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 ( ، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނައެާގރަ ދައ ރ ެގ    ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2022 ޖޫން 7

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އަހެލިމިވަނަ ދ ވަސް.    7މަހ ން  ޛ ލްޤައިދާ  ަވނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ވަސް.    އަންާގރަ   ވީ   2022  ޖޫން  7  ދަކީ،މިއަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި.    11ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022ވަނަ ދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ މި ތިބީ،    5ނަކަތ ން  

ކ ،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  3. ސަލާމ ަގއި  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  37ށް ހާޒިރ ެވަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ  މަޖިލީހަމި ވަގ ތ   

 ކ  އެބަވޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ 3ސްމީ ދަތ ރ ފ ޅ ަގއި  ރައަދި 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 11/ 2/ 2022އޖ/  ޑާއަކީ،އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ .  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ެގ އ ލަތ )ދަ  3/ 2006ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާއަޙްމަދ  ޠާރިޤް  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ެގ  އިރާދާމަހިބަދޫ    -{ 4.1} 

ެގ  އ ލަތ )ދަ   2006/3ާގނޫނ  ނަންބަރ     .އިްއވ ން  ފ ރަތަަމ ކިޔ ންެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ  މާލިއްޔަތ 

 . ެގ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ މާލިއްޔަތ 

 

 ސަތ ން އަންގާ އެންގ ން ރިޔާ   .5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އައިޓަމް   އަންާގރިޔާ   -5އެޖެންޑާ  އިޞްލާޙާ  .އެންގ ންސަތ ން  ހ ށަހެޅ އްވި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   މަހިބަދޫ 

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގ ޅިފައި އޮތް   މާލިއްޔަތ  ާގނޫނަކީ، އަޅ ަގނޑ ެގ ހަޔާތާ ؛ގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

ދައ ލަ ާގނޫނ   ާގނޫނެއް.  މާލިއްޔަތ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  2006ތ ެގ  ފ ރަތަމަ  ައހަރ   ނަމ ަގިއ    ވަނަ  ދައ ލަތ ެގ  ފެށިއިރ ، 

ވާނީ އެ ދަރަނި ނެގ މ ެގ ސަބަބ ން  ން ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ެގރެންޓީއެއް ދެވޭނީ، ދޭ  ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަންގަވަނީ 

ސަބަބ ން   ދިނ މ ެގ  ެގރެންޓީއެއް  އި ނ ވަތަ  ައސަރ  ޤައ މ ެގ  ކ ރާނެ  ާމލިއްޔަތަށް  ދައ ލަތ ެގ  ޤ ތިޞާދަށާއި 

އޭރ ެގ ޤާނޫނ އަސާސީަގއިވާ ޮގތ ެގ   ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ހ ށަހެޅ މ ން  ފަހ ދިރާސާކ ރ މަށް

ނ ވަތަ ެގރެންޓީއެްއ  ،ކ   ައދި އެ ދަރަންޏެއް ނަާގ ކޮންމެ ފަހަރަ  .ންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގ މަތީ  ،ންމަތީ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި މިނިސްޓަރ  މަޖިލީހަށް   30ގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ     ނ ވަތަ އެ ެގރެންޓީއާ  ގ ޅޭ  ހަރަކ  އެ ދަރަންޏާ ދޭ ކޮންމެ ފަ

ވަނަ އަހަރ  މާލިއްޔަތ  ާގނޫނަށް ެގނައި އެްއވަނަ    2010ލ   ސޫަގިއ މިކަން އޮތް ޮގތް. މި އ 2006މިއީ  .  ނީފޮނ ވަންޖެހެ

ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ދަރަންޏަށް އެއްެވސް ފައިސާެއއް ނަަގންވާނީ    ،. ެއއީޞްލާޙ  ވަނީ ބަދަލ ކޮށްފައި

، ެއކަން ެއޮގތަށް ކ ރ މަށް އިނ ވަތަ ެގރެންޓީެއއް ދޭންވާނީ، މިނިސްޓަރ  އެކަމަށް އެދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ހ ށަހަޅަ 

ހ އްދަ ހ ށަހަޅަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ނަމަ،  ހ ށަހެޅ ން   އި،ކ ރާ  އެ 

. ިމީއ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެްއަގއި ހާޒިރ ވެ، ވޯޓ ަގިއ ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަޣ ލަބިއްޔަތ ން ފާސްެވެގން

ަވނަ އަހަރ ެގ ޑިސެންބަރ  މަހ    2014ވެސް އަނެްއކާ  ،އްވާ ަގއި މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ  އޮތް ޮގތް. މިކަން މިޮގތަށް އޮ 2010

ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ދަރަންޏަށް   ދައ ލަތ ެގ މާލިްއޔަތ  ާގނޫނަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ެގނައި ހަތަރ ވަނަ އިޞްލާޙ ން

ނޫނ ަގއި ފ ރަތަމަ އޮތް ޮގތަށް ލ  ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ެގ ާގސޫ އ   ފައިސާ ނެގ މާއި ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ެގރެންޓީ ދިނ މ ެގ

  ން، ދައ ލަތ ެގ ނަމ ަގއި ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ވަނީ ބަދަލ ކޮށްފައެެވ. ެއއީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގ މަތީ
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މިއަދ     ެވސް މާލިއްޔަތ  ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ލިބިއްޖެ. މިހާރ ދެން އަޅ ަގނޑަށް އަނެއްކާ ދިނ މެވެ.  ެގރެންޓީ  ނެގ މާއިލޯނ 

ޠާރިޤް އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ާގނޫނަށް   މަހިބަދޫ  މާލިއްޔަތ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ 

ބިލަކީ،  އިޞްލާޙ  ޮގތަށް ދައ ލަތ ެގ    2010ެގނައ މ ެގ  ެއއްވަނަ ިއޞްލާޙ ަގިއވާ  ާގނޫނ ެގ  ވަނަ އަހަރ  ފާސްކ ރި އެ 

ޏަށް އެއްވެސް ފައިސާެއްއ ނަަގންވާނީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްެގން ކަމަށް ނަމ ަގއި ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ދަރަން

ން އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވި ވާހަކަައކީ، މި މަޖިލީހ ގައި އޮތް ބާރެއް ޕީ.ޕީ.އެމ   .6ބ ނާ އިޞްލާޙ . އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ޕީ.ޕީ.އެމ ފަހ ން އަނެއްކާ ޭއެގަވޒީރ ންެގ މަޖިލިހަށް ެގންދެވި ވާހަކަ. އަދި    އިމަޖިލީހ ން ނަަގ ން ހަމަ އެ ބާރ  ެވސް 

 މަޖިލީހަށް ެގނައ މަށް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ވާހަކަ. 

 

6  . 
 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 . 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  މައްސަލަ.    -6.1

 ޝަފީޤް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ. ެވލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .  هللاމ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ވެއްދ މ ަގޔާިއ  މީހ ން  ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ  މައްސަލައަކީ،  ހ ށަހަޅާ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އ ވަކި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ކަންބޮޑ ވ ންތަސޫކ ރ މ ަގިއ  ޕާޓީތަކ ެގ  އާންމ ންނާއި ސިޔާސީ  ސަބަބ ން  ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ކާ ލ ެގ 

އްދ މ ަގޔާއި ެއއް ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީއަށް މީހ ން ބަދަލ ކ ރ މ ަގޔާއި  ހ ށަހަޅާ މައްސަލައެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މީހ ން ވެ

މީހ ންެގ އެްއވެސް ބައިވެރިވ މެއް ނެތި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާތީއާއި، ޤާނޫނ އަސާސީެގ    މ ަގއި އެކ ރ  އަދި ޕާޓީން މެންބަރ ން ވަކި

ޕާޓީތަކ ެގ    30 ލިބިދީފައިވާ  ރަްއޔިތ ންނަށް  މާއްދާއިން  ބަިއވެރިވ މ ެގ  ހަވަނަ  ބައެއް ގ  އްހަރަކާތްތަކ ަގއި  ބޭނ ން  ެގ 

ކ ރަމ ންދާތީއާއި ބޭނ ން  ޮގތ ަގިއ  ނަހަމަ  ސިޔާސީ އެފަ  ،ފަރާތްތަކ ން  ަވކި  ސަބަބ ން  ޢަމަލ ތަކ ެގ  ފަރާތްތަކ ެގ  ދަ 

،  އި ެގއްލ ާމއި، އަދި އެ ފަރާތްތަކ ެގ އިޚ ތިޔާރ  ނަާގލަ ގ އްހަކ ރަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ  ފިކ ރެއްަގއި މަސައްކަތް 

އަދި މިފަދަ ޝަކ ވާތަްއ    ،މާއިޔ  އި ެގއްލ ން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބެމ ންދިޔާމާލީ މަންފާ  ގ އް ހައެ ފަރާތްތަކ ެގ ނަމ ަގއި ނ 

  ،ާއއިތީލ ެގ ސަބަބ ން އިތ ރ  މައްސަލަތައް ކ ރިމަތިވަމ ންދާސޫބެލ މ ަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ އ 

އާންމ  ރަްއޔިތ ންނަށް އިތ ރ    ، މިފަދަ ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން ސިޔާސީ ޕާޓީ ނިޒާމަށް ރަްއޔިތ ން ކ ރާ އިތ ބާރ  ކ ޑަވ މާއި 

މައްސަލަ 
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ކ ރ މާިއ، ޕާޓީ ަވކި  ،މީހ ން ވެއްދ މާއިޚިލާފަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް    ޫގތައް ކ ރިމަތިވަމ ންދާތީވެ، ާގނޫނާއި ަގާވއިދާއ ނދަ

ހިނަގމ ންދާތީ ތަކ ރާރ ކޮށް  ދަފ   ،ބަދަލ ކ ރ ން  ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ  ސަބަބ ން  ބޭނ ންނ ވާ އެކަމ ެގ  ޖެހެން  ތަރ ަގއި 

ޕާޓީތަކަށް ފާޅ ކ ރަމ ންދާތީ   ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތ ންެގ ޝަކ ވާތައް އިތ ރ ވެރައްޔިތ ންނަށާިއ، ސިޔާސީ   ،ކަންބޮޑ ވ ން 

 ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.   179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ 

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  އެދެން.  ؛ އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޖައްސަަވއިދެްއވ ން  ރަނަގބީލ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ވޯޓ ެގ 

އި ބޮޑ ވަޒީރ   ގަ   6:00ަގޑިން ހަވީރ     ެގރޭަގިއ އިނިގރޭސިވިލާތ    ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ެއނިގަވޑަިއެގންފަިއވާނެ

، އަދި ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ޖޯންސަން އިނަގަ ކޮމިޓީަގއި ވަނީ ޯވޓ   1922ޖޯންސަންެގ މައްޗަށް އިތ ބާރ  އޮތްތޯ ބެލ މަށް  

ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ނ ވަތަ މިންވަރާ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ   . ދެން ބައެއް ީމޑިއާތަކ ން ޭއެގ އަދަދާވަނީ އިތ ބާރ  އޮތްކަން ހާމަކޮށްދެއްވާފަ

ރި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  މި އިއްޒަތްތެ  ،ެގންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގންކ ރިއަށް  ބަހ ސް

ށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން އެދިވަޑަިއަގންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ  އަވެސް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ޖޯންސަން

 އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ނަމ ަގއި ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ޖޯންސަންއަށް  އިނަމ ަގޔާއި މި މަޖިލީހ ެގ އެންމެހަ

ވެލިދޫ ދާއިރާެގ    ،ވަނަ މާްއދާެގ ދަށ ން  179)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން.  

ޮގތ ން    ގ ޅޭ  މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ؛ޝަފީޤް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ هللا ތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ އިްއޒަ

 މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.   އިްއޒަތްތެރި

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ވެލިދޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 41    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 40    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    40     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  21      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގާވިއދ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  ދަށ ން  179ރައްޔިތ ންެގ  މާއްދާެގ  ިއއްޒަ   ،ވަނަ  ދާއިރާެގ  މ ޙައްމަދ  ވެލިދޫ  މެންބަރ   ތްތެރި 

ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން   ؛ޝަފީޤް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ަމއްސަލަهللا ޢަބްދ 

އަދަދަޖ މ  ތިއްބެވީ  87  ކީލަ  ވަޑަިއެގން  ހާޒިރ ެވ  ކަމަށް    41.  ފެންނަ  މެންބަރ ން.  އިއްޒަތްތެރި    40ިއއްޒަތްތެރި 

ވޯޓ ދެްއވި ކަމަށް  މެންބަރ ން  ނ ފެންނަ  މެންބަރަ  ވޯޓ ދެއްވި .  ނެތް. ކ ިއއްޒަތްތެރި  ވޯޓ     ޮގތަކަށް  ން ދޭވަކި 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.    40  ތީނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިަގސް  ވެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ     ބޭނ ންވެވަޑައިނ ަގންނަވާ

ސްވެއްޖެ. ައޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ   ބަހ ސްކ ރ މަށް ފާމި ަމއްސަލަ  އެހެންވީމާ، ޯވޓ .   21ންވަނީ ފާސްވ މަށް ބޭނ 

 .ށްތްތެރި މެންބަރަވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަމި އަރ ވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝަފީޤްهللا ޢަބްދ މ ޙައްމަދ  ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ވެލި

ައޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހެޅި މައްސަލައިަގއި ެވސް ވާ ޮގތަށް އެކަމ ެގ ވަރަށް  ؛ ލަމި މައްސަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ،އަޅ ަގނޑަށް މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ ؛ކަންބޮޑ ވ ެމއް ރައްޔިތ ންެގ ވެސް އަދި ައޅ ަގނޑ ެގ ެވސް ހ ރީމަބޮޑ   

ރޭ ފާސްކ ރި ަގރާރަކާ    އެ  ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭްއވި ޤައ މީ މަޖިލީހ ެގ ބައްދަލ ވ މ ަގއ29ިފާއިތ ވި މަހ ެގ  

ތަރ ަގއި ނ ހިމެނޭ ވަރަށް ިގނަ އިލެކްޝަންެގ ދަފ   ،ތަރ ަގއި ހިމެނޭ އެހެންނަމަވެސް.ޕީަގއި ދަފ އެމް.ޑީގ ޅިެގން އަދި  

ޤީޤަތ ަގއި މިކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން އެންމެ ބޮޑަށް އ ފެދ ނީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޙައަޅ ަގނޑ     ފަރާތްތަކެއްެގ ލިސްޓެއް ލިބ ނީމާ

އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް    ،ތަރ ަގއި ނެތް. އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގންއް ޕާޓީ ދަފ ހީނ ކ ރާ ކަހަލަ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރ ންތަކެ

އެއް ޕާޓީެގ މެންބަރ ން އަނެއް ޕާޓީން ވަަގށްނަާގ    ،މިކަން މިޮގތަށް ދިމާވެފައި ޮއންނާނީ. ނޫހ ން އެކި ފަހަރ  ދެކެން

މި ދެންނެވި ކަންކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ާމ   ވާހަކަ. އެްއ ޕާޓީެގ މެންބަރ ންނަށް ނޭނިގ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފައި ހ ންނަ ވާހަކަ. 

އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލިއިރ   ، އެކީަގއި  މެންބަރ ން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ނިސްބަތްވާ  ދާއިރާއަށް  މެންބަރ ން   417،  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ދަފ  ކޮމިޝަނ ެގ  ކަމަށް އިލެކްޝަންސް  ނ ހިމެނޭ  މީހ   ތަރ ަގއި  ޢާއިލާެގ  ައޅ ަގނޑ ެގ  އޭެގތެރޭަގއި  ވެސްވަނީ.   ؛ން 

އަޅ ަގނޑަށް އެނިގެގން ނޫނީ ސޮއިނ ކ ރާވަރ ެގ މީހ ން ވެސް ތިބި. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ބަެއއް ޕާޓީތަކަށް  
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ނަމަ އެ މީހާއަށް ނޫން  ،ވެސް އަހައިނ ލާެއ މީހާ ކައިރިން ހޭ ؛ބަދަލ ކޮށްފައި އެ ހ ންނަނީ ހަމަ ސީދާ އެ މީހާެގ އެއްވެސް 

  ވަރަށް ފަސޭހައިން ؛އެއް ލިބ ނީމާ ކ ރާ ަވއްކަމެއް ކޮޕީ ދަންނަ މީހަކ  އެ މީހާެގ އައި.ޑީ ކާޑ ެގ    ނ ވެސް  ،ނ ވެސް އެނިގ

 ދަނީ. ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގިއ މިކަން މިޮގތަށް ވަމ ން މި  ވަމ ން މި  ކަންތައް  ކޮށްލާ ވަްއކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި މި

ދަފ  ޕާޓީތަކ ެގ  ބަލާދަނީ  ދައ ލަތ   ފައިތަރަށް  ވެދާނެ. ފައިސާ  ވެސް  ކަމަށް  އޮންނާތީ  އ ސޫލެއް  ލިބޭނެ  ބަޖެޓ ން  ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ދާން ހެދީމާ  ވަމ ން ސިލްސިލާއެްއެގ ޮގތ ަގއި ދިގ ލަިއެގން  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިކަން މިޮގތަށް

ނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ މިކަމާ ގ ޅޭ  އަޅ ަގ ،އިސިްއޔަތ ން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހަ   ބ ކޮށްފައި ތިބޭ ބައެްއެގޚާރައްޔިތ ން އިންތި

މިކަން   ،އަދި އޭެގއިތ ރ ން ކޮމިޓީއަކަށް ހ ށަހަޅައިެގން ނަމަވެސް   .ެގންދަން  ށްއަކ ރި  މި ބަހ ސް  ،ޮގތ ން ވާހަކަދަްއކަން

މި   އިސަތާރަ އަހަރ  ފ ރިެގންދާއިރ ، ައޅ ަގނޑ މެން މި ނިޒާމ ަގއިތ ރަށް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ސިޔާސީ ޕާޓީ ނިޒާމަށް  

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.  ެގ  ކ ރަން ރަނަގޅ  ދަނޑިަވޅެއް   ހޯދަން. މިއީ އެކަން  އްލ ހަ މައްސަލަތަކަށް އެބަ ޖެހޭ  ދިމާވާ

ދިޔަީއ. ދިޔައިރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މައްސަލަ ތަކ ރާރ ވަމ ން    މީެގ ދެތިން ދ ވަސް ކ ރިން ސަތާރަ އަހަރ  ފ ރިެގން މި

ކ ރަން އެންމެ ރަނަގޅ     މ ން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މިއީ މިކަންދަނީ ފާހަގަވަ އެކި ފަހަރ ެގ މަތީން މި

ބ ވެވަޑަިއެގންފައި އެބަ ތިއްބެވި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޚާމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އިންތި  ،ނަންދަނޑިވަޅ . އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާ

ތިއްބެވި މެންބަރ ން. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން   ިއެގންއެ މެންބަރ ންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޓިކެޓ ަގއި ަވޑަ  .މެންބަރ ން  65

އިންތި މީެގ ޚާބޭއްވި  ބޭފ ޅ ން.  ވާދަކ ރެްއވި  ޮގތ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޓިކެޓ ަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ބެއްަގއި 

ން ވަޑައިެގންނެވީ.  އެ ބޭފ ޅ ން ކާމިޔާބ ކ ރައްަވއިެގ  އިބ  ބާއްވަ ޚާާގތްަގނޑަކަށް ތިން އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ކ ރިން އިންތި

އެްއ ެވސް ނެތް  ލެްއވި ސިޓީ   އޭެގފަހ ން ޕާޓީއަކަށް ސޮެއއްނ ކ ރަްއވާ. އަދި ޕާޓީން ވަކިެވަވޑަިއަގންނަވާކަށް އިލެކްޝަނަށް 

ތަރަކ  ނެތް. މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ެގ  ފ އެހެންނަމަވެސް، ޕާޓީ ދަ  .ވަނީ  ކަމަށް

ތަކ ެގ  ލޯކަލް ކައ ންސިލ  ؛ޭއެގ ފަސް  .މި ދެންނެވީ އޭެގ ތިން އަހަރ  ކ ރީެގ ވާހަކަ ؛ށް ބޮޑ . އޭެގ ފަސްމާލ  ވަރަހ އި

ބ  ބޭއްިވެގންދިޔައިރ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޚާދިޔައީ ީމެގ އަހަރެްއ، ދޮޅ  އަހަރެއްހާ ދ ވަސް ކ ރިން. އިންތިބ  ބޭއްިވެގންޚާއިންތި

  . އެމް.ޑީ.ޕީަގއި އ ޅ ްއވާ ބޭފ ޅެއް އެ ބޭފ ޅާައކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އ ފެދ ނީއްސ ރެ ؛ރައީސް   ެގޓިކެޓ ަގއި ވާދަކ ރެްއވި ނ. ައތޮޅ 

ކާމިޔާބ ކ ރެއްވީ   ޓިކެޓ ަގއި.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޮގތ ަގއި.  ވާދަކ ރެްއވީ  މެންބަރެއްެގ  މިއަދ  އެހެންނަމަވެސް،  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ދަފ  އާންމ ކ ރާ  ކޮމިޝަނ ން  އެމް.ޑީ.ޕީތައިލެކްޝަންސް  ކައ ންސިލ ަގިއ  ވެލިދޫ  ނެތް.  ނަމެއް  ބޭފ ޅާެގ  ެއ   ރ ަގއި 

ތަމްސީލ ކ ރައްވާ މެންބަރ ން ވެސް، ބަެއއް މެންބަރ ންނެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިކަން 

ބަެއއް ޕާޓީތަކ ން   ،މަ ފާހަަގކ ރަންމާލ ން. އަދި މިއާއެކީަގއި ހަހ ދަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ެގ އި  ވަމ ން މި  މިޮގތަށް

މެންބަރ ން   ވަކިކ ރ މާ  ؛ވަކިކ ރ މަށްހަމަ  ނޭނިގ  މެންބަރ ންނަށް  ބަދަލ ކ ރ މާނޫން  އި،އެ  ޕާޓީ  ވެސް   ،ނަމަ  މިކަން 

ފާހަަގކ ރާ   އަޅ ަގނޑ   ކަންބޮޑ ވ ން  މި  މައްސަލަިއަގއި  މި  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ދޭ.  އެބަ  ކ ރަމ ން 



2220 ޖޫން 7              ޖަލްސާ                             ވަނަ  11ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

7 

 

ޔަީގނ ން ވެސް މިއީ ރައްޔިތ ންެގ ވަރަށް ބޮޑ     .ާވނެ  އީ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރ ންެގ ކަންބޮޑ ވ މަކަށްމި  ،ހިނދ  ހަމަ 

މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ، އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަން  .އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅީ  ،ކަންބޮޑ ވ ެމއް. އެހެންކަމ ން

ދިރާސާކޮށް،   ،ކޮމިޓީއަކަށް ހ ށަހަޅަިއެގން މިކަން ިއތ ރަށް ބަލައި  ،ށްފަހ އިތ ރަށް މިކަމ ަގއި މެންބަރ ން ބަހ ސްކ ރެްއވ މަ

ހޯދޭނެ މަެގއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދާނެ ކަމަށް. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް    އްލެއްހަމިކަމަށް ރަނަގޅ   

    ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބޮޑަށް   އަޅ ަގނޑަށްޝ ކ ރިއްޔާވަރަށް  ޔަީގން.  މެންބަރ   ،ކަށަވަރ    މައްސަލައިްއޒަތްތެރި  މި  ބަހ ސްކ ރަން    އަށްން 

  . ، ިމ މައްސަލަ މިއަދ ެގ އެޖެންޑާަގއި ހިމަނ ްއވާފައި ތި ވަނީއިއެދިަވޑަިއަގންނަާވކަމ ން ހ ރިހާ ޕާޓީއަކ ން ވޯޓ ދެއްވަ 

ވެފައިާވ  ހައްޓާ އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގތަރ  ބަލައޮފިޝަލް ޮގތެްއަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކ ން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ދަފ 

ތަރ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  މިއީ ހަމައެކަނި ޤައ މ . ދ ނިޔޭެގ އެހެން ެއްއވެސް ތަނެްއަގިއ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ދަފ 

އެ އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމެްއ  ބަލަހައްޓާ  ނިރަސްމީކޮށް  އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ނ ވޭ.  ޝާއަށް ޔ  ނިގފަެއްއ 

އެްއވެސް ޤައ މެްއަގއި ިމއީ ކ ރާ ކަމެްއތޯ. އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގވެފަިއ    ،އިފިން ރިސަރޗެއް ހައްދަަވއިދެްއވ މަށްދަންނަވަ

ވެސް ތަރައްޤީވެފައި ހ ރި ޑިމޮކްރަސީތަކ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،    ހަމަަގއިމ    ،ހ ރި ޤައ މ ތަކ ަގއި

ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ  ފަރާތ ން  ފައިސާގެ ދައ ލަތ ެގ  މިންަގނޑަކީ  ؛  ެގންގ ޅޭ  ޓަކައި  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  އެހީ  ބަޖެޓ ެގ 

ވޯޓ  ޕާޓީތައް  އެ  އެީއ އިލެކްޝަންތަކ ަގއި  ފޯރ ކޮށްދެނީ.  އެހީތެރިކަން  ދައ ލަތ ެގ  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  މިންވަރ ެގ  ހޯދާ 

ައދި އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް    އި،ބާ ޚާންތިކައ ންސިލްެގ އި  ،ބާއި ޚާރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތި  ،ބާއިޚާރިޔާސީ އިންތި

އި ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ މެންބަރަކަށް ެވވެނީ ފީެއއް ދައްކަިއެގން.  ބާ. އަދި ިގނަ ޤައ މ ތަކ ގަ ޚާމަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެގ އިންތި 

ށް  އެކިއެކި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީަގއި އެބަ އޮތް. އަޅ ަގނޑަ  މި  ،މެންބަރޝިޕް ފީއެއް ދައްކައިެގން. އެހެންވީމާ

މަ މި  ޮގތ ަގއި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ޢަޟޫއ ވެސް ވިސްނޭ  މި ވަގ ތ   ކ ރިމައްޗަށް  މަޖިލީހ ެގ  މި  މި މައްސަލަައކީ  ކީ އަދި 

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ   މ ހިންމ  މައްސަލައެއް. މި  ބަހ   ،އަޅ ަގނޑ   ވަގ ތ  މި މައްސަލަިއެގން  ަގލޮޅ     ެގސްެގ  ފ ރ ޞަތ . 

