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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )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

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 36ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/14އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

އަށް، ތިން ޖަލްސާގެ  2015/18/12އިން  2015/18/10ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުްނ. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި  12ވަނަ ޖަލްސާއިން  10ަވނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015ޔައުމިްއޔާ. ެއއީ 

ބްަސއިުޓަގއި ޝާއިުޢކުރުމަށްފަހު އެްއެވސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ޔައުމިްއޔާތައް. މި ޔައުިމއްާޔތައް މަޖިލީހުގެ ވެ

ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ަގާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަކަކީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުކުާރ 

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމުަގއި ނިްނމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގއި ަގވާއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 1 :15މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ.  -4.1

އި ޤައުމީ ސަމާލަތުގެ ކޮމިޓީ، ގ14:00ަ. މެންދުރުފަހު 3ަގއި ޤައުމީ ތަރަްއޤީގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 11:15. 2

 . 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބަދަލުތައް. އިޖްތިމާޢީ ކޮމިީޓގަިއ ިހމެނިވަޑަިއގަންނަާވ މުލަކު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  -4.2

ރްޒޫޤް އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުންގެ 2015މާރިޗު  30ން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް ެއކަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީައްށ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހަމަޖެއްސައްވައިެދއްވުްނ އެދިވަަޑިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުުމން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ 

ވަަނ  107ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2015މާރިޗު  30އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ގެ ަމތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާްނކުރަން. ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތު

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަްށ 

ޝާހިދު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިވަޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުުމން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ށް އެކަން ވާީނ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަ

ވަަނ  107ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2015މާރިޗު  31އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންުކރަން.

 

 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖިލީހު. 5

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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ވަނަ މާއްދާއިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

ރ ޒުގެ ބެއްެލވުމުގެ ދަށުްނ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ނެޝަނަލް ޑްރަގު އެޖެންސީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުަގިއ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްސަލަ ދިރާސާުކރައްަވއި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް 

އެ މައްސަަލއާ ގުޅޭ ާދއިމީ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް 

 ްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އި

 

 ން:މޭޒުން އިްއެވވު އިދާރީ

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އޮފް ހެލްތާ ގުޅިގެްނ  މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނުެގ ދަށުން އުފައްދައި މިނިސްޓްރީ، 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރުޒގެ ބެއްލެވުުމގެ ދަށަށް ހިނގަމުންދާ އިދާރާެގ  ހިނގަމުންގެންދާ ނެޝަނަލް އެޖެންސީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ގަިއ ބޭްއވި ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސަގއި ެއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 2015މާރިޗު  1ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށް 

ވެ. އެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން މިކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވާތީ، ލަފާދެއްވާފަިއވެއެ 

ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރުޒގެ ބެއްލެވުުމގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުަގިއ ފެއަންސީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެނެޝަނަލް ޑްރަގު އެޖެ

ވައިދެްއވުްނ އެދެމެވެ. މި ސިީޓއާެއކު ހަމަޖެއްސުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި އެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް  މި އޮފީހުން ،އެޖެންސީ އުފައްދައި  ބެހޭ ގާނޫުނގެ ދަށުން ނެޝަނަލް ޑްަރގު  މަސްތުވާތަކެްއޗާ

 5ލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެއް މަނިކުފާނަށް ައރިސްކުރީމެވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫތަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިީޓގެ ކޮޕީ ހެލް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2015ު ާމރިޗު 25. 1436ޖުމާދިލްއާޚިރާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ލިއްޔަތު ސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫމި މައްސަލަ ދިރާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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، 99/2ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ހޯރަފުށީ -6.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ަނއުމުގެ ބިލު. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަާމ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެ، 99/2

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު  -6.2

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫަނށް އިޞްލާޙުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ގާނޫުނ  ، 79/31ނަންބަރު 

 ިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.. 79/31ނަންބަރު 

 

 .. އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކު ސަރވިސް މީިޑާއގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޕަބްލި -7.1

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015ގައި ބޭްއވުނު، 2015މާިރޗު  30ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި ވަނީ 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  13ދައުރުގެ 

 އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.

 

  ރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯ

 `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު... 

 

  ބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެން

ނުޑ  ޕަބްލިކު ސަރިވސް މީިޑއާެގ ނަމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުމުގެ ަމއިަގނޑު ސަބަބުަތއް އަުޅގަ

ސަްސ މޯލްިޑވްސް ޕަބްލިކު ސަރވި، 2010/6މި ދަންނަވާލަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫުނ ނަންބަރު 

ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ާގނޫނު މިއީ ހަމައެކަނި ބްރޯޑުކާސްޓިން ޚިދުމަތަށް އަމާޒުކުރެިވފައި އޮތް ގާނޫނެކޭ. ޚަބަރާއި 

މުނިފޫހިފިލުވުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަސީލަތްަތކަށް ޒަމާީނ ތަރައްޤީއާ އެކު ހަުލވި ބަދަލެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް 
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ނުޑ ބޭނުމަކީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެ ނުޑ މި  ބިލު ހުށަހަޅާލުމުގެ މަިއގަ ެހންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ މީޑިއާެއއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިވަްނ 

