އަރުވަން. ައޅުގަ

 މާއްދާތަކަކަށް، މި ގެެނވުނު ހުރިހާ އިޞްލާޙަކަށް ތާއީދުކުރާކަށް ދަންނަވަމުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން މިފަދަ މުހިއްމު 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެުޅއްވީީތ ދިެވހި ސަރުކާރަށާ އަިދ މި ބިލު ހުށަހަޅައިދެއްިވ މަޑުްއވަރީ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 1310މުޙައްމަދު އަމީތަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަިކވެާލނަން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް 

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ވަރަޙްމަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހުލަކު އުފުވައްމު

ނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި މި ވާ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ  1/2117ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި  ނޑުމެން ދަްއކާއިުރ، ައުޅގަ  1315ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާުޙގެ ވާހަކަ ައުޅގަ

ޞްލާޙުތަކަށް ކުަޑކޮށް ނަޒަރު ހިންގާލަން. އަދި މި އިޞްލާޙު މި ގެނެވެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިތޯ ވެސް އި

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ވަރަށް  31އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން އެަބ ޖެހޭ. އެހެން ބަލައިލާއިރު މިއީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ށް ބަޔާންކުރެވިަފއި އޮންނައޮތުްނ ނަފީކުރުމަށް ޓަކައި ބަޔަކު ސާފުކޮށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެިރެވވޭނެ ކަމަ

ނޑަެއޅުްއވުމަކާ ގުިޅގެން މަޑުްއވަީރގެ  ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ކަ ކުރި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއެްއެގ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

 1320ވާަފއި މި ވަނީ. އަދި މި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު، ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއް

ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގަިއ ިމ ވާ ިސވިލް ސަރވިްސގައި  13އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ބަަލިއލާއިރު، މި އިޞްލާހުގެ 
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ދެމިހުރިހާ ދުވަހު ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުކަން ފިޔަވަިއ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ އެްއވެސް މަޤާމެއް އަދާކުރުން ނުވަތަ 

ްށ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ވުން. މިއީ މަނާކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިާވ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް އުފެއްދުމަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ސިިވލް ސާވަންޓުންނަށް ސިޔާސީ  ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަރަކާތްތަކުަގއި އަދި އެ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ މިނިވަންކަން މި  1325އަށްވުރެ ފުޅާކޮށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނުޑމެންނަކީ ވެސް ިސވިލް ާސވަންޓުންގެ ަޙއްޤަށް ޓަަކއި  ޙައްޤުތަކާއި މިިނވަންކަމުގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މުސާރަތައް އުނި ކޮށްީލ ވަކާލާތުކުރި މީހުން. ެއ  ަވކާލާތުކުރުމުގެ ނަތީޖާައކަށް ީވ ކޮން ކަމެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުމސާރަތައް އުނިކޮށްލުމަށްފަހު، އެކި ޕްޮރވިންސްތަްއ ހަދައި އެ ޕްޮރވިންސްތަުކގައި ތިިބ  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މީހުން އެ ތަންތަނަށް ރޫލްކުރަމުންގެންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ވަރަށް ޚުދުމުޚްތާރުކޮށް. ޢިއްޒަތްތެރި 

 1330އިިދޔައިރު އެ ދުވަހު މިނިވަމް ވޭޖުގެ ވާހަކަދައްކާނެ ބަޔަކު ެނތް. އެ ދުވަހު ރޫލިން ޕާޓީގެ ރައީސް. މިކަންތައް ހިނގަ

ގޮތުަގއި ޮއވެ، އެ ދުވަހު ެވރިކަމުގައި ތިެބގެން އެ ވާަހކަ ނުދައްކާ ިސވިލް ސާވަްނޓުންގެ މުސާރަ ކޮށައިމަށަިއ 

ނޑު ވަރަށް ކަންޮބޑުވޭ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އުނިކޮށްލި ބަަޔކު މިއަދު ިމނިމަމް ވޭޖުގެ ވާހަކަ ަދއްާކތީ އަޅު  ގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ިސވިލް ާސވަންޓުންގެ މުސާރަ  ނޑަައޅަން. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ މިނިަމން ވޭޖެއް ވެްސ ކަ

ހެނިހެން ވެސް ބޮުޑކުރަން. އަދި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަުތރުވެރިކަމުގެ އިންޑަްސޓްރީގެ މުވަްއޒަފުންނާއި އެ

 1335ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވެސް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް ޓަަކިއ 

ނޑުމެން ދެރަވަނީ ިދވެހި ސިވިލް ސަރިވސް ެއއްކޮށް ކޮށައިމަށާލި ބަޔަކު، ިމއަދު  ވަކާލާތުކުރަން. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ސިވިލް ސަރވިސް ޢާއިލާަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޢާއިލާ؛ ހެލްތު ސެކްޓަރ އެއްކޮށް  ވަކާލާތުކުރާތީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ޕްރައިވެަޓއިްޒކޮށްލުމަށްފަހު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ަދފްތަރުގައި ނުޖެހި، ނުވަތަ ހަރުގެ އަށް ޮގސް ޕޯސްޓަރު 

މާސްަޓރްޒ، ިޑގްރީ ނަަގއިގެން ތިިބ  ނުހިއްޕާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ވަޒީފާ ނުލިބުނު ދުވަސް ހިނގައްޖެ. ޑިޕްލޮމާ،

 1340ނިންމާފައި ތިބި މީހުންނަށް ހެލްތު ބޯޑުތަކުގެ މަޤާމުތައް ދިން ދުވަސް ފާއިތުވެގެްނ  7މީހުންނަށް ވަޒީފާނުދީ، ގްރޭޑު 

ހިނގައްޖެ. މި ދަންނަވަނީ ސިވިލް ސާވަންޓުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންކަން ކުރި ގޮުތގެ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނަޑކީ ިސވިލް ސާވަންޓެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން އެ ހެންވީމާ، މިއަދު އެ ވާަހކަދައްާކކަށް މާ ރީްއޗެއް ޫނން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިިވލް ސާވަންޓުންގެ ޙައްޤަށް ޓަކައި ވަކާލާުތކުރީމަ. އެންމެ  ޝިކާރައަކަށް ވި މީހެއް. ކީއްވެގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑު ގެންުގޅުނު ކޮމްޕިއުޓަރު ހާޑު ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުން އަިއސް ނަގާ ހިސާބަށް ދިޔަ.  ކުޑަމިނުން އަުޅގަ

 1345އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮފީސްތަުކެގ ވެރިންނަށް އިންޒާރުދިނީ. އިންޒާރުދިނުމަށްފަހު އެ ވެިރން ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކަްށ 

. އެހެން ތަބާނުވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ މި ދަންނަވާ ވެރިން އެހެން ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުން

މުއައްސަސާަތކަށް ބަދަލުކޮށްުލން. މިއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ަކންކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތް. މިއީ ިސވިލް ާސވަންޓުންނާ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ސިވިލް ސާވަްނޓުންގެ ޙައްޤުތައް ިމއަށްވުެރ  ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވިަފއިވާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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އެަބ ޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަޙއްޤުތަކާއި އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިވަންކަމުގެ ބާުބަގއި  ވެސް ފުޅާކޮށް ލިބިދޭން

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޙައްޤުަތއް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ލިބިދޭން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ސިވިލް   1350ކަ

ވެހި ފުލުހުން އަދި ެއކި ޤާނޫނުތަކުން ަވކި ސާވަންޓުންގެ ތެޭރަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ހިނދު، ދި

ނަޑއެިޅ، ބަޔާްނވެފައިނެުތމުން ބައެއް މެންބަރުން އެބަ  ބަލަދުވެރިކަން ލިބިފަިއވާ އެެހނިހެން ފަރާތްތައް މީގެތެރޭަގިއ ކަ

ނޑު ހިތުން މި އިޞްލާހުގެ ތިން ވަނަ މާއްދާގެ އަސުވާލުއުަފއްދާ.   ގަިއވާ އެހެން ޤާނޫނަކުން ސިވިލް  1ުޅގަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ފަރާްތތަކަށް އެހެން ޤާނޫނަކުން ެއ ބަލަދުވެރިކަން ލިބޭ ކަމަށް  ސަރވިްސގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްކަން ކަ

 1355ވަނީ ނަމަ، މިއީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ތަނުގައި ވާހަކަަދްއކާއިރު އަުޅަގނޑަށް އެންމެ 

ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެމުންދިޔަ ސިވިލް ފަޔަރތައް ުއވާލީ. އެ އުވާިލ ކަންބޮޑުވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަރަށް ރީތި

ނޑުމެން  މީހުން މިއަދު ސިވިލް ސަރިވސް ކުަޑެވގެން، މަދުެވގެން ެއބަ ވަކާލުތުކުޭރ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. ހަމައެއާއެކު، ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މިދޭ މެސެޖަކީ ސައްޙަ މެސެޖުތައްތޯ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނީމޭ ިސވިލް ާސވަންޓުންނަށް އަމުރުކުރުމަށް ޓަކައި ޕްޮރވިންްސ އޮފީސްތައް ހަދައި ސްޓޭުޓ 

 1360ސެކްޓެރީން އާއި ޕްރޮވިންްސ އޮފީސްތަކުގެ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުންނާ ލައިގެން މި ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަމެއް ހިންިގ 

މާ، މިކަްނކަން ފަހަނަޅައި މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެްއވެސް ްޕރޮވިންސް އޮފީެހއް ނެތް. ދުވަސް. އެހެންވީ

ޕްރޮވިންސްތަުކގައި ސްޭޓޓު މިނިސްޓަރުންނެއް ނެތް. އެިކެއކި ބޯޑުތައް ހަދައި އެ ބޯޑުަތކަށް މީހުން ލާފައެއް ނެތް. 

ތެރޭގައި ހިމެނިެގން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މުޅި ހެލްތު ސެކްޓަރ އެއްކޮށް ސިވިލް ސަރވިްސ ޢާއިލާގެ 

އަޅުަގނޑުމެން މިކަންކަމާ ުއފާކުރަމޭ. ހަމައެއާެއކު އަުޅަގނޑުމެންސް މި ދަންނަވާ ާވހަކަ އަކީ ިސވިލް ސަރވިްސ 

ނޑުތަކަކަށް ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނެ  1365. މީހުންގެ މަސައްކަުތގައި ވެްސ އޮންނަންޖެހޭނެ އެ މީހުންގެ ވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ މިންގަ

އެންމެންވެސް ެއއް އުސޫަލުކން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޚިދުމަތްދެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ފިޔަަވއި މި ވާ އެހެން ހުރިހާ އަކުރުތަކަކަށް ައޅުަގނޑު ިމ  13ޖުމްލަކޮށް؛ މި ޤާނޫނުގެ 

ދާގެ )ހ(ަގއި މި ބުނަނީ އޭނާގެ މަޤާމުެގ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރެްއ ވަނަ ާމއް 13ތާއީދުކުރަނީ އެހެންެވގެން. ެއއީ 

ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ިވޔަސް ބޭނުންކޮްށގެން އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ިސޔާީސ ހަރަކާތަކަށް ބާރު ފޯރުވުްނ 

 1370ަގިއ ނުވަތަ ރަސްމީގެ ގަީޑގެ ނުވަތަ ނުފޯޒުފޯރަިއގެންނުވާނޭ. ހަމަ މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި މަސައްކަުތގެ ރަސްމީ ގަޑީ 

ބޭރުން ވެސް ރަސްމީ މަސައްކަުތގައި އުޅޭ ެއއްެވސް ަވގުތެްއގައި ިސޔާސީ ހަރަކާެތއްަގއި ބަިއވެރިެވގެންުނވާނޭ. 

ނޑު އެެދނީ ދިވެހި ސިވިލް ސާވަންުޓންގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުކުެރވެން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހާ މުވައްަޒފުންގެ ޙައްޤުތައް ވެސް މިއަްށވުރެ ފުޅާކޮށް ލިބެމުންދިއުން. ޕީ.ޕީ.އެމް މިއަދު ބޮޑުވަމުން މަސައްކަތްކުރާ ހުރި

މި ދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގޭ ޕީ.ޕީ.އެމަކީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ގެނެސްދެވޭނެ ޕާޓީކަން. 

 1375ޓީކަން. ޕީ.ޕީ.އެމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ އިންޤިލާބެއް ގެނެސްދީ، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުެރވޭނެ ޕާ
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ދަރާަފއި މި ާވ ދަރަނިތައް އަދާކުެރވޭނެ ޕާޓީކަން. ޕީ.ޕީ.އެމްައކީ އެންމެނަށް އެްއ އުސޫަލކުން، 

ކަށް ވަކި ނަސްލަކަށް ނުބަލައި ަވޒީފާ އެއް ހަމަައކުން ޢަމަލުކުރާނެ ޕާޓީކަން. ޕީ.ޕީ.އެމަކީ ވަިކ ުކލައަކަށް ވަކި ފިކުރަ 

ދޭނެ ޕާޓީކަން. އެހެންވީާމ، ޕީ.ޕީ.އެމް ބޮުޑެވގެން ިމ ދަނީ. ެއއްވެްސ ހާލެްއގަިއ ޕާޓީގެ ޕޯްސޓަރު ހިއްަޕއި، 

 ހަރުގެތަކަށް ގޮސް އަުޑގަދަކޮްށގެނެއް ނޫން. 
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 ން:ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުމި

ނުޑމެން ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފަިއ މި ވާ، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުްނ  `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ދިވެހި ިސވިްލ  2117/1މަޑުއްވަީރ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫުނ 

ބިލަކީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ބިލެއްަގއި ހިމެނެންޖެހޭ  ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ

ނޑު އަާސސްތައް ހިމެނިގެން ފުރިހަމަކުރެިވގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ިބލެއް. އާދެ! ހަމައެާއއެުކގަިއ   1385އެންމެހައި މައިގަ

ރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކެވސް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުެމން ވަ

މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި ާވހަކަދައްަކއި އަދި ވާހަކަދަްއކަިއ ނިމި ހިނގައްޖެ. އަޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ އެ  އަޑުތައް 

ނުޑމެން ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ޙައްޤުތަކާ އަދި އެ ބޭފުޅުންެގ  ކަނުލައި އަުޑއަހަން މި އިންނަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ ސުވާލަކީ އަޅެ، ީމގެކުީރގައި ވެސް މި ިސވިްލ އިނާޔަތާއި  ހިމާޔަުތގެ ވާަހކަދައްކަމުންދާއިުރގައި އަުޅގަ

ނަޑކީ ެވސް މި ދިވެހިާރއްޖޭެގ   1390ސާވަންޓުނަށް ޙައްޤުަތކާއި ިމނިވަންކަން ލިބިފައިުނވަނީބާއޭ. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު އެ ުދވަސްތައް މާޒީ އަށް ގޮސްަފިއވާ ދުވަސްތަކުން ހަމަަގއިމު ެވސް ހަނދާންހުރި ހުރި އެއް  ރައްޔިތެްއ. އަުޅގަ

ވާހަކަ ހަމަ ހިއްސާކޮށްލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެުކރީގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ސިިވލް ސާވަންޓުންގެ ގޮުތގަިއ 

ވަރަށް މިނިވަންކަމާއި ވަރަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ައއި އެަތއް ބަޔަކު ޯކސްތަކަށް އަްޕްގރޭޑުވާްނވެގެން މާލެ ައއިސް 

ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ އެކު ެވސް ވަރަށް މިނިވަންކަމާ ފުިރހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާުރގައި ެއލަވަންސް ލިބިގެން ޯކސްތައް 

 1395އަނބުރާ ގޮސް އެ މަސަްއކަތުަގއި އަލުން ރުޖޫޢަވާ ތަން ފެނޭ. ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ މިހާރު  9އަޕްގްޭރޑުކުެރވިގެްނ،

މެން ަވޒީފާެއއްަގިއ ސިވިލް ސާވަންެޓއްގެ ޮގތުގައި ހުރެ އަނެްއކާ ކޯެހއް އަޕްގްޭރޑުކޮށްލަން މާލެ އަޅުަގނޑު

ނޑު މި  އަންނަންޖެހުނަސް އެއްކަލަ ިއނާޔަތެއް ސިވިލް ާސވަންޓުްނނަކަށް ވެސް ނޯވޭ ލިބިފަ. ހަމަ އެގޮތުން އަުޅގަ

ކަންކަން ެއގޮތަށް ލިބިފަިއވާކަން ފާހަަގކޮށްލަން. އަިދ  ކަންކަން ވަރަްށ އުފަލާެއކުަގއި ކުީރގަިއ ދުވަސްަތކުަގއި އެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑަށް ހަމަގައިމު ެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި ވޭުތވެދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ކުީރގައި މިއިްނ 

 1400ސްތަކަށް އަްޕގްރޭުޑވުމަށް ކޮންމެ ކަމަކީ ސިވިލް ާސވަްނޓެއްގެ ގޮުތގައި އެ ބޭފުޅަކަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއެކީަގއި ކޯ

ޓަކައި މާލެ އައިްސ، އެްއެވސް ހާސްކަމެއް ނެތި އެކަންކަމުގައި ފުރިހަމަ އަށް ބައިެވރިވެިވގެން އަނެްއކާ އަނބުާރ 

ނޑުމެން އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރާ ކަެމއް. މި މަޖިލީހުގައި ބައެްއ  ވަޒީފާ އަށް ެދވޭނެ ދުވަސް އޮތްކަން ެއއީ އަުޅގަ
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ންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރގައި އަުޅަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާއެީކަގިއ އެ ކަންކަން ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ވޭތުވެިދޔަ ފަސް އަހަރު ހަމަ އެކަންޏޭ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ސިވިލް ާސވަންޓުންނަށް ހިމާޔަތާއި އިނާޔަތާއި ހިމާޔަްތ 

 1405އަހަރުގައި  31ން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ވޭތުވެދިޔަ ރަން ލިބިފައި އޮތީ. ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ެއކަ 

ނޑު މާ  1ކަންކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮަތކަށް ވޭުތވެދިޔަ  އަހަރަކު ކަންކަން ހިނގާފަެއއް ނެތް. މި އުސޫލުން އަުޅގަ

ޅުެދއްެކިވ ގިނަ ވާހަކަެއއް މި ބިލަކަްށ ދައްާކކަށް ނެތިން. ނަމަެވސް މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި ވާހަކަފު

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު އޮތް ވާހަކަ  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ގިނަ މެންބަރުން އެ ވަކާލާތުކުެރްއވި ގޮތަށް ައޅުގަ

 ދަންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރުދަންަނވަމުން.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

ދިވެހި ިސިވލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް  2117/1ޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއް 

ނޑު ެވސް އެްއޗެއް ބުނެލަން ބޭނުން މި  އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ޓަކައި ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އަުޅގަ

ރވިސް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން. ވީ، މީަގއި ވަރަށް މުހިއްމު މާއްދާތަކެއް އިޞްލާޙުެވެގން މި ދަނީ ސިވިލް ސަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި   1415ވަނަ އަހަރު މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް  2110އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ، އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު އެމް.ީޑ.ޕީެގ ވެރިކަން މި ަޤއުމުަގއި  2119އައުމާ ގުިޅގެން އެންމެ ފުަރތަމަ ވެރިކަމާ ހަވާުލވީ، 

އެ ބޭފުޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އިޚްލާޞްތެރި ނަމަ، މި ޤާނޫނުއަސާސީން އިޞްލާޙުަތކެްއ  އުފެދިގެން ައއިއިރު

ގެނެސްގެން ިސވިލް ސަރިވސް މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ނުކުަރއްަވއި މިއަދު  ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި ަޙއްޤުތަކާއި ބާރުަތއް ލިބިދޭން އެބަ

 1420އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރަްނފެށީމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން ޚިދުމަތް މި ދެނީ ދިވެހި 

ޔައިމަ ދިމާވާ ދައުލަތަށް. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް. ރައްޔިތަކު ތަނަކަށް ޚިުދމަތް ހޯދަން ދި

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި ިސވިްލ  ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަ މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ދިމާވެގެންދިޔައީ ައޅުަގނުޑެގ ދާއިރާ އަށް. ޚުދު، އައްޫޑ 

ޒަފުން ަވޒީފާ އިްނ ވަިކކޮށްލީ ިސވިލް ސަރވިްސގެ. ޭއގެތެެރއިން އެަތއް އެަތްއ މުވައް  311ސިޓީ އަށް. 

