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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 23ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/18އޖ/ރު އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  4 ،ށް އަ 2015/18/62ން އި 2015/18/59ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. މި  11ވަނަ ޖަލްސާއިން  8ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015އެީއ، 

ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ  އިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސަ

ބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް ގަގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 

 ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ.  -4.1

 .2ގައި ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2:00މެންދުރުފަހު . 3ކޮޓަރި 

 

 .ހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖިލީ. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

މޫން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، އުދިއްގަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.1

ށް ފިޔަވަޅުެއޅުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ފުރަތަމަކިޔުން އިްއވުން. އޯޯޒން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމަ

 ފިޔަވަުޅއެޅުމާ ބެހޭ ބިލު.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ސިޔާީސ ) 2013/4ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު  މެންބަރު އަނާރާމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި  -6.1

ަގިއ  2015ބަރު ންނޮވެ 9 ،ށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީނު( އަޕާޓީގެ ގާނޫ

 ،ށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ . މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުއިަވނަ ޖަލްސާގަ 12ވަަނ ދައުުރގެ ތިންވަނަ އަހަުރގެ  2015 ،ބޭއްވުނު

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހުށަހަޅާފައިާވ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. `. އާދެ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އަޅުގަ

ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. މި މާއްދާގެ )ހ(ގަިއ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި 35އެ ގާޫނނުގެ  ،އިޞްލާޙުތަކަކީ މިއީ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭނީ ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފަިއާވ 

ވަަނ  35އެގޮތަށް ުބނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ  ސް މެންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށް އެކަންޏޭ. ހަމަހާ 7ޕާޓީތަކުގެ ތެެރއިން، 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓް ަރއްޔިތުްނގެ  -ގެ )ރ(35ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.  މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި
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ން ހަމަކުރާ ޕާޓީއަކަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުެގ ހާސް މެންބަރު 7ފަހުން  މަޖިލީހުން ހިނގަމުންދާ އަހަރު ފާސްކުރާ

އެ ، ެއ އަހަރު ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާެގ އެހީ ިސޔާީސ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރާއިރު  ،ބަޖެޓް ހިނގަން ފެށުމުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  35 ،ވަނަ އިޞްލާޙަކަްށ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި ވާނީ  3އެގޮތަށް  ނުލިބޭނޭ. ހަމަ ެއއްފައިސާ

ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެްޓ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ހިނގަމުންދާ އަހަރު ފާސްކުރާ  ،ށް. ެއގޮތުންއަ

ހާސް މެންބަރުން ހަމަކުރާ ޕާޓީއަކަށް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާގެ އެީހ ލިބޭނީ ވިދިގެން އަންނަ  7ފަހުން 

ނޑު ގޮތެްއގަިއ އެ ބަޖެޓު ،ފަހު އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްވުމަށް ން ދޫކުރާ ފައިސާއިންނޭ. އާެދ، މި އިޞްލާޙު މައިގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެވިފައި ވަނީ މި އަހަރުެގ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ

ގޮތަށް.  ގައި އިޞްާލޙުގެނެވިަފއި ވަނީ. ކުރިން އޮތީ ފައިސާ ލިބޭ 2015 ަގސްޓުއޮ 19. ެއއީ މެދުތެރޭގައި

ހާސް މެންބަުރން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް ަދއުަލތުން އެްއވެްސ ފައިާސއެއް  10އެހެންނަމަވެސް، އެ އިޞްލާާޙ ގުިޅގެން 

ނޑު ިމ  2015 ގަސްޓު އޮ  19ނުލިބޭ ގޮތަށް ަކނަޑއެޅިފަިއ އޮތީ  ަގއި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަަކކާ ުގޅިގެން. އަުޅގަ

ހާސް މެންބަރުންނަށް ބަދަލުކުރަން  7ތަން  ހާސް މެންބަރުން އޮތް 10 ؛ނަށްހާސް މެންބަރުން 7ހުށަހެޅީ ޙަޤީޤަތުގައި 

ނޑު ސަބަބުަތކަކީ؛ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނުޑ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ،  ދާލަތު ޕާޓީއަށް އެ ފުރުޞަތުތައް އަހުށަހެޅި މައިގަ

ނަޑކަށް  ވަގުެތއް  ،ނެުވނުއިރު. އެގޮތުންވީ އެ އިޞްލާޙުތައް ގެ މަސް މި 3ލިބިފައިނުވާތީ. އެގޮތުން މިއަަދށް ގާތްގަ

 ބަރުންއެގޮތަށް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން އެބަ އޮތް ފާހަގަކުރަްއވާފައި ިޑސެ ނެތް މެންބަރުން އިތުރުކުރާކަށް. ހަމަ

ވުރެ  ހާހަށް ާދލަތު ޕާޓީގެ ދެއަ ،ލުެވެގންދާނެ ކަމަށް. ެއގޮތުންތިތައް ެވސް ބާްށ ފިންގަރޕްރިންޓް ެނތް ފޯމުއަ 31

ެއއީ ޕާޓީއަްށ ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުމެއް ކަމުަގިއ  ،މެންބަރުން އުނިެވގެންާދ ގޮތަކަށް އޮތީ. އެގޮތުން ގިނަ 

ގައި ހުައދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ޕާޓީައކަށް ދައުލަތުްނ ޕާޓީތައް ތަމްސީލުކުރާތީ

އަދި ަވރަށް ހަރަކާތްތެރި ޕާޓީއެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑު  ،ްއޔަތުންވެސް ތަމްސީލުކުރާ ޕާޓީެއްއގެ ހައިސި

އެއީ އެންމެ އެކަީށެގންވާ ގޮތެއް ނޫން. އެއީ  ،ގޮުތގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިގޮތަށް ދިމާވުން ބޫލުކުރާގަ

ނޫނަކަށް ބަދަލުގެނެވެންޏާ. އެގޮތަށް ގާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރަން އެކަީށގެންވާ ުފރުޞަތު ދޭންވާނެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ދައުލަުތގެ ބަޖެޓް އެހެނިހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް ލިބެނީ ހަމަ ސިޔާސީ ގޮތުން  ،ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

އި މަޝްވަާރއާއި އިރުާޝދުދީ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ޔާޤައުމު ތަމްސީލުކޮށް، ޤައުުމެގ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ މެދު ަލފަ

އެކު  ދާލަތު ޕާޓީ ވެސް ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކަމާއަޓަކައި. އެހެންކަމުން، ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ގޮުތން  ކުރުމަށް

ހާސް  10ގޮތުން  ދާ. އެހެންަނމަވެސް، މި ކަންތައްތައް ވަމުންއިރަޙްގަސްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ސިާޔސީ މަ

ގެ މަގު ވަރަށް ބޮަޑށް ފުރުޞަތު ފުޅާވެފައިާވ މެންބަރުން ހަމަނުވެއްޖެ ނަމަ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ޕާޓީ ނެތިދިއުމު

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ެއ ޕާޓީއެްއގެ ކަންތައްަތއް ުކރިއަރުަވއި މަަސއްކަތްކުރަްނ  ދުވަސްވަެރއްކަން އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ެއ ޕާޓީައކުން އިސްނަގަންޖެހޭތީ ައޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެ ؛ވެސް ތިބޭނީ ޅީ. ދެން ހަމަ އަުޅގަ
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ނޑަްށ ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް  ހާސް މެންބަރުން ހަމަވުން  7ބޫލުކުެރވޭ އަދަދެއް އެީއ ގަމީގެ އިތުރުްނ ވެްސ ހަމަ އަުޅގަ

 .ބޫލުކުެރވޭ އަދަދެއްގަހާސް މެންބަރުން ހަމަވުން އެއީ ހަމަ ވަރަށް  7ނާޔަތްތައް ދިނުމަށް އިއެއީ. އެ ޕާޓީައކަށް މާލީ 

ހާްސ  10ހަމަނުވިކަމުަގއި ިވޔަސް. އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ މި ދެންނެވި ިއޞްލާޙު،  ހާސް މެންބަރުން 610އަދި 

މަސް ކުރިން  3ައއީ މީގެ  މެންބަރުން ކޮންމެހެން ހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރި އިޞްލާޙުކުރި އިޞްލާޙު މި

ތައް ވެސް ރޕްރިންޓް ނެތް ފޯމުެއގޮތަށް ެއއްެވސް ފުރުޞަތެއް ނެތި ފިންގަ އެްއވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތި. އަނެއްކާ ހަމަ

ހާހަށް ވުެރ ގިނަ މެންބަރުން ގެއްލުމުން ޙަޤީޤަތުގައި ކުދި ޕާޓީތަކަްށ  ދެ ،ޮއތީ. ެއގޮތުން ލުވެގެންދާނެ ކަމަށް މި ތިބާ

އޮތީ. ދެން ކޮންމެ ޕާޓީއަކީ ވެސް ހަމަ އެ  ދޭވަރުގެ ޮބޑެތި ެގއްުލންތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މިއްފޫނުބެ

ރަދާއި، ދަތުރުތައް ުކރުމާއި، ޕާޓީގެ ހަރަކާތްަތއް ހިންގުމާ، މި ކަންތައްތަކަށް ޚައެއް ހިންގުމަށް ޓަަކއި ޮއފީސް ޕާޓީ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. އެގޮތުން ނޑު އު ،ފައިސާ ބޭނުންވާ ޕާޓީތަެކްއކަން އަުޅގަ މީދުކުރަން ހަމަ ހުރިހާ އްއަުޅގަ

މި އިޞްލާުޙ ބަލައިގަންނަން ޯވޓުދެްއވާނެ ކަމަށް. އަދި ައޅުަގނޑު ިމ  މެންބަރުން ވެސް މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި

 ދާލަތު ޕާޓީއަށް ހަމަ ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ވެސް ވަރަށް އަފުރުޞަތުގައި ެވސް ހަމަ ދައުލަތުން ވެސް މިހާތަނަށް 

 އަދާކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖު ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ވަގުުތ. ެއއީ،  3ލަ މުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 22ރީ ޕާޓީއަށް ހޫިސުކންތު. ޖުމް 20މިނެޓު  45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ދާލަތު ޕާޓީއަށް އަސިކުންތު.  18 މިނެޓު 10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  40މިނެޓު 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  6ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ތާއީދުނުުކރެވޭ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

އެބަޖެހޭ. އަބަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުެމން ފުންކޮށް ވިސްނަން

އްލަ މަޞްލަޙަތާއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ މަޞްލަޙަތުތައް ދަމަހައްޓަން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ައގުހުރި އަމި

މިއީ  ؟ވެއްޖެ ނަމަ، ދެން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ައޅުަގނޑުމެން ވަކާލާުތކުރަނީ ކޮންއިރަކުތޯ ންވަގުތު ބޭނުންކުރާ

މިއީ ެވްސ  ؟ގަނީ ސަރުކާރުން ލިބޭ މަދު ލާރިކޮޅުންތޯޔާސީ ޕާޓީތަްއ ހިންވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސި 

އެ ޕާޓީތަކާ ގުޅިަފއި ހުރި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ހަމަ ބޮޑެތި އެހީތައް  ށްވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ބައެއް ޕާޓީތަކަ
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އަދި ޕާޓީގެ  ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކާ ،ބޫލުކުރަންެޖހޭ. ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގަވެސް ޙަޤީޤަތެއް އަޅުަގނޑުމެން  ލިބޭ. މިއީ

ކޮންގޮތަކަށްތޯ ޕާޓީ  މން ެއބަޖެހޭފަރާތުންވެސް ގިަނގުނަ އެހީަތއް ލިބޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާ

ދެން ސަުރކާރާ  ،ނިޒާމު ބިނާވެގެްނވަނީ ފައިަނލީ. މި އޮންނަނީ ސަރުކާރަްށ ތާއީދުކުރާ ސަުރކާރު ހިންާގ ޕާޓީއަާކއި

ކުރަނީ މި  އަަބދުވެސް ކޮންމެ ޕާީޓއެއް ެވސް މަސައްކަތް ،ވެރި ޕާީޓއަާކއި ުނވަތަ ޕާޓީތަކަކާ. އޮންނައިރުވާދަ

އެހީވުމަށް  އިވެރިކަމަށް އަންނަން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގައި ެވސް ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން އެހީވާ ތަންތަނުގަ

ްނ އެކިެއކި މަޤާމުތަކަށް އެ ޕާޓީތަކަށް ވޯޓުލިބޭ ނުވަތަ ޭވ. އެއީ ރައްޔިތުްނގެ ވޯޓުއޮއޮންނަ ސިސްޓަމެއް 

ފައިސާ ލިބޭ ފޯމިއުލާެއއްގެ ދަށުން. އަޅުަގނުޑމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެހެން ިނސްބަތުން އިންތީޚާބުކުރެވޭ މީހުންގެ 

ން ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް ދޭ އޮތް ޯފމިއުލާގެ ދަށުން ދައުލަުތގެ ބަެޖޓު ކަމެއް ވެސް އެބައޮތް. އަހަުރން އަހަރަށް މިހާރު މި

ފައިސާ ވެސް މި ދަނީ އިުތރުވަމުން. މި ފައިާސއަީކ ެވސް ކެޕެްއ ނުވަަތ ލިމިޓެއް އޮންނަންޖެހޭ އެްއޗެްއ ކަމުަގިއ 

ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރަންވީ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ްއ ގެންނަޙެ ލާޞްއަޅުަގނޑު ދެކެން. އި

ނެތި މިހާރު ވަިކ  މެއް. ހިފެހެއްޓުއްލިމިޓެއް ުނވަތަ ކެެޕއް ެއކަށައެޅުން. ެއއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެ ދޭނެ މިންވަރުގެ

ނޑުމެން އެބަ  ދަްއކަން.  ޕަސަންޓެއް ދެމުންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ނަރުދަމާ ނޭޅޭ ވާހަކަ ައުޅގަ

ލިބޭ ޚަރަދުގެ ވާހަކަ އެަބ ދައްކަން. ރަްއޔިތުންނަށް  ހޮސްޕިޓަލް ނެތް ވާހަކަ އެަބ ދައްކަން. ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް

ނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ނޫން ނޑުމެންގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ ޚަރަދުކުރަން އަުޅގަ ކަމަްށ  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އަުޅގަ

ޚަނާއާިއ ވިއްޔާ މި ދެންނެވި ނަރުދަމާއާއި ހޮސްޕިޓަލާިއ ސްކޫލުތަކާއި ފާ ކަމަށް ވަނީ ހެދިފައި ފާސްކުރަމުންދާ

 ؟މި ކަންކަމަށް ހުންނަ ޚަރަދު ކޮންތާކުންތޯ ފައިސާ ހޯދަނީ ؛އަނެކަްއޗަާކއި އަނެަކްއޗަކާ، ިމ ކަންކަން، ބޯފެނާއި ސާފު

 ؟ކޮންތާކަށްތޯ މި ވަންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ލާރީގެ ނުވަތަ ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ޕަސަންޓެއް ޕާޓީތަކަށް ޚަރަދުކުރީމާ

 ،ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިސާޔސީ ޕާޓީއެްއގެ ަސއިޒު މި ދައްކަނީ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭބޫލެއް ނުގައަޅުަގނޑު 

އިންތިޚާބުތަކުަގއި ލިބޭ ވޯުޓެގ ނަތީޖާއިން. އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ިސޔާސީ ޕާޓީައކީ 

ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީއަކީ ވެސް ެއީއ އަޅުަގނޑު ނިސްބަްތވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ަދންނަވަންޖެހޭ. 