ތު ލިބި، ރައްޔިތުންަނށް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ މީޑިއާެއއް އޮެވ، ރަްއޔިތުންނަށް ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރަން ފުރުޞަ

ނޑު ގަބޫލުުކރާހިތްއޮތީ އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ޚިދުމަތްތައް ބަރާބަރަށް ފެނިގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ވެސް އެ ތަރައްޤީ ެގ ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އަންނަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި މި އުޅޭ ފޭސްބުކާއި  ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޓްވީޓާ، އިންސްޓަރގްރާމާ، މިހެންގޮސް ބަިއވަރު ަވސީލަތްތަކުން ދައުލަތުެގ ީމޑިއާ އެބަ ާޤއިމުވާންޖެހޭ. 

ދަނީ ދައުލަތުގެ މީޑިާއގެ ގޮުތގަިއ ހަމައެކަނި ބްރޯޑުކާސްޓިން އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފެނިގެން

ކުރަމުންދާ މަންޒަރު، ޚަބަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންތައް. ހަމައެކަނި ޚަބަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ މަންޒަރު. 

ނޑު މި ބިލު ހުށަހަޅައިލީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   އެހެންވެގެން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނަޑއެޅިަފއިވަނީ ޖުމްލަ  ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއގޮތުން  3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ކަ

މިނެޓު  24ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  47ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  4މިެނޓު  28ަގޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް  5ިސުކންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  14މިނެޓު  10އޭައށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ. 35

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  5ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިެނޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު  ޢުޘްމާނަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާންގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ ބިލަކީ މި ރާއްޖޭެގ 

ނޑުމެްނގެ ތާރީޚާއި ނޑުމެންގެ ބަހާއި އަުޅގަ ނޑުމެްނެގ  މިނިވަންކަމާއި މި ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލާއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ކިަޔވާކުދިންނަށް ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮުތަގއި އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެީއ، ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާެއއް ޤާއިުމކުރެިވގެން ައުޅގަ

އޭގެ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮުތގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ މީޑިއާ ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތާއި މީޑިާއގެ މިނިވަންކަމާިއ  މިއަދު މި ފާހަގަކުރެވެނީ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ފޯރުކޮށްދެވޭޯތ، މީޑިއާއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކުން އެ މިނިވަންކަމާ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ އަުޅގަ
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ނޑިވަެޅއް މިއީ. އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަ ނޑުމެންެގ ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ ދަ ންަކމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖެ  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ ނޑުމެންގެ މީޑިއާެއއް ޤާއިމުކުެރވި، ައޅުގަ އަމިއްލަ ބަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަށްއުފެދިފައި އޮްތ ގޮތަްށ ބަލާއިުރ  މެ ލޫމާތުތައް އޭެގ އެންއުޅޭ ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުްނާވ މަޢުފުށުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަެންއ ރަށް ވެސް މުހިއްފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިުނމަކީ ވަ މު ަކމެއް. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ީމޑިއާ ވެސް އާމްދަނީ ހޯދައިގެން  ވިޔަފާިރ އުސޫލުން ަބލާއިރުަގއި ،ކަމަކީ ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ތަރައްޤީ އަުޅގަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ. ސަރު ތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ދައުލަތަކުންެނއް މީިޑއާ ،ައޅުަގނޑުެމންނެއް ،ކާުރެގ ބަޖެޓަކުންނެއްކަ

ނުދީ ހުއްޓަވަެއއް ނުލެވޭނެ. ރާއްޖޭެގ ދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފައި

ން މަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުކޮށްލުން އެހެން ހާލަތަކަށް ބަދަލުރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ނިކަެމތި ހާލަތެއްގައި. އެ ހާލަތު

އަޅުަގނޑުމެން ެއ  ،ން ރުިފޔާ ޚަަރދުކޮށްލިއަބި 24މި ސަުރކާރުެގ ބަޖެޓުން  ،ކޮށްއިޤްތިޞާދީ އެޖެންާޑއެްއ ޤާިއމު

 ،ތައް އެިޅގެންމަދުރަސާ ބަނދުރުތަކާއި ސްކޫލްތަާކއިތަފާތު ރަށްރަށުގެ  .ދަނީ ފެނިގެްނ މި މިއަދުކަންތައްތައް 

ނޑުތައް ާޤއިމުކުރެވިދާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތްަތއް ލިބިގެންދާ މަންޒަ ރު. ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ފުޓްެސލް ދަ

ނޑިވަުޅގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް ކަންތައްތައް ކުރަން ހުރި ފައިސާމަންޒަރު މިސާލަކަށް ދަންނަާވ  ؛. މި ދަ

ނޑުެމން މިމިލިއަ 30 ވަންޏާ ކަމަށް އާިއ ުޒވާނުން ގެ ތަރައްޤީ ދެނީ ހަމައެކަނި ުޒވާުނން ން ުރފިޔާ ުޒވާނުންނަށް އަުޅގަ

