
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 18ދައުރުގެ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2016

 

20 F 1437 
 2016 މާރިޗު 29

 (ދުވަސް )އަންގާރަ

 

 

 

 

6201/18/81ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:05 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:39: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/18އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ ަގއި  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްަދލުވުންތައް ޭބއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ކޮމިޓީ،  ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫަނުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ިދރާސާކުރަްއވާ ަވގުތީ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ގައި  11:00. 1ކޮމިީޓ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެަގިއ  10:00. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 



2 

 

ަގއި ޤައުމީ  11:45 .2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޕެޓިޝަން ގައި  11:15 .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ކަންތައްތަކާ ބެހޭ

 .2ބް ކޮމިީޓ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި ތަރައްޤީގެ ސަ

 

 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . މަ 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ަކންކަންޖިލީހުމަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  6)ބްރޯްޑކާސްޓްކުރުުމގެ ގާނޫނު(ގެ  2010/16ންބަރު ގާނޫނު ނަ -5.1

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާްސޓިންގ ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަުށް ޓަަކއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންެގ 

ތެއް ނިންމެވުމަުށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަުްށ މަޖިލީހަުށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮ 

ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް 

 ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ގާނޫުނ  ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ވެދުން ސަލާމުަށް  ،މުޙައްމަދަުށް ޙް މަސީهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން މޯލްިޑވްްސ  6)ބްރޯްޑކާސްޓްކުރުމުެގ ގާނޫނު(ގެ  2010/16ނަންބަރު 

އެކަމަުށް އެދި  ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަުްށ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއުވމަުށް ޓަކައި އާއްމުކޮުށް އިުޢލާންކުރުމުން

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެންމެހައި ޭބފުޅުންގެ ނަންފުޅާއި، އެ ބޭފުޅުންގެ ވަަނވަރު އެ ކޮމިޝަނަުށް ޢައްޔަންކުރުމަުށް އަުޅގަނުޑ 

 -2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީބު، ހ. ރީތިގަސްދޮުށުގެ.  -1އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން މި ސިޓީއާ ެއކު ފޮނުވީމެވެ. 

 -4އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަބާޙް، ވ. ވެރޯނިކާ.  -3ލް ޞަފްވާން / ފަހަލަ، ޅ. ހިންނަވަރު. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީ

 -6އަލްފާޟިލާ ޒީނާ ޒާހިރު / އަތިރީގެ ގދ. ަގއްދޫ.  -5އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޒައިނާ / ހުވަދުމާގެ ކ. ދިއްފުުށި. 

ޢަބްދުލްހާދީ/ އޯޝަންރީޑް ގދ. ތިނަދޫ.  هللاއަލްާފޟިލް ނަޞްރު -7އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޞަރާޙަތު ޢިއްޒަތު، ގ. ގޮފި. 

 -10 މ. ނޫވިލު.، ޝުޖާޢުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު -9. 8469ސ ލީ ރަޝީދު/ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރއަލްފާޟިލް ޢަ -8

ހއ. ، ުށުގެ/ ޖަބުރުއްދޮތުއަލްފާޟިލް ޢަލީ މިދުޙަ -11/ ރަބީޢުމަންޒިލް ހއ. ހޯރަފުުށި. އަލްފާޟިލާ ސައުދާ ސަލީމް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީްމ  -13 .8444ދަފްތަރު ރސ ނަންބަރު  ،ޔަމް އިބްރާހީމްފާޟިލާ މަރްއަލް -12 ހޯރަފުުށި.

 /މީންއަޒުهللا އަްލފާޟިލް ޢަބްދު -15މއ. ވިލާރޮދި. ، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު -14 ވ. މަުށިވެލި.، އަޝްރަފް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ  -17 ލަދޫ.ނ. މި  ،ންވިލާސޯސަ /ިއބްރާހީމް މުޢާޛްهللا ައލްފާޟިލް ޢަބްދު -16. ގައްދޫ. އަތިރީގެ ގދ

هللا އަލްފާޟިލް ފަތުޙު -19 ހ. ވަޅުފެހި.، އްވާ ޝިއުނާ ޚާލިދުއަލްފާޟިލާ ޙަ -18. 5312ދަފްތަރު ނަންބަރު ، ސަމްޢާން
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އަލްފާޟިލް މޫސާ  -21މއ. އަޅިފެހި. ، މިލާ އާދަމްއަލްފާޟިލާ ޢާ -20މަރަދޫފޭދޫ.  ސ. ،ގްލޭނޫރުމާގެ /އަނީސް

 ގ. ،ދާއަލްާފޟިލާ މަރްޔަމް ވަޙީ -23ގ. މޫންލައިޓް. ، މްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނިޡާއަލް -22 މ. ހާވިލާ. ،ވާންރިޝް

މޯލްޑިވްްސ ޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއަވއި ެދންނެވުނު ނަންފުޅުތައް ރައްހިލްމަން. ވީމާ، އިސްވެ

ބޭފުޅުްނގެ ނަންފުުޅ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަށް  6އްޔަންކުާރނެ ޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަްނެގ މެންބަރުކަމަުށް ޢަބްރޯ

ޖުމާދަލްއާޚިރާ  18ލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. ދެއްވުން އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ ަމތީން ނިންމަވައި

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ދިމުކުމް. ޢަބްދު. ޚ2016ާމާރިޗު  27. 1437

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ނިންމަން.  މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް މިނިވަން މި

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު މެްނބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި -6.1

 22)ސިޔާސީ ޕާީޓގެ  ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު. މިބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި ވަނީ  2013/4

މަޖިލީހުަށް  ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު 16ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016މާރިޗު 

 ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމްދީދީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

 2013/4މުގެ ބޭނުމަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ިމ ބިލު ހުުށަހެޅު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަަމުށް ވުމަުށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  11)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު(ގެ 

ގެ ހުުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ އިނިގލީގެ ނިޝާން އޮންނަންވާނޭ ަކމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި އޮތުމު

ެގ 2013ވަނަ އަހަުރން ފެުށިގެން މި އިނގިލީގެ ނިޝާން ހުުށަހެޅެމުންދާތީވެ. އަދި ހަމަ އެއާ ގުިޅގެން  2013ސަބަބުން، 

ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ެމންބަރުން ކަމަުށް ވެފައިވާ އެްނމެހައި ބޭފުޅުންނަކީ އިނގިލީެގ ނިޝާން އޮންނަންނުޖެހޭ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންަބރޝިޕާ މެދު، ޚުދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި އޮތުމުގެ ސަަބބުން 

މެދުގައި ވެސް ުސވާލުތައް ުއފެދި، ޝައްކުަތއް އުފެދިފަިއާވތީވެ، އަުޅގަނޑުމެން އިލެްކޝަން ކޮމިޝަނަުށް ވެސް ިތ 
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ޝަނުެގ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ބޭފުޅުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ފަދައިން، ިއއްެޔއަީކ އިލެކްޝަްނ ކޮމި

ޕާޓީތަކުގެ ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަަވއިެލވުނު ދުވަހަުށް ވެފައި، އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮަތުށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން 

 މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަން ބޭނުންވާތީވެ، އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި  ބަދަލު، މި ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމަކީ

ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމަކަުށް ވާތީވެ މި އިޞްލާޙު ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން މި ނިންމީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަުށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ހެޔޮ ބަދަލުތައް ެގނައުމަުށް ޓަކައި ދުރު ރާސްާތ 

ޮކމިޝަނުން ހުުށަހެޅީ. އެ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ސިާޔސީ ޕާޓީތައް ހިންގުމުގެ ކަންތައްަތްއ  ޕްލޭނެއް އިްއޔެ އިލެކްޝަން

ހަރުދަނާކޮުށް، އަދި ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވިސްނުން ަޤއުމަުށާއި، ަރއްޔިތުންނަުށާިއ، އަދި މުޖުތަމަޢަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި 

ްނ ކުރަްއވާ ދުަވސްވަެރއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ފަރާތުން އެ ގޮތުަގއި ކުިރއަުްށގެންދިޔުމުގެ ނިޔަތުގަިއ އެ ބޭފުޅުން އެކަ

ބޭފުޅުންނަުށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ބަދަލުތަކާއި އެއްބާރުލުންދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަުށް ވާތީ މި އިޞްލާޙު އަޅުގަނުޑ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހެޅީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ަގޑި  1ގަޑިއިރުގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނޑައެޅިފައި ަވނީ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު.  51މިނެޓު  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  21މިނެޓު  46ިސކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް  1މިނެޓު  39

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  32މިނެޓު  10އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  14މިނެޓު  4މެންބަރުންނަުށް 

 އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

އަުށް ގެަނއުމަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކަުްށ  2013/4ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދިކުދި ތަންތަންކޮޅަުށް އަޅުގަނޑަުށް އެހާ ތާއީދެއް ުނކުރެވޭ. މި އިޞްލާޙު ކަމުނުދާތީއެއް ެވސް ނޫން. އިރުއިރުޮކޅާ ކު

އިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ އަުޅގަނަޑުށް ފެންނަ ކަމަކަުށް ނުވާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނު ފާސްވި ފަހުން މި ވީ 

މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ާރއްޖޭެގ ސިޔާސީ މަސްރަޙަުށް އައި ަބދަލާއި، ިސޔާސީ ޕާޓީަތއް ިހންގައި ކުރިޔަުްށގެންދިޔުމުަގއި 

ހުންތަކަުށް ައލިމަގެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި މުޅި ގާނޫނު އަލުންބަލުން ދިރާސާކޮުށް، މުޅި ގާނޫނު ބަދަލުކުރުމަކީ ކުރިމަތިވި ގޮންޖެ

މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ބޭނުމަކީ، ޤައުމުަގއި ހަމަޖެހުން 

ުށް ަޤއުމުެގ ވެިރކަން ބައްޓަންކުރުން. އަދި ަކނޑައެޅިފަިއވާ ސިޔާސަތުތަާކ ޤާއިމްކުރުން. ރަްއޔިތުން އެޭދ ފަދަ ގޮތަކަ

އެްއގޮތަުށް ކަްނކަން ހިންގާނެ ެވރިކަން ހިންގާ ޕާީޓއަކާިއ، އެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއިން ކަންތަްއތައް ކުރަނީ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ 
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އް ުނވަތަ ޕާޓީތަކެއް އޮެވގެން ވެިރކަން ހިންގުމުެގ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެްއގޮަތުށްތޯ ބެލުމަުށް އޮންނަ އިދިކޮުޅ ޕާޓީއެ

ނިޒާމެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހިނދު، ވެރިކަން ބަދަލުކޮުށް، ޤައުމުަގއި އެ މީހުން ބޭނުންވާ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޛުކުރުމަުށް 

. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔާ ޓަކައި ވެރިކަންކުރާނެ ިނޒާމަާކއި އެ ކަންކަމަުށް ބޭނުންވާ ެވހިކަލެއް ތަްއޔާރުކޮުށްފައި އޮުތން

އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހާރު ކަްނތައް ހިނގަނީ އެހެންތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މިހާރު 

މި އޮންނަނީ ބައިބައިވުާމއި، ިފތުނަ އުފެއްދުމާއި، މުޅި ތަން ފަސާދަވުމުގެ ތެރެއިން ލާފައި މި ދަނީ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް 

ދަނާ ގޮތަކަުށް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަެކއް، އަދި ގާނޫނީ އޮނިގަނުޑގެ ތެރެއިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހޯދިފައި ހަރު

ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަަގކުރަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ހަރުދަނާ ސިޔާީސ 

އޮނިގަނެޑްއގެ ތެރެއިން މި ކަންކަން ނުކުރެޭވ ކަމަުށް ވަނީ ވިްއޔާ ޤައުމު  ޕާޓީތަކެއް ޮއެވގެން ކަނަޑއެިޅފައިވާ ގާނޫނީ

ރޫޅި، ބައިަބއިެވ، ފިތުނަާޔިއ ފަސާދައިގެ ކަނޑަކަުށް ޣަަރޤުވެގެން ހިނގައިދާނެ. މިއީ ވަރަުށް ބިރުހުރި ކަމެއް. ިމ 

ގާނޫނު އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި  ކަންކަމުގެ މަްއޗަުށް ރިޢާޔަތްޮކުށް އަޅުގަނޑުމެން ހަރުދަނާ ބިންގަލެްއގެ މަތީގައި

އެގޮުތގެ މަތީން ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތަުށް ގާނޫނު ތަންފީޛުވެގެންދިޔުަމކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި 

ސިޔާސީ  ވަނަ މާއްދާއަުށް މި އިޞްލާޙު އަންަނނީ ކީްއވެގެްނކަން. 9 2013/4ރައީސް. އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ މި ގާނޫނު، 

ޕާޓީތައް ފެުށިގެން އައި ުދަވސްވަރު ވަރަުށް ދޯދިޔާ ގޮތަަކުށް ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕް، ީމހުން ވެއްދުމުގެ އުސޫލުަތއް 

ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ވަރަުށް ގިނަ އާއްމު ރައްޔިތުން އެބަތިބި ޕާޓީއަުށް 

ދަފްތަރުގައި ޖެހިފަ. އަުޅގަނޑު ުކރިން ނިސްބަތްވި ޕާޓީ، ޑީ.ާއރު.ޕީއަކީ އޭގެ މިސާެލއް. ެއ ވަންކަން ނުވެްސ އެނގި 

ވަަރަކުށް ހާސް މީހުން ތިބޭ ކަމަުށްވޭ. އެ މީހުން ތިބި ތަނެއް؛ އެ މީހުންނަކަުށް ވެސް ނުވެސް  15ޕާޓީގައި އަިދވެސް 

އަުޅގަނޑުމެން ކަންަތްއތައް މި ހުރީ. އެހެންވީމާ،  އެނގޭ ޕާީޓަގއި އެ މީހުން ޮއތް ކަމެއް ވެސް. މިކަހަލަ ޮގތަކަުށް

އެކަންކަން އަލުން ވެރިަފއިކުުރމުގެ އުސޫެލއް ކަނޑައެޅިަފއި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަުްށ އަުޅގަނޑު ވެސް ދެކެން. 

ހޭނީ. ކުއްލިއަކަުށް އެހެންނަމަވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ވިސްނައި، ވަގުތު ދީގެން އެކަުީށގެންވާ ގޮަތކަުށް މިކަން ބަދަލުވާންޖެ

މިކަން ބަދަލުވީމާ ވަރަުްށ ގިަނ ޕާޓީތަކަުށް މައްސަލަޖެހޭނެ. ދެން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ައނެއް ކަމަީކ، އަުޅގަނޑުމެން 

އެމެރިކާަގއި އޮތް ރިޔާސީ ިނޒާމު އޭގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގެންފައި މި އޮތީ. އެކަމަކު އެމެިރކާގެ ރިޔާސީ ނިޒާުމގައި ހުިރ 

އް އަުޅގަނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫުނގެ ތެރެއަކުން ނުފެނޭ. މިސާލަކަުށް، ވަރަުށް އުނދަގޫކޮުށް ޕާޓީައކަުްށ ކަންތައްތަކެ 

ދަނީ. ދާއިރުގަިއ  މެންބަރަކު ވެސް ވަންނަން މި އޮންނަނީ. ބައްލަަވއިލަްއވާ! މިހާރު އެމެރިކާގައި ޕްރައިމަރީ ިހނގަމުން އެ

އެ ވޯޓުލާ ތަނަުށް ގޮސްފައި  ޓީގެ ޕްރައިމަރީަގއި ޯވޓުލާންވީމަ ކިހިނެއްތޯ ހަދަނީ؟ޕާ ސިޔާސީ އެއްޕާީޓގެ މީހަކު ައނެއް

ބޮޑު ދަފްތަރެއް ހަދައިގެން މި ސަކަރާތެއް ޖަހާކަުށްނުޖެހޭ. ކޮުށްލަނީ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަުށް ގޮސްގެން ޖިސްޓްރީނަން ރަ

ހޭ. އަޅުގަނޑުމެންެގ ޖެސް ބަދަލު އެބަ ެގންނަންދިނުމުގެ ިނޒާމަުށް ވެ އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ާޕޓީތަކަުށް ފައިސާހަމަ

އުޅޭ އަސްުލ  ުްށ ެވގެން މިކަފަސާދައަބޮުޑ ފިތުނަ، ޕާޓީތަކަުށް މެންބަރުން ެވއްދުމުގެ ވާދަވެިރކަން އަިއސްތެރޭގަިއ 
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 ން މިުށް ނިސްބަތްކޮުށް އަުޅަގނޑުމެން ދައުލަތުން ފައިސާ ދޭތީ. އެކަން ބަދަލުކުރަބަބަކީ ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރޝިޕަސަ

ބުތަކެއްަގއި ވާދަުކރާ ހުރިހާ އިންތިޚާ އި ޕާޓީލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބުތަކުގަޔާ  ލަ ޖެހެނީ ޕާޓީތަކުގެ މުޅި ޖުމު

ނީ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާުބގަިއ ވޯުޓ ލިބޭ ކަނޑަެއޅިފައި ޮއންނަޓު ލިބޭ ނިސްބަތަުށް ބިނާކޮުށް އެ ސީދާ ވޯ

ކޮުށް މިކަަހލަ އުސޫލުތަކެއް ހަރުދަނާ ސެންޓެއް، ަކއުންސިލުތަުކގެ އިންތިާޚބުން ވަކި ޕަސެންޓެއް؛ދުން ވަކި ޕަލަ އަދަޖުމު

ނިމުމަކަުށް އަންނާނެ  ާއއި އޮިއވަރުބަރުން ވެއްދުުމގެ މި ހަނގުރާމަމި ޕާޓީތަކަުށް މެން ޤާއިމްެވއްޖެ ކަމަުށް ވަނީ ިވްއޔާ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަރައްީޤެވފައި ހުރި؛ ހޭ.އެބަ ކުރަންޖެ ވެސް އެކަްނކަން، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ތަރައްޤީވެފައި އޮތް ޑިމޮކްރެީސއެްއގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ދުނިޭޔގެ މީހުންގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި އެތައް ސަޭތކަ އަހަރަުްށ 

ހަމަވާ މާ އެއްގޮތަުްށ، ފައިދަސްކޮުށް، ވިސްނައި، ެއކަްނކަ، ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގާފައި އޮތް ގޮތުގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް

ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދުން ފައިސާ ، ޑުމެންގެ ިސާޔސީ ނިޒާމް ބައްޓަންކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާގޮތަކަުށް އަުޅގަނ

އްޔާ ނޫނިއްޔާ ޕާީޓ އަދަދަކަުށް މެންބަުރން ތިބި ދޫކުރާ އުސޫލު ނިމުމަކަުށް ެގންނަންޖެހޭ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ަވކި

ވެގެން ވެސް ޕާޓީއެްއ  މީހަކު ދެ ،ންޖެހޭ. އެއް މީހަކުއޮންނަ އުސޫލުތައް ވެސް ބަދަލުކުރަ ަގއި ނޯންނަ ގޮތަުށް މި ވުޖޫދު

 ...ވީ. އެކަމަކު ދައުލަތުން ފައިސާހަދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު މު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެއަރުވަނީ ކަނޑިތީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. މުޙައްމަދު ޙުސައިނަ

 

 ސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙު ކަނޑިތީމު

އޮތް އިޞްލާޙަކީ މިހާރު  . އާދެ! ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލަުށް ހުުށަހެޅިފައި މިالّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته`. 

ވިއްޔާ  ވަނީ ުްށގެންދާ ކަމަުށްހައްޓަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަހިފަ ތް ސްޓޭޓަސްކޯއޮ މިހާރު މި ،ގޮތަުށް އޮތް މި

އެންމެ ރަނގަޅު  ން، ނުވަތަ އެންމެންނާ މެދު ވެސް ހަމަހަމަކުރުމުގެ އުސޫލުން ގެންނަންކޮންސިސްޓެންސީގެ ުއސޫލު

ޖެހޭ، މިދެންނެވީ ބައެއް މެންބަރުންގެ ކުން އެބަގޮތުގައި ބައެއް ޕާޓީތަ އޮތް ބަދަލެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެނޭ. މިހާރު މި 

ްއެގ ަބއެ ރަޖިސްޓްީރވާން އެބަޖެހޭ. އެކަަމކު އަެނއްނިޝާން އިލެކްޝަން ކޮމިަޝންގައި  މީހުންގެ އިނގިލީގެ  އެ ސޮޔާއި 

ނުަށް ރޭަގއި އެންމެދުވަހުގެ ތެއަހަރު  1ންނާ ދޭތެރޭ ގެންދިއުމަުށް ޓަކައި ެއއް އުސޫެލއް އެންމެ، އެގޮަތކަުށް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ 

ބޫލުކުެރޭވ ކަހަލަ ގޮެތއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން. އެއް އުސޫލަކުްނ ހަމަޖައްސަިއ ނިންމުން އެއީ ގަ

ވުރެ ތަންކޮޅެއް ތަފާތު ވާހަކަެއއް  އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތަކަުށް އެދުނީ އެއަުށް ،އަުޅގަނުޑެގ ވާހަކަ ،އެހެންނަމަވެސް

ދެއްެކވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުއްވަމުން ފުޅުރީ ޮކންމެވެސް ވަރަކަުށް ައޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދަންނަވާލަން. އޭގެ ސެހެ
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ކޮިމޝަނުގައި ހުރިހާ މެންބަރުންެގ  ސްައޅުަގނޑުމެން އިލެކްޝަން ،ގެންދަަވއިފި. ެއއީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ

އް، ދަުއލަތުން އިނާޔަތްތަެކއް އެ ާޕޓީތަކަުށް ދޭތީ ެއކަން ވީހާ ބަލަހައްޓަނީ ދައުލަތުން ފައިސާތަކެ މި ރަޖިސްޓްރީ 

ުޅގަނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ެއއްެވސް ަޤއުމެއްަގއި އަ ންދިއުމަުށް ަޓަކއޭ. ދުނިޭޔގައި އިންސާފުވެރި، ވީހާ އެަކއުންަޓބަލް ގޮތަކަުށް ގެ

ޓީތަުކގެ ހުރިހާ އެންމެން އިލެކްޝަން އޮންނަ ގޮތަކަުށް ިސޔާސީ ޕާ ގޮތުަގއި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މިކަން މި ލިބިފައި އޮތް

މީހުންގެ ބޮޑު ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓަން  ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮުްށ، އެންމެންގެ އިނގިީލގެ ނިާޝން ހޯދައިގެން އެ

ޓީތަުކެގ ކުރާ ުއސޫލެއް ުނގެންގުޭޅ. ިސޔާސީ ޕާ ވަސީލަތްަތއް ހޭދަކޮުްށގެން ެއކަން ގިނަ އަދަެދއްގެ މުަވއްަޒފުންނާއި ވަރަުށް

ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާ  ގެތަާކއި، އެނޫން ފަރާތްތަކުގެ މެންބަރުންބަރުންނަކީ ވެސް އެހެނިހެން ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި، ކްލަބުމެން

، ންސް ދެނީދެނީ، އެލަވަ އް. ދައުލަުތން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް އިނާޔަތް ތަނުން ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓާ ބައެތަން ފަދައިން އެ

ކާމިޔާބު ބެލެން  ރިީޓއަުށް ބަލައިގެން. ުނވަތަ ކާމިޔާބަުށް ބަަލއިގެން. އެޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ޕޮޕިއުލަ ނީ އެދެމާލީ މިންޙާ 

ބުގައި އެ ޕާޓީައކުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާ، ޖެނެރަލް އިލެކްަޝންގައި  ،އޮންނަ އެންމެ އާއްމު އެއް ިމންގަނޑަކީ 

ތަނުަގއި ައޅުަގނޑުގެ ކުރިން ވާަހކަދެއްެކިވ  ުށް އޮތްުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ކުރިއަފައިވާ ވޯުޓގެ އަދަދު. އެހެްނވީމާ، އަހޯދާ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ  ،ވެސް ވިދާޅުވި ފަދަިއން ެމންބަރު ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރިމެންބަރު، މި އިްއޒަތްތެރި 

 ،އޮތް އުސޫލުން މިހާރު މި ،އުސޫލުން ދަާވއިރުަގއި މިމުން ގެންގެ ދަުށުން ކަންތައްތައް ތަރައްީޤކުރަސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން

ބޭފުޅުންެގ ރުމަުށް އެ ކުިޓސްކޮުށް އުޅޭ އުސޫލަކަުށް ިހޖުރަފަދަ އެހެން މީހުން ވެސް ޕްރެކް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި

ން އައިއިުރ ސިޔާީސ ޕާޓީތައް އުފެދިގެ ވަނަ ައހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2005 ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއވާނެ ކަމަުށް. އާދެ!

ތެޭރގަިއ އަދާލަތު ޕާީޓ،  ގެއަދި ހަމަ އެ އަހަރު .ވިދިގެން ޑީ.އާރު.ޕީ . ޭއގެ ފަހުން ހަމަ ެއއާއެންމެ ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ

 ދިަޔއިރުަގއި ިސާޔސީ ޕާޓީތަކަުށް ފައިސާ ދިނުމުަގއި މެންބަރޝިޕަުށް ބެލުމުަށް ހަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އުފެދިގެންވަނަ އަ 2008

 ވަނަ އަހަރު 2009ދެންނެވޭކަުށެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  ްތތަކެއް ހުއްޓެކޭ އަުޅގަނަޑކަުށްރި އެހެން ގޮވުރެ އިންސާފުވެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއް  ވަނީ ވަނަ އަހަރު 2014. ްއވާފަބާ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއް

މިހާރު މި އޮތް ސިސްޓަމަުށް ވުރެ ޕޮިޕއުލަރިީޓ ވަނީ ިވއްާޔ ން ކަމަުށް ބާއްވާފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނު

އިމުކުރުމަުށް މިހާރު ން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ުއސޫލެއް ޤާބޭސްޑް، ޕޮޕިއުލަރިީޓގެ މައްޗަުށް ބިނާވެގެން އަުޅގަނޑުމެން ދައުލަތު

ކުރަނީ އެގޮތަުށް މަސައްކަތް ގެންދާނެ ކަމަުށް. . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުއޮތީ ތަންދީފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްރަޙް މި

ނުވަތަ އެހެން ، އަދި އިލެކްޝަްނސް ކޮމިަޝނުން ކުރައްވާ މަަސއްކަތްަތަކކީ ރާއްޖޭަގއި ޕޮލިޓިކަލް ަކރަޕްޝަން

ތްތެރިކަްނ ރާެގ ނަޒާޙާިސޔާީސ ދާއި ކަމަުށް ވަންޏާ ބާރާތުން ދަންނަވާއޭެގ ޕޮޒިިޓވް އި ،ނަމަ ބާރާތަކުން ދަންނަވާ އި

ކަންކަމާ ބެހޭ  މި ާއ،ފައިނޭންސިންގ ސްޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ އި އިތުރުކުރެްއވުމަުށް ޓަަކއި އިެލކްޝަންސް ފައިނޭންސިންއާ 

ގޮތުން ކުަރްއވާ ކަްނތައްތައް ކުރެްއވުން ކަުމގަިއ  ކަާމ ބެހޭކަންއެ  ،އެކަންަކން މޮނިޓަރކޮުށް ގާނޫނުތައް ހަދަިއ،

ގޮނޑީގައި މުގެ ުށިގެން އަންނަންޖެހެނީ މެންބަރުކަ. ޙަޤީޤަތުގައި މާލީ ބަޔާން ފެކަނޑައަުޅްއވާނެ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން
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ނޫން އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާލީ ބަޔާން ޙަޤީޤަތުގައި ފެުށިގެން އަންނަންޖެހެނީ ކެނޑިޑެންސީ  އިުށީންނަ ހިސާބަކުން

ބަޔާނަކީ އޭނާގެ ކެނޑިޑެންސީއާ އެީކގައި ހުުށަހަޅަންޖެހޭ އިޢުލާނުކުރާ ހިސާބުން. އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުގެ މާލީ 

ެއގޮތަުށް ޢަމަލުކުރާ ތަންތަން އެބަހުރި. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް އިންތިޚާބުތަކަުށް  ކަުމގައި ގާނޫނު ހަމަޖައްސަިއގެން އެްއޗެއް

ޕާޓީެއްއގެ  ތިލާއިރުގައި އެމެންބަރުން ބައިވެރިކުރާ ިސޔާސީ ާޕޓީތަކަކީ އެ އިންތިޚާބަުށް ކުިރމަ ،މެންބަރުން ފީލްޑުކުރާ

ޤައުމުތައް އެބަހުރި. އާދެ!  ހުރި ކަމުަގއި ހަދާފައި  މާލީ ބަޔާނާ އެީކގައި އިންިތޚާބަުށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަންތައް

އަުޅގަނޑުމެންެގ ، އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި މަުގން ހިނގައިގެން އަުޅގަނޑުެމންގެ ސިޔާސީ ކަންތައްަތއް ހަރުދަނާކޮުށް

މުގައި އަުޅގަނުޑ ހަަދން ބޭނުންކަ ގަިއ ހުރި މައްސަލަތައް ަނއްތާލައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ  ،ތެރިކަން އިތުުރކޮުށްތްނަޒާޙާ

މަގުން އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަން ކުރިއަުށް ަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމުަގއި ދެކެން. ިމއީ ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅުއްިވ  އެދެކެން. 