. ންލަ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރުަގއި ނިކުންނަ ނަތީޖާއިކަމުގައި ދެންނެވިދާނެ. ެއއީ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ލިބޭ ވޯޓުެގ މުޅި ޖުމު 

ަދއުރު  މި ދެންނެވި ުހރިހާ ހައިސިއްޔަަތކުން ެވސް އެބަޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ އިދިކޮުޅ ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ،އެހެންކަމުން

ކޮންމެ  ،ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މި އަދާުކރާ ޕާޓީއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަުމގައި ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ސިފައެއްަގއި

 ،ކޮންމެ ހައިިސްއޔަތަކުން ބެލިކަމަށް ިވޔަސް ވެސް. ހަމައެހެންމެ ދެން މި އޮތީ ވެިރކަންކުރާ ޕާޓީ ،ނަޒަރަކުން

ިމކޮޅަކަށް އެހެން  ،ފަހަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އެކޮަޅކަށް އެމް.ޑީއޭ. ދެން ަބއެއް  ޕީ.ޕީ.އެމް. ެއއާ އެލައިްނވެަފއި އޮތް

ނޑަކަށް ނޭނޭގ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާީޓއެްއ ކަެމއް ުނވަތަ ސަރުކާރު ހިންާގ  ،ގޮްސގޮސް އޮންނާނެ. ދެން ައޅުގަ

ނޑު އެ ވާހަކަތުކިދަންނަާވކަށެއް. އާދެ! އާދެ!  އްޕާޓީއެއް ކަމެ އެ ހިސާބުން ހުއްޓާލީ. ކޮންމެގޮެތއްިވޔަްސ  . އަުޅގަ
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އޮތް ފޯމިއުލާ މި ހުރިހާ  ،މިހާރު ާގނޫނުގައި އޮތް މިންވަރު  ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  ން މިއަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

މިތާނގައި ކުރީގެ ޒަމާނުގައި އޮތް  ؛ެވސް ހަމަ ބަރާބަރޭ. އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ނަޒަރިއްޔާަތކުން ބަލާއިރު

ހާސް  . އެ ޕާޓީ ޮއތް ތަނެއް މިހާރު އެނގޭ މީހަކު ވެސް ނެތް. ތިންެއއް. އެކަހަލަ ނަމެއް ކިޔާ ޕާޓީއެމް.އެން.ޑީ.ޕީ

 އަކީ ީޑ.އާރު.ޕީ  ؛ކުރި ޕާޓީ ެވސް މީހުން ތިބި ކަމެއް ވެސް ޭނނގޭ. އަޅުަގނުޑ ކުރިން އެ ޕާޓީގެ ނައިުބ ލީޑަރުކަްނ 

މުގައި ބުނެޭވ. މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހެދީމަ އެ ޕާޓީއަްށ ވެސް މިހާރު ރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ތިން ވަނަ ޕާޓީކަ 

މިހާރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެބަ ޚަރަދުވޭ. މިދިޔަ ދެ އަަހރުތެރޭގައި ކޮންކަމެއްޯތ ކުީރ  އް ވެސް އެތަްއ މިލިޔާ ރުފިާޔއެ

ކަމަށް ވިޔަސް ެވސް  އަދި ހިންގި ؟ކޮން ސިޔާީސ ހަރަކާތެއްތޯ ހިންގީ  ؟އަޅުަގނޑު އެ ނިސްބަތްވި ޕާޓީން ވެސް

ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ  ،ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަސްރަާޙއި  ،ޤައުމުގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަށް ބިނާކުރަވަނިިވ ފާޑުިކޔުމާއި

ވަކި ފޯމިއުާލއެްއގެ  ،ނިްސބަތުން ،ަރއްޔިތުްނެގ ވޯޓުލިބޭ ތަރުތީބުން ،މާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްުކރެވޭ ޕާޓީތަކަށްހި

ނޑު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް،  ނީ. މި ފޯމިއުލާ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭން ކުރަންޖެހޭދަށުން އެ ކަންކަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް  ،ކަމުަގިއ ނުވާތީ މިހާރު މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ މިހާރު އޮތް ފޯމިއުލާ އިޞްލާޙުކުރެވޭ އިޞްލާެޙއް އަުޅގަ

ކަމުގައި ެވސް  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ބޭކާރުކުރުންދެކޮޅު ވާހަކަ މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ދަންނަވަން. މިއީ ރަ

ނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލާރި ހޯދަން އަބަދު ބިލު ހުށަހަޅަންވެއްޖެއްޔާ ދެން  ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ އޭ ދެން ޕާޓީތަކަށް ދޭންވާނީ. އޭރުންނޭ އަޅުގަ  10އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންވީ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުގެ %

ނޑުމެން އިސްކަްނދޭންޖެހޭނީ؟ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގޭނީ. މިއީތޯ  ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމު... ،އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މީއަށް.ހުތިޔާޒު ފަމެންބަރު އިމް

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

ޢަަލއިކުމް. މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައއްސަލާމް

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގަ މެދު ޙާނަޢީމް ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މި އިޞްލާ  އި ގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ފަމަޝްވަރާކުެރވި .ވެސް ވާހަކަދެެކވިފައި ވަނީ . މި ިއޞްލާޙަކީ ތާއީދުކުރާ އިޞްާލޙެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ތުން ކޮންމެވެްސ ގޮ ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ނިންމިފައި ވަނީ. މީގެ ކުީރގައި ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފަިއސާ ދިނުމާ ބެހޭ

ފޯމިއުލާެއްއގެ  ޞަވަކި ާޚއް ،ފޯމިއުލާެއްއގެ ދަށުން ޞަލިޔެފަ. އެީއކީ ވެސް ަވކި ާޚއް އިއަދަދެއް ވެއްޖެ ގާނޫނެްއގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛އަނާާރގެ، . އެހެްނވީމާދަށުން އައިސްފަިއވާ އަދަދެއް ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ަވކި ނޭނގެ
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ށަހަޅާފައި ވަނީ އަނާރަ ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންެމ އަނާރާ ވެސް މި ހު

ނޑުމެން ހުރިހާ ، ބޫލުކުރަީނ. އެހެންވީމާގަކަމަށް އަޅުަގނޑު  ރަނގަޅު ގޮތަށް ކަމަށް ވާތީ މި އަދަދާ މެދުގައި އަުޅގަ

އި ދެކެން. ސިާޔސީ ޕާޓީތައް ހިންގޭނީ ސިޔާީސ ގޮތުގަ  ގެސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ިވސްނުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އެިކއެކި ިސޔާސަތުަތއް  ޕާޓީތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ެވސް ލިބިގެން. އެއީ އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި އޮންނަ  އެބަ ކަށްސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނިޒާމަކީ.  އެހެްނީވމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަ ،ހިންގާ ނިޒާމެއް ،ކަ

ޖެހޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ހަމަ ކުރެވޭ މި ވާހަކަ ަދއްާކއިުރ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޭޖަގއި މި އޮންނަނީ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކަށް ފައިާސ ލިބޭ ަވިކ އަދަދެއް ހަަމވީމާ ފައިސާ 

ނޑަައޅާފަ. އެ ޙަޤީޤަތުގައި ބެލުމަކީ  ބޮޑުުކަޑމިން ހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގަިއ ކަ

އެއީ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަހަލަ ނިޒާމުތަކެއް ނޫން، އެހެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޑިމޮކްރެސީތަކުަގއި އޮންނަނީ. 

ލާފައި، އެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެްއެގ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އިންިތޚާބުތަކުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބޭ ގޮތަށް ބަ

ނޑަައޅަނީ. ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ދަފްތަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވެސް ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަމިއްލަ ކަމެްއގެ  ކުޑަބޮޑުމިން ކަ

 ގޮތުަގއި ގިނަ ބޮޑެތި ޑިމޮކްެރސީތަކުަގއި އޮންނަނީ. އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ސިޔާސީ ޕާީޓއަާކއި އެން.ޖީ.ޯއއަކާ ވެސް

ނިޑޑޭޓުން ނެޭރ  ވަކި ބޮުޑ ތަފާތެއް ނޯވޭ. ހަމައެކަނި ތަފާތަކަށް ވަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަަކކީ އިންިތޚާބުތަކަށް ކެ

ޖަމާޢަތަކަށް ވާތީވެ. އެން.ޖީ.ޯއތަކަކީ ވެސް ވަކި އަިއޑިއޮޮލޖީއެއް، ވަކި އިންޓްރެސްޓެްއ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ކޮންެމ 

ޕާޓީައކީ ވެސް ަވކި އަިއޑިއޮލޮީޖއެްއ، ވަކި ިއންޓްރެސްޓެއް ކުިރއެރުވުމަށް  އެން.ޖީ.އޯެއއް އުފެދިފައި ވަީނ. ސިޔާސީ

ޓަކައި އުފައްާދ ެއއްެޗއް. އެެހންވީމާ، އެން.ޖީ.އޯެއއް ހަަރކާތްތެރިވާ ގޮތާއި ސިޔާީސ ޕާޓީަތއް ހަރަކާތްތެިރވާ ގޮތާ ވެސް 

ތަނުގައި ވެސް ެއގޮތަކަށް މާ ބޮަޑކަށް ނުބަލާ. އެއީ މާ ޮބޑު ތަފާތެއް އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުަގއި. އެހެން ތަން

ނޑިޑޭޓުްނ ނެރެދޭ އެއްަޗކަށް ވާީތވެ،  އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތުވާ ަކމަކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަކީ އިންތިޚާބުތަކަށް ކެ

ނޑުމެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ މި ދެންނެވިހެން ސިޔާސީ  ތަނަކަށް ވާތީެވ. އެހެންވީާމ، މިކަން މިހެން އޮތީމާ އަުޅގަ

ޕާޓީތައް ހިންގުމަށް ޓަަކއި ަފއިސާ ދިނުމުަގއި އަޅުަގނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގެ ިސޔާސީ ޕާޓީަތކަށް، މިހާރު އުފެދިފަިއ ހުރި 

ނުޑމެން އެދޭނެ ކަމަކަށް ނުވާީތ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ާޚއްޞަ ޮގތެއްަގއި މި މަސަްއކަތް ހުއްޭޓނެ ގޮތަކަށް ވުމަކީ އަުޅގަ

ބެންޖެހޭނެ. ހަމަ އަނާރާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑަށް ެވްސ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ލި

ނޑުމެން ާވހަކަދައްަކއިލާއިުރގައި މިފަދަ  އަމިއްލައަށް ާތއީދުކުެރވެނީ މި ސަބަބާ ހުރެގެން. ހަމަެއއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

މިޝަނުން ަވރަށް އެބަ މަސައްކަްތކުރަްއާވ ބިލުތަކަށް ވާހަކަދަްއކައިާލއިރުަގއި އެބަ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ިއލެކްޝަންސް ކޮ

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތައް، ނޫނީ ތަކުލީފުތައް އުފުލަންޖެހޭނެ ކަހަލަ ގޮތްތަކަކަށް. 

މިސާލަކަށް މިހާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އަްނގާފަިއ ވަނީ، މީގެ ކުރީަގިއ 

ޓްސް ޖަހާފައި ނެތް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އުިނވެގެންދާނެ ކަމާއި، އަލުން އެ ފިންގަރޕްރިންޓްސް ހޯދުމަށް. ފިންގަރޕްރިން
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މީ ވަރަށް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމެްއ. ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދިފައި ވަީނ، މީގެ ކުީރަގއި އުެފދިފައި ވަނީ އޭުރަގއި އޮްތ 

ނޑައަޅާަފއިވާ އުސޫލުތަެކްއގެ މަތީން. ފިންގަރޕްރިންޓްސް  އުސޫލުތަކަކުން. އޭުރގައި އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

ޖަހަންވެއްޖެއްާޔ ޖަހަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ނުޖަހާ ެވސް ފުޭދނެ ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، އޭުރގަިއ އޮްތ ހަމަތަކުގެ މަތިން 

ނު ޕާޓީ. އެހެންވީމާ، އުފެދިފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީ، އެންމެ ދުވަްސވީ ެއއް ޕާޓީ. އެމް.ޑީ.ޕީ، އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދު

އޭރުަގއި އޮތް އުސޫލުތަުކގެ މަތިން އުފެދިފައިވާ ޕާޓީތަކަްށ މިފަދަ ތަކުލީފުތައް ޖެހޭ ގޮތަށް ފަހުން އުސޫލުތަްއ 

ނަޑއެޅުމަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް. އަންނަ ބަދަލެއް އައުމަށް ތަކުލީފަކަށް  ކަ

ހެްނވީމާ، މިހާރު މި ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ީޕ މިސާލަކަށް ކުީރގަިއ އޮްތ އުސޫލުތަުކގެ މަތިން ގިނަ ވެގެެނއް ުނވާނެ. އެ

އަދަދެްއގެ މެންބަރުން ވަދެފަިއވާއިުރ، ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުންނަތައް އުނިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އެއީ ވަރަށް 

ންސް ކޮމިޝަނުން ކުަރްއވާ ކަެމއް. މީެގ ނަތީޖާއަކަށް ހީލަތްތެރިކަމާ އެކު މިއަުދ ސިޔާސީ ކުލަޖެހިފަިއވާ އިލެްކޝަ

ވަނީ، މިސާލަކަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން އިންތިޚާބުވި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޕާޓީގެ 

މެންބަރަކަްށ  މެންބަރަކަށް ނުވޭ. ައޅުަގނުޑމެން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ތަމްސީލުކުރައްާވ ލީޑަރަީކ، ެއމް.ޑީ.ޕީ ޕާޓީގެ

ނުވޭ. ެއއީ ޕާޓީގެ ބާނީން. އުފެއްދި ފަރާތްތައް. އެެހންނަމަވެސް، މެންބަރުންނަށް ނުވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަްނސް 

ކޮމިޝަނުން މި ހަދާ އެއްަޗކުން އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ަވނީ. މީ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް 

ނޑުމެން ކައިރިްނ  ނުކުރެއްވުަމކީ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް. ާރއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަްސވީ ސިޔާީސ ޕާޓީ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ދައްކާ ވާހަކަ ައޑުއެހީމަ.  ވަރަށް ގިނަ ފިލާވަޅުަތކެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންދާނެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުރެ ފަުހން އުފެދުނު ކޮމިޝަނެއް ެއ ކޮމިޝަނަކީ. އެ ކޮމިޝަނަ  ކީ އަުޅގަ

ވާހަކަތަަކކީ މި ާރއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ަފއިދާކުރުވަިނވި ވާހަކަތަަކކަށް ވާތީ އަޅުަގނޑުމެން ަދއްާކ 

ނޑު ދެކެން.   ވާހަކަތައް އަުޑއެހުމަކީ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ާގނޫނަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙތަކަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ޤައުމު 

ސީ ޕާޓީތައް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަހަރާއި ދެކެމުން މި ދާ ކުރިއެރުމުެގ ފަހަތުގައި ވަނީ މި ޤައުމުގެ ސިޔާ
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ދުވަސްތަެކއް ެވގެންދާއިުރަގއި ރަށްރަށުގައި ހުރި ކަންަތއްތަުކގެ ައޑު ިއވެްނވާ ގޮތަްށ ނީިވ، އެ ކަންކަމާ ައޅައިނުެލވި 

ރައީސް.  ދަނީ އެއްވެސް ކަހަލަ ސިާޔސީ ވާދަވެރިކަެމއް ނެތުމުންނޭ ބުނުމަކީ މިއަދު ކުށަކަށް ނުވާނެ، ިއއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާީޓތައް ކުރިއަުރވަން މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނެ. ތެދުފުޅެއް. ގޯސް ކަންތައްތައް އެބަހުރި 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގައި. ރަނަގުޅކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައްަތއް އެބަހުރި. މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ހުންނާނެ 

ސް ހަމަ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަށް ވީހިނދު، މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަްނ މީގެތެރޭަގއި ވެްސ. މީގަ ވެ 

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ. މި ޤަުއމުގައި ީސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މުސްތަގުބަލު ބަނަވާ ގޮތަށް ކަްނތައްތައް ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ، އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް

ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގޮުތގައި އެ ޕާޓީ އޮންނަންޏާ ެއ ޕާޓީއަްށ ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި އިާނޔަތް ެވސް ލިބެންޖެހޭނެ. ެއ 

ގަިއ ޕާޓީއަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ެވސް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ގޮތު 

ނޑު ހަމަ  ރާއްޖޭަގއި ގިނަ ޕާޓީތަެކއް ޮއތުމަކީ ސިޔާސީ ދުޅަހެޔޮކަމަްށ ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ފުރުޞަތެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ގަބޫލުކުރަން. ސިާޔސީ ާޕޓީތަކުގެ ޅަފަުތގައި ސިާޔސީ ޕާޓީތައް ނެގެެހއްޓުމަށް ޓަކައި ަދއުލަތުން 

ނޑުމެންނަ ށް މި ތަނުގައި ދުޅަހެޔޮ ސިޔާީސ ވެއްޓެއް ޤާއިުމެވގެންދާނީ. މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އޭރުން އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގެ ކުިރއެުރމަށް ޓަކައި، ާރއްޖޭގެ ތަަރްއޤީއަށް ޓަަކއި، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ޓަަކއި ެވސް މި 

ނުޑ ހަމަ ކުރިން ެދންނެވިހެ ން މި ަވގުތަށް އަދި ޤައުމުަގއި ރަނަގޅު ސިާޔސީ ޕާޓީތަކެއް ަބއްޓަންވާން އެބަެޖހޭ. އަުޅގަ

މި މާޙައުލު އޮތް ގޮތް ެއީއ ރައްޔިތުންނަށް މުޅިން ބަލައިނުގަެނވޭ ގޮެތއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ، މުސްތަޤްބަލުގައި މި 

ޤައުމުަގއި ސިާޔސީ ޕާޓީތަަކީކ ޒިންމާދާރުކަމާ ެއއްކޮށް ަރްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މަަސއްކަްތކުރާ ޕާޓީތަކަކަްށ ެވގެންދާނެ 

ނޑުމެން މި ތަހައްމަލުކުރާ މުޖުތަމަޢަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މާޙައުލަކީ، ނޫނިްއޔާ މިއަދު އަުޅގަ

ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ހަމަ އަިއ މާޙައުލުތަކެްއ ައިއއްސަ މި އޮތީ. މި ަޤއުމަކަށް ވަކި އާ ކަމެއް ވެގެންނުދޭ. ވަިކ ާއ 

ކު ނިޒާމަކަށް ަބދަލުވެގެންދާއިުރަގއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެްސ ކަމެއް ހިނގަިއގެނެއް ެވސް ނުވޭ. ޑިމޮކްރެޓި