 1425އަހަރު  21އަހަރު،  21މުވަްއޒަފުންނެއް ަވޒީފާ އިްނ ވަކިކޮށްލީ ބަދަލުނުދީ. ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ މީހުންނަށް 

ން ބަެއއް ތަންތަން ވަޒީާފއަދާކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤު، އިނާޔަތްތައް ނުދީ. އަދި ޭއގެތެރެއި

ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުކޮށްލާފައި ސިވިލް ސަރވިސް މުަވްއޒަފުން އެތަނަށް ލާފައި އަނެއްކޮޅުން އެ މީހުން ލައްވާ 

މަޖުބޫރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށް ޕޯސްޓަރުތައް ޖަހައި، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ އަޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި ދާިދ 

ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން މިތާގައި ވާހަކަ މިހާރު މި ދައްކަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުން މި އުޅެނީ އިހަކަށްދުވަހު. އެހެންނަމަ
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 1430ޕޯސްޓަރުތައް ޖަހައި، މީހުންނަށް ބިރުދައްކަިއގެން ަވޒީފާގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންކުރުވާށޭ. މިހެން ކަންތައްތައް ކުރީ ކޮްނ 

މްގެ ސަރުކާެރއް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ ސިވިލް ބައެއްތޯ؟ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު؛ މިހާރު މި އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެ

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީނޫންތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ ައއްޫޑ  ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުން އެތާ ބޭނުންކުރާ ތަން އަުޅގަ

ތައްކުރާ ސިޓީަގއި އޮތީމަ ައއްޑޫ ސިީޓ ކައުންސިލުން ކަންތަްއ ކުާރ ގޮތް، ިސވިލް ސަރވިސް ީމހުންނާ ދޭތެރޭ ކަން

ނޑުމެންނަށް ފެނެއޭ. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް ނިްސބަތްވާ ކުންފުނިތައް މިހާރު އެ ތިބީ. އޭގެތެރޭަގއި ތިއްެބިވ  ގޮތް އަުޅގަ

 1435ބައެއް ކުންފުނިތަުކގައި ތިިބ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްާވތީވެ، އެ މެންބަރުންގެ ގަިއަގއި ހުރި ޖަޒުބާތު އަދިވެްސ 

ށުަގިއ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ދެވޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަުކގެ ތެޭރަގއި ކަރަންާޓއި ބޯފެނާ އެބަ ނުފިލާތީވެ ބަެއއް ރަށްރަ

ނޑުމެން  ނަޑއިލާ. އެހެންވީމާ، މިކަަހލަ ކަންތައްތަކެއް ކުެރވެމުންާދ ޒަމާނެއްަގއި އަުޅގަ ނޑާަލއޭ. ގަސްުތަގއި އެބަ ކަ ކަ

ސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ މަސައްކަުތަގިއ އެބަ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާކޮށް ސިވިލް ސަރވިްސގައި މަ 

އެްއވެސް ބަަޔކަށް އިހްމާލުނުވާ ގޮތަށް ހަމަހަމަކަމާއި ަރއްކާތެރިކަާމއި ޯއގާތެރިކަާމއެްއކޮށް ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް. 

 1440ހުންނަ ކުލަ އަށް ބަލާފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި އޮފީސްތަކަްށ ދިޔައިމަ އެ މީހާގެ ބޮލުގައި

ތަފާތުކުރާ މަންޒަރު. ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު އެބަ ކުރޭ. ޓިކެޓެއް ގަންނަން ދިޔައިމަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ޓިކެުޓ 

ނުވިއްކާނެ. ބުނާނެ ޖާގަ ނެތޭ. އެ މީހާ ބޭނުންވާ ކުލައެއް ހުރި މީހާ އަށް ޓިކެޓު އެބަ ވިއްކާ. ސަރުކާުރގެ 

މަ ހަމަ ޕާސްޕޯޓް ހެދުމާ އަދި އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް އައި.ީޑ ކާޑު ހެދުމުގަިއ؛ މިކަހަލަ އޮފީސްތަކަށް ދިަޔއި

ކިތަންމެ ކަމެއްަގއި ތަފާތު އެބަ ކުރޭ. ައޅުަގނޑުމެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިމަ ހޮސްޕިޓަލުން ނަންބަރެއް ނުލިބޭ. 

 1445ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުން ސިޔާސީ ނުފޫޒުްނ ބޭނުންވާ މީހަކަށް ރޫމު ވެސް މި ލިބެނީ އެ ތަނުން. އެއީ ސިވިލް 

އެްއކިބާކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. ސަރުކާރުން މިކަން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެްއކޮށް މިއަދު ކުރަން ފެށީމަ، މިކަން މީގެ ކުރީަގިއ 

މި ކަންތަްއ  ސަރުކާރަށް ޖެއްސުމަށް އެކިެއކި ގޮތްގޮތަށް ކުރެްއވި ބޭފުޅުން މި ވާހަކަަދއްކަނީ މަޖުބޫރުެވެގން. ކިހިނެއްތޯ

ނޑުގެ ާދއިރާގެ ާއދައިގެ ނިކަމެތި ަރއްޔިތުންގެ  މީހުން ކޮށާލީ ަވޒީފާ ިއން، އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި.  311ކުރީ. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ައއި ޤާނޫނުއަސާސީ. މީތި މިހެން އޮްއވައޭ. މީތި މި އޮތް؛ ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަަދއްާކއިުރ  2110މިއޮތީ 

ނޑާއި ފަޅާއި ެއްއގަމާ އަދި މިތާގައި މި އޮތީ ދިވެ  1450ހި ރުކެއް. ޤާނޫނުއަސާސީން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްލާމްދީނާއި ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ޙައްޤެްއ ހިމާޔަތްކޮށްފައި ލިޔެފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއެއް. ދިވެިހ 

ރު ކާއްޓަކުން ވެސް ބޮލުގައި ޖެހޭ. އޭނަގެ ޙައްޤު ރުކެއް މި އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް ރުއް ދަށަށް ވަނީމަ ބައެއް ފަހަ

ނޑުމެން މި އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް  ކޮބައިތޯ؟ އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ރުއް ކޮށާލަންވީތޯ؟ އެހެނެއް ނޫން. އަޅުގަ

ްއ ހިމާޔަތްދޭން. ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ޤާނޫނުތަުކގައި ކަްނތައްތައް ިދވެހި ރައްޔިތުންަނށް ޓަކައި ހަދާއިރު ަބއެ

 1455މީހުންނަށް އޭގެން އުނިކަން ވެސް އަންނާނެ. ކުށުގެ ެރޯކޑުަގއި އުޅޭ މީހުންނަށް ބައެްއ ޤާނޫނުތަކުން ބިރުވެރިކަން 

އަންނާނެ. ބަންދުކުރަން، ައދަބުދޭން ވެސް އެބަ ހުިރ ބައެއް ޤާނޫނުތަުކަގއި. އެއީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް 
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ދައިގެންުނާވނެ. ގޮޅިަތއް ވެސް ހަދަިއެގންނުވާނެ. ދައުލަުތގެ ޚަޒާާނ އަނިޔާކުރަންތޯ؟ އެހެންވީމާ، ޖަލުތައް ވެްސ ހަ

އިން ކާންދީގެން، ބޯންީދގެން ކިތައް ކުްށވެރިންތޯ މި ބަލަހައްޓަނީ. މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް؟ އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް މި ހަދަނީ ކޮބާ؟ އެ މީހުންގެ އަނބިދަރިން ކައިރި އަށް ދޫކޮށްލަންވީނޫންތޯ. އެހެންނަމަވެ ސް އަޅުގަ

 1460ރައްޔިތުންތަކަކަށް ޯއގާތެރިކޮްށ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަން. އެހެްނވީމާ، ިސވިލް ސަރވިސްގެ ެތރޭގައި ވެސް އަނިާޔވެރިކޮްށ 

 ކަންތައްތައް ކުރާ ބަޔަކު އެބަ އުޅޭ. ިސވިލް ސަރިވސް ކޮިމޝަން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ރަނަގޅުވާން. ކޮމިޝަނުން ދިވެހި

ނޑުމެން ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދަން ުނަވތަ އައި.ޑީ ކާެޑއް ހަދަން،  ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް ކޮބައިތޯ؟ އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ ުމއައްސަާސއަކަްށ ޚިދުމަތް ހޯދަންދާއިރު ކަުއންޓަރުގައި ިތއްަބވާ މުަވއްަޒފުން ބަލަނީ ކޮން ބަެއއްތޯ؟ 

ެއ ބޭފުޅާއަކަށް ޯނވޭ މުަވއްޒަފުްނގެ ކަންތައްަތްއ ބެލުމުގެ އެްއވެސް ޤާނޫީނ  އެތާނަގއި އިންަނވާނީ ސިޔާީސ ވަޒީެރއް.

 1465ބާރެއް. ެކނޑުމުެގ، ލުުމގެ އެްއވެސް ބާެރއް. ކޮމިޝަނަށް އޮތީ. ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުްނ ކީްއެވގެންތޯ ުވޒާރާތަކަްށ 

ތޯ، އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަުތެގ ދަތުރުކޮށްފައި ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުން މަސައްަކތްކުރަްއވާތޯ، ނުކުރަްއވާ

ގަީޑގައި އުޅުްއވާ ގޮތް ނުަބއްލަވަނީ؟ ހަމަ ފޯނުކޯލެއްަގއި ނޫނީ ނެޓަށް ވަދެގެން، ވަޒީފާގެ ރަސްމީ ަގޑީަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަފާނަމޭ އެިކއެކި މީިޑޔާތަުކގައި އެ ބޭފުޅުން ލިޔުްއވާ ސިާޔސީ ވާހަކަތައް. ރަްއޔިތުންނަށް 

އޭ. ޚިދުމަތެއް ނުދެއޭ. ޚިދުމަތްދޭ ގަީޑަގއި ިމ ލިޔަނީ ސިާޔސީ ވާހަކަތައް. މިއީ ިސވިލް ސަރވިްސެގ ޚިދުމަތެއް ނުދެ

 1470މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރަްއވާ ކަްނތައް. އާދަިއގެ މުަވއްޒަފުން ވެސް ކުަރއްވާ ކަންަތއްތައް. 

ނޑުމެން ސިވިލް ސަރވިްސއާ އަދި އެެހން ކޮމިޝަންތަކާއި އެހެން  ޚަބަރު ކޮމިޔުނިޓީ އާއި ފޭސްބުކްގަާޔއި އަުޅގަ

ތަންތަން ހަދައިގެން މި ުއެޅނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭންވެގެން. މި މަޖިލީހުގަިއ ތިއްަބވާ ޢިްއޒަތްތެރި 

ވަކާލާތުކުރުން.  މެންބަރުންގެ ޒިންމާއެްއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން، ހުިރހާ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

ނޑުމެންނަކަށް  ތިމަންނާމެންގެ އަމިއްލަ އެދުމެއް މި ތަނަށް ގެނެސްގެން އަމިއްލަ އެދުމުގެ ވާހަކަދަްއކަްނޏާ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިސްބަތްވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ޕާީޓ   1475މި ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ އަށް ވުރެ ބޮޑަ ށް މުޅި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ކިތަްއ ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ އަށް ނަިއސް މުސާރަ ނަންގަވަނީ. ނެެގންޖެހޭތޯ؟ ހުސްއެކަނި ސިވިލް 

އަށް ނާންނަ ބޭފުޅުން މުސާރަ ނަންގަވާތޯ މި މަޖިލީހުގައި؟  ސަރވިްސގެ ވާހަަކއެއް ނޫނޭ. މި ދައުރުގެ ކިތައް ޖަލްސާ

ނޑުމެން ލަދު؛  2111ވިަޔސް،  1111އެއީ  ރުފިޔާ ވިޔަސް ަނގަިއގެންނުާވނެ. އަޅުަގނުޑގެ ަކއިރީ އެބަ ތިއްބޭ. އަުޅގަ

 1480ކަތްކުރަީނ. އަޅުަގނޑު ކުންފުންޏެއް ނެތް. މަސައްކަެތއް ނުކުރަން ެއހެން ތަނެއްގައި. މިތާނގަިއ އެކަނި މަަސއް

ނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ަވޒީފާ އަދާނުކޮށް. މަޤްބޫލު ޢުޒުރެްއ އޮންނަންޖެހޭނެ. ބަލިވީމަ  އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަޅުގަ

ނާދެވޭނެ. އޭނަ ޗުއްީޓ ހަދައިާލފައި، ބެންޮކކުަގއި، އަެނއް ަތނެއްަގއި އޮަތސް މުސާރަ. ިސވިލް ސަރވިސް ވެސް ހަމަ 

ރަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްނުދީ އެ މީހުން ވެސް ހަމަ ބޭނުން ގޮތަކަށް ފޭސްބުާކއި އަނެއް މިގޮތަށް މި ކަންތައް ކު
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ތަނުގައި ޕާޓީ ޕްރޮމޯޓުކޮށްގެްނ ޕޯސްޓަރު ހިއްޕައިގެން ލާރި ނަގަނީ. މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުްނ ވެސް އެ ކަންތައް ކުރަނީ. 

 1485 މީހުން... އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުންދޭން ދެކޮޅުހަދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުންނާއި މަޖިލީހުގެ 

 މެންބަރުންނާ މުޙާޠަބުކުރައްވަިއ އެްއޗެއް ވިދާޅުނުވުމަށް ދަްނނަވަން. 

 1490 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

 އިންސާނުންނޭ މަޖިލީހުގައި ެވސް ތިއްބެވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1495ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

އެިކއެކި ދަތުރުތަުކގަޔާ އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގައި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުގަޔާ ަތންތަނުގައި ތިއްަބވާ. އެހެންީވމާ، މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ނުތިއްބަާވ 

ނަވަން. އެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް މުޙާޠަބުވާ ގޮަތށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުން އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަުމގަިއ ދަން

އެރުވުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަމެއް އަޅުަގނޑަށް. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 1500 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ހު

ނޑު ދެތިން ަކމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން  ގޮތުން އަުޅގަ

 1505މުގެ ޙައްާޤއި ސިޔާީސ ދައްކަަވއިފި. ޤާނޫނުއަސާީސެގ އެކި މާއްދާތަކުެގ، ޚާއްަޞކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބަިއެވރިވު

ނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފެހި  ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެިރވުމުެގ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ ދައްަކވައިިފ. އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އައުމަށްފަހުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނާެލވުނުތޯއޭ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މި އުޅޭ ސިވިލް ާސވަންޓުންނަށް 

ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާމެދުގައި. އަިދ ތަފާތުކުރެވިފަިއވާ ތަފާތުުކރުންތައް ނައްތާލުމަށް ޓަކައި  ލިބިދޭންޖެހޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީ އައުމަށްފަހު އަދި  ކިހާވަރެްއގެ މަސައްކަތްަތކެްއ ކުރެވުނުބާަވއޭ. އަުޅގަ

 1510ންނާ މެދު ވަނީ އިހުމާލުކުެރވިފަ. އަޅާނުލެވިފަ. ދަންަނވަން މި މިހާތަނަށް ދާންދެން ވެސް ދިވެހި ިސވިލް ާސވަންޓު
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ނޑުމެން ސުވާލުކުރަްނ އެަބ ޖެހޭ ދިވެހި ިސވިލް ާސވަންޓުންގެ ތެެރއިން ކިަތްއ  އުޅޭ ވާހަކަ އަީކ އަުޅގަ

ފައިސާ  ބޭފުޅުންނަށްތޯއޭ އަމިއްލަ އަތުން ފައިސާ ޚަރަދުނުކޮށް ކާންލިބެނީ. ކާންބޯން ލިބެނީ. އަމިއްލަ އަތުން

ޚަރަދުނުކޮށް ނިދާނެ ތަން ނުވަތަ ުއޅޭނެ ެގެއއް ލިބެނީ. ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ، އަދިވެސް 

ފެންނަމުން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިސވިލް ސާވަންޓުްނގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ުނވަތަ ބިދޭީސ 

 1515ާސއި އެކޮމޮޑޭޝަާނިއ ނިދާނެ ތަނާ، މި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެޭވއިުރގައި އެހެނިހެން މީހުންނަށް ފުޑް އެލަވަން

ރަށްރަށުގައި ުއޅޭ ނުވަތަ ެއހެން ތަންތާނގައި ވެސް އުޭޅ ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް މިފަދަ އެއްވެސް އިާނޔަތެްއ، 

މި ޤާނޫނުއަސާީސއާ  އެލަވަންެސއް ލިބިދީފައިުނާވ ތަން. ެއއީ ައޅުަގނޑުެމން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ 

ނޑުމެން  ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ިމފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅޭިއރުގައި މިއީ އަުޅގަ ކަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމަގއި ދަންނަވަން. ދެ ވަނަ ަކމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

 1520ޤާނޫނުގައި ވެސް ދިވެހި ސިވިލް ސާވަންޓުްނގެ ގޮުތަގއި ނުހިމެނޭ ބައެއް ފަރާތްތައް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ފެނޭ މި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަންުކާރ  111ހާމަކޮށްފައި އެބަ ހުރި. އޭގެެތރޭގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރާ އާދަިއގެ މުަވއްޒަފުންގެ ވާހަކަ އެބަ އާދޭ. މުވަްއޒަފުންނާ އަދިވެސް އެެހނިހެން މުއައްސަސާތަކުަގއި މަސައްކަތްކު

ސިވިލް ސާވަންޓުްނގެ ގޮުތަގއި ނުހިމެނޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. ނަމަވެސް، ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަީކ 

އެއްާބވަތެްއގެ މަސައްކަްތކުާރ ބަޔަކަށް އެްއގޮތަކަށް އުޫޖރަ ދެވެންޖެހޭނޭ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަކީ. ެއއީ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބައެއް އިންޑިޕެންޑެންުޓ ދުނިޔޭ  1525ގައި ބެސްޓް ޕްެރކްޓިްސގެ ގޮުތގައި ޢަމަލުކުެރވޭ ގޮަތކީ. އަުޅގަ

ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން މިކިާޔ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުަގއި ކުނިކަހާ މީހަކަށް އެބަ ލިބޭ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ 

ރާ ސެކްރެޓަީރއަކަށް ވުރެ މަތީ ފެންވަުރެގ ބޭފުޅަކަށް ލިބޭ މުސާަރާއ ގޮތުަގއި އެހެން ތަންތަނުގަިއ މަސައްކަްތކު

އެްއވަރުގެ މުސާަރއެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސިވިލް ސާވަންޓުގެ ގޮތުަގއި އާަދިއގެ އޮފީހެްއގެ ޑިރެކްޓަެރްއގެ 

މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާެއއްެގ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ބޭުފޅަކަށް ލިބޭ މުސާރައާ އެްއަވރުގެ މުސާރަެއއް ހަމަ 

 1530ކޮމިޝަންގެ ރިސެޕްޝަްނގަިއ އިންނަ ބޭފުޅަކަށް ލިބޭ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ 

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިފަަދ އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅޭއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަްނ އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ހެން މާއްދާތަކުގަިއ ެވސް މިހިރަ ތަފާތުކުރުންތައް ސިވިލް ާސވަންޓުންގެ ކިަބއިން ނައްތާލެވޭތޯ. އަދި ެއ އެހެނި

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން.  ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގިއ ދެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށް 3 ލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ސަރުކާރުން ފައްޓަަވއިިފ ވަނަ ކަމެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ެއއްވެްސ ގޮަތކަށް އެ އިނާޔަތާ  1111އަހަރުން މަތީެގ ބޭފުޅުންނަށް  21އުމުރުން   1535ރުފިާޔެގ އެލަވަްނސެއް. އަުޅގަ

ނޑު ދެޮކޅުހަދަނީކީ ނޫން. އެހެންނަ ނުޑގެ ކަންޮބޑުވުްނ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ އެ ދޭ ދެުވމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ މަވެސް އަުޅގަ

ރުފިޔާ ކިރިޔާ ހަމަނުވާ ސިވިލް ސާވަންުޓްނ  2111މި އޮތީ ސިވިލް ސާވަންޓުންެގ ތެރޭގައި އެބަ ުއޅޭ މިހާރުވެސް 
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ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަީކ  ނަޑކަށް. އަުޅގަ  1111އަށް ވުެރ،  1111އެބަ އުޅޭ. ނުވަތަ ހަމަވާ ާގތްގަ

ށުން މުސާރަ ލިބޭ ސިވިލް ސާވަންުޓން އެބަ އުޅޭ، އެބަ ތިއްބޭ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަ

 1540މުޅި ދިރިއުޅުން އެ ފަިއސާ ައށް ބަރޯސާކުރަްއވަިއގެން މަަސއްކަތްކުަރްއވާ އަދި ޢާއިާލއެއް ބިނާކުރައްަވއި، ާޢއިލާ އަްށ 