 هللا.އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

ޓެްއަގިއ  އަޅ ަގނޑަކީ ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ޓިކެ ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދިމާވެެގން   ،ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ޮގނޑި މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ތަމްސީލ ކ ރާ މީހެއް ވީމާ
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ވާހަކަ މައްސަލައެްއެގ  ވާހަކަ  ،އ ޅޭ  މިއަށްވ ރެ  މެންބަރޝިޕްެގ  އަޅ ަގނޑަކަށް  މަޖިލީން  ވަކި  ދަްއކަން  އް ހެރަނަގޅ  

ދިވެހި  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދަންނަވަން.    ޅ ްއވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ނ ފެނޭ. މި މައްސަލަ ހ ށަހެ

ތަރަކީ،  ދަފ   ދައްކަން ބޭނ މީ. ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގވާހަކަ ައޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ  

މި ވަގ ތ  އެ ޕާޓީއަށް ދިމާވެފައިާވ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ދ އްތ ރާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިދިޔަ   ،ތަރ ެގ މައްސަލައަކީ ދަފ 

ސިްއރ  ޖަލްސާއެްއަގއި އެްއެވސް    ،ޖަލްސާއެްއަގއި   ހ ެގވަނަ ދ ވަހ ެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޤައ މީ މަޖިލީ  29މަހ ެގ، މޭ މަހ ެގ  

ން ސިއްރ  ޖަލްސާެއްއަގއި  ހ އި މި ޕާޓީެގ ެއތައް ހާސް މީހ ންތަކެްއ މި ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި. ޤައ މީ މަޖިލީ ރެކޯޑަކާ ނ ލަ

ނ ވަތަ    ،ިގނަ މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި  ވ ރެ   ނަަގިއެގން ތިރީސް ނ ވަ ހާހަށް  އަތްހިއްލަިއެގން ވޯޓެއް 

ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ސްދ ވަސް ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވަކިކ ރަން މިށް އޮތް މަސްދ ވަސް ތެރޭަގިއ، ތިން މައަކ ރި

ރަީއސް ޖ މް ؛ އިްއޒަތްތެރި  ޑީ.އާރ .ޕީަގއި،  ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި،  ެއއްބަސް  ވަރަށް  އެހެން ހޫއަޅ ަގނޑ   ނ ވަތަ  ޕާޓީަގިއ  ރީ 

ދަފ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މީހަކަށް  އޮންނަ  ޕާޓީެއްއަގއި  ޮއެވިވެގންސިޔާސީ  ދަފ   ނެއްތަރެއްަގއި  ޕާޓީެގ  ދެ  ތަރެްއަގިއ ނ ާވނެ. 

ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ނިޒާމަށް ވެސް ހ ތ ރެއް. އަޅ ަގނޑ  އެ މީހ ން ވަކިކ ރަން  އެއީ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ވޭނެވެ އެކަކަށް ނޯ

ގެ ހ ރޭެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޤައ މީ މަޖިލީ  އެ ؛ހަމަ ވަރަށް ތާއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ވަކިކޮށްލި

 ،އިނިގލީެގ ނިޝާން ނެތް މީހ ން ނ ވަތަ މަސްދ ވަސް ތެރޭަގއި  ،ސިއްރ  ޖަލްސާއެްއަގއި އަތްހިއްލަިއެގން ވަކިކޮށްލީ

ެގ ިއނިގލީެގ ނިޝާން ނެތް މީހ ން. އެއީ މިދިޔަ ފަސް އަހަރ    ، މި ބ ނަނީތިން މަސްދ ވަސް ތެރޭަގއި އެ މީހ ން ވަކިވާނޭ

ެވރިކަމެއް ޔާމީނ ެގ  ރައީސް  އަޅ ަގނޑ މެންތެރޭަގއި  ބަދަލ ކޮށްެގން  ާގނޫނ   ލައިެގން  ަމޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ    ، ަގއި 

ޖެހ ނީ. އެ އިނިގލީެގ ނިޝާން ޖަހަންކޮށްކޮށް ތިއްބާ ފާސްކ ރި ާގނޫނެްއެގ ދަށ ން  އެމް.ޑީ.ޕީ މީހ ން ނ ލާހިކ  އިހ ތިޖާޖ 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  މީހ ންތައް  ނެތް  ކ އް  ، ނިޝާން  ޤައ މީ  ޔަ ލިއަޅ ަގނޑ މެން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިއްރ   މަޖިލީހ ެގ ކަށް 

އެ ވަކިވަނީ ތިރީސް ނ ވަ ހާހަކަށް ؛ އެ މީހ ން ޕާޓީން ވަކިީވއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ޖަލްސާއެްއަގއި ތިބެފައި މި ބ ނަނީ

ނާ އެްމ.ޑީ.ޕީ އ ފެއްދި މީހ ން. އެ ތިރީސް ނ ވަ ހާސް މީހ ން ؛މީހ ން. އެ ތިރީސް ނ ވަ ހާހަކަށް މީހ ންނަކީ މި ޕާޓީ

  ، ނައިސް. ެއ މީހ ން ޕާޓީއަށް އޭރ ަގއި ސޮިއކ ރީ  ،ތިރީސް ނ ވަ ހާހެއް ެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނ ލައި ދެން އައި  

ދޭތެރޭަގއި  ޕާޓީއާ  ދ ވަސްވަރެްއަގއި    ،މި  ބިރ ވެރި  ހެސްކިޔާފަިއ  އެކ .  އ ންމީދަކާ  ނ ހަނ   ދޭތެރޭަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީއާ 

ހިތްވަރ ކޮށްެގން އަލ ން އަނބ ރާ   ،އ ންމީދާއެކ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނ ހަނ   ،  އިންތިހާއަށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ސޮއިކ ރީ. 

ކަމާ  ތިން މަސްދ ވަސް ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ މީހ ންެގ ސޮއި ޕާޓީެގ ފޯމ ަގއި ޖެހިދާނެ  ،މަސްދ ވަސް ތެރޭަގއި 

ޑަށް ހަމަ ޝައްކ . އެ ދ ވަހ ެގ އ ންމީދ ، އަޅ ަގނ  ،ކަމާ ދޭތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދޭތެރޭގައި، ނިޝާން ހޯދިދާނެ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އެ ދ ވަހ ެގ ޝައ ޤ ވެރިކަމެއް މިއަދަކ  މި ޕާޓީއަށް އެ މީހ ންެގ ނެތް. ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ  ތިބީ  

އެކަަމކ  އަލ ން އަނބ ރާ އަޅ ަގނޑ މެން އެ މީހ ން ވަކިކޮށްލީމާ    .ވަކިާވކަށް ނޫން. ވަކިވާކަށް ނޫންކޮންމެހެން ޕާޓީން  
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. ދެން އެ ތިރީސް ނ ވަ ހާސް  ނޫން އެ މީހ ން ތިބީކީ  ކަމ ެގ ޝައ ޤ ވެރިކަމަކ ންނާނެދެން އަލ ން އަނބ ރާ ޕާޓީއަށް ވަ

މީހ ންނަކީ އިއްޒަތްތެރި   އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރޝިޕ ަގއި ދެން އެ ތިބަ    ،ތެރޭަގއި ތިބި މީހ ންނަކީ ފިންަގރޕްރިންޓް ނެތަސް

މި ޕާޓީ މެދ ވެރިކޮށް   ، ގ ޅިފަިއވާ ޕާޓީެއއް ކަމަށް ބަލައިއ ންމީދާ  ެގއަދިވެސް އަދިވެސް އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ެއ މީހ ން  ،ރައީސް

އަދިވެސް ތިބި ީމހ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ސިއްރ   ހަމަ  ން ތަްއޔާރަށް  މި ޤައ މ  ބައްޓަންކ ރާ

އެޮގތަކަށް އެ   ނ ލައި  ކާޔަކަށް ވޯޓ ނަަގިއެގން މަޝްަވރާޔައެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިއްރ  ޖަލްސާއެްއަގއި ކ އްލި  ؛ޖަލްސާއެްއަގއި 

ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް ތާއީދ ކ ރަން.    ،ނ ކ ރެވޭނެ. ެވލިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މީހ ން ވަތްކެއް

ޕާޓީތަކ ެގ ވެރިން. މި ހ ރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެްއެގ   އީ މިއަޅ ަގނޑ މެންނަކީ މި   .ބީ މީހ ންޚާއަޅ ަގނޑ މެން މިއީ އިންތި

ފޮނ ވައިެގން    ވެރިން މި ކޮމިޓީއަށް  ޮގތ ން ނަމަވެސް،  ާގނޫނީ  މީހ ންނަށް  އެ  ޖެހޭނީ  މިތާ. އަޅ ަގނޑ މެން  ތިބި  މި 

ތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްދޭން. ޝ ކ ރިްއޔާ ގ އްހަބީ  ޚާއަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ އަލ ން އަނބ ރާ އެ މީހ ން އިންތި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  .  މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 .އަށްމ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ޝ ކ ރިއްޔާ   މިއާދެ!  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ  މިައދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ  ރައީސް.  ާވ   ިއއްޒަތްތެރި 

ޮގތ ން ހ ށަހަޅާފައި ؛ކ ޅ ންކޮމިޝަނ ން ޕާޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންނާ ކ ޅޭ ސް  އިލެކްޝަން ަގރާރަށް    މި އޮތް  މިކަމާ ގ ޅޭ 

ްއޞަކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ  ޚާ  ،ޑިމޮކްރަސީއެްއަގއި ؛ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އެ ސިޔާސީ ފިކ ރެއް    ،އެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވާ  ، ހަރަކާތްތެރިވާ ޑިޮމކްރަސީެއްއެގ އެންމެ މ ހިންމ  އެްއ ކަމަކީ 

ބޮޑަށް   މާ  އަޅ ަގނޑ މެން؛ ަގބޫލ ކ ރާ މީހ ންނަށް ބޭނ ންހާ ޮގތެއް ހެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ނ ދިނ ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދަފ   އި ކޮމިޝަނ ގަ   ސްއިލެކްޝަން ވެސް  އޮންނަ  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ބަރޯސާެވވެނީ  ކަމަށް،  ޑިޕެންޑ ވެވެނީ  ތަރަށް 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ޕާޓީ. އަދި  ؛ ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.  ބޮޑ  ސިޔާސީ  އ ފެދ ނ  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މި  އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ 

ން ބޭރ ކޮށްެގން ވެސް މިައދާ ހަމައަށް ވެސް މި ދިވެހިރާްއޖޭެގ އެންމެ ިގނަ ރަްއޔިތ ން ަގދަބާރ   ،މީހ ން ކަނޑައި ވަކިކޮށް

ތާރ  އަނިޔާވެރި ވެރިން ޤައ މ ެގ ވެރިކަމަށް  ޚް. އެހެންނަމަވެސް، ޚ ދ މ އިމެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ވެސް ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީަގ

ތަރ ަގއި ތިބޭ  ޕާޓީ ދަފ   ،ކޮންމެ ފަހަރަކ   އި ވެސް ހޯދާއަންނައިރ ، އެ ބޭފ ޅ ންެގ ކޮންޓްރޯލް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގ
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މެންބަރ ންނަށް ބޭނ ންހާ ޮގތެއް ހެދޭނެ ފ ރ ޞަތ  އޮެވެގންނ ވާނެ. އެންމެ ފަހ ން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ަގދަބާރ ެގ ވެރިކަމ ަގިއ،  

ކޮންޓްރޯލް މާ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ޮއވެެގން  ރައީސް ؛ސ ރެއްކ ރީ  މަޖިލީހ ަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ސ ރެއްކ ރީ  މާ  ،އިްއޒަތްތެރި 

. އެ ބޭފ ޅ ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ބ ނެ  މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގިއ ތިބި ބަޔަކ  މި ޕާޓީން ބޭރ ކ ރީ ފިންަގރޕްރިންޓް ނ ޖަހައިެގން ކަމަށް

ޖަހާ ފިންަގރޕްރިންޓް  ވީއިރަކ   އިޖ ރާ  ކަށްމެންބަރ ންނަށް  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  އޭރ ަގއި  ހަމަތައް   އިތ ތަކާނޯވޭ. 

ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ ެގނެސްެގންނެްއ   ؛ފަހ ން އަިއއްސަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ވީ. އެހެންވީމާ، މާ  ށްެގން މެންބަރ ންނަށް ފ ރިހަމަކޮ

ައޅ ަގނޑަށް ވެސް    ،ނ ކ ރެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް ދެންމެ ފާހަަގކ ރެއްވި ޮގތަށް  ޕާޓީތަކ ން މެންބަރ ން ވަތްކެއް

ނ ޖެހޭ. ޕާޓީތަކަށް  ތަރަށް ބަރޯސާވާކަށްކޮމިޝަނ ެގ ދަފ   ސްން އިލެކްޝަން ކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ މެ  ،ތާއީދ ކ ރެވެނީ ބޮޑަށް

ނެތް   ކޮމިޝަނ ން ބަލަހައްޓާ މެންބަރ ންނަށް އިތ ބާރ   ސްއިލެކްޝަން   ،ވެސްދައ ލަތ ން މާލީ މަންފާ ފޯރ ކޮށްދޭ ނަމަ

ހޭ އ ސޫލެއް ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑަކަށް ހަމަޖެ  ،އޮތ މަކީ އެއީ މާލީ މަންފާ ލިބޭ ޮގތަށް އޮންނަ ތަރެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށްދަފ 

މެންބަރ ން  ަގބޫލެއް ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ  ޕާޓީތައް ދަފ   ެގނ ކ ރެޭވ.  ސިޔާސީ  އަދި  ވެސް  ބެލެހެއްޓ މ ަގއި  ތަރ  

ޖެހޭ ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް ކޮމިޝަން ޒިންމާދާރ ކ ރ ވަން  ސްބޮޑަށް އިލެކްޝަން   ވ ރެ  ރެގިއ ލޭޓ ކ ރ މ ަގއި ވެސް މިހާރަށް

ކޮމިޝަން    ސްވެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނެސްެގން ނަމަވެސް، އިލެކްޝަންަގބޫލ ކ ރެ 

ހިތްއެދޭއި،  ޒިންމާދާރ ކ ރ ވަ  ރަްއޔިތ ން  ެއ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިެވހި  ޕާޓީެއއްަގއި    ،ަގޔާވާ  ،އަދި  ސިޔާސީ  ހިތްގައިމ  

މެންބަރ ންނަށް އެްއކޮށް،  ބޭނ ން  މިނިވަންކަމާ  މަެގއް ވެއް ވާން  އ ޅެވޭނެ  ވެސް  ވެެގން  މެންބަރ ންނަށް  ޖެއްޔާ 

ހަމަފަ ަގބޫލ ކ ރާ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް   .ހިކޮށްދިނ މަކީ  މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ  ެއއްކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއޮގތަށް 

 ަގބޫލ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަެއްއ  އަޅ ަގނޑ  ރިޔާސަތ ަގއި އިންނައިރ ަގއި   ؛ލަން ބޭނ ން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާޝ ކ ރިއްޔާ 

ތިމަންނާ މިވެނި   ،ފޮނ އްެވވި ނަމަވެސް، ޖަވާބެއް ވެސް ނ ވެސް ދެވޭނެ. އެ ބޭފ ޅ ން ެއބަ ވިދާޅ ވޭ   ބޭފ ޅ ން ޓެކްސްޓ 

ތެރޭަގއި ވެސް ެއކަން އޮތީ ނ ެވފައި ކަމަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ    ެގއަހަރ   މިދިޔަ ހަތް  އ ޅެއ ޅެ  ޕާޓީއަކަށް ވަންނާން އ ޅެއ ޅެ

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ .   ފ ށީ ޖާބިރ . މާފ ކ ރައްވާ! ވިލ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ވާހަކަ ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ  ިމއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  އާދެ!  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ސިޔާސީ    ދައްކާއިރ ަގއި،ޝ ކ ރިއްޔާ 

ކަންތައްތައް   މި  އި،ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އ ފައްދަން މަސަްއކަތްކ ރި މީހ ންނާ  އޭރ ަގއި  އި،އައި ޮގތާ   ޕާޓީތައް އ ފެދިެގން
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އޮންނަ   ގައިޕާޓީ  ،ތަރ ން. ރަނަގޅ ! އަޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ ޕާޓީެގ އަިމއްލަ ދަފ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ހަނދާންކޮށްލަ

ތަރަކާ  ކޮިމޝަނ ަގއި އޮންނަ ދަފ ސް  އިލެކްޝަން  އިތަރާތަރ ަގއި އެކިއެކި މީހ ންެގ ނަންތައް އެބަ ހ ރި. އަދި ެއ ދަފ ދަފ 

ރީަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ ރަޖިސްޓަ  ، ތިބީައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނެްއ ފާސްކޮށްެގން މި  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްދިމައެއްނ ވޭ.  

ބަޖެޓ ން   ދައ ލަތ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ހަމަކ ރަންޖެހޭ.  އަދަދ   އެ  ކަމަށް.  ތިބެންޖެހޭނެ  މެންބަރ ން  ހާސް  ތިން 

! . އާދެއޮތީ އަޅ ަގނޑ މެން ދޫކޮށްލާފަ  ޖެހޭ ޮގތްތަކެއް ެވސް މިއެ ފައިސާ ދޭން  .ފައިސާދޭން މި ތިބީ ހަމަޖައްސައިެގން

  ، ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅ ވިހެން  .އަދަދަށް  ވެފައިވާރަޖިސްޓަރީތަރ ަގއި  ފ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ދަ  އެއީ

ލިބޭ  މީހ ންނަށް  އެ  ަގއި  އިންތިޚާބ   ،ެގންގ ޅޭ އ ސޫލަކީ  ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ފަިއސާ ދިނ މ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ތަންތަނ ގައި

ނޑ މެން  އަޅ ަގ  .ވޯޓ . ެއއީ އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންވީ ކަމަކީ. ާގނޫނަށް މި އިޞްލާޙ  ެގންނަންވީ

ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ އަޅ ަގނޑ މެން    29ޖެހޭ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންމާ ފ ރިހަމަކ ރަން. މިދިޔަ މޭ މަހ ެގ    އަމިއްލައަށް އެބަ

ނޫން ބަޔަކ  ލައްވާ ވޯޓ ލަްއވާފައި ތިމަންނަ މިހިރީ ހޮވިފައޭ ޗެއަރޕާސަނަކަށް. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ    އްޙަސަ  ،މި ނިންމީ

ނޫން މެންބަރ ން ލައްވާ ތިމަންނަ ވޯޓ ލަިއެގން މިހިރީ   އެީއއޭ އެ ބ ނި އެްއޗަކީ އިނޭގތޯ. ޞައްޙަ ؟ ވާނީއެ ޞައްޙަ

މިއީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ަމއްސަލަައކަށް   . އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަ ދެކެވެން ފ ރ ޞަތ  ައޅ ަގނޑ މެން ދިނީމާހޮވިފައޭ

ޚާއްޞަކޮށް  ؛ އަޅ ަގނޑ މެން  ، މި މަޖިލީހަށް ކ ރިމަތިލާއިރ ަގއި ވެސްއަޅ ަގނޑ މެން    އާދެ!؛ ވަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   މި

ހޯދަން. ވޯޓ   ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެބަ ަވއްދަން އެކި ޕާޓީތަކ ެގ މީހ ން  އިއަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީަގއި ިމއޮންނަ ޕްރައިމަރީގަ 

. ެއއީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ފަސޭހަވާނެ އަދި އެހެން ޕާޓީތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީއަށް ަވއްދަން ވެސް މަސަްއކަތްކ ރޭ

ޖެހޭ މި ހ ރިހާ ސިޔާސީ    ކެނޑިޑޭޓެއް އޭެގތެރެއިން ނަަގން. އެހެންވީމާ، މިހެން ހ ރި ކަންތައްތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަ

ައޅ ަގނޑ މެން މި ކަންތައްތައް   ެއކ ެވެގން   އްލ ކ ރ މ ެގ ބައްދަލ ވ މެއް އަޅ ަގނޑ މެން ބާއްވަިއެގން ނޫނީހަޕާޓީތަކެއް 

އެްއވެސް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްސަލައަށް  މި  ނ ކ ރެވޭ  ަގބޫލެއް  ކަމަކަށް.  ހައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަންނާނެ  އްލެއް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގއަރ ވަނީ  ތ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ށް.ޖާބިރަهللا ޢަބްދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 
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އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއިއަދި    ށް،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރ ޙަބާ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

ްގރޫޕަށް ކ ރަްއވާތީ  ޕީ.ޖީ  ހެޔޮކަމެއް  ބޮޑ   މި ކ ރަންޖެހެނީ ކާކަށް  ވެ.މިފަދަ  ހެޔޮކަން  ހިތަށްއަރާ މި   .ބާއޭ އަޅ ަގނޑ  

އަބަދ ވެސް    އަޅ ަގނޑަކީ ޑީ.އާރް.ޕީެގ ަވގ ތީ ލީޑަރ . މިހާރ  ވަގ ތީ ލީޑަރ ތާ އަބަދ ވެސް ހ ންނާނީ. ޑީ.އާރް.ޕީ ޕާޓީއެއް ވީމާ

ންނަނީ ވަރަށް ޑިމޮކްރަޓިކް އ ސޫލެްއ. އޮ  . މި ޕާޓީަގއި މިކޮރެއާަގއި އޮންނަ އ ސޫލ    ނޯތ   ،ދާއިމީ ލީޑަރ ން ތިބޭނީ އެއީ

  މެހ މާނ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ މި ދ ނިޔެއަށް ވެސް. ަވގ ތީ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދ ނިޔެއަށް ވެސް   .މިއީ ަވގ ތީ ލީޑަރ 

މި   ަގބޫލެއްއަިއއްސަ  ައޅ ަގނޑ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެްއޮގތަކަށް  ،ނ ކ ރަންތިބީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫނ އަސާސީ  ޤާވެސް 

ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ ާގއިމ ކ ރ މަށް ޓަކައި ވަރަށް މަސަްއކަތްކޮށްދިނިން. ވެެގން މަލްޓި  ވަރަށް ބޮޑ  ގ ރ ބާނީއެއް،  ކޮށްންއ ފަ

  މި ރާއްޖޭަގއި   ،ވާތީ  އޮޕަރޭޓ ވާ އެްއޗަކަށްއި  ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ގަ ތަހ   ،ކޮމިޝަނަކީ ޮއންނަ އެއްޗެްއކަން  ސްއިލެކްޝަން

ނަމެްއަގ   ވެސް ިއލެކްޝަންއިޭއރ ަގ  އި ޮއވޭ  އެހެންނަމަވެސް،  މ ސާރަކޮމިޝަ  ސް.  އެްއޮގތަށް  ޒަމާނާ  ދީފަިއ  ން 

ޮގތ ަގއި  އިންޑިޕެންޑެންޓް ޮގތ   ސްއިލެކްޝަން  ،މާނައަކީ  ؛ކޮމިޝަނެްއެގ  ތަނެއްެގ  މ ހިންމ   ވަރަށް  ަގއި  ކޮމިޝަނަކީ 

ރައީސަށް  ، އެހެންނަމަވެސްވަނީ.  ހަމަޖައްސާފައި އިްއޒަތްތެރި  ޕާޓީއަކީ   ، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ރަްއޔިތ ންެގ    ، ދިވެހި 

ޕާޓީ ވަރަށް    . އޭރ ެވސް ނަހަލާލ  ވެރިކަމަކާ އެްއކޮށް އޮތީ  . ދެވަނައަށް އ ފަންކ ރި ޕާޓީތައް  ަގއިޑީ.އާރް.ޕީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ

  . އެކ   ވެސް ހ ންނެވީ ސަރ ކާރަކާ  އޭރ   މ ޢީޒަވެސް    ިއރ ަގއި ރަށް ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ ޕާޓީ އ ފަންކ ރިވަ  ،ހަލާލ  ޮގތެްއަގއި 

ޖެހ ނީ ންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެން އޭނާެގ އެ ލަެގޖ  ހަވާލ ވާންހ   ޖަހައިެގންެއ ލަެގޖ  ކޮނޑ   ،އަހަރ ވެ   30

،  ކައި ޑީ.ާއރް.ޕީއަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ޕާޓީއެއް. ދެން ޕީ.އޭ، ޕީ.ޕީ.އެމްޑީ.އާރް.ޕީން. އެހެންވީމާ، ޑިޮމކްރަސީ ެގނައ މަށް ޓަ

ވަނީ. އެހެންވީމާ،  ޑީ.އާރް.ޕީތާ މި އޮޕަރޭޓ ޮގސް ހަމަ  ިއެގންބައިވަރ  ނަންތައް ކިޔަ  ދެން އެހެންނަމަވެސް  ،ޕީ.އެންސީ

އަޅ ަގނޑަކީ ޕާޓީެގ ލީޑަރ  ވީމަ   ،ން އަޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަތެއް ދެއްވާ ވާހަކަދައްކަ ؛ކޮމިޝަނ ންސް  އިލެކްޝަންމިއަދ   

އެހެންވީާމ،  ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަވގ ތީ ނަމަވެސް ލީޑަރ ތާ  .ޖެހޭ  ދައްކަން އެބަ  މި ވާހަކަ  މިތާ ވަރަށް ސާފ ކޮށް

ިގނަ   ރެވ ހާހަށް    ތިރީސްވެެގން ސިޓީ ފޮނ ްއވިއިރ ަގއި  އަށް މީހ ން ހަމަކ ރަންޑީ.އާރް.ޕީ  ، މިއަދ ެގ ހާލަތަށް ބަލާއިރ ަގއި

ރަންވެފައޭ ހ ރީ ވެސް.   ތައްމީހ ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނެތް މީހ ންެގ މައްޗަށް އެމް.ޑީ.ޕީގައި ތިބި ކަމަށް ބަލައިެގން އިންތިޚާބ  

  ކަންކަމަށް ޒިންމާވާން އެބަ  ށްފައި ހ ރި ހ ރިހާ ކޮމައ މޫނ   . އޭޖެހެ  ދެން އޮތީ  ޑީ.އާރް.ޕީެގ ދަރަންޏަ ޒިންމާވާން އެބަ

ކޮމިޝަންެގ    ސްއިލެކްޝަން  އި. ޑީ.އާރް.ޕީ ޮއެވެގންތާޭއ ކަމެއް ޒިންމާ ެވސް އ ފ ލޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭަގއޭޖެހެ

ްއވާނެ.  ކޮމިޝަނ ން އެފަދަ ޮގތަކަށް ޢަމަލެއް ނ ކ ރަ  އިލެކްޝަން  ،ވެެގން މިސްޓޭކާ ހެދި ވަކި ބަޔަކަށް ފިޔަވަޅ ތަކެއް އަޅަން 

މި،  އެހެންނަމަވެސް ފެނިެގން  ފަހަރ   އިލެކްޝަ،  ދިޔައީ   މި  ަގވާއިދެއް  ހަރ ކަށި  އެހާ  ކީްއެވެގންތޯއޭ    ން ނ ކ ރިން 

ައޅ ަގނޑ މެން    މިހާރ   އިަގކ ރާއިރ  ޕްރޮސެސް   އޮފްވާހަކައަކީ ފޯމް ؟ޕްރޮސެސް ހިންަގން  އެސްޓަބްލިޝްކޮށްފައި ނެތީ

ދަޅ މަސް ބަންދ ވާއިރ    .ނާޚާހިނާގ ފެލިވަރ  މަސްކާރ ބަލަމާ  ޮގތ ންެގ  އް މިސާލެ ؛ވަރ ފެލި  ،ހިންާގއިރ   އެއްނާޚާމަސްކާރ 



2220 ޖޫން 7              ޖަލްސާ                             ވަނަ  11ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

13 

 

ބެލްޓ  އޮޕަރޭޓ ވަމ ންއެ  ދަޅ މަހަށްމަތިން  ފައިނަލް  އެޅިެގން   ،ޮގސް  އޮޕަރޭޓްދަޅަށް  ނޫންތޯ  ފެކްޓަޮގސް  ރީ ެވެގންދަނީ. 