ހަމަ ހިނގާ ކަންތައްތައް މި ޤައުމުަގއި ވެްސ ހިނގަނީ. ަތޤުދީރުނިޔާކުރި ގޮތުން މި ކަްނކަމާ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ވަރަށް ިވސްނުން ތެރިކަމާ ެއއް ކޮށް މި ކަންކަން ޙައްުލކޮށް، މި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި މި ތިބީ. އަުޅގަ

ކަންކަމުން އަަރއިގަނެ، މި ަޤއުމު އަންނަށް އޮްތ ޖީލާ ހިސާބަށް ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމަކީ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ސިޔާީސ 

ނުޑ ހަމަ އުއްމީދުކުރަނީ އެކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ދާނީ   ލީޑަރުންގެ މަސްއޫިލއްޔަތެއް ަކމުގައި ވާންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ހަމަ އެބަ ފެނޭ ކަންކަން ހަމައަށް އެޅި، ަކންކަމުގެ އުސޫލާއި ހަމަތަްއ  ރަނގަޅަށް ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވިސްނުމުަގއި  ބިނާވެގެންދާ ތަން. ކަެމއް ފެށިގެން އަންނައިުރގަިއ ެއަކމުގައި ހުރި ގޯސްތަްއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަނގަޅުކޮށް، ެއ ޯގސްތައް ަނއްތާލުމަށް ފަހު ރަނ ގަޅާ ދިާމލަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި ދަންނަވަނީ މިއަދުގެ ަސރުކާރަށް ވެްސ، އިޚުލާޞްެތރިކަމާ އެްއކޮށް ޤައުމުގެ ަމޞްލަޙަތަށް ވިސްނަިއގެން 
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މެންބަރު މި  ކަންތައްތައް ކުރީމާ ކަންކަްނ ހަމަ ރަނގަޅަށޭ ދާނީ. އެހެންވީމާ، މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި

ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ އިޞްލާެޙއް. މި ޤަުއމުގައި ޚާއްަޞކޮށް އަދާލަުތ 

ޕާޓީ ކަހަލަ ޕާޓީތައް ހަމަ ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ މިހާރު ހަމަ ވަރަށް އެންމެންނަށް ވެްސ 

ތިެއއްަގއި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ، ަޤއުމީ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދީގެން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގަބޫލުކުެރވޭ ގިން

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ޕާޓީއެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ޖެހޭ އެންމެހައި އިނާޔަތާއި ޙައްޤު ލިބި، ޤައުމީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކީ ވެސް އެ ޕާޓީތަކަްށ ލިބެން

މަޞްލަޙަތަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީތަކަށް ވީހިނދު، ޕާޓީތައް ކުރިއެރުވުމަްށ ޓަކައި ސަރުކާރަކުްނ 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަން. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ައނާރާ ނަޢީމް މި ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް ވެސް ހަމަ 

 ށް ބޮޑަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހިތަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

އަްށ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  2013/4ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. )ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ ާގނޫނު( 

ނޑުމެންގެ ޕާީޓ ސްޓޭންޑަކީ ނުޑ ތާއީދުކުރަން. އަދި އަުޅގަ ވެސް ިމއަްށ  މި ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑު މިއަްށ ވަރަށް ސާފުޮކށް ތާއީދުކުރަން. ދަންނަވަން އޮތީ، ޑިމޮކްރެޓިުކ ނިޒާމެްއެގ  ތާއީދުކުރުން ކަމަށް ވާތީެވ ައޅުގަ

އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސެއްގެ ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އޭެގގޮތުަގއި ޒިންމާދާރުކަމާ އެުކ 

ންނެވިހެން ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާުމގެ އެންމެ މުހިއްމު އަސާސް. އޭގެ ސަބަބުތަެކއް ވެސް ފަންކްޝަންކުރުމަކީ މި ދެ

އެބަހުރި. ވާދަވެރި މާޙައުލެްއގައި ރަްއޔިތުންނަށް ވަޢުދުަވމުން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަޢުދުފުއްދުމަކީ އޭގެ އެންމެ 

ދެންނެވި ވާަދވެރިަކން އުފެދިގެން މި އަންނަީނ  ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ދެިވގެންިދއުން. މި

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ޒިންމާދާުރ ގޮތުަގއި ފަންކްޝަންވުން، މި މާޙައުލުގައި. މިހެން މިކަން އޮންނައިރު އެްއވެްސ 

ޕާޓީއަކަށް، ރާއްޭޖގައި އުފެދިފައި ހުރި އެއްވެސް ޕާޓީއެއް ުއވިދިއުމަކީ އަޅުަގނުޑމެން ރުހޭ ކަމެއް ނޫން. 

ނަމަވެސް، އެ ފަންކްަޝންވާންޖެހޭ. އެ މަސައްކަތް ުކރަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެ ޕާޓީަތއް ޚިދުމަތްތެރި އެހެން

ޕާޓީތަކެްއގެ ގޮުތަގއި މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ. މި ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ވަރަށް ޮބުޑ 

މަނުވާ ޕާޓީއަކަށް ަފއިސާ ނުލިބޭ ުއސޫލު މިހެން އޮތުން. ދެން މި ާހސް މެންބަރުން ހަ 10ކޮންސަރނެއް މިއީ 
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ހާސް މެންބަރުން ތިބޭ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން މި ލިބޭ ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަްށ  7ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙަށް ބަލާއިރު، 

ނޑު  އަދާލަތު ޕާީޓގެ މި  އޮތުމަކީ، ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގިއ އަދާލަތު ޕާޓީ އެކަމަށް ާތއީދުކުރާ ކަމަށް ވާތީ، ައުޅގަ

މުްސލިމު ޤައުމެއްަގއި ިސޔާސީ  100ސްޓޭންޑަށް ތާއީދުކުރުމާ ެއކު ދަންނަވާނީ، މި ާރއްޖޭގެ ިއސްލާމީ %

ނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެންމާޙައުލުގައި ދީނީ ގޮތުން ެއްއޗެއް ބުނަން ސިާޔސީ ޕާޓީެއއް އޮތުމަކީ  އެންމެ  ،އަުޅގަ

އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ރާއްޖޭގެ މިހާރު މި  ،އަިދ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، . އެހެންވީމާހެންތެއްހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެދޭނެ ގޮ

ގޮތުަގއި މި ރާއްޖޭަގއި  އުފެދިފައި ތިބި ސިޔާީސ ޕާޓީތަކަށް ބަލާއިރު ހަމަ މިދެންނެވިހެން ޒިންމާދާރު 

ނޑު ގަބޫލު   ،ކުރަން. އަދި މި ޕާޓީތައް އުފެދިފަންކްޝަންކުރަމުން އަންނަ ވަރުގަދަ ޕާީޓއެްއގެ ގޮުތގައި ވެސް އަުޅގަ

މު ޕާޓީތަކެްއެގ އްމި ހުރިހާ ޕާޓީ ވެސް ާރއްޖޭގެ މިހާރުެގ ސިާޔސީ މަްސރަޙަށް މުހި ؛ކުދި ޕާޓީ ވެސް، ބޮޑު ޕާީޓ ެވސް

ވެސް އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރު، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާުރެގ  ގޮތުަގއި ާވކަމީ

މެންބަރުން އަދި ހަމަވި ކަމެއް  10000ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮުތަގއި މި އޮތް އެމް.ޑީ.ޭއއަކީ ެވސް ކުޑަ ޕާީޓއެއް.  ކޯލިޝަން

 ވެްސ ެއއީ ުކޑަ ޕާޓީއެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ޕީ.ޕީ.އެމް ެވސް ފަޚުރުވެިރކަމާ އަޅުަގނޑަްށ އެނގިފަެއއް ނެްތ. ހަމަގައިމު

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ،އެމް.ޑީ.އޭ އޮްތކަން ފާހަގަ އެބަކުރޭ. އެހެންާވއިރު އެކު އެ ބޭފުޅުްނގެ ކޯލިޝަްނ ހާމަކުރާއިރު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަުޙަގއި އެ މަސަްއކަތްކުރަންޏާ އެ ޕާޓީތައް އޮތުުމގެ ފުރުޞަތު،  ،ކުދި ޕާޓީެއއް އޮތެްއ ކަމަކު 

ބޭކާރު ކިތަންމެ ޚަރަދުތަކެއް . ދުތައްއެ ޕާޓީ ފަންކްޝަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ. ދައުލަތުން އެބަ ކުރޭ ޚަރަ

ރުފިާޔ އެ ބޭފުާޅގެ ގެކޮޅަްށ ވެސް  66000އެބަ ކުރޭ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ެވްސ ދުވާލަކަށް 

ންނަ ސިޔާސީ އޮޓަަކއި ަބސްބުނަން  ރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ މަސްރަޙުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ،ޚަރަދު އެބަކުރޭ. މިހެންވާއިރު 

ނޫނިްއޔާ  ،ގޮތުން އޮންނަ ބަސްބުނަން އޮންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުވިދާ މަންޒަރު ގޮެތއްަގއި ދީނީ ޞަޓީއެްއ، ޚާއްޕާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިއުމަކީ  ޞަ އެ ޕާޓީއަްށ ދަތިކުރުމުގެ މަްނޒަރުތަކެްއ ދައުލަތުން ާޚއް ގޮތެްއަގއި މަންޒަރު އަުޅގަ

މި ދެންނެވި ފަދަ ޚަރަދުތައް ދައުލަތުން ކުރާިއރު އެ ޕާޓީއަށް ލިބެންޖެހޭ  .ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ ކަމެއް

 .އަދި ފާހަގަކޮށްލަން ،ލާރިކޮޅު ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީުދކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެްނވާއިރު 

ބޮޑަށް ސިޔާސީވެއްޖެ. ާރއްޖޭގެ ސިާޔސީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަްނ މިހާރު ވަރަށް  ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް

ނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ އުފެދުމުގެ   ؛ޕާޓީތަކަށް ޖެންސުންކުރުމުގެ އުސޫލުތަެކއް ގެންގުޭޅ ކަމަްށ އަުޅގަ

ޝަން އެމް.ޑީ.ޕީ އުފައްދަން އެންމެ މަސައްކަތްކުރި ެއްއވެސް ބޭފުޅަކީ މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއް ނޫން. އިލެކް

އެކު މިދެންނެވިހެން  ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ގަާވއިދަށް ގެެނވުނު ބަދަލަކާ ،އެކު ކޮމިޝަނުގެ ަގވާއިދަށް ގެނެުވނު ބަދަލާ

ނޑުމެން ޕާޓީން އެ ވަނީ  ށްވިހި ހާހަ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެަތއް މެންބަރުންނެއް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން މިހާރު އަުޅގަ

ށް ހޮވޭ ބޭފުޅުން ވިްސނަން އެބަޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުން ހޮވެނީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއ ވަިކވެފަ. މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަ

ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާއެއް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުެރވޭ ކަމެްއ ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތްތަކެއް، ވަރަށް 
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ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންެގ ބަެއްއ  ށްގިނަ ޚިދުމަތްތަކެްއ، ގާނޫނުން މަޖުބޫރުކުރާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަ

ެއ  އިސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެ ބޭުފޅުންނަށް ތާއީދުކުރައްވަ  ،ހޮވޭ ބޭބޭފުޅުންނަށް ހީވާ ކަހަލަ ށްމުއައްސަސާަތކަ

 ؛ދިނުންމާޔަުތގަިއ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްހި . ަވޒީފާގެއޭބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ ވަޒީފާއަކަށް ެދވުނީ 

ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ  ،ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ތަންކޮެޅއް ޒިންމާާދރުވެ، މިހެންވީމަ މިހެން ވެގެންދަީނ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީތަކަށް ބެލެންސްކޮށް ިއ،ބެލެނިވެރިފަރާތުގެ ގޮތުަގއި ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަން އޮންނަވަ ހުރިހާ  ،އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދޭ ކަމަކޭޕާޓީތަކަށް ވެްސ އިންސާުފވެިރކޮށް ޢަ . އަދި ައޅުަގނޑު އަދިވެްސ މަލުކުރަމުންގެންދިއުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ސާފުޮކށް މި އި ،ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ިމ  ،ލާޙަށްޞްައޅުގަ

 އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ޞްހުށަހެޅިފައިވާ އޮތް އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޓަކައި މި  ވަނަ އަަހރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިސޔާސީ ޕާޓީތައް ހެދުމަށް 2005އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރި

މެންބަރުން ވޯޓުދީގެން ފާްސކުިރފާސްކުރުމަކަށް އޭުރަގއި ިސާޔސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ަގވާއިުދގެ  46ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ވަަނ  17ރަކާތުަގިއ ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް މަަސއްަކތްކުރަމުންދަނިކޮށް ހަސިޔާީސ  އި،ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ އުަފއްދަ

އަހަރުުދވަްސ  3 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ބިލެއް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ފަހު  ތިބުމަށްއިގެމަތީަގއި އަރަ ވެރި ފަރާތްތައް އޭ ޒުވަންދެން އެ ބިލު މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީެއްއގެ ތެރޭަގއި އެަކމުގެ ނުފޫ

ެވސް  ދިަޔ ަވގުތަކީ ހަމަަގއިމުވަކި ގޮތަކަށް ަވކި ހަމައަކަްށ ގަބޫލުކޮްށގެން ސިާޔސީ ާޕޓީތަކުގެ ބިލު ފާްސެވގެން

ނޑުމެން ވެްސ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ނަމުަގއި ޕާީޓއެްއ ުއފައްދަ ވެްސ  ހަަމގައިމު އި،ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނުޑމެން ވަކާލާތުކޮށްގެން ޕާޓީ ަސލާމަތްކުރަން ޕްރީމްރުވަމުންދަނިކޮށް ސުގާދޫކޮލުން ބޭ ޖެހުނު ޕާޓީއެއް. ކޯޓުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވޭތޯ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކަްއޗަށް އަަޅިއފި ނަމަ، ކޮންމެ ބިންގަލެއް  ،އާދެ! އަުޅގަ

ސިާޔސީ  ،ިދޔަސް ހަަމ ދާނީ ކަތިކޮށޭ. މިހެން މި ަދންނަވާ ސަބަބަކީ  ކެްއޗާ ހަމައަށް ،ވެސް ކަްއޗަށް ައޅައިފި ނަމަ

އެ ސަިއޒަށް ކޯުޓ ފަހަންޖެހުނީމަ މީގެތެރެއިން  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ަސއިޒު ަވިކވަރަކަްށ އައިސް އިޕާޓީތައް އުފައްދަ 

ހަށް ބިލު ހުށަހެޅުމުގައި ވެސް ނިކުންނާނެ ބައިވަރު މައްސަަލތައް ހުންނާނެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

ތިމާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު  ،ގޮތަށް ތިމާމެންނަށް ފަހިވާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަހަކަށްއައިސް ފެނިގެން މި ދަނީ
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ބިލު  ،ގޮތަށް. މިހެން ނުވާނެ ގޮތަަކށް މި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ވެގެން އެބަދޭ. މިއަދު ެވްސ ބިލެއް ހުށަހަޅަމުން

މަ އޭިތ މާޔަތްކުރުމަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިހިލަޙަތު ޞްފަރާތުން ވެސް ހަމަ ހަމައެކަނި އެ ޕާޓީގެ މަހުށަހެޅި 

ނޑު  މި ާބވަތުެގ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ ، ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ މި ނުވެއޭ ރަނގަޅު ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ިމއަދު މި ވާހަކަަދއްކަނީ ެއއްެވސް ޕާޓީައކަށް ގޮުތގައި  ވެްސ ގަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު އަުޅގަ

މާޔަތްުކރުމުގެ ނިޔަތެްއަގއެއް ނޫން. ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރުެގ ހިލަޙަތު ޞްއެްއވެސް ޕާީޓއެްއގެ މަ ،ނިސްބަތްނުވެ

ނޑަށް ސިެއ ހައި، އްޔަތުން. އެހެްނވީމާސިހައި  ،ގެ ދަށުން ލިބޭ ޙައްޤުވަނަ މާއްދާ 30ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑިއަްށ ިވސްނޭ  30ނޫނުއަސާީސގެ ޤާގޮތަކަްށ މިއަދު އެްއެޗއް ދެންނެވޭތޯ މަަސއްކަްތކުަރނީ މި.  އަޅުަގނުޑގެ ސިކު

މުގެ ަޙއްޤު ހަަމ ުއޅުިސޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމާިއ ސިާޔސީ ޕާޓީަގއި ހަރަކާތްތެިރވެ ަބއިވެިރވެ ،ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނަނީ

ޕާޓީ  ،ގޮތާއި  ައއިސްފައި އޮތް ކަމަށް. ދުނިޔޭެގ އެހެން ގަުއމުތަކުގަިއ ޕާޓީ ސިސްޓަމު ްށ ލިބިގެްނވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަ

ނޑުމެން  މި ،ރަކާތްތެރިވާ ގޮތާހަގޮާތއި، ޕާޓީގެ  ޮގތާއި، ޕާޓީ އުެފއްދޭ އުފެދިފައި އޮތް ސިސްޓަމު ކަންކަން އަުޅގަ

ވަކި ކަހަލަ  ،އުމުތަކުަގއި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ެވސް މި ޖެހެނީޤައް ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. ބަލައިލާއިރުގައި ދުނިޭޔގެ ބައެ 