ރުފިޔާ އަްށ ވުރެ ަދށް މުސާރައެއް. ނަަމވެްސ  1111ޓަކައި ޚަރަދުކުަރްއވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް މި ލިބެނީ 

ރުފިާޔ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ  21111މަސައްކަތްނުކުަރއްަވއި ިތއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ 

ކަށް ުނވަތަ ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ ހަމަހަމަކަން ގެނެސްދެްއވާޭށ. ޢާއިލާެއއް ބަލަހައްޓަން ަމސައްކަތްކުާރ ބަޔަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަން ކުރަން.  މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް އެްނމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ަކނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވާށޭ. އަުޅގަ

 1545ސިވިލް ާސވަންޓުންނަށް ވެްސ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަަސއްކަތްކުރާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނށް ވެސް އެބަ ޖެހޭ އެންމެ 

ނޑައަަޅއިދޭން އެބަ ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ދަށް އުޖޫރަ ނުވަތަ އަޅުގަ ނޑުމެން މި ކިޔާ މިނިމަމް ވޭޖު ކަ

 ރައީސް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 1550`. ޝުކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްކޮށްލަން، 

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދަްއކާލަން ޖެހިފައި މި އޮތީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ބޮޑު ާއބާދީއަކާ ުގޅިފައި އޮތް ުނވަަތ ނޫނިއްޔާ އަ ުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑު އާބާދީއެްއގެ އިުހސާސްތަކާ ގުޅިަފއި އޮތް މައްސަލަެއއްގެ މަްއޗަށް. މިއަުދ މި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ހުރެ 

ސްަގއި ަމސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ކަންތަްއތައް އެއް ުދވަހުން އަނެއް ސިވިލް ސާވަންޓުން މިނިވަްނޮކށް، ސިވިލް ސަރވި

ދުވަހަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި ސަުރކާރުން ވިސްަނވާަފއިވާ މުހިއްމު ވިސްނުން ިމ ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނުޑ ދެންނެވި ފަދައިން، ސަރުކާރުން މި  1555ފޮނުއްވާ ބިލުތަކުން  ހާމަވެގެން އެބަ ދޭ. އެހެންީވމާ، އިއްޔެ ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެން މި ދަނީ ސިވިލް ސާވަންޓުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާ ދޭތެރޭގަިއ 

ވެސް އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާަތކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ސަރުކާރުްނ ވިސްާނވަަޑއިގެން، ބަޔަުކ 

ކަންތައްތައް ބޮއްސުންދުްއވައިލާފައި ޮއއްާވ ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ޓަަކއި މިއަދު އޮތް ސަުރކާރުްނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. އެެހންވީމާ، މިކަން ައޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭީތވެ ސަުރކާަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު 

 1560ން މިނިވަންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބިލެއް މިއަދު ޝުކުރުއަދާކުރަން ބޭނުން. އާދެ! ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފު

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވީމަ އެ ުފރުޞަތު ލިބި، އެ ފުރުޞަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮްށ، ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުސާރައާ 

ކޮްށ، އެްއޗިހި އުނިކޮށް އަދި އެތަްއ ބައިވަރު ިސވިލް ާސވަންޓުންނެއް އެ މީހުންނަށް ނޭނގިތިއްބާ ަވޒީފާ އިން ަވކި

ވަރަށް ނިކަމެތި ކުރުމަށްފަހުަގއި ދެން މިފަދަ ބިލެއްގެ ަމްއޗަށް ބަހުސްކޮށްލަން ލިބުނީމަ މާ ސިވިލް ާސވަންޓުންނަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ރާއްޖޭގައި ިސވިލް ސަރވިްސެގ  އޯގާތެރި ބަަޔކަށް ެވގެން ާވހަކަދެއްިކއެއް ކަމަކު އަުޅގަ
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 1565ރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ އެ ބޭުފޅުންގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކުރަން ތިިބ ހު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުިވ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހުސްކުރެިވ،  ނެތްކަން. މިއަދު އަޅުގަ

ފުންގެ ގޮތުަގިއ ތިބި މީހުންނަށް ސިޔާސީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ތަރައްޤީކުެރވުނީމަ ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަ

ކަންކަމުަގއި އުޅުމުަގއި ެވސް އަދި އޭގެއިތުރަށް ިސވިލް ސާވަންޓުންނަށް އިތުރު ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަްނ 

ނޑު ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުެގ ތެރެއިން ފަހިކުރެވިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުރަމާ ހިނގާށޭ ، ބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ދެ ފަރާތަކުން ކޯޅޭ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކޮށް، އަުޅގަ  1570އަުޅގަ

އަވަހަށް މި ބިލު ކޮމިޓީ އަްށ ގެންގޮްސގެން ިސވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންނަށް ެވސް ިލބެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި 

ތުހުޅުވާލަމާ ހިނގާށޭ. އެހެންވީމާ، މި ނުކުތާ ފާހަގަކުރަމުން އެންމެ މުހިއްމު އަސާސީ ޙައްޤުތައް ލިބުމަށް ފުރުޞަ

 އަޅުަގނޑު ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި ޝުކުރުދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 1575  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙައްމަދު ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މު

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސ ޤާނޫނަށް  2117/1އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް ާވހަކަފުޅުދައްަކވަން އެިދވަަޑއިެގން މި ވަގުތު މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ދި ަބއެްއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާީތވެ އިދާީރ ފުރުޞަތުއެރުިވއްޖެ. އެހެންަނމަވެސް އަ

ނޑު ުފރުޞަތުއަރުވާނަން. އެހެންނަމަވެސް  1580މި ލިސްޓު ނިމުމަކާ  މޭޒުން އެކަން އަޅުަގނޑަށް ާފހަގަކޮށްދިނުމުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވައި ކައިިރއަށް އެބަ މެންބަރުން ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ  ާލނަން ޢިއްޒަތްތެރިއޮތް އަިއްއސަ. އަުޅގަ

ވާނަމަ ވަަޑިއގެންނެވެން ިތއްބެިވ  ދަްއަކވަން ބޭުރގަިއ ތިއްެބވި ކަމަށްބިަލށް ވާހަކަފުޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން މި

ގެ ދެން އެންމެ މެންބަރަކަށް ވާހަކަދެްއކުމު ؛އްޔާ ަވރަށް އަަވސް. އެހެންނޫނިދެއްވުންވާހަަކ އަްނާގލަ ބޭފުޅުންނަށް އެ

އަރުވަނީ  ަވގުތަށް ނިމޭނެ. އަޅުަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި ފަހުގައި ިބލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މިފުރުޞަތު އެރުވުމަށް

 1585 ލް ނަސީމަށް.ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަކާށިދޫ ދާއި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އީސް. މިހާރު މި ތަޅުމަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ިދވެހި ިސވިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ 

ތާއީދުކުަރން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ިމއަށް މަިއގަ ؛ހުށަހެޅިފައިވާއުމަށް ގެނަ އިޞްލާޙު

 1590ތިބެގެން އެއަށް ށް ބުަރވެއެޔަ ،ްއވި ގޮތަށްކުރެޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ޚިޔާލުފާޅުކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިހާރު ގިނަ ޢިއް

ނޑުމެންނަށް ޙައްޤުތަކެްއ ހޯދައިދިނުމުގެ  ،އިޞްލާޙުތަކެއް  ރަނގަޅު ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވޭެނ ކަމަްށ. އާދެ! އަުޅގަ
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ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއިއްިކއްޖެ. ތަފާތުކުރުްނތަކެްއގެ ވާހަަކ ދެ .ކިއްޖެއް ވާހަކަ ދެ ިސޔާީސ  ައޅުގަ

ނޑުމެން އަދި ބިލު އިޞްލާުޙުކރުމަކުން ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ެވވޭ ގޮތަށް އަޅު ުކގައި ހަމަެއކަނި ަހރަކާތްތެރިކަންތައްތަ ގަ

 ޖެހޭ އިރުއިރުޮކޅާ ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއްގެ ތެެރއިން އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ކަށް. ދެވުނީ ކަމަހޯދައި

 1595ނޫން  .އެއީ ހަމަ ހެޔޮ ނިޔަތެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންަނށް ކުރެވޭ ކަެމއްތޯ ،ކުރާއިރުާލޙުތަންކޮޅެއް ނަަގިއގެން އިޞް

އިޞްލާޙުތަްއ އިޞްލާޙު ގިނަ މުޅި ޤާނޫނަށް  ،ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ިވސްނާފައި ކަމަށް

ދެވެްނ އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ެއ އް ހޯދައިެކއް ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ނުވަތަ ގިނަ ޙައްޤުތަ

ހިންގަިއގެން މުޅި ޤާނޫނަށް އަުޅަގނޑުމެން ނަޒަރު ގެަނއުމުގެ ބަދަލުަތކުަގއިލާފައި ވަކި ެއއްޗަކަްށ އިޞްލާޙުދޫކޮށް

ނޑު ދަންނަވާލަން މި  ޖެހޭ ސަބަބަކީ ކުރީގައި  ކުރުމަކީ ބުއްދިވެރިކަެމއް ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެން އަޅުގަ

 1600ހުރި.  ދެންނެވި ގޮތަށް ިގނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ވަރަށް ޮބޑެތި ތަފާތުކުރުންތަކެއް އެބަ ވެސް މި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ  ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިަޔސް އަުޅގަ

ބޭ މުސާރަ ދިވެހި އެއް އިދާރާތަކުަގިއ މަސައްކަތްކުރާ ކުނިކަހާ މީހަކަށް ލިހަމަހަމަކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ބަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ކޮންމެއަކަސް އަޅުަގނޑުމެްނ ސިވިލް ސަރިވސްގެ ެސކްެރޓަރީންނަށް  ނުލިބޭ ތަން އަޅުގަ

ދިރިުއޅޭ  ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަެކއްަގއި މި ޖެހެނީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންއެބަ ކުރަންޖެހޭ ހަމަ އެއް  ޤަބޫލު

ނޑު ދިވެހި ރައްޔިތުން ެވސް. ެއހެންކަމަށްވަންޏާ  1605 ަޤބޫލުކުރަނީ މިނިމަމް ވޭޖެއް، މި އިޞްލާޙެއް ގެެނވޭއިރު އަުޅގަ

ނޑުެމން ވިސްނާފައި ރިޢާޔަތްކޮށް މިއަދުގެ ހާލަތަށް ނަޑއެޅެން އެބަ ،އަޅުގަ  ޖެހޭ. އެންމެ މަދުން ދެވޭނެ އުޖޫރައެއް ކަ

ސިވިލް ސަރވިްސގެ ހުސްެއކަނި  .ދައްކައިރު އަޅުަގނޑު އަިލއަުޅވާލަން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯވާހަކަ ހަމަ މި 

އަދި އެނޫން  ކި ކަންޮކުޅތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރޭ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރާއެ އިނގޭތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގެމުވަްއޒަފުންނެއް ނޫން 

ެއ  ،މިދެންނެވި ގޮތަށް ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުންދާއިރުހަމަ ކުރީގައި  ދާއިާރގައި މަަސއްަކތްކުރަމުންދާއިރުއެިކއެކި 

ނުޑމެން ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުްނ އެ  1610އް ަކނަޑއެޅުމަކީ ބަދަލުތަެކއް ގެނެިވގެން ިމނިމަމް ވޭޖެ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ގޮތުަގިއ މި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ؛ހިނގުން މެއް. ދެން ޤައުމެއްގެހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަވަގުތު އަުޅގަ

ުމގަިއ ކަސަރުކާރެްއ، ޮކންމެ ސަރުކާރެއް އައިމިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  ޙަޤީޤަތުގައި 

އޮންނަނީ ރަނގަޅު ސިވިސް ސަރވިްސއެއް  ހިނގާ މިނެތި ރަނގަޅަށް ހިނގަ ރަށް ހުއްޓުމެއްވިޔަސް ދައުލަތް ބަރާބަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބައޮެވގެން ޖެހޭ  . އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ އިޞްލާޙުަތކެއް ގެންނައިރު އަުޅގަ

 1615ވިލް ސަރިވސްަގއި ެއ ސި އިއެގޮތަށް ގެްނގޮސްފަ ،ތަނަކަށް ައބަދުވެސް މީހުންތައް ބަދަލުކުރަމުން ،ދުވާލަކު ގޮަތކަށް

ނޑަްށ ެލވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅު އޮންނަ ސިސްޓަމު ގެއްުލވައި ނުޑމެން ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަ ގަ

 ށް ކުެރވޭ ކަމެއްހެން. ެއހެންވީމާ، ކުރިންވެސް މިކަހީވަނީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ އަމިއްލަ ކޮންމެވެސް ފައިާދއަ
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ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި މި ކަންތައްތަކަްށ އަލިއަުޅވާލެ  ވިގެން ރަނގަުޅ ދެންނެވި ގޮތަށް އަުޅގަ

 އިޞްލާޙުތަކެއް މި ފްލޯ އަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން ގެނެވޭނެ ކަމަށް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 1620 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަިދވެސް ަބލައިލަން ބޭނުންވޭ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި އެްއވެސް   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިންނެވިތޯ.

 ޘްމާން.މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 1625 

 ޘްމާ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ގެން ނޑުމެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުން ނެރެޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ އަޅުގަ 

ނއުޅެނީ ކީއްެވގެން ގެްނދަން މި  ޕާޓީތަކަށާއި ޖަލްސާތަކަށާ ޖެހޭ މި  ވާން އެބަޑުމެން މިއަދު ޝުކުރުވެރި ބާޭއ. އަޅުގަ

ިސވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަށް ވެސް ާރއްޖޭެގ ސިާޔީސ  އަދު މި ކޮްށދެއްވި ކަންތައްތަކަށް.ސަރުކާރުން މި

ނޑުމެންނަށް މި ނުޑމެން ބަލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޮއތީ ހުޅުވައިެލވިފަ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ޮގތް އަުޅގަ  1630. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރީން މިއަދު ސްކޫލަށް ދާ ތަނުން މުދައްރިސުން ކުރިމަތީގައި ނިޒާމީ ނުކުތާތައް ނަގާކަށް 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ުނޭވ. ޕޭޝަންޓުން އޮޕަރޭޝަން ރޫމަށް ަވްއދާލީމާ ޑޮކްޓަރުން ސިޔާީސ އަުޅގަ

އިޤްތިޞާދު މުޅި ޤައުމުގެ  މި އިތަރިކަތަކާ  ނުމެއް ނުވޭ. މިޤައުމުގެ އެންމެހައިކަންތައްތަކަށް ދާކަށް ައޅުަގނޑުމެން ބޭ

 .މުަވއްޒަފުން ގެރވިސް މު ަބޔަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ސިވިްލ ސަމަސަްއކަތްކުރާ އެންމެ މުހިއްދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި 

 1635ގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްްޓރީ ހަރުދަނާކުރުމަށް. ހެލްތު އެ ގެންދަީނ ރާއްޖޭމަސައްކަތްކުރަމުން ބޭފުޅުން  ރެޔާއި ދުވާލު އެ

 އި ލާބަޔާ  އިހެވާ  އިކުރުމަށް. ހަމައެއާެއކު އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުމާސެކްޓަރ ހަރުދަނާ

ނޑުމެން ނެރެގެން ހެންވީމާ، ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުަގއިށް ޓަކައި. އެމަންފާ ހޯދުމަ ސިޔާސީ  ތިބޭ މީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެކަންތައްތަކަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިއީ ވަރަށް ިޒންމާދާރު ންގެ ޤާނޫނުން ެއ ކުރުވަނިވި ކަމެއް. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވެސް ޙައްޤުތަކެއް އޮތްދަނީ އެ މީހުންނަށް  ކަށަވަުރެވގެްނ އެ ކަންތައްތަކުން ކަން. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ތެރެއިން ބަޔަކު ނިކުމެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް   1640ން ވެސް ބައެްއ މަގުމަތި ،އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެކަ

 ަވއިގެންއްދަކޯޓު ހަ އްވަން އުޅުްއވި. އެހެންނަމަވެސް ަމގުމަތީހައްދަވަިއގެްނ ކަންތައްތައް ކުރަ  ބޭފުޅުން ކޯޓު

ެރވޭނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން މީކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކު

ނޑުެމންގެ ދަރީންނަށް އޭގެ ލާބަޔާ  މި .ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެން  ތެރެއިން ވޭ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ކުރެ އި ޤާނޫނުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންހަމައެއާދިގެން. ޤާނޫނުތައް ކަމުަގއި ހެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  ޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ މިެއކު އަުޅގަ
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ނޑުމެން ންނަކީ ސިޔާސީ މީހުންނަށް ވާކަށް. ހާސް މީހު ލައްކަ ފަންސާސް ދިރިއުޅޭ ތިން ނޭދޭ މި ރާއްޖޭގައި  1645އަުޅގަ

 ސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުންނާއޮފީސްތަުކގައި މަ  ކުރަން. ަސރުކާރުގެ ތަެކއްެއކު މަސައްކަތް ބޭނުންވޭ މިނިވަންކަމާ

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަ ނޑުމެން ދަ ބިލެއް އިޞްލާޙުވެގެންދާއިރު ޖެހޭ. މިފަ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

ދަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯފާތަކުގައި ތިބެގެން މަސަްއކަތް ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ ަވޒީ  ޖެހޭ އެ ވިސްނަން އެބަ

އިން  ލިބޭ ކުޑަކުޑަ މުސާރަ މިސާލަަކށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި  ޖެހޭ އެބަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކޮށްދޭންސައްކަތްމަ

 1650ދަނީ ބޭފުޅުން އުޅެމުން ތިބީ. މާލޭ ގެތަކުގަިއ އެ ނުޖެހިގެން އުޅޭ ކިަތއް ސިވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަުފންތޯ އެދެކޮޅު

ކު. އެ ދަނީ ޢާއިލާތަކާ އެކު ުއޅެމުން އެ ތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ވަރަށް އަސަރާވަރަށް ހާލުގައި އިނގޭތޯ. ަތން

ވާލަން ބޭނުންވޭ ައޅުަގނޑުމެން ގޮ  ،ަތކާ ެއއްޗެހި ހަދަިއގެން ކަންަތއްތައް ކުރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ފްލެޓު

ނޑުމެން  ިވސް މުވަްއޒަުފންނަށްވެސް އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ެވސް ސިވިލް ސަރ ސަރުކާރަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ދޭތެރޭ  ލެޓުތަކާ ުކއްޔަށް ޫދކުރުމުަގއި. އެ ބޭފުޅުންނާފް  އިޖެހޭ ބިންތަކާ  ނާޔަތްތަެކއް ދޭްނ އެބަޚާއްޞަ އި

ނޑުމެން ރަްއކާހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ފަސް ޖެހޭ. އެ  ން ފުންކޮްށ ވިްސނަން އެބައަޅުަގނޑުމެ  1655ކޮްށގެްނ ސް ރުފިާޔ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފްލެޓެއް ލިބިގެން  ،އަތުން ލޯނެއް ހޯދަިއގެންމީހެްއގެ  ނޫީނ ގޯްއެޗއް ލިބިގެން ،އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން  ޖެހޭ ބޭންކުން ލޯނެއް ހޯދަިއގެނެްއ ނުކުރެވޭނެ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އެބަ  ކޮށްދޭންކަންތައްތަކެއް ޤާއިމް  ގޮތުން ވެސް އެބޭފުޅުންނަށްހެން ގޮތް. އަދި އެހެނިކޮށްޭދންފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް

ނޑުެމން ކަންތައްތަްއ ކުރަންއެހެނިހެން ގޮތް، ހިނދު ުކޑަެވގެންދާނާޔަތްަތއް އާއި އި މުސާރަޖެހޭ.  އެަބ  ގޮތުން އަުޅގަ

 1660ބޭފުޅުން ވިސްނާވަަޑއިގެްނ  ތި ؛ބަބަކީއެ އަާމޒާ ދިމާލަށް ދާ ސަޒާ ދިމާލަށް. ދަނީ އެ އަމާ މި ސަރުކާރުން މި ޖެހޭ.