އިލެކްޝަން އިލެކްޝަން  ސްއ ސޫލަށްތާ  ހިނަގންވާނީ.  އިލެކްޝަންކޮމިޝަން   ސްކޮމިޝަން  ނެތް.  ބަޖެޓެއް    ސް ެގ 

ވެސް ނެތް.   ޕްރިންޓް ޖަހާނެ ޮގތެއްއާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ވެސް ނެތް. ފިންަގރަވސީލަތެއް ނެތް.    އި ކޮމިޝަންަގ

ޑީ.އާރް.ޕީ ބޭފ ޅެއް. އޭނަ    އި އެވެސް ކ ރީަގ  .އެތާ ހ ންނަނީ ޝާހިދ   އިފޮނ ާވއިރ ގަ   އަށްދ. އ  ރަންކ ޗެކް   ޕްރިންޓްފިންަގރ

އ ޅެނީ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑ  މަްއސަލަެއއް.    ހިެގން މިޖެރް.ޕީ މީހ ން ތިބެން. އެހެންވީމާ، މައްސަލަަގބޫލެއްނ ވޭ މިހާރ  ޑީ.އާ

ަވަގށް    ންޑީ.އާރް.ޕީ އ ވާލ މަކީ ޑިމޮކްރަސީ އ ވާލ މޭ. ޑީ.އާރް.ޕީ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް  ރެސ ޒަމާނ އް

އ ޅެނީ. އެ މީހ ންނަށް އެކަން އެނެގންވާނޭ.    އ ފައްދަިއެގންޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް  ނަަގިއެގން އ ފައްދާފައި އޮތް ޕާޓީއެކޭ ޔާމީން  

 ޕާޓީއެއް ނޯންނާނޭ. ެގޔާމީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  މެންބަރ  ؛އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަށް ނިންމަވާލަ  އިްއޒަތްތެރި  މިނެޓ   ދެ  އިތ ރަށް  ވަގ ތ ެގ  އެދެން.  ދެއްވ ން 

އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ    ހޯރަފ ށީ،  އަރ ވަނީތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަ  ދެވިއްޖެ.

 ށް. އަޙްމަދ  ސަލީމަމެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި   އިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ެމންބަރޝިޕްެގ މައްސަލަިއަގ

ތާއީދ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލައަށް  ހ ށަހެޅ އްވި  ޓަކައި    ،މެންބަރ   ކަމަށް  ހ ށަހަޅ ްއަވއިދެްއވި  މައްސަލަ  އެ  އަދި 

ހ ށަހެޅ މަކީ ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލައެްއެގ    އްޙަސަމަނިކ ފާނަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އާދެ!   ނޫން މެންބަރޝިޕް ފޯމް 

  އި ބަލާއިރ ަގ  ށްޮގތ ަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ފާހަަގކ ރައްވާފައިވާ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑަށް ލިބިފައިވާ ބައެއް މަޢ ލޫމާތަ

އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލައެއް ކަމަށް    އިކ ރަންޖެހޭ ފޯމް. މީަގއަކީ ފޭކް ނ ވަތަ ރިޖެކްޓ    50%   ހ ށަހެޅޭ ފޯމ ެގ ތެރެއިން  

ސް  ތޯ ނ ކ ރެވ ން. އެ ޤާބިލ ކަން އިލެކްޝަންއްޙަސަ  ޕްރިންޓްފިންަގރ   ،އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާތަނަށް ފާހަަގވެފައި މި

ނެތް.  ެއއްކޮމިޝަންަގ ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތެއް  ބެލޭނެ  އެކަން  އަޅ ަގނޑ    ނެތް.  އެހެންވީމާ، 

ބެލެހެއްޓޭނެ. މިޮގތަށް  ކޮމިޝަނަކަށް ނ އެއް  ސްޮގތ ަގއި އިލެކްޝަން  އްޙަސަތަރ   ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މެންބަރ ންެގ ދަފ 

ެއ    .އޮތް  ވަނަ މާއްދާަގއ އެބަ  8ލެއް ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ާގނޫނ ަގއި  ހައްނޫން ފޯމ  ހ ށަހެޅ މ ގެ މައްސަލައަށް    އްޙަސަ

ދެމެދ ގެ   ހާހާ  ދިހައި  ހާސް ހާފަ    ނަމަ  ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް މީހަކ  ޕާޓީައކަށް ަވއްދައިފި  ،ބ ނަނީ  ަގިއ މި  1މާއްދާެގ  

ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން މި މާއްދާއަށް   2014    ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރެވޭނޭ. އެހެންނަމަވެސްރިމަނާއަދަދަކ ން ޖޫ
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ދެ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ނެއް ނ ދޭ. މިއީ އެއް މައްސަލަ. ޕާޓީއަށް މީހ ން ިގނަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލ ކ ރަމ ން

ރީކ ރަން މެންބަރ ން އެބަ ހަމަކ ރަންޖެހޭ. ދެވަނަ ސަބަބ  އަދި ޕާޓީެއއް ރަޖިސްޓަ  ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީ.  ސަބަބަކަށް ޓަކައި

ބޮޑ  އެްއޗެއް ފައިސާެގ ޮގތ ަގިއ    މީހ ން ހަމަކ ރީމާ  ހާސް  ދިހަ މީހ ން ހަމަކ ރ ން.    ހާސް  ދިހަ  ،އެންމެ މ ހިންމ  ސަބަބަކީ

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ދޭ ފައިސާއާ މެދ ަގިއ   ؛ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން އެ ޕާޓީއަކަށް އެބަ ލިބޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ރ މަށް، މަލްޓިޕާޓީ ނިޒާމ  ދެނީ ޑިމޮކްރަސީ ވަރ ަގދަ  ސާ މިކ ރަންޖެހޭ. ފައި އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން    އްމ ހިންމ  ސ ވާލ ތަކެ

ޕާޓީއަކަށް އެްއވެސް ެއއްޗެއް ލިބޭނެ   7ޕާޓީއަކަށް ފަިއސާ ލިބެނީ. އަނެއް    4ރާއްޖޭަގއި    ،ދެމެހެއްޓ މަށް. އެހެންނަމަވެސް

ދ ނިޔޭެގ   މައްސަލައެްއ.  ދިާމވާ  ފޯމިއ ލާެގ ސަބަބ ން  ޮއތް  މިހާރ   ެއއީ  ނެތް.  އެބަ ޮގތެއް  ޤައ މެއް    ، ހ ރި  ކިތަންމެ 

ެއހެންނަމަވެސް، ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ފައިސާ ނ ދޭ. ފަިއސާ   ؛އަޅ ަގނޑ  ދ ށް ޮގތ ަގއި މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ ހިނގާ 

ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ބަރޯސާެވެގން ދޭ ؛އޮތް މެންބަރ ންނަށް ބަރޯސާ އަދަދ   މިހާރ  މި  ،ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ނަމަވެސް

ވަނީ    ޕާޓީއެްއެގ މެދ ަގއި މި  4މިލިއަން ރ ފިޔާ    32.8ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ން    2022ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަން.  ޖެހޭ    އެބަ

ލަްއކަ މީހ ން މި   ދެ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އިާވއިރ ގަ   ލަްއކަ ކަމަށް   އާބާދީއަކީ ފަސްރާއްޖޭެގ އަންދާޒާ  .  ލާފައިބަހަ

ައކީ އެްއވެސް ޕާޓީއަކަށް    60% ތިބީ.    އޭ ޕާޓީ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި މ40ި% އ ޅެނީ. މާނައަކީ   މިއި  ހ ރިހާ ޕާޓީއެއްގަ 

 ؟ވާނަމަ، މ ޅި ރައްޔިތ ންެގ ބައިތ ލްމާލ ން ވަކި ބަޔަކަށް ފަިއސާ ދޭންޖެހެނީ ކީއްވެެގންތޯނިސްބަތްނ ވާ ބައެއް. އެހެންކަަމށް

ރަނަގޅ  ސ ވާލެއް އ ފަްއދަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަޖެ  .އެވެސް  ފައިސާމ ޅި  ބަލާފައި  މެންބަރ ންެގ އަދަދަށް  ދިނ ން ޓ ން 

އެއީ   ނ ކ ރަން  ަގބޫލެއް  ރައީސްސާއިންއަޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ޮގތެްއ  ާގނޫނަށް ،  ފ ވެރި 

، ެމންބަރ ންެގ އަދަދ ން ފައިސާ  އިޞްލާޙ ތަކެްއ އެބަ ެގންނަންޖެހޭ. މިޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

  ޕާޓީން ބަލަހައްޓާ އެްއޗެއް   ، ދިނ މަށް ނިމ މެއް ެގންނަން ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ޕާޓީެގ ދަފ ތަރ  ެއއީ

ކޮމިޝަނ ން އެ މަސައްކަތްކ ރ ން ނިމ މަކަށް ެގންނަން ވެސް އިޞްލާޙ  އެބަ ހ ށަހަޅަންޖެހޭ.    ސްއިލެކްޝަން  ،ކަމަށާއި

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނ  ަގބޫލ ކ ރާ  ޕާޓީ ހިންގ މ ެގ    ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިންމާލަމ ން ވެސް ދަންނަވަން ބޭނ ންވަނީ ؛ޑ  

 އަސާސީ ޚަރަދަކީ ދައ ލަތ ން ދޭ އެއްޗަކަށް ބަރޯސާވެެގން ކ ރާ ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ހަދައިެގން ކ ރިއަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ޮގސްެގންނ ވާނޭ. ެއއީ ރަނަގޅ  ޮގތެއް ނޫން.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްޙަސަން އަޙްމަދަ
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާ

މެންބަރ . ހ ށަހެޅ އްވި ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  މަރ ޙަބާ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދ ކ ރަން.  އ ފެދި    އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  ؛ފ ރިހަމައަށް  ޕާޓީތަްއ  އަހަރ  ސަތާރަސިޔާސީ  ވަރަކަށް 

. އަދި ިމ ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ހ ންނަ  ެއއްވީއިރ ަގިއ ދ ވަހަކ  ެވސް ހަމަޖެހިެގން ެވވިފައި އޮތް ކަެމްއ ނޫން މި ކަމަކީ

ދިއްކޮށްލާ ފަރާތަކަށް    މިއަދ  ސޮިއކޮށްލާފައި މާދަމާ އަނެއްކާ ެއއްޗެއް؛ ޮގތ ން ވަރަށް އ ނދަޫގވާނެ މި ކަންކަން ބެލި

  ރަޙ  ރަނަގޅ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅޭ ސްމި ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ މަސޮއިކޮށްލަމ ންދާ ޤައ މެްއެގ ޮގތ ަގއި މި ފާހަަގވަނީ.  

ވާނަމަ ބާރ ވެރިކޮށް  ،ކަމަށް  ޕާޓީތައް  އ ފައްދާ   ،އަދި ސިޔާސީ  ބާރ ވެރިކަން  މިއަށްވ ރެ  ރަްއޔިތ ންެގ  ވަންޏާ   ކަމަށް 

ރީޙަ އިބާރާތ ން ސަާގނޫނ ަގއި ވަރަށް    ،ކޮމިޝަން އެބަ ހިނަގންޖެހޭ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ  ސްލެކްޝަންރަނަގޅަށް އި

މިކަން ކ ރީމާ މިއީ ކ ށެއް ކަމަށް. ެއކަމަކ  ދ ވަހަކ  ވެސް މިހާހިސާބަށް އެކަން ވެފަެއއް ނެތް.   އޮތްބަޔާންކޮށްފައި އެބަ  

ވިދާޅ ވެއި  ސާފ ވެފަ ވެސް  ބަހެއް  އީ.ސީއަކަށް  ނެތް.  ކ ރެވ ނީމާވެސް  ކަމެްއ  ކޮންމެ  މިހާހިސާބަކަށް.  ނެތް   ވިފައެްއ 

ޑިމޮކްރެޓިކ  ޯމލްޑިިވއަން  ވެސް  މިއަދ   ދޫކޮށްލެވެނީ.  ނެރެފައި  ޮގތ ަގިއ  މެންބަރ ން   33ޕާޓީެގ    ބަޔާނެއްެގ  ހާހެއްހާ 

ންބަރ ންނަށް ވެސް ހިތްދަތި  އ ޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ޕާޓީއަށް ެވސް އަދި އެ ޕާޓީަގއި ތިބި މެވަކިކ ރަން އެ އ ޅޭ 

އަހަރ ،    7  ،މީހ ން ސޮއިކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ދޭވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްލިޔަސް  30000ދ ވަހަކަށް ވެެގންދާނެ. އެ  

ތާކ ން ފ ރައިެގން    ެއއީ ލޯބިން އެ ީމހަކ  ހ ރިއަހަރ  ކޮށްލިޔަސް އެ ކަެމއް އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެއއްނ ވޭ ވާނެހެނެއް.    8

އަނެއްކާ އޭރ ެގ ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރ ކާރ ން ހަމަ ސީދާ ެއ މީހ ން ނައްތާލ މަށް ޓަކައި ާގނޫނަށް   ،ސޮިއކޮށްފައި ޮއއްވާ   އައިސް 

އިޞް ކަމަކީެގނައި  އަނެއް  ކަމަކީ.  މި  ކަމެއް  އޮތް  ވެފައި  ރިޔާސީ    ،ލާޙަކ ން  ރާއްޖޭެގ  މި  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  

ިއންތިޚާބާ މަޖިލިސް  ކައ ންއިއިންތިޚާބާއި،  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް   ސިލ ،  ޮގތަކަށް  ނިންމޭނެ  އެއްކޮށް  ިއންތިޚާބާ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިދާ ޚަރަދ  ޤައ މެއްެގ ޮގތ ަގިއ   ބަދަލ ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެހެންނޫނިއްޔާ

ެއކ ލަވަ  އޮންނައިރ ަގިއ ސަރ ކާރ ތަކެއް  ދާއިރ ަގއިއިއަޅ ަގނޑ މެން  ލިބޭ އެ  ،ލައިެގން  ރަްއޔިތ ންނަށް  ޚަރަދަކާއި  ދާ   

ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ،    ،ދަންނަވަނީ  މިނެކިރާލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި  ފައިދާއަކާ

ޚާބ  ނ ނިމި  ރިޔާސީ އިންތި ؛އިންތިޚާބ  އެއްފަހަރާ ެގންދަނީ. މަޖިލިސް އިންތިޚާބ    3ތަރައްޤީވެފައި ހ ރި ޤައ މ ތަކ ަގއި  

މަސް ދ ވަހ  އަނެއްކާ ލޯކަލް   3އަނެއްކާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބ . މަޖިލިސް އިންތިޚާބ  ނ ނިމި އަނެއްކާ    ނ ވެމަސް    3

ނ ލިބޭ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވެސް  ަވގ ތެްއ  މަސައްކަތްކޮށްލާނެ  ރައްޔިތަކަށް  މިއިން  ޮގސް  މިޮގތަށް  އިންތިޚާބ .  ކޯލިޝަން 

ން މަސައްކަތްކޮށްލާނެ ވަގ ތެއް ެވސް ރައްޔިތ ން މީހާއަކަށް މި އިންތިޚާބ ތައް ައވަސްކަމ ން.  ޤައ މ ަގއި. ހަމަޖެހިލައިެގ

. އަބަދ  ޭގތެރެއަށް  ވޭއަނެއްކާ އެ މީހ ން ކައިރިއަށް ރައްޔިތ ން ނިދާލަން ފ ރ ޞަތެއް ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ދެ

އިންތިޚާބ  އެްއފަހަރާ ބާއްވާފައި މި ޤައ މ ެގ   3ންވީމާ،  އަބަދާއި އަބަދ  މިކަން ކ ރ މަށް. އެހެ  ،ވަދެވަދެ މި ތިބެނީ
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އެއީ އަޅ ަގނޑ  މިހެން ދެންނެވީމަ  ؛މި ރާއްޖޭަގިއ އ ޅޭ ކ ދިކ ދި ޕާޓީތައް  ،ދެން އަނެއް ކަމަކީ  ؛ އެބަ ޙ ރަސްސިޔާސީ މަ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ !  ލަބަލާށޭބަލާ  ެއއްހ ރި މީހަކ  ދައްކާ ވާހަކަ  ފާނެ ޑިމޮކްރަސީ ރަނަގޅ ކ ރަން ައއި ޕާޓީގައިއިނޫހަށް އަރަ

  ވަރަކަށް ޕާޓީ އަދިވެސް މި ރާއްޖޭަގއި އެބަ އޮތް. ެއއީ ދިރިދިރި އޮތް ޕާޓީެއއް ރައަށާވަރަށް ސާފ ކޮށް މިދަންނަވަނީ.  

ޕާޓީއެއް އޮތް  މަރ ވެފައި  އެބަ  ކަމެއް،  ކަނޑައެޅިފައި  ކަންކަން  ާގނޫނ ަގއި  ނޭނޭގ.  އިންތިޚާބަކާ   ކަމެއް  ހ ރި. 

ލާނެ މީހަކ  ވެސް  އިލާނެ މީހަކ  ވެސް ނ ހ ރޭ. ޕޯސްޓަރެއް ހިއްޕައިޖަހަ  ބެނާ  .ެއކަނިއިއެކަނިމަ  ދިމާކޮށްލާއިރަށް ހަމަ

ދެން މ ޅި ސަރ ކާރ  ަގޑ ބަޑ ެވެގން   ،ޕަސަންޓ  ދީެގން އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ ކާރެއް ެގނެއްސަ  30،  40ނ ހ ރޭ. އެކަމަކ   

 ދަނީ ރައްޔިތ ންެގ....  މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްމެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ލަޠީފްހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެވްއދ މާއި ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  މީހ ން  ޕާޓީއަށް  ޕާޓީން އަނެއް    ،ސިޔާސީ  ެއއް 

ޮގތ ން އިޞްލާޙ ތަކެއް ެގނައ މަށް ޓަކައި ވެލިދޫ    ޕާޓީތަކ ން މީހ ން ވަކިކ ރ މާ ގ ޅޭ،  ޕާޓީއަށް މީހ ން ބަދަލ ކ ރ މާއި

 ؛ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ އޮތް ަގރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސްެގ ތެރެއިން ކޮމިޓީައކަށް މި މައްސަލަ  ހ މީދ ކ ރަން މި ބަންާގނޫނަށް ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅ ަގނޑ  އ 

ތަކ ެގ އަލީަގއި ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގނައ މ ެގ  ކައަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކާ ވާހަ  ،ެގންޮގސް ކޮމިޓީަގއި މަޝްަވރާކ ރެިވެގން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް   ،ބޭނ ންެއއް ކަމަކަށް ފާހަަގކ ރަން   ؛މަސައްކަތް މި މަޖިލީހ ން ކ ރާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އެާއއެކީަގިއ   ހަމަ  ެގނައ ން.  ހ އްޓ މަކަށް  ދޭދިނ ން  ފައިސާ  ބަލައި  އަދަދަށް  މެންބަރ ންެގ  ޕާޓީތަކ ެގ  ދޭއިރ   ފައިސާ 

އަދި   ޮގނޑިތަކ ެގ އަދަދަށާއި ؛އެ ިއންތިޚާބ ތަކ ން ހޯދާ ނަތީޖާއަށްލައި،  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ން ވާދަކ ރާ އިންތިޚާބ ތަކަށް ބަ

ޓ ހޯދާ މިންވަރަށް ބަލައި ެއ ފައިސާ ދޫކ ރެވޭނެ ނިޒާމެްއ އަޅ ަގނޑ މެން ާގއިމ ކ ރަންޖެހޭ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން. ހަމަ ވޯ

ވަކި އަދަދެްއެގ މެންބަރ ން ހަމަކޮށްެގން ނޫން    ،ސް ދެކެންވެ  އެާއއެކީަގއި މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަަގއިމ 

ދެ    ،ހާހެއް ނޫން  ހާހެއް ނޫން، އެއް  އްޖޭަގއި އ ފެދޭނެ ނިޒާމެްއ ގާއިމ ކ ރ ން. ތިންޮގތްޮގތަށް ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީ ރާ

 ކޮންމެހެން   މީހ ން ވިޔަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސިޔާސީ ޕާޓީ އ ފެދެންޖެހޭ. އ ފެއްދެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ

ޖޭަގއި ާގއިމ ކ ރަން، އާލާކ ރަން ކ ރަންޖެހޭ ޕާޓީތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ފިކ ރެއް ރާއް  ދައ ލަތ ން އެްއވެސް ޚަރަދެއް 
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ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފ ރ ޞަތ  ރައްޔިތ ންނަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ޤާނޫނ އަސާސީން ވެސް ލިބިދީފައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ،    ބޭނ ން

ކަމަކަށް  އީއެ މި  ހަނިކ ރެވޭނެ  ާގނޫނަކ ން  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން  އަދަދ ތަކެއް  އަޅ ަގނޑެްއ  މެންބަރ ންެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވި 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ާގނޫނަށް.    މިއަދ   މިކަހަލަ އެތައް ބަދަލެއް އެބަ މ ހިންމ ވޭ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ންެގއި ޅަ ކަނޑައަ

ޮގތ ންނެއް އެދެވޭ ބަދަލެއް،    ، މެންބަރ ންނާ ގ ޅޭމެ. އެހެންނަމަވެސް  ެގނެވިއްޖެ ވެސް  އެތައް ބަިއވަރ  ބަދަލެއް މިހާރ 

ދިވެހި   ތަމްސީލ ާވ  ައޅ ަގނޑ   ނ ެގނެވޭ.  ާގނޫނަކަށް  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ  އަދިއެއް  ބަދަލެއް  ކަހަލަ  އަންނަ  ހައްލެއް 

ޮއތް އެންމެ ބޮޑ ، އެންމެ ނާޒ ކ  މައްސަލައަކީ ަވގ ތ  ދިމާވެފައި  އެ ޕާޓީެގ    ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް މި 

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  މައްސަލަ.  އޮތް  ދިމާވެފައި  މިއަދ   ސިއްރ  ؛ މެންބަރ ންނަށް  މަޖިލީހ ެގ  ޤައ މީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ހ ެގ ސިއްރ  ބައްދަލ ެމއްަގއި ެއ ވަނީ ޕާޓީެގ ސާޅީހަކަށް ހާސް މެންބަރ ން ވަކިވާ ޮގތަށް  ލީޤައ މީ މަޖި؛ ބައްދަލ ވ މެއް 

މެންބަރ ންެގ ވާހަކަ ވީމާ، ސާޅީހަކަށް ހާސް    39900  ،ޅީހަކަށް ހާހޭ އަޅ ަގނޑޫ މި ދަންނަވަނީ. ސާރާރެއް ފާސްކޮށްފަަގ

ޮގތަށް   ވަކިވާ  އެގަ މެންބަރ ން  ސިއްރ ސިއްރ ން  ފާސްކޮށްލަިއެގން،  ެއ    ރާރެއް  ތިބިއިރ ،  ނިންމައިލައިެގން  ތަނ ން 

ގ ނަންތަކ ަގިއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ހިތާމަހ ރި ކަމެއް. ޕާޓީެގ  މެންބަރ ންނަށް ވާއެއްނ ާވެއއް މިއަދ  ވެސް ނޭނޭގ

ބާރާތ ން އިމަޖިލީހ ން އެކަން ކޮށްފައިވަނީ. ައޅ ަގނޑ  ހަރ ކަށި    މީމަޝްވަރާކ ރެވިެގންނެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޤައ 

ނިންމ ން. އެީއކީ ކ ރެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައ މީ މަޖިލިސް ެއ  ކ ށްވެރިކ ރަން ޤައ މީ މަޖިލީހ ެގ  

ސާޅީސް ހާސް މީހ ން ؛ ތަނަށް އެްއވެލާފައި ޕާޓީެގ ތިރީސްނ ވަ ހާސް  ތޭކަ ސާޅީހެްއހާ މީހ ންނަށް އެތަމްސީލ ކ ރާ ސަ

ނ ވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރާރ  ފާސްކޮށްެގން އެކަން ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކިެގންަގޮގތަށް    ވަކިކ ރެވޭ

ރ މ ެގ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ މ ހިންމ  ނިންމެމެއް ނިންމަމ ންދާއިރ   ރާރ  ފާސްކ ަގޤައ މީ މަޖިލީހަށް އެ ބާރ  އެބަ އޮތް  

މަޝްވަރާކ ރަން މަޖިލީހ ން  ކ ރެވިފައިޤައ މީ  ެވސް  ާގތަށް  މިންވަރާ  ޕާޓީެގ  ޖެހޭ  އެ  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ   ެއއީ  ނެތްކަން 

މި ބަދަލާ އެކީަގއި ާގނޫނ  ؛ ރި ރައީސްމެންބަރެއްެގ ހަިއސިްއޔަތ ން ހިތާމަކ ރާ ކަމެއް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެ

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިމާވެފައި އޮތް ދައްޗަށް ހައްލެްއ ލިބޭނެ   ،އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ  ބަދަލ ވެެގން އަންނައިރ 

އަންނާ ވެސް  ފަހަރ   ބަލިވާ  ފަހަރާއި  މޮޅ ވާ  ވާދަކ ރަމ ންދާނެ.  އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި  އަބަދ ެވސް  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނެ.  ކަމަށް. 

ދ ވަސްތަކަކީއެްއ.   ހިތާމަހ ރި  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ނޫން  މަޖިލީހަށްއެީއކީެއއް  ޤައ މީ  ދ ވަހެއް ހ ހިތާމަވ ރެ    އެރޭެގ  ރި 

ވަކިކ ރަން  ޕާޓީން  މެންބަރ ން  އ ފެއްދި  ޕާޓީ  މި  މެންބަރ ން،  ހާސް  ސާޅީހަކަށް  ނާދޭ.  މިއަދަކ އެއް  އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް 

އަޅ ަގނޑ     ;ްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިންމައިެގން ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މީ މަޖިލީހ ން އެ އޮތީ. އެީއ ހިތާމަހ ރި ކަމެއް. އި

  ން ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށް. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތަނ   އ ންމީދ ކ ރަނީ ާގނޫނ ން އެ މެންބަރ ންނަށް ހައްލ 

 ކ ރާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   އެކަން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ބަރ  ޢަލީ ރިޟާންމެ އިްއޒަތްތެރި މިލަންދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  ؛ވާ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ މި  ވެލިދޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ޮގތ ން ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއާވ މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން.   މީހ ން ވެއްދ މާއި ވަކިކ ރ މާ ގ ޅޭ

ންނަން ޖެހިފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. މީެގ  ވަގ ތަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެހެން ބަދަލ ެގ  މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ ، މި ވަގ ތ ން

އަހަރ ތޭރަ ވަރަކަށް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ސޮއިކ ރީ  ސާދަ  އަޅ ަގނޑ   ސޮއިކ ރި    .ކ ރިން  ޕާޓީއަކަށް  އެހެން  ވެސް  ދ ވަހަކ  

ނެތް އަތަކ ން  .ހަނދާނެއް  އަޅ ަގނޑ    ގައިމ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިހާރ   އެހެންނަމަވެސް،  ސޮއެއް.  ނ ކ ރަން   ވެސް 

ބަލައިލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑެއް ވެސް އިލެކްޝަނ ެގ ދަފ ތަރެއްަގއި ނެތް. އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ކިހިނެއް ކަމެއް ވީކީ. 