ިއ ހުޅުަވއިެލޭވ ުޒވާނުން ިވޔަފާރީގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ިދއުމަށް ޓަކަ ،ކޮށް ފުރުޞަތުތައް ޤާއިމުއެިކއެކި ވިޔަފާީރގެ 

ނޑުމެންނަށް ހަފުރުޞަ ނޫނީ އަދި  ،ދޫކޮށްލައިގެން މިހެްނ ތަކަށް މައެކަނި މީޑިއާތެއްގެ ގޮތުަގއި. މި ފައިސާތައް އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް  ،ތަކީގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަނެތް. އެ ކަމަކު  ކަށް ދޫކޮށްލައިގެން ވެސް ކުެރވޭކަށްއެހެނިހެން ކަންތައްތަ

ވަިކ ދިމާއަކަށް  ،ގޮަތކަށް ަވކި ،ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ދެ ފުށް ސާފުކޮށް ޔިުތންނާލޫމާތު ރައް ތެދު މަޢުއޭގެ 

ލޫމާތަކީ ގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ނަހަދައި، އެ މަޢުަވކި އަމާަޒކަށް ެގއްލި ހުރެ  ،ހުއްޓިގެން ހުރެ

 ލޫމާތަކަށް ވާން އެބަ ފޯރުކޮށްދެޭވ މަޢުރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ެހވާ ލާަބޔާއި މަންފާ ލިބޭ އުސޫލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކަހަލަ ކަންތައްަތއް  ގިނަ މި އެހެންވީމާ، މި ބިލުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ވަރަށް ޖެހޭ.

ނޑުމެްނގެފާހަގަކުރެިވގެންދާނެ. އަ  ގައި މި ބޭނުންކުރާ ެއިކއެކި ވީޑިޔޯަތކާއި އޯިޑއޯތައް މީޑިއާ  ދި ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތާރީީޚ އެިކއެިކ ބޭނުން ކީ ކޮބައިކަާމއި ައޅުަގނުޑމެންގެ ތާރީޚަ ،ކޮށްގެން ދިރާސާތަކަށް ެވްސ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އި ކަމަީކ ކޮބަިއކަމާޤައުމީވަންތަ ނިޑވަޅުތަުކގަިއ އުމު ދެކެ ލޯިބވާންޖެހޭ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤަ  ،އަުޅގަ ދަ

ނޑުމެްނ ތްެތރި ރައީސްއްޒަޖެހޭ. އި  ލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭން އެބަމި މަޢު، ކީ ކޮބަިއކަންލޯބިވާންޖެހޭ ގޮތްތަކަ . އަުޅގަ

ފަހަރަކު އަރާފައި  ލާލަށް ބުރުއަރާފަިއވާ ކޮންމެޤްމި ރާއްޖޭގެ އިސްތި މިނިވަންކަމާއި ޤީޤަތަކީ މި ރާއްޖޭގެގަބޫލުކުރާ ޙަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނޑުމެންގެ މިނި ،އޮންނަނީ އަުޅގަ ވަންކަުމގެ ައުގ ދިވެހީްނގެ ތެރެިއން ބަޔަކު ނިކުމެ އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ އަިމއްލަވަންތަކަްނ  ،ދީ މިނިަވންކަން ނޭނގޭ ބަޔަކުޤްތިޞާައޅުަގނޑުމެންގެ އި ،ނުކުެރވޭ ބަޔަކު ވަޒަން
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އެްއގެ ބޭރުގެ އެިކއެކި ބަެއއްގެ ނުފޫޒު ހޯދައިގެން ކުެރޭވ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ، ތެެރއަށް ަވދެގެންނޭނގޭ ބަޔަކު އޭގެ

ނިޑވަޅު ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭވެސް  ަތކުަގއިގޮތުން. އެފަދަ ދަ ރީުޚ ޙަޤީޤަތަީކ މި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހެޔޮ  މަލާތަކުންްއވެސް މުޢާމިގޮތަށް ކުރެވޭ އެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކޮްށ އެބަ އަރުވާ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ތާރީޚުގައި ނުނިކުންނާނެކަން. އެނަތީޖާއެއް  ދަލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ވެިރކަން ބަ ،ބަެއއް ގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑުަފއްތައި މަރާަލއި ކުިރ މީހުންމަސައްކަތް ނޑުމެންނަށް ފެންަނން އެބަހުރި. މިވެސް ކަ ދެންނެީވ  ފަިއވާަކން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވެިރކަމަށް ސަވާުރވެގެން  ނޑުެމންގެ ދިވެހީން ަކނޑުފައްަތއި އަޅު  ،ބޭރުގެ ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުްނ އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެްނގެ ތާރީޚުން ހެކި ވެސް  ފައިާވކަންމަރާލައި ހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، މި މަޢުލޫމާތުތައް މީޑިއާެގ  ޭދން އެބައަުޅގަ

ރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެ ،ގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއިމީޑިއާ ؛ އިން ފޯރުކޮށްދޭންޛަރީޢާ