ވަަނ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ދެގެ ުއމުޤަބެއްަގއި ބަިއވެިރވާންވީމަ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޚާަވކި އިންތި .ކަމެއް ކުރަްނވީމަ

ކުރިއަރާފަިއވާ އިންިޑޔާެގ  މީހުންނަށް ޕާޓީ ހެދޭ. އެއީ އެންމެ ބޮޑަށް ޕާޓީ ސިސްޓަމު 250އާބާދީގެ ތެރޭަގއި ވެސް 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ ގެ ތެރޭގަިއ މިކަހަލަ އުސޫލަކަށް ޕާޓީ ސިސްޓަމު، ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ިދމާވެގެން އުޅޭ ޙަޤީީޤ މައްސަަލއަކީ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ  ،މަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް ައޅުގަ

އަުޅަގނޑުމެން ވެގެން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ހަރުދަނާ ގާނޫނެއް ނެތި ޕާޓީ ،ތިއުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކެއް ނެ

ނޑުމެން ކުރިމަތިލަނީ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަކަށެއް ާޕީޓ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނީމާ އެަކމުގެ ކަންބޮުޑވުންތަކާ އަުޅގަ

ެދވިފަެއއް ނެތް. އިކަން އަުޅަގނޑުމެންނަަކށް އަންގަހޭލުންތެރިކުރެވިފައެއް ނެތް. ޕާޓީައކީ ކޮންެއއްެޗއް ސިސްޓަމު

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާުލ ހޯދުމުެގ ވޯޓަކަްށ މި ދިަޔއީ ިރޔާީސ ނިޒާމު ނުވަތަ ބަރުލަމާނީ  ،ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑުެގ ، ކީލިބިެގންދިޔަ ރަށަ 100ވެްސ އެއް ރަށަކުން % ކަުމގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަމަގައިމު ނިޒާމުގެ ވާހަކަ. މި އަުޅގަ

ނޑު  ކުދާއިރާގެ ވާނީ. ެއކަމަ މިހާރުވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ޭއގެ މައިަގނޑު ިސފަތައް އެނގުމަކީ އަުޅގަ

ނޫނުއަސާީސގަިއ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ޤާކަމެކޭ. ެއހެންވީމާ، މި ުއސޫލުން އޮްތ ކަމެއް.  ދަންނަވާނީ ދުރު

ންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ަރއްިޔތުންނާ ގުޅޭ ކަްނކަމުަގއި ަރއްޔިތުންެގ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަތިކޮށްފައި އެަބއޮތް ރަްއޔިތު 

އުމީ ކަންތައްތަކުަގިއ ޤަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  115ނޫނުއަސާީސގެ ޤާހަމައެއާެއކު އަދި ވޯޓަކަށް ދެވިދާނޭ. 

ނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެވްސ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކަށް ދެވިދާ

ނުޑގެ އަިމްއލަ އިންޓްރެސްޓު ،ގޮވާލަނީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޕާޓީ  ،ަގއި އެްއޗެްއ ދަންނަވަނީ ކަމުގައި ވާނަމައަުޅގަ

ސާބަށް މިހާރު އުމުަގއި އޮންނަން ބޭނުން އެއްެޗއްޯތ ނޫންތޯ ރައްޔިތުން ކައިީރގައި އަހާ ހިޤަސިސްޓަމަކީ މި 
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އްޖޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުން ަކއިރީަގއި ައހާފައި މިކަން ކުރެވިފައި ީމގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަްއ ހިނގަ

މި ާބވަުތގެ މަްއސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ހިސާބުން ފެށިގެން ޕާޓީތައް ހަދަމުން އައި ނަމަ އިމުކުރެިވގެން އެޤާ

ނޑު ަދންނަވާނީ ހިތާމަކުރާ ކަމެކޭ.  ،ގެންދިޔަ ބިލަކީދިމާވާލެއް ކުަޑވާނެ. ދެން މިއަދު ވެސް ހުށަހެޅި ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިތާ އެމް.ޑީ.އޭ ތަމްސީލުކުރަން ހެދީމަ، އެމް.ޑީ.ޭއގެ މަޞްލަޙަތު  ؛ހަމައެކަނި އެއްބަެއްއގެ މަޞްލަޙަތު

ގޮތަްށ  މާޔަތްކުރެވޭ ހިީޓ ެއކަނި އަދާލަތު ޕާޓީ ތަމްސީލުކުާރ ބޭފުޅަކު އަދާލަތު ޕާ ،މާޔަތްކުެރވޭ ގޮތަށްހިއެކަނި 

ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނކަމުެގ ން ނޫނުއަސާސީޤާ ،އުމީ މަޞްލަޙަތުޤައެއީ މުިޅ  ކަންތައްތައް ކުރީމާ

ނޑު ހަމަގައިމުއެންމެ ރަނަގޅަްށ އިޙް ށްވަނަ މާއްދާއަ 30ބާބުގެ ތެރޭަގއިވާ  ވެްސ  ތިރާމުކުރެވޭ ކަމަކަށް ައޅުގަ

ލަނީ ިސޔާސީ ާޕޓީތައް ެއްއވެގެްނ، ިސޔާސީ ޕާޓީތައް ެއްއވެގެން މި ޕާީޓ އިހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ގޮވަ ނުދެކެން. އެ

އިމުކުރަންޖެހެއޭ. މިހާރު ޤާހަރުދަނާކުރުމަށް ަޓކައި ރަނގަުޅ އުސޫލުތަެކއް، ހަމަތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ ެއބަ  ސިސްޓަމު

ކަެމއް ުނވާނެ.  އެކަިނ ބާރުހޯދަން އުަޅނަކަސް މި .ަރުކންވެސް މިކަން ކުރެވޭނީ ސިޔާީސ ނަޒަ ދެން ހަމަގައިމު

ރަްއޔިތުްނެގ  ،ސިޔާސީ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކާ ެވސް ވާހަކަދަްއކަިއގެން، ސިާޔސީ ބޮޑެތި ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮްށގެން

ނުޑމެން ގަބޫލުކު ،މަޖިލީހަކީ މެޖޯރިޓީއަށް ތަބާވާންޖެހޭ ތަނަކަށް ވާތީވެ  ރާ ހާލަތަކަށް މިައދުގެ މި ހާލަތަކީ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ިހއެއް ުނވޭ  އައިްސގެން މަްޝވަރާކޮްށގެްނ މީގެން ވެސް ަޙއްލެއް ހޯދަްނ މަސައްކަްތކޮށްގެން ނޫިނއްާޔ އަުޅގަ

ސިާޔސީ ޕާޓީތަާކ  ،އެްއވެސް ބޭފުަޅކަށް މިއަކުްނ އަރާމުކަމެއް ލިިބގެންދާނެހެނެއް. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނުޑ ޮގވާލަނީ

މާޔަތްކުެރޭވ ހިރަނގަޅަށް ހުރިހާ އެންމެންގެ ަޙއްޤުތަކެްއ  ންމުޅި ގާނޫނު ،ރަށް ހަރުދަނާކޮށްބެހޭ ގާނޫނު އަިދ އިތު

 ؛ވެ  އަދި ޚާއްަޞކޮށް ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަކީ ަވރަށް ރަނގަޅަށް ތަންފީުޛވާންޖެހޭ ވެސް ގާނޫނަކަށް ،ގޮތަށް

ގަިއ ވެްސ  2005ސިޔާސީ ޕާޓީަތކާ  ބެހޭ ގަާވއިދު ލާަނން. އިހަމައެކަނި ކުަޑކުަޑ ެއއް މިާސލެއް ައޅުަގނޑު ދަންަނވަ

ނަޑއެިޅގެން އެަބއޮޭވ ޕާޓީ ހަރަކާތް ހިންގާއިރު  ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާޑް ރަްއޔިތުންނަށް އުނދަގޫާވ ގޮތަށް ލޯ  ،ކަ

މެއްގެ މައްސަލަ ނޯވޭ. ކޮންމެ ކަ ލާފައެއްއިކަމެކޭ. އެކަމަކު ޭއގެ ބެލެނިެވރި ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަވެގެްނ އެކަން ބަލަ

ނޑު  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެީޅމާ ނޫނީ މައްސަލަ ބެލޭ ގޮަތށް އޮތުން އެީއ އަުޅގަ

މު ަރއްޔިތުންނަށް އްކަމެކޭ. އެެހންވީމާ، ިސޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ ހަރަކާތްތައް ހިންާގއިރުަގއި ިދވެހި އާ  ދަންނަވާނީ ދެރަ

ވުރެ  މާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މިހާރަށްހިއުމުގެ މަޞްލަޙަތު ޤައަިދ  ،ގޮތަކަށް އުނދަގޫނުވާނެ

. ޕާޓީެގ ކީވާހަކަެއއް ޫނން ދައްކަންޖެހެނީ ގެބޮޑަށް ގާނޫނީ ހަމަތަކެއް އަްނނަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި ޕާޓީގެ ަސއިޒު 

ފަރާތަކާ މެދުގައި ފިޔަަވޅުއެޅޭެނ  ތޯ، ނޫންތޯ ބަލާފައި އެއުމަށް ފައިދާހުރި ކަމެއްޤަފަރާތުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަީކ 

ނޑުމެން ދަންނަވާޢައޮންނަންޖެހޭ. ޕާޓީތަކުެގ އެަބ އުސޫލުތަެކއް ެވސް  މިހާރުވެްސ  ؛މަލުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުކޮށްލުމަށް މި  ނޑުފު ަގއި އުމުޤަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާެވގެްނ އުޭޅ އެންމެ ބޮުޑ ެއއް ަމްއސަލައަކީ އިޤްތިޞާދު ފު

ތަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޕާޓީތައް މި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ެއއީ އޮންނަންޖެހޭ  ހަމަ ޕާޓީއަކުން މަަސއްކަތްުކރަމުންދާ
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ނިންމާފައި ރައްޔިތުން ގަބޫލު ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އެފަދަ  އިޕާޓީއެއްތޯ ރަްއޔިތުން ކައިީރަގއި އެބަ އަހަންޖެހޭ. އަހަ

ވިގެންދާންޖެހޭނެ ގޮތްތަކެއް އެބަ ވާންޖެހޭ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ޕާޓީތަަކީކ އުމުން ފޮހެޤަ ޕާޓީތައް ވެސް މި 

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤެކޭ. ަރއްޔިުތންގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭ ޙައްޤެކޭ ޕާޓީ އުފެއްދުމާއި ޕާީޓަގއި ބަިއވެރުވުުމގެ ޙައްަޤކީ. 

ުއޅޭ ުއސޫލަށް ޕާޓީ ިނޒާމު ޮއވެގެްނ ކަމަކުނުދާނޭ. ކޮްށގެން އްަވކި ގޮތަކަށް ބަ  ،އްޤު ަވކި މީހަކުޙަ އެހެންވީމާ، އެ 

ނޑު  ހަމަ ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއަގއި ބަިއވެިރވާ ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެްސ ޕާޓީގެ ަޙއްޤު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ރިހާ ދެންނެވި އުސޫލުން ޕާޓީތައް ހަުރދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ހު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

އެންމެން ގުިޅގެން، މިހާރު ހުރިހާ ޕާޓީތައް ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ޮގާވލަން. އަދިވެސް ވަނީ ކަމަށް 

އޮންނަން ފެނޭތޯ، ނޫންތޯ ރައްޔިތުންެގ ިޚޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯަޓކަށް މި  ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޕާީޓ ސިސްޓަމު ،ވާނަމަ

 ެއކަން ވެސް ކުރުމަށް ައޅުަގނުޑ ގޮވާލަން. ،އް ކަމަށް ދެކެތީވެ މަޖިލީހުން ވެސް ފާސްކުރެވިދާނެ ކަމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި މެންބަރު  ކާށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަ

ެރެވނީ މި އިޞްލާޙަީކ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ކުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލު

ިސޔާސީ  ،މަޝްވަރާކޮށްގެން ރަނަގޅު ގޮތަކަށް ނިންމިދާނެ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް. މިހެން މިދެންނެވި ސަބަބަކީހަމަ 

އެކު ހަރަކާތްތެިރވާ ެއއްެވްސ ޕާޓީއެއް ދެމިއޮތުުމގެ ފުރުޞަތު ގެއްިލގެންދިޔުމަކީ އެީއ  މާދާރުކަމާމައިދާނުގައި ޒިން

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅަގނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ކަެމްއ ނޫނޭ. ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން 

ދަްއަކނީ އަބަދުވެސް. އަދި ަވކިން  ގެ ަޙއްޤުތަކެްއގެ ވާހަކަ މިއެބަޖެހޭ މިގޮތަށް މަސައްކަްތުކރާ ޕާޓީތަކަކީ ރަްއޔިތުން

ނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ސަރުކާރެއް ދެމިއޮންނަ ކޮޅުން ހަމަ ވާހަކަދައްކާ ޕާޓީއަީކ  އަނެއް ،ހިނދު ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ތުަގއި. އެހެންވީމާ، ެއ ދިނުމުގެ ޮގތުން މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީއެްއގެ ގޮއިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތކާއި ކަްނތައްތައް ވިސްނަ 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންވީ ތަންކޮަޅކީ ާޕޓީތަކަށް ފައިސާދިނުމުގަިއ  ފުރުޞަތު ލިބެން އެބަޖެހޭ. މީގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަލަ ލަން އެބަޖެހޭ އިއިންތިޚާބެްއގައި ވޯޓު ލިބޭ މިންވަރު ވެސް ބަލަން އެަބޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކުރާ ޕާޓީެއއްތޯ. މިމަޖިލީހުގެ ޮގނިޑ ރެޕްރެޒެންޓު އަކީޕާޓީ މަޖިލީހުގައި ރެޕްރެޒެންޓް، އެ  ވެސް އަުޅގަ

ފަހަރެއްަގިއ  ،ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ތަންކޮެޅއް. ދެން މީގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ތަންކޮޅަކީ 

ެއ ޕާޓީއަކީ އެްއވެސް ވަރަކަްށ  ،ނަމަވެސްހާސް މީހުްނ ވެސް. އެހެން 14ހާސް ނުވަތަ  12ޕާޓީއެްއގަިއ ތިބެދާނެ 
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ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މިހާރު ހަނދާންނެތިފައި ވެސް ޮއވެދާނެ އެ ޕާޓީ. ެއއްވެސް ހަރަކާެތއް ނެތް ޕާޓީއަކަށް ވެސް. 

 އެއްނުވަަތ ދައުލަތުން ބަޔަކަށް ހަދިޔާ  ސަރުކާރުން އަނެއްާކ ފައިސާތަެކއް ލިިބެގންދާ ކަމެއް. ކޮަބއިތޯ އަުޅަގނޑުމެން

ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑަްށ ގަބޫުލކުރެވެނީ އި ކަންތަކަްށ ވިސްނަ  ހިރައެހެންވީާމ، މި ؟އުޅެނީ ދޭންތޯ މި ލާފައި އަުޅގަ

ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާުޙ  ސިޔާސީ މައިދާުނގަިއ ހަރަކާްތތެރިވާ ޕާޓީތަކަްށ ދެމިއޮތުމުެގ ފުރުޞަތުދެވޭ

ނޑު ދަންނަވާލަންބައްޓަންެވގެން ގެެނވެންޖެހޭނޭ.   . ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.އޮތީ އެ ވާހަކަ ހަމަެއކަނި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ިއްއޒަތްތެރި  ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް.