ހަމަ ޔަީގނ ން ވެސް ނެތްކަން އެނެގނީ. ޮގތަކަށް ކަމެއް ވެސް. ކޮން ޕާޓީެއްއަގިއ ކަމެއް ވެސް.  ކޮންތާކ  ކޮން  އޮތީމިހާރ   

ށް ވެސް ނޭދެން. ހަމަ މިއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ައޅ ަގނޑާ ެއކީަގިއ  ބަދަލ ވާކަދ ވަހަކ   ޕާޓީއަކަށް  

ނޫނީ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ގޮއްސަ.    އިސޮއިކ ރި ހަ ސަތޭކައަށް ވ ރެ ިގނަ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރ ން މިހާރ  ހ ރީ ޕާޓީން ވަކިވެފަ

ެއއްެވސް ޕާޓީއަކަށް ތިމަންނަމެން  ؛އެބަ ިވދާޅ ވޭ ތިމަންނަމެންނެއް  ބޭފ ޅ ން  %90ތެރެއިން  އޭެގ  ހަމަ ؛އެ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން

ހަ ސަތޭކައަށް ވ ރެ ިގނަ    މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ؛ނ ވަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަ ސަތޭކައަށް ވ ރެ ިގނަ މެންބަރ ންބަދަލެއް

އިލެކްޝަން މިހާރ   މެންބަރ ން  އ ނިވެފައިވާތީވެ ސް  އެމް.ޑީ.ޕީ  ދަފ ތަރ ން  ކަންބޮޑ ވާ   ،ކޮމިޝަނ ެގ  ވަރަށް  ެއއީ 

ޮގތް، ނ ވަތަ   އެއާއެކީަގއި ޕާޓީތައް ހިންގ މ ަގިއ ލާރި  މައްސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ހަމަ ލިބޭނެ 

  ޕާޓީތަކ ެގ ަގާވއިދެްއ، ާގނޫނެއް ފާސްކ ރެވިފައި ެއބަ އޮތް. އެ ާގނޫނ ން ވަރަށް ؛ކޮމިޝަނ ެގ ަގވާއިދެއް  ސްއިލެކްޝަން

ބ ނޭ  ށްސާފ ކޮ ޖަހަން ކޮންމެ   ،އެބަ  ފިންަގރޕްރިންޓ   އަޅ ަގނޑ ޖެހޭނޭޮގތެްއވިޔަސް  ފިންަގރޕްރިންޓ  ހިތަށް  .  އަރަނީ 

ސަްއޙަ   އެއީ  ފިންަގރޕްރިންޓ   ވަންޏާ،  ކަމަށް  ނެތިއްފިންަގރޕްރިންޓެޖަހަންޖެހޭ  ޮގތެއް  ބެލޭނެ    ޖަހައިލާ   ތޯ 

ހ ރި ފަިއެގ ބޮޑ ވަިއ އިނިގލިން ވެސް  ންނަށް ަމޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އެބަައޅ ަގނޑ މެ؟ ހޭ ވާނީއްފިންަގރޕްރިންޓަކ ން ކިހިނެ

ހަަމ  ވެސް    ކޮިމޝަނަށް ހ ށަހެޅީމަ  ސްޖަހާފައި އިލެންޝަންިވހި އިނިގލިން ފިންަގރޕްރިންޓ .  ކަމަށް  ޖަހާފިންަގރޕްރިންޓ 

ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ންނަށް ؛ ކަމަށް ނ ވަތަ ޯއކޭވެފައި ކަމަށް. ސޮއި ިގނަ ފަހަރަށް އެބަ ކޮށްލެވޭ އަމިއްލައަށް. ނަންބަރ    އޯކޭ

ިގނަ ބޭފ ޅ ންެގ ނަންބަރ  އެބަ ލިބޭ. ައއި.ޑީ ކާޑ ތަްއ ދެން ހޯދޭ ޮގތެއް ނޭނެގ. ކޮންމެއަކަސް، މި ދެންނެވި  ވަރަށް  

މި އަށް ބަދަލ ކ ރ ން.  ންނަނީ ޕާޓީތަކ ން މެންބަރ ން ބަދަލ ކ ރ ން. އެއް ޕާޓީން އަނެްއ ޕާޓީވަރަށް ދޯހަޅި ޮގތަކަށް މި އޮ

 ؛އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަން ވަރަށް ހަރ ދަނާ ޮގތެއްަގއި؛ ނޭނިގ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފެންނަނީ ބަދަލ ވެފައި ހ އްޓާ
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ޑ މެން މި މަޖިލީހ ަގއި މި މައްސަލައަށް ބަހ ސްކޮށް، މި ން އަނެއް ޕާޓިއަށް ބަދަލ ވެވޭނެ ނިޒާމެއް އަޅ ަގނ އެއް ޕާޓީ

ކޮށްލަން ބޭނ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ަގމައްސަލަިއެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ ހޯދަން. އަނެއް ކަމަކަށް ފާހަ

ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑަށް  އެންމެ ފަހ ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޤައ މީ މަޖިލީހ ެގ ބައްދަލ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދިޔައިން. ައޅ 

ބައްދަލ ވ މ ަގިއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ރޭެގ    މެންބަރ ން ވަކިކ ރާކަށް ނޫން  39000އ ޅެނީކީ އެ    ވޯޓ ދެިވެގން މި

ވޯޓ ދެވ ނީ އަޅ ަގނޑަށް  ހިތ ން  ތިބި  ސް  ން ޝައިލެކް  ،އަޅ ަގނޑ   ވަކިވެފައި  ިގނަ   އަށ39000ްކޮމިޝަނ ން   ވ ރެ 

އިލެކްޝަނ ެގ އެ އޮންނަ ާގނޫނީ   ،ކ ރިައށް އޮތް ސަތޭކައެއްހާ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އަލ ން އަނބ ރާ   ންއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ 

މަތީ އެމް.ޑީހަމަތަކ ެގ  އަނބ ރާ  އަލ ން  މަސަްއކަތްކ ރަން  އެކަމަށް  ރަޖިސްޓަރކ ރ މަށް.  ހިތ ން ން.ޕީއަށް  އަޅ ަގނޑ    

ނަކީ  އެ މެންބަރ ން  ،ވެސް މެންބަރ ން ަވކިކ ރާކަށް  ގައިމ  ހަމަނޫން ޮގތަކަށް އ ޅެނީ. އެ  އަޅ ަގނޑަށް ވޯޓ ދެިވެގން މި

މި   ނޫން  މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ   އޮތް.  އެބަ  ކަންބޮޑ ވ ން  އަޅ ަގނޑ ެގ  ނ ދެން.  ވޯޓެއް  އަޅ ަގނޑެއް  ހަދާކަށް  ކަމަށް 

ވ ރެ ިގނަ    ހަ ސަތޭކައަށްައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއިން ަވަގށް ނެިގ  ؛ މަސައްކަތްކ ރަނީ އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ

އަދި އެއަށްވ ރެ ިގނަ މެންބަރ ންނާ ؛ މެންބަރ ން އެ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ، ތިން މަސްދ ވަސް ތެރޭަގއި އަލ ން އަނބ ރާ 

އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ   .ރީކ ރ މ ެގ މަސައްކަތްކ ރަން މި ނ ކ ންނަނީޓައެކީަގއި އަލ ން އަނބ ރާ ެގނެސް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ރަޖިސް

 ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޑ  އަޅ ަގނ  އެ މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ   ންމެިއއްޒަތްތެރި  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  

 .ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  ށް. އަޙްމަދ  ޙަލީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަށް ައޅ ަގނޑ  ވެސް  

ެގ ކަންތައް މެންބަރޝިޕް  ނަށް ައޅ ަގނޑ މެން  ،ދިޔައިރ ަގއި ވެސްތަކަށް ފ ރިެގންއަހަރ  ސިޔާސީ ޕާޓީ  17ތާއީދ ކ ރަން.  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ސްކޮށް މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑ ވޭ މި އޮތީ ތަކ ރާރ ކޮށް، ޯގ

ެގން ިވޔަސް، އަދި ނޭނިގ  އެނިގ ؛ނިންމ ންއާ ޗެއަރޕަރސަނާ ެއކީަގއި ފ ރަތަމަ ބޭއްވ ނ  ޤައ މީ މަޖިލީހ ަގއި އެ ނިންމި

ނަމަވެސް، އެ ކ ރެވޭ ކަމަކީ ސަތޭކަ ދ ވަސް ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެތައް ހާސް މެންބަރ ންނެއް ޕާޓީން ވަކިކ ރ ން.  

މެންބަރ ން ސަތޭކަ ދ ވަސް ތެރޭަގއި އިލެކްޝަނ ަގއި އެ އޮންނަ ަގވާއިދާ އެްއޮގތަށް    39000އެީއކީ ވާނެ ކަެމއް ނޫން.  

ެވސް ކ ރެވޭނެ ރީކ ރ މަކީ ެއއީ ެއއްޮގތަކަށްޓަޖަހާފައި، އެ މީހ ން ައނބ ރާ ރަޖިސްންނަށް ފިންަގރޕްރިންޓ އަޅ ަގނޑ މެ
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ެމންބަރ ން އެބަ ކެނޑިެގންދޭ.    39000އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޭއެގ މާނަައކީ  ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ

  ،ތެރެއިން އެންމެ މ ހިންމ ކޮށް މަސައްކަތްކ ރިޭއެގ  ،މަސައްކަތްކ ރިމެ ފ ރަތަމަ  ދާއިރ ަގއި އެ ދަނީ މި ޕާޓީ އ ފައްދަން އެން

ތެރި މެންބަރ ންތައް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ެއ  ޞްއިޚ ލާ  ެގޕާޓީ  މި  ،މ ހިންމ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަރަށް ރަނަގޅ 

ލަިއެގން ތިބޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި އްދާނިންމ ން އަލ ން މ ރާޖާކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީކީ އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށެއް ފ 

ޕާޓީތަކ ން ބަދަލ ވ މ ެގ    އަޅ ަގނޑަށް މިކަން ފާހަަގކ ރެިވެގން މި އ ޅެނީކީ މިއަދަކ  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،؛ ރައީސް

ރ ޞަތ  ނެތް މީހ ން  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ރާއްޖޭަގއި ޕާޓީ ހަދާނެ ފ   ،ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވިެގން މި އ ޅެނީ  ކަންތައް މިހާރ  މާ

 ބަޣާވާތްކޮށްެގން، މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެތަްއ ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެއް ދީފަިއ  ންޕާޓީ ހަދަން ފެށީމަ. އެއީ ބޮޑެތި ހަރާ

 ،ކޮމިޝަނަށް  ސްދިމާވާނެ މައްސަލަތައް މި ދިމާވަނީ. އިލެކްޝަން  ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަދަން ފެށީމާ  ތިބި ފަރާތްތައް ނ ކ މެ 

 ؛ނެތް ބޭފ ޅ ން   ތާއީދ   ޕާޓީއަށް މެންބަރ ން ހަމަކ ރަން  ، ނ ބައި ނ ފޫޒ  ފޯރ ވައިެގން    އެތެރެއަށް ނާޖާިއޒ  އެ ތަނ ެގ

 ، ނެތް، ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ކ ށްވެރިންެގ ޮގތ ގައި ދެކޭ ބަޣާވާތްކޮށްެގން ތިބި ބޭފ ޅ ން ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ ޮގތ ން ތާީއދ 

ދެން މިކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވާނެ.   މާސިޔާސީ ޕާޓި އ ފައްދަން ފެށީ  އިރާއްޖޭގަ   މެއޭެގ އެންމެ އިސްކޮށް ތިބި ބޭފ ޅ ން ނ ކ 

އެއީ   ކަެމއް.  ޕާޓީއެްއަގއި  ކޮން  ހ ރީ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ނޭނެގ  ައޅ ަގނޑަކަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެހެންވީމާ، 

މި ޕާޓީެގ ޓިކެޓެްއަގއި ހޮވި، މި ަވގ ތ     އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް، ވަިއކަރަދޫެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ވިޕް، ބަލައިލިއިރ ަގއި   ވެސް މި ޕާޓީެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި މ ހިންމ  މަސައްކަތެްއ ކ ރާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޗީފް

ންތައްތަްއ ޒާތ ެގ ކަ  . އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ކެރިހ ރެެގން، މިރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ  އަށްހ ރީ އެމް.އެން.ޕީ

ތާއީދ  މި ރާއްޖޭަގއި  މި އ ޅެނީ  މިހާބޮޑަށް  ބަޣާވާތްކޮށްެގން    މިހެން ހިނގައިެގން  ފަރާތްތަކ ން ސިޔާސީ   ތިބިނެތް، 

އަޅ ަގނޑ މެން މިއަށް  އެހެންވީމާ،  ؛ ކަންތައްތަކަށް ވަދެ، ތާއީދ ނެތި ތާއީދ  ހޯދަން މަސައްކަތްކ ރީމަ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ެގންގ ޅެންއެބަ ފިޔަވަޅ އަޅަން ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ އަިމއްލަ ދަފ ތަރެއް އަޅ ަގނޑ މެން 

އަ ދަފ ތަރ ަގއި  މެންބަރ ންޅ  ޕާޓީެގ  ެގންގ ޅޭ  ެމންބަރެއް  ،ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ވަންނަ ކޮންމެ 

ތަނ ަގއި ވެސް ހ ރ މަކީ    އޮތް  ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީެގ މެންބަރަކަށް ކ ރިއަށްފޯމެއް ފ ރައިެގން ވަންނަ ކޮންމެ މެންބަރަކީ އަޅ 

މީހ ން ބައިވެރިާވއިރ ަގއި ވަރަށް ަމދ  އަދަދެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ    90000  ވޯޓ ތަކ ަގިއ    މ ހިންމ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ

ރާއްޖޭަގިއ ހޯދައިފައި އެބަ    ވޯޓ  މި  ތް ހާސްއެްއ ލައްކަ ހައެކަނި ނ ކ ެމ    ންތެރެއިން އަސްލ  ެގއްލިެގންދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ

އޮތް އަދަދަކީ ވަރަށް   މިހާރ  ވެސް އެ  ،ހ ރި. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ ންެގ އަދަދަކީ

އަދަދެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑަށް ައޅ ަގނޑ     .އްާގތްކ ރާ  ފ ރ ޞަތެއްަގއި  އެހެން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

އިއްޒަތްތެރި    އަދި ައޅ ަގނޑ  އިތ ރ ކޮށްލަން ބޭނ ން؛ އަޅ ަގނޑަކަށް  ލަން ބޭނ ން. އެހެންނަމަވެސް، މިއީކީވާހަކަދަްއކާ

  ަގއި ާވހަކަދައްކަވާ ަގޑި އިތ ރ ކ ރަން. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރ ން މިކަމަށް ޢ މި މައ ޟޫ  ،ރައީސް
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ދެކޭޮގތ ަގއި ަވގ ތ  ިއތ ރ ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން ަވގ ތ   . އެހެންވީާމ، ައޅ ަގނޑ   އެދި  އެބަ ތިބި

 އިތ ރ ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބަރ  ންމެ  ިއއްޒަތްތެރި  ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  

 . ބަރ ންމެ ިއްއޒަތްތެރި ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގށް.  ޙ ސައިން ޒިޔާދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޒިޔާދ  ޙ ސައިން  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

، އަޅ ަގނޑ ެގ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގތ ން

ތަކ ަގއި ވެސް  ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ރަން. ސަބަބަކީ ހ ރިހާ ޕާޓީ  ، އެ ހ ށަހެޅ ްއވި ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން  އަޚް

މިކަމަށް ވަރަށް ޝައ ގ ވެރިކަން ބަހައްޓައިެގން ވޯޓ  ވެސް ދެއްވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކޮށްެގން މި  

ތަކަށް މީހ ން   ބޭފ ޅ ންެގ ޝ ޢޫރ  މިކަމ ަގއި ފާޅ ކ ރަން ބޭނ ންވާތީ. ސިޔާސީ ޕާޓީހ ރީ ފ ރ ޞަތަށް އެދިފައި އެ އޮތީ އެ

  ޮގތ ން މި މައްސަލަ ހ ށެހެޅި   އ ސޫލ ެގ ސަބަބ ން އާންމ ންނަށް ދިމާވާ ކަންބޮޑ ވ ންތަކާ ބެހޭ  ވެއްދ މާއި ވަކިކ ރ މ ެގ

ޤަތ ަގއި ެވސް މި މައްސަލައަކީ  ނަވަން. ޙަޤީއްވި މެންބަރަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންޅ ކަމަށް ޓަކައި، މައްސަލަ ހ ށަހެ

  ވެސް  މިހާރަކ  ފެށިެގން އައި މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޕާޓީތައް އިތ ރ ވާ ވަރަކަށް މިކަމ ެގ މައްސަލަތައް

އި މި އޮތް އިތ ރ ވަމ ންދާކަން، އަދި މިައށް ހައްލެއް ނ ލިބޭކަން އަޅ ަގނޑ  ވެސް ފާހަަގކ ރަން. މަްއސަލައިެގ ސ ރ ޚީަގ

ސަބަބ ން އެއްބަސްނ ވެވެނީ   އ ސޫލ ތަކ ެގ  މިއާ  މ ޅިން  އ ސޫލ ތަކ ެގ   ،އަޅ ަގނޑަށް  ހ ރި  ހެދިފައި  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ހިސާބަށް ރީ އަޅ ަގނޑާ ދޭތެރޭަގއި ކަންހިނިގ ޮގތ ން މިކަން މިހާހިކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކޮށްެގން މި  ސަބަބަކ ންނެއް ނޫން

ރަނަގޅ ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މިއަށްވ ރެ ހަރ ދަނާ ޮގތްތަކެއް ެވސް މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން    މި ދަނީކީ. އ ސޫލ ތައް

  ، މިއަދ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ށްޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން އޭެގ އެންމެ މ ހިންމެ އެއް ކަމެއް އަޅ ަގނޑަެގންގ ޅެން

ތަކ ންކަން. މިކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އިޢ ތިރާފ ވަން. މިކަން އަޅ ަގނޑ   ޖެހޭނީ ޕާޓީތަކ ެގ ދަފ ތަރ  ބަލަހައްޓަންސިޔާސީ ޕާޓީ

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ   ކަން  ން އެ ޕާޓީއަކ ެވސް  ަގބޫލ  ވެސް ކ ރަން. މިކަން އެންމެ ރަނަގޅަށް ކ ރެވޭނީ  

ވާދަކޮށް،   ؛އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓ ަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީ  ެވސް  އަޅ ަގނޑަކީ  ވިދާޅ ވިހެން  މެންބަރެއްެގ   ެގއެމް.ޑީ.ޕީއެ  މަޖިލިސް 

ހަމަައށް  ހ ެގމަޖިލީ  ،ޮގތ ަގއި މިއަދާ  ދިޔައީ  މި  ތަމްސީލ ކ ރަމ ން  ދާއިރާ  ފަހަކާ  .ވަިއކަރަދޫ   ؛ޖެހެންދެން ދާދި 

މަޖިލިސް މެންބަރެއް ޕާޓީ ބަދަލ ކ ރާއިރ    ،މި މަޖިލީހ ެގ އ ސޫލ ތަކ ެގ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ؛ އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ ެގ

. އެ މީހ ންެގ އެސް.އޯ.ޕީެއއް ވެސް އެބަ އޮތް.  ޖެހޭ އ ސޫލ ތައް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނ ަގއި އެބަ ހ ރި ލިޔެވިފަންކ ރަންކަ
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ެގ އެން.ޕީ އެމް.ޑީ.ޕީ ތަމްސީލ ކޮށްފިން އިލެކްޝަނ ަގއި އެމް.އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ަގއި    އެ އ ސޫލ ތައް އެހެން ހ އްޓާ 

މެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި އިލެކްޝަނ ެގ ދަފ ތަރ ަގއި    ެގއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއމް.އެން.ޕީ  ހ ދ ވަމެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި ހަ މަސް 

ތަމްސީ  ޮގތ ަގއި  މެންބަރެއްެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ  އ ރަޖިސްޓަރީވެެގން  ހ ރީމަލ ކ ރަނީ.  މިހެން  ހ ރި    އެއްސޫލ ތައް  ނޫން. 

ނ ކ ރެވޭތީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ނޫނީ އެ ފޮލޯ  ެއއްޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޢަމަލ ނ ކ ރެވޭތީ  ގައިއ ސޫލ ތަކ  

ހެކިން   ، ފ ރާފައި  ، ވައްދާފައި މ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެްމ.އެން.ޕީން އަޅ ަގނޑަށް ފޯ  ،އަޅ ަގނޑ  ވެއްދި ފޯމ  މި ޮއތީ

ރާރ ވެފަިއ  ގ ށް މީަގއި އިހ ރި. މި ފޯމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ސޮިއކ ރީ އެ ބޭފ ޅާެގ ކ ރިމަތީަގއި ކަމަ  ވެސް ސޮއިކޮށްފައި އެބަ

ސޮއިކޮށްފައި މި އޮންނަނީ   ތިރީަގިއ ޕާޓީން، ޕާޓީެގ ރަޖިސްޓްރާހެކިން، ދެ ހެކި. ހަމަ އޭެގ  އެބަ އޮތް  ސޮއިކޮށްފައި

  ..ނަާގނަމޭ. ކޮންމެ ފޯމެއްެގ ޒިންމާ ތިމަންނާ ހ ށަހަޅާން ޕާޓީ ށްކޮމިޝަނަ ސްއިލެކްޝަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ތި ފޯމ  އަމީން ޢާންމަށް ފޮނ ވާލަދެއްވ ން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޒިޔާދ  ޙ ސައިން  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ައޅ ަގނޑ   ދެމީ  އަޅ ަގނޑ  ވެއްދި ފޯމ ؛ މި އަޅ ަގނޑ  އަތ ގައިދެން  ؛ އާދެ! މި ފޯމ    ހެކިން ސޮިއކޮށްފައި މި  . 

ރަނަގޅަށް ހެދިފައި   ތައްއޮންނަނީ އަޅ ަގނޑ  އެ ޕާޓީައށް ސޮއިކ ރީ އެ ދެ ހެކިންެގ ކ ރިމަތީަގއޭ. އެހެންވީމާ، އ ސޫލ 

ހިސާބަށް މި މައްސަލަ  އޮތީ. މިާއ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅ  ނޭޅިނޭޅި ޮގސް، މިީއ ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި

 ދިޔައީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  މި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އ ތ ރ   ިއއްޒަތްތެރި  މާފަންނ  

 އަށް. ބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީންމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ ެގ   ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ޮގތެްއަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ދިާމވެފަިއާވ  ޞައްޚާ އަދި    ،ފ ރިހަމަ ތާއީދ  އެބަ އޮތް. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް

ހ ށަހެޅިފައި މިހާރ   މައްސަލަެއއް  ގ ޅޭ  ކަންތަކާ  މައްސަލަެއްއެގ  ބޮޑ   ރަީއސް  ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ؛ ވަނީ. 
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މިންއެންމެ  ،ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން އެނިގފައި  މިހާރ   ޙަޤީޤަތަކީ  ނަށް  ދަފ ތަރ     ،ވާ  އިލެކްޝަންޕާޓީތަކ ެގ   ސްއަދި 

ސާބިތ ވެފަކޮމި ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮތީ  މި  ކަމ ނ ދާކަން  ޮގތް  ބަލަހައްޓަވާ  އެކަން  އެންމެނަށް ޝަނ ން  އަޅ ަގނޑ މެން   . 

ިމކަން   ،ކަމ ަގއި ވަނީ ނަމަ  ކޮރަޕްޝަނަށް ޖާަގ އޮތް  ،ހީލަތާއި   ، އެނިގެގން މި ދިޔައީ މިކަން. ޤައ މ ަގއި މަކަރާއި

ނ ެގ  ބޮޑަށް ފޮހެލަންވީ ކޮރަޕްޝަން. ތަންތަ  ޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ ން އެންމެއަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ޖާަގ  ނ ހ އްޓޭނެ

ތެރެއަށް  މ ައްއސަސާތަކ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ވަދެ،   ،ތެރެއަށް،  ކޮރަޕްޝަން  ވެސް  ތެރެައށް  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ  އަދި 

 ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ކަންކަމަކީ ހ އްޓޭނެ  މި  ،ނަމަ  ަވނީ  ށްއޮތް ކަމަ  މަކަރ ވެރިކަން، ހީލަތްތެރިކަން ވަންނަން ޖާަގ

ެއ    ،ޕާޓީަގއި ޖެހ މަށް ޓަކައި ކ ރެއްވި ެއއް ކަމަކީ  ކ ރީެގ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމ ަގއި ހ ންނެވިއިރ ަގއި މި؛ ރައީސް

މި ޕާޓީެގ އާންމ  ިގނަ މެންބަރ ންތަކެއް އެއް ފަހަރާ ަގނޑ ކޮށް ކަނޑާލ މ ެގ މަސައްކަތެއް ާގނޫނަކަށް    ،ވިދާޅ ވި ފަދައިން

ޕާޓީތަކ ެގ   އެީއ ވެރިފައި އަލ ން ކޮށްފައި ނޫނިްއޔާ  ،ޔާއްނައި ބަދަލަކ ން. ފިންަގރޕްރިންޓ ެގ މައްސަލައެއް ހ ރެްއޖެެގ

ކޮިމޝަނ ެގ ދަފ ތަރ ން އޭރ ަގއި    ސްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ  ވަނީ އިލެކްޝަން  ،މީހ ންނަށް ނ ހެދ މަށް. މާނައަކީ

އެހެންނަމަވެސްކެނޑިެގން  އެމް.ޑީ.ޕީން ޮގްއސަ.  ހިފެހެ  ،،  އެތެރޭގެ ައޅ ަގނޑ މެން  ޕާޓީެގ  އ ސޫލަކީ  ދަފ ތަރ    އްޓި 

އަޖެހޭނޭބާއްވަން ހ ރެެގން  އެކަމާ  ހިފެހެއްޓިފައި.  މިހާތަނަށް  މިހާތަނަށް،  މެންބަރ ން  އާންމ   ވަނީ    ޅ ަގނޑ މެންެގ 

މެ ކ ރީ ޒަމާނ އްސ ރެ އ ފެއްދެވި ފަރާތްތައް  މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެންމެ ފ ރަތަމަ، އެން  ެގއެމް.ޑީ.ޕީ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ނަމަެވސްވީ  ކަމ ގައި  ކޮމިޝަނ ން ކަނޑާލި  ސްޕާޓީެގ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި އިލެކްޝަން   ،ހިމެނޭ ޮގތ ން

 ، ވަނީ  ޖެހިފައި މިީވ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އަނެްއކާ ކ ރަން  ދަފ ތަރެއް ބޭްއވ މ ެގ ސަބަބ ން އެކަން އެޮގތަށްއެތެރޭެގ  

ރައީ ކ ރީެގ  ޔާމީން  ހަމަ  ކ ރިސް  ސިއްރ     އެ  މަޖިލީހ ން  ޤައ މީ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެތެރެއިން،  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ކަންތައް 

އެ ބައްދަލ ވ މ ެގ    ،ފ ރަތަމަ ބައްދަލ ވ ން ސިއްރ  ބައްދަލ ވ މެްއެގ ޮގތ ަގއި؛ ބައްދަލ ވ މެްއަގިއ، ސިއްރ  ބައްދަލ ވ ން

 . ކެނޑޭނެ ޮގތަށް އެ ވަނީ ފާސްކޮށްފަ  އިފެކްޓިވްލީ  ،ންމ  މެންބަރ ން ކެނޑޭނެ ޮގތަށްއަށް ވ ރެ ިގނަ އ39000ާޮގތ ަގއި  

ން ަގބޫލ ކޮށްެގން ތިބި  ހ ެގ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ހިތާއި ރޫއަލ ން އަނބ ރާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެއތެރޭެގ ދަފ ތަރ ަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ދަފ ތަރ ަގިއ    ،މަ ވެސްލީ ކަނޑާ  ެގ ކ ރިންކޮިމޝަނ ން މީ  ސްއިލެކްޝަން ؛މީހ ން

ެގ  ނޫނިއްޔާ ެއ މީހ ންނަށް އަލ ން މި ޖެހެނީ މ ޅި ޤައ މ   ،ހިފެހެއްޓިފައި ތިބި މީހ ން ލައްވާ މަޖ ބޫރ  މި ކ ރ ވަނީ

ސޮއި   3ފެންވަރ ަގއި   މީހ ން  އެ  ދ ވަހ ެގތެރޭަގއި  ފިންަގރމަސް  ހ ށަހަޅަން. އަޅަިއެގން  އަލ ން  ޕްރިންޓ ޖަހައިެގން 

މީހ ން މި  ތެރޭަގއި  ދ މަސް  3  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކެނޑިެގންދާ  39ވަހ ެގ  މެންބަރ ން  އާންމ   ިގނަ  ޮގތަށް   ހާހަށްވ ރެ 

އެ މައްސަލަ  އެ  މަ  އިފެކްޓިވްލީ  ޤައ މީ  ބައްދަލ ވ މ ަގއިވަނީ  ސިއްރ   އެ  ،ޖިލީހ ެގ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ވަނީ   ސިއްރ  

ވަރަށްފާސްކޮށްފަ އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް.    .  ދެކޮޅ ހަދާ  ރައީސްބޮޑަށް  ޕާޓީމެންއަޅ ަގނޑ  ؛އިއްޒަތްތެރި  ނަމޫނާ   ންެގ 

  ގެ ޓީ. އަޅ ަގނޑ މެންއޮތް ޕާ  އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް ނަމޫނާ ދައްކަން  ،ދައްކަންޖެހޭނެ. މި ޕާޓީއަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
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ދެވިެގން ފ ރ ޞަތ   ވ މ ެގ  ކަންތައްތައް  ބާވަތ ެގ  މި  ތެރޭަގއި  މެންބަރ ންެގ  ޕާޓީ  އާންމ   ޕާޓީެގ  ތައް  ގ އްހަނ ވާނެ. 