ނ ެއބަ އަޅުަގނޑުމެން މީޑިާއއިން ލާލާއި އަޅުަގނޑުމެން އަިމއްލަ ބަސް އި ިއސްތިޤްޑުމެްނގެ މިނިވަންކަމާޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަކުރަން. ވުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރިއެރު  އަމިއްލަ ބަްސ  ޤީޤަތަކީ އެ ޤައުމެއްގެއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެ  ޮބޑު ވާނެ.  ތު ވަރަށްއަށް ނުފޫޒުަތއް ފޯރުވުުމގެ ުފރުޞައަޅުަގނޑުމެން ނުދިުރވާ ކަމަްށ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އަމިއްލަ ބަހަާކއި އަމިއްަލ  އެހެން ަވރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކާ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޚިލާފަށް އަކުަރކާއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތާރީޚު ހެކި، ވަންތަކަމެއް  ދޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ އަމިއްލަ ަސގާފަތެއް ލިބިފައި އޮތް ބައެއް. ައޅުގަ

ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ  .ޕީ ބެލް، އިުބނި ބަތޫތާސީ.މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއޗް ؛ތެރިންއެިކއެކި ތާރީޚީ ލިޔުން

ނޑު ލާލު ދެމެހެއްޓުމަށް އްޖޭގައި މިނިވަންކަމާިއ އިސްތިޤްނޭގ މި ރާމެންަނށް ޔަޤީންކަމާއެކު އެބަ އެލިޔުންތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މީޑިއާގެ ޛަރީޢާ ތްތައް.ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތން ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަ  ޓަކައި މި އިްނ އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަމާުޒ  ،ެދ ފުށް ސާފު ގޮެތއްަގއި ،ހަމައެކަނި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ަވކި ގޮތަަކށް އަުޅގަ

ނޑު އި އަުޅގަމު ަކމެއްގެ ގޮުތގަ ސާފުކޮށް މަޢުލޫމަތު ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއް، ނުހުއްޓި

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.އިބްރާހީމަ ދުވަޙީ މުޙައްމަދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 

 ަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް ވާ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެން މިއަދު ޕަބްލިކު އާދެ .الس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته`.  ގެ ބިލެްއ ޑިއާ ސަރވިސް މީ  ! އަޅުގަ

 ންކަމާއި އަމިއްަލވަންތަކަމާއި އެއްަބއެްއވަންަތކަމާއި ެއއްބަިއވަންތަކަމާއި މިނިވަ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅައި،
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ދިނުމަށް ޓަކަިއ ނޑުމެންގެ ވަންތަަކން ދައްކުަވއިމެންގެ ދީާނއި، އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަގާފަާތއި، އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަެކއް  ގެބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާއަޅުަގނޑުމެން އުަފއްދާ މި ޕަ މި ބިލުން އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ޔަޤީކުރަމުންދާނެކަން އަ ނޑު މި ބިލުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުޅުގަ މި ބިލު ، ންވާ ކަންތައްތަަކކީން. އަޅުގަ

ދާއި މި ގާނޫނު އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަމި ގާނޫނު މާނަކުރުމާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މި ގާނޫނު  !ނޫން މާނަކުރުމާ؛

ކީްއކުރަން އުފެއްދި ގާނޫެނއްތޯ، ީމގެ އަދި މި ގާނޫނު މިއީ  މައިަގނޑު އަސާސްތަކާއެކުެލވިގެްނވާ ބައިަތކާިއ، 

ނޑުމެން  މީގެ ައސާސަކީ ކޮަބއިތޯ، ީމގެ ބިްނގަލަކީ ކޮބައިތޯ، ީމގެ އަްސލަކީ ކޮބައިތޯ އުސޫލަކީ ކޮބައިތޯ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މީގެ؛ ބިލު ސިޔާސަތެއް ަކނަޑއެޅިފައި އޮތް ޖެހޭ.  ބަލައިލަން އެބަ ެގ ބައެއް. އަުޅގަ

ވާނީ ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހީންެގ ން ހިންގަންގެ އެންމެހައި ކަންކަިޑއާސަރވިސް މީ ސިޔާސަތުގެ ތެޭރގައި ޕަބްިލކު 

އުމުަގއި ކިތަންމެ ޤައެްއޮގތްވާ ގޮުތގެ މަތިން. އަޅުަގނޑުމެންގެ  ފިކުރުތަކާ އޮތް ިއސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަކާއިމެދުގައި 

ނޑުމެންގެ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަ ނަމަވެސްވީ ޒިމާނީ ޑިމޮކްރަސީެއއް ައިއ ކަމުގައި ނޑުމެންގެ ައޅުގަ ތާއި އަުޅގަ

އުމުތަކުން ނުވަަތ ބަެއއް މެން ޖެއްސުމަށް ޓަކައި ަބެއްއ ޤަކަންތަތަކާ ދުރަށް ައޅުަގނޑު  ސްލާމްދީނުގެ ަސގާފަތާއި މި އި

ދެއް ވީނަަމެވސް އެ ކަންތައްތަކަށް ޖާގަނުދިނުން މި ބިލުގެ މަޤްޞަ ދިމަދިމާލުން ކިތަންމެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަުމގައި

ނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނުތަކަށް ބޯެލބުމުގެ ރޫހު އޮތް ބައެްއކަން ަގނޑުމެންނަކީ ޤާޖެހޭ. އަޅު ކަމުގައި ވާން އެބަ

