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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަުނވަރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ުދވަސް )އަންގާރަ 2018 ޖުލައި 10

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االههللا وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަ މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

  .2018/2/9އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

އީ ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. އެ  4އަށް  2018/15އިން  2018/12އުމިއްޔާ ފާްސކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔަ -3.2

 ޔައުިމއްޔާަތްއ މިވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުިމއްޔާަތއް.  4ވަނަ އަހަރުގެ ެދވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން 2018

އިުދގަިއާވ ވާތީ ަގވާމަޖިލީހުގެ ވެބްސަިއޓުަގއި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެްސ މެންބަރަކު އިސްލާެޙއް ހުށަހަުޅއްވާަފއިނު

 .ންމައިފިންތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާނޭ ފަދައިން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެގިަވޑަިއގެންނަ ، ރިާޔސަތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމް

 ! އިްއޔެ ތިހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަެމއް އާ ެސކްރެަޓރީ ޖެނެރަލަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާލުން. އާދެ އަޅުގަނޑުމެން

ނު ހޫށް ވަރަށް ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރަްއވައި ޢަްއޔަންކުރެްއވި ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިއުޝާއަ

 މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. 

ލްސާ ފެށުމާއެކު ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެީއ މިޖަ، މިައދުގެ 4.2އެޖެންޑާ  -{4.2}

  ވޯެޓއް.ަގއިވާ ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ަބހުސް ފެށުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ނަގަން ާތވަލްކުެރވިފަިއވ6.1ާ

 

 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، 5ޓަމް ޖެންޑާ ައއިއެ

ަގއިވާ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

ުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނަ  2015/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިްއވުމަށްފަހު އެ ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މިޖަލްސާގައި ކުރިއަްށގެންދިއުމުެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ވޯަޓށް އެހުން. ވޯޓުރަނގަބީލު  75ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް އައި ޖައްސަަވއި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮުތގެ މަތީން،  107ބަދަލު ދަންނަވައިލާނަން. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ގެ ޕާލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުން އަުޅގަނޑަށް .ޕީޑީ އެމް.މަށްޓަކައި  ގެންެނވު މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލެއް

ސިޓީ ފޮނުއްވުމުން އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ެގ ދަށުން  107އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު، ގަާވއިދުގެ 

އިޢުލާންކުރަން. ކޮމިޓީތަކަްށ  އަިއ ބަދަލު މިއަުދގެ މި ަޖލްސާގެ ޔައުމިްއޔާަގއި ހިމެާނނެކަމުގަިއ ދަންނަވަން. ަޤއުމީ 

ގަިއ  2018ޖުލައި  9ާލނަން. އް ޮކމިޓީތަކުގެ ތާވަލު ދަންނަވައިބައެ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ބަދަލު.  1ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛ 

 1؛ އާންމު ކޮމިޓީ -2ަބއްދަލުުވން.  1 ؛ކޮމިޓީެއްއގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާަފއިވޭ. އެއީ ަޤއުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 2

ޖަލްސާގެ  ދެންނެުވނު ކޮމިޓީތައް ބޭއްވުނު ތާރީޚުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު މިއަދުގެ މިބައްދަލުވުން. އިްސވެ
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ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތްއ ން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއްއޒަތްތެޔައުމިްއޔާަގއި ހިމަނާނެކަުމގަިއ ދަންނަވަ

 އާދެ! ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް.އަުރވަން.  ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

، ށަހަޅުއްވާފައިވާ ލް ހުޞްމާޢީރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެ ،ގަިއވާ  6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ތަމަ ކިޔުން ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަލާޙުށް އިޞްގެ ގާނޫނު( އަޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ) 2015/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތުގެ މަތީްނ ގޮ ވާވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ގައި  75ދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި ބިުލގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސްއެ  ،އިްއވުމަށްފަހު

އްޒަތްތެރި އިމާ މެދު ެގންދިއުޖަލްސާގައި ކުރިއަށް ސް މިއަދުގެ މިބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހު އެ ،އުމަށްޓަަކއިގެންދިކުރިއަށް 

 ވުން ެއދެން.ދެއް ކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދު އިސްމާޢީލްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 29    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި

   29     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 29        ޖުމުލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތިއްެބވި  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ް؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ29ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 30މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ

ަގިއާވ 5.1އިޓަމް އަ އެހެންކަމުން، އެޖެންޑާ  .29. ޖުމުލަ؛ 15. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 29މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަށް އަށްގެންދިއުބިލުގެ ފުރަތަމަކިޔުން އިްއވުަމށްފަހު، އެ ބިލުެގ އިބްތިދާީޢ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަްލސާގަިއ ކުރި 

 ންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. .6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ، މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 2015/9ނު ނަންބަރު ވާ، ގާނޫހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައި  -6.1

ބަރު ނޫނު ނަން)ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާެގ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިްއވުން. ގާ

 )ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިއާގެ ގާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު.  2015/9

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .7

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ހުސް. އިބްތިދާޢީ ބަ -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 2015/9ނޫނު ނަންބަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާ -7.1

މި ބިލު  .ންދިއުން)ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަްށގެ

ތްތެރި ލް. އިއްޒަމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
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 ސަރިވސް )ޕަބްލިކް 2015/9 ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު

ކޮށް ހިންގުމަށް (ގެ )ހ( ގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގޮތުަގއި ަވކި ކުންފުންޏެއް ޤާއިމ1ުމީޑިއާގެ ގާނޫނު(ގެ )

ވެހިާރއްޖޭެގ )ދި 2010/10 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެ ކުންފުނީގައި ެއކުލަަވއިލެވިަފއިވާ ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް، ނަންބަރު

ިއޒްކުރުމާިއ ތަންތަން ޕްރައިވެޓަ )ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި 2013/3ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު(އާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތަކާއި މު މަފްހޫމު(ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ މުހިންގާނޫނު ކުރުމާިއ، އަދި މޮނިޓަރކޮށް ިއވެލުއޭުޓކުރުމުގެޓައިޒް ކޯޕްރެ

ކައި ެއކަްނ ޓަނުވާ ކަމަށް ހިމެނިފައިަގއި (ގާނޫނު)ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ  2015/9 ނަންބަރު ސިފަތައް ގާނޫނު

ްއ ސް މީޑިާއއެޕަްބލިކް ސަރވި އި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމުގެ ބޭނުމުގަމި 

ްއކަތްތަކެްއ ގިނަ މަސަ ޓަކައި ދައުލަތުން ވަރަށްރުދަނާކުރުމަށްކުންފުންޏެއް ގޮުތަގއި ހެދިގެން އެ ކުންފުނި ހަ ،ހެދިގެން

ަމކީ އުދިލާުޙވެގެންހުރި ކަްނކަން އިޞް ކުންފުނީގެ ާގނޫނުގެ ތެރެއިން މި ، އެ ގާނޫނުެގ ތެރެއިންއެ ދާއިރުަގއި ކުރަމުން

ރުޞަތު ޅާލަން ފު ބިލު ހުށަހަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ގަ ދާނެއެ ކުންފުނި ހަރުދަނާެވގެން

 ހާ ކަމަކަށް ހުރި ހުރި ައދާކުރަމުން، މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިރު މި ދެއްވީތީ ެއކަމަށް ޝުކުރު

ރި އިްއޒަތްތެ ބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާަކމަށް އަޅުގަނޑު ގަ މިކަންކަން ރަނގަޅުކުެރވިގެން އަންނާނެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ރައީސް.