ެމންބަރ ންނާ އެ  ކ ރިއަށް  ކަށަވަރ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ.  ޕާޓީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތެރި ދާ  އެކ ަގއި  ންޖެހޭނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ރައީސް.  

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

އަރ ވަނީ ަމޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ށް. މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދަމް ޝަރީފަ

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވ   މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް

ކަމަށް ޓަކައި   ދެްއވިއިށް ހ ށަހަޅ އްވަ ހަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފ ރަތަމަ މި މައްސަލަ މަޖިލީ

ޢަބްދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވަރަށްهللا ވެލިދޫ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.    ޝަފީޤަށް  މި ބޮޑަށް  ހަމަ 

  ،ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހ ށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމޭ  7އް  ާގތްަގނޑަކަށް ެއްއ ވާހަކައެ  ،މައްސަލަ

އެ ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  ލިޔެފަިއ  މި  ފޮނ ވަ   އަޅ ަގނޑަށް  ބަލަނީއިފަހަރ   މި  ކަމަށް  އެ  ނ ލެވ ނީމަ  ފަހަރ     ކޮންމެއަކަސް 

ޖެހ ން. އެއީ ރަނަގޅ   ށް  އ ޅޭނީ އ ބައި  ކިޔައިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބޮޑަށް  ކ ރީމާ  އެކަމަކ  މިޮގތަށް މިކަންބޭރ ކޮށްލެއްވީ. 

ަގއި ހ ވަނީ. ޙަޤީޤަތ ަގއި މި މަޖިލީ  ދޫކޮށްލީ ކަމަށް މާއިޮގތަކަށް ދިޔަ  އެހެން ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ބޭނ ންވާ ،ކަމެއް

އަޅ ަގނޑ   ވެސް.    އީ. އެކަމަކ  ިމއަށްވ ރެ ޒިންމާދާރ ވާންޖެހޭ އެބަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕީ.ޖީ ްގރޫޕ ކ ޅޭ ޙަޤީޤީ ޑްރާމާއަކީ މި

ބާަވތ ެގ ކަންކަން ނިންމެވ މ ަގިއ    އަރާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާތީ މިށްހަމަ ހިތަ

އެ އިރ ޝާދ  ނ ދެއްވާތީތޯ މިކަހަލަ ކ ޅޭކ ޅޭ    ނ ވަތަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ލަފާފ ޅ  ނ ހޯއްދަވަނީތޯ

މި މައްސަލަ    ،އެހެންނަމަވެސް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ؟އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން ެގންނަނީ  މި މަޖިލީހަށްކަންތައްތައް  

 ަވއި ން އެ ވިދާޅ ވާ ސިއްރ ، ސިއްރ  ބައްދަލ ވ މެއް ބާއް ދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެމް.ޑީ.ޕީ  މައްސަލައަކަށް ެވެގން މި

ވަރަށް މެންބަރ ންތަކެ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ކަނޑާލ މާިގނަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ    އް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެީއ  ބެލެވެނީ.  މި  ކަމަށް  ގ ޅިެގން 

ސް  ޕްރައިމަރީއަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ މަށް ޓަކައި ކ ރި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މައްސަލައަކީ ސީރިއަ

ދިޔ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަދަލ ވެެގންދާކަންކަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެކި ޕާޓީތަކ ަގއި އެކި ޮގތަށް މިމައްސަލަެއއް.  

ލިބިދޭ  ޕާޓީތަކ ަގއި ޤާނޫނ އަސާސީ ެގއްލޭގ އްހަން އާންމ ންނަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި    ޮގތަށް މި  ތައް ެވސް  ކަންކަން ވ މަކީ 

ތާއީދ ސީރިއަ އަޅ ަގނޑ   ެއހެންވީމާ،  މައްސަލައެއް.  މެ  ،ކ ރަންސް  ިއއްޒަތްތެރި  މިކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ންބަރ  އަދި 

 ؛ރ މަށްކ ހ ށަހެޅ އްވި ޮގތަށް ކޮމިޓީއަކަށް މިމައްސަލަ ހ ށަހަޅައިެގން މި މައްސަލަ ހައްލ    އެ ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 
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ކަމެއް މ ހިންމ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.    އެއީ  ރައީސްކަމ ަގއި  ިއ  ޤާނޫނ އަސާސީަގ ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ވެރިކަން ހިންގ މ ެގ ބާރ ެގ ފަރާތ ން ކ ރާ ކަންތައްތައް ހިނާގނ ހިނާގ    ،ބ ނަނީ  އި މިަގ  3ވަނަ މާއްދާެގ    70އޮންނަ  

  ކަންކަން ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ޤާނޫނ އަސާސީަގިއވާ ޮގތ ގެ   ކ ރ ން. ައދި މިވެރިކަން ހިންގ މ ެގ ބާރ  ޖަވާބ ދާރީ   ، ޮގތް ބެލ މާއި

 މި ވާހަކަތައް ައޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭ  ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން އެބަން. އެހެން ހ ން ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި މަޖިލީ މަތީ

 ކޮންމެ ޕާޓީއެއް ވިޔަސް މި   އީން އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލިސް މެންބަރ ން އެމަތީ  ޮގތ ެގ  ދައްކާއިރ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ބ ނާ

މާއްދާއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރިޢާޔަޖެހޭ  ތަނ ަގއި ކ ރާ ކަންތައްތަކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ މަޖިލީ މި  ަގއި  ހ ތްކޮށްެގން 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ވ ން. ވަރަށް ކ ރެވޭނެ ޮގތެއްމަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ހ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. އިލްޔާސް ލަބީބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީބް

އި ޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލައާދެ!  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މިއަދ   އާދެ!  ރައީސް.  މެންބަރ ން  ؛ްއޒަތްތެރި  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ 

ކ ރަން. ބަދަލ ކ ރ މާއި، ވަކިވ މާިއ، ޮގތްނޭނޭގ ޮގތަށް އެކިއެކި ޕާޓީތަކަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ަމއްސަލައަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ  

އަޅ ަގނ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބަލާއިރ   މަްއސަލައަށް  ކަމަކީއެނ  ޑ މެންނަށް އެބަމި  މ ހިންމ   އެންމެ  ސިޔާސީ    ،ޭގ 

ޕާޓީތަކ ެގ    ، ކ ރަންޖެހޭކަން. ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިންބެހޭ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ   ޕާޓީތަކާ

އަދި އިއްޒަތްތެރި    އިލެކްޝަނ ން ކ ރާ ކަމެއް ނޫން ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ.ބެލެހެއްޓ މަކީ    ތަރ ދަފ 

ހާހ ން،   ޕާޓީެއއްެގ ެމންބަރ ންެގ އަދަދ  ދެ  އްޔާހ ށަހެޅ އްވި ޮގތަށް ސިޔާސީޕާޓީެއއްެގ ެވއްޖެ  ފްޠީމެންބަރ  ޙަސަން ލަ

ކ  ިވޔަސް، ދެ މީހަކ   ސިޔާސީ ފިކ ރެއްަގއި ެއކަަގބޫލ ކ ރެވޭ ކަމެއް ނޫން.    ،ހާހ ން ތިބެންޖެހ ން އެއީ  ހާހ ން، ދިހަ  ތިން

. ޕާޓީއެްއެގ   އެ މީހ ންނަށް ޖާަގ ލިބިދޭންޖެހޭގ އް ހަެއކީ މަޝްވަރާކ ރ މ ެގ    އެ މީހ ންެގ ސިޔާސީ ފިކ ރާ   ،ކ މެވިޔަސް ނި

ޕާޓީއެއްެގ ޮގތ ަގއި އިލެކްޝަނ ަގއި ރަޖިސްޓަރީެވެގން އެކަން ކ ރ މަށް    ،ނަމަ  އެ މީހ ން ބޭނ ންވާ  ކ ރަން  ނަމ ަގއި ެއކަން

މ ހިންމ  އިޞްލާޙެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންކަމ ންފ ރ ޞަތ  އެކަމަށް   ،ދިނ މަކީ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ 

ބޮޑ  ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ މޯލްޑިވިއަން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ؛ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅ ަގނޑ  ވެސް ތާއީދ  

ބައްދަލ ވ ން ސިއްރ     އެވަނަ ދ ވަހ  ބޭްއވި.    29މަހ ެގ    ެގ ބައްދަލ ވ މެއް މޭހ  ޕާޓީ. މި ޕާޓީެގ ޤައ މީ މަޖިލީކްޑިމޮކްރެޓި

ިގނަ    އަދި މި ޕާޓީެގ ވަރަށްެމއް.  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ ކަން ެއއީ  ބައްދަލ ވ މެްއެގ ޮގތ ަގއި ބޭްއވ 
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ހަފްތާެއއް ޭއެގ  ނިންމ ންތައް  ޕާޓީެގ  މި  ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ާވ  ވެސް  މިވެެގން  މެންބަރ ން  ވެސް  ޕާޓީެގ    ދިޔައިރ  

މެންބަރ ން  39911މި ޕާޓީެގ   ކީފަހ ން މެންބަރ ންނަށް ސާފ ވެެގންދިޔަކަމަ ވީ ތާ ހަފ  ދެނ ވޭ. މެންބަރ ންނަކަށް ސާފެއް

ކަންބޮޑ ވި މައްސަލައެްއ.   ިމއީ އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށްން ނިންމި ވާހަކަ.  ހ ކިވި ވާހަކަ. މި ނިންމ ން، ޤައ މީ މަޖިލީޕާޓީން ވަ

ރައީސް   ހ ށަހެޅ އްވި އަދި ޕާޓީެގ ނައިބ   ެވސް ަގލޮޅ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ އި  ަގހ އެ ރޭެގ ޤައ މީ މަޖިލީ

މެން ޕާޓީެގ  ކ ރެއްވި  ތިބި ތާއީދ   ބައިތިއްބަން.    ބަރ ން  ހ ށަހެޅ މެއް   ،އެހެންނަމަވެސްޮގތަށް  އެހެން  ކ ރިން  އޭެގ 

ދިޔަީއ. ބައެއް ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ޭވ  މެންބަރ ން ޕާޓީން ވަކިވެެގން  39911އެކީ ޕާޓީެގ    އެއަށް ވޯޓަށް ެއހ މާ  އިހ ށަހަޅ އްވަ

ޕްރިންޓ   ފިންަގރއި  ޓީއަށް ފޯމެއް ފ ރަބޭފ ޅ ން ޕާ  ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެއް  މަ  އެއްމަސް،    ތިންމަހޭ.    3  ،މަހޭ  1

މަސް   3އެއީ  ޖަހައިެގން އިލެކްޝަނަށް ހ ށަހަޅައިެގން ޕާޓީ މެންބަރަކަށް ރަޖިސްޓަރީވީމައޯ ދެން ޕާޓީައކަށް ވާންވީ.  

ވިޔަސް،   ވިޔަސް،    ގެ މަސް   6ތެރޭަގއި  އޮތް  ވިޔަސް   އަހަރ   1ތެރޭަގއި  މެންބަރ ންނަށް  ހ ރިހާ  ހ ރިހާ ގެ އްހަ،  އް. 

ަގިއ މި ޮއަގސްޓ    19އަދި   ؛އް މިހާރ  ވެސް. އެހެންވީމާ، ިމޕާޓީެގ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ެގއް ހައޮތް    ރައްޔިތ ންނަށް

ައއްޔަންކ ރާ ޮގފިތަކ ަގއި ތިބޭ   ،ރައީސ ން  އޮތް. ކޮންްގރެސް އާދެވޭ ޮގފި މެންބަރ ންނާއި، ޮގފީ ޕާޓީެގ ކޮންްގރެސް އެބަ

ތިބި މެންބަރ ން ކަމ ަގިއ ވާންޖެހޭ ކަމަށް ފަހ ން    ވެފައިރަޖިސްޓަރީ  ރ ަގއި ތަމެންބަރ ންނަކީ މި ޕާޓީެގ އިލެކްޝަން ދަފ 

ޮގތ ަގއި ހަމަގައިމ  ވެސް    ރާރ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައިވޭ. ައޅ ަގނޑ  ހަނދާންވާަގަގއި ބ ނެފައި އޮތް  ކަމ   ރާރ ަގފާސްކ ރި  

އިބްރޭ ދ ވަހ   އެ  ނ ލިބ ނ .  އަޅ ަގނޑަށް  އ ޅެފިން.  އަޅ ަގނޑ   ލިބޭތޯ  ރެކޯޑިންގ  ރާރ ަގިއ  ަގށަހެޅ އްވި  ހ   އޭެގ 

ކޮންްގފާހަގައެއް ޕާޓީެގ  ތިބެންޖެހޭނި  އަށްރެސް ނ ކ ރަްއވާ  މީހ ން  ޕާޓީެގ  އްޔައަންނަ  އަންނައިރ   ކޮންްގރެސްއަށް  ކީ 

ތަރ ަގިއ  ދަފ   ެގއިލެކްޝަނ   ޮގފިތަކ ެގ މެންބަރ ން ތިބެންޖެހޭނީ   ވެފައި ކަމަށް. އަދިތަރ ަގއި ރަޖިސްޓަރީއިލެކްޝަންެގ ދަފ 

ހަނދާނެއްރަޖިސްޓަރީ ައޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ކަމަ  ،ނ ވޭވެފައި  ފާހަަގކ ރެވިފަިއވާ  ރައީސް ކަެއހެން  ިއއްޒަތްތެރި   ؛ށް. 

ެގނައ މަށް   ،އެހެންކަމ ން އިޞްލާޙ   ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  މި  ތެރެއިން  ކޮމިޓީ  ެގންޮގސް  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަ  މި 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ނަވަން. ވަރަށްޮގތް ކަމ ަގއި ދަން ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭމަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ މަކ ނ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަށްމ ޙައްމަދ  ރާޢީ

 

 މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: 
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 ؛ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ވެސް މި މައްސަލައަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ 

ދަނީ  ޑަށް ެގއްލ ން ލިބިެގން މިބޮ މި ކަންތައްތަކަށް އެންމެ،  ބޮޑަށް ީމަގއި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ  އެންމެ

ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެންމެ   ؛ދައ ރ   ބޮޑ  ެގއްލ މެއް މި ލިބެނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. މީެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީއަށް. އެންމެ

މިހާރ  ވެސް    .ކޮމިޝަނ ެގ ިއހ މާލ  އިނޭގތޯ  ސްކޮމިޝަން. އިލެކްޝަން  ސްމ ހިންމ  ދައ ރެއް މި އަދާކ ރަނީ އިލެކްޝަން

ތަން އިނޭގތޯ   ކ ރާޖޫރިމަނާ  ިއންރ ފިޔާ  10000ތަން    ފަހ ން ފެނ ނ  އ ސޫލެއް ހަދާފައި ނެރ ނ   ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށްއަޅ 

  ސްއިލެކްޝަން  . ދެން އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ޕާޓީއަކ ން ސައްޙަ ނޫން ފޯެމްއ ލައިފިްއޔާ

ޒިންމާދާރ  މިއަށްވ ރެ  މިކ ރ ކޮމިޝަން  އަޅ ަގނޑ   އިންތި  ވަންޖެހޭ.  އެތެރޭެގ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޭގެގއަށް  ޚާފަހަރ   ބ ަގއި 

ރައީސް،   އިްއޒަތްތެރި  ފެނ ނ   އަޅ ަގނޑަށް  އިނޭގތޯ،  ފެނ ނ   ައޅ ަގނޑަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ   5ހިނާގލިއިރ   ތިބޭ  މީހ ން 

ތަރ ަގއި.  ދަފ   ެގންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އޮ  ހ ންނަ ޕީ.ޕީ.އެމް މީހާ މި  އިއެ ޭގަގ  ،ޮގސް ައޅ ަގނޑ  ވަނީމާ  ެގެއއްަގއި އެ ެގއަށް 

މިޮގތަކަށެްއ    ،ތަރ ަގއި. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން އިނޭގތޯދަފ   ެގހަމައެކަނި ދެން ތިބި އެންމެން މި ތިބެނީ ޕީ.ޕީ.އެމް

މ   . ފޯ ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީއަށް ބަދަލ ވާ  ނީ އެއްއ ޅެދެން ވަރަށް މަދ  ޕަސެންޓެއް މި  .  އްކަންތައް އޮންނާނެ ކަމެ  މި

ތިބޭ ޕާޓީަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ   އެ  ތިބޭ ހަމަ    ދިޔަޔަސް ބަދަލެއް ނ ވޭ. ބަެއއް ބޭފ ޅ ން އެބަހިފައިެގން

ެގނެސްެގން  ކ ރ ވަންޖެހޭ. އަދި މި ާގނޫނަށް ބަދަލ ކޮމިޝަން އަޅ ަގނޑ މެން ޖަވާބ ދާރީ  ސް އިލެކްޝަން  އިޮގތ ަގއި މީަގ

ހދ. ކ މ ންދޫަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ؛ބޮޑ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށެްއަގއި   ޖެހޭ  އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޒިންމާ ވެސް ެއބަ

ފަހ ން  ވަނީ ޝައ ޤ ވެރިެވެގން. އޭެގ  ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީއަށ2010ްޓީޗަރެއް އިނޭގތޯ. މީނަ    ، އަސ ރ މާެގ، އަޙްމަދ  ސަރ

ތިމަންނައަށް   ެއންމެ ފަހަރަކ އޯ  ،ނެވި ލާ. އަޅ ަގނޑ  ކައިރީަގއި ދެން  ކޮންމެ އަހަރަކ  ެވސް ފޯމ  ފ ރާފައި ؛ވަންނަތާ

އޮތް    ައޅ ަގނޑ  އަތ ަގއި އެބަ  މިހާރ  އަނެްއކާ.  އޭތިމަންނަެގ ނަން ނޯވެ  ،ބެއްަގއި ވޯޓ  ޚާލެވ ނީ ޕާޓީެގ އެތެރޭެގ އިންތި 

މިކަހަލަ    ދީފަ. މީހ ން ފޫހިވެފައި ތިބީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީހ ން ފޫހިވެފައި ތިބީ ޕާޓީއަށް ވަންނަން  އިއެ ފޯމ  ފ ރާފަ

ެގނެޔަސް ބަދަލެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ހިނަގމ ންދާތީވެ.  ކަންތަކެްއ    ، ކަންތައްތައް  ކޮންމެ  އެތެރޭެގ 

ޚާއްޞަކޮށް އިލެކްޝަންސް   ؛ސް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ަގއި ތިބޭ ބޭފ ޅ ންނަށްޔަކ ރި

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ޖެހޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ންވީ  ވަރަށް ބޮޑ ކ ރަން އެބަ  ކޮމިޝަނ ެގ ރައީސްެގ ޒިންމާ

މި މައްސަލައަށް   ،ދާ މައްސަލަ އިނޭގތޯ  ދައްކަމ ންދާ، އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި ވާހަކަދައްކަމ ން މިމިހާރ  މި ވާހަކަ

މި   ންލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެ ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހެޅިފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބޭްއވި ޤައ މީ މަޖި  ލާފައި އެންމެއިއަލިއަޅ ވަ 

  ތް ތަރ  ސާފ ކ ރަންވެެގން. ިމއީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ކަންބޮޑ ވ މަކީ ވެސް. އެހެންވީާމ، ދެން އަޅ ަގނޑަށް އެނިގފަިއ އޮދަފ 

ސް އެ ވާހަކަތައް ދެކެވ ނީ  ޮގތ ން ެއއީ ސިއްރ  ބައްދަލ ވ މެއް ނޫން. ޤައ މީ މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ކިޔައިެގން ޮގ

ފެންނަ ހަމަ  ބޮޑ ކޮށް  ފާޅ ކަން  މި  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  އެހެންވީމާ،  ކަންތައް.  މި  ވާހަކަ.    ޮގތަށް  އެ  ދައްކަނީ 
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ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް މި ެގއްލ ން    ،ތަރ  ސާފ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއަޅ ަގނޑ މެން އެ ވާހަކަ ދެްއކީ ވެސް ދަފ 

ވަރަކަށް އޮޅ މެްއ ހިޔެއްނ ޭވ އަރާނެހެނެއް ެއއްެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަކަށް    ހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަކަށް ެއއްެވސްލިބޭތީވެ. އެ

ެއއީ ސިއްރ  ޖަލްސާެއއްެގ ތެރެއިން އެ ކަންތައް ނިމިެގންދިޔަ ކަމަކަށެއް. ެއއީ ފާޅ ކޮށް ބޮޑ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވެސް

ތައްތައް ކ ރަންެވެގން އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަން ބޭނ ންވާ ބަދަލ  ެއއީ. ވަރަށް  ދައްކާ މައ ޟޫޢ ަގއި ެއ ކަން  މިހާރ  މި

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި   ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ  އަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ށް. ޝަހީމަ ޙ ސައިން މެންބަރ 

 

 ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މައްސަލަ  .` ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި   ؛ޝ ކ ރިްއޔާ 

ވެއްދ މ ގައި މީހ ން  ޕާޓީތަކަށް  ޕާޓީތަކ ެގ   ،ސިޔާސީ  ސިޔާސީ  ސަބަބ ން  އ ސޫލ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ވަކިކ ރ މ ަގއި 

މީެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރ ަގއި  ؛ތްތެރި ރައީސްކަންބޮޑ ވ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ. ިއއްޒަ

 ޕީ.ޕީ.އެމް ؛ލާއިރ ަގއި މެންބަރ ންނަށް ނޭނިގ އެއް ޕާޓީަގއި ހ ންނަ މެންބަރ  އަނެއް ޕާޓީއަށް ެވއްދ މަށްއިމ ޅި އެތި ކިޔަ 

ރީެވެގން  ފިކ ރ ަގިއ ެއމް.ޑީ.ޕީަގިއ ރަޖިސްޓަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ކ ރަްއވާ ބޭފ ޅަކ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވެއްދ ާމއިފިކ ރ ަގިއ މަސަްއކަތް

މިކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވާތީ ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައެއް ކަމ ަގިއ    ،ކ ރާ ބޭފ ޅަކ  ނޭނިގ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވެއްދ މާއިމަސައްކަތް

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،  ދާޅ ވެއްޖެތަނ ަގއި ވާހަކަދެއްކެވި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވި  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. މި

ޤައ މީ މަޖިލީސް ސިއްރ ން  އި ސިއްރ ން ބޭއްވި ވާހަކަ. ޤައ މީ މަޖިލީހަކަށް ވަޑަިއެގން ތިއްބަވަ ޤައ މީ މަޖިލީހެއް ސިއްރ 

ބައްދަލ މެއް  ވިދާޅ ވެވޭ ެގ  ބޭއްވި  ރަނަގޅަށް  މ ޅިން  ެއއީ  ވިދާޅ ވ މަކީ  ބައްދަލ ވ މަކަށް ޮގތ ަގިއ  އެ  ނޫން.  ވިދާޅ ވ މެްއ 

ަގނޑެއް ނާންނަން. އަޅ ަގނޑ  މެޑިކަލް ކަމެްއަގއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ހ ރީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  އަޅ 

އެ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ބަޔަކ  ަވކިކ ރާކަށް ނ ނިންމާ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ންެގ    ،ނަމަ  ސާފ ވެފައި އޮތް މިންވަރ ން ދަންނަވާ

ތިބެވޭނީ ކަމަށް. ޮގތ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  ތިއްބަވާ  ޮގތ ަގިއ  މެންބަރ ންެގ  ރަޖިސްޓަރޑް  ކޮމިޝަނ ަގއި  އިލެކްޝަންސް   ،

މި ޕާޓީއަށް އަޅ ަގނޑ  ވަނީްއސ ރެ  ؛އެހެންވީމާ، ެއއްވެސް އެހެން ބަޔަކ  ވަކިކ ރީެއއް ނޫން. އަޅ ަގނޑަކީ ވަރަށް ިގނައިން 