އަހަރު ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  11ޗައިނާ މީހުން މީގެ  .ނަންކުަޑކުަޑ މިސާލެއް ދަންނަވާލަފާއަުޅަގނޑު  !ބައްލަވާ

އާދަިއގެ ގެސްޓް ހަުއސްައަކށް އެފޯޑަބަލް ނުކުެރވޭ. ިމައދު ޗައިާނގެ މާކެަޓކީ ރާއްޭޖގެ އެންމެ އެކްސްޕެންިސވް 

އިނާ މީހުން. ބޭ ޗައްތި ކޮށްލައިގެން ވެްސ އެބަފަނަރަ ހާސް ޑޮލަރު ދުވާލަކަށް ޚަރަދު ހާސް ޑޮލަރު، ތަކުަގއި ދެރިސޯޓް

.އީ.ޒެްޑގެ އާދެ! އީ  ށް ވެގެން މި ަދނީ ޗައިނާ މީހުން. ެއއީ ީކްއވެގެންތޯ؟ެއއް ނަންަބރު މާކެޓަކައަޅުަގނޑުމެްނގެ 

 1665ގެ އިޤްތިޞާދު އެ ދަނީ އެ ޤައުމު ށް، މުޅިމީހުންގެ އާބާދީ އަ އިާނގެ އެމިއަދު ޗަ ؛އެންމެ ގަދަޔަ ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓު

ނޑު ޤަބޫލުފެތުރެމުން.  ތަކުެގ ކުރާ ގޮތުގައި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަދި ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަ

އި މަންފާ ލާބަޔާ އިރައްޔިުތންނަށް ހެވާ ދާނެ. އޭގެ ސަބަބުން އެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީތައް އިތުރުެވގެންތެރެ

ަދއްކަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންވީ  ތައްވާހަކަ ނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިލިބިގެންދާ

ކާރުން ހުށަހަޅާފައި އެ ޮއތް ބިލު، ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލު ައވަހަށް ނިންމައި ރައްޔިތުންނަށް މީގެްނ ސަރު

ނޑުމެްނނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންގެދާތަކެއް ހޯދައިފައި  1670މުސާރަ ވެސް  ދިނުމަށް. އޭގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ތަކާ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް އަސާސީ ގޮުތން ގުޅިފައި ހުރި ހުރިހާ އިތުރުެވގެންދާނީ. އަދި ފްލެޓު
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ނުޑ ، ސަރުާކރުން ދާހިނދު އަާމޒާ ދިމާލަށް ދެވޭނީ. އެެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށް ޚިދުމަތްތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަން ކުހިތާމަ ހަމައެކަިނ  ކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްަކއި، ތެރެއިން މަދު މެންބަރުން ނޫނިއްޔާ ތެދުވެ މި އަޅުގަ

ނަމުގައި  ދިނުމުގެއަސްލު މި ދައްަކނީ. ހޯދައިގަްނނަ ވާހަކަ ްއޒަުފންގެ ޙައްޤުތައް ިނގުޅައި ސިވިލް ސަރިވސް މުވަ

ނޑުމެްނގެއަަކ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ގަންނަ ވާހަޙައްޤުތަކެްއ ނިުގޅައި   1675އަމާުޒ  ުޅަގނޑުެމން އަުޅގަ

 އުމުގައި ދިރިއުެޅވޭނެ ގޮތްތަކާ ޤަ ކުރަންޖެހޭނީ އެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންަނށް ހަމަޖެހިލައިގެން މިބައްޓަން

ނޑުމެންގެ ނުޫފޒުތައް ފޯރުވަ ދޭތެރޭ. އަ  އި ވަސީލަތްތަކާ ވައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުަގއި ހުރިބާރުތައް ޯފރު އި،ޅުގަ

ރަކުން އެގޮތަކަްށ މި ސަރުކާ .ކަށެއް ނޫންޒީފާތަކުަގއި އުޭޅ މީހުންނަށް ބާރުފޯރުވައިގެްނ ކަންތައް ކުރާއެހެނިހެން ވަ

ކުރަން. ސް ުމވަްއޒަފުން މަސަްއކަތްސަރވި  އެކު ސިވިލް  ވަނީ މިނިވަންކަމާ ބޭނުމެއް ނުވޭ. ަރއީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅު

 1680އެނބުރި  ކުރުމަށް ޓަކައި އެމީހުން އަސްލު މަސައްކަތަށްޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާ، އެމީހުންގެ އަމާޒާ ދިމާލަށް

ނޭދެން. ޝުކުިރއްޔާ  ންނަށް ވާކަށް އަުޅަގނޑުމެންލައްަކ ފަންސާސް މީހުންނަކީ ސިާޔސީ މީހު ތިބެން. ތިންރުޖޫޢަވެ

 ތްތެރި ރައީސް.ޢިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ބާރީ ޢަބްދު

ނޑު މި  1685 ދަްއކާލުމަށް ޓަކައި ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި ބިލާ ބެޭހ ގޮތުން ވާހަކަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ެދކެޭވއިުރގައި އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ކަގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހު އެދުނީ،

ސިިވްލ ! ިމއަދު ދެެކވޭ. ނިކަްނ ބައްލަވާއެބަ ވާހަކަަވންޓުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކއި ކަންތައްތަެކއް ިސވިލް ސާ

 މި ހުށަހެޅުނީ. ކޮބައިތޯ މި  ހުށަހެޅުނުއިރުގައި ދެ އިޞްލާޙާއި ދެ އުނިކުރުމާ ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ވާ ކަމަށް މްދަރުދީްއެވގެންތޯ ސަރުކާރުން ސިވިލް ސާވެންޓުންނަށް އެހާ ޙަކީތައް؟ ގެ ދެން ހުރި އެހެން ބައިޤާނޫނު

 1690ވާ ކަމަށް ވަންޏާ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުުކރަން ހުށަހެނޭޅުނީ؟ ކީއްވެެގންތޯ ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް އެހާ ޙަމްދަރުދީ

ީކއްެވގެންތޯ ިސވިލް ާސވަންޓުންނަށް އެހާ ޙަމްދަރުދީވާ ކަމަށް އެހެން މާއްދާތަކަްށ އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅުނީ؟ ވަންޏާ 

ކުރަން ވަންޏާ ސިވިލް ސާވަންޓުންަނށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ަކންތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އެހެން މާއްދާތައް އިޞްލާޙު

ނޑުމެން މި ؟ހުށަނޭޅުނީ ނޑުމެްނ ރައްޔިުތންނަށް ދައްކާ ދަޅައެއް. މީ މަޖިލީމަޖިލީހުގައި  މިއީ އަޅުގަ ހުގައި އަުޅގަ

އޮޅުވާލުމަށް ދަްއކާ ބަހަނާތަެކއް. އަުޅަގނޑު މިއަދު ިސވިްލ ސާވަންޓުންނަށް މި ޮގވާލަނީ، އަދި ވަރަށް ސާފުކޮށް މި 

 1695ކޮށްދެނީ ސިވިލް ސާވަންޓުންެގ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް ނޫނޭ 

ނަޑކީ ެވސް ސިވިލް ާސވަންޓެްއގެ މީ. ވަރަށް އި ނޑު މިހެން ިމ ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކީ އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ސަރުކާުރަގއި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވާ މީހެއް. މި ބިލުގައި ިސިވލް ސާވަންޓުންގެ ަޙއްޤުތަްއ 

އިޞްލާޙާއި ދެ އުނިކުުރމެއް ނޫން. ކޮބައިތޯ އެހެްނ ހޯދައިދޭން ބޭނުން ނަމަ، މި ބިލުގައި މިއަދު އޮންނާނީ ދެ 
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މާއްދާތައް؟ އެއިން މާއްާދގެ ދަށުން ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާިއ މިނިވަންކަން މިއަށްވުރެ މާ 

 1700ންނުވާތީވެ، ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާޙުކުރެވޭެނ. މިއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅަްށ އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ. އެ ިއޞްލާޙުކުރަން ބޭނު

ނުވަތަ އެ ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭން ބޭނުންނުވާތީވެ އެ އިޞްލާުޙތައް ެއގޮތަށް ހުށަނޭޅުނީ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅިފައިވާ؛ ދެ ބަޔަކަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ސިވިލް 

ވިދާޅުވާ އެ ޙައްޤުތަކެއް ހޯދައިެދވޭކަށް ނެތް. އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަން ސާވަންޓުންނަށް އެ ވިދާުޅވާ މިނިވަންކަމާއި އެ 

ހޯދައިދެވޭކަށް ނެތް. ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ގޮތުން، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ޕާޓީތަކުން ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް 

 1705އި، ދޮެރއް ހުޅުވުމަށް ނިސްބަތްވުމަށް، އެ ަޙއްޤު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަަތ ނާޖާއިޒު ފައިދާެއއް ނެގުަމށް ޓަކަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކީްއވެގެންތޯ ސިވިލް ސާވަންޓުން މިއަދު  ޓަކައި ކުރާ ބޭނުމެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަ

މަޑުމަޑުން ތިބެނީ؟ ސިވިްލ ސާވަންޓުން ނިކުންނަންވީނޫްނތޯ އެ މީހުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ޯހދަން. ކީްއވެގެންޯތ ސިވިލް 

ކަށް މި ތަނަށް ހުށަހެޅުނުއިރުގައި، ބިލެްއ އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހެޅުނުއިރުގައި ިސވިލް ސަރވިްސެގ ސަރވިްސގެ ބިލަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަދު ސިިވލް ސާވަންޓުން ނިކުމެ މި  ޤާނޫނުގަިއވާ އެހެން މާއްދާތަކަށް އަލިއަޅުަވއިނުލެވުނީ. ައުޅގަ

 1710ހުރި އެހެން މާއްދާތައް ބަލަިއ، ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭހެން. ސިިވލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުަގއި 

ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި ދެ އިޞްލާޙަކާއި ދެ އުނިކުުރމެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅައި، 

މި މަޖިލީހުން މި  ސިވިލް ާސވަންޓުންނަށް ވަަރށް އިޙްތިރާމާއި ޤަދަާރއި ލޯްތބާއި ސަރުކާރުްނ ހުރި ކަމަްށ ދައްަކއި،

ދެ އިޞްލާޙާއި ދެ އުނިކުރުްނ ފާސްކޮށްލައި ނިންމައިލާނީ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ިސވިލް ސާވަންޓުންނަށް، މި 

ބިލަކުން ސިވިލް ސާވަންޓުްނނަށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ުނލިބެނެ. ހަމައެކަނި ލިބޭނެ އެްއޗަކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް 

 1715ހަރަކާތެއްގައި ބަިއވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އިޤްތިޞާީދ އޮޅުވާލުެމއްގެ ތެރޭަގއި ސިާޔސީ 

ނޑުުފރާނަމުއްތިކުރުމަށް ޓަކައި އެ  މިނިވަންކަމާއި އެ ބޭފުޅުްނެގ ކުރިއެރުމަށް ލިބޭ މިނިވަްނކަމާއި އެ ބޭފުޅުްނގެ ބަ

މުސާރައިގެ މިނިަވންކަން ވެސް ލިބިގެންނުދާނެ. ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުން ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެ ުކޑަމިނުން 

ނުޑމެން މި ވާހަކަ ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމެއް ނެތް ގޮތުަގއި މިއަދު މި މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ  އެހެންވީމާ، ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑު ިސވިްލ އެކި މެންބަރުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަދައްަކއި ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް އޮޅުވާލަނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަ 

 1720ސާވަންޓުންނަށް މި ގޮވާލަނީ، ހޭލާށޭ. ތި ބޭފުޅުން މި ބިލު ބައްލަވާށޭ. މި ބިލުގައި ޤާނޫނުގައި ހުރި މާއްދާތަކުެގ 

ތެރެއިން ކީްއެވގެންތޯއޭ އިތުުރ އެހެން މާއްދާތަކަށް ިއޞްލާޙު ހުށަނޭޅުނީ؟ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަަކއި ެއ 

އަނެއްބައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ، އޮތް ތަންކޮޅު އުނިކޮށްލައި

 ރައީސް.
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން  2117/1ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑގެ ސަރު ކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ކުރީަގއި ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުުކރެއްވި ފަަދއިން ައޅުަގނޑު ވެސް ކަންޮބޑުވުންަތކެއް އެަބ 

ނުޑ އުފާކުރަނީ މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްެކވި ގިނަ މެންބަރުން ހުރި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނުގައި. އަ ުޅގަ

 1730ފާހަގަކުރަްއވައިފި ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްތަެކއް ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުގައި އެަބ ހުއްޓޭ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. 

ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވެސް  އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް

މި ވާހަކަފުޅުތަްއ ތަކުރާރުކޮްށ ދައްަކވައިފި. ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކެްއ ކުރަން ހުރި ވާހަކަ. ެއ ބޭބޭފުޅުންނަށް ފްލެޓު 

ދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ އާއި އިުތރު އިނާޔަތްތައް ދޭންޖެހޭ ާވހަކަ އާއި ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ނިމިެގން އަންނައިރުަގއި، މަޖިލީހުގެ ދައްކަ ަވއިފި. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

 1735ފްލޯއަށް އަންނައިރުަގއި ދިވެިހ ސިވިލް ސާވަންޓުން އުާފވާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް މީގެތެޭރަގއި ހިމެނިގެންދާނޭ. ހަމައެކަނި 

ނޑުމެންނަށް ހު ނޑުމެންނަށް މި ވަގުތު އަުޅގަ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ ހަމައެކަނި ފެނިގެންދާނީ. އާދެ! އަޅުގަ

މި ދެއްކެނީ މުޅިން ވެސް ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން މިތާނގައި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ތެރި މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ފާހަގަކުރެްއވި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ ާވހަކަފުޅާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތް

ނޑުމެން ޖެހޭ މިނިމަމް ވޭޖެއް، ިސވިްލ  ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެ ނޑަެއޅިފައި އޮންނަންޖެހޭ. އަުޅގަ  1740ރޭަގއި ސަރވިސް ޤާނޫނު އިޞްލާުޙެވގެން އަންނައިރު މިނިމަމް ވޭެޖއް ކަ

ސިވިލް ާސވަންޓުންގެ ތެޭރަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މަަސއްކަުތގެ މިނިމަމް ވޭޖާ އަދި އެހެން ދާއިރާތަުކގައި ހަމަ ދިވެިހ 

ދައުލަތުން މުސާރަދީގެން އެކިއެކި މުއައްަސސާތަުކގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތު ބޭފުޅުންނާ ނޫނީ އެިކ 

ރި ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުކުުރންތަކެއް. އެ ތަފާތު ކުރުންަތކަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ފަންތީގެ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ހު

ގޮތުަގއި ިދވެހި ދައުލަތުން ުމސާރަ ދެވޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް ަކމުގައި ވީނަމަވެްސ މަސަްއކަުތމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭނީ އެއް 

 1745ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގައި މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވާ  މުސާރައެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑަީކ ވެސް

ނޑަށް އެނގޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިވެހި ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ގެއްލިަފއިވާ ޙައްޤުަތކަކީ ކޮބަިއކަން.  މީހެއް. އަޅުގަ

ރުކާރަށް ޓީޗަރުންގެ މުސާަރއިެގ އޮިނަގނޑަށް ިއޞްލާޙުގެނެސް އެ ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ދަނީ. މި ސަ

ނޑު އިޞްލާުޙކުެރވި، ފޮުނވިފައި މިހާރު މި  ވެސް މި މަސަްއކަތް ވަނީ ުހށަހެޅިފަ. ރައީސް އޮފީހާ ހަމައަށް އޮިނގަ

ނުޑމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ވަރަށް  ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިުރގައި ވެސް ެއކަން ކުރެވޭ ތަނެއް އަުޅގަ

 1750ންނާއި އެހެން މުވައްޒަފުން؛ އެހެން ދާއިރާތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުންނާ މި ބޮޑު ތަފާތުކުރުންތަކެއް ޓީޗަރު 

ނޑުމެން ކުރަން. ކޮންމެ ފަރާތެއްެގ؛ ިޑގްރީެއއް ހަދަިއގެްނ  ހުރީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަްނ ހަމަހަމަ އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ޕްލޮމާ ހޯލްޑަރަކަށް ނޫނީ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ، ރުިފޔާ ހިފައިގެން ދާއިުރގައި ާއދައިގެ ޑި 0111ހުންނަ ޓީޗަރަކު 
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ޞިއްޙީ ދާއިާރގަިއ މަސަްއކަްތކުރާ ބޭފުޅުން އަށާރަަނވާރަ ހާސް ރުފިޔާ ހިފައިގެްނ ގެ އަްށ ދިޔުމަކީ މީ ައޅުަގނޑުމެން 

ކޮމިީޓ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ މި ބިލު އިޞްލާޙުވެެގން އަންނައިރުަގއި

 1755މަރުޙަލާގައި މި ބިލުގައި ބަހުސްކުރެިވގެން، ކޮމިީޓގައި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން މިއަށް ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް 

ނުޑ  ފަދަ ގޮތަކަށް މަޖިލީސް ފްލޯއާ އުފާވާނެަވންޓުން ނިންމައި ދިވެހި ސިވިލް ސާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ ފެނިގެން މި އްިކ ގިަނ ދިަޔއީ މި ބިލާ ެބހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެ ވަރަށް ބޮޑަްށ ުއއްމީދުކުރަން. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ހުރި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީެގ  ތަކެއް އެބަިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ިއތުރު ކަންތައް ދެއްެކވީ މީގައިމެންބަރުން ވާހަކަފުޅު

ނޑުމެންަނށް ފެނިގެން މިދަނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް މި ދައްކާ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 1760ނީ ހިސާބަށްދާއިރުގައި ނޫ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް ވޯަޓކާ ވްކޮށް ދެއްކެނީ ވަރަށް ޕޮސިޓި ވެސް މި ންވާހަކަތަުކގައި މުޅި

ތައްތައް ގޮތަކަށް ކަން އޮންނަނީ މުޅިން އެހެން ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާއިުރގައި މި ުގޅޭ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މިއާ

ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތަްއ  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ގޮއްަސ. އެހެންވީމާ،

ނޑުފައި ޙަޤީޤަލާޖެހޭ. ހުއްަޓއި ހުއްޓާލަން އެބަ ނެރެވޭނެ ގޮަތކަށް ކަންތައްަތއް ގެންދަްނ  މެން ނަތީޖާުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިޖެހޭ ޙަ މިއަދު އެބަ ިއ ތިބީ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކަ ތަނަށް އައިސް މި ޤީޤަތުގަިއ. އަުޅގަ

 1765އެއްވެްސ  ނެގައި އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭހެދުމަށް ޓަކައި. މި ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރު ހަދަންޖެހޭ މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް

ދައްާކ  .ގޮތަކަށް ތަކެއް މިތާ ދައްކާކަށް. ކަންކުރަނީ މުޅިން އެހެންއޮުޅވާލުމުގެ ގޮތުން ވާަހކަ ަރއްޔިތުންނަށްހާލެއްގައި 

ނޑުމެން ކަންކަން  ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ހިނގަމުން މި ދިމާއިދިޮކޅަށް ކަން ވާހަކައާ ކުރަން. އެބަޖެހޭ އިޞްލާޙުއަޅުގަ

ނުޑ ޮބޑު އަދަދެްއގެ ބަެއްއގެ ވާހަކަ  ނަީކ މި ޤައުމުަގއި ވަރަށްވަންޓުންްލ ސާ ދިވެހި ސިވި  ދަްއކަނީ. އެތައް މިއަުޅގަ

ނޑުބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ޓަ ލަތް ހިނގަމުން ދައު މުޅި ދައްކަނީ. މި ކައި ކުަރމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 1770ރަނގަުޅ ޝަރަފުތަކެްއ  ،ަބަޔކަށް ޓަަކއި ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ަބއެްއގެ ޚިުދމަތުން. އެހެންވީމާ، އެއަންނަނީ އެ މި

ނޑުމެން މިކަން އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ  ތިބީ. ކަން ކުރަްނ މިރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް މެދުެވރިކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

އި ކުރީަގއި ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން ބަިއވަުރ އުއްމީދުކުރަނީ މި ޤާނޫނު ިއޞްލާޙުވެގެން އަންނައިުރގަ

ނޑުމެން މާއްދާތައް އެބަ ހުއްޓޭ ނުޑމެން އެބަ އަުޅގަ ޖެހޭ ގަޑިނުޖެހި  އަދި އިތުރަށް ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ފުޅުންނަށް ބޭ ޖެހޭ އެ ވަންދެން ދާ މުވަްއޒަފުންނަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެބަ އޮފީހަށް އެއް އަހަރުދުވަސް

 1775މިހާރު  ހުރީ ޤާއިމުކުރެިވފަ. އެހެންނަމަވެސްކަންކަން  އިމުކުރަން. މީގެކުީރގައި ހުރީ އެގޮތެއް ޤާ  އެލަވަންެސއް ލިބޭނެ