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ގުތު. ެއއީ ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ވަ  3ލަ  ބިލަށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

 17އަށް ރީ ޕާޓީިސުކންތު. ޖުމްހޫ 47މިނެޓު  51ށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަ 14މިނެޓު  31ގަޑި  1އެމަށް .ޕީ.ޕީ

ތު. ވަިކ ސިކުން 28މިނެޓު  2ދާލަތު ޕާޓީއަށް ިސުކންތު. އަ 20މިނެޓު  12.ީޑ.ޕީއަށް ިސކުންތު. އެމް 16މިނެޓު 

. ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން 56މިނެޓު  4ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފަށް.ރި  ޢަލީ ޢާތެރި މެންބަރުގެ ިއްއޒަތްއަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ރވިސް މީޑިާއގެ ގާނޫނު( ޕަބްލިކް ސަ ) 2015/9ގާނޫނު ނަންބަރު `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 އަުޅގަނޑު ހަމަ ވެސް  ފުރަަތމަ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު ށް ...ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލާ ބެހޭއަ

ޙަބާއެއް ދަންނަަވިއ އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުއަލްއުސްާތޛާ ފާޠިމަތު ނިއުޝާމު ވެސް ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާއ އަމީންޢާން

ނިޔާ ދަންނަވަން. އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ގާޫނނަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ތަހު

ކަން އަުޅަގނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން. ކައި ބޭނުންވާ މުހިންމު ގާނޫނެއްތުގެ މީޑިއާ ހަރުދަނާުކރުމަށް ޓަދައުލަ
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ ެއންމެ ރަނގަޅު ކަެމއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ދައުލަުތގެ މީިޑއާ ހަރުދަނާކުރުމަށް 

މިފަދަ  ،ވުރެ ރަނގަުޅކުރުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ހިނދު ނގުމަށްހިއަދި މިހާރު ހިނގާ ،މިހާރު ބޭނުންވެފައިވާ ހިނދު

ުނކޮށް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެވުުނ އެންމެ އަވަަހކަށް މި ބިލު  ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މާ ލަސްތަކެއް

ށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ގާނޫނަކަށް ހެދޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް މި ބިލަ ،ފާސްކޮށްދީ

އަދި އުޚުތުން  ވަނީ،އަރިހުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން ގެތާއީދުކުރާހާލު، އަުޅގަނުޑގެ ހުރިހާ އަޚުން

ށްގެން މި ިބލު ކޮ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެވުުނ އަވަހެއް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަރިހުން ވެސް

 ޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.. ވަރަށް ބޮފާސްކޮށްދޭންޖެހެއޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ައޅުގަނޑަްށ އެހެއަދި  މާފުކުރައްވާ!ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. 

އިާރގެ ުހވަދޫ ދާޑަލެވުުމގެ ކުރިން ުފރުޞަތެއް އެިދވަަޑއިގެންަފިއ އެބައޮތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ކުދަންނަވައި

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުމިރު. އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

އިގެންެނިވ ވަޑަ ހޮވިމަށް މަޤާ މުގެައޅުގަނޑުމެންެގ އަމީންޢާންފުަރތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ  `. އާެދ، އެންމެ

އޮތް ދުވަސްަތކުަގއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އިތުރަްށ  ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ކުރިއަށް ނިއުޝާއަށް

ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ކަމަނާގެ ތަޖުރިބާ ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެ މަސަްއކަތުގެ ފުިރހަމަ ޚިދުމަތް މި މަޖިލީހަށް 

ދާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއގެ ބިލަކީ  މި ކުރަން. ހުށަހެޅިގެން ވެސް  އަުޅގަނޑުމެން އުންމީދުމެދު  ލިބިގެންދާނެކަމާ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  23ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ،މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަށް މުިހންމު ބިލެއް. ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިާއއަކީ

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އި މީޑިާއގެ ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭނެކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ހަމަހަމަ އުސޫލުން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތާ

ބިލިޔަްނ ރުފިޔާގެ ަރއުސުލްމާލެްއެގ  3ބަޔާންކުރުމުގެ ތެެރއަށް މިއަުދ ކޮންމެ ރައްޔިަތކު ވެސް ެއބަ އުފާކުރަންޖެހޭ 

ތުގައި ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަށް ޤާއިމުކުެރވި، އެ މީީޑއާގެ ހަމަތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮ ގޮތުަގއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ މީިޑއާ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަދުެގ ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮްށ 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، ާމ ދިގު ވާހަކަތަެކއް ައޅުގަނުޑ ދައްކާކަށް ނެތިން. ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑއާައކީ ކޮން 

ކިހިެނއް ބައްޓަްނވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެްއޗެްއަކން ހަމަގައިމު ވެސް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ދިރާސާކުރާ ހުރިހާ  ގޮތަކަށް

ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭނެ. އެހިނދު އެ ތަންތަނުގަިއ ތިްއބަވާ ބޭފުޅުން ެއއާ ޚިލާުފ ގޮތްތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަީމ 

ލިކް ސަރވިސް މީޑިާއއެއް ހަރުދަނާ ގޮތުަގއި ދިވެހި ދައުލަތުެގ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޕަބް
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ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެއީ ހަމަގައިމު 

އިސް އެްއ ވާޖިބަީކ  ވެސް އެންމެ އިސް ެއއް ވާޖިބު. ދައުލަުތގެ މީިޑއާއަުކން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ އެންމެ

ހަމަގައިމު ެވސް ެއއީ. ޭއގެ ަފހަތަށް ދެން އަންނަ އެހެން ެއއްވެްސ ކަމެްއ އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މި އުސޫލުެގ މަތީން 

މި ކަންކަން ކުރެިވގެންދާއިުރގައި ިދވެހިރާއްޭޖގައި މިހާުރ މި އުފެދެމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އަދި މި ާބވަތުެގ 

އްތާލުމަށް ޓަކައި މީޑިއާގެ ދައުަރކީ ހަމަގައިުމ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުނަށް ހަލަބޮލިކަން ނަ

ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އަދި ތަފާތު އެެވއާނަސް ޕްޮރގްރާމުތައް ހެދުމާއި، މި ބާވަތުެގ ކަންަތއްތައް އަުޅގަނޑުމެނަށް މި 

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ހުިރހާ މީޑިއާތަކަކީ ހުްސއެކަިނ ފަހަކަށް އައިސް މީިޑއާތަކުން މި ވަނީ މަދުވެފަ

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނެ އެްއޗެއް ނޫނޭ. ާޚއްޞަކޮށް ަދއުލަތުގެ މީިޑއާައކީ، ދައުލަތުން އަދި ދައުލަްތ 

ަޗށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ބާުރ ވަިކވެފަިއވާ ިނޒާމުގެ ަމއް 3އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހިމެނެނީ ގައިމު ވެސް މި 

ވެސް އެ މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްެގން ބޭނުންކުރެވޭ ކަންތައްތަްއ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް 

ފުރިހަމަ ދައުރެއް އެ މީިޑާއިއން އަދާކުރަންޖެހޭނެ. އަދި ަހމައެއާެއއްކޮްށ މުޅި ދައުލަތް، މުޅި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިާޔގެ ހައިސިްއޔަތުން ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚަބަރުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ދައުލަ