 ދެ މެންބަރުންނާ މި އިސަުރކާރުންނާ ،ގޮތުން ހުގެ ގަާވއިދު ހުުށަހެޅިފައި އޮންނަމަޖިލީ ،އޮތީ  ބިލެއް ކަމުަގއި ވެފައި މި

އިެލކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ހުުށަހަޅުްއވާ ިމއީ އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަުތގަިއ ައޅުގަނޑު ދެކެނީ  .ފަރާތުން ހުުށަހެޅޭތީ

ަމއްޗަުްށ މިދެންނެވި ގޮތުގެ ، ޕްރޮސީޖަރަލް ގޮތުން ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅުއްވީ. އެހެންވީމާ .ބިލެއް ކަމަުށް

 އި އަުޅގަނޑުމެންގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވއި، ިމދެންނެވި މަގުމަގުން ހިންގަަވއި،

މިއަުށްވުެރ  ،މިއަުށްވުެރ އުފެއްދުންތެރި ،މިައުށްވުރެ ބާއްޖަވެރި  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިާޔސީ ހަޔާތަުށް މިއަުށްވުރެ ފަހި

ހަރުދަާނ ދުވަސްތަކެއް ގެނެސްދެްއާވނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ުއއްީމދުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތުަށް  މިއަުށްވުރެ ،ތެދުވެރި

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  އިރާގެދާ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ދެއްެކވި ބަެއއް  ރަީއސް. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޅުގަނޑަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުެރވޭ. ައޅުގަނުޑގެ ނަޒަުރގައި ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ދަފްތަރު ވާހަކަފުޅުތަކަުށް އަ 

 ެޖހިވަޑަިއގަންނަާވ ޒާުތގެ ކަެމއްކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ކުރަްއވަންކަމެްއެގ ގޮތުަގއި އެއީ އިލެ ބެލެހެއްޓެވުމަކީ އެއް

ންތައްަތއް. އެހެްނ ބުތައް އިންތިޒާުމކޮުށް ބެލެހެއްުޓމުގެ ކަމީހުންގެ މަސައްަކތަކަުށް ވާންޖެހޭނީ އިންތިޚާ ނޫން. އެ

ކަމެއް. ޕާޓީެގ  އަމިްއލައަުށް ހިނގާ ޕާޓީެއއް ތަުކގައި ެވސް ިސާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ދަފްތަރުތައް ެބލެހެއްޓުމަކީ އެ ޑިމޮކްރެސީ

ުށް. ޕާޓީތަކުގެ ރެލީސްތައް ޭބއްޭވ ރިޓީ ބަލަނީ އިންތިޚާބުތަކުން ވޯޓު ލިބޭ މިންވަރަބޮޑުމިން ބަލަނީ ޕާޓީގެ ޮޕޕިއުލަކުޑަ
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، ޕާޓީތަކެްއގެ ބޮުޑކުޑަމިން ،ގޮްތގޮތް ކަނޑައެޅިަފއި ހުރޭ. ެއގޮތުން އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ފާހަަގކުރެވެނީ  އެކި . މިންވަރަުށް

ުޅގަނޑުމެންގެ ޕާޓީތަކަުށް އިންތިޚާބުތަކުން ވޯޓު ލިބޭ މިންވަރަުށްކަން. މިގޮތުން ބަލާއިރުަގއި އަ ރިޓީ ބަލަންޖެހޭނީ އެޕޮޕިއުލަ

ިގނައިން އަބަދުވެސް ދެމުންދާ ޕާޓީ. މިދެންނެވީ ގޮނޑިތަްއ  އެމް.ޑީ.ޕީައކީ އިންތިޚާބުތަުކަގއި ރައްޔިތުން ވޯޓު އެންމެ

ނޫން. ވޯޓު އެންމެ ގިނައިން ލިބެމުންދާ ޕާޓީ. އެއީ ކައުންސިލު ިއންތިޚާބުތަކުގައި ވެސް. އަދި  ގިނަވާ ގޮަތކަުށެއް އެންމެ

ކުެރވޭނެ ުއސޫލެއް ކަނަޑއެޅުން  . ެއހެންވީމާ، މިގޮތަުށް މިކަން ގަިއ ެވސްޖިލީހާ އަދި ިރޔާސީ އިންތިޚާބުރައްޔިތުންެގ މަ

ނަމަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ވާ ކަމުަށް  އެއީ އެންމެ ބުއްިދވެރި ގޮތްކަުމގައި ައޅުގަނޑު ވެސް ދެކެނީ މުސްތަޤުބަލަުށް ބަލާ

އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަްނ ޢައްޔަންކުެރއްވުމަުށްފަހުަގއި  މަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އާޅުމުގެ ބޭނުމި މައްސަލަ މިގޮތަުށް މި ހުުށަހެ

އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ގޮތުަގއި ހެދުން. އަޅުގަނޑުމެން ގެބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ސަރުކާރު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަުށް ސަރުކާރު ޕާޓީއަކީ އެންމެ

ގިަނއިްނ ހިންގުމަުށް ފައިސާ އިތުރަުށް  ޑީ.ޕީގޮުތގައި މިހެން އޮންނާތީެވ. އަދި އެމް. ގެބޮޑު ސިޔާސީ ޕާީޓއެއް  އެންމެ

ގެ ގޮުތގައި ހެއްެދވުމުެގ ލިބޭނެ ކަމަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާތީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާޓީައކީ ގަދަބާރުން ކުޑަކޮުށްލާ ޕާީޓއެއް 

 ކަމުަށް  ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަުޅ ނޫން ހުުށަހެޅުމެއް ނޫން، އިޞްލާެޙއް  ިއޞްލާޙެއް ކަމަުށް.ދުގައި ހުުށަހެޅުްއވި މަޤްޞަ

 ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ،އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަނުޑމެންގެ ޕާޓީން މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގައި 

 އި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.ީޕއާ ެއއަުށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކަންަތއްަތއް ޙައްލުކުރުމުަގއި

ނޫނިއްޔާ އިލެކްޝަންސް ގޮތުަގއި ދެކެްނ. ގެ ކަމެއް މުެއ ނަޒަރިއްާޔއިން ވަރަުށް މުހިއް ކުމަކީސަރުކާރާ ވާހަކަދެއް 

ފުރަތަމަ އުފެދުނު ސިޔާސީ ޕާޓީ.  ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އެމް.ޑީ.ޕީައކީ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ކޮމިޝަނާ.

ފިކުރު މި ަޤއުމަުށް ގެނެސްދިން ޕާޓީއަކީ  ޓީ. ސިޔާސީ ޕާޓީގެބޮޑު ިސޔާސީ ޕާ އެންމެ ،ވެަފއިއަުށް ސިޔާސީ ފުރަތަމަ ޕާޓީ

ދާއިރާަގއި އެމް.ީޑ.ޕީައީކ މި ، ވާތީެވ އަުޅގަނޑު ކުރިްނވެސް ަތކުރާރުޮކުށް ދަންނަވަމުންދާ ފަދައިން އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަުށް

ން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ވަރަުށް ނުިއކެލްޝަންސް ކޮމިޝަ  އިފަދަ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ާޕޓީއާ ޔުނިވަރސިީޓއެއް

 އި އޮތީ ާލޒިމުކޮުށްފަ . މި ބިލު ހުުށަހެޅުްއވިއިުރގަިއ މިކުރެްއވުުމގައި ކަމެއް ގޮތުަގއި ދެެކން މިފަދަ ކަންކަން މުމުހިއް

 ،މަތީން މެންބަރުން ވަދެ އެ ުއސޫލުން ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެ ،ކުީރގައި އޮންނަ އުސޫލުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މީގެ

ިފ ތައް އަލުން ނުޖަހައިގަރޕްރިންޓުފިންފަހުން  ވާިއރުގައި ީމގެއި އެއޮންނަ ގޮތަުށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކޮުށްފަ

އެ ޕާޓީތަކުން ވަކިވެގެްނ  މީހުން ނޫނިއްޔާ އެ .މެންބަރުންކަން އުނިވެގެންދޭވެސް  ކުރީގެ މީހުން ،ނަމަ ކަމަުށް ވަނީ

ގެ ކުރަން އޮްތ ގޮެތއް ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ނުެދކެން. ަފހުން ހެދޭ ގާނޫނަކުން ކުރީ  ކަންދެޭއ. ެއއީ އެ ޓިކަލީ އެބައޮޓަމެ

ނޫްނ  ވެސް އޮތީކީ ުމވާ ކަމެއްމުހިއް މިީއ އަދި ؛ަރއްޔިަތކަުށް ތަކުލީފު ލިބޭނެ ގޮތްތަަކކަުށް ،ުށް ތަކުލީފުކަންކަމަ

ނޫން. މިހާރުވެސް  ެވސް އޮތީކީ މި ވެރިފައިކުެރވޭނެ ގޮތެއްކަންތައްަތއް. މިކަން މިގޮތަުށް ކުރުމަުށްފަހުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި މި

ވެސް އެއީ ކާުކގެ ފިންގަރޕްރިންޓުތޯ  ޖެހީމަ ނެތް އެ ޤާބިލުކަމެއް ފިންގަރޕްރިންޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުަގއި 

ފެންނަނީ.  ތަން މި ރާކުޅަދާަނކަމެއް. އެހެންވީމާ، ތާކުންާތުކނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތުގައި ކު ބެލުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް،
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ނުވޭ.  ގޮތުން މީގެކުރީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އުެފއްދުމުަގއި ބާނީންގެ ގޮތުަގއި ތިބި މީހުން ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަކަުށް ވާ މިހާރު މި

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނަމުަގއި ރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާކަްނ ުކރެއްިވ ބޭބޭފުޅުން ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ަރއީސްކަްނ 

ބޭބޭފުޅުްނގެ ތެރޭަގއި މި ަރއްޔިތުންެގ  ވޭ ޕާޓީ. ޕާޓީ އުފެއްދި އެބަ އޯއަުށް އިނީޝި  ުނވޭ. އެބް ވެސް ރެްއވި ބޭފުޅަކަުށްކު

 ޕާީޓގެ މެންބަރަކަުށްއީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ާޞލިޙް އެ މަޖިލީހަުށް ނިސްބަތްވެވަޑަިއގަްނނަވާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ީލޑަރު

ނުވޭ. އެހެްނވީމާ،  ސް ނުވޭ ކަންނޭނގެ. ކިތަންމެ މެންބަރުންނެއް ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަކަުށްނުވޭ. ައޅުގަނޑުމެން ވެ

ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ  ،ައދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަުޤބަލަުށް ކުރެްއވުމަކީ މިއީ  މިކަހަލަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންތައްތައް

ކަުށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، މި ގޮތް ކަމަ ދާއިރާއަުށް އެންމެ ރަނގަޅު ނޫނިއްޔާ އެ ،މުސްތަޤުބަލަުށް

ކަމުގައި ދަންނަަވން. މިއީ ދެކޮޅުނުޖެހޭ އެއްެޗއް. ކުރިން ގަވާއިދަކާ ެއްއގޮތްވާ  ފާސްކުރުމަކަުށް އަޅުގަނޑުގެ ާތއީދެއް ނެތް

ކީ ކުެރވޭނެ ގާނޫީނ މީހުން ވަކިާވނެ ގޮތްތަކަކަުށް ކަންތައްަތއް ުކރެއްވުމަ މަތީން މީހުން ވަދެފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެ ގޮތުގެ

ތަކުލީފުތައް މީހުންނުަށް ނުޖެއްސެވުން  ،އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބުރަތައް ނޫން ކަމަުށް ވެސް ހަމައެއް

ބޮޑެތި ޚަރަދުަތްއ ހިނގާ ބޮޑެތި ކެންޕޭނުތަްއ  ،އެދެން. ޕާޓީތަކަުށް މީހުން ެވއްދުމަކީ ވެސް އެއީ ޮބޑެތި ެކންޕޭނުތައް

ދަކީ ސަރުކާރު ހިންާގ ޕާޓީ މަިއގަނޑު މަޤްޞަ ، ދަކީ ަޙޤީޤަތުގައިންކަން. ެއހެންވީމާ، މީގެ މަޤްޞަވާ ކަ ހިންގައިގެން

ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަ ަވކިެވގެންދޭ ކަންނޭނގެ  ގޮތުަގއި ހެދުން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ތިީރސް ހާހަުށް ބޮޑު ޕާީޓގެ އެއީ އެންމެ

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުެރއްވުމަުށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން.  މިގޮތަުށް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރީމަ. އެހެންވީމާ،

 ވާ އިޚްާލޞްތެރި މީހުންނަުށް ވެގެން ،ހަމަ ލޯބި ހޯދަންޖެހޭނީ. އެއީ ރަނގަޅު .ނޫން ގަދަބާރުން ތާއީދަކީ ލިބޭނެ ެއއްެޗއް

ކަން އަުޅގަނުޑ ނޫން ުށްގޮތަރަނަގޅު ގެ އަދި އެ ވިސްނުންފުޅު އެހެރީ އަދި އެންމެ މެއް. އެހެންވީމާ، ރައީްސ ާޔމީންކަ

 ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ުމ ުކގެ މި ބިލަކީ މިއީ ވަރަުށް މުހިއްރައީސް. ިމއަދު މި ބަހުސްުކރެވޭ ިސޔާސީ ޕާޓީތަޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 ވަނަ މާއްދާއަުށް މި  9 ،ގެންނަ އިޞްާލޙަކީ އެހެންމެ މި ބިލުގައި މިއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަގޮުތގަ  ގެބިލެއް

ރި ޕާޓީތަކަުށް ބަލާއިރު މިހާރު ހު އިޞްލާޙެއް. އަދި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހާރުން މިހާރަުށް ގެންނަންޖެހޭގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މި

ުްށ ނިސްބަތްާވ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި، ޕީ.ޕީ.އެމަ ުށްޕާީޓއަީކ ޕީ.ޕީ.އެމް. ީޕ.ޕީ.އެމައްަޙކަން ހަމައެކަިނ އޮތް އެންމެ ސަ
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އޭނަގެ ފުރިހަަމ  އިާކޑާ ޑީ.އައި ،ޖެހި އިނގިލީގެ ނިޝާންގާނޫނުަގއި  އެއީ މިދެންނެވި ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ

މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރެވިގެން ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުެފދުނު ޕާޓީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

މީހުންގެ ރުހުން އޭގައި އޮތްކަްނ  އެމީހުންގެ ރުހުމުގައި.  ޙަޤީޤަތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް މީހުން ވައްދަންޖެހޭނީ އެ

އިންގިީލގެ ިނޝާން ޖެހުމާއި އަދި އޭނާގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަުށް ހުރުން.  ،ކަމަކީ އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސާބިތުކޮުްށދޭ

ނަމެންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގައި ތިމަން ؛އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިބި މީހުން ،އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވާ ިކތައް މީހުންތޯ ބުނެފައި އޮތީ

ކަެމއް. މިކަން  އެ ނޫނޭ. ތިމަންނަމެންނަކަުށް ނޭނގެއޭ ނަން ޖައްސާފައި އޮތީ ތިމަންނަމެންގެ ރުހުމާ އެްއގޮތަކަުެށއް 

ވާހަކަ ނެތިއްޔާ ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެސްގެން  ާގނޫނެއްަގއި މި ،ގެނެްސގެންވެސް އިޞްލާޙު އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ ގާނޫނަކުން

އޮތީ ވަރަުށް ރަނގަޅު  މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން މި ؛އޮތީ ރަނގަޅު ޖެހޭ ނޫންތޯ އެބަ. މިހާރު މި ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން

ސް ކޮމިޝަނުްނ އޮތީ އިލެކްޝަން ކުރެޭވނެ އުސޫލުތަކެްއ މި ސިސްޓަމެއް ނޫނީ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން މިކަން

ކުރިްނ  ބަޔަކު ީމގެ ދަނީ ވަކި މި ނިގެންއޮތުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެއޮތް . އެހެންނަމަެވސް، މިހެންކަނޑައަުޅްއވާފަ

 އެ ،ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭަގއި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިގެން  ،ކޮުށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކެްއެގ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި

ވަރަުށް  މިއީއޮންނަނީ.  މީހުންގެ ނަން މި ޕާޓީއެްއގައި ތިމަންނަމެން ތިބެންނުޖެހޭ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޕާޓީއެްއގައި އެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެއްދި  ނޫން. ދަކީ އެއެއްޓީތައް އުފެްއދި މަޤްޞަދެރަކަމެއް މިއީ. އަުޅގަނޑުެމން ސިޔާސީ ޕާ

 ުށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް ކޮުށްދިނުން. ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި އޮތީ މި މުޖުތަމަޢަ ދުތަކުގެ ތެރޭަގއި މިމަޤްޞަ

ތު ޕާޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ން އަދާލަދެ ،ހިނގާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަެއކަނި އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި

ކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު ކޮންކަމެއްތޯ  ކަންކަން ތަންތަން ރޯކުރުމާއި މި ާރއްޖޭަގއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައިވަދޭ. ދިވެހި އެއަުށް

ގޮުތަގއި ކަމެއް ކުރާ ބައެްއގެ  މިނޫން އެހެން ފައްދައި،ގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުކުރަނީ؟ މުޖުތަމަޢު

ތަންތަނުގަިއ  ،ގަބޫލުކުެރވެނީ ،ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވެނީ !ހިނގާމެންނަކަުށެއް ނުފެނޭ. ބަލަމާއަޅުގަނޑު

ނޫނީ  ،ނީ ކުުށުގެ ވެުީށގައި ކުރަ ކަންކަން މި ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހައި، ާރއްޖޭގެ ކަންޮކޅުތަުކގަިއ ތަންތަން ރޯކޮުށް ،އުޅޭ

ކުރަނީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ އެމް.ޑީ.ޕީ. ބޮޑު ސިޔާސީ ޖަމާޢަތަކުން  ކުރަނީ. އެކަމަކު މިއަދު ެއކަން އް ކަމަުށް ެއކަންއެކަހަލަ ބައެ 

، މުދަލުަގއި ހުޅުެޖހި ބައެއް ިމއީ. އެހެންވީމާ އި ުދއިސައްަތ މިލިައން ރުފިޔާގެރީގަ ެފބުރުވަ 8ކަންތައް.  ކުރަނީ މި މި

ުށް ފަތުރުވެރިން ނައުމުަށް ނޫނޭ. ދިވެހިރާއްޖެއަ ކުރަނީކީ ކަމެއް ޤައުމަުށް ފައިދާހުރި ހަމަ އެއް ،ދައުލަތަުށް ؟އަދި ކޮބައިތޯ

ނޫން.  ވެސް ނޫން. ޕާޓީއަކަުށް ވަްއދާވަރު ބައެއް ވެސް ވަރު ބައެއް ދޭންނަކީ މިއީ ޕާޓީ ހަދަން ހުއްދަމި މީހު ގޮވާަލއި،

ޔަސް އިލެކްޝަންްސއިން ީޓއަަކުށް ލައިގެްނ އުޅެން. މީގެްނ މީހަކު ސައްަޙ ފޯމެއް ގެްނދިޔަހެޔޮނުވާނެ މިވެރިން ޕާ

 .ތިބީ. މިއީ ނޫނިއްޔާ. މިއީ ޓެަރރިސްޓުން މި އިނޫން އެތައް ބަިއވަރު ސްކްރީނެއް ކޮުށްފަ ކަމެއް ބަލައިގަންނާނެ

ނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ގެނެސްދިނުމަުށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މި ޕާޓީތައް މި ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ފަިއދާހުރި ރަ

އަނެއްޮކޅުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތައް ަބއިވަރު ލާރި ަނގަިއެގން ޕާޓީގެ ލީޑަރު ސަލާމަތްކުަރންވެގެން މި މަސަްއކަތްކުރަނީ. 
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ނަން. ދައުލަތުެގ ޅާމަޖިލީހަުށް އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަމި އެހެން މީހުންގެ ޙައްުޤ ކޮބާ؟ އަުޅގަނުޑ ވަރަުށް ައވަހަުށް  !ބަލަ

ދޫކުރާ ފައިސާ ދޫނުކުރަން. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް މިތާ ހަރަކާތްތެރިާވ  ނުދޭ ޕާޓީތަކަުށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިބަޖެޓަުށް ވޯޓު

ވަންޏާ ދެން ބަޖެޓުން މިހާރުވެސް ސިޔާސީ  ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ އެ ޕާީޓއެްއގެ މެންބަރުން ބަޖެޓަުށް ވޯޓު ނުދީފި ކަމަުށް

ތަނަުށް ހުުށަހަޅާނަން.  ދޫކުާރ ފައިާސ މިދެންނެވި ޕާޓީތަކަުށް ދޫނުކުރަން އިޞްލާެޙއް ައޅުގަނުޑ މި ޕާޓީތަކަުށް އެ

ކީއްކުރަންތޯ ދޭްނވީ؟ މި މީހުން މަގުމައްޗަުށް ނިކުމެ ތަންަތން ރޯކުރަންތޯ ދޭންވީ؟ މި މީހުން ނިކުމެ ވަކި ދީނެްއގެ 

 ،ނޫން އެހެން ދީންތަކަުށް މިތާ ޖާގަ ތިމަންނަމެން ދޭނަމޭ ބުނެ  ވާހަކަ ދައްކަންތޯ ދޭންވީ؟ މާްތވެގެްނވާ އިސްލާން ދީން

ދިވެހިރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކޮުށްދޭންވީ؟ މިއީ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަުށް އުވާލަންޖެހޭ ޕާޓީއެްއ 

 ރަނގަޅަުށް ގާނޫނެއް ތަންފީޛުކުެރވޭއެމް.ޑީ.ޕީައކީ. މިހާރުން މިހާރުަށް އުވާލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

މި ފާއިުތވެދިޔަ ތަނުަގިއ  !މިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ގޮުތަގއި އެމް.ީޑ.ޕީެއއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑު ބަލަމާހިނގާ ،ނަމަ

 ހުރި މިންވަރު. ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ ކަުށް ހުރި ހަރުދަނާކަން އައިްއސައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ަކންތައްތަ

ކްޝަންސް ކުރަީނީކ އިނގޭތޯ. އިލެ ނޫން ކަންތައް ތަން. މިހާރު އެހެނެއް ކުރާރެދޭތެރެރިން ޕާޓީތައް ޖޫރިމަނާދޭތެ

ވަރަުްށ  ،ކޮުށްނިގެންދިޔައީ ވަަރުށް ސިސްޓަމެޓިކުއަލަުށް އައި މެންބަރުން އައުމަުށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެކޮމިޝަނަުށް 

ހަމަހަމަކަމާ އެކު ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަނީ. ދެން އިއްޒަތްތެިރ  ުށްރަނގަޅަުށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަ

ގިނަ ވޯޓު ހޯދީ.  ތިމަންނަމެންނޭ އެންމެ ،މެންބަރަކު ދެންމެ ވާހަކަދައްަކމުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެމް.ޑީ.ޕީައުށް ނިސްބަތްވާ

ފަހުން ބޭއްވި ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަެކްއ  ދިރާސާ އެންމެފަހުގެ  އެންމެިގނަ ދިރާސާ ބަލަނީ،  އެންމެ ،އެންމެ ވޯޓު ހޯދަނީ

ނެތިގެން ދައްކައޭ ތިމަންނަމެންނަކީ މި ޤައުމުގައި އޮތް  އޮންނާނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ޕީ.ޕީ.އެމް ކާމިޔާބުކޮުށްފަ. އަދި ލަދެއް

ފަހުން ބޭއްވި  . އެންމެގިނަ ވޯޓު ހޯދި މީހުން ވާނީ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީއަކަުށް ބޮޑު ޕާޓީއޭ ކިޔަިއގެްނ. އެންމެ އެންމެ

ކިހިނެއްތޯ؟ ބޮޑު ތަފާތަކުން އޮންނާނީ  ؛އިންތިޚާބުތައް ވެސް އޮންނާނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަިލކޮުށްފަ. ދިއްގަރު ާދއިރާ

ފަހުން ބޭްއވި ހުރިހާ ލޯަކލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުތަްއ  ފަހުން ދިޔަ. އޭގެ ބޮޑު ިއންތިޚާބު އެންމެ ބަލިކޮުށްފަ. އެއީ އެންމެ

މި  !ދައްކަނީ. ބަލަ ކުރީގެ ވާހަަކއެއް ތި ޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮުށްފަ. ދެން ކޮން ފަންސަވީސް ޕަސަންޓޭ ކިޔާކަުށް. މާބޮ

ފަހުންތާ  ަރނގަޅުތާ. އޭނަ ައއި މާ ޅުނު ކުްއޖެއްގެ ވާހަކަ ެދއްިކއްޔާ ޤައުމުަގއި ވެރިކަމަުށް ނާންނަިއރުގައި މަގުމަތީަގއި އު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ، އްގެ ތެރޭގައި ދާންޖެހުނީ. ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީމި ޤައުމުގައި މި ހަލަބޮލިކަމެ

 މު އިޞްާލޙެކޭ. މީގެ ސަބަބުން ގިނައި އޮތް އިޞްލާަޙކީ ވަރަުށް މުހިއްގާނޫނަުށް ސަރުކާރުން މި ުހުށަހަޅުއްވާފަ 

 ގެ އި އާއްމުްނގެ ތެޭރގަިއ ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުންޔާ މީގެސަބަބުން ޕާޓީތަުކެގ ތެރޭގަ ކަންތައްތަެކއް ހަރުދަނާެވގެންދާނެ.