މުޅިން ުއވިޮގސްފަ. އެންމެ އެންމެ މިތާނގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޖިލީސް  ވަނީ ކަންކަން އެ

ނުޑ ހަނދާންވަީނ އަާށވީހަކަށް ވެސް  އިއިުރގަިއ މިއަދުފެށިގެން އަ  އަްށ  ގަޑި  މެންބަރުން ތިބީ. އެހެންނަމަވެސްއަުޅގަ

މާލުކަމެްއ ކަންކަމުަގއި ެއއްވެސް ކަހަލަ ސަ މި ފުޅުންނާ،ބޭ  ކަންކަމަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މި  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނާއި

ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙުެވގެން  ޤީޤަތުގައި. އެހެްނވީމާ،ހުންނަން ޙަޖެހޭ ތަފާތުތަކެއް  އެބަ ނުދެއްވާ ބޭފުޅުންނާ
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ނުޑ އަންނައިރުަގއި  ނޑުމެން ރިޢާަޔތްކުރަން އެބަ ހިތްއޮތީ މިޤަބޫލުކުރާއަުޅގަ  1780. ހަަމ ޖެހެއޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ކަންޓަކައި މިތާ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާފައި މު ދެއްކުމަށްތިބެފައި އަޅުަގނޑުމެން ރައްިޔތުންނަށް 

ނޑު ދެކެނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި ވެްސ ންާޞފުވެރި ގޮެތއް ނޫންއެންމެ އިކުރުމަކީ ެއއީ  ކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ނޑުމެން މިތިބީ  .ކުަރނީ ރެޕްރެޒެންޓު މި ޕާޓީ ގެޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްެގ ގޮތުން އަުޅގަ އަުޅގަ

 ޖެހެއޭ ވެންޓުންނަށް އެބަހި ސިވިލް ސާަޤބޫލުކުރަނީ ދިވެ ށް ޓަކައި ޚިދުމަތްކުރަން ނިކުމެ. އަޅުަގނޑުރައްޔިތުންނަ

 1785ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަހަމަކުރުންތަކެްއ  ވެސް އެބަ ަގއިޅު އިނާަޔތްތަކެއް ލިބެން. މުސާަރއިމިހާރަށްވުރެ ރަނގަ

 ނިމިގޮސްަފއި މި ކަންވެކަން ގޮުތގައި މި ގެތަކެއް ބޮޑު ތަފާތުކުރުން އޮންނަނީ ވަރަށް ގެންގުޅެން. މުޅިްނވެސް މި

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ވާނެ ގޮތަށް މިދިމާ މިދައްކާ ވާހަަކއާ ބަހާއި ޢަމަލާޅުަގނޑުެމން އުއްމީދުކުރަން. މިތާނަގއި ަމޖިލީސް ފްލޯގައި އަ

ނޑުކަން އެދުމެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަން ގެންދިޔުމަކީ އަުޅގަ

 1790 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ދެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  އެދުނީ ިމ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް  ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް މި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފައިދާ މި  ދައްކައިފި. އަދި އަސްލު މީަގއި ބަރުންގިނަ މެން ގިނަ ވާހަކަަތއް ވަރަށް  ބިލުން ައޅުގަ

 1795ދެެކވެނީ.  ހަކަތަެކއް މިސިޔާސީގޮތުން ހަމަ ދެެކވޭ ުހސް ވާ .ދެކެވެނީ ވުރެ ޮބޑަށް ސިާޔސީ ާވހަކަތައް މިތާ މި އަށް

ަވއްޒަފުްނގެ ުކރައްވަން އުޅޭ ކަމެޭކ މިއީ. އެކަން އެހެްނވާނަމަ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުސަރުކާރުގެ ހެޔޮފުުޅކަމުން 

އެަތއް ހާސް މުަވްއޒަފުން ތިބިއިރު ހެޔޮފުޅުކަމުން  ،ލިބޭ އެތައް ސަތޭކަރުފިޔާ  ތިން ހާސްރުފިޔާ،  ހަތަރުމުސާރަ 

ނޫންތޯ. ސްޕެޝަލް މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅަންވީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ުމވަްއޒަފުންގެ، ނަމަ މެއްކުރަްއވަން އުޅޭ ކަ

ކަހަލަ  ށް ބަދަލެއް ނާންނައަސިވިލް ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުންގެ މުސާރަ  ފާސްނުވަނީހެންބިލު އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ 

 1800ގެންދަވަނީ.  މި ވަމުންދައްކަވާ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަ މަޖިލީހުގައި މޭރުމަކުން މި 

ނޑުމެްނގެ ކޮންސަރަނކީ މި ބިލުގަިއ މި ބުނެވޭ ާވހަކަ ؛ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ ކަމެއް ިސވިލް ސަރިވސްެގ  ؛އަުޅގަ

 ގައިއެ ޙައްޤު ނުބައި ގޮތު .ނުދޭކަން ނޫންއިލިބޭ ޙައްޤު ހޯދަގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެވެން  މުވަްއޒަފުންނަށް ސިޔާސީ

ނޑުެމންނަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ ުކންފުނިތަކަށް މިހާރު މި ވަ  ްއދަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންނާ ބޭނުންކޮށްފާނެތީ. އަޅުގަ

ރުން މެންބަ ފުރަގަުހގައި މި މަޖިލީހުގައި ،ބޭބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީަގއި ތިބެގެން އެ ،ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތުން

 1805 އަށް ދެްއވަމުން ގެންަދވަނީ އެއީ ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް މި ޔާމީޑިއްބަަވއިގެން ފޮޓޯނަންަގަވއި ތި

ނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވޭތީބޭފުޅުން ހައްދަވާނެ ގޮތެްއ ކަމަށް  ދައްކަވަނީ. ސަރުކާުރގެ  ވާހަކަ މި އެ އަޅުގަ
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ސިވިްލ  ކަެމއް ކުަރއްވަންޏާމު ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ެހޔޮފުޅުކަމުން، ެކބިނެޓުގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން ،ހެޔޮފުޅުކަމުން

ެއއިން ބިލެްއ  ވީ.ވާހަކަ ދައްކަން މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ ގެލިބޭ މުވަްއޒަފުން ސަރވިްސގައި މަދު މުސާަރޮކޅު މި

ވާހަކަެދއްކުމަީކ  ،މުސާރަ ބޮޑުކުރެވިދާނޭ ވިދާޅުވެ ދެން އެުކ  ނަ ބަދަލަކާއަށް އަން ފާސްވެގެން ރާއްޭޖގެ ިއކޮނޮމީ

 1810ގެނެޭވ ބަދަލުން ސިވިްލ  ޤާނޫނަށް މިމި  ،ކަމެކޭ. ިމ ބަދަލުން ދަންނަވާނީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑައަޅުަގނުޑ 

މަީކ ރަކާތްތެރިެވވުގޮތުން ހަ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ިސޔާސީ  ؛ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަ

ނޑަ  ވެސް އެދޭ އަޅުަގނޑު  ކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ންވެސް ދެންނެވިހެން މި ތަޖުރިބާކީ ައޅުަގނޑު ުކރިކަމެްއ. އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުމޭ އެ ޙަ ފަެތއް ނުންކުރުމުގެ ސަގާަބއި ގޮުތގަިއ ބޭއެ ޙައްޤު ނު އްޤު ހޯދައިދޭން. އެހެންނަމަެވސްވުމުން އަުޅގަ

މި ނުރައްކާތެރި  ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވީ. މިގޮތަށް މި ނޭ ތެއް ގެްނގުުޅއްާވ ބޭބޭފުޅުންއޮތް ސިޔާސަ

ނޑުމެން ޭބނުންވަނީ ؛ ށްކަހާލަތަ  1815ނަގޅު ބޭުފޅުންގެ ކަރާމާާތއި ރަ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަކީ އެއަުޅގަ

ގޮތުަގއި ތިބެން.  ގެކުާރ ބައެއްބޭފުޅުންނަށް ލިބިދޭ ހިމާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސަްއކަތްއްކަްތކުރާ، އެ ގޮތުަގއި މަސަ

 އެ ންނަްށ ކަމެއް ކޮށްދެްއވަންޏާމުއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ އަދިެވސް ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފު

ގޮތުން ހަމަ  ސިޔާސީ ދައްަކވަިއ،ވާހަކަތަކެއް މިތާ  ވަން ވަކާލާތުކުަރްއވާށޭ. ބޭާކރުހާބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރައް 

ޓަކައި ބޭކާރު ވާހަަކ  ލިބިގަތުމަށް ގޮތުން ފައިދާ ން ލައިވްކޮށް މި މަންޒަރު ބަލަން ތިބޭތީވެ ސިޔާސީތަ ރައްޔިތުން މި

 1820ބޭފުޅުްނެގ  ބޭފުޅުްނ ބޭނުންވަނީ އެ އެ ،އަސްުލ ބޭނުންވާ ކަން ނަށްސިވިްލ ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަފުން ނުދައްކަަވއި،

 ނަށް އަނބިދަރިން ،ކާންދޭން ޅުންގެ އަނބިންނަށްބޭފު އެ ،ންދޭންކާ ކުދިންނަށް ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް އެ

ސިޔާީސ  ނޫނީ ،ކުރާ މަސައްަކތަށް ރަނގަޅު އެްއޗެއް ލިުބން. ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުކުރެިވގެން ކާންދޭން އެ

ނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ އެްއެވސް މަންޒަރެއް ރާއްޭޖގައި ހަރަކާތެއްަގއި ބަިއވެރި ނުެވިވެގން އިހުތިޖާޖުކުރެވިގެން ައުޅގަ

 ތަކެއް. ކަމެއް ކުަރއްވަންޏާ،ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ މިއީ ހަމަ ހުސް ވާހަކަ ދެކޭ، މިތާ މި . އެހެންވީމާ، މިގާ ތަނެއްހިނ

 1825ބޭފުޅުން ސިވިްލ ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަަކއި ބިެލްއ  ތި ،ބޭފުޅުން އަތުަގއި ބާރުއޮތީ ތި

ނޑުމެން މިތިބީ ސަޕޯ ނޑުމެން އެހުށަހަޅާ. އަޅުގަ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް ހަމަ  ވާހަކަ ދައްކާނަން. ތި ޓުކުރަން. އަޅުގަ

ހުސް ބޭކާރު ހަމަ ދެކެވޭ ވާހަކަތަަކކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ވާހަކަ ދައްކަވާޭށ. މިތާ މި  ސަޕޯޓުކުރާނަން. އެ

ވިލް ސަރވިްސގެ ާދއެްއ ނެތޭ. ސިވާނެ ެއއްެވސް ފައި ނަށްިސވިލް ސަރވިސްެގ މުަވއްޒަފުން  ންވާހަކަތަެކކޭ. މި ޤާނޫނު

ސިާޔސީ ހަރަކާތްތަުކގައި ަބއިވެރިުނވެިވގެނެްއ. މިހާރުވެސް ވޯޓުލެވޭ. އަދި  ޖެއް ނުކުރެއޭއިހުތިޖާ މުވަްއޒަފުން

 1830 ،ކުރީ ޮބޑު ެއއްަޗކަށް ހަދަިއގެން ތިމަންނަމެން މިކަން މި މާ އީކުެރވޭނެ. މި ޤާނޫނު މި އެނޫންވެސް ކަންތައްަތއް

ކަަތކަީކ ހާމަ ބޭކާރު ދަްއކާ ވާހަ މިތާ މި ،ވިދާުޅވެ ށޭކުރާ ކަމެއް  އެވެނި  ،ކަެމއް ިމވެނި ،ޅުކަމުންސަރުކާރުގެ ެހޔޮފު

 ،ގެން ައއުމުންބަދަލުވެމި ޤާނޫނު  ،. ައޅުަގނޑު އަދިެވސް ހަމަ ދަންނަވާނީ މި ިއޞްލާޙުވެގެން އައުމުންވާހަކަތަެކކޭ

ނޑުެމންގެ ިސވިލް ސަރވިްސގެ ުމވައް  ސަރުކާރުްނ  ،ދޭތެރޭ ސަރުކާުރން ޢަމަލުކުރަން ޒަފުންނާގެނެވުމުން ދެން އަުޅގަ
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ދޭތެރޭ ހަމަ އަޅުަގނޑު  ކަންަތއްަތކާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރައްވާނެ ނާއެ ޤާނޫނު ބޭނުންކުރައްަވިއެގން އެ މުވަްއޒަފުން

ނޑު ހަމަ   1835 ަނވަން. ދަންދެއްވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރު ތިކަންބޮޑުވުން ހުރި ހާލުގައި ައޅުގަ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނުޑ ދެ ވަނަ ފުރުޞަތަކަށްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ޓަ  މި  ަކއި. އަުޅގަ

ގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެްއކޮށް މި މަޖިލީހު  އިޚްލާްޞތެރިކަމާ ނޑުމެން ހަމައެދުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަ 

 1840އަދި ރަނަގޅަށް ކަންތަްއތައް ކުރުމަށް ވަކާލާތުކޮްށ  ،އޯގާތެރިކޮށް މެންބަރުންނަށްމިއަދު ސިވިލް ސަރވިްސ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ޝުކުރުަވރަށް ވާހަކަދަްއކަވާީތ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  هللا ދަންނަވަން. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންެގ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިސވިލް ސަރވިސް  ގެ މީހުންގެ މުާސރަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރާނޭ.  މަސައްކަތުން އަދި ސަރުކާރުްނ އެދިގެން އެކަން ދިޔައީ ސިވިލް  މިހާތަނަށް ފެނިގެން މިައޅުގަ

ދި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ގޮތްގޮތުން ެވސް އެހެން މުވައްޒަފުންނަްށ ވެސް އަ ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަށް އަދި އެހެން

 1845ކަމަްށ  ނިންމިއިރު ކޮންބައެއްތޯ އެެދޭވ މީހުންނަށް ވެސް އެލަވަންސްތަކާއި ކަްނކަން ދޭން  ތައްއެިކއެކި އެަލވަންސް

 ދެ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި  17 ؛މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ތާއީދުކުރީ؟ ކޮންބައެއްތޯ ތާީއދުނުކުރަނީ؟

ެދއްީވ؟ ބަދަލުކުރަްނ. ކޮންބައެއްތޯ ވޯޓުއަށް  2311ދުވަްސވީ މީހުންނަށް ދޭން ނިންމާފައި އޮއްވާ  ރުފިޔާ އުމުރުން

 ދޭންކަްށ ޯވޓުރަތަށް ފިއްެތީވ ކޮންބޭފުޅުންނެއްތޯ؟ ނޫނީ އެްއވެސް ކޮޅަ އަށް ރުފިޔާ ދޭްނ ހުށަހެޅުއްވީމަ އެ 2311

ވެސް  މުސާރަ ދޭން މެންބަުރންނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،ނުކެރި ތިއްބެވީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުސާރަ 

 1850ސް ޔާ ދޭން މި މަޖިލީހުން ނިންމެވިޔަރުފި 2111ރުފިޔާ ނޫނީ މަދުވެގެން ފަސް ވެސް އަިދ  އަދި އިތުރުކުރަން

 . ދޭން. އެހެންނަމަވެސްނިސްބަްތާވ މެންބަރުން އެކަމަށް ތަްއާޔރު ން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ސަުރކާރަށްއަޅުަގނޑުމެ

ނޫންހެން ހީވާ ސަބަބަކީ މިއަދުގެ  ައކީ އިޚްާލޞްތެރި ވާހަކަެއއް ދަްއކަވާ ވާހަކަ ންނަށް ތިއަޅުަގނޑުމެ

ގޮތުން ކުރިއެރުން  މްރާނީޢު ،ށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންްއޔިތުންނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަ

ޖެހޭ. ފައިސާ ހޯދައިގެން  ހޯދަން ެއބަ ދަނީއާމް އަށް މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިން ާރއްޖެެދއްވުމަށް ަޓކައި ކުރައްވާ ހޯއްދަވައި

 1855ދުން މިއަދަށް މިއަ ،ތަނުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނީ. ސިވިްލ ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް މުސާރަ ޓަސްލާފައި މި

ލަތް ވަނީ އެތައް މިއީ ސުވާލެއް. މިހާރުެވސް ދައު؟ ލަުތގެ ބަޖެޓުގައި ނެތް ެއއްެޗއް ދެވޭެނތޯއިތުރުކޮށްގެން ދައު

ބޮުލގައި އެޅިފަިއ  ންގެ ދަރިންނާއި ދަރިްނގެ ދަރިންގެ. މި ދަރަނި ދައްކަން އަުޅަގނޑުމެރުފިޔާއަކަށް ދަރާފަ ބިލިއަން

ދަނީ މިލާރި  ވަނީ. ސަރުކާރުން މި އަހަރުަގއި އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް ދަރުވާފައި ފަސްއޮތީ. މިވޭތުވެދިޔަ  މި

ހުރިހާ  ލަުތގެދައުއަދި  ންނާިސވިލް ސަރވިސް މުަވްއޒަފު ންވެސް ަދއްކަމުން. އަދި މިާހރު އަހަރު މެދުތެރެއި

 1860 މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ނެތް ެއއްެޗއް ައޅުަގނޑުމެން ދޭނީ  ،މުސާރަ މިގޮތަށް ބޮޑުކޮށްފިއްޔާ އެ ލާރި މުވަްއޒަފުންނަށް
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ނޑުމެން މިކަންކަމަށް ވިސްަނވާނެ. އަ ަދއްަކވަންޏާ މިކިހިނެއްތޯ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ވާހަކަ ލާރި ހޯދާނެ  ުޅގަ

 ،އިން ބޭރުން ިއންވެސްޓަރުން ގެނެްސގެން ގޮތެއް ހޯދަން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއް ހަދަިއގެްނ ރާއްޖެ

މި ޤައުމަށް އިތުުރ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަަހއްދުތަކުަގއި މިތިބަ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް އުފަްއދައިދީ

އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެްއަގއި މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ށް ވަރަށްދަންވެގެން މި މަޖިލީހަޤީ ހޯދަނީ އާއި ތަަރއްއާމް

 1865މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ބިލެއް ހުށަހެޅީމާ ސިވިލް ސަރވިސް އާއި  ލާބަމި ޤައުމަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ އާއި 

ހުރިާހ  މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެއްަޒފުންނަށް ވެސް މުސާރަ ދޭން، މުވަ ކުންފުނިތަުކގެ  ،ންމުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް މުސާަރ ދޭ

ތެވީ. އެއީ ަޤއުމުެގ ބޭފުޅުން ރަަތށް ފިއް ތިޔަ ؟ދެއްވިތޯބޭފުޅުން ޯވޓު ރައްޔިތުންނަށް މުސާރަ ދޭ ބިލެއް ހުށަހެޅީމަ ތިޔަ

ނޑާލަންތޯ ؟ތިޞާދު ކުރިއަުރވަންތޯއިޤް ޤައުމަށް  މި، ސުވާަލކީ. އެހެންވީމާ މިއީ އަޅުަގނުޑގެ ؟ނޫނީ ޤައުމު ފު

ސަރިވސް މުވައްޒަފުންނޭ ކިަޔިއގެްނ  ރާ ބަޔަކަށް ސިވިލްނުދޭން މަސައްކަތްކުޞާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުެމއް ލިބުނައިޤުތި

ނޑު މި ދަންނަ  1870އަތޮޅުަގއި ތިބި  ވާލުެވގެން ައއްޑުވަނަ އަހަރު ވެިރކަމާ ހަ 2119ވަނީ ވާހަކަދެްއކޭނީ ކިހިނެއްތޯ. ައުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ނުކެރޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބޭސްކުރަން ދާން ސިވިލް . ވެސް ސަރވިސް މުަވއްޒަުފން ކޮށާލި ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނަޑއި ސިޔާސީ ކުަލ  ިއަގއިގަ ގެކަން ވެސް ނޭނގެ. ޭއނަނީލާއެއީ އަތަށް ފަރުވާދޭން ގޮްއސިއްޔާ ޮޑކްޓަރު އަތް ކަ

ޤައުމުގެ ވެރިކަްނ  އިން ފަށައިގެން މި 2119ޖެހިފައި ހުރިވަރުން. މި ފެންވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުލަޖެހިފައި 

ިއން ބޭރަށް ނުކުމެލަން. މުޅި  އައީ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުކެރޭ ގެ މިހާތަނަށް ބަދަލުވަންދެން މި 

 1875ކުންފުނިތަކުެގ  ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންނާއި އެހެން މުަވއްޒަފުންނާއި ަމތީގައި ިސވިލް މުިޅ މަގުތަުކގެ ،މަގުތައް

ވެރިކަމާ  ރައީސް ޔާީމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ރު އެހެންތޯ؟ިމހާ، އެހެްނވީމާމުވަްއޒަފުން ދުވަނީ ޕޯސްޓަުރ ހިފައިގެން. 