ކަންތައްތައް ވެސް އެންމެ ުފރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ ހަމަގައިމު ވެސް އެ މީޑިާއގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި އަންަނ  23މެން މި ދެންނެވި ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާންޖެހޭނެ. އޭގެ ފަހަތަށް އަުޅގަނޑު

މީޑިއާގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި އުސޫލުން މި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ހަމަގައިމު 

މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް  ވެސް ސަރުކާރުން މި ކުރަުމންދާ މަސައްކަތަކީ މިއީ ހަަމ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން

މީދަކީ ކޮމިީޓ . އާދެ، އަުޅގަނުޑގެ އުންކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން ޓަކައި އެިޅގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަވަެޅއް

ޅޭ މީގެ ސްޓޭކހޯލްޑަރުން ކޮމިޓީ އަދި ކަމާ ގު ،މަރުޙަލާގައި މީޑިާއގެ މި ބާވަތުގެ ކަންަތއްތަކަށް ރިޢާަޔތްކޮށް

މި ކަން  އިއި ހާޒިުރކޮށްގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް ވެްސ މީގެތެޭރގައި ވާަނމަ އަޑުއަހާފަމަރުޙަލާގަ

 ގޮތެްއގައި ފޯރުކޮށްެދވޭނެ ނިޒާމަކަށް މި ބިލު ފާސްވެގެންިދއުން. ޝުކުރިްއޔާ.  ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒްތެރި މެދާއިރާގެ ިއއް ވިލިމާލޭ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ
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ޑު ހަމަ އަވަސްވެގަންނާނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ،ނިންމި ފުރިހަމަ ނިންމުމަށް ގެ ފަރާތުން އިްއޔެ ައޅުަގނޑުމެންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުހަމަ ޖޮއިން

 .ގައިވުރެން ކުރީ ސަށްމަށް، މި ބިލުގެ ބަހުދެންނެވު ދަންނަވައި މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ޝުކުރު

ޝާ މިހާތަނަށް ވެސް ައުޅގަނޑުމެންގެ މި ތަޅުުމގަިއ ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ އުސްާތޛާ ފާޠިމަތު ނިއު އަލް

 ،ެގންދެވި ހީާވގިކަން ފެިނވަަޑއިަގންނަވާނެ. ެއ ުއއްމީދުަގއިަގއި މަސްއކަތްޕުޅުކުަރްއވަމުންމެންބަރުންނަށް އިދާރީ މޭޒު

  ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރުމަށްފަހުދަންނަވާލުމަށް ން އެ ަބއިވެިރވުމުަގއި މަރުޙަބާއެ އުފަުލގަިއ ތިބެ ައޅުގަނޑުމެ

ޕީ.ޖީެގ ފަރާތުން  ޓްނަން، މި ހުށަހެިޅފައިވާ ބިލަށް ދެންމެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން އަިދ ޖޮއިންދަންނަވައިލާ

ނުމަށް ޓަކަިއ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވައިފި. މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ޮއޅުންއެރިޔަނުދި

ގާނޫނު(  ޕީ.އެސް.އެމްގެ) 2015/9. ެއއީ ާލނަން އަޅުގަނޑުހަމަ އެންމެ ނުކުތާއެއް ދަންނަވައި ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާއިން

 96/10ހިންގުމަށް ގާނޫނުގައި  ކުންފުނި ،ށް މި ގެނެވޭ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުގައި ހިމެނޭ މައިގަނުޑ އެއް ކަމެއް ެއއީއަ

ލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން )ދައު  2013/3އި ގާނޫުނ ނަންބަރު ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )

ަގއި ބަޔާންކުަރއްވާަފއިވާ ަބއެްއ (ރކޮްށ އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ގާނޫނުކޯޕްރެަޓއިޒްކުރުާމއި އަދި މޮނިޓަޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުމާއި 

ލަތަީކ އި ހާިލިއރު ހިމެނިފައިނުވޭ އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ. ވަގުތާއެކުަލވައި 2015/9ން މްތައް އަޅުގަނޑުމެހޫމުހިއްމު މަފް 

ޚާއްަޞކޮށް ރިޔާީސ  ،ލަުތގައި ގެ ހާލަތުތައް. އެހެންވީމާ، ިމއަދުއަންނާނެ ހާ ގާނޫނުތައް ފޮރޮިޅގެންދާއިރު ަބދަލުވަމުން

ެއ  އިނޫނުއަސާސީއާ ހަވާލާެދއްވާފަ ޤާބަރު ހަމަ ާޚއްޞަކޮށް ދެންމެ ިއއްޒަތްެތރި މެން ،އިންތިޚާބެްއގެ އަހަުރގައި 

މު ބަދަލަކަށް ދާ ޚާއްޞަ މުހިންޓަކައި ގެެނވިގެންތެރެއަށް ރަނަގޅަށް ފެއްތުމަށް މްގެޅުިވ މުހިންމު ނުކުތާގެ ަމފްހޫވިދާ

އްކަތްަތްއ މަސަ ޕީ.އެސް.އެްމގެ ނަށްއެކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދިއުމާންދާނެ. މި ބަދަލު ހަމަ ނިމިގެންވެގެ މި ބަދަލު

 ،ތަން ފެންނާނެ. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ގައި ދުެވގެން ކުރިައށްދާމިއަށްވުރެ ބާރު ސްޕީޑު އަލުން ހަމަ

ދުވަހަކު ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕަބްލިްކ  ،އަހަރެްއގެ މާޒީއަށް ބަލާއިރު  3ޕީ.އެސް.އެމް އުފެއްދި ފަހުން ވޭތުވެިދޔަ 

، ރޭިޑއޯާއއި ،ދީނީ ޗެނަލްތަކާއި ،ތައް އުފެދިއެިކއެކި ބްރާންޗުއޭގެ ތަފާތު  ،ާދ މިންވަރަށްސަރވިސް މީޑިއާ ކުރިއަށްނު

މުޅި ދުނިޔޭގެ ރަްއޔިތުން ެވސް އެ މުބާރާތަކަށް އެންމެ  އަދި  އަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ،ފިލުުވމާއިއަދި ކުިޅވަރާއި މުނިފޫހި

 ފޯކޭ ބޯޅަ މުބާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެންދާ މުޅި ދުނިޔޭގެ ފުޓްންބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީ ބަލަމު 

ން މުނިފޫހިފިލުވުމުެގ ވެްސ އެހެ، އަިދ މިނޫންކޮލިޓީަގއި ގެނެސްދިނުމުގަިއ އެ ކުންފުނި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބާއި

މިފަދަ  ،ގެންދިއުމާއި ށް ކޮށްގެން ކުރިއަފުތަޢާރުިއްޒެގ ބްރޭންޑެއް ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަރެންޗަ އަޤްވާމީބައިނަލް

ެއކު ަމސައްކަތްކުަރްއވާފަިއވާ ޓީެމއް  ވެސް ޕީ.އެސް.އެމްަގިއ ވަރަށް ީހވާިގކަމާހިންެގވުމުަގއި މިހާރު ކަންތައްތައް 

އަުޅގަނޑުމެންގެ މި  އީއޮތްކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަދި އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެ ކުރެްއވި މަސަްއކަަތށް އެ

ނޫން.  ހަމަ ކުއްިލއަކަްށ ުއފެދުނު ކުންފުންޏެއް ،ގެ ވަރަށް ބޮުޑ ދައުެރއް އޮެވގެން ނިމިދިޔަ ކަމަކަްށ ވާީތވެމަޖިލީހު
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ދީީނ  ،ފަދަ ރަްއޔިތުން ބަލައިގަންނަ ،އެެދވޭ ،އުފެދި ،އިން ވުޖޫދުވެ 2015/9އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދި ގާޫނނަކުން 