މީހުންގެ  އެ ،އަދި އޭގައި ބަިއވެިރވާން ބޭނުންނުވާ މީހުންނުަށް ވެސް އެ ޙައްޤު ،ގޮތުަގއި ތިބޭ މީހުންގެ ވިސްނުމަުށް

ސް ކޮމިޝަނުގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުެރވޭނެ ޮގތެއް އޮންނަންވާނެ. ަވގަުށް ީމހުން ޕާޓީތަކަުށް ވައްދާ އުސޫުލ އިލެކްޝަން

ކަންތައްތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުމަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ތެރެއިން އެބަ ނިމުމަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ. އެ
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ހުުށަހެޅުއްވި  ޞްލާޙެކޭ. އަދި މި ބިލު މިއަދުމު އިން ބޭނުންވަނީ މިއީ ަވރަުށް މުހިއްއަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަ

އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ވަރަުށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ފޭދޫ ދާ

ކުރަްއވާ ައގުހުރި މަސައްކަތްތަކަުށް ޝުުކރު ދަންނަވަމުން މިއަދުގެ  ވަރަުށް ޤައުމީ މެންބަރެއް. ޤައުމަުށް ޓަކައި އެ

 ލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ވައްސަލާމް ޢަހަކަކޮޅު ިނންމާލަންއަޅުގަނޑުގެ މި ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަުށް. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

 ވާ އިްޞލާޙަކީ ޒާތީ ތަަޢއްޞަބުން ރަީއސް. ސިޔާީސ ޕާޓިތަުކގެ ބިަލުށް ހުުށަހެޅިފައި މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ޓީއަުށް ވެްސ ފުރިގެންވާ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ދެ ޕާ

ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ަމއްަޗުށް ބިނާކޮުށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަަކުށް ދޫކުރާ ފައިސާ ދޫކުާރ ްސެވވޭ އިންތިޚާބުތަުކަގިއ ވޯޓުއެއްބަ

އް ކަހަލަ ޮގތަކަުށް މިކަމަކާ ތަޢާރުޟެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ެދ ޕާޓީއަުށް އެްއވެސް އް އެކަުަށއެޅުމަުށް ހަމަ އެްއވެސް؛އުސޫލެ

ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރަން.  ކުރުން އެއީ އެންމެ ެއގޮތަުށް އެކަންނުވެވޭ. އެހެްނވީމާ، 

މަޖެއްސީާމ ގޮުތގައި ހަ ގިނަ ޕާޓީގެ މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުަގއި އަބަދުވެސް އޮންނަ ޕާޓިއަކީ އެންމެ މީހުން ،ނޫންނަމަ

އޭރަުކ ސަރުކާރުަގއި އޮންނަ ޕާީޓ  .ނެ ގާނޫނު ބަދަލުކުރާކަުށްވާނެ. އޭރަކުން ނުޖެހޭ މިހެން މިކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގިަނއިން ފައިސާ ިދނީމާ އޭރުން މިކަން ެއގޮތަުށް  ޕާީޓައުށް އެންމެ އެއީ އެންމެ މީހުން ގިނަ ޕަޓީ ކަމަުށް ކަނޑަައޅާފައި އެ

ން ޕާޓީެއއް ވެރިކަމަުށް ސް އެހެހިނގާނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އަބަދުވެްސ ޖެހޭނީ އެހެންނޫނިއްޔާ އަނެއްާކވެ 

ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން ހުރި ފޯމުތަކަކީ އެއީ ބަލަިއގަނެވޭނެ ފޯމުތަކެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ،  2012ދެން ބުނާނެ  އަިއއްސަ

ޕްރިންޓު ޖަހާފައި ފޯމު ހުުށަހަޅާުށޭ. އްާކވެސް ެޖހޭނީ އަލުން ފިންގަރހިސާބުން ފެުށިގެން ހުރި ފޯމުތަކުގައި އަނެ އެ

މި ހުުށަހެޅުމަކީ ދިވެހި  ،ވާތީ ކަމަކީ އަބަުދެވސް މިގޮތަުށް ސިޔާސީ ފިކުުރަގއި ބަދަލުކުރަމުންދާނެ ކަމަކަުށް ންވީމާ، މިއެހެ

ުނކުރެވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ފައިދާ ޮބޑު ހުުށަހެޅުމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑަކަުށް ވެސް ހަމަ ގަބޫލެއް

މީހާއަުްށ  މީހާއަުށް ލިބެން އޮންނަ ވަޒީފާ ނުލިބޭ ސަބަބެއް. އެ ދު ތިމާ ހުރުމުން އެއީ އެސިޔާސީ ޕާޓީެއއްަގއި މިއަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެްއ ނުކުރެޭވ ސަބަބެއް. ސަރުކާުރގެ ިބޑަަކުށް ހުުށަހަޅައިގެން އެ ބިެޑއް 

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ  އިފިކުރާ ގުޅިފަ  އޮތީ ހަމަ ސިޔާސީ ވެސް މި ހުރިހާ ކަމެއް ނުލިބޭންޖެހޭ ސަބަބެއް. މި

އިމުުކރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ިސޔާސީ މާަޙއުލެއް މި ަޤއުމުަގއި ޤާ ، ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް މި ޤައުުމގަިއ އަުަށގަނެ
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ފުޅުންގެ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބޭ ވިސްނަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮުށް އެ 

އިުމެވެގންދާ ދުވަހެއް ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ޤައުމުަގއި އުެޅވޭނެ ެވއްޓެއް ޤާ ކަންތައްތައް ވެގެން މި

ނޫން. ސިޔާސީ ފިކުރުގައި އިިދކޮުޅ ޕާޓީއަުށް އުނދަގޫކުރުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުތަކަުށް ކުދިކުިދ  ފެންނަނީ އެކަމެއް މި

ހަޅަިއގެން ވާން އޮތްހާ އުނަދގުލެްއ ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. މާދަމާ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ވެިރކަމަުށް ައއިާމ އިޞްލާޙު ހުުށަ

އަނެއްާކވެސް މި ހުރިހާ އެްއޗެއް ބަދަލުކުރަން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މި ޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަުށްވުރެ 

ން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ާޒތީ ތަޢައްޞުބާއި ފިތުނައާއި ހަރުދަނާކަމާ އެކު ކަންކަން ނިންމާ ބަޔަކަުށް ވާ

ހަސަދައާއި ދޭތެރެޖެއްސުާމއި ދެބައޮޑުވުުމގެ ތެޭރގައި ގެނިބގެން ދާކަުށްނުޖެހޭ އިްއޒަތްތެެތރި ރައީސް. މި ޖީލަކީ މި 

ތްތެރި ރައީސް. މިވަރު ތަޢުލީމީ ޖީލެއް ޤައުމު ހަލާކުކޮުށްލާ ޖީލެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އިއްޒަ

މި ޤައުމުގައި އޮެވ، މި ޒާތުެގ ހަޑިމުޑުދާރު ކަންތައްތައް މި ޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާކަން މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނުަށް 

ހޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ގަބޫލެްއ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުށް ވުރެ ފިތުނައިން ިނކުމެ، މިއަުށް ވުރެ ހަމަޖެ

މާޙައުލެއްަގއި ވާހަކަަދއްަކއިެގން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަންތައްތައް ހަމައަކަުށް އެުޅވެންެޖހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ދުނިޔޭގައި ޒަމާންތަެކއް ވަންެދން ކަންތައްތައް ކުރަމުންގެްނދިޔަ އުސޫލާއި ހަމަތަކަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް 

ުށް ވާން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ އުސޫލުން ކޮުށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ބަލައިގަެނވޭ އުސޫލާއި ހަމަތަކަ

އެްއވެސް ކަެމއްަގއި ޙައްެލއް ހޯދިފައެއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ހަމަ، 

ބުތަކުގަިއ ހޯދައި ވޯުޓގެމަްއޗަުށް ބިނާކޮުށް ިސޔާސީ ޕާީޓެގ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެްސ ހަމަ ވަރަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ، އިންިތޚާ

ބޮޑުކުޑަމިނާިއ، އެ ޕާީޓއަކަުށް ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ އެކަުށަެއޅުމަކީ ދުނިޔޭގެ އިންސާުފގެ ތެރޭަގއި އެކަން ކުރަމުންދާ ގޮްތކަން. 

އި އޮންނައިރުަގއި ބޭނުންވާ ނުފޫުޒ އެގޮތަުށް ެއކަން ކުރުމަކުންނެްއ އެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަުްށ އެ ޕާޓީއެއް ވެރިކަުމގަ

ފޯރުވުމުގެ ކަންތައްތަެކއް ނުިހނގާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަނެއްޮކޅަުށް ބަލާއިުރ ޚަރަދުެގ ގޮތުން ވެސް ިމއީ ވަރަުށް 

ބޮޑު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މުޅި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި، މި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީން 

ނޑޭ މީހުންނާއި ވަންނަ މީހުންގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާިއ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަީކ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަުށް ކެ

ވަރަުށް ބޮޑު މަަސއްކަތްތަެކއް ހަވާލުެވގެން ކުެރވޭ ކަންތައްަތއް. މި ކަންތައްަތއް ބިނާވެަފިއ އޮންނަނީ އަުޅގަނޑު ކުރިން 

އޮންނަ ބަޔަކަުށް ފަހިވާ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުރުން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެއީކީ ނޫން ދެންނެވިހެން އޭރަކު ވެރިކަމުަގއި 

އެންމެ ރަނގަޅު މާޙައުލަކީ. ެއއީކީ ނޫން އެންމެ ރަނގަޅަުށް އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. އެހެންކަމުން، މިއަދު ވެސް 

ދަލުގައި ހަމަ އެންމެ ިގނަ ވޯޓު ހޯއްދެވި ޕާީޓައީކ ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމެްއ ހުރެއްޖެއްޔާ ހަމަ މި އިޞްލާޙުގެ ބަ

އެއީ އެންމެ މީހުން ގިނަ ޕާޓީ ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި މިކަްނ ނިންމީމާ އެއީ ދެ ޕާޓީއަުށް ވެސް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ުށްގެން އަބަުދވެްސ އެކު ގަބޫލުކުެރވޭ އުސޫެލއް ަކމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން އެބަޖެހޭ. މި ނޫން ގޮތެއްަގއި މިކަން ކޮ

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އޮންނާނެ މި ބިލު ހަމަ އިނގޭތޯ. ހަމަ އަނެއްކާެވސް ވެރިކަން ަބދަލުވާއިރަުށް ދެން ތިބޭ މީހުން 
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މައި ޕާޓީ، ބޮޑު ޕާޓީ، ގިނަ ޕާޓީއަުށް ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެްނީވމާ، އެކަން ެއގޮތަުށް ހުުށަހެޅިެގންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ވީމާ، މި އިޞްލާަޙކީ ެއ އުސޫލުން ޒާތީ ތަޢައްޞަުބެގ މަތީގައި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަކަުށް ވާތީ ައޅުގަނޑު އެހެން

  ވެސް ވަރަުށް އިދިކޮޅު މި ިއޞްލާޙާ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

)ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަުށް މި ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙާ މެދު  2013/4ރަީއސް. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކުރެވޭއިރު ތަފާތު ގޮްތޮގތަުށް އެކި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިފި. އެހެން ވާން ެވސް ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބަހުސް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި އިޞްލާޙު މި ހުުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަްއ 

 85ނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން

މެންބަރުންނަުށް އެކަންޏެއް ޫނން މިކަން އެނގޭނީކީ. ިދވެިހ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންަނުށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. އަދި 

ަޝުކވާ އެބަ އާދޭ، ތިމަންނާމެންގެ އެނގެން ވެސް އެބަ އެނގޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން  ަވރަުށް ގިނަ ރަްއޔިތުންގެ 

އެނގުމެއް ނެތި ތިމަންނާމެންނަުށް އެއްވެސް ކަހަލަ އެްނގުމަކާ ނުލައި ތިމަންނާމެން އެބަ ތިބެއޭ ތިމަންނާމެން އެކިެއިކ 

ުށް ކަންކަމުަގއި ތިމަންނާމެން ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގަިއ އޮތްޯތ ޮގއްސަ ަބލައިލާއިރު ތިމަންނާމެންނަ

ނޭނގި ޕާޓީތަކަުށް ެވއްދިފަ. މިއީ ޙަޤީޤަތެއް. ިދވެހިރާއްެޖއިން ސްކޮލަރޝިޕްަތކަުށް ޮގއްސަ ިކަޔވާކުދިން އެނބުރި 

އަންނައިރު ެއ ކުދިންގެ ތެެރއިން ބަެއއް މީހުންނަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކަގއި މަސަްއކަތްކުރަންނުޖެހޭ، 

އޮންނަންނުޖެހޭ ބައެއް ކަމަުށް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ މީސްމީހުން އެބަތިބި ސިޔާސީ ނޫނިއްޔާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފުތަރުގައި 

ޕާޓީތަކުަގއި. މިސާލަކަުށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ބައެއް ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަުރގަިއ އެބަތިބި. އެ މީހުންނަކަުށް 

ބައިވަރު މައްސަލަތައް ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި  ނޭނގޭ. އެ މީހުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް ސޮެއއް ނުކުރޭ. ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުްނގެ މެދުަގއި ހުރެގެން އެ މެންަބރުންގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތު ެވސް މީގެތެރޭަގއި ހިމެނޭތީެވ 

މި ، އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އެދުުމެގ މަތީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މި މަސައްކަތް ކޮުށް، ސަރުކާރާ ވާހަކަދެެކވި

ކަންކަން މި ހިސާބަުށް މި ބިުލ އަިއއްަސ މި ވަނީ. ދެން ައުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިނި 

ވެސް އާދޭ މި ވާހަކަދަްއކާއިުރ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެ ބޭފުޅުންނަކީ ގާނޫީނ 

ބޭފުޅުން ކަމަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މެދުަގިއ މަޝްހޫރުވެފައި މި ވަނީ. ގޮތުން ވެސް ހަމަ ފުންނާބުއުސް 
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ވަަނ  2013އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ފިންގަރޕްރިންޓް ޖެހުން މި އޮތީ 

ނީމާ އެއީ ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް ކަމަުށް އެ އަހަރުގެ ފަހުންނޭ. އޭގެ ކުރިްނ ތިބި މީހުން ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހަންޖެހު 

ބޭފުޅުން ދެކެނީ. އަޅުގަނޑުެގ މަންމަމެން، ބައްޕަމެން އަޅުގަނޑުމެން ވިހޭއިރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަިއޑެންޓިޓީ ކާެޑްއ 

ޓިޓީ ާކުޑ ނުހަދާ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑް ހަދަން ފެުށިއިރުން ފެުށިގެން ފަހުގެ މީހުން ނޫންތޯ އައިޑެން

އޮންނަންޖެހޭނީ. އޭގެ ކުރީގެ ީމހުންނަުށް ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެއް ނޫންތޯ އައިޑެންޓިޓީ ާކޑު އޮންނަން ގާނޫނީ ގޮތުން. 

އެ މީހުންނަުށް ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭނެ އައިޑެންޓިޓީ ާކޑު ނެތަސް. ޕާސްޕޯޓް ވެސް ހެދެންޖެހޭނެ އައިޑެންޓިޓީ ާކޑާ ނުލާ. 

ން ވެސް ުކރެވެންޖެހޭނެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑާ ނުލާ. އާސަންދައިން ފަރުވާ ެވސް ލިބެންޖެހޭނެ. ކޮންމެހެން އަދި އެހެން ކަންކަ

ހަދާކަުށްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ިމ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު މިީއ ޢިލްމީ މިކަހަލަ ބަހުސަކަުށް މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ދާއިރު މުހިއްުމ 

ގެ ކުރިން ިމގޮތަުށް ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް މި ކަންތައްަތްއ  2013ން. ސަބަބަީކ، ޕޮއިންޓެއް ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަ

ގެ ފަހުން މި ހުުށަހެޅުނު ހުރިހާ އާ  2013ކޮުށްފައި އޮތީމާ އޭގެ ފަހުން ގަވާއިާދއި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މި ފެތެންޖެހެނީ. 

ތުރު މި ވަނީ، ނޫނީ ޖެހެނީ ފިންގަރޕްރިންޓް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވުޖޫދަުށް ައިއސް، އެ ޕާޓީެއއްގެ މެންބަރިޝޕަުށް މީހުން އި

ޖެހިގެން ކަމަުށް ވާތީވެ މި ިއޞްލާޙު މި އޮތީ އައިއްަސ. ެއހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑު ުފރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. 

ފުޅުންގެ ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުވި ސަރުކާރުެގ، އޭރު ހަމަ އެ ބޭ  2008އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން، އަޅުގަނޑުމެން 

މައްޗަުށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްކުރި ރަުށްރަުށުގެ ކައުންސިލުތައް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ އިންތިޚާބުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ކައުންސިލުތައް އިންތިޚާބުނުކޮުްށ ބައެއް ރަުށްރަުށުގައި އެ މަޤާމުތަކަުށް މީހުން ޢައްޔަންކޮުށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ އެ 

ރަޖިސްޓްީރަގއި ިތބި، ރަުށްވެހިްނގެ ތެރޭަގއި ތިިބ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކަުށް ނިސްބަްތނުވާ ހުރިހާ އެންމެން ވަިކ ރަުށްރަުށުގައި 

ޕާޓީއަކަުށް ސޮިއކުރުވާަފއި ަވްއދާލީ. އެ ދުވަސްވަަރކީ އާސަްނދައާއި އަެނއްަކއްަޗކާއި އަނެއްަކއްަޗކާ މިހެންގޮސް ފާޑުފާޑުެގ 

ކިއެކި އިާނޔަތްތައް ދޭން ނިންމަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރުަގއި އެކިއެކި ފޯމްތައް ފުރާއިރު އެްއޗެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުްނނަުށް އެ

މި ހަދާ ގޮތަކީ، ޕާޓީ ފޯމްގަިއ ސޮއި މި ކުރަނީ. ގިނަ މީހުންނަުށް ނޭނގޭ މިއީ ކޮން ފޯމެއް ކަމަުށް. މިވެނި އިާނޔަތެްއ 

ކަުށް ހެސްކިޔާފައި މީުހން ވައްދާލީ. އެހެންވީމާ، ިމ ދޭން، އެވެނި އިނާޔަތްަތއް ދޭން، މި ނަމުގައި ޮސއިކޮުށްފަިއ ޕާޓީތަ

މީސްމީހުން މިއަދު ޝަކުވާ އެބަކުރޭ ތިމަންނާމެން މި ޕާޓީތަކުަށް ސޮއިނުކުރަމޭ. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން، 

އި އެ ބޭފުޅުންނަުްށ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާީޓއޭ އެމް.ޑީ.ޕީ އަބަުދވެސް ވިދާޅުާވނެ. އެހެންނަމަވެސް، އިންތިޚާބުތަކުގަ 

ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭ. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ؛ ދެން ވިދާޅުެވއްޖެ ދެންމެއަކު ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން، އިންތިާޚބުތަކުަގއި މެންބަރުންގެ ނިސްބަތަކުން ނޫނޭ ވޯޓުންނޭ މި ބަލަނީ. އަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެއް 

މިއީ އަނެްއކާ އަރަތެއް. އިންތިޚާބުތަުކގައި މެންބަރުްނ ވޯޓުލާ ނިސްބަތުން ނޫންތޯ އެ ޕާޓީތަުކގެ ކެނޑިޑޭޓުްނ މިއީ. 

ހާސް މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ދާއިާރއަކުން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަުށް މެންބަރަކު  5ނޫނިއްޔާ މަންދޫބުން މި އިންިތޚާބުވަނީ. 

ބިއްޔަތު ލިބެނީ ކިހިނެްއތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެަބޖެހޭ. ގިނަ ވޯުޓ އެމް.ީޑ.ޕީއަުްށ ހޮވާއިރު އެހެންެވއްޖެއްާޔ އެ އަޣްލަ
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ކެނޑިޑޭޓަުށް  ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ފަރާތުން ހޮވި ؛ލިބިފައި، ގިނަ މެންބަރުން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ލިބެން މި ޖެހެނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެކަެމއް  އެހެންނެއް ވަނީ؟ ކިހިނެއް މި  ނަ ވޯޓު އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް.އެހެންނަމަވެސް ގިމު ލިބެނީ. މަޤާ ރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ވެްސ އަަޖއިބެްއ  މެޖޯރިޓީ ލިބޭ މީހުންނަުށް ނޫންތޯ ގިނަ ވޯޓު ލިބެނީ. އެެހންވީމާ، މިއީ  ،. ވޯުޓގެ ނަތީޖާނުވާނެއްނު

ވެސް މައްސަަލއެއް. އީ ން ެއމް.ޑީ.ޕީ ނެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެްތ. މިއި 85% 75،ވެްސ މި % ކަހަލަ ކަމެއް. ދުވަހަކު

އެހެންނަމަވެސް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަްނ ވެްސ މި ކުރަނީ އެހެން ޕާޓީއަކުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

އަޣްލަބިއްޔަތު ވެސް އެހެން ާޕޓީއަކަުށް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްަރުށުގެ ަކއުންސިލު އިންތިޚާބުަގއި ވެސް ަކއުންސިލަރުން ވެްސ 

ައޅުގަނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ގެންނަްނ ، އަރަެތއް އެހެްނވީމަ. އެހެްނވީމާ ދެންއީ އެހެން ޕާޓީތައް ގިނަިއން. މިތިބީ  މި

މި ޔަޤީންކުރުމަުށް ަޓކައި. އެހެންވީމާ، ިމއާ ދޭތެޭރގައި ކަންބޮުޑވުން އޮންނާނެ.  ،އްޙަކުރުމަުށް ޓަކައި ސަމީތި  .މި ޖެހެނީ

ދާއިރު ރައްޔިތުންނަުށް . އެހެންނަމަވެސް، ކަން ނިމިގެންެނކަން އަުޅގަނޑަުށް ެއނގޭމިއާ ދޭތެރޭގައި ޝުޢޫރުތައް ާފޅުކުރެވޭ

ބަރާބަރަުށް އިންސާފު ލިބި، ޙައްޤުން ޕާޓީތަކަުށް މެންބަރޝިޕް ލިބި، ޕާޓީތަކަުށް ފައިސާ ވެސް ލިބިގެންދާނެ ވާހަކަ 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ަދއުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަުކގެ ޭބނުމަކީ ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ  ،ނުމަކީ ަރީއސް. ދައުލަތެްއގެ ބޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ޮގތެއްަގއި ކަންކަން ނިންމުން.  ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ،ަރއްޔިތުްނ އެންމެ ރުހޭ ގޮތެްއގައި  ،އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި

ހުރިހާ ތަެނއް އެްއވެ  ަސސާތަކާއިރާއި ަދއުލަތުެގ މުައއްއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ަސރުކާ

، އިދުން ިވޔަސްއީ ުނގަވާ ތަން. އެ އެންމެ ޕާޓީައކަުށް ބާރު ިދނުމަުށް މަސައްކަތްކުރާ ދިނުމުަށް،އެންމެ މީހަކަުށް ބާރު 

ތަްނ  ަނހަލާލު ގޮތުަގއި ވިޔަސް މި ދެންނެވި އުސޫލުން ކަން ކުަރން ފައިިވއްދާފައި ތިބި ،ގޮތުަގއި ވިޔަސް  ހަރާން

މިތާ  ،ގޮުތގައި މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ވަޑައިގެން ގެދަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން މި ޑުމެންނަުށް ފެންނަމުންއަޅުގަނ

ގޮތަުްށ  ގޮތަުށް. މުޅި ރައްޔިަތުށް ބޭނުންނުވާ ގޮތަުށް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފައިދާނުވާ ވަކާލާތު މި ކުރަނީ ަރއްޔިތުްނ ނުރުހޭ

ގޮެތއްަގިއ މެންބަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން  ނާ ވާހަކަތަެކއް ިސޔާސީ ާޕޓީތަކުަގއި، ާޚއްޞަވާހަކަ މި ދެެކވެނީ. މިތާ ހަުރދަ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ  ،ގޮެތއްަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްާލނަން ހަރުދަނާ ޓެކްނިކަލް ވާހަކަތަެކއް ދެކެިވއްޖެ. ޚާއްޞަ

އަދި އަުޅގަނުޑމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުޅާިއ،ން ވެސް އެ ދެްއކެވި ވާހަކައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައި
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އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ވާހަކަދެއްެކވި  ،އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވެސް ވާހަކަުފޅުދެއްެކވި ގޮތަުށް

. ޕީ.ޕީ.އެމް ބާރުގަދަވުމަީކ ކަމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީމިގޮތަުށް ބަލާއިރު މި ކަން ގޮތަުށް،

މަކަރުހަދައިގެން ނަހަލާލު ގޮތުގައި މެންބަރުން އިތުރުކުރަން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަުށް ދެކެ، މިތާ  ،އަނިާޔވެރިވެ 

ވާކަން ވާހަކަދެްއކުމަކީ އަުޅގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުްށދިނުމުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ުމޅި ދައުލަތް ފެއިލްވެފައި 

އަލަުށް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން، މިތާ މެޖޯރިީޓ ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާ ޙަޤީޤަތެއް. މި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބޭނުންކޮުށްގެން މި ހޮވި އިލެްކޝަން ކޮމިޝަން ައއި ފަހުން މަސައްކަތް އެ ކުރަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ގަަދކަމުން 

ރު މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ އިތުރުކުެރވޭތޯ. މިހެންވާއި

މަޤްޞަދު އެގޮަތކަުށް ޮއެވގެނެއް ރަނގަޅު ގޮުތގައި ިމކަމެއް ުނކުރެވޭނެ. ސަުރކާރެއް ޮއވެމެ، ސަރުކާރުގެ އަުތގައި ހުރިހާ 

ކުރުމަުށް ފައިވިއްދާފައި އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަން އޮންނައިރު، ބާރުތަކެއް އޮވެެމ، މިދެންނެވި އުސޫލުން މެންބަރުން އިތުރު

ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އިތުރުކުރެޭވ މެންބަރުންނާއި ނޫނީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރިޝޕްގެ  ަސއްޙަކަމާ ދޭތެޭރގަިއ 

ލާަނން، މިހާރުގެ އިލެކްޝަންސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޭގައި ަޝްއކުކުރެވޭ އެތައް ކަންތައްަތކެއް ހުރޭ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށް

ކޮމިޝަންގެ ރަީއސަކީ ޕީ.ޕީ.ެއމުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަޮކުށް ފެއިލްެވވަަޑއިގެން މަޤާމެްއ ދިނުމަުށް، ރައީސް ޔާމީްނ 

 މަޤާމެއް ދެއްވާަފއި ހުރި ބޭުފޅެއް. އެ ބޭފުޅާ ަވޑަިއގެންނެިވ ފަހުން މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ ވުރެ 

ޕީ.ޕީ.އެމް ބާރުގަދަކުރުމަުށް. މިދެންނެވީ ގަދަކަމުން، މަކަރުވެރި ުއސޫލެއްތަެކްއެގ ތެރެއިން މިކަން ކުރުަމުށް 

މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ. މި ޙަީޤޤަތް ރައްޔިތުންނަުށް އެބަ ފެޭނ. މި ޙަޤީޤަތް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް  ފެނިގެން އެބަދޭ. މި 

ނަުށް ގާނޫނުތައް ހުުށަހަޅައިގެްނ، ބިލުތަްއ ހުުށަހަޅައިގެން، ގާނޫނަުްށ ތަނަުށް ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެސްގެން، މި ތަ

ބަދަލުގެނެސްގެން ކޮންމެ ކަެމއް ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ކުރެވެްނ އެަބއޮތް. އެހެްނވީމާ، އެ ކުާރ ކޮންމެ ކަމަކީ ީމގެތެރެއިން 

މި ތަނުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކުރާކަުށެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ނުގަވާއިދުން ރައްިޔތުންގެ އަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ކަންތައްތައް ލިބިގަތުމަުށް 

ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރާ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެ ދުވަހަކީ، މި ތަނަުށް ަރއްޔިތުްނ މަޖިލިސް އޮެވގެން ފެންނަ 

މެ ދުވަހަކީ ރައްޔިތުންަނުށް ޚިދުމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި، ރައްޔިތުންނަުށް  ފަސޭހައެްއ ކުރުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހެޅޭ ކޮން

އިޞްލާޙަކަުށް ވެގެންނުދޭ. ޕީ.ޕީ.އެމް ބާރުގަދަކުރުމަުށް، ރަީއސް ޔާމީނަުށް އިތުރަުށް ވަްއަކންކުރުމަުށް ފުރުޞަތުދިނުމުަށް 

ނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މިއީީކ މިކަން ވާންޖެހޭ ގޮެތއް ނޫން. ޓަކައި ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެެނޭވ ތަން އަުޅގަ

އަހަރުވެ ނިމިދާނީ ރައްޔިތުންނަުށް މާޔޫސްކަމާއި ނިކަމެތިކަުމގަިއ  5އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މި 

ުށް މި ގޯސް ހެދިފައި މި އޮތީ. މި މަކަރުވެިރ އަޅުގަނޑުމެން ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތަކެްއގެ ގޮތުަގއޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަ

އުސޫލުން ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުންނަުށް ވެރިކަން ދެވިފައި މި އޮތީ. އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުން ވިސްނަްނ 

ހުރެގެން  އެބަޖެހޭ. މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަީކ، ގާނޫނަުށް ެގނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ ގާނޫުނގައި ހުރި މައްސަލަތައް
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ރައްޔިތުންނަުށް ދަތިވާ މައްސަަލތައް ޙައްލުކުރުން. އެހެންނަމަެވސް، ވެރިކަުމގެ ބާރުގަދަކުރުަމުށް ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްިޔތުންނަުށް އޭގެން ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަންކަން. އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ 

ިނޒާމުަގއި ާވހަކަދެކެވި، ަވކާލާތުކުެރވި، ެއ ބަދަލު ގެނައުމުން ރަްއޔިުތންނަުށް ލިބިގެންދިޔަ ފަސޭހަ ހެޔޮވެރިކަެމއްގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ބަލަިއގަތް؛ އާސަްނދަ؛ ހަމައެކަނި އާސަންދައަުށް 

މި ނިޒާމުތަކަކީ، މި ކަންތައްތަަކކީ މިއީ ހެޔޮވެރިކަުމގެ ނިޒާމުން، ބައްލަވާ! ހަމައެކަނި ޓެްކސްެގ ނިޒާމަުށް ބައްލަވާ! 

ޑިމޮކްރަސީގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ވަކާލާުތކޮުށް ހޯދަިއގަތް ކަންތައްތަެކއް. ަރއީސް މައުޫމންގެ ވިސްނުމަކަުށް ނާންނާނެ 

ނާނެ. އަިއ ނަމަހީކީ ތީމުެގއުަށް އާސަންދައިން ަރއްޔިތުންނަުްށ ބޭސްކުރުމުގެ ވިސްނުމެްއ. ރައީސް މައުމޫނަުށް ނާން

ޑޮލަރު ހޯދަިއގެން ބޭރަުްށދާކަުށެއް ނުޖެހުނީސް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ވިސްނުމެްއ  200ވަަޑއިގެން ަރއްޔިތުން ދުރުވެ 

 ނެތީސް، އަޅުގަނޑުމެން ނިކުމެ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުގައި ވާހަކަަދއްަކިއގެން ހޯދި ބަދަލުތަކެއް. އަދިވެސް 

އެ ބަދަލުތައް ހޯދައިދެވޭނީ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ވާހަކަަދއްަކިއގެން. ހެޔޮވެރިކަުމގެ ނިޒާމަުށް ވަކާލާތުކޮުްށގެން. ވެރިކަުމގެ 

ބާރުގަދަކުރުމަުށް ވާަހކަދައްަކިއެގނެއް ރަްއޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ގޮތެއް ހޯދައެއް ނުެދވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންަނވަނީ 

މަސައްކަތްތަަކކީ ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބާުރގަދަކުރުމަުށް، ރައީސް ޔާމީްނެގ ބާރު އިތުރުކުރުމަުށް ކުރެވޭ  މިތާ މި ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތަެކއް. މިއަކުން ަރއްޔިތުންނަުށް ކުރާނެ ެއއްވެްސ ފައިދާއެއް ނެތްކަމީ މިއީ ޝައްެކއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރިފާޢަުށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރަީއސް. އާދެ! ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫަނުށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް އަުޅަގނޑު ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 2008ވަނަ އަހަރު؛  2009ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް 

ންގެ މުުށުތެރެއަުށް މުޅި ޤައުމު ގެނައުމަުށް ޓަކަިއ ވަނަ އަހަރު މާފުކުރައްވާތި! ވެރިކަން ލިބުމާ އެކީަގއި ެއ ބޭފުޅު

ކުރެިވގެންދިޔަ މަސައްކަތް. ީމހުންނަުށް ބިރުދައްކައި ވަޒީފާަތކުން މީހުން އެކަހެރިކުރުމަުށް ޓަކައި އެ ދެއްކި ބިރު މިއަދު 

ލް ސަރވިްސއިްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން އެބަހުރި. ޚުދު ައޅުގަނޑަކީ އެ ތަޖުރިބާކޮުށްފަިއ ހުރި މީހެއް. ިސވި

އަޅުގަނޑު ކަނަޑއި އެއްަލއިލީ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ޮސއިކުރަން ނުަވތަ ސަރުކާރާ ގުޅެން އެއްބަްސނުވުމުގެ ސަބަބުން. އެ އޮީތ 

ލިޔުން ފެންނަން. އެކަމަކު، އެގޮަތކަުށް ޖަހާފައެއް ނޯންނާނެ. އިސްތިޢުފާދެއްވަން އެްނީގ. އަޅުގަނޑު އިސްތިޢުފާެއއް 
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ފައި ދެން ޮފނުވާލީ ެގއަުށް. އެ ހިސާބުން ިދވެހި ދައުލަތުން މިލިޔަނަކަުށް ުވރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮުށް ނުދެން. ކަނޑައިލާ

އަހަރުދުވަހުގެ ބޮންެޑއް ޮއވެ ައޅުގަނޑު ކަނޑައި އެއްަލއިލީ ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާތައް  7ކިަޔވައިދީފަިއ، ސަރުކާރަުށް 

ދެން އުޅެންޖެހުނީ ކީްއވެތޯ؟ އަޅުގަނޑު ޚުދު ގަބޫލުކުރިން، ދިވެހި ދައުލަތުން އަހަރު ވަން 3މަގުމައްޗަުށް. މަގުމަީތގައި 

އަޅުގަނޑަުށް ކުރި ޚަރަދަކީ ިދެވހި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުަރން އަުޅގަނުޑގެ ފަރާތުން ވާޖިބުކުރުވާ ކަމެއް. އެ ޚިދުމަުތގެ 

ިވޔާނުދާ ވެރިކަމުން ައޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްކޮުށްދިނުމުގެ  ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަީއ، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ

ވަނަ ދުވަހު އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ މި ނުލަފާ ޖައްބާރު  7އެހީތެރިއެްއގެ ަބއި އަުޅގަނަޑުށް ވެސް އަދާކުެރވުނު. ފެބުުރވަރީ 

ސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގައި ހުިރ ވެރިކަމުން ައޅުގަނޑުމެން ަސލާމަތްވެއްޖެ. ބޭންކުތަުކގަިއ ހުރި އަިއޑީ ކާޑުަތކާިއ، ޓްރާން 

އަިއޑީ ާކޑުތަާކއި އަިދވެސް ެއހެން ވުޒާރާތަުކަގއި ހުރި ހުރިހާ އަިއޑީާކޑުތަެކއް ބޭނުންކޮުށްެގން އެބައި މީހުންނަުށް ނޭނިގ 

އެތައް ސަތޭަކ، އެތައް ހާްސ ބަޔަކު ވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ދަލުގެ ތެރޭގައި ުނވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރޝިޕް ތެރެއަުށް 

ައއީ ިކހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެަބ  އާސަންދަ ފެުށިގެން ،. އާސަންދަޭއ ކިަޔއިގެން ފޮނި ވާހަކަދައްާކއިރުަދއިލާފަވައް

އެ ބޭފުާޅގެ ސޯޝަްލ  އިމޫނުގެ ދައުރުގަހޭ ބަލައިލަން. ނޫސްތައް ބައްލަަވއިލަްއވަންވީ ނޫންތޯ؟ ރައީސް މައުޖެ

މިނިސްޓަރަކަުށް ހުންނަަވއިގެން ޭއގެތެރެއިން ނިކުްތ  އިމީން އޭރުގަޕްރޮޓެކްޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާ

ރީބްރޭންުޑެވގެން ައިއ ެއއްެޗއް އާސަންދައަކީ. ީކްއވެގެންތޯ ނުަދއްަކވަނީ މިއަުދ  ޒާމެއްެގ ތެރެއިން ނަން ަބދަލުވެ، ނި

އެ ބޭފުޅުން ދައްކާނީ؟ ކޭނެ. ކިިހނެއްތޯ ނުދެއް  ވާހަކަ؟ ކީްއވެތޯ ނުދައްކަވަނީ؟ ގޮތަުށް އޭތި ހަދާލި އަޅުގަނޑުމެން ހުސްނުވާ

ިއ ޮއވޭ އާސަންދަޭއ ކިަޔިއގެން ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކޮުްށ ޭއެގތެރެއަުށް މީހުން ރަޖިސްޓްރީުކރަމުންދިޔައިރު ފަހަތުގަ، އެހެންވީމާ

 ުށް މީހުން އާސަންދައަގަނޑުމެން ހިލޭ ޖަގަހަތަކުން އިތުރު ފޯމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފޯމެއް އޮތޭ އޭގެ ފަހަތުގައި. އަޅު

ތަންތަނަުށް ވައްދާފައި ފޯުމ ފުރަމުންދިޔައިރު އަީޑގަިއ  ޔިތުން އެނިކަމެތި ދިވެހި ރައް ރެޖިސްޓްރީކޮުށްދެނީއޭ ކިޔާަފއި،

އެހެންވީމާ، މި ބޭބޭފުޅުންގެ ޙައްޤު ހޯދައިދޭން މިއަދު  ވާހަކަ ކީއްވެތޯ ނުދައްަކވަީނ؟ އޮތޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ފޯމެއް.  އެ

މަުޖބޫރުވޭ. މިއަުދ އެަބ މަޖުބޫރުވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން މި އިޞްލާޙު ގެންނަނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

ނުލެެވނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓއަުށް ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހައި ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންބަުށް އަލުން ޮގއްސަ އެ ކީްއވެގެންތޯ އެ

އްޙަ ސަ ، ކުރުވާަފއިގަރޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ސޮއިވައްދާފައި އެ ތިބީ ހަމަ ފިންމީހުންނެއް އެަތއް ހާސް  40ވެސް 

އެީކަގއި  ަވރަުށް ޝަރަފުވެރިކަމާ ،އެީކަގއި ންކަމާހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ެވސް ޔަޤީއެކީ. އެ ލޫމާތާމަޢު

 މި ، އުމަުކ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާބަރުން ގިަނ ޕާޓީއެއް މި ދިވެހި ޤަ ުވރެ ސައްޙަ މެން މިދަންނަވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް

ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި. ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނުޑެގ 

ައކަުްށ ސޮިއކޮުށްފަ. އެކަމަކު ތިމަންނަ ފޯމެްއަގއި ގެއެމް.ޑީ.ޕީ ސް އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަ ނޯންނާނޭދާއިރާގެ އެތައް ަރއްޔިތުން ވެ 

ކޮމިޝަނަުށް ފޮނުވާޯތ  އަުށް ގޮްސ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ އޮފީހުން އެ ސިޓީ އިލެކްަޝންސްހިފަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސިޓީެއއް އަނެއްކާ

ނޫންހޭ. އެހެންީވމާ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ އެ ޙައްޤު ހޯދައިދޭްނ ނުދެވެވޭނޭ. ތިމަންނައަުށް ކޮންަކމެއްހޭ ޮއވެދާނެ
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 ބޭފުޅުންނަުށް ނުކުރެވޭ ކަމުަށް ވަންޏާ މިއަދު ވެސް އެ ނެތް. އެކަން އެގެންނަން. ކުރާނެ ކަމެއް ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު

ހާސް  30އްޙަ މެންބަރުންތަކެއް ނޫންކަން. އަމިއްަލއަުށް އެ ވިދާުޅވަނީ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަުށް އެ ގަޫބލުކުރަނީ އެއީ ސަ 

ޕްރިންޓެއް. ދެން އަޅުގަނޑަުށް ފިންގަރ ން. ތިމަންނަމެންނަކަުށް ނުޖެހޭނޭ އްޙަ ނޫން އެބަ ތިއްބޭ ތިމަންނަމެންގެ ސަމެންބަރު

އެ ފިންގަރޕްރިންޓުތައް ޖަހާނީ.  އަނެއްކާ ކަންނޭނގެ ން ހޯދައިލާ އެހެން ޤައުމުގެ ބަޔަކުތަނުން މަގުމަތި ހީވަނީ މި

ޑުމެން އަުޅގަނ . އިާރދަކުރެއްިވއްޔާބެހޭ ވުޒާރާތަަކުށް އިތުރު ތަކުލީފުތަކެއް ޕޮލިސް އޮފީހަުްށ ނުވަތަ ކަމާއަނެއްާކވެސް 

 މިކަން ކުރާނަން. ރައްޔިތުންަނުށް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤު ހޯދަިއދޭނަން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޕާޓީއަކަުށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު

 ން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ވަަޑއިގަންަނވާ! ުޝކުރިއްޔާ.ދޭނަން. ހުރިހާ ރައްޔިތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުުށީއަރުވަނީ  ގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

 ުށް. ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

ތަުކގެ ތެރެއިން ބޭނުންާވ ގޮތަުށް ަރީއސް. އާދެ! ައޅުގަނޑަުށް މިައދު ފެނިގެން މި ދަނީ ކޯޓުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ހާސް މެންބަރުން އުނިކޮުށްލަން އެހާ ފަސޭހަޮކުށް ފުރުޞަތު ނުލިބުނީތީ، ބާރު އޮތް އެހެން؛ ތިން ބާރުެގ  30އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ތެރެއިން ސަރުކާުރގެ މުއްދަުުށގައި އޮތް މަޖިލިސް ބޭނުންޮކުށްގެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ރިޔާސަތުަގއި އިންަނވަިއގެން 

ކުރާރުކޮުށް ޤާނޫނުއަސާީސާއ ޚިލާފަުށް ކޮުށްދެމުން އަންނަ ކަންތަކުެގ ސިލްސިލާެގ ެތރެއަުށް އާ ޮބޅެއް އަނެްއކާ ތަ

އިތުރުކޮުށްލަްއވަން މިއަދު މަސައްކަތްކުަރްއވާ ތަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ އަުޅގަނޑު ހިމެނޭ މަޖިލީހެއްގަިއ 

ގެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ނިމިގެން މި ދާ ގިނަ ކަންތައްތަަކކީ އެކަުމގެ ރިޔާސަތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އިންނަވައި 

ޒިންމާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްެގ ބޮލުގަިއ އަުޅްއވަިއގެން ިނމެންޖެހޭނެ ކަންތައްތައްކަން ހަނދުމަފުޅުނުކޮުށް، ބޭނުންހާ 

ެއއީ ޭއެގ ހިތި ނަތީޖާ ފަހުން ފެނިގެން  ގޮތަކަުށް ސަރުކާރުން މި ރިާޔސީ ދައުރު ދަމަހައްޓަން ތިޔަ ކުރަްއވާ މަސައްކަތް

ހިނގައިދާނެ ކަެމއް ކަމާ މެދު މަނިކުފާނު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވިްސނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. 

ގާނޫނަކުން  ވަނަ މާްއދާގައި އެބަ ބުނޭ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް، ފަހުން ހެދޭ  59އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުރީަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ކަމެއް ބާތިލުކުރުން އެއީ ގާނޫުނ ތަންދޭ ކަމެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުގެ 

ކަންކަން؛ އިްއޔެ އޭގެ ކަމެްއ. މިއަދު ޭއގެ ކަެމއް. އަދި ނޭނގޭ ކުިރއަުށް އޮތްތާ ކިހާ ކަމެއް ކަމެއް. ީމގެ ކުރިން ކިތަންމެ 

ންމަވާަފއި ހުރީ އެ ބާވަުތގެ. ދިވެހި ސަުރާކރަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އަނިލް ކަމެއް ކޮުށް ނި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަުށް ލަފާދެއްވާފައި އެބަ ޮއވޭ، ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް ލަފާދެއްވާފައި އެަބ އޮވޭ ކުރިން މެންބަރުންގެ 
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އެއީ ލާޒިމުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. މިއީ ސަރުކާރުަގއި ހުަވއެއް  ގޮތުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ފިންގަ ޕްރިންޓް ޖެހުން

ކުރަްއވަިއގެން ތިއްެބވި ަވޒީުރން ލަފާއަރުވާފައި އޮންނަ ގޮްތ. އެކަން އެހެން ޮއވެމެ، މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ތަފާތު 

ާލފަުށް ކަންތައްތަްއ ނިންމެވުން ގޮތްގޮތަުްށ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ިޚލާފަުށް ކަންތައްތަްއ ނިންމެވުްނ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރޫހާ ޚި

އެއީ ވަރަުށް ައޅުގަނޑު ހިމެނޭ މަޖިލީހެއްގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުަރއްވާތީ ކަންތަްއ ބޮޑުވާ ކަމެއް. އަޅުގަނުޑ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިެކޓުަގއި ވާދަކޮުށް މި ތަނަުށް ހޮވިގެން ައއިސް މި އިނީ އިލެްކޝަންސް ކޮމިަޝނުގެ ތެރެއިން އެ ސައްަޙކަން 

ގަނޑަުށް ލިބިގެން. އަޅުަގނޑަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެދުނީްއސުރެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއިކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އަޅު

މީހެއް. އެކަމަކު މިއަުދގެ މި އިޞްލާޙު ފާސްވުމާ ުގޅިގެން އަޅުގަނޑަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިގެނެްއ 

ޅުގަނޑު ކޮުށްފައި ހުރި ޚިދުމަތްތަކަކީ އެއީ ސައްޙަ ނޫން ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ގޮތުަގިއ ނުދޭ. މީގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް އަ

މާނަކުރުމުގެ ޖާގަ މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްެޖއްޔާ އެބަ ލިބިގެންދޭ. މިއީ ގަބޫުލކުރަން އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ައޅުގަނޑަކަުށް. 

ްއކަަވއިފި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި ދެން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ަވރަުށް ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ދަ

މެންބަރުން ވެސް. ެއގޮތުން، އަދި މަދަސް ވެްސ، ގިަނޔަްސ ވެސް ކޮންމެ ޕާީޓއަކަުށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނަސް ވެސް، 

ރު އޮތް ނިސްބަތުން އެންމެ ޕާޓީއަކަުށް ވޯޓުލިބޭ ނިސްބަތުން ފައިސާ ދިނުމަކީ ެއއީ ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް މިހާ

ގިނަ މެންބަރުން ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަުށް ވާތީ އެ ފައިސާ ނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން ސަރުކާރުން ިމހާތަނަުށް މަސައްކަތްކުެރއްވީ 

 ކޯޓު ތެރެއިން އެ ހުްއޓުވަން. އެހެންނަމަވެސް، ކޯޓު ތެެރއިްނ އެ ނުހުޓުވީމާ މިހާތަނަުށް ހޯލްޑުކޮުށްފައި ހުރީ އެ ފަިއސާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޫދނުކޮުށް. މިހާރު މަޖިލިސް ބޭނުންކޮުށްގެން އެ ކަންަތއް އެ ކުަރއްވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ! ެއއްގޮަތކަުށްވެސް ިތޔަ އަނަދވަޅަުށް ެވއްޓިަވޑައިުނގަންނަވާ! ަރއްޔިުތންނާ ކުރިމަތިލައްވަން ފަހުން 

. މި ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތަުށް ބަލާއިރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެ ވެސް ޖެހިވަޑަިއގަންަނވާނެ

މަނިކުފާނުގެ ހިމާޔަތުގައި ަރްއކާތެރިކަމާއެކު އިންނަަވިއގެން އެހެން ބޭފުޅުން ލައްވާ ގޯސް ހައްދަވާފައި ހުރީ. ބަރިައކަުށް، 

ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ދިޔައީ. ެދވަނަ ނައިބު ރައީސް ދިަޔއީ.  ފައްޗަކަުށް އިނގިލި ބިންދަލަަވއިލަްއވާފައި ގުނާލަްއވާ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ދިޔައީ. ކުީރގެ އެންމެ އިްއޒަތްތެރި އަރިުހަގއި ގެްނގުުޅއްވި އޭުރގެ ދިްއގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް 

ީއސް ނޫންކަން ވެސް ނޭނގެ. ދިޔައީ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ދިޔައީ. ދެން އޮތީ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރަ

އެހެންވީމާ، ިވސްނާވަަޑިއގަްނނަވާ! ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި މަސައްކަތްކޮުށްެދއްވާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަންބޮުޑވޭ. 

އަސަރާއި ހިތާމަޔާ އެކު މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަކީ ެވސް ތަފާތު އެތައް ކަންތައްތަެކއްަގިއ 

މެނުނު މީހެއް. ހަމަ އެގޮތަުްށ ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ސިާޔސީ ގޮތުން ތަފާތު ފިކުރެއްގައި ެވސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނު ހި

މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އިންސާފާއި ހަމަތަުކގަިއ ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ 

ލަން އޮތީ، ނަމޫނާއެްއ ގޮތަުށް އިންސާފާއި ހަމަ ިއސްކުރަްއވަހަރޭ. ކުރަްއަވއިގެްނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ެވސް ދަންނަވާ

އަމިއްލަ ނަފުސު ގަބޫލުކުަރްއވާ ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ގެންަދވަހަރޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެތރެއިން މި ނުލަފާ ޖަރީމާތައް 
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ދެއްވަހަރޭ. އެހެން ެއގޮތަުށް މަޖުބޫރުވެވަަޑއިގަންަނވާ ނަމަ، ހިންގުމުގެ ޖާގަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިތާ އިންނަަވއިގެން ނު

އިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނު އަރިހުގަިއ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައރިހުގައި ައޅުގަނޑު ތަކުރާރުޮކުށް ދަންނަވަން. މަނިކުފާނަުށް 

ކޮުށްލާފައި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ ޚާއްޞަކުެރވިފައި ހުރި ގޮނިޑޮކޅު މިތާ އެބަހުރި. އެ ގޮނިޑކޮަޅުށް ވަަޑިއގެން ތިކަން ދޫ 

 މަސައްކަތްކޮުށްެދއްވާ! ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ރާގެދާއި މަކުނުދޫ

. `. އާދެ! މިއަދު ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިާވ އިްޞލާޙަުށް ތާއީދުނުކުރެޭވ ވާަހަކ ޝުކުރިއްޔާ 

ވަަނ  2013ދަންނަވާލަން. އެީއ ވަރަުްށ ިގނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި. ެއޮގތުން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ކުީރގައި، 

އަހަރުގެ ކުރިން ިސޔާސީ ޕާޓީަތކަުށް ބޭފުޅުން ވެއްދުމުަގއި އެްއގޮތަކަުްށވެސް އިނގިީލގެ ނިާޝނާއި ޮސއި ބޭނުމެއް ނުޖެހޭ. 

އެހެންވީމާ، އޭުރގައި އެގޮތަުްށ އެ ކަންތައްތައް ހިނގާަފއި އެ އޮތީ. ދެން އޭގެ ފަހުން ިއނގިލީގެ ނިޝާނާއި ސޮޔަުްށ 

ނު ޕާޓީތަކުގައި ހުންނާނެ ދެއްތޯ އިނގިީލގެ ނިޝާނާިއ ސޮޔާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް. ބޭނުންވީމާ އޭގެ ފަހުން އުފެދު

އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ކުރީަގިއ ނެތީމަ އެގޮތަުށް ކަންތައްތައް ހިނގާފައި ވަނީ. އެގޮތުްނ، މިގޮތަުށް މި އިޞްލާޙު އައިސް 

ރުން މަދުވެގެންދާނެ. އޭރު ހަަމ ްއގެ މެންބަފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ވަރަުށް ގިަނ ސިޔާސީ ޕާޓީތަަކކުން ވަރަުްށ ގިނަ އަދަދެ

ެއގޮތަުށް ަވކިވުުމގެ ސަަބބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި  ،މަލާތްތައް އެއީ. އެހެންނަމަެވސްސައްޙަކޮުށް ހިނގާަފއި ހުރި މުޢާ

އަުޅގަނުޑ  އީބަރޝިޕް އުނިވެެގންދާ ވާހަކަ. މިމެންބަރުންގެ ެވސް އެ ޕާޓީގެ މެން ،އަުޑއިވެނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް

އިނގިީލގެ  ގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ކުީރގައި ވަރިަކއިވެނިަތއް އެބަހުރި ދެއްތޯ ޮފޓޯ ވެސް ނުޖަހާ.ދެކޭގޮުތގައި އެންމެ ރަނ

 ނެއް. ެއގޮތުަށް ންނޫންތޯ ފަހުން އާ ަގާވއިދުތަެކއް ނިކުެމގެ ނިޝާން ވެސް ނެތް. ެއ ަކިއވެނިތަކެްއ ެވސް ނުރޫެޅއެއް 

ނޭނގި  ،ތުަގިއ ހުންނަންޖެހޭނެ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް. ދެން މިހާރު މިކޮޅުްނ އެބަ ވާހަކަދެެކވޭކުރާ ގޮއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

އޮްތ ފުޅަކަުށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު އެބަހުްއޓޭ. ޕާޓީތަކަުށް ނޭނގި ވައްދާފައި ހުރިއްޔާ ކޮންމެ ބޭ ޕާޓީތަކަުށް ވައްދާފައި އެބަ

ފުުރޞަތު. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އެހެން އޮއްވާ ައޅުގަނޑު  އެ ޕާޓީން އެބޭފުޅަކު ހަމަ އެ ޕާޓީއަކުން ކެނޑުމުގެ

އިތުރުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަކަުށް. ދެން މީގެނުދެކެން މި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން މިކަން 

ރޝިޕް މައްސަލައިަގިއ އަުޑއިވިަފއި އޮީތ ކޯުޓގަިއ ެވސް މި މައްސަލަ އެބަ ބައްަލވަމުންދާކަން. ކޯުޓގަިއ ެވސް މެމްބަ

 އި މައްސަލައެްއގަ  ދަފަހުުށަހަޅުއްަވއިގެން މި މައްސަަލ ދަނީ ބައްލަވަމުން. އެހެންވީމާ، އެ ބައެއް ޕާޓީތަކުން ޝަުކވާ
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ކޭ ކިޔާފައި ެއ އްސަލަތަްއ ހުުށަހެޅުމުން ކޯޓުގައި ހިނާގ މައްސަލަތަކެމަލު އެބަހުރި މަޖިލީހަުށް ބައެއް މަޖިލީހުން އަސް

ހުރި ކަމެއް ކަުމގަިއ  ވަރަުށް ގިނަ ޝަކުވާަތކެއް ނުގެން ވެސް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ރައްޔިުތންގެލައިމައްސަލަ ބަ

ވެސް  އަޅުގަނޑަުށް މިކަން ފާހަގަުކރެވޭ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީަތްއ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ހުރިހާ ޕާޓީތައް

ފައި އަނެއް ޕާޓީްނ ކޮުށްދީވޭތޯ. ވަކި ޕާީޓއަކުން ޚިދުމަތްދެމަސައްކަތްކުރަނީ ޤައުމަުށް ފައިދާހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮުށް

ނގޭ ކޮންމެ ޕާޓީައކުން ލެއް ނުކުރާނެ. ަރއްޔިތުންަނުށް އެއުޅެީނއޭ ުބންޏަކަސް ރައްޔިތުން މިހާރު ަގބޫ ކުރުވަންފިތުނަވެރި

ރު ތަފާތުވުމަކީ ތުން ފިކުއަނެއްކާ ސިޔާީސ ގޮ .ވެސް މަސައްކަްތކުރަނީ ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮުށްދޭންކަން

ތިރާމްކުރުން އަޅުގަނޑުމެްނެގ ޙް ކުރަ އިަބޔަކު އަެނއް ބަޔަުކގެ ފި ގޮތުަގއި ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް ނޫން. އެއްއަޅުގަނޑު ދެކޭ 

 ބޮޑަުށް. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް. އި އޮންނަންޖެހޭ މިހާރުަށް ވުރެތެރޭގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޔާ ޝުކުރިއް

 ފަލާޙަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

މި ވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް   ުށަހެޅިފައި މި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާޫނނަުށް ހުއިޝުކުރިއްޔާ 

 ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާރއްޖޭގެ އިނަވަން. ސަބަބަކީ ކަމުަގިއ ދަން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ާތއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއްއިޞްލާޙަުށް 

ރަުށް ގިނަ ވަ .ކަމެއް މިއީ ކަންބޮުޑވާ ވަރަުށް ގިނަ ރަުށްތަކެްއގެ  ރައްޔިތުން  ރާއްޖެތެރޭގެ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ވަރަުށް

ރައްޔިތުންތަެކއް އެބަތިބި އެ ރައްޔިތުންތަކަކަުްށ އެ ަރއްޔިުތން ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ޕާީޓެއއް ކަެމއް ނޭނގި ަބއެްއ 

ޕާޓީތަކަުށް އެ ރައްޔިތުން ވައްާދފައި އެބަތިބި. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ބައެއް ހިސާބުތަކުަގއި މީގެ ދުވަސްކޮެޅއް ކުރިން 

ގޮތަކީ  މި ހަދާ  . ވަަގުށް ނަގާފައި އޭގެ ފޮޓޯކޮޕީ ހަދާލައިގެްނގޮސްއީކާޑު ވަގަުށް ނެގުން މި ޑީ .އައި ،އްދިޔަ ކަމެހިނގަމުން

މަކޮުށްދޭ ސަބަބަީކ ނުކުެރވޭ ަކމެއްކަން ހާެއއީ ގަބޫލު ،ބައެއް ޕާޓީަތކަުށް ވައްދަނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއ ކަންކަން ދޮގުވާ 

އަުށް ނިސްބަތްވާ ލާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަދާލަތު ޕާޓީއިެއއް އިންތިޚާބުތަކަުށް މިސާލުޖަހަބަ ައޅުގަނޑު .ދާ އިންތިޚާބުތައްބޭއްިވގެން

ބުނޭ. އަދާލަތު ޕާޓީން ރާއްޖޭެގ ެއކި  އްކާ ކަމަުށް އެބަން މަތީ މެންބަރުން ތިބިކަން އެ ޕާީޓގެ ރަޖިސްޓްީރން ދަދިހަ ހާހު

ާޔއި އަދި ާރއްޖޭަގއި ހިނގި ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކެގ ކަންކޮޅުތަކަުށް އެ ޕާީޓގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާުބގަ

ޕާޓީއެއްގަިއ  ؟ބައިތޯ ޕާީޓގައި ިތބި މެންބަރުންކޮ ވި.ނިޑއެއް ކާމިޔާބެްއ ނުބުަގއި ވާދަކޮުްށގެން ެއއްވެސް ގޮއިންތިޚާ

ކި ކަންޮކޅުތަުކގައި މި މެންބަރުން ތިބި އަދަދާއި ތިބިކަން ދައްުކވައިދޭ އެންމެ ބޮުޑ ހެއްކަކީ އެ ޕާޓީައކަުށް ރާއްޭޖގެ އެ 

ހިނގާ އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާުބުވމާއި ނުވުން. އެ ޕާީޓއަކަުށް ިނސްބަތްވާ މެންބަރެއް ކަމަުށް ަވންޏާ އެ ޕާީޓއަކަުށް ވޯޓުދޭނެ 
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އަުށް ޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި އެމް.ީޑ.ޕީރި  ،ދަްއކަަވއިފިޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުއް އިތޯ. މިއީ ުއސޫލަކީ. މިތާ ަބއެއް ދެއް

ދިޔަ އިންތިޚާބުތައް ދެއްތޯ ިމ ރައްޔިތުްނގެ އިަފހުން ހިނގަ ވޯުޓ ލިބިގެންދިޔަ ވާހަކަ. ޭއގެ ހާސް ަލއްަކ ފަސް އެއް

ހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ؟ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ކޮން ޕާޓީއަކަުށްތޯމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަކީ. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ،މަތްކޮުށްދޭނެއަުށް ޚިދުގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މި ރާއްޖެ އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެިތ ރަްއޔިތުންުށް ދެއްތޯ. ޕީ.ޕީ.އެމަ

ސަރުކާރުގެ  އަޅުގަނޑުމެންޕާޓީގައި އުޅެންޏާ މި ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް އުޅެްނ ބޭނުންވާ ޕާޓީއަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް. 