ިއ ވެސް އަދި އަތޮޅ ތެރޭެގ ރަށްރަށ ަގއި ވެސް ިއއްޒަތްތެރި  މާލޭަގ  ،އަޅ ަގނޑ  އަމިއްލައަށް ޑޯ ޓ  ޑޯއަށް ދާ މީހެއް

 ؛ޑިޑޭޓ ންނަށް ތާއީދ ކ ރަންާގތަށް. ައޅ ަގނޑ މެން ޑޯ ޓ  ޑޯަގއި އެކިއެކި އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި ެއކި ކެން  ެގލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ން 
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ަގނޑ މެން ކ ރިމަތިލާ އިންތިޚާބ ަގިއ  އަޅ    އަށްއަމިއްލަ  ،ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދ  ހޯދ މަށްރިޔާސީ އިންތިޚާބެްއަގއި ވާދަކ ރައްވާ ކެން

ބ ނަން އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ދާއިރ ަގއި  ޭގެގއަށް  މި  ،ވާދަކޮށްެގން  ވީމައޭ  ބޭފ ޅެއް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ައއީ   ތިއީ 

ދ ވަހަކ  ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްަގއި ތިމަންނަ ސޮއިކޮށްފަެއއް ނޯންނާނޭ. ތިޔަ    ޕްރައިމަރީަގިއ ވޯޓެއް ހޯދަން. ވިދާޅ ވޭ 

ދެްއވާށޭ. ެއހެން ދިމާވާ މައްސަލަ ެވސް އި. ފ ރަތަމަ އެހަށް އެކަން ބައްލަވަ އޭކަމެއް ނޭނގެ   ަގއި އޮތީ ކީްއވެެގންތަނ 

ައޅ ަގނޑ     ،ހަތަރ ވަރަކަށް މީހ ން ތިބޭއިރ ަގއި އެއް ބޭފ ޅަކ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ   ،ކަށް ވަންނައިރ ަގއިޔަހ ރި. އަދި ގެ   އެބަ

އެ މައްސަލަ ެވސް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީާމ،  ؟ކަށް ވަންނަން. ކީއްވެހޭ ނެތީވަކި ޕާޓީއަ  ންނާނީ ސޮއިކޮށްފައޭވެސް އޮ

ތަރ  ބެލެހެއްޓ މަކީ އެީއކީ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ޮގތެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އިލެކްޝަނ ން ދަފ 

ޕާޓީެއއް އެ  ޕާޓީއަކ ން  އެ  އަިމއްލައަށް  ވެސް  ެއކަމަކ   ނ ދެކެން.  ދަފ އަޅ ަގނޑ   އެކަން ެގ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ.  ތަރ  

ވަކިވަކި ޕާޓީތަކ ެގ    ންޕްރިންޓ  ނެތިެގން ަވރަށް ބައިވަރ  ބޭފ ޅ ން އިލެކްޝަނ އެޮގތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި ފިންަގރ

ޕްރިންޓ   ަގރޮގތ ން ފިން  ތިބި. އެހެންވީމާ، ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް މިހާރ  ާގނޫނ  އޮތް  މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގިއ ނ ހިމަނާފައި އެބަ

އެކަން އެހެން ނ ވެ ޕާޓީއެއްެގ ލޯކަލް   ،ވެވޭ ޮގތަށް އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާރީޖަހައިެގން ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއަގއި ރަޖިސްޓަ

ވޯޓ ލަމ ންދަފ  އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި  އެތެރޭެގ  ޕާޓީެގ  ބަޔަކ   ތިބޭ  ހަދައިެގން  ޮގތް  ތަރެއް  ރަނަގޅ   އެންމެ  އެއީ  ދިޔ މަކީ 

އަދި ާގނޫނަށް ބަދަލެއް ެގންނަން  ،ކަމަކީ ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ކަެމއް  ޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން. އެހެންވީމާ، މިކަމަކަށް ވެސް އަ

ޝ ކ ރިްއޔާ އިނޭގތޯ.  ؛ސިޔާސީ ނިޒާމ   އިވިޔަސް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރަށް ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އ ފައްދަ 

 ވަގ ތ  ހަމަެވއްޖެ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން   179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ 

ދައްކަވަން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މަްއސަލައަށް ވާހަކަފ ޅ  ޝަފީޤްهللا ޢަބްދ  މ ޙައްމަދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

މެން ފ ރ ޞަތ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  އިތ ރ ކ ރ މަށް   އިއަރ ވަ ބަރ ންނަށް  ަވގ ތ   ބަހ ސްެގ  މައްސަލައިެގ  މި  ނިެމންދެން 

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެންބަރ    ިއ،ހ ށަހަޅ އްވަ  ޙަލީމް އަޙްމަދ  ބިލެތްދޫ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވަިއކަރަދޫ 

ޮގތަކަށް    ޒިޔާދ  ޙ ސައިން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ހ ށަހެޅ މާ  ތާއީދ ކ ރެްއވި 

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އަޙްމަދ  ޙަލީމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫބިލެތް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޙ ސައިން ޒިޔާދ    ދާއިރާެގ މެންބަރ ވަިއކަރަދޫ   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 23    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    22     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  12      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގާވިއދ ެގ މަޖިލީހ ެގ  މާއްދާެގ  179  ރައްޔިތ ންެގ   މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  ،ދަށ ން  ވަނަ 

މައްސަލައަށް    ޝަފީޤްهللا ޢަބްދ  މެންބަރ ންނަށް  ދައްކަވަން  ހަކަފ ޅ ވާ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ 

ަވގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މަށް    އިފ ރ ޞަތ އަރ ވަ  ޯވޓ ެގނިމެންދެން މި މައްސަލައިެގ ބަހ ސްެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ނަތީޖާ.    ނެގ ނ  

  22ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވީ    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  23ވީ  ހާޒިރ ވެ ތިއްބެ . 87؛ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ނ ދެއްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ިއްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި  

ބަިއވެރިަވޑަިއަގތީ   ވޯޓ ަގިއ  ނެތް.  ވެސް  ބޭނ ންވަނީ    22މެންބަރަކ   ފާސްވ މަށް  މެންބަރ .  ވޯޓ .    12އިްއޒަތްތެރި 

  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (... )ވަގ ައރ ވަނީައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   މަށް ފާސްެވއްޖެ.ޔ އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ކ ރިައށް ެގންދި

ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ސްޓަކްވެފަ.   އަޙްމަދ   މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ އަޅ ަގނޑ  

 . ށްޝިޔާމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 
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ދާއިތާެގ   ވެލިދޫ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މެންބައާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  މައްސަލައަކީ    ރ އިއްޒަތްތެރި  މި  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ 

ބޭފ ޅެއް   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މީެގ   މަޑ ްއަވރީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އާދަމް ޝަރީފް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

  ، އެ މަނިކ ފާނ  ވިދާޅ ވިހެން  ،ކ ރެްއވި މައްސަލަެއއް މި މައްސަލަައކީ. އެހެންނަމަވެސްކ ރިން ހ ށަހަޅ އްވަން މަސައްކަތް

އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަލަ    ،އްވި ނަމަމަސައްކަތްކ ރެ ން  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ފޮނ ވަިއެގން މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަ  ތިމީ

މިކަމ ެގ ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކަމަކީ  މި ؛. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކަންނޭނެގ  އެޖެންޑާކ ރެވިެގން ކ ރިއަށް ދިޔައީސް

ދ ަވސް ދައް ިގނަ  ވަރަށް  ދެންނެވީ ؛އަޅ ަގނޑ މެންވެއްޖެ.    ކާތާ  މި  ޕީ.ޕީ.އެމް،   ؛ވާނެ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ،ައޅ ަގނޑ މެންނޭ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށާިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ    ، ވާނެ މި މައްސަލަ މިއީ މައްސަލަެއއްކަން  ޕީ.އެން.ސީ

ވާނެ އަޅ ަގނޑ މެން. އަންަގމ ންދާ    ކަން އެންމެ ފ ރަތަމަ އެންިގ ބަޔަކަށްމި މައްސަލަ އ ޅޭ  އްބެވި ބޭފ ޅ ންނަށްހަދައިެގން ތި

މިއަދ   ވާ  ބަޔަކަށް މީޓިންެގއެކަމ    ވެސް  ޖަހާއިރ   10ނެ.  އޮތް.    މަޖިލީހ ަގިއ  އެހެންނަމަވެސް،  އެއް  އަޅ ަގނޑ  

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ވަރަށް ބޮޑ   ؛އީސް އަށް ނ ދެވި މި ހ ރީ. އިއްޒަތްތެރި ރައެ މީޓިން  މ ެގ ސަބަބ ންޖެހ އިންނަން

ނަތީޖާ   މީެގ  ފެނޭ  ހަނގ ރާމައެއް.  އެބަ  ވަރަށް    މިންވަރަކަށް.ކޮންމެވެސް  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  މިީއ  އެހެންނަމަވެސް، 

ބަ މިކަން ކ ރާ މީސްމީހ ން އަޅ ަގނޑ   ޖަރީމާއެއް.  ފެނޭ މި  މިއަދ    ލީމަލައިބޮޑ ެވެގންާވ  .  އިނޭގތޯ  ތަނ ން  ނ ވެސް 

ފެނޭ. މި  ނ ވެސް  މައ ޟޫޢެއް  ކަހަލަ  އެމް.އެން.ޕީ    ތަނ ގައި  މި  ފަހަރ ަގއި.  ވެދާނެ  ކަމަށް  ހަމަ އޮތީތީ  އަޅ ަގނޑ  

ދާދި   ؛ދެންމެ  ވަނީ އެމް.އެން.ޕީއަށް ެގންޮގއްސަ.  އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރ ން  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ

ޖ ނައިދ  އެމް.އެން.ޕީއަށް  ؛ ވަރ ަގދަ ެއއް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ކެވިންދެންމެއަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ އެންމެ

ދެރަ ކިހާ  މިއީ  ކިޔާފައި    ޮގއްސަ.  މެސެޖ އަޅ ަގނޑަށް  ކަމެއްހޭ  އޮތީ  އެމް.އެން.ޕީމި  އަޅ ަގނޑ ކޮށްފައި،    އަށް. 

އަިއ.ޑީ ކާޑ ތަްއ އެ މީހ ންނަށް ލިބިެގން މި ޑީ.އެން.އާރ ެގ  ،ޮގތަކީ ޮގތެއް ިމކަމ ގައި މި އޮތީ. ެއއް ރ ަގއި ދެލިއިއިބަލަ

ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އެތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން ހ ށަހަޅާފައި ހ ންނަ ފޯމ ެގ އައި.ޑީ    ،ޮގތަކީ  އ ޅެނީ. އަނެއް

 ؛ޕާޓީ  ެގޑ މެންއަޅ ަގނ. އޮންނަ ފޯމ ގައިހ ށަހަޅާފައި  ،  އަތ ަގއި   ެއއްޮގތް އައި.ޑީ ކާޑ  ކޮޕީ މި އޮންނަނީ އެ މީހ ން  ކާޑާ

ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މައްސަލައިަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ާގތަށް  

ށް  ޕީ.ޕީ.އެމައަނެްއކާެވސް    ،މި ޖެހެނީ  ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެން ޕާޓީއަކަށް ވައްދާފަިއ އޮތީމާ  އެބަ އާދޭ. އަނެްއކާ މިއީކީ ފަސޭހަ

ހަޅާފައި، ޝަކ ވާެއއް ހ ށަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންަގިއ މި ދަންނަވަނީ  ސޮއިކ ރަ

 ހ ރިޖެހޭނީ ކ ރީަގއި  އެ މީހާ، އެ ބޭފ ޅަކ  އޮންނަން  އްޙަ ޝަކ ވާައކަށް ކަމަށް ވަންޏާ ބައި ޑިފޯލްޓ ސައެ ޝަކ ވާައކީ  

އަޅ ަގނޑ  އެއް ޕާޓީ ކަމަށް  އޮންނަ ތަކ ރާމެން  ަގިއ  ކޮމިޝަންަގއި  އިލެކްޝަންސް  އެހެންނަމަވެސް،  އެދެނީ.  މި  ރ ކޮށް 

ތ ރާކ ނ ަގިއ    އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްކާ ހއ.  ،ވަނީ   މި  ޮގތެއް ނ ވޭ. ނަތީޖާއަކަށް  ވަރ ަގދަ އ ސޫލެްއެގ ތެރެއިން މިކަން ވާ

ައނެއްކާ ެއ އ ނދަޫގ އ ފ ލަން    ނީ.ވަ  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑ  ތަކ ލީފަކަށް މި  ޖެހ ން މި.  ހ ންނަ މީހާ ލައްވާ ސޮއިކ ރ ަވންޖެހޭ
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ަގއި ނ  ޝަންސް ކޮމިޝަކ ރ މ ަގިއ އިލެކްތަރ ނޫން. އެއީ ރަނަގޅ  ނިޒާމެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ދަފ   އްއެހާ ހިތްހަމަޖެހިެގނެ

ކަންތައްތަްއ    އޮންނަ އިތ ބާރ  އެބަ ެގއްލޭ ޙަޤީޤަތ ަގއި މިށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓިތަކަ  ،ނެތީމާ

ތަކ ރާރ ވަމ ންދާމި ކ ށެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ؛ތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޮގތަށް  ބޮޑ ެވެގންވާ  މިކަމ ެގ ޝަކ ވާ    މިއީ  ވާނީ 

ދަނީ   އިންޑިވިޖ އަލް އެތައް ފަރ ދެއްެގ ނަމ ަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅާފަ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މި ؛އެތައް

ދަނީ.    ކޯޓ ތަކަށް ަވއްދަމ ން މި  ވަކިވަކި ފަރ ދ ންެގ ނަމ ަގއި މި މައްސަލަތައް  މަހަ  މައްސަލަތައް  ކޯޓ ތަކަށް ެވސް މި

އްލެްއ  ހަ  ށްޕްރިންޓް ވެރިފައިކ ރެޭވނެ ނިޒާމެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ މި މައްސަލައައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންަގއި ފިންަގރ

ެއއްަގއި ތިން މިނެޓަކީ ކަހަލަ މައްސަލަމި ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ  ކަށްއަންނާނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަ

 ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރ  ަވގ ތެއް. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އްކ މ ެގ ހ ނަރާއި އަދި  ދެވާހަކަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އެހެންނަމަވެސް، އާންމ  މައ ޟޫޢަށް

ށީެގންވާ  ތިން ިމނެޓަކީ ވަރަށް އެކައަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ   ،ހ ނަރަށް ބަލާއިރ    އި ވާހަކަދެއްކ މ ެގއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގ ރަ

ފާހަަގކޮށް،   ނ ކ ތާ  އަޅ ަގނޑ   ސީދާވަގ ތެކޭ ސީދާ  އަދި  ދައްކަވަން.  ވާހަކަ    ، ފާހަަގކ ރާނަން  ގައިއެާއއެކީ   ހަމަ  މި 

 ދާއިރާގެ  މަޑަވެލީއަރ ވަނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ އެ ހ ނަރ  އިންތިހާއަށް ހ ރި ބޭފ ޅެއް. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  

 . ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

މި    ޔާ ޝ ކ ރިއް މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ  ރަީއސް.  މިިއްއޒަތްތެރި  މައްސަލައަށް    ވާ   ހ ށަހަޅ އްާވފައި 

 ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް އ ފައްދާ ހިސާބ ން އެ ޕާޓީއަށް މެންބަރ ން ؛އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އ ފެދިއްޖެ.   އެއް ދ ވަހ  ވެސް ޕާޓީ ކ ރޭ. ދާދި އިހަކަށްރަށް ިގނަ މަސައްކަތްއްދ މަށް އެ ޕާޓީ އ ފައްދާ ފަރާތްތަކ ން ވަވެ

ފަހ ން ޕާޓީތައް    ސިޔާސީ ނިޒާމ  އައި  ވެރިކަމ ަގއި ވެސް ޕާޓީތަކެއް އ ފެދިއްޖެ. އޭެގ ކ ރިން ވެސް  އޭެގ ކ ރިން މިދިޔަ

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ކައިރިއަ ؛އ ފެދިއްޖެ.  ރައްޔިތ ން  ޮގސް،  ކިޔައިރަށްރަށަށް  ފިކ ރ   ޮގސް  ފިކ ރ   ށް  ދީެގން، 

އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން ިމ  އެބަ ބަދަލ ވޭ.  ބަދަލ   ވިސްނ ަވއިދީެގން، ފަލްސަފާ ކިޔައިދީެގން ޕާޓީއަށް ވެއްދ މ ެގ އ ސޫލ ެގ  

ިވއްކާލަިއެގން  ކޮޕީ    އެ ައިއ.ޑީ ކާޑ   މާއ ޅޭ ވާހަކަައކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައއި.ޑީ ކާޑ  ހިފަިއެގން ކްލިނިކަކަށް ދިޔައި

އެ އ ސޫލ ، އެ ހަމަ އެއީ ބަލަިއަގނެވޭނެ    އެބަ ތިއްބޭ.  ނިޒާމ ގައިސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ވައްދާ މީހ ން މި ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ  

މަށް ނ ބަރޝިޕަށް، ޕާޓީެއްއެގ މެމްބަރޝިޕަށް ވަމްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ މެ ؛ކަމެއް ނޫނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް
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އެޅާކަނޑައަ އ ސޫލ ަގއި  އަދި   ވެސް.  ވާހަކަ  ސޮއިެގ  މީހާެގ  އެ  ޮއވޭ  އެބަ  އަދި  ވެސް  ވާހަކަ  ހެކިންެގ  އޮވޭ  ބަ 

، އެ އ ސޫލ ެގ ދަށ ން ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭ އެ ކަންކަން ެއއީ އެ އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން  ެވސް.  ެގ ވާހަކަޕްރިންޓ ފިންަގރ

ެއއްކޮށް އެ ކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް ފިޔަވަޅ އެޅ ން  ކަމެއް ކަމަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. ހަމަ އެއާ

ފަހ ން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދި  ދާ ؛އެއީ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދެކޭ ޮގތ ަގއި ިމ  ނިންމ ން އެއީ އަޅ ަގނޑ   އެ ނިންމިރަން  ހާހެއްހާ މެންބަރ ން ވަކިކ   39  އިޤައ މީ މަޖިލިސް ބާއްވަ 

ކަހަލަ ކަންކަން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ތެރޭަގއި ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ލަތަކަށް ހިތްވަރ ދެވޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ތ ެގ މަްއސަޒާ މި ،ކަހަލަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޅ ަގނޑ  ވެސް ވަރަށް    ،ޮގތަށް   އަދ  ފާހަަގކ ރިމި ފްލޯަގިއ މި  ންހިނގައިެގންނ ވާނެ. ބައެްއ 

  އްކޮށް ތަރ  ބެލެހެްއޓ ން. އަދި ހަމަ ެއއާއެ ދ ކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ޕާޓީއަކ ން ެއ ޕާޓީއެްއެގ ދަފ ބޮޑަށް ތާއީ

ވެސް އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،    މަށްތަރަށް ބިނާކޮށް ދެވޭ ފައިސާ ހ އްޓ ވ މަކަށް ެގނައ އެ ދަފ އިލެކްޝަނ ން  

ނޑިއެްއ  . ޮގޓީނަާގ ޕާން ފައިސާސީ އިންތިޚާބެއްަގއި ވާދަކޮށްނ ލާ އިލެކްޝަނ ތާއީދ ކ ރަން. ބައެއް ޕާޓީތައް ެއބަ ހ ރި ސިޔާ

ލިހ މަޖިލީހ ަގއި ނ  ފައިސާ  ޕާޓީ  ޮގންނަ  ކައިންސިލ ތަކ ަގއި  ޕާޓީނބޭ.  ނ ހ ންނަ  އިއްޒަތްތެރި    ޑިއެއް  ލިބޭ.  ފައިސާ 

އިެގން  ކ ، ތިން މީހަކަށް ނަންބަރ  ކަނޑައަޅައެ އ ސޫލ  ބަދަލ ވާންޖެހޭނެ. އެ އ ސޫލ  ބަދަލ ވާންޖެހޭނެ. ދެ މީހަ ؛ރައީސް

ވެސް ސިޔާސީ ފިކ ރެއް ެގންގ ޅޭ   މީހަކަށް  ވައްދާ އ ސޫލ  ބަދަލ ކޮށްފައި ކޮންމެ  ހާހެއްހާ މީހ ން ޕާޓީއަށް  ހާހެއް، ތިން   ދެ

އްޖޭެގ ސިޔާސީ  ރާޖާަގދިނ މަކީ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް މި    ކަށްއެ ފިކ ރަ   ،ކ ރ މާއިއެ ފިކ ރެއް ޕްރޮމޯޓ   ،ކަމަށް ވާނަމަ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ  ؛ނިޒާމ ގައި.  ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލަ  ހަމަ    މި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ޮގތަށް  ހ ށަހެޅ އްވި 

އްލެއް އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންޖެހޭނެ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް  ހަކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަިއެގން މިއަށް ާގނޫނީ    ،ތާއީދ ކ ރަން

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނެތް.    އްތިން މިނެޓެްއ ސައިެގ ަގޑިައކަށެ  އްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެނެއް އިތ ރަކަށެ 

މައްސަލަ މިކަމާ  މެންބަރަކ   އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  މެންބަރ  އިްއޔެަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ދިްއަގރ   ޖައްސަަވއިފި. 

މިހާރ   ޑަިއަގންނަވަވަވެންބޭނ  ބޭނ ންކ ރައްވަންތޯތްއޮނީ  މިނެޓ   ދެ  ޝ ކ ރިްއޔާ  ؟ ންތޯހ ފަނ ވަތަ      އާދެ!  ފަހ ން. 

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ވަގ ތަށް

 

 { އަށް 11:02އިން  10:27 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاއީވާ ޢަބްދ   ރައީސްނައިބ  މަޖިލީހ ެގ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި ދަންފަޅީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީ ހެނދ ނ ެގ ބަހ ސް. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ،`

ދަށ ން  179 ދާއިރާެގ    ،ވަނަ މާއްދާެގ  ޢަބްދ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވެލިދޫ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ    ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  

 . ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރ  ތެރިިއއްޒަތް ދާއިރާެގ މާލޭހ ޅ މައްސަލަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ މާލޭ

ވާ މައްސަލައަކީ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިއަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި މި

 މިހާރ    އްލ  ހޯދ މަށް ޕާޓީތަކ ންހަކަންބޮޑ ވ މެއް. އަދި ެއކަމަށް  ެގ ވަރަށް ބޮޑ   ކ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަ

މަސައްކަތްއަބަ  ،ވެސް ކެނޑިނޭޅި  ރަނަގޅ   ދ ވެސް  އެންމެ  އޮތް  މީަގއި  ކަެމއް.  ކޮބައިކަން  ހަކ ރަމ ންދާ  އްލަކީ 

ވާ ކަންކަން. ިއއްޒަތްތެރި   ބަދަލ ކ ރެވި، ޚިޔާލ  ދެކަފިެވފައިލ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ، ޕާޓީތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް ޚިޔާ

ޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ބޭނ މެއް ނ ކ ރަން.  އްއަޅ ަގނޑ  އެހާ ބޮޑަކަށް ޕާޓީެގ އެތެރޭެގ ކަންތަކ ެގ ވާހަކަ ދައްކަން ރަ ؛ރައީސް

ވެސް    ދިޔަ ޮގތަށް ކޮންމެއިފަހ ން ބޭއްވ ނ  ޤައ މީ މަޖިލީހ ަގއި ކަން ހިނަގ  އެންމެ ؛އެހެންނަމަވެސް، ޤައ މީ މަޖިލީހ ގައި

ކ ރި މީހެއް  ެއ ަގރާރަށް ނ ވަތަ ެއ ހ ށަހެޅ މަށް ތާއީދ  ؛އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ްއ ބ ނަންޗެށް އެއް ކަވަރަ

އަޅ   ހާލެއްަގއި  ެއްއވެސް  ވެސް.  ތާއީދ  އަޅ ަގނޑަކީ  ޕާޓީެގ  ަގނޑ   ނ ވަތަ    39ކ ރީކީ  މެންބަރ ން   40ހާސް  ހާސް 

އެްއ    ،ަގރާރ ަގއި ފ ރަތަމަ އޮތީ  އެ ؛ްއޒަތްތެރި ރަީއސްވެސް ނޫން. އި  އްމާނަކ ރެިވެގނެ  ަގރާރ ވަކިވެެގންދާ ޮގތަށް އެ  

ޕާޓީ   ހ ެގދ ވަމަސް ދަފ ތެރޭަގއި  ދަފ ެގ  އެ  ސާފ ކޮށް،  ޕާޓީން  ތަރ ގައިތަރ   މީހ ން  ޮގތަށް. ވަކިވެެގންދާ    ނެތް 

މަސް ދ ވަސް އެއަށް ލިބޭ ޮގތަށް މައްސަލަ ފާސްެވެގން    3ދިޔައީ  ފަހ ން އެއަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހެޅިެގންއެހެންނަމަވެސް،  

ދ ށީ  އަޅ ަގނޑ   ޚާއްމަސް  3  ،އައ މަށް.  ަވކިން  ތެރޭަގއި،  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ތެރޭަގިއ  ައޅ ަގނޑަކީ  ޞަދ ވަސް  ކޮށް 

ކަންކ ރާނެ ޮގތްތަކެްއ    ގައިދޭތެރޭ  ހާސް މެންބަރ ންނާ   39އެ    ،ރޝިޕް ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަށް ވީހިނދ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެމްބަ

 ލީހ ެގ މި މަޖި  ޮގތ ގައިަގނޑ  ދެކޭ  ޅ އަމިހާރ   ވަރާކ ރެވޭނެ ކަމަށް. އަދި އެ މަޝްވަރާ  ޝްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މަ

 ނަށް،ށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންކަމަކަ   އެންމެ މ ހިންމ  އެއްދަނީ. އެ މަޝްވަރާެގ  ތެރޭަގއި ވެސް ކ ރެިވެގން މި

މި   އިްއޒަތްތެރި    އީމި  ،ބ ރަވެވެނީއެންމެންނަށް  ކަމަށް.  ބަދަލ ެގންނަންޖެހޭ ވަގ ތ   ާގނޫނަށް  ބެހޭ  ޕާޓީތަކާ  ސިޔާސީ 

ލާޒިމ  ؛ރައީސް މިހާރ   ާގނޫނ   ބެހޭ  ޕާޓީތަކާ  ދަފ ސިޔާސީ  ޕާޓީތަކ ެގ  ޮގތ ން  ބަކ ރާ  ޖެހެނީ  ލަހައްޓާތަރ   މި  ން 

ިއއްޒަތްތެރި   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން. އޭަގއި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހ ރިކަން ހ ރިހާ ޕާޓީތަކ ން ެވސް ފާހަަގކ ރޭ. 

ތަރ  ނ ބެލެހެްއޓިެގން ހަމައެކަނި އިހ މާލ ވާ ފަރާތަކީ ނ ވަތަ އެކަމަށް އަދަބ  ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަކީ ސިޔާސީ އެ ދަފ  ؛ރައީސް
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ނ ކ ރަންައޅ   ކަށްކަމަ  އްތަޕާޓީ ަގބޫލެއް  މީަގިއ  ރައިްއޒަތްތެރި    ،ަގނޑ   ވެސް  ކޮމިޝަންަގއި  އިލެކްޝަންސް  އީސް. 