ވެސް ، އަދި މު ިޞްއޙަތާއި ޚަބަރާއި ، އާންމުިނފޫހިފިލުވުމާއި ،ވަރާއި ކުޅި  ،ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތާއި

ގޮތެްއަގއި ޕަބްލިކް  އަިދ ޚާއްޞަ ،އި އިންާސފާއި ރަނގަުޅ ގޮުތަގއިތައް ވަރަްށ ހަމަޔާހުރި ބައިވަރު ކަންަތއް  މިހެން

ތުންނަށް ޓަކައި ޔިބާރުގެ ތެރެިއން ރައް 3ލަތުގެ ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުންިއ ދައުވެފަ ސަރވިސް މީޑިާއއަށް

ބޭފުޅުން  ގޮެތްއގައި ގެނެސްދެްއވުމުގެ ބުަރ މަސައްކަތް އެ ގެންދަވާ ކަންަތއްތައް ވަރަށް ސާފުކޮށްދެއްވަމުން 

ހަމަތައް އޮްނނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ވެްސ  ޖޭަގއިގޮތުން ވެސް އަދި ރާއް އެބަހުރި. އެއީ ެއ ގާނޫނު ބުނާ އިކުރަްއވާފަ

މަނިކުފާނު ތަރައްޤީއަށް ަޓކަިއ  އެ  ،ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްވާ ދަތުރުފުޅުަތކާއި  ެއއީ. އެކަން ކުަރްއވަންޖެހޭ ގޮތް

ގެނެސްދެްއވާ މަސަްއކަތްތައް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާއިްނ ނުގެނެސްދީ ގެނެސްދޭނެ ެއހެން މީޑިއާއެއް ނޯންނާނެ. 

ގެންެދވި ީޕ.އެސް.އެްމގެ ިއސް ހިންގުންެތރިންނަށް އަޅުގަނޑު ހިުތގެ ވަމުންއެހެންވީމާ، އެ ބުރަ މަސައްަކތްތައް ކުރައް 

ދަންނަވަން. ނަމަވެސް މިފަދަ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާ މެދުގައި ހަމަ ބޯޑެއް  ތެރިކަމާެއކު މަރުޙަބާއިޚްލާޞް

ފަހަރަށް ބައެްއ ޮގތުން ބައެްއ  އޮންނައިރުަގއި އެ ޯބޑުތެރޭަގއި ޚިޔާުލ ތަފާތުވާ ފަހަރު ވެސް އަންނާނެ. ސިާޔސީ

ދިމަދިމާލަށް ބައެއް ކަހަލަ ވިސްނުންތައް ކަފިެވގެންދާ ގަީޑގަިއ ބަެއއް ކަހަލަ ަނިގލިތައް ނުބައި ދިމަދިމާލުގައި 

ލަތްތަކުގައި މިހެން ފުރޮޅެމުންދާ ހާ ބެވޭ ފަހަުރ އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ަބދަލުތަކަކީ މަޑުންމަޑުންވެސް ތި އަޅަިއގެން

އަދި އެހެން ބަޔަކު މަޖިލީހުގައި ިތބި ޒަމާނެއްަގއި ވެސް ހަމަ  ،އަޅުގަނޑުމެން ނޫން . ވާހަތަެކއްބަދަލުވެގެންދާނެ

ދިަޔއިމަ އަުޅގަނޑު ބަދަލު ގުޅިގެން މިކަހަލަ ބަދަލުތައް މުސްތަޤްބަލުގައި އަންނަމުންދާނެ. ނަމަ ވެސް މި އެދެވޭ

ތައް އަިދ  ދިޔައީ. އެ ތަރަހަމި ގާނޫނަށް އައިސްގެން އެމު ހެޔޮ ބަދަލެއް މުޅި މުހިން ގޮުތގައި ވަރަށް ގަބޫލުކުރާ

މާ ވަރުގަދަ މައިގަނޑު  ، އަދި މިއަށްވުރެ މަީތގައި ހަުރދަނާކުރެވިގެ ބޮޑަށް ވަުރގަަދ ބިންގަލެއް ވުރެއިހުނަށް

ށް އަދަށް ސަރވިސް މީޑިާއއަ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ޕަބްލިކް ފެނިގެން؛ އިމާރާތެއްގެ ގޮތުަގއި ޕަބްލިްކ ސަރވިސް މީޑިއާ

 هللا عليكم ورحمةمالس  الوފެހި މާދަމާއެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަެކއް.  ވުރެ

 . تهوبركا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރިްއޒަދާއިރާގެ އި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ
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ދާ  މި ަގއިބަހުސް  ފެއްޓިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދާދި ދެންމެއަކު ހަމަ 

ސަށް އަޅުގަނޑު އެްއޗެކޭ އެހެންވީމާ،ހަމަ މި ބިލުގެ ބަހުއް. މު ބިލެމުހިން ނޫނީ މި ބިލަކީ މިއީ ވަރަށް ،ކީމައުޟޫޢަ

އްޔަންކުެރވުނު އަލްއުސްާތޛާ ޢަ އަލަށް  މި މަޖިލީހުގައި ދެންނެވުމުގެ ކުީރގަިއ ައޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ

ޕަބްލިކް  ރައީސް. . އިްއޒަތްތެރިދަންނަވަން ތެރިކަމާެއުކ މަރުޙަބާރަށް އިޚްލާޞްފާޠިމަތު ނިއުޝާއަށް ހަމަ ވަ

އެ ސަބަބާއި ރާއްޖޭަގއި މި  ،ޖެހޭ ސަބަބަކީ އުމުތަކުގައި ވެސް އޮންނަން މިޑިާއއެއް ދުނިޭޔެގ އެހެން ޤަސަރވިސް މީ

މީިޑއާތައް ހިްނގަމުން އަންނައިުރގައި ީމޑިއާަތއް  ،މުކޮށް މީިޑއާ ކޮންްޓރޯލްކުރާމެތް. އެއީ އާން އޮތް ސަބަބާ ތަފާތެއް 

ެރސްޓެއް އުފެިދގެން އަންނަ އިންޓްއަންނަނީ ޕްރައިވެޓް ކޮންމެ ވެސް މީހެއްގެ ނޫނީ ބަެއއްގެ  ގިނަ ފަހަރަށް މި

ންވާ ގޮތަށް މަށް ޓަކައި، އެ މީހަކު ބޭނު މީޑިއާތަެކއްގެ ގޮުތަގއި. އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރު

، އަންނަ މީޑިއާތަެކއް މި އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމިއްލަ ޓަކައި އުފެދިގެން ޕަބްލިކަށް ވިްއުކމަށް ކަންތައްތައް 

އޮންނަންޖެހޭ އެންމެ ޮބުޑ  ެގ ގޮުތަގއި މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑއާެއއްޕްރައިވެްޓ މީޑިއާަތކު

ށް އޭެގ ތެދުވެިރކަމާއި މައަލަުތގެ ފަރާތުން ހިންާގ ކަންތައްަތއް ރަްއޔިތުންނާ ހަ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ަދއު ،ސަބަބަކީ

ެއއާެއކު އެބައޮތް. ހަމަ މު ޒިންމާއެއްށްދިނުމުގައި ވަރަށް މުހިންއެުކަގއި ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮ ތެރިކަމާއިޚްލާޞް

 ،ދީނާއި އިސްލާމް ނޑުމެންގެ މާްތވެގެްނވާ ބަހާއި،ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ މަސްއޫލިއްޔަެތއް އެއީ ައޅުގަ

ފަތް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސަގާ ، އާދަކާަދއާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ުދވަހުން އެ ދުވަހަށް  ނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް، އެއަދި ހަމަެއާއއެކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތން ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ގޮތުަގއި އަދި މުޅި ރާއްޭޖެގ  މިއަދު ވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ބަރާބަރަށް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެިޅގެންދިއުން.