އެހެން ޕާޓީތައް  ،ަޙކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން އުނިކޮުށްއިޞްލާހުުށަހެޅިފައިވާ މި ނޫނިއްޔާ  ،ފަރާތުން

ގޮަތކަުށް ކަންތައްަތއް  އެއް ،އުސޫލަކުން  އުވާލުމަުށް ޓަަކއި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާެޙއް ނޫން. ހުރިހާ ޕާޓީއަކަުށް ެއއް

 ،ލީޑަރަކު ވެސް އެއްެވސް ވެސް ޕާޓީެއއްެގ ކަެމއް މިއީ. ޙަޤީޤަތުަގއި މިއާ އެއް  ކޮުށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮުށްަފއިވާ

ކަމެއް  ނުޖެހޭ ސަބަބަކީ މިއީކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެހާ އުނަދގޫމެންބަރަކު ވެސް ަކންބޮޑުވާން އެްއވެސް

ސްވާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިތުރުފުޅު އެބަ ހައްދަވާ މި ފާއިމިތާ ބައެއް ބަލައި، ނޫން. މި އިޞްލާޙު 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކއް ނުވާނެ. މި އިޞްލާޙުކޮުށް ރައީސުތްންބަރަކު އެ ޕާޓީއަކުން ވަދުވަހަކު އެްއވެސް ޕާީޓއެްއެގ މެ

ންދެއް އެ މެންބަރަކު އެކަން ފުރިހަމަކުރުމަުށް އިލެކްޝަންސް ވަ ރަކު ވަިކވާނީ އެއް މަސްުދވަސް ފަހު މެންބަކުރުމަުށްގުދީސްތަ

މަސްދުވަސް އެބަ ލިބޭ އެކަމަުށް. އެހެންވީމާ، އެ  އެއް. އެހެންވީމާ، އިފި ކަމަުށް ވަންޏާވަހުުށަނާޅުއް ކޮމިޝަނަުށް ފޯމް 

ްއވާނެ. އް ާނޅުއެވާއިުރ ފޯމެއް ހުުށަ ނުވާ ކަމަުށް ވަްނޏާ އެއް މަސްުދވަސްބޭނުން ރަކު އެ ޕާީޓގައި ހުްނނަންމެންބަ

ދެއްެކވުމަކީ ގޮތަުްށ މިތާ ވާހަކަފުޅު ލާޙު ސާފުވާރަްއޔިތުންނަުށް ވެސް މި އިޞް ިއ،އެހެންވީމާ، އިތުރުފުޅުނަހައްަދވަ

 ،ވެސްުށް އަދާލަތަ، އެމް.ޑީ.ީޕައުށް ވެސް ،ކޮޅު ަފރާތްތަކަުށް ވެސްދިމު ަކމެއް. އެހެންވީމާ، އިއްހިޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް މު

 ގެހުރި އެހެން ޕާޓީތަކު އިަހދާފަ އްއަދި ރައްޔިތުންތަކެ  ،ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭލޮބުވެތި އަދި ދެންވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހުރި 

ޕާީޓއަކީ އެންމެ ބޮޑު ީލޑަރުންނަުށް ވެްސ ިވސްނޭނެ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އޮްތ ސިޔާސީ  ،ރައްޔިތުންނަުށް ވިސްނޭނެ

ވުރެ މަތިވާނެ  އަުށްލައްކަ  މެންބަރުންގެ އަދަދު އެއް އި މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ސައްޙަ. ޕީ.ޕީ.އެމްގަ ކަންޙަޤީޤަތުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް

ެއަކން ކަުށަވަުރވާނެ އެންމެ ބޮޑު  .އަުށްވެސް ަކުށަވަރުވާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ  އަުށްރި ރައީސް. އެކަން އެމް.ޑީ.ޕީްއޒަތްތެއިއިނގޭތޯ 

އެއިން . ޔާބުހޯދި ކާމި ިދޔަ އެިކއެކި އިންތިޚާބުތަުކގައި ޕީ.ީޕ.އެމްއިެއކިެއކި ކޮންކޮޅުތަކުަގއި ހިނގަ އެއް ހެއްަކކީ ރާއްޖޭގެ

ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޭޅ  ހި ރައްޔިތުްނ ތިބި ގޮތް. ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ މިއަދު ތާއީދުކުރާ ގޮތް. އެހެންވީމާ،ދެނީ ިދވެއިދައްކަ

ދެއްެކވުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް ދެރަކަެމއް ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުއްއި ޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެއްއވެސް އްއިގޮތަުށް މި 

ންދަވަނީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވަީނ ގެގައި ކަންތައްތައް ތިޔަ ކުރިއަުށް ަނވަިއގެން ޙަޤީޤަތު ރައީސް. ަރއީސް ތިޔަ ގޮނޑީަގއި އިން

ްއޒަތްތެރި އިން. އެ ކަމަުށް ޓަަކއި މަތީ ގޮްތވާ ގޮުތގެއް ނޫނުއަސާސީާއއި އަދި މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަކާ ވަރަުްށ އެޤާ

ލާނަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިޅު ނިންމަމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކޮރައީސަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝުކރު ދަންނަވަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީއަރުވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއިޝުކުރިއްޔާ 

 އަޙްމަދުދީދީއަުށް. މާރިޔާ މެންބަރު

 

     މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުަށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ  އްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރުއި ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ރެވެނީ ކޮންމެހެން ދެ ޕާޓީ އަޅުގަނޑަުށް ެވސް ތާއީދުކުެރޭވނެ އިޞްލާޙެއް ނޫން. އަުޅގަނޑަުށް އެ ިއޞްލާޙަުށް ތާއީދުނުކު 

ެރވެނީ ނުކުނޫން. އަުޅގަނޑަުށް އެ އިޞްލާޙަުށް ތާއީދު ޓިޝަނަކަުށް ވަެދގެން އުޅޭތީކީދޭތެރޭގައި މެންބަރުންގެ ވާަދިއގެ ކޮމްޕެ

 އިރުަގއި ެއކި ގޮތަުށް މުދާ އިރު ެއކި އިހިސާބަުށް އަ ރު ެވްސ މި. ައޅުގަނޑުމެން ގޯިތގެދޮއޭގެ އުސޫލަުށް ވިސްނާފަ

މިހާރު  .ދިޔަ ވެސް ބައި ލިބޭ ދުވަސް ދެ .ެވސް ލިބިފައި ހުރި ވާރުތައް މުދާހެންހުރީ.  މެންނަުށް ލިބިފައިއަޅުގަނޑު

 ހިނގާފަިއވާ އެހެންވީާމ، ކުީރގައި އެ .އޮތީ  ގޮތަުށް އެ އެްއވަރަުށް ެބހޭްއޗެއް ިވއްޔާ ހާ ކުދީންނަުށް ބަންޑާރަ ގޯހުރި

އިނގިީލެގ ، މައޭކަމެއް ކޮުށްލީ މިވެނިސްނާއިރު މިއަދު ކުއްލިައކަުށް ާގނޫނީ އުސޫލަުށް ވި ،ކަންތައްތައް ނިުގޅަިއގަނެ

 އެހެން  ހުންނަންޖެހޭނީ؛ ެއއްެއއްޗެހި އެޕްަލއިކޮުށްަފއި ،ފޮޓޯއެްއ ޖަހަންޖެހެއޭ. އިލެކްޓްރޯނިކަީލއޭ، ޖަހައިލީމައޭ ނިޝާން

ވަންޏާ މުޅި  ކަމަުށް ތްގޮތަުށް ހަދަން އުޅެފިއޮއްސާލަިއގެން އަލުން އަނބުރާ އެކި ގޮ އިއެތި ބަންޑުންޖަހަ ކިޔަިއގެން މުޅި

އެކި ކަންކަމަުށް ލިބިފައިވާ ޔަޤީންކަން  ،އެކި މީހުންނަުށް ޔަޤީންކަން، މުޅި ވިސްނުން ،މުޅި އުސޫލު ،ގާނޫނީ ނިޒާމު

ންބަރުންތޯ ކިތައް މެ ނޫން މެއްވަން އުުޅްއވާތީ. ތެދަުށް ދަންނަވަންޏާ މުހިއްގޮތަކަުށް ކަންތައްތައް ކުަރއް  ގެއްިލގެންދާނެ

ހާސް  ަލއްކަ ފަސް ފަހުން ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ބަިއވެިރވެ އެއް ންނަނީ ބަލާކަުށް. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީން އެންމެޕާޓީގައި އޮ

 ،ސް ބެއްެލވިޔަ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަުށް ން ހޯދާފައިވާ ވޯުޓ. އަދި ޭއގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ވޯޓު. އެއީ ސީދާ ހަމަ

ޑި މަދުވެދާނެ. ނއަުށް ލިިބފައި އޮތީ. ގޮޖޭަގއި އެމް.ީޑ.ޕީކިތައް ވޯޓުތޯ މުޅި ރާއް !ަލއްވާބަްއލަވައި މީ.ން މުހިއްނިޑއެއް ނޫގޮ

ިއ ގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާުބގަ  2009އެކަމަކު ލިބިަފއި އޮތް ވޯޓަުށް ބައްލަަވއިފިއްޔާ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ޯވޓު ގިަނވާނެ. މިއީ ހަމަ 

ސް ވޯޓު ގިނައިން ހޯދާފައި އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީން. ން ލިބުނީ ޑީ.އާރު.ޕީއަުށް ކަމުގައި ިވޔަގިނައިޑި ނ. ގޮގޮތް ިދޔަވެސް ހިނގައި

ކަން ނޫން ވިދާޅުވާ ގޮަތކަުށް ވަންޏާ އެ ކަމަުށް އެހެންވީމާ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ިނސްބަތަުށް ބަލާފައި ވޯޓަުށް ބައްލަަވއިފި

 ވުރެ ގިަނއިން ވޯޓު ހޯދަމުންކަން އެއީ ޝަްއކެއް  ޕާޓީއަކަުށް ން އަބަދުވެސް ދަނީ އެހެން ހުރިހާފައި އޮތީ. އެމް.ޑީ.ޕީހިނގާ

ްނކަން ކަމެއް. އަުޅގަނުޑމެން ކަންބޮޑުވޭ މިހާރު އިލެްކޓްރޯނިކް ވޯޓިްނގައކަުށް ދާންއުޅޭއިރު މިކަހަލަ ކަ ވެސް ނެތް

. ޅޭ ކަންތައްތަުކގެ ބޮޑުކަމުންއު ކަމުަށް ދައްކުަވއިގެން އެ ކުރަން  ިގނަ މެންބަރުންތަކެއް ތިބި މާ ކޮުށްގެން ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި

 ދަނީ އިލެކްޓްރޯިނކް ވޯޓިންގއެޭކ ކިަޔިއގެން އެ ންކޮންމެ ދުވަހަކު ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ވާހަަކދައްކަމު
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 ކަުށް ވެގެެނއް ނޫން މި އަ. ކޮންމެހެން މެންބަރުންގެ ާވދައި ަމކަރުހަދާުށޭ. ެއއަުށް ތަނަވަްސކުރަންެވގެން އުޅޭނީ ވޯޓުގަ 

ގެ ޖަލްސާައކަުށް ފާގެ ބިރުަދއްާކވަުރ. އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުންނަުށް ެއނގޭނެ ަވޒީ ތި  ބޭފުޅުންނަުށް އެނގޭނެ، ޅެނީީކއެއް. ތި އު

މާފަންނު  ؛ރިފާޢު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުهللا ވިދާޅުވީ ޢަބްދު ދަނީ. އަދި ކުރީގައި އެމޫނު ފެނިއްޖެއްޔާ ކަނާޑލަމުންގޮސް 

ދިމާވި ގޮތަުށް ކިތައް މީހުންނަުށްތޯ  ބޭފުާޅއަުށް އެ ގޮަތކަުށް ނޫން ކަން ހިނގަނީކީ. އެ ދާޅުވިވި  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ

ބޭފުޅުްނ  . ިސވިލް ސަރވިސް ވެސް މިހާރު އޮތީ އެގޮތެއް  ދިާމވަމުންދަނީ. އެީއ ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ ވެސް އެ މިއަދު

ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ. ސިވިލް ސަރވިސް  ތީ ތިވެސް އޮއި ގޮތަުށް. މަޖިލިސް ތެރޭގަ ވިދާޅުވާ ގޮތަުށް ކަން ހިނގާ

 ކޭ ބުނީމާކޮމިޝަނުން ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ އިންޑިޕެންޑެންޓް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ުނވަތަ މިނިވަން މުއައްސަާސއެ

ންދަނީ. މުގަހިނ ގެެނވޭ ގޮތަކަުށް ޫނން ކަންކަންިޔތަކަުށް ބަލައިމިނިވަން މުއައްސަާސެއއްގެ ޮގތަކަުށް ނޫން. އެްއވެސް ަރއް

، ތެރޭަގއި އެހާ ނުޫފޒު ބޮޑު. އެހެންވީމާ، މިހެން މިރާއްޖެ އޮްއވާ ސީދާ ައޅުަގނޑުމެން އެ ގަބޫލުކުރާ ގޮތް ކޯޓުތަުކގެ

ދެން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަުށް ކަމަުށް؛  ދެން އެކަން ވެނިމުނީ މެއް ވަކި ގޮތަކަުށް ހަމަޖެހުނީމާކަ ގާނޫނީ އުސޫލު،

ވަންޏާ ދެން އެހެން  ދެން ަވކިެވވޭނެ ގޮތް އޮތްަކމުގައި ުއސޫލަކުން އެކަން ކުރީމާެއއޮތް ުރަގއި އޭ؛ ވަދެފައި ިސޔާސީ

ެވސް ނޫން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން  ގޮތަކަުށް ބަދަލުކުރަންެވގެން ެއ ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ހަމަޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް

ޕާޓީ ނިޒާުމ ފުޑާލަންވެގެން ރާވަމުންދާ  ،އިން ވަކިކޮުށް ަވީޒފާ ވެސް ނޫން. ވަޒީާފގެ ބިރުދައްަކއި ކުރާވަުރގެ ކަމެއް

ދެއް ނުކުެރވޭ. ިސޔާީސ ވެސް ތާއީ ގައިމުކަުށް ައޅުގަނަޑކަުށް ހަމަދުވަސްކޮެޅްއގައި މިކަހަލަ ާތުކންތާކުނުޖެހޭ އިޞްލާޙަ

ކޮްނ  ؛ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ޕާޓީއަކުން ަވކިވާން ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅަކަުށް ވިއްޔާ ިސޔާސީ ޕާޓީއަކުން އަބަުދވެސް ަވކިެވވޭެނ. 

ޖައްސަވަންޖެހޭނީ އެސް.އެމް.ެއސްއެއް. އެސް.އެމް.އެްސއެްއ ތޯ އިންނެވީ ަބއްލަަވން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ހަމައެކަނި އިޕާޓީއެްއގަ

ބޭފުޅަކަުްށ  ވެްސ އެ  ލެްއވީމަ އެއީ ކޮްނ ޕާޓީެއއްަގއި އިންނަވާ ބޭފުެޅއްކަން ކޮންމެ އިންތިޚާބަާކ ދިމާކޮުށްޖައްސަަވއި

ެގ އަނެއްާކވެްސ އެހެން ހުރިހާ ވަްއކަމެއް  ،ހަދަންިއގެން ވޯޓުަގއި ަވގުމުންދަނީ. ވީމާ، ިމކަހަލ ވާހަކަ ދަްއކައެނގެ

އުސޫލާ ޚިލާފަުށް  ނޑާލައި،މުޅި ިނޒާމު ފު އިރު މިކަހަލަ ަކންކަން ރާަވއިމަތުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން އުޅޭ ތުހު

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ،މެން ގާނޫނީ ގޮތުންނޭ ކުރަނީއޭ ުބނެނަމަންވެސް ތި ކޮންމެ ކަމެއް ،ކަންކަން ކޮުށްގެން 

ނޫން.  ރެވޭ ކަމެއްތާއީދުކު ުށްކަ ރައްޔިތުންގެ ވަކީލުން ތިެބގެން މިގޮތަުށް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ާގނޫނު ފާސްކުރަމަކީ އަުޅގަނޑަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 ފަރު ދާއޫދަުށް. ޖަޢު
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 ފަރު ދައޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢު

މު އިޞްލާޙެއް މެން ސިޔާސީ މާޙައުލުގައި ވަރަުށް މުހިއްުޅަގނޑުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަނެްއކާވެސް އަ

އީ މީގެ އަުށް. އާދެ! މި 2013/4ވަނީ ގާނޫނުން ނަންބަރު  ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި 

ނޫން. ހަމައެކަނި އެ ގާނޫުނ  ގިނަ ވާހަކަަތކެއް އޮތް ެއްއޗެއް  މާ ،ސްިއޞްލާޙެއް ކަމަުށް ިވޔަމު ޒާތުަގއި ކިތަންމެ މުހިއް

ވަނަ އަހަުރ  2013 ،. އެިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންއޮންނަނީ ހުުށަޅައިލާފަ އަކުރެއް މި ދެކުރާ ވަނަ މާއްދާއަުށް އިތުރ9ު

ފަހުން ގާތްގަނޑަކަުްށ  ވަނަ އަހަރު. އޭގެ  2005މި ގާނޫނު އުފެދުމުގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް އުފެދިފަިއ ވަނީ 

ރަކު. އޭ ކަމަކަުްށ ބެލިފައެއް ނެތް މު އެއްެޗއްއިރު އިނގިލީގެ ނިޝާނަކީ މާ މުހިއްދިޔަ ެވގެން ުށް އަހަރުވަރަކަދިހަ

މުގެ ސަބަބުން ދިއުގޮތަކަުށް ވައްދަމުން އެރިއި ހިތަުށްނުަބއިކޮުށްނާބަރުން ހެޔޮކޮުށްނާއި ަބއެއް ޕާޓީތަަކުށް މެން ،އެހެންނަމަވެސް

ގޭ މިންވަރަުށް ޕާޓީތަކަުށް މީހުން ދިޔައީ ވައްދަމުން. ނން ޕާޓީއެއްގަިއކަން ނޭހުރީ ކޮ މު ރަްއޔިތުންނަުށް ތިމާ މި އާއް

ވާކުރަނީ ހުރިހާ ދިވެހި ްނ ދަޢުގޮސް އެ ޕާޓީތަކުދަމުންނެތް ގޮތަކަުށް ޕާޓީތަކަުށް މީހުން ވައް އެްއވެސް ކަހަލަ ގޮތެއްފޮތެއް

ވަަނ  2013ޓަކައި  ދުނު ހަލަބޮލިކަން ކުޑަކުރުމަުށްއުފެ އެކު މި  ވުމާމެންގެ ޕާޓީއޭ. އެހެންކަމަުށްރައްޔިތުންނަކީ ތިމަން

ވަނަ އަހަރު ޕާޓީަތްއ  2005ދެންނެވި  . ައޅުަގނޑު ކުރިން މިގާނޫެނއް އުފެދިފަ އޮތީ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ އަހަރު މި

ކަން މިހެދިފައި އޮތް ގަާވއިދެްއގެ ދަުށުން  ،ކުރަން ފެުށިއިރު ަހމައެކަނި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ގަރާރަކުން ރަޖިސްޓްރީ

ން އިނގިލީެގ ގޮތުގެ މަތީ ފަހު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުަގއި ޮއތް ދިޔަީއ. އާދެ! މި ާގނޫނު އުފެދުމަުށްކުރެވެމުން

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން  2013ނަމަވެސް  ދިޔަގޮތަުށް ޕާޓީއަުށް މެންބަރުން ވައްދަމުން ނިޝާން ފުރިހަމަކޮުށްގެން މިދެންނެވި

އޮތް ހުރިހާ ފަރާތްތައް އިނގިލީގެ ނިޝާނަކާ ނުލާ ޕާޓީތަކަުށް ވައްދާފައި ވަނީ.  ޕާޓީތަކުަގއި ރަޖިސްޓްރީވެފައި 

ޓީތަކުަށް ން ޕާމަތީ ފަހަރު ކުރުމަުށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކި އިނގިީލގެ ނިޝާން ފުރިހަމަ، އެހެންނަމަވެސް

ޕާީޓތަކުން ވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުން  ހިތްޕަވަިއެގން ވަރަުށް ގިނަ ިސޔާސީފުރުޞަތު ވަނީ ދެްއވާފަ. އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

ދާން ނ. އަުޅގަނޑު ހަގިީލގެ ނިޝާން ޖަހައިގެން ފޯމުތައް އަލުން ހުުށަހަޅުއްވާފަވަނީ މިހާރު ގާނޫނާ އެްއގޮަތުށް އިނ

ެވސް ވަރަުްށ  ހުުޅވާލި ފުރުޞަތުގައި  އަހަރު ފަހުކޮޅު މި ވެސް މިދިޔަ ފަހުން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން އެބަހުރި ދާދި

ަވޑަިއގަންނަާވ ލަުށް ވާހަކަދެްއކެވި އެމް.ޑީ.ީޕައުށް ނިސްބަތްވެން ެއކަން ކުރި. އަދި ަވކިން ޚާްއޞަކޮުށް މި ބި ތްތަކުނަ ފަރާގި

އެ ޕާޓީ އުފެއްެދވުމުަގއި އިްސކޮުށް ުއޅުއްވި ބަެއއް ފަރާތްތައް ވެްސ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި ފަދައިން

އިސްކޮުށް އުުޅއްިވ ޕާޓީ އުެފއްދުމުގައި  ޓަކައި އެ މުގެ ސަބަބުން ޕާޓީން ވަކިވެދާނެކަުމގެ ބިރަުށްއިނގިީލގެ ނިޝާން ނެތު

ވެސް އެގޮތަުށް  މުކުފާނު ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފޯމަނި އެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާމަނިކު؛

ބާ މާ، ައުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް މަރުޙަ. އެހެންވީރަްއވާފަފުރުއްަވއި އިނގިީލގެ ނިޝާން ހޯއްދެވުމަުށް މަސައްކަތްޕުޅުކު

މަނިކުފާނުަށް. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާަލން އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިުރ  ދަންނަވަންޖެހޭ އެ

ގެ އެްއވެސް ިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން ސަރުކާރު ނއުފައްދަނީ ީކއްކުރަންތޯ. އެ އަސްލު ސިާޔސީ ޕާޓީތަްއ މި
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ތަަކުށް ނުހިންގާނެ ރައްޔިތުންނުަށް ގޮ ނުވަތަ ަތން ހިންގަން ޚަރަދެއް ދޭ ،ގޮތަކަުށް  މުއައްސަާސއެއް ަދއުލަތުން ިއނާޔަތެއް ދޭ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ތިންސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާޫނނުގެ  ުށްވުމާއެކު ސިާޔސީތަުކގެ ބޭނުންގޮތެްއަގއި. އެެހންކަމަ ފައިދާއެއް ނެތް

ބޭނުންތަކާއި ުޝއޫުރތައް ވާސިުލކޮުށްދޭނެ ސީދާ  ރަްއޔިތުންގެ މުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއަުށް. މީގެ ބޭނުމަކީ ވެިރކައެބަބުނޭ

ސިޔާސީ  މަ އެގޮތަުށް ތަފާތު ވިސްނުންތަކަުށްކަމަުށް ފުރަތަމަ އަކުރުގަިއ އެބަބުނޭ. ހަ ދިުނންޕްލެޓްފޯމުތަކެއް އުފައްދައި

އެްއގެ ގޮުތގަިއ ދިވެހި ޤައުމު ދެމިއޮތުމަުށް ބަ  ވެްސ، އެކީ އެއް އެކު ޚިާޔލު ތަފާތުވުމާ އިމައިދާނުން ޖާގަދިނުމާ

ވަނަ މާއްދާަގިއ 4 ވިދާޅުވަނީ. މު ވާހަކައެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މިމަުށް އެބަބުނޭ. މިއީ ވަރަުށް މުހިއްކަ ކުރުންމަސައްކަތް

ރޭގައި މެންގެ ތެރޭަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެއަޅުގަނޑު  .ޝައްެކއް ނެތް ؛ވެސް  އެކު ނީ. ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާމި ބަޔާންކުރަ

 ގޮްތ އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތް ހުރި. ެއއް ޕާޓީައކުން ރަްއޔިތުންނަުށް ވިސްނައިދޭން ބޭނުންވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އެބަ

ުށް ކަންތައްތަެކއް ރަްއޔިތުންނަ ނޫން ވިސްނުމެްއގައި އަނެއް ޕާީޓއަކުްނ އެ މީހުންނަުށް ވިސްނުނަސް، ކަމަުށް އެ

ވެސް އުމު ދެމިއޮތުމަުށް ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ވެސް ޤަ އެކު އެހެންނަމަވެްސ މި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ވިސްނައިދޭން؛

ޕާޓީތަކުްނ، މިޮގތަުށްތޯ ސިޔާސީ  ،ކަމަުށް ަވރަުށް ރީތިކޮުށް އެބަބުނޭ. އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންވީ  ކުރަންޖެހޭމަސައްކަތް

ކުެރވޭެނ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ދައުރު މިހާ ފުޅާވެފައި އޮތްއިރު  ،އެހެންމެރަނީ. ހަމަކު ބައެއް ޕާޓީަތކުން މަސައްކަތް މި

ާގނޫނެއްގެ ދަުށުަގއި ަރއްޔިތަުކ  ،ދައުލަތެއްަގއި ދިދަެއއްގެ ދަުުށަގއި ވޭނެ ކަްނތައްތަކެްއ ހުންނާނެ،ކަންތައްތަާކއި ނުކުރެ 

ކަންތަކާއި ނުކުެރވޭނެ ކަްނތަކެއް. އެހެންވީމާ، ިސޔާީސ ވަންޏާ. ކޮންމެ މުއައްަސސާއަކުން ވެސް ކުރެޭވނެ  ކަމަުށް އުޅޭ

ރި ކަންތައްތަކެްއ ެވސް އެބަހުކަމަުށް  ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުން ނުކުރެޭވނެ ކަންތައްތަކެއްއި ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫުނގަ

 ނުވާނެ ގެންއްދާ ވަރަުށް ޞަރީޙަކޮުށް ބުނެފައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކޮުށްވަނަ މާ 7އޮތީ  ތެޭރގައި މިކަނޑައަޅާފަ. ޭއގެ

ސީ ޕާީޓއަކުްނ ދީނުގެ ައސްލަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް އެްއވެސް ިސޔާ އޮތީ އިސްލާމް ެތރޭގައި މިކަންތައްތަެކއްެގ ވާހަކަ. މީގެ

އެ ޕާޓީގެ ، ކުރާ މީހުންނާއިޓީތައް އުފެއްދުމަުށް މަސައްކަތް ސިޔާސީ ޕާ ސިާޔސީ ޕާޓީެއކޭ ބުނާ މާނައިގައި ނުވާނޭ.ކޮުށްގެން

އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަންވީ މިސާލަކަުށް ބައެްއ ، ވެސް ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ތަކުގައި ވާަދުކރާ މީހުން ދަުށުން އިންތިޚާބު

ދީނުގެ ައސްލުތަކާއި ކީރިތި ޤުރުއާާނއި  ޕާޓިތަުކގެ އިސް ީލޑަރުންގެ ގޮތުަގއި ިތއްބެވި ޭބފުޅުން އިސްލާމް ސިޔާސީ

 ކަތްތަކެްއ ހުރިން މަސައްކަތެްއ ނުކުރޭތޯ؟ މިހެން ކުެރވުނު މަސައް ވުރެ ަރނގަޅު ގޮތްތަެކއް ހޯދަ ނަތަުށްރަސޫލާގެ ސުން

ތޭތޯ. ދެވަނަ ކަމަކުަށް ތެރެއަުށް ނުފެ ބުނާ މާނައިގެ ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގުމޭ މި އިސްލާމް ،ކަމަުށް ވާނަމަ

ވެސް  މަލެއް ހިންގުމަކީޒަމަުށް ާވިގދޭ ޢަޓެރަރި، ގާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގުމާއި އިއަާސސީއާޤާނޫނު، ލާމާހިނގާ ބަލައި

ބަެއއް ިސޔާީސ ، އެބަ ބަޔާްނކުރޭ. އެހެްނނަމަވެސް ކަމެއް ނޫން. މީަގއި ރީްއޗަުށް ސިޔާސީ ޕާޓީައކުން ކޮުްށގެންާވނެ

 އި ެޓރަޒިޒަމަުށް ާވގިދޭ ޢަމަލުތައްޕާޓީތަކުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާއަކުން މީހުން ގެނެސްގެން ބާއްވާ މުޒާހަރާތަުކގަ

އުޅޭ އެއްޗަކީ ގާނޫނޫތަުކގައި މިހެން  އެހެންވީާމ، ދަންނަވަން މި ނުހިންގާތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ ވިސްނާލަމާ!