ކޮން ބަެއއްތޯ  އްތޯ ަމގުމަތީގަިއ މުޒާހަރާކުރީ؟ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނެ ވާލުެވވަަޑއިގަތް ފަހުން ޮކން ސިވިލްހަ

 އި ޭބއްވިތޯ؟ެއްއވެސް ތަނެްއގަ ޤައުމުަގއި ސިޔާސީ ޖަލްސާެއއް އެންމެ ޖަލްސާއެއް މި ؟ޕޯސްޓަރު ހިފައިގެން ދުވަނީ

ކުލަ ޖައްސަިއގެން ޕާޓީ  ،މަސްދުަވހުގެ އެްއވެސް ސިާޔސީ ޕޯޑިއަމެްއގައި ޖަލްސާ ބާއްަވިއެގން 3ބައްލަވާ މިދިޔަ 

ނޑުމެްނނަށް ފެންނަނީ މަގުމަތީގަިއ  1މިދިޔަ  ވުނުތޯ. އެހެންނަމަވެސްނުތޯ. ދު ހަދައިގެން މީހުން އުޅު  1880އަހަރުގައި އަުޅގަ

ދަނީ.  ންމުން ވެސް ނިންމަނީ. މިހެންތޯ މިހާރު މި ވެސް، މަގުމަތީަގިއ ނި ވެސް ޖަލްސާ، މަގުމަތީގަިއ ކޯޓު

ނޑު މިދަންނަވަނީ އިޚްލާޞްތެރިވާށޭ ތިޔަ، އެހެންވީމާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،ބޭފުޅުން. އިޚްލާޞްތެރިވީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮކށްފައި ހުރި ކަންތައް. މިީއ  އިޚްލާޞްތެރިކޮށް ކަންަތއްތަްއ ކޮށްދެވޭނީ. ތެދުބަހުން ވާަހކަދައްކާށޭ. އަުޅގަ

ނަޑިއގަންނާކަށްަގނޑުމެން ބިލެއް ހުށަހެީޅ. މިއީ ރައްދުވަހު މި މަޖިލީހަށް އަޅުއިހަކަށް  ޔިތުން އަތުން އެްއޗެއް ކަ

 1885ތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިކއެކި ސިނާޢަތްތަުކގައި މި ނޫން. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤް 

މަތްތައް ޚިދުކުރެވޭ މަސަްއކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮަތށް ސަރުކާރުން 

ބޭުރ  ،އާމްދަނީ ހޯދަން ،ފައިާސ ހޯދަން ،ކަންިދވެހިރާއްޖެ ދަރަނިވެިރވާތީ މި ދަަރނި ދައް ާއއި ނުދެވޭތީފޯރުކޮށް
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ނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖެ ެއ އިންވެސްޓަރުން ގެނައުމަްށ  ،އަށް އިންވެސްޓަރުން ގެންނަން ފައިސާ އިތުުރކުރަންެވގެން އަުޅގަ

ިދނުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވ ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަްށ މާޔަތްޤާނޫނުތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް ހި ޓަކައި ބޭނުްނވާ

ނޑުމެން  1890ނުދެްއވާ. ހުިރހާ ބޭފުޅުން ރަތަށް ފިއްތެވީ.  ޔަ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވިތޯ؟ހުށަހެޅީމަ ތިބިލެްއ  ޓަކައި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ބުނެވޭނެ ތި ،އެހެންނަމަ ްސ ބޮޑުކުރަްނ ބޭނުމޭ. ސަރިވސްެގ މުސާރަ ވެ ބޭފުޅުން ސިވިލް  މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ހަަމއެކަނި މި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްލަްނވެެގން. އަޅުަގނޑުމެން ވަަރްށ  އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

ސަރވިްސގެ  އެންމެން އެކަްއޗެއް ކިަޔިއގެން ސިވިލް ެއއްކޮށް ހިނގާށޭ އެންމެން ބައިެވގެން  ލާޞްތެރިކަމާއިޚް

ހުރިހާ ކަމެއް ހޯދައިދޭން މި  ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަމާމުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، އެަލވަންސްތައް އިތުރުޮކށް، 

 1895ބޭފުާޅ  ތި އެކަމަކު މެްނބަރުން. 22ނޫންތޯ. ހެނދުނު މަޖިލިސް ފަށާއިރު ބަރުން މަސައްކަތްކުރަންވީމަޖިލީހުގެ މެން

ނޑު ަކއިރީަގއި. އަޅުަގނޑު ަދއްކާނަން.  ވާހަކަ ނުދައްަކވާށޭ ވިދާުޅވަނީ އެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސްޢި ،ވިދާޅުވަނީ   22އަުޅގަ

 އޭ ބުނާނީ.  22ތިބިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1900 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

 އާދެ، އަެނއްާކވެސް ައޅުަގނުޑ ހުއްޓާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 1905 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ން،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޑާލަންެޖހިއްޖެ އަުޅގަ ނޑުމެން މެދުކަ ، ގެ ހުސްަވގުތުކޮޅަށް. އެހެންވީމާައޅުގަ

ނޑާލީ.ހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮ ޖަހާިއރު. މިހާ 1 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާ ކުިރއަށް ދެން ގެންދާނީ  ޅަށް މެދުކަ

 

 ]އަށް  13312އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 1910 (ސާ މަނިކުމޫރައީސް ނާއިބު ގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑާލުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  1915ރު އަިއގެން ކުިރއަށްދާނަން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާ `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށް މެދުކަ

ދާއިާރގެ  ށީވިލުފު ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން -11.1ކަތް. ނުނިމި ހުރި މަަސއް .އަށް 11 ޑާ ައއިޓަމުދަނީ އެޖެން މި

، 2112ކުރުމުގެ ބިލު އްވާަފއިާވ ބަެއއް ޤާނޫނުތައް ިއޞްލާޙުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅު

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ށީވިލުފު ،ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ވާތި!ފްކުރައްމާ

ލާނަން. އް ހުރި ގޮތް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިބައެއް ޤާނޫނުތައް ިއޞްލާޙުުކރުމުގެ ބިލު. މި ބިލަށް ބަހުސްގެ ަވގުތުތަ

 1920 ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  22މިނެޓާއި  23ންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ސިކު 12މިނެޓާއި  13ގަިޑއިރާއި  2ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި  1އަށް  ދާލަތު ޕާޓީިސކުންތު. ޢަ 31މިނެޓާއި  11އަށް  ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 20މިނެޓާއި  22އަށް 

މި ބިލަށް ބަހުސްކުރި  ،ދެްއކެވިޅުމިނެޓު. އެންމެ ފަހުން ވާހަކަފު 1ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގންނަވާ މެންބަރަށް 

ނޑު ލިސްޓަިއގެން ކުރިއަށް ދުވަހު ވަގުތު  ދާނަން. މި ލިސްޓުގައި ތަރުތީބުްނ އެދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ގޮަތށް އަޅުގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް.

 1925ވިލުފުށި ދާއިާރެގ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެ ތެރެއިން މިއަދު މި ފަށަނ11ީ ައއިޓަމު ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. އެެޖންޑާ

 ނޫނުތަްއ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ބަެއއް ޤާ

ދެއްެކވުމަށް އިތުރަށް ނަވާލަން. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޓަކައި ދަން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފަހުބަސް ިއވާ މެންބަރަކު މި ވަގުތު ފްލޯއެދިަވޑަިއގެންފަ ގައި ނެތް. އަޅުގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތު ؛ދާޅުވުމަށް ވި

 1930 އަުރވަން.ވިދާޅުވުމަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހުބަސް ބިލަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ާޔ. ބައެއް ޤާނޫނުތަާކއި ތަޢާރުޟުވާ ބިލަކަށް ވާތީެވ، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މާ ބޮޑު ޝުކުރިއް އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަކަށް ވެްސ ބަހުސަކަށް ދާންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. އަދި ެއއްވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ދެއްކި ވާހަކަ 

 1935 މާ، މި ބިލު މިއަދު ވޯޓު ގަިޑއާ ދެކެން. އެހެންވީގޮތުަގއި ނު ގެ ނުންތެރިކަމެއްކޮންމެހެން އެްއޗެްއ ދެންނެުވމަކީ ބޭ

ނުޑ ނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަދާ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މަށް ވެއްެޖއްޔާ ވޯޓަށް އެހުމުެގ އެހަމައަށް ފޮނުއްަވއިފި ކަ

ހު ބަހެއްގެ ދަންނަވަމުން، އެންމެފަކުރަނީ މި ބިލަށް ވާަހކަދެއްެކވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުގަސްތު

ހެޔޮބަސްފުޅުތައް ވިދާުޅިވ މެދުގައި  ޞަކޮށް ިމ މަޖިލީހުގައި މި ބިލާާޚއްއަދި  ަގއި ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށްގޮތު

ނޑަށް ެދްއވި ފުރުޞަތު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުޢިއް ދަންނަވަމުން، ައުޅގަ

 1940 ތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

 



73 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ޢިއް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ސަރުކާރު

ބިލު  ބަެއއް ޤާނޫނުތައް ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުްސ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ ރިޔާޟް ރަޝީދު

 1945 މިއަދުގެ ޯވޓު ަގޑީަގއި ވޯޓަށް ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. 

ނުޑ މިހާރު  -11.2 ފަރު އިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުރުކާރު ފަރާތުން އުނގޫފާރު ދާ ސަ -11.2މި ދަނީ އަޅުގަ

ގެނައުުމގެ ސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުިހއުމަން ރައިޓް، 2112/2 ދޫ ހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ ާޤނޫނު ނަންބަރުއޫދާ

ަގިއ ފްލޯބިލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް ގެްނދިއުމަށް. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެދިވަަޑިއގެންފައިާވ މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި 

މަްށ މި ބިލަށް ވެސް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވު)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑު ބަލައިލާނަން.

 1950ސް ގެ ބަހުއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅުންެގ ތެރޭގައި ެއްއވެސް ބޭފުަޅކު މި ވަގުތު ވަަޑއިގެން ނެތް. މި ބިލު

ުއނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ؛މި ބިލުގެ ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް މިހާހިސާބުން ނިންމައި

ނޑުޖަޢުފަރު ދާއޫ  އަރުވަން މި ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަށް.ންބަރަށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެ ،ދަށް އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ދު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 1955 ގޮތަށް ހުރި ވާތަޢާރުޟު ނުއަސާސީއާ ފެހި ޤާނޫއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން 

، 2112/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގެނައުމަށް ހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ ސިލްސިލާގެ ދަށުންށް އިޞްލާޙުވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތަކަކަ

ނޑު ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިލަށް  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ތައް ވަނީ ފާހަގަކުަރއްަވއިފަ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުފުޅު ،ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

އެްއގޮތަށް ކޮމިޓީ  ޅުއްވާފައި ހުރި ޚިޔާލުފުޅުތަކާގޮތުަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް މެންބަރުން ހުށަހަ ޤަބޫލުކުރާ

 1960ފައި ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާމި  ލާގައި އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެނެިވ، ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެމަރުޙަ

ދިއުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ. ގޮުތގެ މަތީން ބިލު ފާސްވެގެން  އެްއގޮތްވާ ިއޞްލާޙުތަކާއިޞްލާޙުތައް، އެ  ހުރި

ަގއި ައުއ  2110އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި ހުށަހަޅުއްވާފައި މިހިރަ ހުރިހާ އިޞްލާޙީ ބިލުތަކަކީ ވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރެެވމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކެއްގަިއ ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލު 

އިޞްލާޙުތައް ކިތަންމެ  ޙުަތކެއް. މިަފއިވާ އިޞްލާހުރި މާއްދާތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް  އާޤާނޫނުއަސާސީ

 1965ންނަށް ެއއީ ަރއްޔިތު ލައްވާދު އޮުޅްއވައި ސައެ ަމގް ދެއްަގއި ސަރުކާުރން ހުށަހަޅުއްވައިަފއި ވިަޔސް ވެސްސަމާތް މަގް

ދުތަކެްއ ކަމަށް ދެއްކުމަށް ޓަަކއި އިިދކޮޅު ޕާީޓތަކުގެ މެންބަރުން މި ތަޅުމުަގއި ގޮްތގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަާވ ސަގޯސް މަގް 

ނޑުމެންގެ ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެ ވާހަަކފުޅުތައް އެބަ ދަްއކަވާ. އެެހންވީމާ، އަޅު  ނުޑ އެދެީނ ކަމަށް އަުޅގަ ގަ

ގެ ފަހުން 2110އެްއވެސް ަސރުކާރަކުން  ގޮތަށް ހުރެގެން ފުށުއަރާ ހުރި މާއްދާތަްއ، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނުތަކުގައި
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ހަމައަށް ވެްސ  އިހުމާލުވުމުގެ ސަަބބުން މިއަދާނުލާ ސަރުާކރަކުން މި ކަންތައްތަާކ މެދު އަޅައި ކުރި ެއއްވެސް ވެރިކަން

 1970ޞްތެރި ނިޔަތުގަިއ އިޚުލާ ،. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ސަރުކާރުން ހެޔޮ ދެމިގެން މި އައީ

ނޑު އެދެނީ ހަމަ ކޮމިީޓ އަށް ބަލަިއގަނެ ،ފައި އޮތަތީވެ ހުށަހަޅުއްވާ ހުރި  ފައިވީހާ ައވަހަކަށް ހުށަހަޅާ، ައޅުގަ

ދިއުން. މަތީން ަރްއޔިތުންނަށް ލިބިގެން ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެ ޤާނޫނާ އިޞްލާޙުތައް ފާްސެވގެންގޮްސ މީގެ ފައިދާ

 ައކީ މިއީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީމާ، ނިންމާލުމުގެ ގޮުތން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޮއތް ވާހަކަ

 

 1975  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތި މިހާހިސާބުން ނިމުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ  11 ތެރި މެްނބަރު. އެޖެންޑާ ައއިޓަމުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްޝު

ދު ހުށަހަޅުއްވައިފަިއވާ ޤާނޫނު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،ފަހުބަސް ވިދާޅުވީ

ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު، ބިލު ސް ކޮމޝަންގެ ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙުހިއުމަން ރައިޓް، 2112/2ނަންބަރު 

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. އަދުގެ ޯވޓުގެ ގަީޑގަިއ އޮންނާނެބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން މި

 1980 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މިއަދު ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާކަންކަން ހުށަހަޅާ ތަކުންއަށް. ޮކމިޓީ 11ޖެންޑާ އައިޓަމު އެ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ 

 1985ކަން. ޯވޓަށް އެހުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން -12 ްއކަތެއް ނެތް. އެޖެންޑާ ައއިަޓމުކަންކަމުަގއި ެއްއވެސް މަސަ

ނޑުެމން ވޯޓަށް ދަންނަވަނީ ޢާއްުމކޮށްހުރި ކަންކަ ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރާ ުއސޫލުން  މަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުެމން ަގއި. މިއަދު އަޅު 1331  ރިއަށް ދާނަން. ިއގެން ކުގައި އެ މަސަްއކަތ1331ަގަ

 

 .. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 1990 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަސައްކަްތ. ެއ ައިއޓަމު ންއެހެ އިތުރު ،13 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ ނޑު މި ދަނީ ކުރިން އަުޅގަ ގެ ދަށުން އަުޅގަ

ޔަ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު ބަހުސްކުރަމުން ގެންދި

ގެނައުުމގެ ލް ސަރވިްސގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުިދވެހި ސިވި، 2117/1މަނިކު ހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު 
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ނޑު  ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް.  1995ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަިތވެރި ދާއިާރެގ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ްށ ނޫނަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާ، 2117/1އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލާ ނޑު ެދން  މެންނަށް؛މުން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުބެޭހ ގޮތުން އަުޅގަ  2000އަުޅގަ

ނޫން  ޖަޒުބާާތ އެކު  ،ަޖޒުބާތާ ެއކު ަނމަވެސްައޑުގަަދކޮށްފައި އަދި ދެކެނީ މިތާނގައި އެކި އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާަފއި 

ތިބެނީ ވެސް  ވެސް ައޑުއަހަން ޑުއަހަްނ ތިބޭ މީހުން އަޑުއަހާފައި،ވާހަކަތަކުން އަ  ހަކަަދއްކަނީ އެ ދައްކާނަމަވެސް ވާ

ގޮތެއް ނިންމާނެ  ގައި ވޯޓަށް ައހާހިސާބުންމަޖިލީހުގައި ނުވަތަ މެން. އެއަށް ވިްސނާފައި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަޅުަގނޑު

ާވހަކަދައްކަންވީ؟ ވަގުތުަތކެްއ ންތޯ ނީ. އެހެންޏާ ކީއްކުރަކަމަށް. އެގޮތަށް ކަމަށް ބަލާފައި ކަމަށް ވާހަކަދައްކަ

ނޑުމެނޫންތޯ. އާދެ! ގެއްލެނީނޫންތޯ. ފުރަތަމައިނުން ވެސް ވޯޓަށް ދާންވީ  2005ސިވިލް  ،ންއަޅުަގނޑު ހިތަށްއަަރނީ އަޅުގަ

ނަޑކީ. މަނިކުފާނަކީ ވެސް. އަދި މި ޤާނޫނު ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ވޯޓު ހުށަހެޅިގެްނ  ،ބަހުސްތައް ގެދިން މީހެއް އަޅުގަ

ވެސް އެ ދުވަްސވަުރ ނުންހަމަޔަޤީ އަޅުަގނޑުމެންެގ،ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ެވސް  ތައް ކުރެވެމުންދިޔަ ދުަވސްވަރުބަހުސް

ިސވިލް އަދި  ލަތާންބަރުން އެ ުދަވސްވަރު ހާގައި އުޅުުނ މެންބަރުންގެ ހިތްތަުކގައި ހުންނާނެ. ބައެްއ މެމަޖިލީހު

ައދި ދުނިޔޭގެ ބަެއއް ތަންަތނުގައި ިސވިލް ސަރވިސް  ރާވަސަރވިސް ޤާނޫނު ނެތި ިހނގަމުންދިޔަ ދުވަސް 

 2010ެއއްެޗއް ބުނަން އޮތް ކަމަކަށް . އެހެންވީމާ، ތަކުރާރުކޮށް އަުޅވައިަލްއވައިފިތުގެ މައްޗަްށ ވެސް އަލިހިނގަމުންދާ ގޮ

ކުްނ ދަކީ އެްއގޮތަސަދަށް ވިސްނާއިރު މަގްސަންނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުގެ މުޅި މަގްނުދެކެން. ދެން އެހެ އަޅުަގނޑު

ދިނުމަށް ކުން އެިކ އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތްަރއްޔިތުންނަށް ސަރުާކރުގެ އެކި އޮފީސްތަ ،ބަލާއިރު ސަރުކާުރގެ ޚިދުމަުތގައި 

، ވެބާރާއި ުނފޫޒުގެ ދަށުން މިނިވަން ސަުރކާުރގެ  ،ކަްނ އޮތްކީ، ެއ މީހުންގެ ަވޒީފާގެ ޔަޤީންޓަކައި ިތއްބަާވ މީހުންނަ

ވަަރީކ ދަކީ އެ ދުަވސްސަދު. އަނެއް މަގްސައް ކަމަށް ހެދުން. އެއީ އެއް މަގްއި ތިބި ބައެކަން ލިބިފަންވަޒީާފގެ ޔަޤީ

 2015އެނގިނވަަޑއިގަންަނވާނެ ރާްއޖެ އަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ެވސް އައުުމގެ މަގުމަތީަގއި އޮްތ ދުވަސްވަރު ކަމަށް ވާީތވެ، 

އެކުގަިއ މި  ކި އަަތކަށް ނުޖެހި މިނިވަންކަމާ ެއކު ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާޕާޓީގެ ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވެތިެބ، ވަ 

ނޫންތޯ  ތޯ،ނީވާދުތައް އިުތރަށް ހާސިލުސަމި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މި މަގް ކުރާނެ ބައެއް އުފެްއދުން.ޚިދުމަތް

ނޑު ދޭނަން. ވިސްނަންޖެހޭއްެޖއްޔާ އަޅުަގނޑު އެއަްށ ވޯޓުކަމަށް ވެ ވާނީ. ހާސިލުބަލަންޖެހެ ށް އިންތިޚާބަ ަކމަކީ އަުޅގަ

ކަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ މު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ަވޒީފާަގިއ މުހިއްކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުވެހުރެ 

 2020ެއްއވަރަށް  ާރތަކުގެ މީހުންނާމަތިލާ ާދއިާރގެ މީހުންނާއި އެހެން ދާއިމެއްގަިއ ހުރެގެން އަުޅަގނޑަށް އެ ކުރިމަޤާ

ނޑު ވަކި ޕާޓީ އަޅު  ތްދެވޭނެތޯ؟ހަމަހަމަކޮށް ޚިދުމަ ވާހަކަނުެދއްކި ނަަމވެސް  ޕޯިޑއަްމގައި ގެން އަދި ވެއަކަްށ ނިސްބަތްގަ
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 ހަމަހަމަކޮށް ޚިދުމަތްދެވޭނެތޯ؟ މީހުންނަށްތަކުގެ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަމުން ެއހެން ޕާޓީ، ގޮތުން ބައިވެިރވެ  ހުރެ ޢަމަލީ

 ގިނަ ބޭފުޅުން. އެއީ ޕާޓީތައް...ވަރަށް ދައްކައިފި، ަވރަށް ދާގެ )ހ(ގެ ވާހަކަ ަވނަ މާއް 31ދެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 

 2025 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ުކޅުދުްއފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ.  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 2އޮތީ ތެރެއިން ބާކީ  މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގުތުގެ އަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެުވމަށްޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑު  7ށް އޮީތ ޕީ.ޕީ.އެމަ މިނެޓު. ތެިރ ެޓވުމުެގ ކުރީަގއި ހަމަ ޢިްއޒަތްެފއް ތި ޭބފުޅުން ވާހަކަފުޅުމިނެޓު. އަުޅގަ

 ލީ. ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު. ލުމުގެ ގޮތުން މި ވާހަކަ ދަންނަވާއަރުވާމެންބަރަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް

 2030 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފުންނަށް  މުަވއްޒަ ސަރވިސް ން ސިވިލް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކީ މީގެ ސަބަބު

މީހުން  ކަށް ސަރުކާރުން އެއަ ަގއި ބޭނުންކުރުމުގެ ައއްޑަނަފައިދާވުމުގެ ބަދަލުަގއި ިސޔާސީ ހަރަކާތްތަކު

ނޑުމެްނގެ ފެންނަމުން މި ބޭނުންކުރާނެކަމުގެ ސިގްނަލް މިއަދު މި މަޖިލީހުން  ސަރުކާރުަގއި  ދަނީ. ތެދުފުޅެއް، އަޅުގަ

ނޑުމެން % ސަރވިްސގެ މުސާރަ  ސިވިލް  2035ދުނިޔޭގެ  ސްހަވާލުވުމަށްފަުހ. އެހެންނަމަވެ ބޮުޑކުރީ ވެރިކަމާ 11އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އައި.އެމް.އެފުއިޤްތިޞާދަށް އައި ހީނަރުކަމެއްގެ ތެރޭަގއި އަ ގެން ންނާއި ވޯްލޑު ބޭންކުން މަޖްބޫރުކޮށްުޅގަ

ވެސް  ސަރވިްސގެ މުސާރަ އުނިކުރިއިުރގައި ސިވިލްއަްށ  11ފުންގެ މުސާރަ %ހުރިހާ މުވައްޒަ މުޅި ދައުލަތުގެ

 7ލިބެނީ އަށް ލަުތެގ އާމްދަނީ އުނިވި. އެެހންނަމަވެސް އޭރު ދައު ކާރު އޮތްއިރުއެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުއަޅުަގނޑުމެން 

 ިސވިލް  ރު މި ސަރުކާރުން ވަޢުދުވިބޭއިލިރުފިޔާ ން ބިލިއަ 12އުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް ން ރުފިޔާ. މިއަދު ދަބިލިއަ

 2040ވެްސ  އިމަސް ފުރިގެންދާއިރުގަ  9 ،މަސް ފުރި 0ހިސާބަށް މިއަދާ ށްދޭން. އެހެންނަމަވެސްސަރވިްސގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮ

 ފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުނުކޮށް މި ސަރުކާރުން ހީލަތްތެރި ގޮތުގައި އަނެއްާކވެސް ިސވިލްސަރިވސްގެ މުަވއްޒަ  ސިވިލް

ފުންނަށް ެއކަމުން ސަރވިްސ މުވައްޒަ ފުން ޭބނުންކުރަން އުޅޭ މަންޒަރު ފެނުމަކީ ސިވިލްއްޒަސަރވިްސގެ މުވަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މެއް ލިބޭނެ ކަމެއްއެްއވެސް ކަހަލަ ކުރިއެރު  މި ޤައުމު މި ހިނގަނީ ސިވިލް ،ނޫން. އަޅުގަ

އަދި ޭއގެއިތުރަްށ  ީޓޗަރުންނާ މަދަރުސާތަކުގެ .ކަންމަތާއެކުގައި ޚިދުމަތްތެރި، ޚިދު ފުންގެ ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަ

 2045ފުޅުންނަކީ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއއްކޮްށ ވެސް ޚިުދމަތްކުރާ ބޭއި ހޮސްޕިޓަލް ދާއިރާގަާޔއި މި ހުރިހާ ތަނެއްގ

ންދާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުުޅންނަކީ ސިޔާީސ ފިކުރުަގއި ީސ ފިކުރެްއ ނެތި ޚިދުމަތްކުަރމުޤައުމަށް ެއއްެވސް ިސޔާ

 އެހެންވީމާ، ސިވިލްނޫން.  ވާނެ ކަެމއް މިއަދު  ކޮށްގެންމަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނޭ ިވދާޅުވުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނ 

ކޮށް ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން. ޚާއްޞައަށް އެބަ ޖެހޭ އެބޭފުޅު ރވިސްސަ
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ރުފިާޔގެ އެަލވަންެސްއ  1111މުސްކުޅިންނަށް މިއަދު ދައުލަތަށް ބޮޑު ާއމްދަނީއެއް ލިބެމުންދާއިރުގަިއ އަދި 

 2050ެއއް ލިބުމަކީ ސް އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު މުސާރަވެ ނަށްންފުޒައް ސަރވިްސގެ މުވަ ދާއިރުގައި ިސވިލްލިބެމުން

 ުތެގ އެހެން މުއައްަސސާތަކާ ެއްއވަރުގެ މުސާަރއެއް ސިވިލް ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މިއަދު ދައުލައަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަ

ނޑު ކަމެއް ކަުމަގއި އޮންނާނެއެ ސަރވިްސގައި ނުލިބުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް ބޫލުކުރަނީ. ވެސް ޤަ ކަމަށް އަޅުގަ

 ފުންކަމުަގއިޚިދުމަތްކުރާ މުވަްއޒަ ދިވެހި ޤައުމަށްހަމަ ވެްސ  ފުންނަކީސަރިވސްގެ މުަވއްޒަ އެހެންކަމުން، ސިވިލް

އެއް އެ ބޭފުުޅން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުމަކީ ފުޅުންނެކޭ އެްއވަރުގެ އާމްދަނީވެސް ހަމަ އެހެން ބޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ،ދެކި

 2055ނީ ޓިޗަރުްނގެ ެވސް މި ޮގަވއިލަ ހިނދު، އެމް.ޑީ.ޕީން ިމއަދުވާ ެވްސ ޤަބޫލުކުރަްއވާ ކަމަކަށް ހަމަ އެންމެހައި ބޭފުޅުން

 ...ކޮށްމުސާރަ ބޮޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއ ގައި ުކޑަ މައްސަލަ ންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިސސްޓަމުގަިއ، މައިކު ސިސްަޓމުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެ 

 2060ބެހޭ މައްސަލައެްއ  . )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނިޒާމާޮކށްލާނަންކުއަޅުަގނޑު ުކޑަކޮށް ޗެ  އުޅޭ ކަމަށް އެބަ؛ ދިމާވެގެން

 މޫސާ.  ތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރުުދއްފުށީ އުމާފްކުަރއްވާތި! ކުޅު؛ ގަލޮޅު

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 2065 ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަކު

ނަޑށް އަދި އިތުރަށް އެރުމުގެޑު ނގައި މި ައޑުފައް ގަީޑގަ ަގނޑު ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔަ އަޅު ަގޑި  އެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާކަމަށް އަ ލިބެންޖެހޭނެ  ލީ. ވާތީ ދަންަނވާ ެއއީ ހަމަ ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް، ޅުގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެން އެކަމުގަ  ،ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއްބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ  2070ވެސް  އިޝާރާތްކުރިއިރު އި އަުޅގަ

ކަމަށް ބަލައިގެްނ  މައިކު މައްސަަލ ރަނގަޅުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންެދވީމަ އަުޅަގނޑު ހީކުރީ 

 ުނގަންނަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިހޭ މައްސަލަެއއް ކަަމށް ބަލައެއްބެ މަށް. ނިޒާމާކަ ގެންދެވީކުރިއަށް 

މިނެޓުކަުމަގިއ  7 އޮތީ ށް ބާކީދަށް. ޕީ.ޕީ.އެމައްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއަރުވަނީ އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ ޢި

 ދަންނަވަން. 

 2075 
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  ވާހަކަދެއްެކުވން:ދު ރު ދާއޫޖަޢުފައުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް  ދިވެހި ސިވިލް، 2117/1ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ތެރި މެންބަރުސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މަޑުްއވަރީގެ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތް ،ވާ އިޞްލާޙު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ! ދިވެިހ  މަނިކުފާނަށް ކަމަށް ޓަކައި އެ ވިތު ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މުޙައްމަދު އަމީ

ނޑު އޮތް ިއޞްލާޙުތަކަކީ ސަރިވސްގެ ޤާނޫނަްށ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ސިވިލް  2080ދަންނަވާިލ  ވެސް ދާދި ދެންމެއަކު އަުޅގަ

ލާގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ސިލްސި މުންދިޔަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރެވެ ޤާނޫނުއަސާސީ ުވޖޫދުކުރެވުމުގެ ކުރިން ،ފަދައިން

އްދާތަކަށް އިޞްލާޙު ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ހުރި މާ ޙުނުކުރެވި ހުރި ޤާނޫނުއަސާސީއާދަށުން މިހާތަނަށް އިޞްލާ

އިޞްލާޙު ފޮނުްއވާފަިއވާ ބިެލއް. މި ބިލުަގއި މިހާތަނަށް ވާހަކަދެްއކެިވ މެންބަރުންގެ  ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ނޑުވާހަ ހުރި. އެންމެ ލަން ބައެއް ވާހަކަ އެބަ ަވރަކަށް ދަންނަވާ ވެސް ކޮންމެވެސް ކަފުޅުތަކަށް ބަލާއިރު ައުޅގަ

 2085ވަނަ މާއްދާ ައށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމވާ ިއްޞލާޙު. ޢާދެ! މި އިޞްލާޙަކީ  3ގޮތުަގއި ިމ ޤާނޫނުގެ  ގެފުރަތަމަ ކަމެއް

ނޑައެިޅގެން އޭަގއި ހުރި ބައެއް ވާހަކަތަ އެްއގޮްތވާ  ދާ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީއާރެވެމުންއް މިހާުރ މި ޢަމަލުކުހަމަ ކަ

ބޮޑު ކަމެއް އޮތް މާއްދާެއއް  މަތީން ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަ ހުރި ބައެއް ލަފްޒީ މައްަސލަތަކެއް. އެހެން ެއްއވެސް މާ ގޮތުގެ

ނޑަށް ފާހަގަ މި  ތްވަނަ މާއްދާ އަކީ. ދެން އެންމެ ގިނަ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވެަވޑަިއގަ 3ނޫން ޤާނޫނުގެ  ަކމަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ  އްދާ އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ޮއތްވަނަ މާ 13ޤާނޫނުގެ  ،ކުރެވުނީ

 2090އި ތެރޭގަ އި ަބިއވެިރވުމުގެ ވާހަކަ. ީމގެފުން ިސޔާސީ ހަރަކާތްތަުކގަްއޒަމާއްދާަގއި މި އޮންނަނީ، މުވަވަނަ  13ޤާނޫނުގެ 

އިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރެްއ މުެގ ހައޭނާގެ މަޤާ ވަންޓަކުސާ ރޭަގއި ދިވެހި ިސވިލް ފައި ހުރި ކަންތަްއތަކުގެ ތެހުށަހަޅުއްވާ

އްގެ ިސޔާީސ ހަރަކާތްތަކަށް ބާރުފޯރުވުން ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ވިޔަސް ބޭނުންކޮްށގެްނ އެއްެވސް ފަރާތެ

ނޑުމެން މިާއ އިދިޮކޅަްށ  ކަމެއް މަނާފޯރުވުން އެއީ ނުވަތަ ނުފޯޒު ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮންނަނީ. އަުޅގަ

ހައްދަވަނީ އަޅުަގނޑު ހިތުަގއި އުފެދޭ އެ ިމޮގތަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް  ،ވާހަކަދަްއކަވާ ބޭފުޅުން

 2095ޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ރައް ސިާޔސަތުތައް ތަންފީޒުކޮށްެދއްަވއި  ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ސަރުކާރުގެސުވާލަީކ، 

ތޯ މީގައި މި ވިދާޅުވާ ފުން ބޭނުްނވަނީއްޒައެ މުވަ  ،ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަުފން ފޯރުކޮށްދެއްވަން މި ތިބޭ ިސވިލް

 ގޮތަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2100 ކުރިއަށް ގެންދަވާ!. އްަވްއޗޭކުރިމަތިން ހުރަސްނުކުރަމެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ހުއްޓާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ދު ރު ދާއޫޖަޢުފައުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 
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ބޭނުމަްށ ިސޔާސީ ނުވަތަ ނުސީާދ ގޮތުން  ،ބާެރއް ސީދާ ގޮތުން ޤާމުެގ ހައިސިްއޔަތުން ލިބޭއާދެ! ެއ މުަވއްޒަުފގެ މަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީތޯ. ެއޮގތަށް ބޭނުންވާ  ކަމަށް ަވނީ ވިްއޔާ މި އިޞްލާާޙ އޭނާ ބޭނުންކުރަން އަުޅގަ

ނޑު ދެކޮޅު  2105ދަންނަވާީނ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ީމގަިއ މިހުރި ހުރިހާ ވާހަކަތަކަީކ  ހައްދަވަންޖެހޭނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިސވިްލ ސާ، ވެސް ހުރިހާ ވެސް ިސޔާީސ ނުފޫޒަކުން އެްއކިބާެވގެން ިތބެ ވަންޓުން ރަްއޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ްއ ބޭފުޅުން ދެއްެކިވ ބައެ އްަވއި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދިނުން މީގެ ބޭނުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް މިއާ ހަވާލަދެ 

ިސޔާސީ ބަާޔ  ޤާނޫނުއަާސސީ އުފެދުނުތާ ކައިރީަގއި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ،ތަުކގައި އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެވާހަކަފުޅު

ެއއާ ދެކޮޅަށް މި ވާހަކަދެއްެކވީ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުުޟާވ  ުގޅިގެންމާ ލެްއވުބެހޭ މާއްދާ އުަވއި

ނޑުމެންނަކަށެއްްއޔާ ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ުއވާލީމަ ދެން އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ެވއްޖެމާއްދާއެްއ   2110ނެތް.  ބަހުސްކުރުމެއް ައޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ވާަހކަ އަ ން ގޮތު އެހެންވީމާ، މި މާއްދާާއ ގުޅޭ މާނަކުރުމުގެ ތެރޭަގިއ އިުތރުން ދެން މީގެކީ. އަުޅގަ

މި  ުއަވއިލުމާ، ވާހަކަލުމާއި ސިޔާސީ ހަރަކާްތތަކުގެ އޮތް ބައި އުަވއިހުރި ބައެއް ވާހަކަތައް. ޭއގެެތރޭގައި ސަރުކާރު 

ނޑަށް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް މީަގިއ މަްއޗަށް ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަތަުކގެ  ވާހަކަދައްަކަވއިފި. އަުޅގަ

 އެއް ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން،އަށް ނިސްބަްތވާ ބަ ޕާޓީ ޚާއްޞަކޮށް އިިދކޮޅު ިރ މެންބަރުން؛ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެ ،އަންނަނީ

 2115ވަންޓުންނަްށ އިފި ސިވިލް ސާށް ފާަހގަކުަރއްވަ އޭގެތެޭރގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވެސް ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ. ވަރަށް ބޮޑަ

ގޮތުން. މި ބިލުގައި ސަރުކާރުން  ންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާ ބެހޭވަހެޔޮއެދިަވޑަިއެގން، ސިވިލް ސާ ވަރަށް ބޮޑަށް

ނަޑއަޅާފައި ެއއާ ގުޭޅ  މިންވަރެއްވަންޓުްނގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ވަކި ލާޙު ހުށަހެޅިއިރުގައި ސިވިލް ސާއިޞް ކަ

ހެޔޮއެިދވަަޑިއެގން  ވަންޓުންނަށް ވަރަށްވަރަށް ކަންބޮުޑެވގެން ސިވިލް ސާ ަމ ނައި މީަގއިވާހަކަެއއް 

ހެޔޮއެިދަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މިހާރު އެ ވާަލން ބޭނުންވަނީ ދަްއކަަވއިފި. އެހެންަނމަވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާހަކަފުޅު

 2120ވަންޓުންާނ ބިވަަޑއިގެންެނވިއިުރ ސިވިްލ ސާކުަރއްަވން ފުރުޞަތު ލިއި މަސަްއކަތްންނަށް ަސރުކާރުގަ ފާޅުކުރަްއވާ ބޭފުޅު

ނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެންނަމާ ހިނގާ  އެކަން ދޭތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ 2119ކަންކުެރްއީވ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަ

ސިވިލް  މްދަނީ ކުޑަވެގެން ކަމަށް ބުނެ،ގައި ކަންަތއް ެވެގންދިޔަ ގޮތް.  އޭރުގައި ަސރުކާރަށް ލިބޭ އާފަހު ކުއާޓާ

ިސވިލް ސަރވިްސއާ ދޭތެރޭ  އިއޮންނަ ވާހަަކެއއް އެއީ ސަރުކާރާ ސަރވިްސގެ ަގވާއިުދގަިއ، ޤާނޫނުގައި 

 2119 ކޯްއޗަކަށްތޯ؟ ިއގެން ެއއްަބސްވީގެނެވިދާނެ ކަމަށް. އެޮގތަށް ވާހަކަދައްަކވަބަދަލުއަށް  ވާހަކަދަްއކަިއގެން މުސާރަ

 2125 11ގެންނަން ހުށަހެޅީ. %އަށް ަބދަލު މުސާރަ ގެދުވަހުމަސް 3ވެމްބަރު، ިޑސެމްބަރު މި ވަނަ އަހަުރގެ އޮކްޓޯބަުރ، ނޮ 

ނޑަން ހުށަހެޅީ. ހުށަހެޅިމާ އެ މުއްދަތު ަކނަޑއެޅީމާ ޖެހިގެން އަ  ފާސްކުިރ  އަހަރަށް ބަޖެޓުއި މަހު، ޖެހިގެން އަިއ ކަ

ވުެރ  ށްކުރެވޭ މިންވަރަވުެރ، ޤަބޫލު ޖެހިގެން ައއި އަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް ވީ؟ ކިހިނެއްތޯ

އޮތީ.  އެއްބަސްވެަފއި މިކޮމިޝަުނން . ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެްނ ސިވިލް ސަރވިސް އް އޮތީ ބަޖެޓުަގއި ހުށަހަޅާފަބޮޑު އަދަދެ

ނޑަެއޅިއެ އެހެންވީމާ،  ނޑަެއޅުްނ އެ ޅުން،އެ ަކނޑަ ކަ ނޑަެއޅި ކަ ގެނެވުނީ ސާބުން ބަދަލުހި މުސާރަ ުކޑަކުުރމަށް ކަ
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 2130އި ހަމަ މުސާރަ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ކުރިން ލިބެމުން އަ 2111ައކީ  . ޭއގެ މާނަމަށްހިސާބުން ނިމުނީ ކަ . އެކަމަށް

ޓުންަނށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުރިހާ ސިވިލް ވަންހުރިހާ ސިވިލް ސާ

ހަދަންޖެހޭނީ ކުރިން ކުޑަކުރުމަށް  މުސާރަ ޝީޓު ،ރާތަކަށް މި އަންަގނީސަރވިްސގެ އޮފީސްތަކަްށ، އިދާ