ތެރި މަސަްއކަތެްއ ލާޞްތެރިކަާމއެކު، އިޚްލާޞްހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ އިޚް

މު ރޯލެއް އެަބ މުހިން ވަރަށް ،ރޯލު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮްށދިނުމުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިއާ މި އަދާކުރާ

އެނގޭ ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިއާ އެ ކުރަްއާވ  އަދާކުރޭ. އެހެންވީމާ، މިައދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ 

އެްއކޮށް  ާލއާއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުދިންނާގެ ޢާއިމަސައްކަތްތަާކއެކު ިމއަދު ިސޓިންގރޫމްަގއި ތިބެގެން އަުޅަގނޑުމެން

މީގެ ުކޑަ  ،ލުމުެގ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދޮރު ހުޅުވިގެން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސްމީޑިއާ ނޫނީ ޓީ.ވީ ބެ

ދަްއކަމުންދާ  ން ދަްއކަމުންދާ މަންޒަރުތަކާއި،ދުވަސްކޮެޅްއގެ ކުރިްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ ޓީ.ވީަތކު

ދެއްޭކ، ނުބެލޭވަރުގެ ދަރަޖައަކަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ލާއާއެކު ެއއް ތަނެއްަގއި ތިެބގެން ނުޢާއި  ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއަގއި މަސައްކަްތކުރަްއވާ ހީާވގި  ެއ ކަންތައްތައް ބަދަލުެވއްޖެ ކަންތައް ދިޔައީ. މިއަދު

ންނަނީ އެ މި އަ އަަކށް ވެގެންއެތަނުަގއި ޒިންމާދާރު ބޭފުޅުން އެ ކުަރއްވާ މަަސއްކަުތގެ ނަތީޖާ ،މުވަްއޒަފުންނާއި

 ޓަކައި ކުރަްއާވ ދެމެހެއްޓުމަށް ންއަުޅގަނޑުމެންގެ ާމތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީ ؛ތަނުގައި ކުރަްއވާ މަަސއްަކތްތައް

އަދި  ްށ ލިބޭނެ ގޮްތތަކާ ެއއްޗެހި ހަމަޖެހި،ކީރިިތ ޤުރުާއނުގެ ތަރުޖަމާ އަުޅގަނޑުމެންަނށް އޮންލައިންކޮ މަސައްކަތްތަްއ،
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ކުރަމުން އަންނަ  ވެސް ޒުވާނުން ުކޅިވަާރއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންަތއްތައް ؛ނަލްަތއްއިތުރަށް ތަފާތު ޗެއޭގެ 

 ުޒވާނުން ،ތަކާއި މެޗު ުޒވާނުންގެ ުފޓްބޯޅަ ؛ގައި ކުަރއްވަމުންދާ މަސައްކަތްަތއްއެަތންމިތާ ރާއްޭޖގެ ތަްއ،މަސައްކަތް

ޑުމެންނަށް  އަންނަ މަސައްކަތަށް ވަގުތުން އަުޅގަނކުރަްއވަމުން ހުރި ޒުވާނުން، ެޓލެންޓު ަތކާއި ކުޅިވަރުމުންދާ ކުޅެ

. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި މިފަދަ މީޑިއާއެްއގެ އެންމެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ވެގެން އެބަދޭ މިތަނުން ލިބިގެންދާނެއެތަން

ދޭ. އެބަ ގެން މުންއަށް ކޮށް އަދާކުރަމުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަަތކީ. ެއހެންވީމާ، މި މަސްއޫލިްއޔަުތ ވަރަށް ފުރިހަމަ

ވާހަކަފުޅުގައި ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް މި ބިލުގަިއ   ދެންމެގެ ލީޑަރުމަ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުއަޅުގަނޑުމެން ހަ

އެ ކަންތައްަތއް ވާހަކަ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ގެންދަވައިފި. އެހެންވީމާ، ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އަޅުގަނޑުމެން މި 

 ން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ މެއްމު ކައެއީ މުހިންކުރުމަކީ ރިޕީޓު

ކައަކީ، ވާހަ ށްދިނުމުގައި ހުރިހާ ޗެނަލްތަކަށް ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންއަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮ ،މީޑިއާތަކަށް

މާތުތައް ްއޔިތުންނަށް އޭގެ ރަނގަޅު މަޢުލޫކު ރަތެިރކަމާއެކަމާއި އިޚްލާޞްމަޢުލޫމާތު ފޯރުކުރުމުގައި ތެދުވެރި

ކަންތައްތަެކއް  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންާވ ގޮތަށް ޗެނަލްތަުކން ގެންނުވާނޭށޭ. އަުޅގަނޑުެމން ވެފޯރުކޮށްދެއްވާ

 ކޮށް ހުންނަ ޝައުުގވެރިކަމަކާ އެއް  އިކުރާ ފަރާތެއްގަ ންގާ ފަރާތެއް ނޫނީ އެއަށް ފަންޑުނޫނީ ޗެނަލް ހި ،ބައްޓަންކޮށް

 ކުން ހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަްއޔާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެޖެކުރަންެވއް މުޅި ޕްރޮގްރާމު ބައްޓަންކޮްށެގން އެ ކަންތައް

. ންގެން މި އަންނަނީ މީޑިއާތަކުމު މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިންމުހި ނަށްނެ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންރޫމްވެގެން ހިނގައިދާހުމަ

މިނިސްޓްީރތަކަށް ނޫނިއްާޔ ރަށްރަށަށް ޮގސް މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާނެ  ،ތަންތަނަށް ގޮސްނެތް  ރައްޔިތުންނަށް ވަގުެތއް

 އޮތީ މީިޑއާަތއް އަދާކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ގަބޫލުކުރާ . އެހެްނވީމާ، އެ ޒިންމާ މިނެތް ވަގުެތއް

ކަމަށް ވަންޏާ  މެްއގެ ނިސްބަތުން ބަލާއުޤަތުގައި މީޑިައކީ ގޮ  ގަބޫލުކުރާ ޔަކުދި ދުނިޔޭގެ ވަަރށް ގިނަ ބައަ ،ގޮތުަގއި

މީިޑއާއިްނ ފޮނުވާ  ، ރޯލްމީިޑއާއިން ުކޅޭ ، އެ ބާުރގެ ގޮތުަގއި ިމ އޮންނަނީވަނަ 4ވަނަ ބާުރ ެއއީ. އެހެންވީމާ، 4

ކުރާ ކަންަތއްތަެކއް.  އްދަުއރަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ަރއްިޔތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަަސރުތަކެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި މީޑިާއގެ

 ،ައޅުގަނޑުމެންެގ އާަދކާދަާއއި ،ދީާނއި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ެޖހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާްތެވގެންާވ އިސްލާމް