 ދިނުމުގެ ހިތްވަރު މީހުންނަުށް އަދަބު މަލާ އެއްގޮތަުށް އެވަންޏާ އެ ޢަމަލެއް ކުރީމާ އެ ޢަ ކަމަުށް ކަނޑައަޅާަފއި ހުރެއްޖެ
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މަތީން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ  ަގއި ހުންނަން އެބަޖެޖޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތުގެމުއަްއސަސާތަކު ގެވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

 ... މިހާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ  އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. هللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާ

ނުކުރާ ވާަހކަ ުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަުށް މި

އި މިއަދު ގެންނައިުރގަޙުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަުށް އިޞްލާމިއަދު އަޅު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވަރަުށް ސާފުކޮުށް 

ުށް ގޮތަކަ ކަމެއް ބޭނުންވީމާ، އެހެން ގެ ވާހަކަ ބުނެވިދާނެ. މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން އެހެންއަޅުގަނޑުމެން ފިންގަރޕްރިންޓު

 ގޮތަކަުށް އެކަން ކުރަން ގެ ވާހަކަ ބުނެވިދާނެ. އަެނއް ދުަވހު އަޅުގަނޑުމެން އަެނއްކާ ެއހެންހަދަންވީމާ، ލޮލުގެ ޕްރިންޓު

ގަނޑުމެން މިޮގތަުށް ގޮސް އަޅު ބުނެވިދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ެވސް  ގެ ވާހަކަނުންވީމާ، ތުންފަތުގެ ޕްރިންޓުބޭ

ގޮތަކަުށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިދާނެ ކުރިއަުްށ  އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުން ޕްރިންޓު ނަގައި ވަނަުކންހަުށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ގުނަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަުށް ނުވަތަ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަ ،އޮތް

ނެ ބިލެއް. ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް އިޞްލާޙުކުރަން ހެޔޮނުވާ ޕާޓީއަކުން ބޭނުންީވމާ ފަހަރަކު އެ ގާނޫނަކީ ދުވާލަކު ެއއް

ކުރަންވާނީ އަުޅގަނޑުމެން އިޞްލާޙު ނޑުމެން މިފަދަ ބިލުއަުޅގފަ ،ައޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

. ެއީއ ހަމަ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ައންނައިރަުށް ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ިބލު އިޞްލާޙުކޮުށް މެންބަރުން ވެސް ވިސްނާފަ ކުރިއަުށް

 މެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަ ކުރުމަކީ އެްއގޮަތކަުށްވެސް ކޮުށްގެްނވާނެގޮތަކަުށް ބައްޓަން ވެއްދުުމގެ ކަންކަން ވަކި

ވެްސ އި އުމުތަކުގަ ނިކް ޯވޓިންގ. ދުނިޭޔެގ އެހެން ޤަފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ އިެލކްޓްރޯ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު މި 

އި ާބްއވާ. އެީކގަ ކަމާއިންތިޚާބު ވެސް ވަރަުށް ާކމިޔާބުއިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގެ މަަސއްކަތްކޮުށްަފއި އެބަހުރި. އަިދ 

ލިޔަނީ.  ވެސް މިދަނީ ސަރުކާރުން މި ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމު  މިއަދު ފެނިގެން މިއަުޅގަނޑުމެްނނަުށް  ،އެހެންނަމަވެސް

ނަ ބައެއް. އިއްޒަތްތެިރ ތަންދޮރު ދަން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ މިއަދު ކިަޔވަިއގެން ތިބި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އެއިްނ  ލެވެލް ހަދައި، މީހުންނަކީ ގާތްގަނޑަކަުށް އޯ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންގެ ތެރެއިން މެޖޯރިޓީ ނުވަތަ ގިނަ ރައީސް.

 ވެސް ކޮްމޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމުަގއި ބޭިސކް ޕްރޮގްރާމު، މިދަންނަވާ ލޭންގްއޭޖު ފަދަ ލޭންގްއޭޖު ކޮންމެ ކުއްޖެއް

ތިން  ތިން ލޫޕް ލިޔުނީމާ ކިޔާ  ޑޫ ލޫޕޭ މި  ކިޔާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެނގޭނެ ައޅުގަނޑުެމން މި އެ ؛ދަސްކޮުށްގެން

އެނގޭނެ އަުޅގަނުޑ  ޓަރެްއ ބައިންދާފައި ގުަނއިލީމާޓުންނަުށް ެއިއން ކިންމެ ލޫޕެއްެގ ތެރޭަގއި ކައުންރިޔާސީ ކެނިޑޑޭ
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ގެން އިލެކްޓްރޯނިްކ ވޯޓިންގ އަުތވެއްޖެ ކަމުަށް ލިޔެ ޮރްގރާމުިމގޮތަުށް މި ޕް ާކކަުށްކަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ވޯޓުލީ 

ތެރެއަުްށ.  ކަން ގެއްިލގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ެވއްިޓގެންދާނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެގެ ސައްޙަޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މީ ވަން

ގޮަތކަުށް ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމު،  ކުެރވޭނެވަންޏާ އެ ސައްޙަ ކަމަުށް އިެލކްްޓރޯނިކް ވޯޓިން ބާްއވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނގަޅުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ވަްނޏާ ރަ ކަމަުށް ކޮުށްފި ގޮަތކަުށް އެކަން ގްރިޓީެއއް އޮނާނެއެ އިންޓެ ، ބޮކްސް ަތއްޔާުރކޮުށްއެ ބްލެކް

 ކަމަުށް އަުށް  ޮގއްސިލާޙުކޮުށް އިލެްކޓްރޯނިކް ޯވޓިންގއަުޅގަނޑުމެން މިގޮަތުށް ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު ިއޞް ރައީސް.

ުށް. އަޅުގަނޑުމެްނ ކަކަމަ ވިާދނެއެީކގައި އެފަދަ ކަމެއް ކުރެ ކަމާފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކާމިޔާބުވަންޏާ އަޅުގަނަޑކަުށް ނު

ވަޒީާފ އިންނާނީ ވަންޏާ  ަކމަުށްއިްއސޭ ެވސް އިރުއަރާަފއި އިރު  ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ބިރުން. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު

ުށް ގެއްލިދާނެކަުމގެ ބިރުވެިރކަމުަގއި. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭސްފަރުވާ ނުލިބިދާނެކަމުގެ ެގްއލުމުގައި. އަުޅގަނޑުމެންނަ

 ތި  ބިރުގައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަދިވެްސ އެހެން ގޮތަކުން ިބރުވެރިކަމަާކ ދިމާވެދާނެކަމުގެ 

ގެނޭ ބަދަލު. މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ަލއްވާ ިމއަދު މި ބިލަުށް މިގޮނީޑގައި އިންނަާވއިރު ިވްސނަވައި

ތުންފަތުެގ  ،ލޮލުގެ ޕްރިންޓުން ،ޕްރިންޓުންހަމަ އަޅުގަނޑު ދެްނނެވިހެން ފިންގަރން މިފާލު އެޅިގެންދާނީ ނުަބއި ފާލެއް. ދެ 

ތަކުަގއި ދާނީ. ސިޔާސީ ބިލު ނިމިގެން ކުރިއަުށް އޮތް ޖީލު ނަަވންތަކުގެ ޕްރިންޓުން ގޮސްދެން އެކި ގު ،ޕްރިންޓުން

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 ޚަލީލަުށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވުން:ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެهللا ބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެން

ދު މި ބިލާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މިއަދެްއވި ފުރުޞަތަުށް  ރައީސް، އައްސަލާމް ޢަލައިލުމް. ިއއްަޒތްތެރި

 ދަނީ. މި  މުން އަޅުގަޑުމެްނނަުށް އިިވގެން މިތަޅު އް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލީހުގެތުން ވަރަުށް ތަފާތު ވާަހކަތަކެގުޭޅގޮ

ގައި ުނވަތަ ްއގެ ތެރޭ ނެވެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ގާނޫަބލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެ މެންވާހަކަތަކަުށް އަުޅގަނޑު

 އެ ބަދަލެއް ކުރިން އަިއއްސަ ހުރި ، ވާނަމަ ކަމަުށް ވެސް ޕްރޮސެސްއަކަުށް ބަދަލެއް އަުތވެއްޖެ ގަާވއިދެްއގެ ތެރެއިން

ދަތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން އެކަުީށގެންވާ ރަނގަޅު މުއް ،ައންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ބައެއް ކަންަތއްތަކަުށް

ޓަކައި ދޭންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުގަނޑަުށް  އެއްގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އިން އެސްގެ ތެރެއެބަ އެ ޕްރޮސެ

 ވާ އިޞްލާޙަކީ ގާނޫނަުށް މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި ވެސް އަޅުގަނޑަުށް މިއި . މީގަކީކަމަ ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން މީގައި ކުަރންޖެހޭނެ

ކުރެވިގެންދަނީ. ފަޕްރޮސެސްއަުށް އަްނނަ ބަދަލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑަުށް ސިސެސްއަުށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް މި ޕްރޮ
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އިއްޒަތްތެރި މީގެ ުކރީގައި ކަްނކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތަުށް ބަލާއިރުަގއި ގާނޫުނ ނަންބަނަރު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހުރި  ކުރެވިފައިގޮތުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ގެންޓުވުނު އިޞްލާޙެްއގެ ދަުށުން ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަނެ ގެއަުށް  2014/18 ރައީސް.

ްނ ލުތައް އަންޓުކުރެވިފައި ހުރި ިއންވެސްޓްމަގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ 2014ޯއގަސްޓް  13ަތއް ންޓުއިންވެސްޓްމަ

ުށް ގާނޫނަ ވާފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެަލއް އިރީން ހުޅުވަިއކޮނިމިކް މިނިސްޓް ގެންދިއުމަުށްރީކޮުށް ވިޔަފާރި ކުރިައުށްރަޖިސްޓް

ވެސް މުއްދަެތްއ އި ޓަކައި އަޅުްއވާފަިއވާ ފިޔަަވޅެއް. ޭއގަ ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ތެރެއިން އެ ގާނޫނާ އެްއގޮތަުށް ޢަމަލުކުރުމުަށް

ފުންގެ ަވޒީފާއާ ުގޅޭ ގޮތެްއގައި މުވަްއޒަ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުެރވިގެންދާނެ ޚާއްޞަވޭ. އަދި އޭގެ އި ދެއްވާފަ

ވެސް އި ތަނެްއގަ ގަާވއިދެްއގެ ތެެރއިން ދުނިޭޔގެ ކޮންމެ ްއޔާ ނޫނި ތެރެއިން ބަދަލުތަެކއް ގާނޫނެްއގެ ކަންތައްތަުކގައި

އެ މުވަްއޒަފު އެ ހުންނަ މަޤާމުގެ ޝަރުތު އެ މުވައްޒަުފގެ ފުރިހަމަނުވާ ކަމަުށް ކަނޑައެޅިއްެޖ ، ކަމަުށް ވާނަމަ ސިގެނެއް

އެބަދޭ އެ ަވޒީފާއަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ޓްރެއިންވުމަުށް. އެހެންވީމާ، ހިނދެއްގައި އެ ުމވަްއޒަފަުށް ިއތުރު ވަގުެތއް 

މީގައި މުހިއްމު ކަމަކަުްށ ެވގެްނ މި ދަނީ ޕްރޮސެސްއަުށް އަްނނަ ބަދަލެއްގެ ތެރެއިން ަވގުުތ ދިނުން. އެ ަވގުތާއި ހާލަތު 

މަ އެ އޮތީ ގާނޫނީ ިއމުގެ ތެރެއިން މި ކަންތަްއ ނިޔާކުރާ ގޮތެްއގެ މަތީން މި މަސައްކަތްަތއް ނިންމާލެވިއްޖެ ަކމަުށް ވާނަ

ކޮުށް ނިމިފަ. މި މަސައްކަތަުށް ބަލާއިރު ވެސް ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ، ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލުގައި 

ުހގެ މުއްދަތު ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާން އެަބކުރޭ އެއް މަސްދުވަުހގެ މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، އެއް މަސްދުވަ

ކުރު ކަމަުށް ވާނަމަ، ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އަުޅގަނޑަުށް ގަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުން މެންބަރުން އެކަމަުށް ރިޢާޔަތްކުަރއްަވއި ެއ 

މުއްދަތު ދިގުކޮުށްދިނުމަކީ ެވސް އެކަުީށގެންވާ ކަެމއް. ކުަރއްާވނެ ކަމެއް ކަމަުށް ބެލެވޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަމަުށް 

ގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެބަ އެނިގގެންދޭ ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި އެމް.ޑީ.ީޕއާ ގުޭޅޮގތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި ވިސްނާއިރު 

މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެެގންދިޔަ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ާއއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭަގއި ވަރަުްށ ގިނަ ޝައްކާއި ވަހުމުތަްއ 

ވެސް އެބަ ދަންނަން. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތަކީ ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުްނ  އެބަހުރިކަން ައޅުގަނޑުމެން ެއންމެން

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޮލުަގއި އެޅިފަިއ މި އޮތް އިލްޒާމުން ސަލާަމތްވުމަުށް ޓަަކއި ވެސް ވަރަުްށ ރަނގަޅު ފުރުޞަެތއް ކަމަުށް 

މިކަމަުށް ާތއީދުކުަރއްަވއި، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޮުލގަިއ  އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެޭވ. އެެހންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން ވެސް

އެޅިފަިއ މި އޮތް ހަޑި ނަމުން ސަލާމަތްވެގެންދާނެ ގޮތަކީ މިއީ ކަމުަގއި ގަބޫލުުކރެވޭ. އެއީ ބަެއއް ފަހަރުަށް 

އް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޑއިިވގެްނ އެބަދޭ، ވުޖޫދުަގއި ނެތް މީހުން ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިިބ ކަމަުށް އަޑުތަ

އާއްމުންގެ ތެޭރގައި އެ ައޑުތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ސައްޙަ މެންބަރުން ކޮންމެ ޕާޓީއެއްަގއި ވެސް ތިބެގެންދިއުން ެއއީ 

ން ހާސިލުކޮުށްފައި މި ރަކަުށް ެވގެންދާނީ. ޕީ.ޕީ.އެމުވެގެންދާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ާޕޓީއަކަުށް ލިިބގެންދާ ވަރަުށް ޮބޑު ފަޚު

ވެސް އަުޅގަނޑަުްށ އެމް.ޑީ.ޕީން ، ންވީމާކަންތައް. އެހެ ަތއް. އެމް.ޑީ.ޭއިއން ހާސިލުކޮުށްފައި މި ވަނީ އެވަނީ އެ ކަން

ައދި އޭގެއިތުރުން އަުޅގަނޑަުްށ  އަުށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ފަޚުރެއް.ކަން ހާސިލުކުރުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީކަން ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން މިގަ

ގަިއ އެމް.ޑީޕީގެ އިސް ސަފު  އިްލޒާމުން ސަލާމަތްވެގެންދާނެ ކަމެއް. ވާން ބޮލުަގ އެޅިފައި ގޮތު ބޫލުކުެރވޭގަ
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ތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑަުށް އަުށް ކޮުށްދެްއވާފަިއވާ ޚިދުމަފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ އެމް.ޑީ.ޕީހަރަކާތްތެރިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭބޭ

ންބަރުންގެ ގޮތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރަޖިސްޓްރީަގއި މެ ދާނީ އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ސައްޙަގޮތުން ފަޚުރުވެިރެވގެން ބޫލުކުެރވޭގަ

އެްއކޮުށް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ަޓކައި ވަރަުްށ  އެ ވާހަަކއާ، ހިމެނިގެންދާ މެންބަރުންނަުށް ވާ ހިސާބުން ފެުށިގެން. އެހެންީވމާ

 ދަންނަވަމުން ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ. ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 . ތުސިކުން 11މިނެޓު  2މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް. 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް އަުޅގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމް ހަދަންވެގެން ކުރި ސް. ައޅުގަނޑުމެން، ހަމަގައިމު ެތރި ރައީއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތް

ވަރަުށް ގަދަ ަބއެއް ގޮތަުށް ދައްކަންެވގެން. ތަންކޮެޅއް،  ،މަސައްކަތްކުިރއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެކަން ކުރީ ވަރަުށް ވަުރގަދަ

ބަހައްޓަިއގެން.  އިގަނެޑއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިސްނުާމއި ފިކުރުގަ ޔާމީން އެއްކަލަ އެ ވިދާުޅވާ ަކހަލަ ފިރިހެންވަންތަ ގޮތް

އެކީ ފާހަގަކޮުށްލަން މި ޖެހެނީ، މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަުްށ  އެކަމަުކ، މިއަދު ހިތާމަޔާ

އެްއ ގޮތަުށް. ގަދަބާރު ބޭނުންކޮުްށގެން ބަ ޑިނނުޖެހޭ ފިތް މި ކުރަނީ ވަރަުށް ާތކުްނތާކުގެންނެވުނު ހިސާބުން މަަސްއކަ

 ތަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ މި އިމަލެއް އެބަ ހިންގާ. އިްއޔެގަ ނޑި ޢަގާނޫނީ އިމުގެތެެރއިން ކުެރވުނު ހުރިހާ ފި

އި އެްމ.ޑީ.ޕީަގއި ތިބި މެންބަރުންގެ ތަނުގަ ތަން. މިއަދު މި ދައްކަނީ މި ނާޔަްތ ކަނޑާލިރައީސް ނަޝީދަުށް އި

ކަނޑާ ވާހަކަ ދަްއކަންާޏ  ދައިއަުށް މެންބަރުން ވައްމެން ޕާޓީލާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުޕާޓީން ކަނޑައިޕްރިންޓު ނެތިއްޔާ ގަރފިން

ފަސޭހަކޮުށް އެ މީހަކަުށް އެ  ،ޮކުށްފައި އޮތް ކަމަުށް ވާނަމަނގި ޕާޓީއަކަުށް މީހަކު ރަޖިސްޓަރދައްކަންީވ ވާހަަކއަީކ ނޭ

ޕާޓީއަކުން ކެނޑެޭވނެ އެއްެވސް ގޮތެއް ނެތް. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ޕާޓީއަުށް ސިީޓ  ކަުށްން ކެނޑެވޭނެ ގޮތް. މިއަުދ މީހަޕާޓީ

އިެލކްަޝން ކޮމިޝަން ބޭނުންކޮުށްގެން ، ކަމެއް ނުވޭ. އެހެްނވީމާ އިެލކްޝަންސް ކޮިމޝަނަުށް ސިޓީ ލިޔަސް މި ،ލިޔަސް

އި ކުެރވޭ ކަެމއް. މިއަކުން ެއްއވެސް ފައިާދއެްއ ތިމަންނަމެންގެ ހުރި ގަދަބާރު ދެްއކުމަުށް ކުރާ ިވސްނުމެއްގަ  ،ގަދަބާރުން

 އި ތަނުގަ މި މަންފާއެއް ނެތް. ކޮަބއިތޯ މީގެްނ ވާނެ ކަމަކީ؟ ،އެއް ސް ފައިދާ ނުކުރާނެ. މިއަކުން ލިބޭނެ އެްއވެ

ހީމުަށް ެފނިގެންދިޔަ ރައީސް  ނަޝީދުގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ގެއްލޭ ިއޞްލާޙު. ޤާސިމް އިބްރާ އިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރީގަ

ވާދަނުކުެރވޭނެ  ދެ ބޭފުޅުންނަުށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ބްރާހީމާއި މައުމޫނާއި ޤާސިމް ރަީއސް  އިރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަ 

އަދީބާ އެްއކޮުށް  އިތަނަުށް ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި އޭރުގަ  ހަމަޖެހިވަަޑއިނުަގތީމަ މިގޮތް. ރައީސް ަމއުމޫނާ ދޭތެރޭގައި ހިތްޕުޅު

ލުމަުށް ޓަކައި. މިކަހަލަ ގެްއލުވައި މޫނުގެ ލީޑަރިޝޕް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ތެރެއިންރެއިން ރައީސް މައުގުޅުމުގެ ތެ އޮތް ގާތް



34 

 

ޑި ކަންކަން. އަުޅގަނޑު ަވރަުށް ކެރިގެން މި ދަންނަވަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމް އަުޅގަނޑުމެން ނއެތައް ކަެމއް. މިއީ ހުސް ފި 

ނިކުތީ ވަރަުްށ  މެންއެީކ ައޅުގަނޑު ލޯގޯެއއް. އެ ޯލގޯއާއަުްށ އެ ިނސްބަތްވާ ޯލގޯއަީކ ައޅުގަނުޑެގ އެ ޕާޓީ އުފެއްދީ.

ނުޖެހޭ ތާކުތާކުން ،ޑިނއެކީ މަސަްއކަތްކުރަން. އެަކމަކު، މިހާރު މި ފެންނަނީ ވަރަުށް ފި ކެރިގެން. ރަނގަޅަުށް ތެދުވެިރަކމާ

އެއް އިްއޒަތްތެރި  އިތަނުގަ ަތން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަމަ  ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން، ދެންމެ މި ކަންތައްތަެކއް ކުެރވިގެންދާ

ންފަތުގެ ޕްރިންޓު ނޫނީ ނޭފަތުގެ ތު؛ މެންބަރެއް ފާހަގަކުރެއްވިހެން، މިހާރު ކުއްލިއަކަުށް މާދަމާ ކޮންމެވެސް އެހެން

ތަނުން ނިންމަފާނެ  ނޫންތޯ. ކުއްލިއަކަުށް މިއަދު މި ނެތެއް ދެން ސަލާމަތެއްރިންޓު މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރަންވެއްޖެްއޔާ ޕް

ހިސާބުަށް  ސޮިއކޮުށްގެން މިހެން ފާޑަކަުށް ގުދަުށް ޮއެވގެންނޭ އަުޅގަނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ގެންގޮސް ދޭން ފޯމު. މި  އިފޯމުގަ

 ޙަޤީޤަތުގައި... އިނޭގތޯ. ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ބަޔަކު ކަންތައް ދިޔައިމަ ޖޯކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު

 އަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ރު އިމްތިޔާޒު  ފަހުމީމެންބަ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނ  އިރަކު ތަންކޮޅެއް ކުީރގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

އޮތް އިލްޒާމުތަކުން ނެއްޓުމަުށް ވެސް މިއީ ރަނަގޅު ފުރުޞަތެކޭ. އަޅުގަނޑަުށް  އިއެޅިފަ އިވިދާޅުެވއްޖެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޮލުގަ 

ވާ ބޭފުޅެއްެގ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ރައީސްކަންކުަރއް  ޑު އިލްޒާމެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ބޮ ހީވަނީ އެއަުށްވުރެ މާ

ަވގުތު ވަަޑިއގެންީވ  . މިފައިާސއިން ަވއްކަންކުެރއްވީއިސްތަުށިފުޅުަގއި އެޅިަފއި އެަބ އޮތްހެން. ވަރަުށް ބޮޑު އަދަދެއްގެ 

ެވސް ެއއްޒާުތގެ ބޭބޭފުޅުންނާ.  . ހަމަ މި ގުޅެނީއި. އަެނއްކާ އަނެްއ ތުހުމަތު އެޅިފަވާ ބޭފުެޅއްެގ އަރިހުގަ އިމެލޭޝިއާގަ 

ޤީޤަތުަގއި ހަމަ މި ސަރުކާރު. އެހެން ބޭފުޅަކު ނީ ޙަެއކަހަލަ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީމާ އަނެއްާކވެސް ޭބޒާުރވެގެންދާ، އެހެންވީމާ

ލަ ދީން އިޝޫ މި އެްއކަ ދައްކަވަމުން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ވިދާުޅވެއްެޖ،މި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ވާހަކަފުޅު 

 ތޯ؟ދައްކަންވީ ނަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ިއޝޫ. އަނެއްާކވެސް ައޅުގަނުޑމެން އެ ވާހަކަމި އަން، އިއެއާއެުކގަ އަންނަނީ. ހަމަ

ކުރައްވާަފއިވާ ކަންތައްތަްއ ނަހީކުރަްއވަިއ، ހަރާން، ސިހުރު ހެއްެދވި ގޮތާއި  ،އަސޭލާ އަރިހުަގއި ހުންނެިވ ގޮތާއި

މި ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކުރަންވީތޯ މި ބިލަުްށ  ؛އް ކުރެްއވުމަުށް ޓަަކއި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ަވޑަިއގެން އުޅުްއިވ ކަންތައްތަ

ނޫންތޯ،  ޓެރަިރޒަމްގެ ވާހަކަ ދަްއކަާވއިރު ިމ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވަަޑިއަގންނަވާ ބޭބޭފުޅުން މުން ވެސް؟ވާހަކަދަްއކަ

ވެސް  ަވގުތު ގޮުތގައި މި  ގެ ޒީރެއް ނޫންތޯ ޓެރަިރސްޓެއް ސަރުކާރަުށް ރަީއސް ޔާމީން ަޢއްޔަންކުެރއްިވ އެންމެ ޮބޑު ވަ 

މިއީ މިަކން އޮތް ގޮތް. ދެން މި ބިުލ ، ވީމާ. ސަރުކާރު ތެެރއިން ނޫންތޯ ޓެރަރިޒަމް މި ހިންގަނީ. އެހެންޖަލުގައި ހުރީ
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 މަނިކުފާނު އުފަންވެވަޑަިއގަތްއިުރގައި އޭުރަގއި އަިއޑީުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ، ތިމަންހު

އެ މަނިކުފާުނ  އިއެކުގަ  ޖެހޭ ނޫންހޭ ހައްދަން. މިހާރު ހައްދަވަންޖެހުމާމިހާރު އެބަމެްއ ނެތޭ. ެއކަމަކު، ކާޑު ހެއްެދވު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތެއްކަން ނިގުަޅއިގަެނވޭތޯ؟ ެއބަ ނިގުޅައިގަނޭތޯ؟ އެ ބޭފުޅާ  ކާޑު ނުހެއްދެވީމާ އަިއޑީ ،ނުހެއްދެވީމާ

މިކަހަލަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ، . އެެހންވީމާވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިެތއްކަން ނިުގޅަިއގަނެވުީނއޭކާޑު ނުހެއްެދވުމުގެ ަސބަބުން ދި އަިއޑީ

ފަދައިން ރައީސް މުަޙއްމަދު  އްސަީކ، އިްއެޔ އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާުޅވިވަިއގެން މި ހުުަށހަޅުއްާވ ެއއްޗެ ލޮޖިކު ދައްކަ 

ނާޔަތްތައް ލިބުން މަނާކުރާ ތާއި ރައްކާތެިރކަމާިއ އިމާޔަހިނަޝީދަުށް ރައީސްކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅަކަުށް ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ 

މަނާކުރާ ބިލު. މާދަމާ  ،އެމް.ޑީ.ޕީ ހުރިހާ މެންބަރުން ގަދަބާރުކަން ވަކިކުުރމުގެ ،ބިލު އެ ހުުށަހެޅީ. މިއަދު މި ހުުށަހެޅީ

ންދުކުރުން މަނާކުރާ ބިލު. ބަ ގަބަންދުކުރުން މަނާކުރާ ބިލު. މިހާރު  ތައްޔާރުވެަފއެއް ނޫންތޯ އޮތީ އެޖެންޑާ. އަނ އަނގަ

ފުޅުކުަރއްވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހިންގާ ކަންތައްތަުކގެ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކޮންގޮތަކަުށްތޯ މި ދައުލަތް ހިންގަވަން ގަސްތު

 ،އުސޫލުން އޮތް އިއޭރުގަ  އި،ކަމަކީ ކުރިންެވސް ައޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކަމުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ީމގެ ކުީރގަ 

ޕާޓީ އުފައްދަިއގެން އުެފއްދި މީހުން މިއިން އުނިެވގެންދޭ. ޕާޓީ  ،ބޫލުކޮުށްގެން ގަ ގަާވއިދުން އިެލކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން

މި ، އިއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ، އިނުޖެހޭ ކަމަކީ. ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއިނީިޝއޯ ވެގެންދޭ. ިމއީ ދެކޮޅު އެބް

ނޫނިއްޔާ ، ސޮއިނުކޮުށް  އިދެން މި ވިދާޅުވާ ގޮތަުށް އޭގަ  ސް ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން މި ޕާޓީގެ؛ވެދެން ފެއްދެވިޕާޓީ އު

ނުޖެހޭ ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަހަލަ އެްއވެްސ ވާނަމަ ޕާޓީ ނެތީ. މިއީ ދެކޮޅު ަކމަުށް ޕްރިންޓު ނުޖަހައިފިފިންގަރ

މި  ،ތައްަތއް. މީގެ ބޭނުމަކީ ހަމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިންމިންވަރަކަުށް ވިސްާނވަަޑއިނުަގންނަވަނީ މި ކުރެވޭ ކަން

ން. އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ ަމއްޗަުްށ ގެ ގޮުތގަިއ ގަދަބާރުން ހެދުސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާީސ ޕާޓީ

ލައިގެން ނޫންތޯ ދެންމެ އެ އޮތް ވާޖިބުެވގެންވާ ކަމަކީ ިއންތިޚާބުތަކުގައި ރިޝްވަތު ިހފައިގެން އެބަ ދޭތޯ. ކޮނޑުައޅާ

ވާ މެންބަރަކު، ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި މެންބަރު ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވަޑަިއގަންނަ ހަކަފުޅުދެްއކެވި ިއއްޒަތްެތރިވާ

އެހެރީ. އިެލކްޝަންސް  ވީިޑއޯަތއް ،ފްޓޯތައް ؛ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮނޑުއަޅާަލިއގެންނޭ ރިޝްވަުތ ހިފައިގެން

މަނާ، ޒާހަރާކުރަން ނިކުންނައިރަުށް ޖޫރިްއވި ެއްއވެްސ ފިޔަވަެޅއް ނެތީ. އެއާ ޚިލާަފުށް އަޅުގަނޑުމެން މުއެޅު ކޮމިޝަނުން

 ؛ބޭނުންކުރަނީ ގެ ހިންގުމަުށް އެްއގޮތަކަުްށވެސްމި ދޭ އެއްވެސް ފަިއސާެއއް އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީޖޫރިމަނާ، ޖޫރިމަނާ. 