އްޔަަތކީ ކޮަބއިކަްނ ޖެހޭ. ދިވެހީންގެ ަޤއުމީ ޝަޚްޞި އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުން ނުަވތަ މި ގާނޫނުން ހާސިލުރަން އެބަ

ނޑުމެން މި ގާވަރަށް ސާފުކޮށް ދެމެހެއް ގެ އާއްމު މުޖުތަމަޢުޖެހޭ.  ދަން އެބަ ނޫނުން ޖާގަ ހޯޓުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުތަާކއި، ައޚްލާގީ ސުލޫކުތަާކއި  ،ެއކުވެރި  ،ވެރިސުލްޙަ، އިސްކަމެއް ދީެގން ޞައްކަމަށް ޚާމި  ،އަޚްލާގީ މިންގަ

ވެްސ  ކުރުމުަގއިތިރާމުކުރާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާެއކަކު އަނެަކކަށް އިޙް، އިންސާފަްށ ލޯބިކުރާ ،ގުޅުން ބަދަހި

ނޑުމެންގެ ޫނސްވެރިންގެ ަބއެއްންނަށް މީގެ ދަުއރު ފުރިހަމަޑުމެއަޅުަގނ ފަހަރު  އަށް ލިބިގެންދާނެ. އާދެ! އަުޅގަ

ދާ ކަމެއް ކަމަްށ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެބަ   މަކީ އެްއވެސް ގާނޫނެއް ނެތިކުރުމުގެ މިނިވަްނކަ ފާޅުޔާލުޚި

ތަކުން، ބަެއއް ެކމަރާމަނުން ނުވަތަ ބަެއްއ ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ. މީ ވަަރށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ބަެއއް މީިޑއާ

މީޑިއާތަުކގައި އުުޅއްވާ ަމގުމަީތ ނުވަތަ އެހެންެވސް ތަންތަން ކަވަުރކުރަްއވަން އުުޅްއވާ ޭބފުޅުން ބައެއް ފަހަރު، ބަެއއް 

އްމެއް ނޫން. އެ ފަރާތްތަކުން ބައެއް ފަހަރު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ގޮތުން، އެ ީމހުންނަކަށް ޤައުމީ ސަލާމަތެއް ވެސް މުހި

ނުޑ ނުވަތަ ެއ  މީހުންނަކަށް މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތެއް ވެްސ މުހިއްމެއް ނޫން. އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮޯޓގަ

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯޮކޅު، ނުވަތަ އޯިޑއޯކޮޅު އެ މީހުން ބޭނުންވާ ވަގުެތއްަގއި ނެގެންޖެހޭ ސަލާމަތީ ގޮތުން 

ރި ކަމުގަިއ ވީނަަމވެްސ، އަދި ކިތަންމެ ވަުރގަަދ ތަނެއް ކަުމގައި ވިަޔސް. ކިތަންމެ ދެރަ ނިކެމަތިކޮށް ހު

އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އޮްނނަންޖެހޭނީކީ އެހެންނެއް ނޫން. ގާނޫނަށް ވުރެ މަްއޗަކު ެއްއވެސް ަބޔަކު ނުތިބޭނެ. އެީއ، 

ތިޭބނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ނޫސްވެރިން ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް އަދި އެ ނޫން ބައެްއ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނު
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ދަންނަވާނީ ކިރިޔާ ކަމެއް ވެާލއިރަށް، ހަމަ ނޫސްވެރިންނަށް ތިމަންނަމެންގެ މިނިވަންކަން ނަގައިލާފިއޭ ބުނެ، ުނވަތަ 

ތިމަންނަމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް ނަގާަލއިފި ކަމަްށ ބުނެ ޙައްޤު ނޫން ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަިއ، ޙައްޤު ނޫން 

ރުތަކެއް ދަްއކަިއ، މުޖުތަމަޢާ އެކަށީގެންނުވާ މަްނޒަރުތަކެއް ަދއްަކއި، މުޖުަތމަޢާ އެކަށީގެންނުވާ ވަުރގެ މަންޒަ

ވާހަކަތަެކއް ދައްަކއި، ޮދގު ވާހަކަތަާކއި ދޮގު ޚަބަރުތަްއ ފަތުރަމުންގެންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން، މިފަދަ އަޑުތަްއ 

ނޑުމެންނަ ކަށް ނުކިޔޭނެ މިނިވަންކަމެކޭ. އަުޅަގނޑުމެްނގެ މާތްެވގެންވާ އިސްލާން އުފުލަމުންގެންދޭ. މިއަކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުަތކެއް. އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށްދެްއވާފައި ވަނީ ވަރަްށ މާތް، ރީތި އަޚްލާގީ މިންގަ ދީން އަޅުގަ

ނުޑ ގަބޫ ުލކުރަނީ، އަޅުަގނޑުމެންނަީކ ގަބޫލުކޮްށގެންނުވާނެ، މި މަިޖލީހުން ވެސް ގަބޫލުކޮށްގެންުނވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަުތގައި ެއއްވެްސ ގާޫނނެއް ނެތް ބަެއއް ނޫން.  އެހެން ބަެއއް ޤައުމުތަުކަގިއ އޮންނަހެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ހަތް އުޑު މަތިން ބާވައިލެްއވި ވަރަށް ވަރުަގދަ ގާނޫނެއް އޮތް ބައެއް. 