ންނަށް ބޮޑެތިެވެގން އަންނައިރު އެ ކުދީ ޅަ ކުދިން މާދަމާ ގެ އަުޅގަނޑުމެންެގ މިއަދު ،ގާފަތާއި ސަ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ތަމްރީނަކާ ދެވޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕްރޮގްރާމުަތއް  ،ތަޢުލީމަކާއި ،އްޔަތަާކއިރަނގަޅު ތަރުބި

 ބޮލިކަމެއްގެ ތެރޭަގއި އަބަދުސިޔާސީ ހަލަ ،އްލައަށް ޝަުއުގވެރިކަމަާކއެކު ބައްޓަންކުރެވެންޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑުމެން އަމި

ގެ މިސްރާބަކާ ހަމައަްށ ޤީއުމު ބޭނުންވާ ަތރައްޤަންގެ ނޑުމެތެރޭަގއި ތިޭބ ކަމަށް ވަންޏާ އަބަދު ައޅުގަ  ހަމަނުޖެހުމެއްގެ

މި ާރއްޭޖގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މި ޒަޢާމަތުަގއި  ،ނުދެވޭނެ. ހަމަ އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

  ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއިދިމަނިކުފާނު ޚާއްޞަކޮށް މީިޑއާގެ ކަންތައްަތކުަގއި އަ ނިމިގެންދާ ދައުރުަގއި އެ

މި މަނިކުފާނު  ށް އަދި ާރއްޭޖގެ އަިމއްލަ ެއކިެއކި މީޑިއާަތަކށް ވެސް އެޕީ.އެްސ.އެމަ ގައިމަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމު
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އްޔާ ްއވި މި ކަންތައްތަިކގެ ނަީތޖާއަކަށް ެވގެން މި އަންނަީނ މިއަދު އިރާދާކުރެ ،ހޯދައިދެއްވާަފއިވާ ފުރުޞަތުަތކާއި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު  ،އިނުމާދިފޯރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މީީޑއާތައް ިޒންމާދާރުކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ

އަދި މި ކަްނތައް މި ގޮތަްށ ދެމެހެއްޓުމަށް  .ިމ ޮއންނަނީ ވެފަ ތައްަތއްށް ކަންމީޑިއާތަްއ ބަލަިއގަންނަ ދަރަޖައަކަ

ތިޚާބު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ބޯމަތިވެގެން މި ކަންތަްއތައް ކުރަމުން އަންނައިުރގައި ރިާޔސީ އިންޚާއްަޞކޮށް  ، އަދިޓަކައި

ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތައް  ،ތަފާތު ކެމްޕޭންތަކާއި ތަފާތު މަސައްކަތްތަްއކުރަމުން ައންނައިރުގައި ތެދު މަޢުލޫމާތުތައް

ުކްނ ށް ެވގެންނުވާނެ ަވކި ޗެނަލައަުޅގަނޑުމެންނަމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ންށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިރައްޔިތުންނަ

ދައްކާ ވާަހކަތަކަކީ ެއއީ ހަމަ ވަކި ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުެރޭވ ވާހަކަތަަކކަށް ެވގެންނުވާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްަތއް 

ނިންމާލަމުން ނޑު ހަމަ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަތައް ފޯުރކޮށްދެއްވާށޭމަޢުލޫމާތު ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، ތެދުެވރިކަމާއެކު

 ޓަކައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތަށްވެސް ޕީ.އެސް.އެމްގެ ފަރާތުން ހަމަ ތި ކޮށްދެ

ޓަކައި މި ލަތެއް ބިނާކުރުމަށްއު ިއސްލާމީ ދަ ިއ،ލޯބިކުރުވަ ށްހަމަ ޚާްއޞަކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނަ ދަންނަވަން. އަދި

ލަތުން މި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ަރއްޔިތުންނަށް އުއަދި ޚާއްަޞކޮށް ދަ ،ވާ ަމސައްކަތްތަާކއިސަރުކާރުން މި ކުރައް

ހަމަ ވަރަށް ވަރަށް  ށްވާ މަސަްއކަތަ ރައް ކު ތިްއ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ކަންތައްތަ ،ފޯރުކޮށްދީ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ތެރިކަމާެއކު ޝުކުރުޞްއިޚްލާ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނީ  ނިންމާލެވުމި ލާ މި ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ޙަރުހިސާބުން ބަހުސްގެ މަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ފަހު ވަނީ ންބަރުޅުއްވި ިއއްަޒތްތެރި މެއެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަށްފަހު. ހުށަހެ

ގަިއ ަގޑީ  ވޯޓު ަނގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަުދގެބިލު ބަލަިއގަތުމާ ގުޭޅގޮތުން ،ފަ. ިމ ބިލާ ގޮތުންފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވާ

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ބްރާހީމްދީދީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އި ،7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.2}

އުމުެގ ބިލު. ިމ ގެނަށް ިއޞްލާޙު( އަނޫނުލްޢުޤޫބާތުޤާ ގެހިާރއްޖޭދިވެ) 2014/9ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވަނަ 7އުުރގެ ދަވަނަ  2ވަނަ އަަހރުގެ 2018 ،ަގއި ބޭއްވުނު  2018ޖުލައި  4 ،ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްާވފައިވަނީ

. އިއްޒަތްތެިރ ރާހީމްދީދީ އިބްޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިދެްއވާނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ށް ( އަދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) 2014/9ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  އިއްޒަތްތެރި `. ޝުކުރިްއޔާ

ގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭަގއި ބަެއއް ނުކުތާަތްއ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުއިޞްލާޙު

އެ ގާނޫުނގަިއ  ،ގާނޫނުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވާ ގާނޫނީ ހުސް ަކންތައްތަކާއި  ،ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުށްކުރުުމގެ ،ނުމަށާއިމު ބޮޑެތި ނުކުތާތައް ތަފުޞީލީ ގޮތެްއަގއި ގާނޫނުަގއި ހިމެންހިމެނިފައިވާ މުހި

ށް ފެތޭ ގޮތަ ށްގެ މިންވަރު ޒަމާނަނުމުއަދަބުދި ރިޢާޔަތްކޮށް ގާނޫނުން ކަނޑައެޅޭ ށްށް އަިއސްފަިއވާ ބަދަލުތަކަޒާތަ

 އި އަުޅގަނޑު ހަމަ މީގަމި ބިލު ހުށަހަޅާިއރު .ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްށް އިޞްލާުޙކުރުމަށްޢާކޮއަލުން މުރާޖަ

ން އަުޅގަނޑު ހަަމ އިގާނޫނެްއ. މިމު ންވަރަްށ ބޮޑު ބިެލއް. ވަރަށް މުހިފާހަގަކޮށްލާނަން ބަެއއް ނުކުާތތައް. މިީއ 

 4ވަނަ މާއްދާ. މި  617 ،ވަނަ މާއްދާ 616 ،ަވނަ މާއްދާ 124އަދި  ،ވަނަ މާއްދާ 123ފާހަގަކޮށްލާނަން މި ބިލުގެ 

އަށް އަންނަމުންދާ ޒަމާނީ ދިވެހިރާއްޖެ ،ދާަގިއ މި ހިމެނެނީއްވަނަ މާ 123 ،ަލިއލާއިރުމާއްދާއަށް އަުޅގަނޑު ބަ

ަތއް ައިދ ސްޕިޓަލްހޮނޭޝަނަލް ސްކޫލްތަކާއި އަދި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ރގުިޅގެން ދިވެހިރާްއޖޭގައި އިންޓަ އާޤީތަރައް

ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި ިރއުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދި ،ދުނހި ދާންލް ފްރެންޗަިއޒްތައް އިތުުރވަމުނޭޝަނަރއިންޓަ

އެިކއެކި ަވޒީފާތަުކގައި އުޅޭ އެިކއެކި ބިދޭސީންތައް އުޭޅިއރު ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް މަދުން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި 

ްޤވާމީ އައްޖެ އެއްަބސްވެފަިއވާ ބައިނަލްނަސްލީ ތަފާތުކުރުމަކީ ދިވެހިރާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާތީވެ

ކަމެއް ނަސްލީ ތަފާތުތައް ނައްތާލުން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް  ން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމުކުރާމުޢާހަދާތަކު

ަނސްލީ ތަފާތުކުރުމުގަިއ މީހަަކށް  ،ނަސްލީ ަތފާތުކުރުމަކީ ކޮބަިއކަމާއި  ަގއިގޮެތއް ތަުފޞީލީ ،އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

އްޔާ އެ ކަމަށް ކަނޑައެޅޭެނ އަދަބުތައް ކަނޑަެއޅުން. އެއީ ޖެ ގޮތުން ނޫނީ އެހެން ގޮތަކުން ގެއްލުމެއް ލިބިއް ޖިސްމާނީ

މި އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިާލއިރު  ،އެާއއެކު އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަންމު އެއް ުނކުތާ. ހަމަންމުހި ހަމަ މީގެ

ކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް. ެއީއ  މުންހިމުއްދާ މިީއ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ވަނަ މާ 124ނޫނުގެ ނޫނީ މި ބިުލގެ ގާ

ނީ ންނަނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެމަދުން  ،އްކަމެވެަފއިާވ މުންހަމަ އާ ގެންދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރަކަށް ައއިސް

 ،ޖަހައިގެންތަން. އެއީ ހުޅު ބެމުންދާނަށް ލިމު ރައްޔިތުންންކެއް ދިވެހި ދައުލަތަށާއި އާތި ގެއްލުންތަހަމަ ބޮޑެ

 ކަންތައްތަކުަގއި މިހާރުވެސް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ޖެހުމުގެ، ހުޅު ދިމާވާ މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ މުގެ ސަބަބުންޖެހުހުޅު

 މެއް ޖެހުކަހަލަ ހުޅުކޮން ،ހުމަކީ ކޮބަިއަކމާއިޖެގޮތެްއގައި ހުޅު ތަފްސީލީ ،ވެސް މަނަނޑަެއިޅފައިވީ ކަ ދަބުތަކެއްއަބޮޑެތި 

 އެ ތަފްސީލަށް ބަލައިެގން އޭގެ ކުށް ކަނޑައަަޅއި ،ޖަހައިގެން ލިބޭ ގެއްލުންތަުކގެ ތަފްސީލު ބަލައިހުޅު ،ކަމާއި

ވަނަ ދުަވްސ 8 ރީވަރުވަނަ އަހަރު ފެބު 2012ނަށް ންމު ބޭނުމަކީ. އަުޅގަނޑުމެންމި މާއްދާގެ އެްނމެ މުހި ދިނުންދަބުއަ

ށް ގިނަ އުލަތުގެ ވަރަ ެވގެންދިޔަ ދުވަހަކަށް. ހަމަ ދަދިަޔއީ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެގެން

 ތަފްސީީލ އޭގެ ،ރުއްތައް ހިނގާއިޖެހިެގންދިޔަ ދުވަހެއް. އެހެންނަމަެވސް، އެކަހަލަ ކަންތަ މުއައްސަސާަތކުަގއި ހުޅު

ގެއްލުންވާ މީހާއަށް އޭގެ ޙައްުޤ ސަބަބުން ޖެހުމުގެ ހުޅު ،ނެގެންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ،ގޮތުން އެއަށް ލިބެންޖެހޭ ބަދަލުތައް
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 އި ޮގތެއްަގއި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގަ ލީބު ދިުނމުގައި ތަންކޮެޅއް ތަފްސީދައަ ށްމީހާ އެ ކުރި ކުށަ އަދި އެ ،ބަދަލު ލިބުމާއި

ސްެގ  ވާަހކަ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީވާގެނެވިަފއިއިޞްލާޙުޓަަކިއ ށްކަމައެ ،މާހެންވީންނަން އެބަޖެހޭ. އެހު ނޑައެޅިަފއިކަ

 އިަވނަ މާއްދާ. މި މާއްދާގަ  617ން ދަންނަަވން. އަދި ހަމަ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަމާތަށް ޓަކައި މަޢުލޫ

 ބާތުގައި އެބަހުރި އިސްލާމްދީނާ ނުލްޢުޤޫކޮޅު ޢަމަލުތައް. މިހާރުވެސް ޤާނޫއިދި ވަނީ އިްސލާމްދީނާ ބަޔާންކޮށްފައި މި

. އެހެންަނމަވެސް، ޒަމާނަށް މި އަންނަ ސް ކަނަޑއެޅިފަދަބުތަކެްއ ވެއައެ ކަންކަމަށް  .އެިޅފައިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް ކަނޑަ 

ނޫނީ  ،މިއަދުގެ ދުނިޔޭަގއި ،ރު ގޮތަށް ބަލާއިދާ ދުނިޔޭގައި ކަންތައްަތްއ ހިނގާ ބަވަަނވަމުން މި ،ބަދަލުތަކާއި

ެއ  ،ތަށް ފޮތްތަްއ ނެރެއެކި ގޮތްގޮ ،ށްފައިއް ބޭނުންކޮޅު އެިކއެކި ޝިާޢރުތަދެކޮ ހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ިއސްލާމްދީނާދިވެ

ީތެވ ދާންތައް ވެސް ކުރެވެމުމިކަހަލަ ކަންތައް ،ބެހުމާއެ ާއއްމުންނަށް  ،މު ތަންތާނގަިއ ބެހެއްޓުމާއިންފޮތްތައް އާ

ެއކު އިންޓަރނެޓް  ގޮުތގަިއ. އަިދ ހަމައެއާގެކެއް އްތައް އަންނަން އެބަެޖހޭ ކުށްތަޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ތެރެއަށް މި ކަންތަ

 ދީނީ ސާރަކުރުމާއި އްދީނަށް ފުރަ އި ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް އިސްލާމްގަފޯމުތަކުނާއި ސޯޝަލް ޕްލެޓްބޭނުންކޮށްގެން

ލަން.  ވެްސ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްންށް ނުބައި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްތަކެއް ހިނާގކަގޮތުން މީހުންނަ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ތެރޭގައި ތަންޮކޅެްއ  ،ަކމަށް ކަނޑައަޅައި  ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ެވސް މިއީ ކުށް ، މިއެހެންވީމާ

ދަބުތައް އަބޮޑެތި ހި ކަނޑަެއޅުން. މިއީ އަދި ހަމަ އެއްޗެ ތަކާދަބުއަ މި ކަންކަމަށް ދެވޭނެ ތަފްސީލު ގޮތެއްަގއި

ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާ ގެއޭވެސް ހަމަ އީ ، މިއެހެންވީމާބޫލުކުރަނީ މިކަން. ގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ންޖެހޭ ކަންތައްތައްވެދެ

ވެނީ. މިއީ މި ގެނެ ންމި އިޞްލާޙު މިކަހަލަ މާއްދާތަކެއް .ލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވާހަކަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާ

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު   ކަންތައްތަކެއްނުންތެރިހިރާއްޖެއަށް ވެްސ ވަރަށް ބޭދިވެ ،މުން ހިދިވެހިންނަށް ވަރަށް މު