  ގެ އަދި އަޅ ަގނޑ    ،ކ ރިން ފާހަަގކ ރެްއވި ބަެއއް މެންބަރ ން ؛ންޖެހޭ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ދެންމެނާދައ ރެއް އޮން

 ޕާޓީ ބަދަލ ކ ރީމާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ކ ރަންޖެހޭ  ކ ޖލީހ ެގ މެންބަރަވެސް މި ފާހަަގކ ރާ ޮގތ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މިދިޔަ އެބަ ފޮނ ަވންޖެހޭ.  ކަންތަކެއް ހ ރޭ. މި މަޖިލީހަށް އެކަމ ެގ ނޯޓިސް  

އެކަން    ،ތަރ ން އެނޭގ ހިނދ ޝަންސްެގ ދަފ ކްކޮށްފަިއ އޮތް ކަމަށް އިލެއަހަރ ެގ ސެޕްޓެންބަރ  މަހ ަގއި ޕާޓީ ބަދަލ 

އޮތ މަކީ ނާންާގ  ޕާޓީއށް  ނ ވަތަ  އޮތ މަކީ  ނާނާްގ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޝަނ ން  އެއީ    ،އިލެކްޝަންސް 

އިހ މާލ  ސިޔާސީއިލެކްޝަންސްެގ  ެއއީކީ  އަޅ ަގނޑ ެމން    .  އެއީ  ނޫން.  އިހ ާމލެއް  ރ ފި  ދިހަޕާޓީެގ  އިން ޔާހާސް 

ނޫން. އޭަގއި ރަނަގޅ ، އެ  ވެސް    ސަބަބެއްޒިންމާވާންޖެހޭ    ރާއެއީ އަދި ރަޖިސްޓް  ހޭ ސަބަބެއް ނޫން.ކ ރަންޖެޖޫރިމަނާ

ދި އެހިސާބަށް  ޒިންމާޔ ފޯމ   ރަޖިސްޓަރެގ  އަދި ސޮއި އެ މ ަގއި  އޮތް.  އެބަ  ހެކިއް  ދެ  ޒިންމާެއއް ވެސް  ންެގ  ވެރިކ ރާ 

ވެސް މީަގއި އޮތް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.   ކޮމިޝަންެގ ޒިންމާއެއްއޮވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިއލެކްޝަންސް  

ތަން  ،އްލަކީހަމީެގ   އެހެން  ދަފ ތަނ ދ ނިޔޭެގ  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ  އ ސޫލ ން  ކަންކ ރާ  ވެސް  އަމިއްލައަށް ަގއި  ތަރ  

ޮގތަށް އޮތ މާއި   ،ރަދެއް ކ ރާ ކަމަށް ވާނަމަޚަ   ،ކަމަށް ވާނަމަ  ދައ ލަތ ން އެކަމަށް ފައިސާއެއް ދޭ  ައދި  ،ބެލެހެއްޓޭ 

ކޮށްދިނ މަށް ނ ވަތަ  ފްމެމްބަރޝިޕްެގ ޕްރޫފް ނ ވަތަ އެއީ ކިހާވަރެްއެގ މެމްބަރޝިޕެއްތޯ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޕްރޫ

އް އ ފެދިފައި ިމ ތަސިޔާސީ ޕާޓީ ؛އަދި އެ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ބަހާ އ ސޫލަކީ،  ެގނެސްހ ށަހެޅ މަށް ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ 

އިން ވާދައޮތީ  ކާިމޔާބ ކޮށް،  ކ  ތިޚާބ ތަކ ަގއި  އިންތިޚާބ ތަްއ  ޮގތ ން  ކ ރ މަށް.  ހޯދ މަށްސިޔާސީ  އެހެންވީމާ،  ކާމިޔާބ    .

ަމއްޗަށް ރި ޮގތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ  ޔަތްކޮށް، ދައ ލަތ ން ޚަރަދ ޢާއިންތިޚާބ ތަކ ަގއި ކާިމޔާބ  ހޯދާ ކަންކަމ ެގ  ކ ރާ 

ވެ އަޅ ަގނޑ   ތާއީދ ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ  ކޮސް  މަްއސަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ެގންޮގސްެގން ކ ރާ  މިޓީއަކަށް 

ބަދަލ  ާގނޫނަށް  މި  ދެއް ދިރާސާކޮށް،  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް    ވިެގންނަންޖެހޭ 

 ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ރައީސް.    ،` އިްއޒަތްތެރި   ޝަފީޤް  هللاޢަބްދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ދާިއރާެގ  ވެލިދޫޝ ކ ރިއްޔާ 

ާވ މައްސަލައަށް ައޅ ަގނޑ  ވެސް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ިމ މައްސަލައަށް އެންމެންނަށް   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ މި
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ބަދަލ ަގއި    ެގއްލެއްހައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ މީހ ންނަށް ފެންނަ    ،ޅ ަގނޑ މެންހަމަެއކަނި އަ ؛އްލެއް ހައެއްބަސްެވވޭ  

ނަށް ވެސް ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ހ ރި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް އަދި އާންމ  ރަްއޔިތ ންރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ޮގތ ން އ ފެދިފައި  

 ؛އްލެއް އައ ން ެއއީ ވަރަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަކަހަލަ  

ހަރ ެގ ތެރޭަގއި މި ނިޒާމ ެގ ސަބަބ ން  އަ  17ސިޔާސީ ނިޒާމެްއ ތަޢާރަފ ކ ރެވ ނ . މިދިޔަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވާދަވެރި  

 ެއވްރެޖ  ރަށެއްެގ ތަރައްޤީއަށް ނ ވަތަ ރަށަކަށް ދައ ލަތ ން ކ ރެޭވވަރ ެގ  ެގޖޭތ ަގއި އެހާތަނަށް ރާއްޮގކ ރާ  ަގނޑ  ަގބޫލ ޅ އަ

ކ ރެވޭ މިންވަރަށް ސަރ ކާރ  ރައްޔިތ ންނާ ހިސާބަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ވަތަ    ިއލާއަކަށްޢާހޭދައެއް ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ  

  ، ނިޒާމ ެގ ސަބަބ ން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނަން  ވެރިކަން ރައްޔިތ ންނާ ހިސާބަށް ތިރިކ ރެިވއްޖެ ޕާޓީ

އެކ     ކަމ ަގއި ހަމަ ފަޚ ރ ވެރިކަމާ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަބަބ ން މި ބޮޑ  ބަދަލ  ރާއްޖެއަށް ެގނެވ ނ  ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީ

މިއަދ  ެއއާެއކީަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅ ަގނޑ ެމންވެެގން  އަހަރ    17  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް  ދިޔައިރ    ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ 

މިހާރ    ދޭތެރޭަގއި  ނިޒާމާ  މި  ރަީއސް،  ފަށައިފި.  އިްއޒަތްތެރި  އ ފައްދަން  ވަހ މ   މީހ ން ޝަްއކާިއ  އެހެންނަމަވެސް 

އަދި    ،ކަހަލަ  ޅ ންކ މެންބަރޝިޕް ދަފ ތަރާ    ،މީހ ންެގ އިތ ބާރ  މަޑ މަޑ ން މިއަށް ެގއްލެން ފަށައިފި. މިދެންނެވި ކަހަލަ

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް މި    .ެގ އަމާޒާއި ޕާޓީތަކ ެގ މަސައްކަތް ސާފ ނ ވ ން ކަހަލަ، މިދެންނެވި ސަބަބ ތަކަށް ޓަކައިޕާޓީތަކ 

ހިންަގނީ ރައްޔިތ ން ތަމްސީލ ކ ރަން. ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން ރަނަގޅ  ސިޔާސަތ ތަކެއް ރަްއޔިތ ންނަށް ޓަކައި ހިންގ މަށް 

ކާމިޔާބ ކޮށްެގން އިންތިޚާބ ތަްއ  ރައީސް،    ޓަކައި  ިއއްޒަތްތެރި  މިސާލަކަށް  ދެމިއޮންނަންވެެގން.  ވެރިކަންކ ރ ންމަތީ 

ލެވިެގން މި ޕާޓީެގ ގ ނަންތަްއ  އި ހ ޅ ވަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީން ހިފަހައްޓަމ ން އައި ވަރަށް މ ހިންމ  އަސާސެއް ެއއީ

ސް، އެހެން ބޭފ ޅ ން ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި  ިއެގން ހިންގ ން. އެހެންނަމަވެއިލަމަސައްކަތްކ ރ ން. ޤައ މީ މަޖިލިސް ހ ޅ ވަ

އަހަރ     17ކަށް މި ޕާޓީއަށް  ޔަ ސިއްރ ކޮށްެގން ބޭއްވ ނ  ޖަލްސާެއްއަގއި ކ އްލި  ަގިއ،ފަދައިން ކ ރީ ރޭ ބޭއްވ ނ  ޖަލްސާ

ޕާޓީއަށް ނެތި މި ޕާޓީ މެންބަރ ންެގ މަސައްކަތ ން މި    ސަރ ކާރ ެގ ރަސްމީ ބައިވެރިވ މެއް،  ތިބި މެންބަރ ންވަންދެން ވަދެ

އެކަން އެޮގތަކަށް  ؛ނިންމ ންމަގ މަތިކޮށްލަން ނިންމި  އި ނެތި ކަނޑަ  ވަދެ ތިބި މެންބަރ ންތަކެްއ ެއ މެންބަރ ންެގ ހިއްސާެއއް

ެއއަށްވ ރެ ބެލެހެއްޓ ންތެރި ޮގތެއްަގއި.    ،ކ ރެިވެގންނ ވާނެ. އެފަދަ ކަންކަން ކ ރެވެންވާނީ ެއއަށްވ ރެ ޒިންމާދާރ  ޮގތެއްަގއި

ޮގތ ން މި ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި މި ނިޒާމަށް    އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނީ  ،، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަންއެހެންވީމާ

ޓަކައި ހިފެހެއްޓ މަށް  އިތ ބާރ   މަ  ،އަލ ން  ޕާޓީތަކ ެގ  ޕާޓީތަކަށް ގ ސަސިޔާސީ  ސިޔާސީ  ދައ ލަތ ން  އެްއޮގތަށްތޯ  ދާ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ އިންތިޒާމ ވެ ހިނަގމ ންދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ  އަދި    ،ކަނޑައެޅޭ ފައިސާެގ ކަންކަން ޚަރަދ ވަމ ންދަނީ

ރާއްޖޭަގިއ   ؛އެީއ ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭ ކަެމއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ރ ކ ރި ޮގތަށްތޯތަޞަްއވ ާގނޫނ   

ކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިޮމކްރެޓިކް  އޭެގތެރެއިން ޚާއްޞަ  ،ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިފ ނީ  އަހަރ  ފެން  17މިދިޔަ  

ރާއްޖޭަގއި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ނިޒާމ    ،މަށް ޓަކައިޔ ޕާޓީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެމން ރާއްޖެ ރަނަގޅ  މިސްރާބަށް ެގންދި
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ންނަށް ޓަކަިއ  އިތ ބާރ ހ ރި ޮގތ ަގއި، ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން ރައްޔިތ   ،ދެމިއޮތ މަށް ޓަކައި މި ޕާޓީތަްއ ޒިންމާދާރ  ޮގތ ަގއި

ކަމެއް. އެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް    ވަކާލާތ ކ ރާ ޕާޓީތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި އޮތ ން އެީއ ނ ހަނ  ބޭނ ންތެރި

ެއކަން އެހެން   .ދެފ ށް ފެންނަ ޮގތެއްަގއި ބެލެހެއްޓ ން އެއީ  ،އިތ ބާރ ހ ރި  ،ޕާޓީތަކ ެގ މެމްބަރޝިޕް ދަފ ތަރ  ރަނަގޅ 

ދައ ލަތ ެގ   ،ސިޔާސީ މީހ ން ހިމެނޭހެން ނ ވަތަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވާިގވެރިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭހެން ؛ފަރާތްތަކ ން

އެްއޮގތަކަށް ެއއީ  ކ ޅެވޭކ ޅ ން  ދަފ ތަރާ  އެ  މ ައއްސަސާތަކ ން  ތަރ ހީބ ދީއެކިއެކި  އަޅ ަގނޑ މެން   ންކައެ  ،ވެސް 

ރަ ޖެހޭ  އެބަ  އެކަން  ނޫން.  ކަންކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލައިަގނެވޭނެ  ދެމިއޮންނަން  ޮގތެްއަގއި  ޒިންމާދާރ   ނަގޅ  

ފަހަރ  މި މަްއސަލަ ހ ށަހެޅ އްިވ ކަމަށް ޓަކަިއ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    މަސައްކަތްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އަދިވެސް ެއއް

 މެންބަރަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

 މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް.މާފަންނނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މާފަންނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފަލާޙް

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޒަމާނ ްއސ ރެ    އީމި؛ މަްއސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؛އަށްމައްސަލަމި ކ އްލި  

ރ  ެވސް ދިމާވަމ ން އައި ަމއްސަލަެއއް އިނޭގތޯ.  ިއއިއްސ ރެ މިއަދާ ހަމަައށް އަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީ އ ފެދ ނީ

 ލީމާ  ޖަހާފައި ޕާޓީ އޮފީހަށްޕްރިންޓ  ރައޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ިގނަ މެންބަރ ން ސޮއިކޮށްފައި ފިންަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރީކޮށްދޭ. އެބަ ރަޖިސްޓަ  ނަށް ފޮނ ވީމާކޮމިޝަ  ސްކޮމިޝަނަށް. އިލެކްޝަން  ސްޕާޓީ އޮފީހ ން އެބަ ފޮނ ވާ އިލެކްޝަން

ފާސްކ ރީ  18 މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  އޮތް  އަޣ ލަބިްއޔަތ   ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  މަޖިލީހ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ރާއްޖޭަގިއ   ،ވަނަ 

ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހ ން ވަކިވާނެ   ޕްރިންޓް ނެތް  ސޮއިކޮށްފައި ތިބި މީހ ން ފިންަގ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މެންބަރ ން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގނެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ތޭހީހަކަށް ހާސް މީހ ން ވަނީ   ؛ކަމަށް ާގނޫނަށް

ދައްކަނީ. އިއްޒަތްތެރި    ވަކިވެފަ. އެ މީހ ންެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވެސް މި

އަޅ ަގނޑ މެ  ދާދި ؛ރައީސް ބޭްއވ ނ   ފަހ ން  ތެރޭަގއި  ޗެއަރޕާންެގ  އިންތިޚާބ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ދެ  ؛ސަން  އިންތިޚާބ ަގއި 

  ،ަގއި ހ ރެދާނެލ  ބޭފ ޅ ން ވެސް ދެްއކެވީ ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ދަފ ތަރ  ސާފ ކ ރާނެ ވާހަކަ. ދެ ބޭފ ޅ ންެގ ޚިޔާ

މަސައްކަތްކ ރާ ޮގތް ވެސް ތަފާތ ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް،    ދެ ޮގތަކަށް ދަފ ތަރ  ސާފ ކ ރ މ ެގ ޚިޔާލ  ހ ރެދާނެ. ދެ ބޭފ ޅ ން

 މޭ ؛ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ދަފ ތަރ  ސާފ ކ ރާނެ ވާހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ؛ސިޔާސީ ޕާޓީ  ،ދެ ބޭފ ޅ ންެގ ވެސް ވިސްނ މަކީ
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ސިއްރ  ޤައ މީ މަޖިލީހެއް    އީދ ވަހ ެގ ރޭ ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ޤައ މީ މަޖިލީހެއް ބޭއްީވ ސިއްރަކ ންނެއް ނޫން. އެ   ވަނަ  29މަހ ެގ  

ސިއްރ  ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ައޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ ބ ނާނެ    ،ނޫން. އެ ޤައ ީމ މަޖިލިސް ހަމައެކަނި ލައިވްނ ކ ރިކަން އެއީ 

 އެމް.ޑީ.ޕީން އެތައް ބަިއވަރ  ލާރިއެއް ދީެގން ލައިވްކ ރަނީ. އެހެންވީމާ،  ޮގތް. ކޮންމެ ފަހަރަކ  ލައިވްކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ

ޗެއަރޕާ ހޮވ ނ   ރައީސްފަހ ން  އިއްޒަތްތެރި  ނޫން.  ބައްދަލ ވ މެއް  ސިއްރ   އެއީ  ލައިވްނ ކ ރަން.  ނިންމެވީ   ؛ސަން 

އެ މީހ ންެގ   ،ނަ ދ ވަސްވީ މީހ ން ތިބީމާިމ ދަފ ތަރ  ސާފ ކ ރ މ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަރަށް ިގ  ،ދިޔައީއަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގން

މިއަދ    ންނ ޖެހޭނެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ިގނަ މީހ ން ދައްކާ ާވހަކަ. އެކަމަކ  ާގނޫނ ޕްރިންޓް ޖަހަންފިންަގރ

ކަމަށް   އޮތީ ެއޮގތަކަށް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ މީހަކ  ވެސް ާގނޫނަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ. ާގނޫނ ަގއި އެހެން އޮތް

ކ ރީެގ ޗެއަރޕާސަން   ެގައޅ ަގނޑ މެން ؛ާގނޫނ  ބަދަލ ކޮށްެގން  ،ނޫން  ެއކަން ެއޮގތަށް ކ ރަން ޖެހޭނެ. އެހެން  ،ވަންޏާ

ެގނެސްެގން ނަމަވެސް މިކަން ކ ރާނަމޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިކަން ާގނޫނަށް ބަދަލ   ،ތަނ ަގއި ވިދާޅ ެވއްޖެ  މި

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އަހަރ   5ވޭތ ވެދިޔަ    ،ރަނީ. އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ   މަށްކަ  ކ ރެވިދާނެ

ޗެއަރޕާސަނަކަށް ހ ންނެވި ބޭފ ޅާެގ އިހ މާލ  މީެގތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިެގން އެބަ ދޭ. ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި،  

މީހ ންެގ   39000  ެއކަން މިޮގތަށް މިވަނީ. މި  މާދިޔައިމިކަހަލަ ކަންކަން ކ ރަމ ން ެގން  އި އަޅަންޖެހޭ ހަމަތައް ނާޅ އްވަ

ތިބި. ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއިން، މާފަންނ  ހ ޅަނގ    ތެރޭަގއި ެއކި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ިގނަ މީހ ން އެބަ

ޖެހޭނެ ކަމަށް  ން ކެނޑެންތިބި. މިމީސްމީހ   މީހ ން އެހެން ޕާޓީތަކ ަގއި އެބަ  159ލީމަ ެއނޭގ  އިބަލަދާއިރާއަށް ވެސް  

ތިބި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނާންާގ ޕާޓީއަށް ވައްދާފައި ތިބި މީސްމީހ ން. ޕާޓީެގ   އަދި އޭެގތެރޭަގއި އެބަ ؛އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް

ށް ކަމަ  ބާއްވާ  އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާ ބައެއް. ެއ ޕްރައިމަރީ ؛ދަފ ތަރ  ޕާޓީން ބަލަހައްޓާ ކަމަށް ވަންޏާ

ވަންޏާ އެހެން ޕާޓީއެްއެގ މީހ ން އައިސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕްރަިއމަރީއަށް އަތްަގދަނ ކ ރެޭވ ޮގތަކަށް އެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެހިފައި 

ަގބޫލ  އަޅ ަގނޑ   އެމް.ޑީ.ޕީ ؛އޮތ މަކީ  އަދި  ކަމެއް.  ަގބޫލ ކ ރާނެ  ވެސް  އެންމެން  އޮތް    ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރިއަށް 

ކަމ ަގއި ެވެގންނ ވާނެ.    ސްަގއި ބަިއވެރިވާ މީހ ންނަކީ އެހެން ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ީމހ ންއެ ކޮންްގރެ   ،ކޮންްގރެސްއަކީ

އެ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން   ،ތޯ، ނޫންތޯ ބަލަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނ ން ކަމަށް ވާތީއެއީ އެ ކޮންްގރެސް ރަނަގޅ  

ންވ މަކީ  ީގއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ންކަން ޔަ  ،ން އެއީންކ ރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްަގއި ހިމެނޭ މެންބަރ ީގޔަ

އް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެ ކަންކަން ކ ރެވިެގން ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ެގއްހައެމް.ޑީ.ޕީއަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑ   

އެމް.ޑީ ސާފ ކ ރަންަގބޫލ ކ ރަނީ  ދަފ ތަރ   މިހާރ   .ޕީެގ  ފިންަގރޖެހޭނެ.  ޮގތ ން  އޮތް  މީހ ން  ޕްާގނޫނ   ނެތް  ރިންޓް 

ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެން ޮގތަކަށް ާގނޫނ  ބަދަލ ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ  ޕްރިންޓް ޖަހަންފިންަގރ

ވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، ާގނޫނަށް ބަދަލ ެގނައ މަކީ އެއީ މި މަޖިލީހަށް އޮތް ކަމެއް. ެއއީ ކ ރަން ވެސް  ޙައްސަމީހ ން  
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މަކީ ެވސް ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއކަން ޔ ދިއް. އެ މީސްމީހ ން ވަކިެވެގންޖެހޭ ކަމެ

 މަކީ ައޅ ަގނޑ  ވެސް އެދޭ ކަމަކަށް ވާތީ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ޔ ދިއެޮގތަށް ެވެގން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ބެހޭ މައްސަލައެއް، އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  އެއީޝ ކ ރިއްޔާ  ރައްދ ދިނ ން  މެންބަރ ންނަށް  ެއކ ވެރި  ާގތް    އެހާ  ،ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކ ރާހިތްވާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކ ރީ ރޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަބަދ  ވެސް މި ޕާޓީން ޤައ މީ މަޖިލިސްތައް 

  ، ކަށް ޖަލްސާ ބަންދ ކޮށްފައި ލަިއވްނ ކޮށްޔަ ލައިެގން. އެހެންނަމަވެސް، ކ އްލިއިބާއްވަނީ ލައިްވކޮށް މެންބަރ ންނަށް ހ ޅ ވަ

ެގންނަންެވެގން އިޞްލާޙ ތައް  އެއްޗަށް   39000ކަށް  ޔަ ކ އްލި  ލމި  ހ ށަހެޅ ނ   އެ  ކަނޑާލަންވެެގން  މެންބަރ ން 

ކަށް ޔަ ތަނ ަގިއ ކ އްލި  މި  ،ވަރަށް ޖޯޝ ަގއި އެ ތަނ ަގއި ވާހަކަދަްއކަވާފައި  އިއެއަށް ވަރަށް ހިތްވަރ ދެއްވަ   އި،ތާއީދ ކ ރަްއވަ 

 ކަމ ަގއި ދަންނަވާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.   އެހެން ޮގތަކަށް ވާހަކަދެްއކެވ ން އެއީ ދެން ވަރަށް ހިތާމަހ ރި ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އިކްރާމް ޙަސަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ޮގތ ން ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި   އާދެ! ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންނާ ގ ޅޭޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހ ށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ިމ   ޝަފީޤްهللا މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

.ޕީެގ ޤައ މީ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ދަނީ ކ ރީ ރޭެގ އެމް.ޑީ  ަގއި ވާހަކަދެއްކެވ ން މިފްލޯ  ބޮޑަށް މިހާރ   ވ ރެ  މައްސަލައަށް

ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ   އަދި  ،ސިއްރ ކ ރި ވާހަކަާއއި ބޭނ ން.  ފ ރަތަމަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން  ެއއަށް  އެހެންވީމަ އަޅ ަގނޑ  

ދާއިރާެއއްެގ   ހ ރިހާ  ބަިއެވރިވެބައްދަލ ވ މަކީ  ެވސް  ވެސް  ،ރައީސ ން  މެންބަރ ން  މަޖިލިސް  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް    ،އަދި 

ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެންބަރ ން ވެސް ބައިވެރިވެ ބޭްއިވެގންދިޔަ ބައްދަލ ވ މެއް. އެްއވެސް ޮގތަކ ން އެ ބައްދަލ ވ މަށް 

ތެރޭަގއި ވެސް ސިއްރ  ެއއްވެސް    މ ެގއެ ބައްދަލ ވ  ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންަވއިޓްކ ރިއިރ ަގއި ވެސް އަދި މަޖިލިސް
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ެއ ދާއިރާެގ    ،. ެއ ބައްދަލ ވ ންތަކާ ގ ޅިެގން ެއ ދާއިރާތަކ ެގ ބޭފ ޅ ން ދެކެވިފައިވާ ބައްދަލ ވ މެއް ނޫން އެއީ  ވާހަކަެއއް

ބައްދަލ ވ ން    ތެރި ހަމަ ނިޔަތެއްަގއި އެޞްހިއްސާކ ރަންވާ މަޢ ލޫމާތ  މިހާރ  ވަނީ ހިއްސާކ ރެވިފަ. އިޚ ލާ  މެންބަރ ންނާ

ނިމިެގން  ،ބޭއްވި  ބައްދަލ ވ ން  ރަނަގޅ ކ ރ މައެ  ދަފ ތަރ   ފަހ ން  ށްދިޔައީ  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ ެމން  އެއީ  ބޭއްވ ނ  . 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ؛ަގއިބައްދަލ ވ މ  ކޮންމެ  ދިމާވި.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މައްސަލަ  ދަފ ތަރ ެގ  ވެސް  ތެރޭަގިއ  އިންތިޚާބ ެގ 

 ވަނީ. ދެން ދަފ ތަރ ެގ ވާހަކަާއއި މެންބަރޝިޕްމައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވެފައިެގ  އިންތިޚާބެްއަގއި ވެސް ދަފ ތަރ 

ވާހަކަދައްކާއިރ  ޮގތަށް  ބަލަހައްޓަމ ންެގންދާ  ކޮމިޝަނ ން  އެންމެ  ،އިލެކްޝަންސް    ަގއި ޮގތ    އެދެވޭ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މެންބަރޝިޕް  ޅ  ނ ދަނީ ސަބަބ ތަކެއް ހ ރެެގން. އަބެލެހެއްޓެމ ންއެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  

 . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  މި ފޮނ ވަނީ  ޕާޓީ އޮފިހ ން  .ޕާޓީ އޮފީހަށް  ނަނީފ ރައިެގން މި ެގންފޯމ  އެކި ދިމާތަކ ން  

އެހެންނަމަވެސް،    އަދިެއއް.  ކ ރެވޭނެ ނިޒާެމއް ނޯވޭ ފޮނ ވ މ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އެ ބެލ މަށްފަހ ަގއި ވެރިފައި

އެބަ އެޕްލަިއކ ރެޭވ.   ށްކައ ންސިލ ތަކަ  ، އެޕްލައިކ ރ ން  ށްއަިއޑީ ކާޑަ  ،ކަމަށް ވާނަމަ  މިއަދ  މިސާލަކަށް އަިއޑީ ކާޑަށް ބަލާ

ކޮންމެވެސް ހަރ ދަނާ  އެޕްލައިކ ރެިވެގން އަިއޑީ ކާޑ  ޔ ނިޓ ން އެ އަިއޑީ ކާޑ ެގ އިންތިޒާމ  އެބަ ހަމަޖައްސައިދޭ. މިކަހަލަ  

ވާނަމަ ކަމަށް  ނ ކ ރެވޭ  މިކަން  ތެރެއިން  ަގބޫލެއް  ،އ ސޫލެްއެގ  ހިނގައިދާނެ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރެވިެގން  މިކަން  ނ ކ ރަން 

މި  މިހާރ   ވެސް   ކަމަކަށް.  ނިޔާޒް  ޢަލީ  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ޮގތ ން  އޮތް 

ވިސްނ މަށްފަހ ގައި،  ފާހަަގކ ރަްއވައިފިހެން ވެސް  ނ ކ ތާތަކަށް  އޭެގ  ނ ކ ތާތަކެއް.  ރަނަގޅ   ރަނަގޅ   ވަރަށް  މިއަށް   

 މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތް. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާލަންޔ ދިހައްލެއް ލިބިެގން

އޭެގކ ރީެގ ޤައ މި މަޖިލިސް   ،ނިންމ މަކީނ ކ ރަން އެ ނިންމިފަހ ން ޤައ މީ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ލައިވް  އެންމެ ؛ބޭނ ން

ލައިވްކ ރ  ހަމަޖަލްސާ  މަންޒަރ ތަކަކީ  ފެނިެގންދިޔަ  އެ  އެމް.ޑީ.ޕީަގމ ން  މެންބަރ ންނަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  ެވސް    ގެ އިމ  

މަންޒަރ ތަކެއް  ރީތި  އެހާ  ނޫން.  ެގ  މެންބަރ ންނަށް  ކަމެއް  ފާހަަގކ ރި  މެންބަރ ން  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތ ަގއި 

ލްސާތަކެއް ކޮންމެހެން ކ ރ މަކީ ކޮންމެހެން މ ހިންމ  ކަމެއް ނޫނޭ.  ލަިއވް ހ ރިހާ ޖަ  ،އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ޝ ކ ރިއްޔާއާދެ! އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވިސްނ ން ިއނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ހައްމަދ  ވަޙީދ .    ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 
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އަހަރ  ވަންދެން ހިފަހައްޓަމ ން އައި ސަތާރަ  ދޭކަށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ޕާޓީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ރައްދ 

ތިރީސް ނ ެގންފާނެ.  ފަހަރެއްަގއި މޫސ މީކޮށް މި ޕާޓީއަށް ވަދެވަޑަިއެގން އ ޅ ްއވާ ބޭފ ޅ ންނަށް އެނިގަވޑައިހަމަތަކެއް  

ކަމެއް    މެންބަރ ންެގ ބަހެއްނެތި ެއކަމާ ކ ރެވެނީ ކޮން ބަހ ސެއް،  ނ ކޮށް ވްގ ޅޭ ކަމެއް ލައި   މެންބަރ ންނާނ ވަ ހާސް  

ތިރީސް ނިންމާލި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.    އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެހެން ބޭފ ޅ ން ހ ށަހެޅީ ކޮން ހ ށަހެޅ ންތަކެއް ނޭނިގ  ،ނޭނިގ

ިއވްކ ރަންޖެހޭ. އާންމ  މެންބަރ ންނަށް  ބޮޑ  ކަމެއް ނޯންނާނެ ލަ  ެއއަށްވ ރެ  ،ގ ޅޭ ކަމެއް   މި ޕާޓީެގ މެންބަރ ންނާ  ނ ވަ ހާސް

މި ހަމަ ފަހަރެްއަގިއ  ކ ރިން އަބަދ ވެސް ވެރިކަމ ަގއި އޮންނަ ޕާޓީަގއި ހ ންނަާވ ބޭފ ޅަކަށް  ،  އެނެގންޖެހޭ. އެހެންވިމާ

 އެނިގވަޑައިނ ެގންފާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޙަސަން އިކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ  ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

އި ޑިމޮކްރަސީއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކަންކަން  ތިރާމ ހ އާދެ!  ނިމޭއިރ ަގިއ ކ ރަންޖެހޭ. 