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ކުރާނަމޭ. ސިވިލް ސަރިވސް ތިަމންނަމެން މުސާރަ ދުލެއް ނު މުސާަރއާ ެއއްވަރަށޭ. އެހެންނޫނިއްޔާކަ

ސަރވިސް މުވަްއޒަފުްނ ހަމަ މުސާރައޭ. ހުރިހާ ސިވިލް މީހުންގެ  ކޮމިޝަނުން މި އަންގަނީ ކަނޑަައޅަންޖެހޭނީ އެ

 2135ދިޔަ. މުިޅ ރާއްޖޭަގއި ހަލޮބޮލިކަމެއް ތަެކްއގައި ކަންބޮުޑުވން އުފެދިގެންމަސައްކަތްކުާރ ހުރިހާ މުައއްސަސާ

ނުކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޯޓަށް ދިޔައީ. ކޯޓަށް ފަހުން ސަރުކާރުން ޤަބޫލު . އެންމެދިޔައުފެދިގެން

ނޑަގޮްސގެން ވެސް ނިންމީ ސިވިލް ސަރ ށް ހަމަ މުސާރައާ އެްއވަރަށޭ ހަދަންޖެހޭނީ. ައޅާ ގޮތަވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑައެޅީމަ ސަރުކާރުން  އެންމެ ކުރައްަވިއގެްނ . އިސްތިޢުނާފުކުރެްއވީ އިސްތިޢުނާފު .ޤަބޫލުނުކުރެްއވިފަހުން އެގޮތަށް ކަ

ނ ނަޑއެޅީ ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ކަ ަޑއަޅާ ހަމަ މުސާރަ ލިބެންޖެހޭނޭ. ގޮސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެްސ ކަ

ނޑައެޅީމަ އެހެންނަމަވެސް ވީ ކިހިނެއްތޯ؟  2140ވެސް  އެހާ ހެޔޮއެިދވަޑަިއގަންަނވާ ސަރުކާރުން ެއވަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވީ.  2112ފަހުން ސަރުކާރު ޖެހިގެްނ ައއި  އެ ފައިާސެއއް ނުދެްއވި. ނުެދއްާވ ތިއްެބވީ. އެންމެ

ހަމަކޮށް ނިންމީ.  ،ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން އެ ފައިސާދީއަހަރު 1ފަހުން  ބަދަލުވެގެން ދެން އައި ސަުރކާރުން އެންމެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ސީ ފޯރަމްތަކަކަށް މި މަޖިލިސް ހަދައިގެން އަިއްސ ސިޔާޅުަގނޑުމެން އައެހެންވީމާ، 

ކާރުން ިސވިްލ ހާުރ އޮތް ސަރުކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަ ފޮރުވާފައި މި ހުރި ތަކުގައި ތިމާމެންނަށް ކުރެވިފައިފުރުޞަތު

 2145ފުރުޞަތު ލިބިފައި ލެްއ ނުުކރެވޭނެ. ޤަބޫ ދައްކާ ވާހަކަވަންޓުންނަށް ެއއްެވސް ިޚދުމަތެއް ނުދެއޭ ިކޔަިއގެން ސާ

ވަންޓުން ނޮޅާލީ ތި ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، މިހާރު މަ ހުރިހާ ސިވިލް ސާ ހިނގައްޖެ. ފުރުޞަތު ލިބިފައި ދިޔައި

ގެނައުމަށް ގެނެސްފައި ހުރި ބައެއް ކުދިކުދި މަތިން ބަދަލު ޤާނޫނުއަސާީސއާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ،މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ

ވާހަަކ  ކުރާ ކަމެއް ގޮތުަގއި ދައްކަިއގެން އެ ދަްއކާވަންޓުންނަށް ޖެްއސުމަށް ކަތައް ނަަގިއގެން މިއީ ސިވިލް ސާހަވާ

ީމގައި ކޮންމެހެން  ްއކާއިުރގައިދެންެނވީ މި ބަހުސްަގއި ވާހަކަދަ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ުނުކރަން. އެހެންވީމާ، މި

 2150އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފަށް  . މީގަިއ ހުށަހަޅާފައި މިވާހަކަެއއް ނޫން ިމއީކީ  ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް މުސާރައިގެ ވާހަކަ 

ނުޑ އެދެނީ ހުރި ބައެއް މާއްދާަތއް ބަދަުލކުރުމަށް. އެ މާއްދާަތއް  ހަމަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ބަަދލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ދެްއވުން. ވަރަށް ޮބޑަށް މި ބިލަށް ވެްސ ވޯޓު އެއްފަދައިންއެހެން ބިލުތަކޭ  ،މެންބަރުން ވެސް ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 2155  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

 ..ބާކީ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް.  1ބާކީ 

 2160 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ނޑު ފުރުޞަުތ އަކަށް ހަމި ބިލު ވެސް ވޯޓަކަްށ ދާން ފަސޭ ،އެކު މިއަދު ވޯޓު ަގޑި ޖެހުމާ ވެގެްނދާނެ އަޅުގަ

 .ޞަތު ދޫކޮށްލީއަޅުަގނޑު ފުރު، ދޫކޮށްލައިފިއްާޔ. އެހެންވީމާ

 

 2165  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ މަޑުއްވަރި ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ދިވެހި ިސވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫނަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ،2117/1ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހު އަޙްމަދުމަނިކު

މި ނިމުނީ.  ންނަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއަރުަވއިއެދިވަަޑިއގެންނެިވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،މެންބަރުން

ނުޑ އެންމެ ނިމުނުތަނާ އިތުރު  ތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްކަަވއިހަމަ ޢިއްޒަތް ފަހު ވާހަކަ؛ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ނޑު ެއ ފުރުޞަތުއަުރާވނަން.  ،މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި އޮތުމުން  2170 ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީައޅުގަ

 .އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ އިނގޭތޯ.ހަމަ ޑު ވެސް އަޅުަގނ

  2175 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވާ 

ނޑު މިހާރު ފުރު ،އެއްބާރުެލއްވުމަށް ޝުކުރުދަްނނަވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަޑުްއވަރީޞަތު މި އަރުވަނީ އަުޅގަ

ވޯޓުގެ ކުރީަގއި  ޅުވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ފަހުބަސް ވިދާ އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު  މުޙައްމަދު މެންބަރު

 2180 ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އިފިްއޔާ މިއަދު ިމ ބިލު ވޯޓަށްލަންމަވައިނި

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މަދުމުޙައް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑު ވަރަްށ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެީކަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދަންނަވަން ޢިްއޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ފާޅުކުެރްއވި އިޚްލާޞްތެރި ޝުޢޫރުތަކަށް ޝުކުރު
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ނޑު މި ބިލު ހުށަހަޅަމުން ޙަޤީޤަތުގަިއ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓަ  2185ކައި. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި  ނޑަށް ދެއްކުނު. ދެން މެންބަރުން މައިގަ ފާޅުކުރެްއވި ޝުޢޫރުތަކާ ގުޭޅ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ދެ ސަބަބެއް ޙަޤީޤަުތގަިއ މި ބިލު މަޖިލީހަށް އައުުމގަިއ  ،ގޮތުން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މަިއގަ

އިން ިސވިލް ސަރވިސްެގ ިދޔަީއ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދަ ދިަޔއީ. އެއް ސަބަބަކަށް ވެގެން މެދުވެރިެވގެން މި

 ސިޔާސީ އެ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ފާސްވެގެން އައިއިުރގައި ިސވިލް ސަރވިްސެގ މުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނުގެ؛

 2190ޙުކުމާ ގުޅިގެން ސިާޔސީ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި  ،ނުެވޭވނެ ގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސްހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެރި

ވަނީ ސިޔާީސ  . އެހެންނަމަވެސް ސަުރކާުރން ބޭނުންފުޅުޮއތީ ތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމުެގ އެްއވެސް ހުރަހެްއ ނެތިހަރަކާތް

ވިލް ސަރވިސް ސި، އި މިންތަެކއް ަކނަޑައޅުއްަވއިކާަވއްޒަފުން އުެޅވޭނެ އިންތަމު ތަކުަގއި ިސވިލް ސަރވިސްހަރަކާތް

ނޑު މި ބިލު މިއަދު ވޯޓަށް މުވަްއޒަފުންނަށް ހި ފޮނުވަން މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާބޭނުންވާތީއާ އެީކގައި އަުޅަގނޑުެގ ވާހަަކ ކުރުކޮށްލާނަން. ކުރުކޮށްލާފައި އަ ލަން ބޭނުންވަނީ މި ުޅގަ

ނޑުމެން ސިވިްލ ބިލު ދިރާސާކުރަްއވަ ވީހާެވސް ރަނގަޅަށްމަރުޙަލާގައި  ދެއްަވިއގެން ކޮމިޓީބިލަށް ވޯޓު  2195ިއގެން އަުޅގަ

 ކޮށްދެއްވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށްސް މަސައްކަތްރިހާ މެންބަރުން ވެވަންޓުންގެ ޙައްޤުަތއް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހުސާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2200އިތުރު އެހެން މަސަްއކަތުގެ ަދށުން އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަްށ  13ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙަްއމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީސަުރކާރުގެ ަފރާތުން  ،ގެންދިޔަމި 

ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހި ސިވި ،2117/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލު ބަލަިއގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯުޓ ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ކަމެއް ގެންަނން ވެގެން ދަންނަވާލަން. ތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތް

 2205ެވްސ  އިސް ބޭފުޅުންތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޚާއްަޞކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ؛ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން 

ކުރެވެމުން، ވަރަކަށް އެޖެންޑާ ތަރުތީބުޅެމުންދާ ހުށަހެ ަވޑަިއގަންނަާވއިރުަގއި ބިލުތައް މި ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ 

ނުޑމެން އެޖެންޑާގަިއވާ ގޮތުްނ  ންނަ ބިލު މިތައް ނިމެމުންދާވަރަކަށް ދެން އޮ ސައްކަތްއެޖެންޑާަގއި ހުރި މަ ދަނީ އަޅުގަ

މުން. އަދި އެ ލަަވއިސައްކަތްތަކުގެ ތެޭރަގއި އެކުލަ ނުވަތަ ނުނިމި ހުރި މަ ހެން މަސައްކަތްަތުކގެ ތެރޭަގއިއިތުރު އެ

ދިމާކުރާ ގޮތުން ޢިއްޒަތްެތިރ  ގެންދަނީ. ބައެއް ފަހަރަށް ކަން ބިލުތަކަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަމުން މި

 2210 ރޫރީ ބޭނުމެްއގަިއ ބޭރަށް ވަަޑއިގެްނވާ ަވގުތެްއގަިއ މިވަަޑއިގެން ުނވަތަ އެހެންވެްސ ޒަ މެންބަރުން ކޮމިޓީއަކަށް

 ށް ެއބަ ދައްކަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބިލަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަިއގަންނަވަންދެކަތަނުގައި އެ ބިުލގެ ވާހަކަ 
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ހިފަހައްޓައިގެން ނުތިބެވޭތީވެ ައޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ަގނޑުމެންނަށް ރިޔާސަތުްނ ލިސްޓުއަޅު

މަސަްއކަތް ޢިްއޒަތްތެރި ކުިރއަށް އޮްތ ތަނުަގއި  ތަރުީތބުތައް އެ .ތަކުަގއި އެދެންޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕު ،ފަރާތުން

ނުޑމެން ވެސް ނިންމަމުން ގެންދާނެތީވެ ހުރިހާ މެންބަރުން  ،މެންބަރުން ކުރިއަށް ގެންދާހާ އަވަސް މިނެްއަގއި އަުޅގަ

 2215 ،އިންެނވުމުންއި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަވަަޑއިގެން  ޞަތުގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ ބޭނުމިއްޔާފުރު ވަަޑއިގެން ސަމާލުވެ ވެސް 

ނޑުމެން ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެ ފުރުޞަތު  އި އެ ބިުލ ވަގުެތއްގަ  ެއ ބިލު ނިމެންމުންދާވަަޑއިގެްނ ނެތިއްާޔ ައޅުގަ

ވަރަށް ގިަނ  މިހާތަނަށްހުށަހެޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި އެ ިބލު ެއ ދުވަހު ވޯޓު ކުިރއަށް ، ނިންމައި

ވަރަށް ކޮމިޓީތަކުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ކިބައިން މަޖިލީހަށް ބަލައިގަެނވިފައި ވެއްޖެ. އަދަދެްއގެ ބިލު 

ކޮމިޓީތަކުެގ ، ދާ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމައިބަލައިަގނެމުން އަޅުަގނޑުމެން، އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި އެެދން

 2220ޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތްއ ވަރަށް ކުރިއަށް ބާރަްށ ކޮމިޓީތަކުެގ ރިޕޯޓު މިކޮޅަށް އަިއވަރަަކށް މަ ،މަރުޙަލާ ނިމި

ނޑުމެްނނަށްގެންދެވޭ އިހްސާސްކުރެިވގެންދާނެ. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެކަމަްށ  ކަން އަުޅގަ

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ އެއްބާރުލުންދެްއވުމަށް ދަންނަަވން.

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 2225 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މަށް ހުރި ކަންކަމަށް . ވޯޓަްށ އެހ12ު އިޓަމުޑާ އަދަނީ އެޖެން އަޅުގަ

ކޮށްެލވުމަށް ދަންނަވަން. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ ގެ ާކޑުޮކޅުތައް ެޗކުރުންވޯޓަށް އެހުން. ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ޓަށް އެހުމަށް ވޯ. 12 އެޖެންޑާ ައިއޓަމު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ކޮށްލެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ގެ ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު މެންބަރުން

 2230 12.1 ފުރަތަމަ އޮތް. އާދެ! އެގޮތުން ކަމަކަށް ވޯަޓށް އެހުން އެބަ 2ވޯޓަށް އެުހން. މިއަދު  ކަމަށްހުރި ކަން

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާގުރައިޫދ ދާއިރާގެ ޢިއް  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ލައިގަތުމަށް ވޯޓަްށ މަޖިލީހުން ބަ ިއމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިވެހިާރއްޖޭގެ 2117/11

ސް ކާުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ންބަރުން ވެއެއްެސވުން ފުރަތަމަ އޮްނނާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިާހ މެ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ޢިއް  ،ލާނަން. ސަރުާކރުގެ  ފަރާތުންހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވޯަޓށް ދަންނަވައި

 2235އިމިގްރޭޝަްނ ޤާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  2117/11ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަުރ  އިބްރާހީމް ރިޟާ

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު

 ން އެދެން. ދެްއވުވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިބްރާހީމް ރިޟާ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކ. ގުަރއިދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2245 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން

    22    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2250 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2255ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާދާއިރާގެ ިޢއްގުރައިދޫ ، ހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ަފރާތުންއެ

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް  ގެނައުމުގެ ބިލުޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަން 2117/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަައޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ކަމަ އަށް ފޮނުއްވިއްޖެ މިޓީފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮ  ށް ކަ

 .ުކޑަ ހިނދުކޮެޅއްއަލުން ރީސްޓާޓްކުާރތީވެ  ގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ސިްސޓަމުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނޑު މިހާރު މިދަންނަވަމުން ޝުކުރު ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ދީލަތި ކެތްތެރިކަމަށް ޓަކައި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އަުޅގަ

 2260އަޙްމަުދ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރި މެންބަރު ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެ ,ތުންވޯޓަށް. ސަުރކާުރގެ ފަރާ ދަނީ ދެވަނަ

ހުން މަޖިލީގެނައުމުގެ ބިލު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުުމގެ ނެގުޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް އިމުދަލާ 2111/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދެއްވުން އެދެްނ. ށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުކަންނަވާ ގޮތަގަ މެދު ފެނިވަޑައި  ބަލައިގަތުމާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2270 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    19    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2275 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 19        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2280ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއެ

ގަތުމަށް ބަލައި މަޖިލީހުންުލ ބި ގެނައުުމގެނެގުުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުޓެްކސް ޚިދުމަތުެގ އަގުން މުދަލާއި 2111/11

ނޑަައޅަން.  އަށް ފޮުނވިއްޖެކަުމގައި  މި ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީިޅގެން ގު ޖެ. ިމގޮތަށް ފާްސުވމާފާސްވެއް ކަ

ޖާޢު ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ސުބާަރށު ދާއިރާގެ ޢިއް  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 12.3 ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން

 ގައި ުނވަތަމީހުން ބަންދުކުރުމު ުމއްދަތަށް ހަތް ުދވަހަށް ވުރެ ދިގު، 70/1ރު ފަިއވާ ޤާނޫނު ަނންބަހުށަހަޅުއްވާ

 2285ންަނވާ ގަމެދު ފެނިވަޑައި ހުން ބަލައިގަުތމާމަޖިލީ ،ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮުތގެ ޤާނޫނު އުވާލުުމެގ ބިލު ހައްޔަރުކުރުމުަގއި

 ދެްއވުން އެދެން.ށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުކަގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2290 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިްބރާހީމް ސުޖާޢު. މެންބަރުބާރަށު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 2295 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    22    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 2300 22        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ސުޖާޢު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫުނ އިބްރާހީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުބާރަށު ދާއިރާެގ  ންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަާރތުންހެއެ

 2305ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަުރކުރުމުަގިއ ހުން މީ ވުރެ ިދގު މުއްދަތަަކށް ދުވަހަށް ހަތް، 70/11ނަންބަރު 

ގައި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ޓު ވޯ ،ގޮތުގެ ޤާނޫނު އުވާލުުމގެ ބިލުޢަމަލުކުރަންވީ 

 ފޮނުވިއްޖެކަމުަގއި  އަށް ގުިޅގެން މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ މިގޮތަށް ފާސްވުމާބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. 

ނަޑއަޅަން. އެޖެންޑާ ައިއޓަމު ާވ ން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވޯޓު ުދވަހުގެ މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިން 12.2 ކަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ  ،ލާނަން. ފުރަތަމަމައްސަލައަކަްށ ވޯޓަށް ދަންނަަވއި ތިން ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްެސވުން. މިގޮތުން

 2310ަބއެއް ޤާޫނނުތައް އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ބިުލ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަ ލުފުށީވި

 ދެްއވުން އެދެން.ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަމެދު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ، 2112

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2315 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 2320 21    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    22    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 2325 22        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަެއްއ  ޢިއްަޒތްތެރި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއެ

 2330ޖެ. މިޮގތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މި މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއް، 2112އް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނުތަ

ނޑު ވޯޓަށް  ނޑަައޅަން. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އަޅުގަ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެކަމުަގިއ ކަ

ދަންނަވައިލާނަން ދެވަނަ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޖަޢުފަރު ދާވޫދު ހުށަހަޅުއްވާއިަފިއާވ 

ިހޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  ،1122/2ނޫނު ޤާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮ

 2335 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދު.ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 2340 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2345 11 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

    23    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2350 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު ހުށަހަޅުްއވާއިަފއިާވ ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން، 

ށް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަ ،ގެނައުމުގެ ިބލުސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާހުހިޔުމަން ރައިޓް 2112/2ޤާނޫނު 

ްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް އްސަސާތަުކގެ ކަމާ ގުިޅގެން މި ބިލު މިިނވަން މުއަ ފާސްވެއްޖެ. ިމގޮތަށް ފާްސވު 

ނޑަައޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިއަދު  2355އެންމެ ފަހު ވޯޓު މި ދަންނަވާލަނީ. ސަރުކާރުެގ  ފޮނުވިއްޖެކަމުަގއި ކަ

މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫުނ ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމެންޢިއްޒަތްތެރި މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ފަރާތުން، 

ގެނައުމުގެ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ިދވެހި ސިވިލް 2117/1

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުމަޑުއްވަރީ ާދއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 01    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 2365 29    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13 : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު

    22    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2370 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 



89 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2375މަނިކު މީތު އަޙްމަދުމެންބަރު މުޙައްމަދު އަޢިއްޒަތްތެރި އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން، މަޑުއްވަރީ ދާއިާރެގ 

ެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ިދވެހި ސިވިލް 2117/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 

ހޭ ކޮމިީޓ ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެ

 ަކނޑައަޅަން.  ަގއިއަށް ފޮނުއްިވއްޖެކަމު

 

 2380 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން މަސައްކަތް. މި މަސަްއކަތުގެ ދަށުން އިތުރު މަސަްއަކތެއް ނެތް. އިތުރު އެހެ 13 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 

 2385 ނިންމުން 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 .ގައި 9311ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު  2112ގަސްޓު އޮ  2ގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ ދެން މަޖިލީހު

 

 2390 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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