ސީ ހަރަކާތެއް ހިންގޭކަުްށ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސިޔާޖޫރިމަނާ. ންނައިުރަގއި ރާއަކަުށް ނިކުޖޫރިމަނާ އަބަދުވެސް. ހަމަ މުޒާހަ

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ  ހަމައެކަނި އެންމެ  މި ދަރަޖައަުށް މި ޤައުމު ދާ، އޮތީކީެއއް ނޫން. އެހެްނވީމާ

 މެންއް ުހއްާޓލުމަުށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑުބޭނުމަކަުށް ޓަކައި. ސިޔާީސ ާވދަވެރިން ނައްތާލުމަުށާއި ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ހިްނގުންތަ

ގެ ވުރެ ދުވަސްވީ މުައއްސަާސއެއް އަުޅގަނޑުމެން  ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަމުންދާ ފަދައިން މިއީ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަުށް

. ވުރެ ދުވަްސވީ  ވުރެ. މި ސަރުކާރު މި ހިންގާ ޕާޓީއަުށް އަކީ. އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަުށްއިންސްޓިޓިއުޝަްނ، އެމް.ޑީ.ޕީ 

އަމިއްލަ ނަފްސުތަްއ  .އަުޅގަނުޑމެން ގަނޑަުށް އިމްޯޕޓުކުރި މީހުންނަކީފަސްމި ޚިޔާލާތު މި ާރްއޖޭގެ  ،މި ފިކުރު
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ައޅުގަނޑުމެންގެ ގާތުން ވަރުަށް ، . ހެދި ގޮތްތައް ނިކަން ަބއްލަަވއިލަްއވާ! އެހެންވީމާއަރުވާެލވިގެން ނޫންތޯ މި ޕާޓީ ހެދީ

ޔާއި ޙައްޤުަތކުެގ ސިޔާީސ މައިދާނުގައީ އެބަ އޮތޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ ދައްކާ ވާހަކަ މިގިނަ ފިލާވަޅުތައް އުނގެނެެވން 

 ެއއްއަުޅގަނުޑމެންނަކީ ހަމަ މިދެންނެވި ފަދައިން ހަމަ ޔުނިވަރިސޓީ އިމަލްޓިޕާޓީ ނިޒާުމތަކުގެ ވާހަަކއިގަ  ވާހަކަާއއި،

ވުމަކީ މި ކަންކަުމގައި ވަރަުށް މި ސަރުކާރަުށް ެވްސ ާވހަކަދެއްކެ  އަުޅގަނޑުމެންނާ، އިންސްޓިޓިއުޝަެނއް. ެއހެންވީމާ ފަދަ

ފައިދާކުރާނެ ކަންކަން. މި ިނޒާމު އަދި މުސްތަޤުބަލަުށް ރަނގަޅުކުެރވޭނެ ގޮތްތަްއކަން ދެެކން. މިއީ ބާތިލު އެްއޗެްއ މި 

.ޕީން ގަދަބާރުން ހުުށަހަޅައިގެން އުޅެނީ، އެންެމ ބޭނުމަކަުށް ޓަކައި. އެއީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ބޮޑުކޮުށް، އެމް.ޑީ

މެންބަރުންތައް އުނިކުރުމުގެ މަސައްކަެތއް މި ކުރަނީ އެއްަކލަ ވަގު ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިްނ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

  ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30މި ހިސާބުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްަވގުތުކޮޅަުށް ަފހު އަޅުގަނޑުމެން މަަސއްކަތަިއގެން ކުރިއަުށްާދއިރު ައޅުގަނުޑމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި އޮތީ،  `.

 2013/4ފަރާތުން ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ސަރުކާރުެގ 

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލަުށް ވާހަކަދެއްެކވުމަުށް މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި 

 ރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. އަރުވަނީ، ެދވަނަ ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަނީ މަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލިއިރު އަުޅގަނުޑ ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައަީކ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ފައިސާ ދޫކުރާ އުސޫލު ެއބަ ޖެހެއޭ ބަދަލުކުރަން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަރުދަނާ  ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަަކުށް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަެކއް އުފެއްދޭީނ. ެއއީ އިންތިޚާބުތަުކަގއި ވޯުޓ ހޯދާ ނިސްބަތުން، ޕޮޕިއުލަރ ވޯޓު ލިޭބ ނިސްބަތަކަުށް 

ވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން ަނގާ ވޯޓުތަްއ ނެގުުމގައި ލިޭބ ބަލާފައި ކައުންސިލުަތކާިއ އަިދ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ އަދި މިނޫން

ވޯޓުެގ މައްޗަުށް ރިާޢޔަތްކޮުްށެގން. އޭރުން އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ވަރަުށް ފަސޭހަކޮުށް މިކަްނ ދޫކޮުށްލެވިދާނެ. ދުނިޔޭގެ 
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އި ވެސް ވޯޓުލާން ކުރިއަރާފަިއވާ ރިޔާސީ ނިޒާމު ހިންގާ ޤައުމުތަކުަގއި މި އޮންނަ އުސޫލަކީ، ޕާޓީތަުކގެ ޕްރައިމަރީތަކުގަ 

ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން ހަމަ އެ ވަގުތު އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަީރއަުށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަުށް ފަހު ވޯޓުލާ އުސޫލު. އޭރުން މި 

ޕާޓީތައް ފިންގަރޕްރިންޓް ޖެުހމާއި، އިލެކްޝަންްސއިން ަދފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާ، މިހިރަމިހިރަ ބޮޑެތި މުޝްކިލާތަކުން 

ދި އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޕާޓީތަކަުްށ މެންބަރުން އިތުރުކުރަން މި އޮންނަ ވާދަވެިރކަން ވެސް ސަލާމަތްވެވިދާނެ. އަ

ނިމުމަކަުށް އަންނާނެ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ކަމެއް ކުރީމާ އެ ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެްއ 

ވެސް މި އޮންނަނީ ެއ ޕާޓީތަކުގައި ހަރަކާތްތެިރާވ  ގެންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ދުނިޔޭަގއި

އެކްިޓވްސްޓުންނާިއ، ޕާޓީއަުްށ ފެުށުނީއްސުރެ ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޕާޓީތަކުން ެއިކއެކި ދާއިރާތަކަުށް ކުރިމަތިލާ 

ރޝިޕް އޮންނަނީ. މީހުންނާއި، މިގޮތަުށް ޕާީޓގެ ަމސައްކަުތގަިއ މަޝްޢޫލުވެ އުޭޅ ހަރަކާތްތެރިންގެ މެދުަގއި ާޕޓީ މެމްބަ

ދެން މި ތިބެނީ ޕާޓީތަކަުށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތައް. އެ ާތއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަީކ އެ މީުހން ބޭނުމިއްޔާ މެމްބަރޝިޕް 

ލިސްޓުގައި ޖެހިދާނެ. އަދި މެމްބަރޝިޕް ރަޖިސްޓަރީކޮުށްގެން ޕްރައިމަރީތަުކގަާޔއި މި ކަންކަމުަގއި ވޯޓުެލވިދާނެ. 

ހިނދަުށް ޕާޓީ ބަދަލުކޮުށްގެން ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލާން ބޭނުންވިަޔސް ލެވޭ ގޮތަުށް އޮންނަންވާނީ.  އެހެންވީމާ، އެ ހިނދުން

ދެވަނައަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރާ ކަމަކީ، އިންތިޚާބުތަުކަގއި ެވސް އިެލކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ބާއްވާ އެްއޗަކަުްށ 

ސީދާކޮުށް ދެ ފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކަުށް ޕާޓީތަކުަގއި އޮންނަ ޕްރައިމަރީތައް ވެސް އެބަ ވާންޖެހޭ. ސާފު

ވެސް ވާންޖެހޭ. އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ސިާޔސީ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެްނދާނީ. އަޅުގަނޑުމެންެގ؛ މިހާރު 

ނެއް ަބއި ކަންތައްަތއް މި ބައެއް ކަންކަން އިެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަންގެ ދަުށުން ވަރަުށް ބާރަުށް ރެގިއުލޭުޓކުރަްއވާފަިއ، އަ

އޮންނަނީ ވަރަުށް މުހިއްމު ައސާސީ ކަންތައްަތއް އެބަހުރި އަތްދަުށުން ޮގއްސަ، ނުވަތަ ޫދކޮުށްލެވިފަ. މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ 

ވެސް ވަރަުށް ފުންކޮުށް ރިޢާޔަްތކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރާ ކަމަުށް ވާނަމަ 

ބަޖެހޭ ޕާޓީތަކަުށް ދައުލަތުން ފައިސާ މި ދޫކުރާ ިނޒާމު ހަުރދަނާކުރަން. އަދި ޕާޓީތަުކގެ ެމންބަރުންނަކީ އެ ޕާޓީތަކުްނ އެ

ބަލަހައްޓާ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގިއ އޮންނަން. އެކަން ެއގޮތަުށް ބޭއްވޭނީ ޕާޓީތަުކަގއި ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ވިިދގެން؛ އެންމެ 

އި ވޯޓު ލިބުނު ނިސްބަތަުށް ބަާލފައި ޕާޓީތަކަުށް ަފއިސާ ދޫކުާރ އުސޫެލއް ޤާއިުމކުރެިވގެން. ފަހުން ބޭއްވި އިންތިޚާބުގަ 

އެހެންވީމާ، މިކަންކަުމގެ ަމއްޗަުށް ވަރަުށް ފުންކޮުށް ރިާޢޔަތްކުރަންޖެހޭ. އަދި މި ޫނންވެސް ސިާޔސީ ޕާޓީތައް 

ގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ހިތާމަޔާ އެކު މި ހަރުދަނާކުރުމުގައި ވަރަުށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ކުަރންޖެހޭ. އަޅު

ދަންނަވަންޖެހެނީ، ޤައުމަުށް ޓަކައި ޤައުމުގެ ސިާޔސީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮުށް، ޤައުމުގަިއ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް 

ެރޭވ ތަކަުށް ވުރެ ބޮޑަުށް އެިކއެކި ިސޔާީސ ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުތްޤާއިމުކުރުމަުށް މަގުފަހިކުރުމަުށް ޓަކައި ހުރި ވަސީލަ

އޮތީ. މިހެން ވާން މި ޖެހެނީ ގާނޫނަުށް ޒަމާނީ  ގޮްއސަ މިގޮުތގަިއ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ެވގެން އަމިއްލަ ވެހިކަެލއްގެ 

 ،ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަްއ ެއކުލެިވގެން  ،ބޫލުކުރަންނެވި އޮންނާތީ. އަުޅގަނުޑ ވެްސ ގަ އިޞްލާޙުތައް އަދި ުނގެ

ވަަނ  2013އޮތީ  ދުވަހެއް ނުވޭ. ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު ފާސްކުރެވިފައި މި އުފެއްދިގެން ހިނގަން ފެުށިތާ އެހާ
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ގާނޫނަުށް ވެސް. އެހެންީވމާ، ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގިއ މި ުއޅެނީ  ައހަރު ވެސް ނުވެގެން މި 3އަހަރު. އެހެންވީމާ، އަދި 

ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ލިބުނު ބޫލު ންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގަްއ ގެންނަކެގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަ

އަނެްއކާވެްސ  ނަ މާއްާދއަުށް ކުޑަ ބަދަލެއް ގެެނއްސަވަ 9ވެސް މިހެން މި ގާނޫނުގެ  ތަޖުރިބާތަކުގެ އަީލަގއި ޙަޤީޤަުތގައި

 ަޔކަުށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އިުތރަުށް ފިތުނަވެރިކަން އުފެދި، ބައިބަިއވުން އުފެދި، އެަކކު އެއް ބަަޔކު އަނެއް ބަ

އިނގިލި ދިްއކުރާ ގޮަތކަުށް މި ކަންކަން ކުރުމަުށް ވުރެ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ފުޅާ ދާއިރާަގއި މަޝްވަރާކޮުްށގެްނ 

އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ހަރުދަނާކުރުމަުށް އިތުރަުށް ކުރެވޭނެ ކަަމކީ ކޮބައިޯތ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެްސ 

ގޮަތކަުށް  ޒަމާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ހިންަގއި ނިޒާމަުށް ފައިހަަމކުރެވޭ ަބޔަކަުށް ވާނެބައްލަަވއި، އަުޅގަނޑުމެންނަީކ ވެސް 

ެގނައުމަކީ ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ެއދޭ ކަމެއް. ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

ެއއްގޮަތކަުށްވެްސ އެއްބަހެްއ ނުެވވޭ އެްއވެްސ  ދެކޭ ވެްސ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ދިމާވާ މައްސަލައަުށް

ކަމަކަުށެއް. އެކަަމކު އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށާއި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން 

ނަންޖެހޭ އިޞްލާުޙ އެދޭ ފަދަ ހެޔޮ ވެރިކަމެްއ ާޤއިމުކުރުމަުށް އޮތް ވަސީލަެތއްެގ ގޮުތގައި ިމކަން ބޭނުންކުރުމަުށް ގެން

 ގެނައުމަުށް ެއއްެވސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ދެކޮެޅއް ނަހަދާނޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަ ިއއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެފުރުޞަތުއަރުވަނީ މި މިހާރު 

 

 :ވުންވާހަކަދެއްކެ  ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާާޙ ) 2013/4ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ފުޭދވަރަކަުށް ޮބޑަުށް ިމ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ތަފާތު ރަޢުޔުތައް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް، ނުވަަތ ތަފާތު ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތަްއ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ވަނީ އަުޑއިެވގެން އެބަދޭ. ތަފާތު ބޭފު

ތަފާތުކޮުށް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، މި އިޞްލަާޙއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގަިއ 

ނުމާިއ ފިކުރު އެްއގޮތްުކރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު އުފެދިފަިއވާ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކެގ ވިސް

ސިޔާސީ ވިސްނުން ނުވަތަ ިސޔާސަތު ރަނގަުޅކުރުމަުށް ޓަަކއި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުަގއި ތިބޭ ެމންބަރުންގެ ސައްަޙކަމާ މެދު 

އިޞްލާޙެކޭ.  އަޅުގަނޑުމެން މި އުފައްދާ ސުވާލު އުފެއްދުން ހުއްުޓވުަމުށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ރަނގަޅު

އަޅުގަނޑު އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ، ވަކި ޕާޓީެއއްގެ ނުވަތަ ވަކި ޕާީޓއެއް ވުޖޫުދވި ިހސާބުން ފެުށިގެން އެ ޕާޓީއަުްށ 

މެންބަރޝިޕް ލިބެނީ ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ކަމަުށް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހަމަ ގާނޫނަކަުށް ބަދަލުގެންނަވާފަިއ، 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އޭރު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ަވކާލަތުުކރެއްވި. އެހެންނޫން ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، އެ މެންބަރުންނަކީ ބައެއް އި 
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ސައްޙަ މެންބަރުން ނޫން ގޮތެއްގައި އޭރުަގއި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ަވކާލާތުކުރެްއވި ބޭފުޅުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން 

ޕް ބަދަލުކުރުމަުށް ޓަަކއި، ުނވަތަ ިސޔާސީ ޕާީޓެއއްެގ މެންބަރަކަުށްވުމަުށް ޓަަކިއ މި ދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ މެންބަރޝި

ފިންގަރޕްރިންޓު ނުވަތަ ރަނަގޅު ައއިޑެންޓިފިކޭޝަެނއް، ނުަވތަ އެ ވެރިފަިއކުރެވޭނެ ރަނަގޅު ނިޒާމެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ަގއި ހިތްހަމަނުޖެހި، ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރާ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭން ގެންަނން މަސައްކަތްކުރަން ފެުށީމާ އެކަމާ ދޭތެރޭ

މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަުޅަގނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުންނަކީ އެ ބޭފުޅުން 

. ކޮންމެ ސިޔާސީ އަމިއްލަ ރުހުމުގައި އެ ޕާޓީައކާ ޖޮއިންކުރާ ބަެއއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސުވާލުކުރަން މިއަދު

ޕާޓީއެްއގައި އުޅުމުގެ ަޙއްޤު ާގނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުން އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ފިކުރެއް ކުިރއެރުވުުމގެ ނުވަތަ 

އެ ސިޔާސީ ފިކުރަކާ ގުޅުުމގެ ޙައްޤު މި ޤާނޫނުއަސާސީ ލިިބގެން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން 

ގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ވަރަުށް ގިނަ މީހުން އެ މީހުންނަުށް ނޭނގި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކަުށް ވައްދާަފއި މި ދަނީ އެ އަޅު

އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ކުރީަގއި ިއންތިޚާބަކަުށް ވާދަކުރަންެވގެްނ ބެލިއިރު އަޅުގަނޑު ހިތުން 

ސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ޕާޓީގެ ގޮތްޕެްއގެ ރައީެސއްގެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑަކީ އޭރު އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ، ައޅުގަނޑު އޭރު މަ

ހުރި މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް، ބަލައިލިއިރު އޮތީ އެމް.ީޑ.ޕީަގިއ. އަޅުގަނަޑކަުށް ނޭނގޭ. އަުޅަގނޑު ދުވަހަކު ވެސް ސޮެޔއް 

ކަންކަން ހިނގާފައި އެބަހުރި. ވެސް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަުށް މި ރާއްޖޭގައި ވަރަުްށ ގިނަ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ފިންގަރޕްރިންޓު ޖަހައިގެން، ފޯމެއްަގއި އެ މީހަކު އަމިއްލައަުށް ފިންގަރޕްރިންޓު 

 ޖަހައިގެން މީތި ވެރިފަިއކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް އެބަޖެހޭ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަުށް. އެހެންޫނނަމަ، މި ވާ ގޮަތކީ އޭަނގެ

ނަން ބޭނުންކޮުށްގެން އޭަނގެ ައނބުރަުށް ވެސް ހުތުރުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަުްށ، ނުވަތަ އޭަނގެ ިސާޔސީ ވިސްނުމާ ވެސް މުޅިން 

ތަފާތު ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭަގއި ޭއނަގެ ނަން ބޭނުންކޮުށްގެން އެ ޕާޓީން ކުރިއެރުވުމަުށް ޓަކަިއ ޖާގަ އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކޮްނމެ ބޭފުޅަކަުށް ވެސް މިއަދު އެބަ ލިބޭ އިޚްތިޔާރު. އެ މީހަކު  އެކަންކަން ހުއްުޓވުމަުށް ޓަކައި

ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ުގޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު. ފިންގަރޕްިރންޓު ޖަހަންވީ މެންބަރޝިޕް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަުށް 

ދުމަތްކުރި ޕާޓީ ތިމަންނަމެން ދޫކޮުށްލާފައި ދާން މި ޖެހެނީ ވަންޏާ. މިއަދު އެ ބޭފުޅުން ެއ ވިދާުޅވަނީ ތިމަންނަމެން ޚި

ފިންގަރޕްރިންޓް؛ ބަލަ! އެ ޭބފުޅުންނަުށް އެ އިޚްިތޔާރު އެަބއޮތެއް ނޫންތޯ އެ ބޭފުޅުން ޭބނުންވާ ޕާޓީެއްއގެ ފޯމުަގއި 

އަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ފިންގަރޕްރިންޓު ޖަހާފައި އެ ޕާޓީއަކަުށް ވަނުމުގެ އިޚްތިޔާރު. އެހެންވީމާ، އެ ދަްއކާ ވާހަކަ 

ގޮތުަގއި ެއއްެވސް ހާލަތެއްަގއި ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަދި މިކަން މި ކުރަނީ އިތުރު ވަގުތުތަެކއް ދީފަ. އިލެކްޝަްނ 

. ކޮމިޝަނުން ވެސް މީގެ ކުރިން ވެސް ފިންގަރޕްރިންޓު ޖެހުމުަށް ޓަކައި ވަރަުށް ގިނަ ވަރަުށް ދިގު މުއްދަތެއް ދީފައި ވަނީ

އެހެންނަމަވެސް، އަދި އެކަމަުްށ ހޭލުންތެރިކުރުމަުށް ޓަކައި ެވސް ވަރަުށް ދިގު މުއްދަތެއް ދީ، ރައްޔިތުންނަުށް އެކަން 

އޮޅުންފިލާނެ ގޮތަކަުށް އިލެްކޝަން ކޮމިޝަނުން ވެސް ކުީރގައި ވެސް މަަސއްކަްތކޮުށްފައި އޮތީ. ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން ވެްސ 

ވެސް، މިއަދު މި ވާ ގޮަތކީ އެއްކަލަ ަސއްޙަ ނޫން މެންބަރުންކޮޅު ޕާޓީން ވަިކވެދާނެތީ، ފިންގަރޕްރިންޓު ޖަހަން. އެހެންނަމަ
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ނުވަތަ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އުނިވެދާނެތީ ބައެއް ބޭފުޅުން ބިރު މި ގަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަުޅގަނުޑ 

ކީއްެވގެންތޯ ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެންމެ ދުވަހެްއގެ  މި ދަންނަވަނީ ތި ބޭފުޅުންނުަށް ތާއީދު އޮންނަ ކަމަުށް ވަންޏާ

ތެރޭގައި ތިމަންމެންނަުށް ވިހި ހާސް ފޯމުގައި ޮސއިކުިރ މީހުންނޭ. މިއަދު ކީްއެވގެންތޯ ިފންގަރޕްރިންޓް ނުޖެހެންވީ؟ 

ސޫލު ފޮހެލުމަުށް ޓަކައި ިތ އެހެންވީމާ، ވަްއކަމާއި އޮޅުވާުލމުގެ ތެރޭން ޕާޓީއަުށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ މި އޮންނަ އު

ބޭފުޅުން ވެސް ތެުދވެރި، އިްޚލާޞްތެރި ނިޔަތެްއގަިއ ތިއްެބވި ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ މިކަހަަލ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަުށް ިތ 

 ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދުކޮުށްެދއްާވުށޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  އިާރގެދާ ަގއްދޫއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު މިހާރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަުށް ) 2013/4ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޗެއް ދަންނަވާލުމަުްށ ޓަކައި. ޭއގެ ކުީރގައި މި ބިލު، އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްަވއި؛ ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން އެއް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ންޖެހޭ އިޞްލާޙެްއ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި އިޞްާލޙަކީ މި ަވގުތު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެންނަ

ވާހަކަދެްއކެވި ހުރިހާ ގިނަ ޭބފުޅުން ވެސް މި ކަމަުށް އެއްަބސްެވވަަޑއިގަންަނވާ. މި އިްޞލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ 

މައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިސޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދިގެން އަިއއިރު ތެދުފުޅެއް، އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުޖަހައި ހަ

ފޯމު ފުރާލުމުން އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީތަކަުށް ވަދެވޭ އުސޫލު އޮީތ. އެހެންނަމަވެސް، މި ހިސާބުަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ 

ޕާޓީ ނިޒާމު ހިނގަމުން އަިއސް މި ހިސާބަުށް އައިއިުރަގިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ެއބަތިބި ބައެއް ޕާޓީތަުކގައި އެ 

ވަދެފައި ތިބި މީހުން ވަރަުށް ގިނަ. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަ ވަރަުށް ގިނަ މީހުން. އެންމެ  މީހާއަުށް ނޭނގި އެ މީހާ 

ދެރަވެގެން އަުޅގަނުޑގެ ދަރިފުޅު ވެސް މި ދޭތެރެއަކުން އަިއ.ޑީ ކާޑު ޖަހާފައި ބަލައިލިއިުރގައި އޭަނއަުށް ނޭނގި އޭަނ 

ފެނުނީ. އޭނައަކީ ުދވަހަކު ެވސް ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަުށް ފޯމު  ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ދަފްތަރުަގއި ޮއްއވާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ފުރި މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ިސޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ދަފްތަރުަގއި އޭަނގެ ނަްނ އޮްއވާ އަުޅގަނޑުމެންނުަށް 

މީހުން ސިޔާީސ  ފެނުނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުްށ ބައިވަރު މީހުންެގ ޝަުކވާތަެކއް އެަބ ހުއްޓޭ އެ މީހުންނަުށް ނޭނގި އެ

ޕާޓީތަކަުށް ވަދެފައި ތިބި ބަެއއް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި އިނގިީލގެ ނިޝާން އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މި ސަބަބުަށް 

ޓަކައި އެ މީހާއަުށް އެނިގގެްނ އެ މީހާއަުށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް ވަދެވެންޖެހޭނީ. އެ މީހާއުަށް ނޭނގި އެ މީހާ އެއްވެްސ 

ޔަކު ަވއްދަިއގެން، އޭނާެގ ނާޖާއިުޒ ފައިދާ ނަަގއިގެން އަދި ޕާީޓައުށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމާ، ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަުށް ބަ 
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އަދި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދެއްވާ ލާރި ވެސް އެ މީހާގެ ނަމުގައި އެ ޕާޓީއަކަުށް ލިބިގެންދިއުަމކީ އެއީ އެންމެ އެކަުީށގެންާވ 