 

 ނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅު ދެކު

 ؟ކިތައް މިނެޓުތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓު. 3

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތަކުގެ ގާނޫނަށް އަނާާރ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާީސ ޕާޓީ ؟މިނެޓު 1

ިސޔާސީ ޕާީޓ  ،ށް ައޅުަގނޑު ާތއީުދކުރަން. ދެންމެގައި މިތާ ަބއެްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްަވއިފިޙައިޞްލާ

 ނޑަށް ހީވަނީ މާ. ައޅުގަ ދާންވީ ރާއްޖެއަށް ކަމުދޭތޯ، ނޫންތޯ ބަލަން އަނެއްކާ ަރއްޔިތުން ކައިިރއަށް ސުވާުލކުރާށޭ

ާރއްޖެއަށް  އޭ،ކުރީަގއި ދެއްިކއްޖެ. ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުެގ ވޯޓެއް އެހި ފަހުން މި ވާހަކަދެއްކެނީ. މި ވާހަކަ މާ

ލާފަިއ އޮތް ގާނޫނުހަދާ އިއެއަްށ ރައްޔިތުން ދިްނ ޖަވާބާ ުގޅިގެން އޭރު ެއކުަލވަ .ބޭނުންވަނީ ބަރުލަމާނީތޯ، ރިޔާސީތޯ

 އީ ެލވިފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިއިނޫނުއަސާސީ އެކުަލވަޤާ ޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުން ވަނީ މި މަޖިލިސް، ރައް

ެއީކގަިއ  ވާހަކަދަްއކަންވީ ުދވަހެއް ނޫން. މިއަދު ހެދިފައިވާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް މިނިވަންކަމާިއ އިންސާފުވެރިކަމާ

ގެ ލީޑަރުން ގެންގޮސް ޖަލަށް ލައިގެން ވެރިކަންކުރަްނވީީކ ހަރަކާތްތެރިވެއުެޅވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭންވީ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު 

މަ ޭއަގއި ބަދުދުޢާއޭ ލިޔެަފއި އޮތީ ިކޔާފަިއ ނޫން. ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލީމަ ދުޢާކުރަންދިޔައި

ނިކުންނަ  ބިރުދައްކަންީވކީ ނޫން. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޖަލްސާތަކަށް، މުޒާހަރާކަށް ގޮވަން ،އެކަންކަން މަނާކޮށް



17 

 

ހީަގއި ނުދުްއވޭނެ ވާހަަކ ފުރޮޅުލީ ެއއްޗެ 4އެ ދުއްވަން ތިބި މީހުން ހައްޔަރުުކރަންވީކީ ނޫން.  އި،ޕިކަޕްތައް ހިފަހައްޓަ

އޮތް ގާިޑޔާ  ފޮރޮޅު ލައިގެން އެ 3މިހާރު  ؟ގޮވަްނވީެއއް ނޫން. އެކަން ަމނާކުރަންވީކީ ނޫން. މަނާކުރީމަ ނިމިއްޖެތޯ

 .ނގޭ. ރައީސް ަނޝީދު ވިދާޅުިވއެއް ނޫންތޯންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމެއް ނުހުއްޓުޭވކަން އެބަ އެދަމާފައި ހަމަ ގޮވަމު

ތިމަންނަ ޖަލަށް ލިޔަސް އެ ފިކުރު ނެތިގެންނުދާނެ ކަމަށް. އިހަކަށްދުވަހު އެމެރިާކގެ ަރއީސް އޮބާމާ ވެސް ޔޫ.އެން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެރަލް އެސެމްބްލީގައި ވާހަަކފުޅުދައްކަންވަމުން ވިދާޅު ޖެނެ ނގޭ އަދި ިސޔާީސ ވި. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޕާޓީތައް ނައްތާލިޔަްސ، ސިާޔސީ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލިޔަސް މިކަން ނިމޭކަށް ނެތްކަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ރާއްޖެ 

ހުންނެވި  އޮތް ސަރުކާރުން މި ސަރުކާރުގެ ވެރިައކަށް މިއަދު ޚާއްޞަކޮށް މިއަދު މި  ،އާދެވިފައި އޮތް ހިސާބުން

ޔާމީން، ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތްކުރަްނވީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް ފުރުޞަތުދޭން. ސިޔާސީ ޕާޓިތަކާ ެއކީަގިއ 

ފެންނަނީ އިއްޔެަގއި ވެސް އެމް.ޑީ.ޭއގެ ލީޑަރު އަޙްމަދު  ިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިަގންނަވަން. އޭގެ ބަދަުލގައި މި އުމަޤަ

ާލ އިއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނުބައި ނުލަފާ ފިކުރު ނައްތަ، އްދާރުންޣައެމް.ޑީ.ޕީެގ ، ންއްދާރުޣަސިޔާމް ވިދާުޅވާ އަުޑ، މިތާ މިތިބަ 

ނޑު ނިންމާފައި ވާހަކަ ވާހަކަ. މިކަހަލަ ވާަހކަތަކެްއ. މިހެން މިކަހަލަ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުދަްއކަވާ. ީރްއޗަށް އަުޅގަ

ވާށޭ. ެއމް.ޑީ.ޕީ އަުތގައި ހިަފއިގެްނ ސިޔާމަށް ދެންނެވިން ރަީއސަށް ދަންނަވާށޭ. ރަީއްސ ޔާމީނަށް ދަންނަ

ތަނުގައި ކިތަންމެ ބާރަކަްށ  ދެްއވާށޭ. މިއިއުމަށް ަޙްއލެއް ހޯދަޤަމަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. ވާހަަކދައްކަިއގެން 

ނޑަށް ުފރަތަމަ ހެނދުނު ޚަބަރުތައް  ިވޔަކަސް މިއްލެހަޅޭ ކަމަކަށް އެްއވެސް ަޙއްލެއް ނުލިބޭނެ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ ުދވަހު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ބާްއވަންުއޅޭ ުމޒާހަރާއާ ގުިޅގެން ޕޮލިހާއި  27 ،ފެންނަނީ އިރު މިއިލިލަބަ

އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން  ؟އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވެ މަްޝވަރާކުރާ ވާަހކަ. ކޮންކަަމކާތޯ މަޝްވަާރުކރަންއުޅެނީ

ނޑުމެންނަށް  ؟ިއ އޮތް ގޮތަކުން. ދެން ޮކންކަމެއްތޯަކށް އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަލާ އިނޫޅޭ ސަރުކާރު ަވއްޓަ އަުޅގަ

ނޑުެގ މެސެޖަކީ މިކަހަަލ ޤާ ނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤު އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވެްސ ލިބެންވާނެ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ތަކާ އެީކަގިއ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފުރުޞަތުދެއްވާށޭ. ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް ފުރުޞަތުދެއްަވިއގެން ސިޔާސީ ޕާޓީ

އުމުގައި ބޮން ގޮއްވުން ޤައުމު ހަމަޖެހި، މި ޤަިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑިއަގތުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެްއާވށޭ. އޭރުން އުމަޤަ

އުމުގެ ރައްޔިތުން ޤައުމުން ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން ވެސް ހުއްޭޓނެ. މި ޤަވެސް ހުއްޓޭނެ އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ. މި 

 އެކީގަިއ  އުޅެމުންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. މާއުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.
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 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު

ނުޑ ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ސިޔާީސ ޕާޓީަގިއ  ވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ގޮތެއް ނޭނިގގެން އަުޅގަ

ކަ ވެއްިޖއްޔާ ކޮންމެެވސް ސިާޔސަތުތަކާކާއި އުސޫލުތަަކކާިއ ގޮތެއް ގެްނގުޅެން އެބަޖެޭހ. އަޅުަގނަޑކީ މި ވާހަ

ކޮންމެހެން ވެސް ތެދުވަންޖެހިފައި އިން މީހެއް. ކުރީ ފަހަރު ވެސް މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ދައްކާލަންެވގެން މިއަދު.

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ހުންނަވަިއގެން މި ތަނަށް ލީ އިޞްލާޙަކާ ގުިޅގެން އެއަްށ 

ވެއްެޖ، މިއީ ތިމަންނަމެންގެ ޕާޓީގެ ނިންމުމޭ. ތާއީދުކުރިކުރީނުން ައޅުަގނުޑެގ ދުވަސް ދިޔަީއ. އަނެްއކާ ިމއަދު ވިދާޅު 

ހަމަ ނިމޭއިރަށް އަނެއްކާ ުކްއލިއަކަށް އެ ޕާީޓގެ ސްޯޕކްސް ޕާސަން ތެދުވެަވޑަިއގަންނަވާަފއި ވިދާުޅެވއްޖެ، މިހާރު މިއީ 

ނޑުމެންނަށް ެއ ތިމަންނަމެންގެ ޕާޓީގެ ނިންމުމެއް ނޫނޭ. މި ކޮންމެވެސް އެއްގޮަތކަށް ގެްނގުޅެންެވއްޖެ ނޫންތޯ އަޅުގަ

ނޑު ދޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރީމަ ވަރަްށ ދެރަ ގޮތެއް މި ދިމާވަނީ.  ޖަލްސާތަކަށް ނުދެވޭ މީހުންނަށް މިކަހަލަ  ލަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދެ ފިކުެރއް މިތާނގައި އެބައުޅޭ. އެހެން ނަހައްދަވާށޭ ކުރިން އެއް ުދވަހު މިތަނުގައި ތްރީލައިން ވިެޕްއ 

ވަނީމަ ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އެހެން ދިމާލަކަށް ވޯޓުެދއްަވއިފި. ފިަޔވަޅެްއ ނާޅުްއވާ.  އަޅަިއގެން ވޯޓުދޭން

ނޑު ވޯޓުދިން ދުވަހު އަޅުަގނޑު ދަމައި ނެރެ އެއްލައިަލއިފި. ކޮންމެވެްސ  ޕާޓީއަކުން ވެސް ބޭރެއް ުނވޭ. އަުޅގަ

 29ޕާޓީން މި ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް އެްއގޮތަކަށް އުޅެހެރޭ. އަުޅަގނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ އަދާލަތު 

ަގއި އެްނމެ ރަނގަޅަށް ހިންިގގެންދިަޔއީ ލޮނުިޒޔާރަތްކޮުޅގައި. ެއ ދުވަހަކު ގޮަވއިލެިވގެންދިަޔއީ  2012ޑިސެންބަރު 

ވަނަ ދުވަހުެގ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗަށް  2012ފެބްރުއަރީ  6އެއީ އެމް.ީޑ.ޕީ ނައްތާލުމަށް. ހަމައެއާއެީކގައި 

ނަޑއެިޅގެން ޣައްދާރު، އަނިާޔވެިރ ވަަޑއި ގަންަނވައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ވިދާުޅވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމަކީ ކަ

ވެރިކަމެކޭ. ހަމަ މިރެއިން މި ރެ އަށް ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެްނ ވައްޓާލަންޖެހެއޭ. އެކަން ެވސް ކޮށް ނިންމައިފި. ދެން 

ނަޝީދު ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ދެ ހަމައެއާެއކީަގއި އިހަށް ދުވަހު ފެނުނީ ރައީސް 

ބޭފުޅުން ނިކުމެ އެންމެ ަފހުން ރައީސް ނަޝީދު ހަްއޔަރުކުރުމަށް ފަހު މިހާރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުންނެވީ 

ދާލަތު ޕާޓީ ވެރިމީހާ އެ ކޮންތަނެއްަގއިތޯ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ؟ އެ ތަން ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ. ރައީސް ނަޝީދު ޖަލުގައި. އަ

އިންނެވީ ޭގގަިއ. މި ވާ އެްއޗެއް ުކޑަކޮށް ބަލައިލަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ވެސް އުެޅންވެއްޖެ ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން  ނެޑްއގައި އަުޅގަ މައްސަލަެއއް ނޫން ކިތަންމެ ގިނަ ޕާޓީައކަށް ސަރުކާރުން ލާރިދިނަސް. ކޮންމެވެސް މިންގަ

އެބަ ޭރވިގެްނ ދާންޖެހޭ. އަދާލަތު ޕާޓީ ކުރި ދީނީ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ، މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ގާނޫީނ  ތިބޭނެ ގޮތަކަށް

ވެރިކަމެްއ ބަޣާވާތަކުން ަވއްާޓލީ. އެީއ މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނަޒަރުަގއި ވަރަްށ ދީނީ ކަމެްއ. ހަމަ އަންމާފޮތް ލިޔުމާއި 

ނޑަކަށް ޤްރުއާން ކިަޔަވއިދިނުމާއި ޮވށިފިލާ އަޅައިދިނު ން. އެގޮތަްށ ބަދަލުވާތީެވ، މި ުއޅެނީ ގޯްސވެގެން. އަުޅގަ

ރަނގަޅެއް ނޫން. ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫުނގައި އޮންނާނެ، ތިން ހާސް މީހުން އެއްީވމައޭ ޕާޓީއެއް ހެދެނީ. މިހާރު 

ވެސް ބޭނުން  މީހުން ީވމައޭ ލާރި ދެވެނީ. ދެން އެ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއްާޔ، އަޅުަގނޑު 10000އޮންނަނީ 



19 

 

އަޅުަގނާޑއި އަންހެނުންނާ ދެ މީހުން ވެސް ޕާީޓއެއް ހަދަން. ދައުލަތުން ލާރި ދޭ ގޮތަށް އޮންނަންވީނޫންތޯ. 

ކީްއވެގެންތޯ ތިން ހާހަށް ލިިމޓުކުރަންވީ؟ ތިން ހާހަށް ލިިމޓުކުރިއްާޔ؛ މިތާނަގއި ެޓކްްސ ޕޭޔަރުންގެ ލާިރ މި ދެނީ 

ބަޖެޓަށް  އިއިްއޔެގަ ރުމަށް ދެނީ ޓެކްްސ ޕޭޔަރުންގެ ލާރި. އެއަށް ިވސްނަވާ! އަޅުަގނޑުމެން. ިސޔާސީ ހަަރކާތް ކު

އެ ގޮތަކަށް ލާރި ޫދކުރާ  ،ކަމެއް ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެްއކީ. އެ ލާރި ނަަގިއގެން ތިމަންމެން ހިތުހުރިހާ

ނުޑ ތާއީދެއް ނުކުރާނަން. މިދެންނެވި .ގޮތަކަށް ނޫން އޮތީ  ޑީ.ީޕގެ އަޚްާލޤު ވެސް ެވއްޖެ ކޮންމެެވސް ގޮތަށް އެމް. އަުޅގަ

 މިއީ ތަންޮކޅެްއ ޮބޑުވަެރއް ނޫންތޯ. މި ނޫން  .ންނަށްޒީޣާ ވަރަކަށް ރަނގަުޅކޮށްލަން. މިހާރު ހަމަ ހުރިހާ ބާޣީން 

ތަރު ދަންނަވަނީ. ހަ ފިކުރު މިތާ އެތެރޭގައި ގެްނުގޅުއްވާށޭ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް މި އްގޮތަކަށް މިކަން ކުރާށޭ. އެ

ޔާ ވިދާުޅވާށޭ ޝަރީފަކީ އް. އެހެންެވއްޖެއޭ މީހުން ހަތަރު ގޮތަށް ވާހަކަނުދައްކަވާށޭ މި ތަނުަގއި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮޅެ

ނޑާ ދިމާލަށް ވިދާޅުވި ގޮތަށް. ކޮންމެވެސް ެއއް  ،އޭޑީކޭ ނާޝިދަކީ ޕާޓީ މީހެއް ނޫނޭ ،ޕާޓީ މީހެއް ނޫނޭ އަޅުގަ

 އްޒަތްތެިރ ރައީސް.އި ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ވާހަކަެއއް ދަްއކަވާށޭ. ވަރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދެކުނު ދާއިރާގެ ހެންވޭރުއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ަގއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މައްސަލަެއއް ޢަބްދުލްކަރީމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނިޒާމީ މެންބަރު މުޙައްމަދު

 އަރުަވން.އަށް ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއި

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(                              

 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު

ނޑުއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނިޒާމީ މައްޝުކުރިއްާޔ އި  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ، ހުޅުހެންވޭރު ާދއިާރގެ  ސަަލއެއް ައޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ރިޕީޓް އޮފެންޑަރއެއް ވީމަ އެޅި ފިޔަވަޅު ތަފާތު. އޭޑީކޭ ނާިޝދާ މެދުގައި ވެސް ފިޔަވަޅު 

 އެމް.ޑީ.ޕީން އަޅާަފއި ވާނެ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންގެުވގައި އޮންަނ ޝުކުރިއް ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތިން ނެންގެވޭ ިނޒާމީ މަްއސަލަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބަލައިގަެނވޭނީ. އެހެްނވީމާ، 

އި ބަަލއިަގނެވޭކަށް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދައްކަވާ ވާހަކަފުާޅ އެހެން ބަލާއިރު ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުގަ 
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ގުިޅގެން އެ އަށް ަރއްދުދެްއުވމުގެ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަަލ ނުނެންގެވުމަށް ަގވާއިދު ހާަމކޮށްފައި ވަނީ. ބަޔާްނކޮށްފައި 

ފުޅު ބަހައްޓަވަމުްނގެންދަވާނެ ކަމުަގއި މަލުޢަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސްވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮުތގެ މަތީން އިއްޒަތްތެރި 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ ހެންވޭރު ،އަުރނީ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ާވހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދެވުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 ޢަބްދުލްކަރީމަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބް ހެންވޭރު

އަށް، ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  2013/4ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަީކ،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

އްޖޭަގއި ހުރިހާ ސިޔާސީ ފިކުރެއް ވެސް ހިންގުުމގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަދާލަުތ ދިވެހިރާ

ޕާޓީއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިާޔސީ ގޮތުން ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފައި އޮތް ޕާޓީއަކަށް ވާީތވެ، ައޅުަގނުޑ 

ނޑު މި ކަމަ ށް ތާއީދުނުކުރާ ސަބަބަކީ، މިއަދު އަދާލަތު ޕާޓީން މި ހާލަތުގަިއ މި ކަމަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އަޅުގަ

އޮތަސް، އަދި އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅިޔަސް، މާދަމާ އެހެން ޕާޓީއެއް ވެސް ހަމަ މި ކަމުގަިއ އަންނާނެ. ޖުމުަލ 

ނޑުމެންނަްށ އެބަ އެނގޭ މި ވެރިކަްނކުރާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާަރީކ ސިޔާސީ ހަ ރަކާތްތަކަށް ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ހުރަސްއަޅަިއ، ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ކަްނކަން ކުރުމަށް ެޖއްސުންކުރާ ަބއެްއގެ ގޮުތގައި. ެއގޮތުން، ހަމަ މި މަްސ 

ވަނަ ދުވަހު ތަސްީދގުކުެރވުނު ގާނޫނެްއަގއި އެބަ އޮވޭ ތިން ހާސް މީހުން ހަމަނުވާ  1ތެރޭގައި އިނގޭތޯ. ޮނވެންބަރު 

މީހުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް ަފއިސާ ދޫުނކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  10000އާިއ، އަދި ޕާޓީތައް ުއަވއިލާނެ ވާހަކަ 

ކުއްލިައކަށް މިވަުރގެ ބޮޑު ކަމެއް ކުާރއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ަހމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫުލކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވާަފިއ 

 7000މި އޮތީ. އެއީ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ވަގުތުދޭން. އަދި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅާފައި 

މީހުން ހަމަކުރުމަށް އަހަރު ތެރޭގައި ފުރުޞަތުދީފައި އެ ައހަރު ތެރޭ ހަމަވެއްޖެ ނަމަ، ދެން އަންނަ އަހަރު ފައިސާ 

ފާހަަގކުރަން.  ދެވޭ ގޮތަށް ވެސް އެބައޮތް ޖަހާފަ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާީސ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުެގ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެަބއޮޭވ، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުެފއްދުމާއި އޭަގިއ  30ބާބުތަކުގެ 

ގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވޭ. ނަމަެވސް، މި ގޮތަށްތޯ ކަންތައްަތްއ ވެގެންދަނީ؟ ަވކި ސިޔާީސ ހަރަކާތްތެރިވުމާއި ބަިއވެިރވުމު

ފިކުރެއް ެއ މީހެއްގެ ހުެރއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހާއަްށ ބޯހިޔާވަހިކަމުން މަހުރޫމްކުރާ ތަން އެބަފެނޭ. ވަކި ސިޔާީސ 

އުނިކުރާ މަްނޒަރު އެބަެފނޭ. އަދި ވަރަށް ސާުފކޮށް  މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނަ ރަެށއް ެވއްޖެއްޔާ ބަޖެޓުން އެ ކަންަތްއތައް

ނޑަެއޅިގެްނ  ނުޑމެންނަށް ހަމަ ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުން މިތަނަށް އަރަިއ ެއބަބުނޭ ހަމަ ކަ އިްއޔެަގއި ވެސް އަުޅގަ

ބޮުޑ  ދު އޮތް އެްއވެސް ރަށަކަށް ެއްއވެސް ަކމެއް ކޮށްދީގެންނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، މިހާ ފާޅުކަންއީތާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ 
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އަދި ޚާއްަޞކޮށް  ،މިހާ އުނަަދގުލުަގިއ މަސައްކަތްކުާރއިުރގައި އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ިސޔާސީ ާޕޓީތަކަށް ،ގޮތެްއގައި 

ތަނުގައި ތިިބ  އަދި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރުމަށް މެންބަރުން މި ،ސިޔާސީ ގޮތުން ބާުރވެރި ޕާީޓތަކަށާއި

އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  ،ކަމަށް. އާދެ! ދާދި މިދާކަށްދުވަހަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަށް. ދޭންޖެހޭނެކަ  ޕާޓީތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ އަންގާފައި އެބައޮތް ފިްނގަރޕްރިންޓް ނުޖަހާ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް 

ނޑު ދަްނނަވާނީ މިއީ އެއްެވސް ތާކުންތާކުޖެހޭ ކަމެ ވަގުތު  ނޫނޭ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު މި އްހަމަކުރުމަށް. އަޅުގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގަެއއް ނެތް. އެއީ ަގވާއިެދއް ގެަނއި ބަދަލުގެ ސަބަބުން. އެމް.ޑީ.ޕީ ުއފެއްދުމަށް ޕާޓީގައި ޮސއިކުިރ 

ގައި އަންނަ އަހަރުތެރޭ މީހުންނަށް ފައިސާ މި ކަމަކަށް ނުދައްކާ. އަދި އެ ވަގުތު ާޕޓީގައި އޮތް އެްއވެސް މީހަކު މި

ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް. ސަބަބަކީ  މި، ކަމަށް އަންގާފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން ނުލިބޭނެ

އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ނުުކތްއިރު ހަމަ ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ެއކަން ކޮށްފަިއ 

ނޑު ވަރަށް ގަބޫލުކުރަން ުދކުެރވޭނެ ކަމެއްއީއްގޮަތކަށްވެސް ތާހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީީކ އެ މި  ،ނޫން. އަޅުގަ

ެވސް މި އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުދޭން.  އަޅުަގނޑު އެެދން ހަމަ ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕާޓީގެ ފަރާތްތަކުން، ށްޙަލާޞްއި

 މީތި ފާސްކޮށްދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 މަށް. ޡިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތެރި މެންބަރު. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑވެސް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ގާނޫނަށް ، އަށް 2013/4ބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިއީ ރާއްޖޭގައި ސިާޔސީ އީގެނައި އިޞްލާޙުަތކައް ތާ ުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ޔުދިޔަދި ިސޔާސީ ަހރަކާތްތައް އުފެިދގެން މި ،ޕާޓީތައް އުފެދި މަކީ އަުޅގަ

ނޑު  މަންފާތަކެއް ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަދު އަދާލަތު ޕާޓީ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ޕާޓީއެއްެގ ގަކުރިކަމެކޭ. އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. ޚާއްޞަކޮށް އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ދެމިއޮެވވޭނެ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ފައިސާދޭނެ ޕާޓީއެއް ކަމަށް  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއ ގޮަތކަށް ނޫން. ، އަށް.ޑީ.އޭ ވެސް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. މިގޮތުން އެމް ައޅުގަ

ވިޔަފާރި ަފއިދާައށް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތަގިއ  ،ށްކަމާލީ މަންފާއަ ،އަޅުގަތނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ އެމް.ޑީ.ޭއއަކީ

ންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަބޫެލްއ ޝަން ހަދަިއެގން އުޅޭ ޕާީޓއެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުަގނުޑ ސިފަކުރަނީ. އެހެކޯލި ސަރުކާރާ

 ގޮތަކަށް ޕާޓީގެ  ނޭނގޭ ގޮތަަކށް ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ނޫން ގޮތް ،ނުކުރަން މިގޮތަށް އަޑި ޭނނގޭ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ ގޮތް ޕާޓީތައް ުއވޭނެ ،ލިސްޓުކުރެިވގެން ޭގ ނނޭ އަޑި ،ގޭނނޭ ކަމަށް ބުނާބުނުމަކީ އަޅުގަ
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ނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އަދާލަތު ޕާޓީައީކ ކޮންމެހެންވެސް މިއަދު މި ކޮންމެވެސް ސިއްެރއް   މީަގިއ ވާތީެވ، އަުޅގަ

ނޑު މި ރާއްޖޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ ޕާޓީއެއް ފުރުޞަތަށް އެދިީލ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހު ބަސް އިްއވުމަށް  ތްތެރި މެްނބަރު. މިހިސާބު ބަޙުސް މަރުޙަލާގެ ފުރަތަމަ ބައި ނިމުނީ. ެއންމެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

މި ވަގުުތ ނެތުމާއެކު ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދެވެން ނެތް ވާހަކަ ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑަިއގެންފުރުޞަތު އިއް

ދަންނަވަން. މި ބިލާ ގުޭޅޮގތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުަގއި ހުބުން ބަ ހިސާ ދަންނަވަމުން މި

 ގައި ވޯޓު ވަގުުތަގއި ޮއންނާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން.  1:30

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، އިޤްތިޞާީދ ( އައެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު) 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2015 ބަރުންޮނވެ 16ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެިވ ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ތިޞާދީ ޤްލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ އިފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެްސ އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖި

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،ކޮމިޓިގެ މެންބަރު

 ތުއަރުވަން. ޞަފުރު

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 2009/5ރައީސް. އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީްނ ނިންމާ ފޮނުވާފައި އޮްތ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ހާ މެންބަރުންނަށް ބިުލގެ ިރޕޯޓް ހުރި ގެއިޞްލާޙުކުރުމު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއގަމު ަދތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނު)

ބެހޭ  އް ކުރުމަްށފަހު ސަރުކާރުގެ ކަމާއަިދ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ވަަރށް ބުރަ މަސައްކަތެ ،ފޮނުވިފައިވާީތއާ ެއއްކޮށް 

 މި ބިލު ނިންމާފައި  ،ފަހު ހުރިހާ ެއްއޗެއް ޯހދައިގެން ބަދަލުތަެކއް ގެަނއުަމށް އިކާޔައިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ ލަފަ

ގެ ތިޞާދީ ކޮމިޓީ ޤްއިބު މުޤަރިރަށް، އަިދ ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށާިއ ނަ ،ވާތީ
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ނޑު ޝުކުރު ދަންނަނަން. އެހެންކަމުން މި ކޮމިޓި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.  ،މެންބަރެއްގެ ހައިސިޔަތުން ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިުބ ިއއްޒަތްތެރި ނަ ތުގައި އިގްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރަށާއިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރު

އެކު ޝުކުރު ަދންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް  އްރިރަށާއި ިއއްޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާޤަމު

ނަޑއެޅިފައި  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59 ޓުމިނެ 28ށް ސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަހުަގޑިިއރުގެ ބަ 1ވަނީ  ކަ

ިސކުންތު. އަދާލަތު  18 ޓުިމނެ 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  15 ޓުމިނެ 7ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުން 29 ޓުމިނެ

. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޓުމިނެ  3. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުނަށް ޓުމިނެ 3ޕާޓީއަށް 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ އި  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލާޙު ޞްްށ މި އި ( އައެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ގާނޫނު) 2009/5ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

މާޭލގެ އަދި ރާްއޖޭގެ މިއަދުެގ ދަތުރުފަތުރުގެ  ،އޮތީ ިއ މިއޮތީ އަޅުަގނޑު. މި އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅާފަ ހުށަހަޅާފައި މި

 އަދި ކަމަށް ފެނިގެން. ެއއްގަމު ަދތުރުފަރުގެ ކަންތަކަށް ވަރަްށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންަނންޖެހޭ އި،ހާލަތަށް ބަލަ

އިތުުރވަމުންދާ ނިސްބަތަށް އާބާީދ  ،ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ވާަހކަދެއްކުމަށް ފަހުަގއި މިކަމާ ގުިޅގެން ކަމާ 

 ،ދަނީ. މިއެއްޗެހި ކޮންޓްރޯްލކޮށް ބަލާއިރު މާލޭގައި ުދއްވާ އެްއޗެހީގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ޮބުޑތަނުން އިތުރުވަމުން މި

ކުރެވޭނެ މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ގަާވއިދުތަކަީކ ައޅުަގޑުމެންނަކަށް އެންމެ ރަނގަަޅކަްށ ގޮތުން ެރގިުއލޭޓު އަދި މިއާ ބެހޭ

ކުރުމުެގ ޕާކު ،ލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ހުރި ގަާވއިދުތަކެއް ކަކަމަށް ނުފެނޭ. ޕާކިންކުރެވޭނެ ގިނަ ތަންތަން ނެތިޢަމަ

އެހެންނަމަވެްސ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ދަށުން  ،އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅިފައި ަރނގަޅަށް އެކަީށގެްނވާ ގޮެތްއގައި ނެތި

އަިދ  ،ުރގައި ދުްއާވ އެްއޗެހި ދުއްވާ ފަރާތްތަކަްށ ލިބޭ ގެއްލުންތަކާރަޖިސްޓްރީތައް ގިނަ އަދަދަަކށް ކުރެވެމުންދާއި

ވެސް ހަމަ އެހާ  މު ރައްިޔތުންނަށް މަގުތަކުން ލިބޭނެ ގެއްލުންތައްއާއްކުރާނެ ތަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ޕާކު

ކެރެވެމުންދާ އުސޫލުތަުކގެ މަްއޗަށް ވަީނ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ގުިޅގެްނ އަދި މިހާރު ޢަމަލު ބޮޑުތަނުން ބޮޑުވެފަިއ މި

 ،ނާކުރެވޭ އަދަދުތަކުގެ ތެރޭަގއި މިކަްނ އެކަށީގެްނވާ ގޮެތއްަގއި ހިންގޭވަރަށް ކަންކަން ނުކޮށްބަލާއިރުަގއި ޖޫރިމަ

ނޑައެޅެން އެބަޖެހޭ.  އި ނާ ފައިސާއާ ނުލަނާނުކޮށް ނުވަތަ ޖޫރީމަޖޫރިމަ މީހުންނަށް އުެޅވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ީމގައި ކަ

ނޑުމެން މި ބިލު ގެނައުމުގެ ވިސްނުްނ ހުރިއާ ނޑުމެން އިންުޝއަރެންސް  ދެ! އަުޅގަ ގޮތަކީ މިހާރު އަޅުގަ

އިންުޝއަރކުެރވިފައި ހުންނަ ަސއިކަެލއް  ާވގޮތަކީ  ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ިވސްނިއިުރގައި 



24 

 

ާވ ޢުވެސް ނޯވޭ. ައދި އެކަމާ ގުިޅގެން ދަ ވެސް ގޮތެއްސް އޭގެ ބަދަލު ލިބޭނެ ެއއް ޔަ ޑެންޓެއް އެްއޗެއް ވިއެކްސި 

އަދި އެްއގަމު  ،އުމުތަކުގައި ެއއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުޤަމުކޮށް ދުނިޭޔގެ ެއހެން އްވެސް ނޯވޭ. އާ ރާތްތަކެއްއުފުލޭނެ ފަ

ޓެިރ އްރާތެއް އޮވޭ. އަވަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދޭނެ ފަ ދަތުރުފަތުރަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާތަކާއި ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވާ

ރާއްޖޭގަިއ  ކުެވސް މިކަން އޮންނަނީ ހަމަޖެހިފަ. އެކަމައި ތަނުގަ އެ އޮތީ.  އިސްރީލަންކާ އެންމެ ކައިރީގަ 

ރަޖިްސޓްރީކުރާއިރު އެއަްށ ބޭނުންާވ ކަންތައްަތއް ައޅުަގނޑުމެން  .އަދި އެައށް ލާރި ދައްކަންޖެހޭ .ކުެރވޭރއިންޝުއަ

 ތަނެއް ނާދޭ. މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް އޭގެ ބަދަލު ލިބޭ ،މިދެންނެވި ގޮތަށް ،ނަމަވެސްހަމަކުރަންޖެހޭ. އެހެން

 ޮކމިޓީން މިހާރު އައިއްަސ މި ހުގެމަޖިލީ ،އްލުކުރެވޭޯތ އުޅެފަިއވާނެ މަަސއްކަެތއް. އެހެންނަމަވެސްޙަ ވެސް މި ބިލުން 

ބައެއް އިޞްލާޙުތަކާ ެއކީަގިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި  އޮތް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުަގއި ިބލަށް މިހާރު ގެނެވިފައި ހުރި

ިވއްޔާ ިމ  ކަމަށް ވަނީ ބިލުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަްށފަހުގައި އަިދވެސް ަރއްޔިުތންގެ ކަންބޮުޑކަން ހުރި

ނޑު ވަރަށް އެދެން މި ބިލަށް އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުމަށް. ޚާ  އްޞަކޮށް ބަދަލުކުރެވެންޖެހޭނޭ. އަުޅގަ

ވެސް މި  ކުރާ ފަރާތްތަކަށްކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ރެގިއުލޭޓު  ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާަމށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަ

ބިލުގެ ސަބަބުން. އެހެންެވެގން އަޅުަގނޑު މިކަުމގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮަޑށް 

 ީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މް ޝަރީފަށް. އިބްރާހީ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް.  އަުޅަގނޑު މާ ށްހަރާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކައާދެ! ެއއްގަމު ުއޅަނދުފަ

ކުރާނެ ތަންތަން ދަންަނވަންޖެހެނީ މާލޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ަރއްޔިތުންނަށް ދަތިވެަފއިވާ ކަެމކޭ މިއީ ޕާކު  ،އެހެންނަވަސް

ދެންނެވި ނުކުތާެގ މަްއޗަށް  އިޞްލާޙެްއ ގެެނވޭއިރު މި  އެްއގަުމ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގާނޫަނށް ވީމާ،ނެތުން. އެހެން

 ކުރާ މީހުން އަތުން އެބަރުފިޔާ ނުަގާވއިދުން ޕާކު 750މު ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ ދެކެން. ިހއްރިޢާޔަތްކުރުން ވަރަށް މު

އޮތީ.  ގޮްއސަ މި ވަކި މުއްދަތަކަށް ެއކަން މާފުކުރެިވގެން ކުން. މީގެ ކުރިންވެސް ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙަނެގޭ

ވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް ތަންކޮެޅއް ލުއި ފަސޭަހވާނެ ގޮަތކަށް ތަންކޮޅެއް މަދު އަދަދަކުްނ  އެހެން އެކަން އޮތުމަށް

ނުޑ ދަންނަވާނީ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހެުނވަތަ ޖޫރިމަ ،މި ސްޓިކާ ައޅުަގނުޑ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޭނާުކރުން އަުޅގަ