ނުޑމެން އިތުރު ގާނޫނުތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެން ައސްލެއް ކަ ަމށް މި ބަލަނީ މި ގާނޫނު. މި ގާނޫނާ ނުލައި އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެން ހަދަންެވއްޖެ ކަމުގަިއ ވަނީ ނަމަ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ހަލާާކ އަުޅގަ

ތަުކގައި އެ މީހުން އަތުަގއި ނޯޭވ އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ަޤުއމުތަކުގަިއ، ބަެއއް ދީންތަކުަގއި، ބަެއއް ހިސާބު

ނެޑއް. އެ މީހުންނަކީ އެ  އަޅުަގނޑުމެން ގުުރއާނަށް ނުވަތަ ސުންނަތަށް ބަލާހެން ބަލާނެ ވަކި ފޮތެއް، ަވކި މިންގަ

މީހުންގެ ރައްޔިތުްނގެ ިޚޔާލު، ެއއީ ެއ މީހުންގެ އެްއޗެްއ ކަމުަގއި ބަލަިއގެން އުޭޅ އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެްސ، 

ނޑުމެްނެގ އަސްލު އުސޫލުތަާކއި ދީނުގަިއވާ އުސޫލުތަާކއި، އަސްުލ އަޅުަގނޑު މެްނގެ ޚިޔަާލއި މިނިވަންކަން، އަުޅގަ

އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަްއޗަކަްށ ނުވެއް ގެންދެވޭނެ. ިމކަން އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ަރއްޔިަތކުމެ، ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ 

ނޑުމެން ގާނޫެނއް ނެތިގެންނޭ ބުނިއިުރގަިއ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކުމެ ހަނދާނުގައި ބަހައް ޓަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ގެ رسول هللا صلّى هللا عليه وسّلمއަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާން ދީނުގަިއ، ކީރިތި ުޤރުއާންަގއި މާތްެވގެންވާ 

 ށްލެވިފަިއ ހުރީ؟ ހުރިހާ ކަމެއް...ސުންނަތުގައި ބަޔާްނކޮށް، ދޫޮކށް، ލިޔެފައި ހުރީ ކޮން ކަމެްއތޯ؟ ބަޔާންނުކޮށް ދޫކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޕަބްލިކު ސަރވިްސ މީޑިާއގެ ބިލު ހުށަހެުޅއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަްށ 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ ވާހަކަ ކޮންމެ ގޮތަަކްށ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ ޝުކުުރދަންނަވަން. އަުޅގަ
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ވަރުގެ ޛަރީޢާިއން ނަމަވެސް ރާއްޖޭަގއި ެއކަކު އަެނކަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްކިޔަސް ޅެމާ އަދި ބަނިދ ނުވަތަ ރައި 

ދި މިއަުދ އޮތީ. އަ މި އިވެފަ  އޮންނަ ރާއްޖެައކަށް މި ރާއްޖެއަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތާރީެޚއްފަތުރަމުން އަންނަ 

ނޑުމެން ުކޑައިުރ ފެންނަ ގޮތުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޭލައި ސަުރކާރުގެ ޚަބަާރިއ  އިޓާއިނަމަ، މޫންލަ  ގަެނވިގެން އަުޅގަ

ނޑު ،ނޫހާފާރު ނާގައި މެްނގެ އަުތގައި އޮންަނ މޯބައިލްފޯނަށް ފާޚާމި އެއްޗެހިން ބަދަލުވަމުން އައިސް ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަ އޮތީ. އެކަމާ މި އިެވފަވެސް ޚަބަރު ކިަޔއިލެޭވ ފެންވަރަށް ދުނިޔެ ތަރައްޤީ  އިންދާ ްނ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ލު ހުށަހަޅުއްވާއިުރގައި ަބޔަކާތޯ ަހވާލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު އެދެްނ މި ބިޛަރީާޢިއން އެކަންކަން ކޮންހޭ ގާނޫނެްއގެ ޖެ އެބަ

ރާއްޖޭަގއި މީިޑއާަގއި ަމސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކަށް ިމ ބާރު ދޫކޮށްލުން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދިވެހި

ނިޑޔާރުއޮންނަ ގޮ އިލިބިފަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ހިންުގމަށް ނޑިޔާރުންނަށް ފަ އޮންނަ  އިެގ ހިންގުމަށް ލިބިފަތަްށ، ފަ

ާރއްޖޭެގ  ،އޮންނަ ގޮތަށް އިން ލިބިފަ ޔާސީ މީހުންނަށް ވެރިކަން ހިންގަބުކުރާ ސިއަދި ރަްއޔިތުން އިްނތިޚާ، ގޮތަށް

ެއ  ،ިވޔަސް ތިބި މީހުން ކަމުގައި އިދުވަސްވެފަ  އަދި އުމުރުން ،މީޑިއާަގއި މިއަދު މަަސއްކަތްުކރަމުންދާ ޒުވާން ިވޔަސް