ވަކި ޕާޓީއަކަުށް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން  ވެސް ނޫން. މިއީ ގައި ކުެރވޭ ކަމެއްގޮތެއް ނޫން. އެީއ، ޙައްޤު ގޮތު 

އަދި ޕާީޓއަކަުށް ތާއީދުކުަރްއވާ ބޭފުޅުން ވެސް،  މަލުކޮުށް އެންމެންޓަކައި މިއަުށް ޢަވެސް ޕާޓީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަުށް 

ވީމާ އްސެ ބި ބޭފުުޅން ވެސް ނިޝާން ޖެ ނުޖައްސަވާ ތި ިނޝާން އިނގިލީ ޭބފުޅުންގެ ފޯމުަގއިވެސް، މެންބަރުން ވެސް އެ 

ޓަކައި  ކުރުމަުށްވަކި ޕާޓީއަކަުށް މީހުން އިތުރު މިކަން ޙައްލުވެގެންދިަޔއީ. މިީއ ވަކި ޕާޓީއަކަުށް މީހުން މަދުކުރަން ނޫނީ

ނގަމުންދާ ނގަޅު ގޮުތަގއި ހިޕާޓީއަކީ ރަ  ،ހުުށަހެޅިގެން އުޅޭ އިޞްލާެޙއް ނޫން. މި އިޞްލާޙައަކީ ޕާޓީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮުށް

ކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ާލޙެއް. އެހެންވީާމ، މި އިޞްާލޙަޓަކައި ހުުށަހެޅިފަިއވާ އިޞް ގޮތުަގއި ހެދުމަުށް ގެއެްއޗެއް 

ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ  އަޅުގަނޑު ވެސް ެއއަުށް ތާީއދުކުރާ އަުޅގަނޑު ވެސް އެައުށް ސަޕޯޓްކުރާ އިޞްލާަޙކަުށް

 އްޔާ.ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. ޝުކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުއާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ޕާޓީެއއްަގިއ  ބަލާއިރުގައި ިސޔާސީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ކަންކަން ހުރި ގޮތަުށް

އޮންނަ އެްނމެންނަކީ އެއީ އެ ޕާޓީައކަުްށ ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ ގޮތުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އިވެފަރަޖިސްޓަރ

ހުރިްއާޔ  ވަކި ޕާޓީެއްއގައި ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލަތު އަިއއްސަ މިހާލަތަކަުށް ރާއްޖޭގެ ހާބަލައިގަެނވެން ނެތް 

ވަކި ޕާޓީއެްއަގިއ  އިން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ.އެްއގައި ހުރިްއޔާ ނޫނީ އެންސްޕާ. ަވކި ޕާޓީނީ ވަޒީފާއެއް ނުލިބޭނޫ

ޕާޓީެއްއގައި ހުިރއްާޔ އުނދަގޫތަކާއި އެބަ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. ވަކި ދާިއން ތާކަުށް ފޮނުވާއިުރގައި އްޔާ އާސަންހުރިއްޔާ ނޫނި

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ރިމަތިލާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާކު އަންނައިރުަގއި ދަތިތަކާ މުތަކަުށްޔާގެ މަޤާނޫނިއްޔާ ކްލަބު ޖަމުޢިއް

ެވސް ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫަނކަުށް ގެންނަންޖެހޭ ތަުށް ބަލާއިުރަގއި މި އިޞްލާޙަީކ އަުޅގަނުޑމެން އެއްގޮަތކަުށްމިހާރު މި ވަގު

ޓީތަުކގެ ނިޒާމަުށް ގެންނަން އޮތް އެްނމެ ބޮޑު އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އިޞްލާޙެއް ނޫން. މި ވަގުުތ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ޕާ

އެހެން ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ފަރާތުން ެވސް  ައޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިާރތަކުންނާއި އަދި ،އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ

ރަޖިސްޓްރީަގއި ބަލަހައްާޓ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަންަގއި ބަލަހައްޓާ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގޭ އެްއޗަކީ ޕާޓީަތކުަގއި

އް ެގއްލިގެންދާ ކަެމއް ކަމަުށް. ޕާޓީތަކެްއގައި ެއގޮތަުށް ބަިއވެރިވުމަީކ މިހާރު ރައްޔިތުްނނަުށް އެތައް ަޙއްޤުތަކެ 

ނޑުމެންނަުށް އަޅުގަ ކު ނިސްބަތްވާތީ ތަފާތުކޮުށްގެންުނާވނޭ. އެކަމަކުމީހަ އެބަ ޮއވޭ ވަކި ޕާީޓއަކަުށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

މީހެއްގެ މައިންބަފައިން އޮންނަނީ ކޮން  އެބަ ބަލާ އެ އި ވަކި ޕާޓީެއއްަގއި ނެތިއްޔާ ލާއިރުގަހާލަތަުށް ބަލައި މިހާރު
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ަވރަުށް ފަހުން ވެސް ވިދާޅުވި،  އިން މީހަކު އަޅުގަނޑަުށް ފޯނުކޮުށްފަ. ައޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއިން މީދޫޕާޓީއެްއގައިތޯ ވެސް

ޭދ މިހާރު އެ ަވޒީފާ  ގެްނ އޭނަ އޮތީ ެއްއވެސް ޕާީޓއެްއަގއެއް ނޫނޭ.ރިމަތިލައިދަރިފުޅު ވަޒީާފއަކަުށް ކުތިމަންނަމެންގެ 

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ގެެނސްދޭުށޭ. މީގެ ކުރީގެ  އިފަރާތުން ބުނެފިއޭ މައިންބަފަިއންގެ ައއި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރާއި ުފރިހަމަ ނަމާ

ހުރިހާ އެއްެޗއް ނުޖެހޭ އައި.ޑީ.ާކޑު ނަންބަރާ މި  ،ކީއްތޯމީހާގެ މައިބަފައިން ކުރަނީ  އެްއވެސް އިރަކު ވަޒީފާ ދޭއިަރކު އެ

ނުެވ ކުދިން ޕާޓީއެްއގަިއ ރަޖިސްޓަރ ނުކުންނަ އަުށްއަހަރު ފުރިގެން އަލަުްށ ވަޒީފާ  18ވާ ގޮަތކީ  . މިހާރު މިގެންނާކަުށް

އްޔާ އެ ުކއްޖައަކަުށް ަވޒީފާ ތޯ ބަލާފައި ނޫނިފައިން ވަދެ ތިބީ ކޮން ޕާޓީއެއްަގއިވަންޏާ އެ ކުއްޖެްއގެ މައިބަ އޮތް ކަމަުށް

ދެންނެވޭކަުށެއް ނެތް އިޚްތިޔާރު  ވަގުތަކު މިތާ ވާހަކަދައްކަމުންއޮތީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  ނުދޭ ހާލަތުަށް އައިއްސަ މި

ހާރު އެބައޮތޭ ޕާޓީތަކަުށް ވަނުުމގެ. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ވަނުމުގެ އިޚްިތާޔރެއް މިހާރަކު ނެތް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ހިތްވާ މީހާއަުށް ވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ީޕއަުްށ ައުށް ވަންނަސަރުކާރު ހިންގާ ޕާީޓގެ ކަންަކން ހުންނަ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީ

މުސާރަ އެބަ  ވަދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ވަޒީފާެއއް ބޭނުްނވާ މީހެއް. ޢާއިާލއެއް ބަލަހަްއަޓންޖެހޭ މީހެއް.

 އެ  ްއޮގތަުށް މަސައްކަތްކޮުށްފިްއޔާމީހާގެ ޙަޤީޤީ ޚިޔާލާއި ފިކުރާ އެ އްޔާ އެަވކި ޕާޓީައކަުށް ވަދެއްޖެ  ބޭނުންވޭ. އެކަަމކު

ޙަޤީޤަތަީކ ހުރި ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ނިގުަޅއިގަެނވެގެން ދަންޏާ ކިހިނެއްޯތ މިކަން ކުރަނީ؟  މިހެން ލިބެން ؛މީހަކަުށް ލިބޭ

އެނގެނީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓްރީަގއި ތިބި މީހުންގެ އަދަދަކުން އެކަންެޏްއ  ޕާޓީއަކަުށް އޮންނަ ސަޕޯޓް އެންމެ ރަނގަޅަުށް

ކީ ސިޔާީސ ނަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އިޞްލާޙަ ނޫން. ޕާޓީއަކަުށް ލިބޭ ވޯޓުން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަުށް ގެން

ލަ ވޯޓުގެ އަދަދަުށް ބަލާފަިއ ދާ ޖުމު ބެްއގައި އެ ޕާޓީއަކުން ހޯމު އިންތިޚާސަރުކާރުން ދޭ ފައިސާ ދޭންވީ އާއް ޕާޓީތަކަުށް

ުއޅެނީ ޕާޓީތަުކގަިއ  ގެން. ިމހާރު މި ޕާޓީތަކަުށް ެވއްދުމުގެ ކަންތައް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިގެން މިބަލައި  ޕަސެންޓޭޖަުށް އެ

ލެކްޝަންސް ނޫން އި ،ތިބި އަދަދާއި ސަރުކާރުން ދޭ ފައިސާއާ ގުޅުން އޮތީމަ. އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ސަުރކާުރންނެއް

ޕާޓީައކުން  ކޮމިޝަނަކުންނެއް ނޫން ޕާޓީތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީަތއް ބަލަހައްަޓނީ. ޕާޓީތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީަތްއ ބަލަހައްޓަނީ އެ

 ވަޒީފާތައް ޭދއިރަކު. އެހެން ގެއަމިއްލައަުށް. ކޮން ޕާޓީެއއްަގއި އުޅޭ މީހެއްތޯ ބަލާކަުެށއް ނުޖެހޭ ސިވިލް ސަރވިސް 

އޮތް ިނޒާމަުށް ބަލާއިުރގައި އެންމެ އިންސާުފވެރި  މި ޖޭަގއިދޭއިަރުކ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ާރއް ތަންތަނުގެ ަވޒީފާތައް

ހުރި ނިސްބަތުން  އިމު އިންތިޚާބެްއަގއި ޯވޓު ނެގިފައިސާައކީ އެީއ، އެ ޕާީޓއަަކުށް އާއްޕާޓީތަކަުށް ދޭ ފަ ،ގޮތަކަުށް ވާނީ 

އީދު ެއނގޭ ހިސާބަީކ ެއއީ ކަމަުްށ ައޅުގަނުޑ ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ލިބޭ އެްއޗަކަުްށ ވުން. ޙަޤީޤަތުގަިއ ޕާޓީއަުްށ އޮތް ތާ 

މީހުން ލައްވާ  ގެން އެއި ތިބި މީހުންނަުށް ބިރުދައްަކއިކީ ކުރީގައި ޕާޓީތަކަުށް ވަދެފައި އޮތް ިއޞްލާޙަމިހާރު މި ހުުށަހެޅިފަ

ނަ މީހަކު ވެސް ކުރީަގއި އަދި ގަިއ ހުންއެއް ިމހާރު ވަޒީފާ . އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިނޭގތޯ ޙަޤީޤަތް  އަލުން؛ މިއީ 

ޕްރިންޓު ޖަހަންޖެހުނީމަ ވެސް ޖެހިލުންވޭ. ެއވަރުން ވެސް ަތސް މިހާރު އަލުން ގޮސް ފިްނގަރއެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ވަެދވެފައި އޮ

ިރ އެކީގައި ވެސް ކެރިގެން ނުކުންނަ މީހުން އަދިވެސް ގިނައީ އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ އެ ހުރިހާ ދަތިތަކަކާ

 ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެްނބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވައިއެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ިއއްޒަ ން މި ބިލަުށް ވާހަކަދެްއކުމަުށްހިސާބުއާދެ! މިހާ

ޓަަކއި މި ުށް ބަސް ވިދާޅުވުމަތަކަުށް އަދި ހަމައެހެންމެ، ފަހު ދިޔައީ. އެހެންކަުމން، އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ ނިމިގެން އެ

 އަުރވަނީ މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. ފުރުޞަތެއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ހުުށަހެޅި ބިލެއް މި މަޖިލީހަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް މާތް މަޤްޞަދެއްަގއި 

އަދި ހަމައެހެންމެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަަނުށް ވެސް މި ބިލުގައި މިހިރަ  .މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުުށަހެޅީ

ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލާ ިއްޞލާޙުކުރެވެން ބޭނުންވާތީެވ.  ގެންތައްތައް ހަމަ މި ބިލުގައި ހިމަނައިމުހިއްމު ކަން

ތާތައް ހަމަ ގޮތުން ބަހުސްކުރަމުން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ަބއެއް އޮުޅއަރާ ަކހަލަ ބައެއް ނުކުބެހޭ 

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް މި ެގ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ިދެވހިއަިލއަުޅާވލަން. އޭގެތެޭރގަިއ ދައުލަތު  އަޅުގަނޑު ބޭނުން

ކުގެ ދަފްތަރުަށް ނޫނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ ،މުގައި ސިޔާސީ ވިސްނުމަުްށ، ސިޔާސީ ފިކުރަުށްފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކުޮށްދިނު

ދަނީ.  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދެމުން މިއެކު ދަންނަވަން އެނގޭ  ކަން އަޅުގަނޑަުށް ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާ ބަލައިގެން ނޫން

ރައްޔިތުން ވަރަުްށ ، ދައުލަަތުށް މުހިއްމު ،އްމުއާސަންދަ، އެންސްޕާ ކަހަލަ ޤައުމަުށް މުހި ؛މިސާލަކަުށް، ވަރަުށް ހިތާމަކުަރން

ހުރި މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާ މުއައްަސސާަތކުގެ ވާހަކަ މި ބިލަުށް ބަހުސްކުރަމުން ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ފައިދާ

ވަްއޒަފުންނަުށް މުއައްސަސާަތކުން ކުރަްއވާ ަމސައްކަތްަތއް ބަދުނާމުކޮުށް އެ މުއައްސަސާަތކުަގއި ވަޒީފާ ައދާކުރައްވާ މު 

ހުތުރު ލިބޭ ގޮތަުށް ބައެއް ކަހަލަ ވާހަކަފުޅުތައް ވިދާުޅވީތީ ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ދެންމެއަކު، 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ައއްޑޫ މިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ފާހަގަކުރެއްވީ 

ދަނީ.  ލިިބގެން މި ދުމަތް ވެސްމީހާގެ ނަްނ އޮންނަ ގޮތަުށް ބަލާަފއޭ ާއސަންދަ، އެންސްާޕގެ ޚި އެ ދަފްތަރުގައި

ތްވާ ޕާޓީގެ ހަމަ އެ ބޭފުޅާގެ ގާތްތިމާެގ އެ ބޭފުޅާއަުށް ނިސްބަ ،ކަނޑައެިޅގެން ދޮެގއް. އެ ބޭފުާޅއަުށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަްނ  ިމ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދެއްވާފަ. އިންެވސް ހުންނާނީ މި މުއައްސަސާ  އެތައް މީހުންނަުށް

ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރަްއިޔތުންނަުށް އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ

ކަން ޔިތެއްތޯ ބަލާފައި މި ޚިދުމަތް ދޭހަމަ ވަކި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ވަކި ޕާޓީއެްއގެ ފިކުރަކަުށް ބެލުމެއް ނެތި ދިވެހި ރައް

ތުކުަރއްވާ އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ. އެހެންީވމާ، އެކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން، މިކަމާ ދެކޮޅަުށް ވަކާލާ

ނީ ކަމެްއ އުޅެ ސުވާލު އުފައްދަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި މެންއަުޅގަނޑު ބޭފުޅުން މި ވަކާލާތުކުރަްއވަނީ ކީްއވެގެންތޯ

ނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ހަމަ ދަފުތަރުގައި ތިމަންނާމެންގެ ނަން ކުރައިޞްލާޙުކުރަން. ކަމެއް ރަނަގޅުކުރަން. މި ވެރިފައި
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ހަމަ މި އޮތީ ތިމަންނާގެ ިސޔާސީ ފިކުާރއި ނޫނީ ވިސްުނމާ އެްއގޮތަުށްތޯ އެ ަރއްޔިތަަކުށް ކަުށަވަުރކޮުށްދިނުމަުށް ޓަަކއި 

ކުރިން މިކަން ކުރެވިފައި އޮތީ މިހެން ނޫންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނުަށް  މިކަން މި ކުރެވެނީ. މީގެ

އެނގޭ. ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ މެންބަރުންނަުށް އެބަ އެނގޭ ތިމަންނާމެންގެ ތެރޭން ބައެްއ މެންބަރުންނަުށް ނޭނގި އެ 

އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ުކްއޖަކު ހަމަ ވިދާޅުވި، ތިމަންނާ  މެންބަރުން އެބަ ތިބިކަން. ދާދި ފަހުން އަޅުގަނޑު ަކއިރީަގއި

ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް ސޮިއކުރީމޭ ތިމަންނާގެ އުމުރުގެ ހަޔާތުގައި. އެހެންނަމަވެސް، ތިމަންނާ 

ފިންގަރޕްރިންޓު  އޮންނަނީ އަބަދުވެސް އެހެްނ ޕާޓީއެްއަގއޭ. މިއީ މަްއަސލައެއް ނޫންތޯ؟ މިހާރު ވެިރފައިކޮުށްފައި

ގެން ތިމަންނާއުަށް މީގެތެރެއަުށް ައއިމަ މި ވާ ޮގތަކީ އެ މީހާއަުށް ޔަޤީންކަން އެބަލިބޭ ތިމަންނާގެ ފިންގަރްޕރިންޓު ޖެހި

. ޕާޓީއަކަުށް ވަންނަނީ އެްއކޮުށްކަން ިތމަންނާ . އެނިގގެން ިތމަންނާގެ ރުހުމާްޕރިންޓު ނުޖެހޭނެނޫނިްއޔާ ފިންގަރ އެނިގގެން

ހެއްޔޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައއިޑެންޓިީޓ  މީހާ ވަކިވޭ ކަމުން އެ ދިވެހި ރައްޔިެތއް ،ހަމަ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ  ދެން

އްތޯ އައިޑެންޓިީޓ ސް އޭނަ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ކަުަށވަރުކޮުްށދެނީ ކިހިނެޔަކަމުން ވަކިނުވި  ކާޑު ނެތިއްޔާ. ިދވެހި ރައްޔިެތއް 

ިހ ރައްޔިތެްއކަން ތިމަންނާއަީކ ޔަޤީންކޮުށްދެނީ ކިހިނެއްތޯ އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑު ނެިތއްޔާ. އޭނަ ދިވެ ؟ކާޑު ނެތިްއޔާ

އާސަްނދަ، އެންސްޕާ އަދި އެހެން  އޭނާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ުމއަްއސަސާތަކުން އޭނާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނައިރު

 ޔަޤީންކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އަިއޑެންޓިޓީ ާކޑު  ،އިދޭންޕާސްޕޯޓެއް ހަދަންޖެހުނަސް އޭނަ ދިވެހި  ރައްޔިެތއްކަން ައންގަ

އުސޫލުން  އޮތް ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ދަފުތަރުގައި އޭނާގެ ނަން ޮއވެގެްނ މިހާރު މި، ހުުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ޓީއެްއެގ ސިޔާސީ ޕާ ބަތުން. އެހެންވެއްޖެއްާޔ އޭނާލިބެނީ މެންބަރޝިޕްގެ ނިސް ފައިސާ މިސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް 

ފައިސާ ޖަމާވަންޏާ އޭނާ އެބަޖެހޭ އެީއ ސީދާ ސައްޙަ އެ ޕާޓީގެ  އަުށްއެ ޕާޓީ  އިއޭނާގެ ަނމުގަ ،މެންބަރަކަުށް އޮވެ

ނިޔަތުގަިއ  ކޮުށްގެން. އެހެްނވީމާ، ވަރަުށް ހެޔޮއޮތީ ފިންގަރޕްރިންޓު ވެރިފައި މެންބަރެއްކަން ކަުށަވަރުވާން. ެއކަން ކުރެވެން

ބެހޭ  އޮތީ. އަުޅގަނޑު އެދެނީ، މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ކަމާ ޑުމެން މި ބިލު ހުުށަހަޅާފައި މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނ

އޮތަްސ  އްރިހަމަކަމެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމެކޮމިޓީން އިތުރަުށް ދިރާސާޮކުށް ބަލާއިރު މި ބިލަުށް އިތުރަުށް ފު

ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ ރައް  ،ދަްއކަަވިއގެން ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި ިމ ބިލު ފުރިހަމަކޮުށްފައިވާހަކަފުޅު

 ިމ ބިލު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަުށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ  ،ދީލަުށް ތާއީދުކޮުށް މި ބިލަުށް ވޯޓުމެންބަރުން ވެސް މި ބި

 ގޮތުަގއި މި ބިލު ފާސްކޮުށްދެްއވުން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ގާ ،ދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްބުން ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިހިސާމިހާ

ދިޔައީ.  ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެުށް ިއޞްލާޙު( އަނޫނުގާސިޔާސީ ޕާޓީގެ ) 2013/4ނަންބަރު 

ޓު ނެގުން. ެއ ވޯުޓ ނެގުން އޮްނނާނީ މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު ދެން އޮންނާނީ މި ބިލު ބަލައިގަތުމަުށް ަޓކަިއ ނެގޭ ވޯ
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ދަންަނވާލަނީ ކޮމިޓީތަކަުށް ައިއއްސަ މި އަުޅގަނޑު މިއަުދގެ މި ދަންފަޅި ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި  ،. އެހެންކަމުންއިގަ 1:30

ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް އޮތް ބަދަލުތަކެއް. ެއއީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ 

އްވުމަުްށ ނަސީމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސައިދެ

ވަަނ  107މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޕާލި  ގެއެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ގޮތުގެ ަމތީ ވާއްދާގެ )ހ( ގައި މާ

 107ުދގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި ،ގައި އަންާގފަ. އެހެންކަމުން 2016 މާރިޗު 28އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ވާނީ

އްމު ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ފުަވއްމުލަކު އާކަން ެއގޮތަުށް އިުޢލާނުކުރަން. ން އެ ގޮުތގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި 

ްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ފުަވއްމުލަުކ މެދު ދާއިރާގެ އި

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ިސޓީ ފޮނުވާފަިއވޭ. ެއ ލިޔުން ޕާލި ގެ.އެމް ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަުށް އެދި ޕީ.ޕީ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

މެންޓްރީ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިން މަޖިލީހުގަގޮުތގެ މަތީ ވާއި ވަނަ )ހ( ގަ 107ގެ ގަވާއިުދގެ ލިބުމުން މަޖިލީހު

ރަްއޔިތުންެގ  ،. އެހެންކަމުންަގއި އަްނގާފަ 2016 މާރިޗު 28އެްސ.އެމް.ެއސްައކުން  ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ

ން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުާލނުކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ގޮުތގެ މަތީ ވާަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 107ުދގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި

ުށް އިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަދު ޙުސަޢުރި މެންބަރު ސައިރާގެ އިްއޒަްތތެކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ވިލިނގިލީ ދާ

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ޕާލި ގެދެްއވުމަުށް އެދި ޕީ.ޕީ.އެމްހަމަޖައްސައި ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ

އި ހިމެނޭ ން މަޖިލީހުގަގޮުތގެ މަތީ ވާވަނަ )ހ( ގައި  107ގެ ގަާވއިދުގެ ސިޓީ ފޮނުވާފައިޭވ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހު

ގަިއ  2016 މާރިޗު 28އެސް.އެމް.އެސްައކުްނ  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެަކން ވާނީޕާޓީތަުކގެ ޕާލިސިޔާސީ 

ން އެކަން ގޮުތގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  107ުދެގ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއި ،އަންގާފަ. އެހެންކަމުން

ރި މެންބަރު އިރާގެ އިްއޒަތްތެދާ ދޫންރެކުކޮމިޓީގައި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ އްޤީ ރަތަޤަުއމީ  އެގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން.

 ލީ ނިޒާރުޢަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ހިތަދޫ ދެކުނު ުށްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަهللاބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޢަ

ގެ ވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުއްމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުޕާލި ގެޕީެއމް.ޑީ.ދެްއވުމަުށް އެދި ހަމަޖައްސައި

މެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ޕާޓީަތކުގެ ޕާލިއި ހިމެނޭ ިސޔާސީ ން މަޖިލީހުގަގޮތުެގ މަތީ ވާވަނަ )ހ( ގައި  107ގަާވއިދުެގ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަުމން 2016 މާރިޗު 28އެްސ.އެމް.އެްސއަކުން  ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ

ކޮމިޓީަގއި  ޓިޝަންޕެ ން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާުނކުރަން.ގޮުތގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި 107ދުގެ ގަާވއި

 ލަކުމު ުށްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަމުޙައްމަދު ނާޡިމްރި މެންބަރު އިރާގެ އިްއޒަތްތެދާ އިކަރަދޫ ވަ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ޕާލި ގެޕީއެމް.ީޑ.ދެްއވުމަުށް އެދި ހަމަޖައްސައި ބްރާހީމް ނަޞީރުއިތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ދެކުނު

އި ން މަޖިލީހުގަގޮތުގެ މަތީ ވާ ވަނަ )ހ( ގައި  107ގެ ގަވާިއދުގެ ވާފަިއވޭ. އެ ިލުޔން ލިބުމުން މަޖިލީހުއްސިޓީ ފޮނު

ގަިއ 2016 މާރިޗު  28އެސް.އެމް.އެްސައކުން  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީޕާޓީތަުކގެ ޕާލި ހިމެނޭ ސިޔާސީ 
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ން އެކަން ގޮުތގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  107ުދެގ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއި ،އަންގާފަ. އެހެންކަމުން

ޙައްމަދު މުރި މެންބަރު އިާރގެ ިއއްޒަތްތެދާ ދޫަވއިކަރަކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ  ޖްިތމާޢީއި އެގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން.

ދެްއވުމަުށް އެދި ހަމަޖައްސައި ބްރާހީމް ނަޞީރުއިތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ލަކުމު ުށްބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަ  މްގެނާޡި

 ވާަގއި ވަނަ )ހ( 107ގެ ަގވާިއދުގެ ވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުއް މެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުޕާލި ގެ ޕީއެމް.ޑީ.

 މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ން މަޖިލީހުގަގޮތުގެ މަތީ

ވަނަ  107ުދގެ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއި ،ގައި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން 2016 ާމރިޗު 28އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީތަކަުށް ައއިސްފަިއވާ  އާދެ،ން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުާލނުކުރަން. ގޮުތގެ މަތީ ވާމާއްދާގެ )ހ( ަގއި 

މަސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދާނީ  ޖަލްސާގެއަުޅގަނޑުމެން ދެން މަޖިލީހުގެ  އެހެންކަމުން،ނިމިގެން އެ ދިޔައީ.  ބަދަލު

އަުޅގަނުޑ އެ ގަީޑަގއި މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް ފަުށާ ގޮތަުށް  ުށް އަހާ ަގޑި. އެހެންކަމުން،ވޯޓަެއއީ ގައި.  1:30މެންދުރުފަހު 

 ބޮޑަުށް ުޝކުރިްއޔާ.ވަރަުށް އަުރވަނީ. މި ވަގުތު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ހުސްވަގުތުކޮެޅއް 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:26ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 
 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުަށް ކަން ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ،7ންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ގެގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް މި ދަންފަޅީ .عليكم المالس  

ިއއްޒަތްތެިރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިާދރީ ވޯޓަުށް

)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( . ވޯޓަުށް ދަންަނވާލަން ކަމަުށް. ފުޅުކޮުށްައރުވަންހަނދުމަ ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކޮކުށްލެއްވުމަުށް މެންބަރުން

 ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. 
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2013/4 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިބްރާހީމްދީދީޒަތްތެރި މެންބަރު އް އިދާއިރާގެ  ދޫފޭ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  މެދު  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ުށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ( އަ ނޫނުސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާ)

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 21ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ނުފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓ36ު. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ދާއިާރގެ  ދޫފޭ ސަުރާކރުގެ ފަރާތުންއެހެންކަމުން،  .57ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާސްވުމަުށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 57އަދަދު؛ 

ުށް ( އަނޫނުސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާ) 2013/4 ނަންބަރު ނޫނުގާ  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިބްރާީހމްދީދީޒަތްތެރި މެންބަރު އް އި

ބެޭހ ތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް 

 އަުށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަން. ކޮމިޓީ
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2016ޗް މާރި 30ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރުއިްއޒަތް

 ގަިއ. 9:00ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