 ،ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެްއވެސް މީހަކު ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކު .ނަވަން ކެރިދާނެހަމަ ވަރަށް ދަން
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ގޮތަީކ  ވާ މު ތަންތަނަށް މީހުން ދާން އައިސް ބާއްާވއިރުަގއި މިހިއްޕާކިން ޒޯނުތައް ފުރެމުންފުރެމުން ގޮސް ވަރަށް މު

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގާނޫނީ ، އި މާލޭގެ ކަންތައްތައް ހުރީ. އެހެންވީމާޒޯނުން ބޭރުގައި ބަަހއްޓަން މަޖްބޫރުވާ ހާލަތެއްގަ 

ކުާރ ކުރެވޭެނ ޕާކިން ޒޯނުަތކެްއ ހަދައިގެން ުނވަތަ ޕާކުނޫނިްއޔާ ރާއްޭޖގައި މަތިމަްއޗަށް ާޕކު ،ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން

ކުރުމުގެ މަްއސަލަށް. މާލޭެގ ހޭ. ޕާކު އްލު އަންނަން އެބަޖެޙަަމއްސަލައަށް  ސް، މިޔަ އިމާރާތްތައް ހަދަިއގެން ކަމަްށ ވި

ނޑުތައް ަލއިސަ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ކުެރވޭނެ ކޮންމެެވސް ޖާަގެއއް ހަދަންޖެހޭނެިވއްޔާ ާޕކު ވަނީ  ކަމަށް ންސް ޫދުކރާއުޅަ

ނޑު ދަންނަވާއިރު ހެންބޫލުކުރަން. މިގަ ވެްސ  ލުނުކުރެވޭެނކަންއްޙަކަންކަން  ވެސް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މި އަޅުގަ

ކޮންމެވެސް  ،ވެސް އެކަށަައޅަންޖެހޭ ަގނޑަށް އެނގޭ. އެހެންީވމާ، ސިޔާސަތެްއގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންއަޅު

 750މި  ،ބިާނކޮށްހެދުން. ހަމައެއާެއކުަގއި ،ކުރާނެ ތަންތަްނ އިމާރާތްކޮށްމުއްދަތެއް ދީފައި އެ މުއްދަުތެގ ތެރޭގަިއ ޕާކު

ނަޑއެިޅގެން މަގުމެދުަގިއ  .ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ ހެދުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އްޔެރުފިޔާއަށް ކޮންެމވެސް ކަހަަލ ލު ކަ

މަޖްބޫރީ ހާލަތެއްގައި ޒޯނު ފުރިގެްނޮގސް ޒޯނުގެ ެއއްަކއިރީަގއި ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާ، މިއީ ތަފާތު  އި،ކުރާ ފަތާތްތަކާޕާކު

ވެްސ  ްއސަށްޗެޔާ ދެން އެހެން ދުއްވާ އެއް ނޫނިއް ،ދެ ވައްތަެރއް. ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ގަސްތުަގއި މަގުމެދުަގއި 

މިސާލަކަށް  ،ކަހަލަ ސްޓިާކެއއް. ޒޯނު ފުރިގެން ހަމަ މަޖްބޫރީ ހާލަތެއްގައި  ކުރެވިދާނެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވަކިޕާކު

ކުރަްއވާ އިުރގައި އެކަން ކުރާނޫންވެސް ތަނެްއގައި ާޕކު  މި އަދި، ސަުރކާުރ އޮފީހެްއގެ ދަށުަގއި ،ންކެއްެގ ދޮށުަގއިބޭ

ގޮތަްށ  . ދަތިވާށްފައި އޮތީކޮ ެވގެންކަން މި ާޕކު ފަރާތްތަކަށް ެއގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ކޮންކަހަލަ ހާލަތެްއގަިއ ިކހިނެއް

ތޯ. މި ދެ ކެޓަގަރީ އޮތީކޮށްފައި ނޫނިއްާޔ ތަން ފުރިގެން ފުރިބާރުގެން ޒޯނުން ބޭރުގައި ޕާކު ،ކޮށްފައި ހުރީތޯޕާކު

އް ގާނޫުނގެ ޔެ ހުރި ފާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ލު ނުގެ ދަށުން. އެއަށްފަހުަގއި މިދެންނެވި ގޮތަށްވަކިކުރަން އެބަޖެހޭ ގާނޫ

ިލބޭ އާމްދަނީއާިއ މުސާރަިއގެ  ިއ،މު ހާލަތާއްުމ ަރއްޔިތުންެގ އާ އްާރއްޖޭގެ އާ ،ރުފިޔާއަކީ  750ދަށުން ދޭން އެބަޖެހޭ. 

ނޑުތަކާ   2ނަވާނީ އެކަށީގެްނވާ ެއއްެޗްއ ނޫނޭ. ކިހނެއްތޯ ދުވާލަކު ްއސަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑު ދަންއެްއޗެ މި އިމިންގަ

. އެހެންވީމާ، މިކަންކަުމގެ މައްޗަްށ ވަްނޏާ މީހެއްގެ މުސާރަިއގެ ދެަބއިކުޅަ އެއްަބއި ދިަޔއީ ކަމަށް ސްޓީކާ ޖަހައިފި

 މަށް ކަ ވާނެއް ދަަވއިދެއްލެްއ ހޯއްޙަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުންކޮށް ވިސްާނވަަޑއިގެން 

މިދެންނެވި ވެސް ރަން. މި ގާނޫނުގެ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮމިޓީން ފާސްވެގެން ައއިއިުރގައި ކުމީދުއްއަޅުަގނޑު އު

ުޝކުރިްއާޔ  ޓަކައި ފާހަގަކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް އެކު އަޅުަގނޑު ޔާ އިޞްލާޙު ހިމެނިފައިނުވާކަްނ ހިތާމަ

 ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަ

ތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރަވަނީ ބިލެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަހްމަދު މުބީނަށް. 
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަދު އަޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުކޮްށގެން ގެނެއްަސ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި

ާޚއްޞަކޮްށ  ،ވެސް އަޅުަގނޑުމެންއި ޙަޤީޤަތުގަ  ،ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އޮތް ބިލާ ބެހޭ މި

ނޑު އިްއޒަތްތެިރ ކުރުުމގެ ކަންތައްތަަކކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެޭކ. އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގައި ޕާކު ޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ދުކުރަްނ. އެހެންނަމަވެސްއީގެ ވާހަކަފުަޅށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާ މެންބަރު ޝަރީފް  ،އަުޅގަ

 މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯަގއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮތީ ކޮންތާކުތޯ ނޭނގިގެން އުޅުނު މެންބަރުން އަޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ އެ 

ނޑުމެންެގ ޕާޓީ އޮތީ ކޮންހިސާބަބޭފުޅުންނަށް އަޅު ކަްނ ބުނެލަދޭން. ޖުމްހޫރި ޕާޓީއަކީ އަބަދުެވސް ރައްޔިތުންާނ ކުގަ

އެްއކޮށް އޮންނަ ޕާޓީއެއް. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ރަޔިތުްނގެ ވިންދާ އެްއގޮތަށް. މިއަދުެގ 

ނީ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކޮންެމ ނަންއަ ރަމުން މިސަރުކާރާ ެއއްކޮށް މިހާރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މަސައްކަތްކު

މަސައްކަތްކުރަމުން އިނގޭތޯ  ޓަަކިއ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަންނާނެ ހާަލތަކުން އަރަިއގަތުމަށް ވެސް އެއި ހާލަތެއްގަ

 ްއކަމުންދާއިރުަގއި މިަރއްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ފްޯލގައި ވާހަކަދަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް މިފަދަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ  ަރއްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ،ކަންކަމަކީ ކަމެއް.  ގޮތަށް މިފަދަ ވާހަކަެދއްުކމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ޖޭެގ އެންމެ ބޮޑު އެްއ ޕާޓީ ކަމަށްވާ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފަރާތުން، އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ޚާއްޞަކޮށް ިދވެހިރާއް

ނޑު ހިތާމަކުރަން. އާދެ! ޕާކިންގެ ވާހަކަ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގެންމަވާ ބޭފު ޅުން މިފަދަ ވާހަކަ ދައްާކތީ އަޅުގަ

ކުރުުމގެ ޕާކު އި މާލޭގަ ،އަޅުަގނޑުމެން ަދއްކަމުން ައންނައިރުގަިއ ައޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ކަންބޮުޑވުން ެއބަހުރި

 ަގއި މި ސަރުާކރުން މަސައްކަތްކުރަމުން މި އޮތް ގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި. ޙަޤީޤަތު ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގައި މިހާުރ މި

އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ.  ޓަކައި. ރަނގަޅު ވާހަަކއެްއ މާލެ މި އްލުކުރުމަށްޙައަންނަނީ މާލެއަށް ދިމާވެފައި މިއޮތް މައްސަލަ 

ކަީށގެްނާވ ޕާކިން ޒޯނު އެ ށް އެަބއޮތް މާލޭގެ މަގުތަކަ ެކއްއެތައް ބަިއވަރު ަސއިކަލްތަ ،އެތައް ަބއިވަރު ވެހިކަލްތަެކއް

 ކަތްކުރަމުން މި އްލު ހޯުދމަށް މަސައްޙަކަންކަމަށް  އަންނަނީ އެ ސަރުކާރުން މި ވަރަށް. އާެދ! މި މިންވަރަށް ނެތް

ައޅުަގނޑުމެންެގ ހައުސިންގ މިނިސްޓަުރ  ،ބޭފުޅުންނަށް އެިގވަަޑިއަގންނަވާނެ އަންނަނީ މިއަދުަގއި. ތި 

ޓަކަިއ  އިމުކުރުމަށްޤާމެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމަތަކެއް މާލޭަގއި އޮތީ މިއަންނަނީ  އިޢުލާންކުރަްއވާފައި މި

ވަނަ އަހަުރގައި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އެންމެ ގިނައިން ދިރިއުޅެމުން  2016މަސައްކަތްކުރަމުންނޭ. އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ 

 އްލެއް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާޙަމާލޭަގއި ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ާޕކިންަގއި މިހިރަ މައްސަލަތަކަށް އެއް ރަށް، އަންނަ 

ނުޑވެްސ ފާހަގަކޮށްލަން  ،ތަން ޢަމަލީ މަސައްކަތް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ފެނިގެްނދާނެ. އަދި ހަމައެާއއެުކ ައުޅގަ

 ،ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސްޓިާކޖަހަމުންދާއިރުގައި ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަށް އާދަިއގެ ގޮތަކަށް  ،ބޭނުން

އްސަށް އުނދަގޫުނވާ ބޮޑަށް ުދްއާވ ެއއްޗެ  ންނަމަވެސް ޒޯނުްނ ބޭރުަގއި މިސާލަކަްށ ދިމާވާ ގޮތެްއެގ ސަބަބުން މާއެހެ
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ތަން  ވެސް ހަމަ ޖެހިޖެހިގެން ވަރަށް ބައިވަރު ސްޓިކާަތއް ޖަހާފައި ހުންނަ  ހީަގއިހިސާބުގައި ހުންނަ އެއްޗެ

ނުޑމެންނަކަށް އަދިއެއް ޕާކިންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ އަުޅގަ

އްލެއް ހޯދައިނުދެވި ރައްޔިތުން ޙައަސްލު ރަްއޔިތުންނަކަށް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  އޭއްލެއް ހޯދަެއްއނުދެވެޙަ ށްމައްސަލައަ

ނޑު ގަބޫ އަތުން މިހާ ބައިވަރު ފައިާސތަކެއް ނެގޭ މެ ރަނގަޅު އެންލުކުާރ ގޮތުަގއި ގޮތަށް މިކަން އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑު ނުދެކެން. އާދެ! މިީއ އަުޅގަ  ،ެމންބަރުންގެ ގޮުތގައި ތިބެ މަޖިލީހުގެ އިންސާފުވެރިކަެމއް ކަުމގައި ައޅުގަ

 އެތަްއ ފަހަރެްއގެ މަތިން ތާއަބަދުމެ އަްނނަމުންދާ އެއް މަްއސަލަ މި، ރައްޔިތުންެގ އެަތއް ަބއެްއެގ ޝަުކވާ

 ރަނަގޅަށްވެސް ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް 85ިތއްބެިވ އިްއޒަތްތެރި  ކީ. މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މިއަލަމައްސަ

އްލެްއ ޙަ މިކަމުގައި ރަނގަޅު  ،މީދުކުރަން އްގިަލއްވާނެ ަމއްސަލަެއއް މިއީ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުނއެ

ދަނީ. ދިވެިހ  ކޮންމެ ސްޓިކާއަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން އަތުްނ ނަގަމުން މި ރުފިޔާ ޮކންމެ ފަހަރަކުޖަހާ 750ހޯދަން. އާދެ! 

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެކަން  .ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަތުން

 ،ކޮށްލާނެ ސައިކަލްަތކާއި ޕާކު ދު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޚު ،އަުޅަގނޑުމެން .ިގވަަޑއިގަނަްނވާނެނއެ

ނޑުމެންގެ އި ކުރާނެ ެއކަށޭނެ ޖާގަތަެކއް މިތާގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކާެރއް އެްއެޗއް އޮަތސް ެއ ޕާކު ެވސް ނެތް. އަުޅގަ

ސައިކަލްަތއް މިތާ ބޭރުގައި ުހއްޓަސް ސްޓިކާ ޖަހާފައި އެަބހުރޭ. އެކަށީގެްނވާ ޕާކިން ޒޯުނތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި 

ނޑު ދެޤީނުކުންނަނީ. ޔަ ނަތީޖާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް  ،ފަހަރަށް ޭޕކޮށްފިން ސައިކަލަށް  ނުންެވސް އަުޅގަ

ނޑު ، . އެހެންވީމާވެސް ކުރާނެ ތަނެއް ނެތިގެންއައިސް ޕާކު  ބޫލުކުރާހިތްއޮީތ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހާލަތު ގަައޅުގަ

 އްގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހާލަތު ހުރި ހިސާބުގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ. ޤައުމެ ހުރި ހިސާބުގެ ވާހަކަ މި

އެހެންވީާމ،  ؟ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ، އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ކިހިނެއްތޯ މިކަންކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނީ

ނޑުމެ ިއ،ވެސް ިވސްނަވަ ބޫުލކުރާހިތްއޮތީ މިކަމަށް ސަރުކާރުންގައަޅުަގނުޑ  ވެސް މިކަމާ  ން ުހރިހާ މެންބަރުންއަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަސަްއަކތްކުރަން. އަުޅަގނޑު ވަރަްށ ޙައްމިއަށް އަވަސް  ިއ،ދޭތެރޭގައި ވިސްަނވަ ލެްއ ހޯދޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިމ މާލޭގެ ޕާކިްނއަށް ދިމާވެަފިއވާ މަްއސަލަ   ގެއްުލކުރުމުޙަބޮޑަށް އުާފވި އިްއޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު އަުޅގަ

 މީދުތައް ަރއްޔިތުންނާ ހަމަައށް ހާމަކުރެއްވީީތވެ. ހަމަ މި އްއެކަން ހައްުލކުރުމުެގ ފޮނި އު އި ވިސްނުންފުޅެްއ ގެްނގުުޅއްވަ 

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.   ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ  އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މާނަށް. ޢުޘް ޖަމީލް
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ވުުނ އިޞްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭގަިއ ގެނެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް މި

މު ކަންތައްތަކެްއގެ މަްއޗަްށ ހިއްލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް މުއިއަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނަ

 ،ާވކަން. އެ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރާނެ ގޮތްަތކާއި އަިދ އޭެގ ބަލަދުވެރި ފަރާތްތަކާ ބިލުގައި  މި އި ލިއަުޅވާލައަ

ހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ ަމޢުލޫމާތުތަކެއް މީަގއި އެބަހުިރ. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން މި

 ނިމިފައިވޭތޯ. މިސާަލކަށް ދަންނަވާ  ،ބަލަން އެބަޖެހޭ މި ބިލުން އަޅުގނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޤްޞަދެއް ހަމަޖެހި

ާރއްޖޭަގއި މެކޭނިކަލް ާޕކިން  ،ހާރު ސަުރކާުރން މަސައްކަތް އެބަކުރޭވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި މި ކަމަށް

ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރުމަށް.  އްުލކުރުމަށްޙަލަތައް ޕާކިން މައްސަ ،އަށް ގެނެސް ސިސްޓަމެއް ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ

ހިނގާ  ރާތުން މި ޖެހޭ ދަސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މީހުންގެ ފަބައެހެންނަމަސް ހަމައެއާއކު އަޅުަގނޑު ބަލަން އެ

ވެސް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ގާނޫނުގައި އޮންނަން  ްއލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއްޙަތައް. މިކަން އެކްީސޑެންޓު

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަެއއާެއކު އަންހެން ކަނބަލުންނަށް  ،ވަރަްށ ބޮޑަށް ބޭނުންާވ ކަމެްއ ެއއީ ައޅުގަ

ވެހިކަލްތަކުގެ ތަމްރީނުތައް ދެޭވއިރު ައންހެން ކަނބަލެއް އެކަމުަގއި ދަސްކޮށްދޭ މީހެއްގެ ގޮުތަގއި  ޚާއްޞަކޮށް އެކިެއކި

ހުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮެތއް. ާޚްއޞަކޮށް ސަިއކަލު އަިދ ކާރު މިފަދަ ވެހިކަލްތައް ދަސްކޮށްދޭ 

އި ެވސް އަންހެން ކަނބަލުން ވެސް އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ގެ ގޮތުަގއި ތިބޭ ޑްަރއިވިްނގ ސްކޫލްތަުކގަ ންމީހު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ތިބުމަީކ އަންހެން ކަނބަލުން ދަސްކޮށްދޭ ބައެއްގެ ގޮުތގައި  މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ އަޅުގަ

ޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ ާރއްޖޭގެ ވަަރށް ގިނަ ރައްޔިތުން ހަމަ ެއދޭއެދުމެއް ެއއީ. ހަމައެާއއެުކ އަޅުަގނ

 ބޭނުންވޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުަގނޑުމެން ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން ހުޅުމާލެާއއި މާލެއާ ދޭތެރޭަގއި ބްރިޖު

ވަންޏާ ޕާކިން މައްސަލަތަކަށް ވެސް އަިދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ހުރި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅައި ިނމިއްޖެ ކަމަށް

ނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ިމައދުން މިއަދަށް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑުމެްނ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު އަންނާ

މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ،އްދުަގއިހައޮފް މޯލްޑިވްސް ސަރަ ބޭނުންވާ ޙައްލުތަކެއް އެބަހުިރ. ޚާއްޞަކޮށް ބޭންކު

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަްށ  ،ތެރޭގަިއ ސަރުކާުރ ބޭނުމަކަށް ޓަކައި  ގެ އްދު ހަމި ސަރަ ،އޮފީސްތައް ނޫންނަމަ އަުޅގަ

މި ، ޓަކައި ވެސް ދަތުރުކުރާއިރު ާޕކުނުކުރެިވގެން މުޅި މާލެ ވަަށއި ތިންހަތަރު ބުރު ޖަހާ ހިސާބަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ

ކަމެއް.  އްމުބަލެއްގެ ތެރޭަގއި ޙައްުލެވެގންދިއުމަކީ މުހިކަންތައްތައް ަޙއްލުކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ައވަސް މުސްތަޤް

އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތެރޭަގއި ެވސް މިފަދަ ކަންތައްތައް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި އަދަދުތަކެްއ  މި  ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ނަޑއެިޅގެން އެ މަސައްކަްތ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރަްއވަމުން އަންނަކަން ވެްސ އަޅުގަ ކަ

ޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަެއކަނި މި ޕާކިން މައްސަލަތައް ބޭނުންވޭ. ހަމައެއާއެކު އަ 

ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،މިހާރު މި ދިމާވަނީކީ ހަމައެކަނި މާލޭގައެއް ެވސް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ެއކި ރަށްރަށުަގއި



29 

 

މިފަދަ ގާނޫނެއް ، ސަލަ އެބަ ނުކުމޭ. އެހެންވީމާދާއިރާތަކުަގއި އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުަގއި ވެސް ިމ މައް

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރިޢާޔަތްކުރަން. ހަމައެއާެއކު  ނޑުމެން މި ކަންތައްތަކަށް ވެސް އަުޅގަ ބައްޓަންެވގެން އަންނައިރު ައުޅގަ

ސައްކަތްކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން އެްކސިޑެންޓުަތއް ވުމަށް ޓަކައި މި ދިމާވާ ކަންތައްތައް ވެސް ނައްތާލުމަށް ޓަކައި މަ

ައއްޫޑަގިއ  ؛ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޚާއްޞަކޮށް ައއްޫޑގައި މި ދިމާވާ އެކްިސޑެންޓްައޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ. އޭގެތެރެއިން 

މި ކަންތައްަތއް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަން  .މި ރޯޑުގައި ދިާމވާ މައްސަަލތައް

ެއިކއެކި މައްސަލަތަުކަގއި ހަމަ  ވެދުމަށްފަހުގައި މިހާރު ފުދޭވަރަކަށް ގިަނ މީހުން އެކްސިޑެންޓުއެބަޖެހޭ. އެ މަގު ހެ

މި ކަންަތއްތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަަކއި އިތުރު ދިރާސާެއއް ކޮްށގެން ، އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްފައި ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ

މި ކަންތައްތަްއ ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކަިއ ައވަްސ ފިޔަަވޅެްއ  ،ނަމަވެސް މި ކަންަތއްތަކުްނ މި ދިމާވަނީ ކިހިނެއްތޯ 

 އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެން  ވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް. 

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި ޮއތް އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ލަ ޙައްލެއްގެ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ތާއީދުކުަރން. ނަމަވެސް، މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނައިުރަގިއ އެބަޖެހޭ ޖުމު 

އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މާލޭގައި ހަމައެކަނި ޕާކިންގެ ދަތިކަމުގެ ެއކަނި  ގޮތުަގއި ވިސްނަން.

ވަގުތު ސަުރކާރަށް ބެލިފައެއް ނެތް މާލޭގައި  ޤީޤަތުގައި މާލޭގައި މިެލވޭކަެށއް ނެތް. ޙައިވާހަކަދަްއކާލަިއގެން ފުއްދަ

ނޫނީ އަދި އެކި ޒާތްޒާުތގެ ވެހިކަުލގެ ތެރެއިން ކޮންބާވަތެްއެގ  ،ކޭޓަރކުެރވޭނީ ކިހާވަރެްއގެ ާކރެއްތޯ، ސަިއކަލެއްތޯ

ނުޑމެންނަކަށް ނޭނގޭނެކިތަކެތިތޯ މާލޭގައި ުގޅެވޭނީ. މިއަށް އެބަޖެހޭ ކޯޓާއެއް ހެދެން. އެހެންނޫނިއްޔާ  ހަމަ  .އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ، ޖަހާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ ކާދައްކާނީ ޖާަގ ނެތް ވާހަކަ. ސްޓި  ،އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަީކ އަުޅގަ

ނަޑއެޅުން. ެއއަށްފަހު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހަމަ ވަކި އަދަދަކަށް  މާލޭގައި އެތެރެކުެރވޭނެ ައދަދެއް ކަ

ގިނަ ދުވަްސވެފަިއ ހުރި ހަމަ ވެހިކަލްތައް މާލެއިން ބޭލޭނެ ގޮތްތަކެއް ެވްސ  ،ނެ. އަދި މުސްކުިޅވެއެތެރެކުެރވެންޖެހޭ

ނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީއޮ މާލޭގައި މިހިރަ ކާރުތައް ނުވަތަ ޕިކަޕުތަކަްށ  ،ންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

މެވެސް ތަނެއްަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްލަިއގެން ގެނެސް މާލޭގައި ދުްއވާ ބަލައިލާއިުރގައި ތިލަފުށީގައި ނޫނީ ހުޅުމާލޭގައި ކޮން

ލަްނ މަދުވެގެން ތިރީހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ ހިސާބަށް އްދައެއް ނަގާހުމަންޒަރު މި ފެންނަނީ. މާލޭގެ ގަރާޖު 
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 ޒާރާތަކަށް ެވސް އެބަވު  ،ނގޭއެ އެބަ ؟. އެކަމަުކ، ކޮން ގެެއއްަގއިތޯ ގަރާޖު ހުންނަނީއްސައޮތީ އައި މިހާރު މި 

އްދަދޭ ފަރާތަށް ވެސް ހު ،އްދަ ވިްއކާލަިއގެން ހުއްދަ ނަގާފައި އެ ހުނގޭ ހަމަ އެ އޮތޯރިީޓއަށް ެވސް ެއބަ .ނގޭއެ

ވެސް ހަމަ އެ ަގވާއިދު ހިްނގަން.  ބައިއަަޅިއގެން ހަމަ ނެރެ އޮްނނަނީ މަގުމަތީގަިއކަން ކާރު ާބއްވާފަ. މިހެން ޮއްއވާ

 ނުޖެހޭ ފާޑުފާޑުގެ ަގވާއިދު ހަދަިއގެނެްއ ނުހިންގޭނެ. ޙަޤީޤަތަށް އެބަޖެހޭ ރުޖޫޢަވާން. ކަން މިހެން ވާ ދެޮކޅު، އެހެންވީމާ

ވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގިއ  ްއޔާ އިތުރު ގޮްތތަކެއް އެބަޖެހޭ ހޯދެން. މާލޭގައި މިކަމަށް ވެއްޖެ

ނޑުމެންނަށް އެބަޮއވޭ ެއކި އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ަސއިކަލު ެގއްލުން  އިނގޭތޯ. ސައިކަލު ެގއްލޭއިުރަގއި އަުޅގަ

ެވސް ެއ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ވަރަްށ  ގަާވއިދުތަުކގަިއ ެއއް ރަށުްނ އަނެްއ ރަށަށް ގެންާދއިރުަގއި ޮއިޑވެރި މީހާ

ރޫޅާލައިގެން ސީރިޔަލް  ގިނަފަހަރު މާލެއިން ގެއްލޭ ސައިކަލު ބަެއއް ރަށްރަށުގަިއ ހުއްޓާ އެބަހުރި ފެނިފަ. އަދި

ނޑުމެން ، ނަންބަރު ބަދަލުކޮށްގެން އެގޮތްމިގޮތަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ މަންޒަރު ފެނޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ،ބަލަންޖެހޭނެ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގިއ ނުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން. އަދި އެހެންމެ

ކޮންމެ އެްއަގމު އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެްއގަމުަގއި ދުްއވާ ެއއްެޗްއ  ،ހެދި ގާނޫނެއްަގއި ޮއވޭ ހަމަ މިތަނުން

އިންޝުއަރކުރަންޖެހޭނެ ކަަމށް. އެގޮތުން އިންޝުއަރެްނސް އެބަ ދަްއކާ ކޮންެމ ބަޔަކު ވެސް. އެކަމަުކ، 

ްސ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ވެ މި  ؟ސިލުވާ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯހާއިންޝުއަރެންސް ދަްއކާއިުރަގއި ެއއިން 

ނޑު ޮގވާ .ފުރުޞަތުގައި ަދއްކަންޖެހޭނެ ވާހަކަެއއްހެން މިކަހަލަ ދަތި އުނދަގޫ  ،ލަން އަދި ބަލަންެޖހޭނެހެން. އަޅުގަ

ކަންތައްތަކުން ދިވެހި ުޒވާނުން އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ފަހަރަކު ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަެކއް 

 ެއއަށް އިޞްލާެޙްއ ހޯދަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ،ލަ ޮގތެއްަގއި މީގެ ދަތިކަން އެބަޖެޭހ ދެނެގެނެބަދަލުގައި ޖުމުގެނައުުމގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  2009/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ ނޑު ދަންނަވާނަން ލަން. އަދި މީގެއިތުރު މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ ން އަޅުގަ

އެ ރަށްރަށުގައި ތިބެގެން ލަިއސަންސް ނެގޭނެ ގޮތްތަކެއް  ،އަތޮޅުތެރޭގެ ރަްއޔިތުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް އެއީ

ނޑު  ،އެކު ހަމަޖެހިގެންިދއުން. މީެގއިތުރުން ކުރިން ަބހުސްކުރެވުނު ފަސޭހަކަމާ ިމއަދު ކުރިްނ ބަހުސްކުރެވުނު އަުޅގަ
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ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ ފަުހބަސް އިްއވި ވަގުތު އަުޅަގނޑު ކޮމިީޓއެްއގައި ހުރުމުން ހުށަހެޅި 

 ލަން ޭބނުން. އެގޮތުން ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން...އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއަށް ވެސް ކުޑަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހުބަސް އިްއވުމުގެ ފުުރޞަތު މިހާރު ސީދާ އެހެން ވިދާޅުވީމާ ިރޔާސަތުން ވެްސ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ،

ފަހުބަސް ، އެްއޗެއް ދަންަނވަންޖެހޭތީވެ. އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑު ާއއްމުކޮށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް. އެހެންވީމާ

އެއީ ގަާވއިދާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާނީ. އިްއވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުރީެގ ބިލަކަށް މި ފުރުޞަތުގަިއ ބޭނުންކުރެއްވުން 

އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ގަާވއިދާ ޚިލާފުެވވަަޑއިނުގަތުމަށް އަޅުަގނޑު ިއލްތިމާސްކުރަން. ވާހަކަފުުޅ ، އެހެންވީމާ

 ކުރިއަްށގެންދެވުން އެދެން. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހަމަ ރިޔާ  އެކު ދަންނަވަން ބޭނުްނވަނީ މިހާރު މި ވާހަކަދެކެވެމުންދާ  ަސތުން ތި ދެންނެވިދެންނެވުމާއާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުރަމޭ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދެއްވި  ނޑު ާތއީދުކުރަމޭ. އަދި އަުޅގަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

 ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 75ހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، ގަާވއިދުގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ތިންަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން

ށް ( އަެއއްގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު) 2009/5ޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަ

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  ،8 އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ިތންވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 .الّسالم عليكموަގއި.  1:30އެހުން. މި އައިޓަމުގެ މަަސއްަކތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މެންދުރުފަހު 

 

 ]އަށް  13:31އިްނ  12:09ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 8
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މަށް ވޯޓަށް އެހުންކަންކަވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ، 8 ށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމުންދަން ކަމަގެކުރިައށް ޖަލްސާ .الّسالم عليكم

ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްަސވައިެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގައި ދަްނނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

ޯވޓަށް.  2ށްއަރުވަން. މިއަދު ދަންނަވާލަން އޮތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކްކޮށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮ

ގާނޫނު  ،މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާލާަނން. އިފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ

ދު ބަލައިގަތުމާ މެށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ( އަިސޔާީސ ޕާޓީގެ ގާނޫނު) 2013/4ނަންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަ 

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނު

 65        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 23ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެނ69ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ންކަމުން، އެހެ .65ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 65ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސިާޔސީ ) 2013/4ގާނޫނު ަނންބަރު  ،މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި. މިގޮަތށް ފާސްނުވުމާ ގުޅިގެން މި ށް އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ( އަޕާޓީގެ ގާނޫނު

ޔާތް ނިމުމަކަްށ އަީއކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި ހަރެއިން ބިލުގެ ބިލު މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ތެ

ެއއާެއއްކޮްށ ؛ ލަން. ކުޑަ ޓެްކނިކަލް މައްސަލައެްއަގއި މެންބަރެއްގެ ާކޑުމެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާ

ނަތީޖާ  ޅުމަތީަގއި މި އިންނަ މައިކު ސިސްޓަމުންކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ މޭުޒކޮ .ދަންނަވާލަން

ުކަޑކުޑަ ޕަނަލެއް އިންނާނެ. ެއ ސްކްރީނުން ވެސް ރަތަށް . ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އޭަގއި އެ އިންނަ ސްކްރީނުން

ނަވާލަން. ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންޢުހަމަ އެ ވާހަކަ ެވސް މަ، އައީމަ ނަތީޖާ އަމިއްަލއަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންވީމާ 

ިއއްޒަތްތެރި އަދި ވޯޓުދެްއާވއިރު ވޯުޓއްެދވިކަން ެވސް އެނގިަވޑަިއަގންނަވަން ހުންނާނެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންަނވާލަން. މެންބަރެއްެގ ކާުޑ ރީޑްނުކުރުުމެގ މައްސަލަެއްއގެ މައްސަަލ 

ެތއް. އަދި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. ދާ ވަގުއިޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ހިނގަ 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ވޯޓުަގޑި ފެށުމަށް ފަހު އެއްވެސް ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ބައެްއ ، ންވީމާ ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުޭވ. ެއއީ ަގވާއިުދގައި އޮންނަ ގޮތް. އެހެ ފުރުޞަތުދޭ

މެންބަރުން އެނގިަވޑައިުނގެްނފައި ޮއވެދާނެ ކަމަށް ޓަަކއި އެ މަޢުލޫމާތު ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ 

 )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ހިއްސާކޮށްލުމަށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮށްލަެދއްވުމަްށ ނަވާލަން ތައްޔާރުވެފަ. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮުޅތައް ޗެކުދެވަނަ ވޯޓަށް ދަން

ލާނަން. ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މިައދުގެ ފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަ 

އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ  ( އަށްރުފަތުރުގެ ގާނޫނު އެްއގަމު ދަތު) 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާމަނިކު.ހުޅު ހެންވޭ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 66. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި  . ވޯުޓގައ2ިނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރެގ  .66ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްށ ( އަެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު) 2009/5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ ނަންބަރު 

ގޮތަށް ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ  އުމުގެ ބިުލ، ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވިއިޞްލާޙުގެނަ 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ.

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ބާރަށް އެަބ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީތަުކގެ މަސަްއކަތް ވަރަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު

ކޮމިޓީތަކުެގ  ގޮެތއްަގިއ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަދި ބިލު ބަލާ ކުރިއަށްދޭ. ޚާއްޞަ

މަސައްކަތް ެވސް ވަރަށް ބާަރށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. މި އަންނަ ހަފްތާއަށް ވެސް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާ 

 ނޑު އެޖެންާޑކުރަމުންގެންދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުބިލުތައް އަުޅގަ 

 ަގއި. 9:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2015 ބަރުން ޮނވެ 23ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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