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ކަމެްއ.  އި، ދެންމީހުންނަށް މުޅި ޖުމްލަ މީގެ ބާރު ދީފަ ނުޑމެން އެ ވާހަކަ ެދއްކުމަކީ ައޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ފޯނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބައެއް ޚަބަރުތައް އަޅުަގނޑުމެން އަމި އަށް އްލަ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ދެންނެވި ފަރާތްތަކުން  ަގއި ޚަބަރު ފެތުރިގެންދަީނ މިވިޔަސ، މީިޑއާެގ ިސފައި ކުރުުމގެ ބާރު އޮތް ަކމުގައިއަޕްލޯޑު

ދު މިއަ .ފެށިގެން އައި ކަެމއް ކޮށްދުނިޔޭގައި ކުރަމުންދާ ބޮޑެިތ ބުރަ މަސައްކަތްތަކުން. ރާްއޖޭގައި ވަރަށް ުކޑަުކޑަ

މަގުމަތީަގިއ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ިވދާޅުވި ގޮތަށް  ދެންމެގައިދޭ.  ޚަބަރު އެބަ ންއެތައް ބަިއވަރު ޗެނަލްތަކު

އޮތް. ެއއީ، މި  ޮއތް. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިަވންކަން އެބަ ގެން މީހުންނަށް އުޅުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަކެމެރާ ހިފައި

ނޑުމެން ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޖިލީހުގެ ތިބި މެންބަރުންނާއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ މަ މި ރައްޔިތުްނގެ ،އަޅުގަ

އި އޮތް ނޫނުއަސާސީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ބައްޓަންވެގެން ައިއއިރުަގއި ޭއގެން ދީފަމެންބަރުން ގެނައި ޤާ

ރިން ބައެއް ހިސާބުތަކުަގއި ބައެއް ިވޔަފާރިވެ ،މާ، އެ މިނިވަންކަން އަޅުަގނޑުެމން ދީގެންމިނިވަންކަމެއް. އެހެންވީ

އަދި މީިޑއާތަުކގަިއ  .މީޑިއާތައް ކޮންޓްރޯލްކޮްށގެން އެބަ ތިބޭ. ސަރުކާރުން ީމޑިާއތައް ކޮންޓްރޯލްކޮްށގެން އެބަ ތިބޭ

 ބާރުނެތޭ ހިސާބަށް މުސާރަ  އެކީަގއި އެްއެޗއް ލިޔެލުމުގެ  މީހުން އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެ

ނޑޭ ފެންވަރަށް ެއކަން ކު އްގެ ހަތަރު ދޭ. އެކަމަކުގެ އަަދބު ވެސް އެބަ ލިބޭ. އެހެންީވމާ، ޑިމޮކްރަސީއެ  ރަމުން އެބަކެ

ޑިމޮކްރަސީ އޮތް ކަމަށް ބުނާއިުރގަިއ،  ައޅުަގނޑުމެން އެންެމން ރާއްޖޭގައި، ާވކޮށްވަނަ ބާރު ކަމުަގއި ދަޢު

ރު ރާއްޖޭެގ މީޑިއާގައި މަސަްއކަތްކުާރ އޭގެ ބާ އިއަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލަކުން ދޭންވާ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާ

ނޑު ނުދަންވާ ހިތުހުރި  އެ މީހުންނަން އެ މީހުން ވެސް އެ މީހުންގެ ޤައުމަށް، ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލުމުން އަޅުގަ

. ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަެނއް ށްފާނެެއކޭލާލު ެގއްލޭ ފަދަ ކަމެއް ކޮއެްއޗެއް ިލޔެގެްނ މި ޤަުއމުގެ އިސްތިޤް

. މީޑިއާ ޮކމިޝަނެއް ވެސް އެބަ އޮވޭ  އަދި ޭއގެފަހުން .ތަނުން ުއފެއްދިން ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ން މިއަޅުަގނޑުމެ



11 

 

ނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދިަޔއީ މި ދެ ފަރާތަކީ ތަޅާފޮޅަން  ޔެަގއި ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިއް  އަުޑައއްސަވާެނ، އަުޅގަ

ެމއް ަރނގަޅުކުރުުމގައި ކުރަންޖެހޭ ެއއްވެްސ ކަމެްއ ކުރުމުެގ ބާރު ކަ ،އޮންނަ ދެ ފަރާތް ކަމުަގއި. ަކމެއް ބައްޓަންކޮށް 

މި ދެ ފަރާތަށް ވަކި ބަެއއްގެ ނުފޫުޒަގއި ވެިރވެގެން ތިބޭ އިސް ހިންގުންެތރިންގެ ސަބަބުން މީޑިާއަގިއ  ،ނުލިބި

ގައި އަޅުަގނުޑ ތުއެ ބާރުތަކެއް ލިބިގެނެއް ނުދޭ. ހަމަ މި ފުރުޞަޙަޤީޤަތުގައި މަަސއްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 

ނުޑމެން އަނެއްކާ ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިފަދަ ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި މީިޑާއގެ މިނިވަ ތުރަްށ ވެސް އިންކަމަށް އަުޅގަ