 ،ފާހަގަކޮށްލާނަން ތައް މި ގެނެވެނީ. އަދި ހަމަ މި ބިލުގައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމި ބިލަށް މި އިޞްލާޙުބޫލުކުރާތީވެ ގަ

ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ  އިމާއްދާތައް އަެނއްާކވެސް. ޭއގަ ގުޅުންހުރި   މިއީ ހަމަ ދީނާކީއްދާ. މި މާއްދާއަ ވަނަ މ616ާ

، ތައް މިހިރީ. އެހެންވީމާމިކަހަލަ ކަްނތައް ،ކުޅުން ދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުާމއި، ުޖވާފަ ހިފުމާއި، ބަނގުރަލާިއ އޫރުަމސް

ކުެޅވޭ އެބަ. ހާރު މަދުން ނަމަވެސް ޖުވާމިވެހިރާއްޖޭަގއި ދި . ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަންކުޅުން އަުޅަގނޑުޖުވާ ތެރޭަގއިމީގެ

ނެތީމަ ެއއަށް ތަންކޮެޅއް ފައިދަބުތަެކއް ކަނޑަެއޅިއަކި ުކޅުމަށް ވަނޫނުލްޢުޫޤބާތުގެ ތެރޭަގއި ުޖވާންނަމަވެސް، ޤާއެހެ

ގެނެިވގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ތެރެއިން އިޞްާލޙު .ޖެހޭއަންނަން އެބަޤާނޫނުްލޢުޤޫބާތަށް ފްސީލީ ގޮތެްއގައި ތަ

މިއަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަީކ ން ވެްސ  މަރުޙަލާގަިއ ެވސް އަިދ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުކޮމިޓީ

ެގ ތަފްސީލުތައް މި ބިލުގަިއ ދަބުތަކަާކއި އަދި މީއަކަނޑަެއޅޭ  މިއަށް ،ކަމެއް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދޭ

ލު އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ބިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވަންހިމެނިފައިވާ 

  ފުރުޞަތަށް. . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވިއެްއކޮށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ޔާއިޒުނަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

.އެމަށް . އެއީ ޕީ.ޕީސްގެ ަވގުތުހުގަޑިއިުރގެ ބަ ތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ ތިންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 16ޓު މިނެ 17ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47ިމނެޓު  51ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  14 މިނެޓު 31ގަޑި  1

ށް ކަޓީއަޕާސިކުންތު. ވަކި  28މިނެޓު  2އަށް ތު ޕާޓީތު. އަދާލަސިކުން 20މިނެޓު  12. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު

ރުޙަލާ ނިމުނީ. ސްގެ މަހުލަން. ބަރުޞަތު ހުޅުވާސިކުންތު. ފު 56މިނެޓު  4ވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތްނު

ވި ށަހެޅުއް ހުއަދި  .ވާތީނުަފއިވަަޑއިގެންޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އެދި ލީ އެްއވެސް އިއް  މި ނިްނމާޙަލާސްގެ މަރުހުބަ

 ންޭޅގޮތުގު މާ. މި ބިުލ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތު ފަހު ފުރުޞަތު ދޫޮކށްލައްވާފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެވްސ ވަނީ

 ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވޯޓު ގެ 1:30ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން.ށް ހުރި ކަންކަމަ ވޯޓަށް އެހުމަ  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާނީ ރިއަށް އައިޓަމްގެ މަސައްކަތް ކު ށް ވޯޓަށް އެހުން. މި ށް ހުރި ކަންކަމަވޯޓަށް އެހުމަ 8ޓަމް އިއެޖެންޑާ އަ

عليكم مالس  الو. ވާހަަކ ދަންނަވަންއެ ގަޑީަގއި ބައްދަލުކުރާނެ  ންބަރުންނާަގއި. ިއްއޒަތްތެރި މ1:30ެފަހު މެންދުރު

 .تهوبركا هللا ورحمة

 

 ] އަށް  13:30އިން  11:38އްަވއިލެްއުވން: ޖަލްސާ މެދުކަނޑު[

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލު ޓަށް އެހުމަްށ ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުރަނގަބީ، ވ8ޯ. އެޖެންޑާ ައިއޓަމް عليكممالس  ال

އް ކާޑުކޮޅުތަ  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ކޮށްއަުރވަން. ވުމަށް ހަނދުމަފުޅުޗެކުކޮށްލަެދއް

މަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަ ުދވަހުގެ މަަސއްކަތްަތކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިާސބަށް، 8.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމް -{8.1}

 ލާނަން.އިންނަވަދަބައޮތް. ފުރަތަމަ ޯވޓަށް ވޯޓަކަށް ދަްނނަވާލުން އެ 2ގެ ދަށުން މިއަދު ވޯޓަށް އެހުން. މި ައއިޓަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބްލިްކ ޕަ) 2015/9ބަރު ގާނޫނު ނަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ  ރާގެދާއި ހޯރަފުށީ

ނަށް  މެންބަރުންއިއްޒަތްތެރިގެަނއުމުގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޙުށް އިޞްލާ( އަގާނޫނު ގެއާ ސަރވިސް މީޑި

 . ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32     އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު  . ނުފެންަނ ކަމަށ32ް. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 33މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

ދާއިރާގެ  ށީހޯރަފު. އެހެްނކަމުން، 32ލަ؛ . ޖުމ17ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ32ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ) 2015/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޙައްމަދު އިސްމާޢީލްމެންބަރު މުއިްއޒަތްތެރި 

މަިޖލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ގެނައުމުެގ ބިލު ށް ިއޞްލާޙު( އަގާނޫނު ގެ އާމީޑި
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އަށް ކޮމިޓީތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ސަސާމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިނިވަން މުއައް

 ލާނަން.އިމިއަުދގެ ފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ފޮނުވިއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަންބަުރ ނޫނުގާ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިބްރާހީމްދީދީ މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ތެިރ ިއއްޒަތްމެދު  ެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާށް އިޞްލާޙު( އަނޫނުލްޢުޤޫބާތުޤާ ގެިދވެހިރާއްޖޭ ) 2014/9

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   އިބްރާހީމްދީދީ ބަރުމެން ދާއިރާގެ ފޭދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 32. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 33މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ
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ފޭދޫ . އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 32ލަ؛ . ޖުމ17ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ32ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ގެދިވެހިާރއްޖޭ) 2014/9ންބަރު ގާނޫނު ނަ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މެންަބރު އިބްރާހީމްދީދީިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

މަިޖލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ ގެނައުމުގެ ބިލު  އިޞްލާޙު( އަށްޢުޤޫބާތުނޫނުލްޤާ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއ ޖުލަ 16ނީ ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާމަޖިލީހު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން

 ަގއި. 11:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނުދނު  2018

 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 
 

 

` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 ތައް ބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 
 
 
 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ  Iމައްޗަންގޮޅ  .1

އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މުލަކު 
 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު 

 2018-7-9 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



20 

 

 ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކުގެ ތަފްސީލު  ގައި  2018ޖުލައި  9
 

 

 

 

 

 

 

 

*************** 

 

 

 

 ފެށުނުގަޑި  ބޭއްވުނު ތާރީޚް ކޮމިޓީ 
 11:15 2018ޖުލައި  9 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ .1

 11:30 2018ޖުލައި  9 ޢާންމު ކޮމިޓީ  .2