އ ސޫލ ންޑިމޮކްރެ އި  ނިިމެގންދިޔައިމާ  ޓިކް  ވާނަމަތިރާމ ހ ެއއަށް  ކަމަށް  ނޭނޭގ  އެއީ  ،  ކ ރަން  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް 

 އިނޭގތޯ.   އެ ވާހަކަ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީ ހެން.ކަންބޮޑ ވ ެމއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްމެންބަރ    ިއއްޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޔަޢ ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  .ޝ ކ ރިއްޔާ  ވެސް  ފ ރިހަމައަށް ދާ   މި  ކ ރިއަށް  ެގންހ ށަހެޅި  އަޅ ަގނޑ   މިއްސަލައަށް   

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،    މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ  ،މިކަމ ެގ ޒިންމާ ނަަގން މި ޖެހެނީ ކޮންބައެއްތޯ   .ތާއީދ ކ ރަން

ސިޔާސީ  އައީ ވެސް އަދި  މިހިސާބަށް    ،އަޅ ަގނޑ  ިމ މަޖިލީހަށް ހޮވި،  އަޅ ަގނޑ  މިތާ ހ ރެ މިއަދ  ވާހަކަދަްއކާއިރ  

އ ޅެނީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެްއެގ    ހަރަކާތްތައް ައޅ ަގނޑ  ފެށިެގން މިއަދާ ހަމައަށް މި ހ ރިހާ ހަރާތްތަކެްއަގއި މި 

ނެތީމައެްއ    އި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ެއްއވެސް ޕާޓީއެްއަގެއއް ނެތް. އެްއވެސް ޕާޓީއެްއަގ  ،ހިތާމަޔަކީ،  ޮގތ ަގއި. އެހެންނަމަވެސް
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އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ނެތީމަ ހިތާމަކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ީމެގ ޒިންމާ ކޮންމެވެސް ބަޔަކ     .ނޫން ހިތާމަކ ރަނީ

ތަރ ން ބަޔަކ   ޕާޓީެގ ދަފ   ،ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ  ށްަގދަޔަ  ންމެިގނައިން އެ  އެންމެ  އިނަަގންޖެހޭނެ. ދެން މި މައްސަލައިގަ 

ޑިޑޭޓ ން ވެސް  މަށް ވާދަކ ރިއިރ  ދެ ކެންާގފަހ ން ޗެއަރޕާސަންެގ މަ   އ ނިކ ރާތީ އެ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ

ޮގސް   ،ކ ރި ވަކާލާތ  ާގތަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  އެއް  ެގމެންބަރ ން  ،އޯޕަންކޮށް  މަންބަރ ންނާ  ޮގސް  ދެކެވ ނ   ކޮށް  ާގތަށް 

މަޝްވަރާއަ  ،ެއކީއާ  މަޝްވަރާ ދަފ ކ ރެވ ނ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ތިބި  ކީ  ތެރެއިން  ތަރ ަގއި  ތެރެއިން މީހ ންެގ  މެންބަރ ންެގ 

ދަފ  ދަފ އިލެކްޝަން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މެންބަރ ން  ނެތް  ދީފައިތަރ ަގއި  މ އްދަތެއް  ަވކި  ވައްދަން  މ އްދަތ ގެ   ،ތަރަށް    އެ 

. އެ އ ސޫލ ން އެކަން ކ ރީ. އެ އ ސޫލ ން އެންެމ  ކ ރާނެ ވާހަކަޕާޓީން ވަކި  ،ކަމަށް ވަންޏާ  ތެރޭަގއި އެކަން ނ ކޮށްފި

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހ ރިހާ ދާއިރާތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ    ،ެއކަން ނިންމީ.  ެގ ޖަލްސާއިން އެކަން ނިންމީހ ޤައ މީ މަޖިލީ  އިފަހ ަގ

ލަބިްއޔަތ ން އެކަން ފާސްކޮށްެގން. އެީއ  ޣ ެގން ބޮޑ  އަހިމެނޭ ޮގތަށް ދާއިރާތަކ ެގ ރައީސ ންެގ މެދ ަގއި ވޯޓަށް ނަަގއި 

  ިވެގންލެއިލަިއެގން ކ ރި ކަމެއް ނޫން. އެއީ ހަަމ އެންމެނަށް ހ ޅ ވައިަވއްކަމެއް ކޮށްެގން ަގދަބާރ ން ނޫނީ އޮޅ ވަ   ،ަގދަބާރ ން

ކ ރެވ ނ    ،ވާހަކަތަކާއި  އެ ޖަލްސާަގއި ދެކެވ ނ   .ކަން އެކަނި. ހަމައެކަނި އެ ޖަލްސާ ލައިވްނ ކ ރާބޭއްވި ޖަލްސާެއއް

ލައިެގން  އި. އެހެންވިމާ، އެއީ ަވކި ބަޔަކަށް އޮޅ ވައާންމ ކޮށްފަހާމަކޮށް  އޮތް    ހ ރިހާ ކަެމއް މީޑިއާަގއި އެބަ  ،ކަންކަމާއި

ޗެއަރޕާސަން   މިހާރ ެގ  ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކެްމޕޭނ ަގއި  އަދި  ނޫން.  ކަމެްއ  މަ ؛ހޮވިފައި ކ ރި  މަށް  ާގއެ 

ތިމަންނަ   ،ދެއްކީ  މެންބަރ ން ާގތަށް ޮގސް ؛ދާ އެްއކޮށް ރައްޔިތ ންއ އެ ވަ  .ދ ެގ ސަބަބ ންއ  އެ ވައޮތީ ވެސް    ފައި އެހޮވި

ތެރޭަގއި އެންމެ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރަމ ން އައި ކަންތައް ެއއީ.  އޭެގ.  ކަެމއް ކ ރާނަމޭ  ްއޔާ މިވެނިއްޖެހޮވި

ތަކ ަގއި ޕްރައިމަރީ  ،މ ތަކަށް ވާދަކ ރާއިރ ާގއެމް.ޑީ.ޕީެގ އެކިއެކި މަ،  .ޕީ މެންބަރ ން ަގބޫލެއް ނ ކ ރޭއެމް.ޑީ،  އަނެއް ކަމަކީ

ށް. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ ކަޮގތް ނިންމަން ތިބެންވާނީ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރ ން ކަމަ   އިރީގަ ޕްރައިމަ،  ޑިޑޭޓ ން ވާދަކ ރާއިރ ކެން

އޮތް   ފ ދޭވަރަކަށް ިގނަ އަދަދެއް އެބަހަމަ    ،މީހ ންެގ ތެރޭަގއި ިގނަ މީހ ން  ކ ރާވަކިހަމަ   ؛މެންބަރ ންެގ ތެރޭަގއި ިގނަ

މެންބަރ ންއެމަ.ޕީ.ޕީ ނިސްބަތްވާ  ކައ ންސިލަރ ން،  ށް  މަ،  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  އެކިއެކި  މީހ ން. ާގޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ތިބި  މ ތަކ އި 

  ،މެދ  ޮގތް ނިންމަން ދޫކޮށްލ މަކީ އެއީ  ޓ ންނާޑިޑޭމ ތަކަށް ވާދަކ ރާ ކެންާގއެހެންވީމާ، އެ މީސްމީހ ން އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަ

ވެސް ނެތް. ޕާޓީތަކަށް    އެ ީމހ ން ތިބެެގން ޕާޓީއަށް ވާނެ ޮމޅެއް  ، އެމް.ޑީ.ޕީން ރ ހޭނެ ކަމެްއ ނޫން. އަދި އެހެންނޫނަސް

 ، މެންބަރ ން ތިބެެގންވަކިކ ރަން ނިންމި    މިއިން،  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ފައިސާ ލިބޭއިރ  ؛ފައިސާ

މިހެން  ؛ފޮއްޗެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، މި މީހ ންެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑ  ތެރެއިން ޕާޓީއަށް ލިބޭ އެންމެ ފައިސާއަދި  

ޕާޓީެގ ހަމަ ވަރ ަގދަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރ ން    ،ސީދާ މި ޕާޓީއަށް ލޯޔަލް  ،ަގބޫލ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ     ވާހަކަދަްއކާއިރ  ެވސް

ތިން    .ދިނީ  ދަން ފ ރ ޞަތެއް މިއްވަ   ކަން. ައޅ ަގނޑ މެން އެ މީހ ން އަލ ން ޕާޓީެގ ތެރެއަށްތިބި  ެގތެރޭަގއި އެބައޭ

،  ދާފައިއްތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެމް.ޑީ.ޕީ މީހ ން މި ޕާޓީއަށް ވަ  ެގމަސްދ ވަހ ެގ ފ ރ ޞަތެކޭ. އެ ފ ރ ޞަތ 
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ޕާޓީެގ    ،ޕާޓީ ރަނަގޅަށް ސާފ ކޮށް  ،ޕީ.ޕީ.އެމް މީހ ން ޕާޓީން ބޭރ ކޮށްފައިތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްނ ވާ  އަދި އޭެގ

ނަށް މެންބަރ ން  ެގއެމް.ޑީ.ޕީ  . ބޫލ ކ ރެވެނީަގން އަޅ ަގނޑަށް އެންމެ  ޔ ދަފްތަރ  ސާފ ކޮށްެގން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްދި

 .  ަގއި އެ ާވހަކަ ދައްކާލީ. ޝ ކ ރިއްޔާބޫލ ކ ރެވޭތީ، މި ފ ރ ޞަތ ަގބޫލ ކ ރެވެނީ އެޮގތަށް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގވެސް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި މައްސަލައަކީ މީެގކ ރިންއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ   ެވސް މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ 

ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، މި ތަޅ މ ން މި މައްސަލަ ހަމަ    މެންބަރ  މި ތަޅ މަށް ެގނައި މައްސަލަެއއް. އެ

ޝަފީޤް މި މައްސަލަ  هللا ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ބޭރ ކޮށްލީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ  

އަޅ ަގނޑ މެން    ،މ ަގއި ިވޔަސްކަ  އަނެއްކާވެސް ހަމަ ެއއީ ކޮންމެ ޕާޓީައކ ން އަިއ މައްސަލައެއް  ،އޮތ ން އޮތް  އްސަެގނެ

ފަހ ން    މި ސަރ ކާރ  އައި  ބަލައި މި ަގންނަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޙަޤީޤަތ ަގއި ިމީއ ވަރަށް ބޮޑ ވެއްޖެ މަްއސަލަެއއް.

ދ އްާވލ މަށްސިސްޓަ މެންބަރޝިޕް  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ޮގތެއްަގއި  ވަރަ މެޓިކް  ސަރ ކާރ    ށްޓަކައި  މަސައްކަތްތަކެއް   ެގިގނަ 

ކޮށްފަިއވާ އެާއއެކ    ކަންތެރެއިން  ހަމަ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރޭަގިއ  އިލެކްޝަންސްެގ 

ރަޖިސްޓަރކޮށްފަިއވާކަން ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި  ،ން އެކިެއކި ޕާޓީތަކަށް ަވަގށް ެގންޮގސް ޕާޓީތަކ ން މީހ 

މާނައަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ޕާޓީތަކ ން މީހ ން   ؛ ތަޙ ޤީޤެއް އީމިކަމާ ބެހޭ ޖިނާ ؛ރައީސް، ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން

މިކަމ ަގއި ކ ށްވެރިވާ    ިއ،ތަޙ ޤީޤެއް ހިންަގ  އީޖިނާމ ންެގންދާ ޖަރީމާ  މި ހިންިގ ޖަރީމާ ނ ވަތަ ހިންަގ  ވަަގށް ބަދަލ ކޮށް

މިާއއެކ   ހަމަ؛ ކ ށްވެރިާވ ފަރާތްތަކަށް އަބަދ ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،ފަރާތްތައް

އް އެބަ  ތެރޭަގއި އ ފަންކ ރާ ޕާޓީތަ  ެގތާއެއްމިސާލަކަށް ހަފ ބައެއް ޕާޓީތައް އ ފެއްދ މ ަގއި  ،  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

  ވެސް ޖަހާފައި ހ ންނަ   އިނިގލީެގ ޕްރިންޓ އި  އިނިގލި، ފައިެގ ބޮޑ ވަ އި  މީހ ންެގ  ބޮޑ ވަ،  ވަރަށް ފަސޭހަ ޮގތަކަށްހ ރި.  

ހަމައެކަނި   ފިންަގރ  ،ޕްރިންޓްރފިންަގކަމަށް ވަނީ. އެހެންވީމާ،  ޖައަތ ެގ  މި  ިއ  ހަނީ. ފައިެގ ބޮޑ ވަ ޕްރިންޓެއް ނޫން 

ދާފައި ހ ރި ކަމަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ. އަދި އެކަން ކ ރ ވި މީސްމީހ ން އްވެސް ޖަހައިެގން މީހ ން ވަ  އިނިގލީެގ ޕްރިންޓ 

ހ ރިކަން ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވޭ.    އިން އިޢ ތިރާފްވެފައިޛަރީޢާ އިން، ޓީވީާއއި މީޑިާއެގ  ރީޢާޛަޓީވީެގ އެކިއެކި  

ހިއ މަން ޓްރެފިކިންެގ ާގނޫނ  އިްއޒަތްތެރި    ،އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ ކަމެއް  ،ހިތަށްއަރަނީ  ަގނޑ އަޅ 

  ، ހިއ މަން ޓްރެފިކިން. ވަގ ފާރި  ބާވަތްބާވަތ ެގ ؛ތަރ ެގއްެއކި ވަ  ރައީސް. ހިއ މަން ޓްރެފިކިންެގ ާގނޫނ ަގއި އެބަ ހ ރޭ



2220 ޖޫން 7              ޖަލްސާ                             ވަނަ  11ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

44 

 

  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއް  ،މި ޮއންނަނީ  ގައި  2ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ެގ    12 ާގނޫނ ެގ  ތެރޭަގއި މިއިންސާނީ ަވގ ފާރި. މީެގ

ތެރޭގައި.  ަވަގށް ބޭނ ންހިފަިއެގން ފައިސާ ހޯދ ން. ރަޖިސްޓަރކ ރ ން ވެސް މީެގ  ،ތަނ ން އަނެއްތަނަށް މީހ ން ެގންޮގސް

ން ޓްރެފިކިންެގ ކ ށަކަށް މިކަން ނ ވާނެބާއޭ.  ހިއ މަ  ،މި މ ޅި މާއްދާ ކިޔާލީމަ އެބަ ދޭހަވޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ

ކަމަށް ވަންޏާ   ސާ ހޯދާއިޕަށް ބަލައިެގން ފަ. މެންބަރޝިއެއީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ މި ހޯދަނީ މެންބަރޝިޕަށް ބަލާފަ

ނަވަނީ.  ދަން  މީހ ން ވިއްކަިއެގންނޫންތޯ ފައިސާ އެ ހޯދަނީ. އެހެންވީމާ، މެންބަރ ން، ރައްޔިތ ންެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ   މި

ބޭނ ންހިފަިއެގން   އްެގ ޮގތ ގައި މީެގ ވެހިކަލެ ންނެތި ކަނޑާލަިއެގން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ  އެ  ބޭފ ޅ ންނަށް އެނގ މެއް

  ،ރީކޮށް ނ ވަތަ އާ ޕާޓީއެއް އ ފަންކޮށްެގންއަނެއް ޕާޓީައކަށް ެގންޮގސް ރަޖިސްޓަ  ޮގތ ަގއި ބޭނ ން ހިފައިެގން  ެގޕްލެޓްފޯމެއް

ނ ވޭބާޭއ ައޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރާ. އެހެންވީމާ،    އިސާއިން ފައިސާ ހޯދ ން މިއީ އިންސާނީ ވަގ ފާރިއަކަށްދައ ލަތ ެގ ޓެކްސް ފަ 

ތަޙ ޤީޤެއް   އީމިކަން ހަމަ ހަރ ކަށި އިބާރާތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ށްވެރިކ ރަންޖެހޭ. އަދި އިލެކްޝަންސްެގ މައްޗަށް ޖިނާ

މި މައްސަލަ ކޮމިޓީަގއި ވަރަށް  ، އެދެނީކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. އަޅ ަގނޑ   ލަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަހިންގ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ އަމިއްލަ މަންފާ    ،ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ވެސް ެގނެސް   ށްއަދި ާގނޫނަ  ،ވި ރަނަގޅަށް ދިރާސާކ ރެ

ޕްލެޓްފޯމަކަށް ހިންާގ  ވެހިކަލަ   ،ހޯދ މަށް  ނ ހެދ ންސިޔާސީ  ޓްރާން  .ކަށް  މިއާއެކ   ކޮންމެ ހަމަ  ޮގތެްއަގއި  ސްޕޭރެންޓް 

އެކ  ޕާޓީއަށް ރަޖިސްޓަރކ ރެވޭނެ ނިޒާެމއް    އެ ރަްއޔިތެްއެގ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާ  ،ވެސް އެ ބޭފ ޅެްއެގ  ރައްޔިތަކަށް

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ޔ ެގންދިކ ރެވި އިމ ާގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި   މަޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އިއްޒަތްތެރި  އ މެންބަރ .  ހ ރިހާ  އެދިަވޑަިއެގންފައިވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން  ޟޫޢަށް 

 ނިމ ނީ.  އިދައްކަވަ ފ ޅ ތަޅ މ ގައި ތިއްބެިވ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަ ؛މެންބަރ ން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަ  ،ަގއި ޮއތީ މިއަދ 7.1ޖެންޑާ ނަންބަރ   އެ

ރާރ   ަގަވގ ތ     ވަރަކަށް އ ޅ ްއވާތީ، މި  ރާރެއް. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާލާސްކަންފ ޅާ ކޮންމެވެސްަގ

 ވަނީ.  ހ ށަހެޅ އްވެން ނެތް ވާހަކަ ވިދާޅ ވެފައި 
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 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ؛ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް

ކ ނި   ،ތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން   -{ 8.1}

  ؛މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް. ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ އެްއވެސް މެންބަރަކ  އިންނެިވއްޔާ

މ ޙައްމަދ  ނާނދަ  -{8.2} މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ޡިެގތީ  ނަންބަރ     ، މް    2010/7ާގނޫނ  

އިދާރީ) ާގނޫނ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ލަޒީ  ބިލަށް އިޞްލާޙ   (އަށްދާއިރާތައް  ބިލ .  ެގނައ މ ެގ 

މެންބަރަކ . ިއއްޒަތްތެރި  ެއއްވެސް  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  މިއަދ ެގ މަސައްކަތ ެގ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން 

 ފައިވާ މަސައްކަތް ނިމ ނީ. ތެރެއިން ތަޅ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ މަށް ހަމަޖެހި

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ؛ ޖެހިިއރ ، ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީ  10ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ރޭވިފަިއވާ ޮގތް ދަންނަވައިލާނަން.  

ޤައ މެއްެގ    ކޯޕަރޭޝަންެގ މެންބަރ   ންގ ފައިނޭންސި  އިސްލާމިކް ޓްރޭޑްިއންޓަރނޭޝަނަލް    ،ަގއި ހިމެނޭްގރޫޕ   ބޭންކ 

ށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވާފަިއާވ  ރ ހ ން ހޯދ މަ  ެގމެދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ   އި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއެވރިވ މާޮގތ ގަ 

  10ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަތައް ދިރާސާކ ރ ން.  ؛ ޖެހިއިރ ، ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ  10މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ ން.  

ޖެހިއިރ ، ސްޓޭޓް އޯންޑް    11ބެހޭ ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން.    އިންޝ އަރެންސާ؛ ސަބް ކޮމިޓީޖެހިއިރ ، މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީެގ  

ކޮމިޓީ ޝަޒަ ؛ އެންޓަރޕްރައިސަސް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  ޭގސް  ޝިޔާމް އިމޯލްޑިވްސް  ލް 

ނިންމެވ މާ މަޖިލީހ ެގ  ޕްރައި  ރައްޔިތ ންެގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޑީ.އެޗް  ތިން  ބޮޑ ޚިލާފަށް  ލިމެޓ ން  އެޗް  .ޑީ ؛ެވޓް 

އެ މައްސަލަ ބައްލަަވއިދިނ މަށް   ،ޭގސް ަގންނަމ ންދާތީ  އިއްގަ ލިމިޓެޑ ން ބޮޑ  ޕްރިމިއަމެޕްރައިވެޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  

ަގއި ފޮނ ވާފަިއވާ މައްސަލަ    2022މާރިޗް    14މ  ކޮމިޓީން  އާން  ،ަގއި ފޮނ ވާފައިވާ ސިޓީ   2022ފެބްރ އަރީ     9އެދި  

ދޫކ ރެވިފަިއާވ  އަހަރަށް    50  ަގއި   23،  2000ޖ ލައި    ށްލިމިޓެޑަ  ސްދިރާސާކ ރ ން. އައިލެންޑް އޭިވއޭޝަން ސަރވިސަ 

ތިމަރަފ ށީ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ތަރައްޤީނ ކ ރެވި ލަސްވާ ސަބަބ  ބައްލަވައިދެއްވ މަށް އެދި  ރ އްތިބިރަށްތ.  

؛ ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ   11ލަ ދިރާސާކ ރ ން.  ފޮނ އްވާފަިއވާ މައްސަ  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ 
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ދިރާސާކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ޮއޑިޓަރ    ވަނަ އަހަރ ެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ  2021ކޮމިޓީެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އިދާރާތަކ ެގ  

ބޭފ ޅ ންނާ އޮފީހ ެގ  ކޮމިއަޖ ޑީޝި  ،ޖެހިިއރ   11ބައްދަލ ވ ން.    ޖެނެރަލްެގ  ދިރާސާކ ރ ން.   ހެއްކާ ؛ޓީރީ  ބިލ   ބެހޭ 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ    99/2ނަންބަރ   ާގނޫނ   ؛ ތިޞާދީ ކޮމިޓީ ަގއި އިޤ 12:30

 ރ .ޖަހާއި 9ވާ ބ ދަ ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   2022ޖޫން  8މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ،  ބިލ  ދިރާސާކ ރ ން. ދެން
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 6/7/2022 9:15:19 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaa ge dhashun
Velidhoo Dhaairaa ge izzaitheri Member hushahalhuvvaafaiva massala ah
bahuskurumah

Results

Present: 42
Eligible to vote: 41

Yes: 40
No: 0

Abstain: 0
Voted: 40

Not Voted: 1

VOTE - 1 / 2    [Document created: 6/7/2022 9:16:04 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes

VOTE - 2 / 2    [Document created: 6/7/2022 9:16:04 AM]



Overall Voting Result 6/7/2022 10:17:36 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaa ge dhashun
Velidhoo Dhaairaa ge izzaitheri Member hushahalhuvvaafaiva massalaige
bahusge vaguthu ithurukurumah

Results

Present: 57
Eligible to vote: 56

Yes: 22
No: 0

Abstain: 0
Voted: 22

Not Voted: 34

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/7/2022 10:18:20 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Not Voted
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Not Voted
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Not Voted
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
49 Ahmed Saleem (PPM) Eydhafushi Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/7/2022 10:18:20 AM]



ID Name Organisation Result

76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/7/2022 10:18:20 AM]