 ބަހުން ދަންނަވާ ތަރުގެ ތެދުދުނިޭޔގައި ބޭނުންުކރަމުންގެންދާ އެކި ތަފާތު ވައް  ،ލެޭވއިރުަގއިގާނޫނެްއގެ ދަށުން ހުޅުވައި

ން ައޅުަގނޑުމެންެގ ތަނުން ނަގަިއެގން އޭގެ ތަުކގައި ހުރި ހުރިހާ އެްއޗެއް މިބަރަހަނާ ސައިޓު ،ނަމަ ވަނީ ކަމުގައި

ގެން މަސަްއކަތްކުާރ ިއ، ތިރީ ބުރިއަށް އެހެން މީހުން ލައިއެ އެްއޗެހީގެ ބޯބުރި ބަދަލުކޮށްފަ ،ފޮޓޯ ނަކަލްކޮށްގެން

ަވސީލަތްތައް  ގޮތަކަށް ާރްއޖޭގައި މީިޑާއގެ ފިލްޓަރކުރެވޭނުވަތަ އެ ެއްއޗެހި  ،އުސޫލުތައް ޫދކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް

ނޑުމެން ދީނާއި ސަގާފަތާއި ޤަބޭނުންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އެ ފުރުޞަތު އޮތުން ފެނޭ. އަ ނޑުމެންެގ އުމާޅުގަ އި އަުޅގަ

އި ދުވެފަ  ކަދަްއކާއިުރގައި ކަމެއްދަމެއް ދިމާވީމާއަިމއްލައަށް ަބއްޓަންކުރަން ައޅުަގނޑުމެްނ ވާހަ ސިޔާސަތާ

ދެން،  ން ކަންކުރާ އުސޫލުން ކަންކޮށްފައި،މީހު އެ ފުންމައިގެންގޮސް އިނގިރޭިސ ދައުލަތަށް ފުންމައިގެން އަރައި،

ރީލަންކާަގއި ވަކި ވާހަކަެއއް އައިސް އިންިޑއާ ކައިީރގައި ލާހޭރިފައި، ެދން އަންނަ ގޮތަށް އައިސް ސް އަންނަ ގޮތަށް

ގެން މިާތ ިއ، އެހެން ބަެއއްެގ ވާހަކަ ަނަގއިލާފަރަން ހުރި ކަންތައްަތއް ުހއްޓައިކު މި ާރއްޖޭަގއި ،ދައްކާފައި 

ނޑުމެންނަކަށް ލިބޭނެ  ތުގައި ދަންނަވާލަންޖެހޭ މީޑިއާ ކުރިއެރުމެއް ނެތް. ހަމަ މި ފުރުޞަދެއްކުމަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މާތްވެގެްނވާ އުސޫލު އިދީނާބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އިްސލާން  ަތއް ބަދަލުކުރަން ވެސް ބަޔަކު މީހުން އަޅުގަ

ނޑުން ތައް ތަފާތު ފަތުވާ ،މަސައްކަތްކޮށް  ދެމުންގެންދާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، ދީނީ މިންގަ

ނޑުމެން ގަބޫުލކޮށްގެ ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނަ ލުތަކާ ނުގެ އުސޫދީން މިތިބަ މާތްެވގެންާވ އިސްލާން ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ދެވޭ ފަތުވާތައް ެވސް ހަމަ ފިލްޓަރކުރެވިގެން ގެނެވޭ  ،ފެތުރޭ ޚަބަރުތަކާއި  ،ތަކާއިޚިލާފަށް ގެނެވޭ އެކި ަސއިޓު 

ނުޑ އެދޭގޮތަކަށް މި ގާނޫނު ަބއްޓަންކު ތުަގިއ . ައޅުަގނޑު ަހމައެކަނި މި ފުރުޞައެދުމެއް ރެިވގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

މި ހުރިހާ ބާރެއް  ދެންނެވި ބޭނުުމގައި. މި ފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ިހނގަހަރޭ މި ،ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން މި ެތދުވީ

އި، އެ މީހުން އެ ސަޭތކަ ީމހުންނަށް ދީފަ ،ނަމަ ވަނީ މީޑިއާަގއި ޖުމްލަކޮށް މަަސއްަކތްކުރަނީ ސަތޭކަ މީހުން ކަަމށް

ނޑުމެންނަްށ އިގޮތް ބަލަމަލުކުރާ މީހުން ޢަ އެ ާއއިއެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އިއްސާއެ ލިޔާ އެްއޗެ  ލަން ތިބެމާ. އަޅުގަ

 ހަމަ ވަރަްށ ކުޑަުކޑަ ަވގުތުކޮެޅްއގެ ތެޭރގައި އެންމެ ގާނޫނަކުން ެއަކން ބަންދުކޮށްލުމުގެ ބާރު އެބަ  ،ވަރަށް މުހިއްމު

ރަށް ބޮޑަްށ ތު ދެމާ. ވައި، މި ގާނޫނުން އެ މީހުންނަށް އެ ުފރުޞަލާފަްނ ހިނގާށޭ ހުޅުަވއިއޮތް. އެހެްނވީމާ، މި ގާނޫނު

 ޝުކުރިއްާޔ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި   މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީތު މި އަރުވަނީ މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ރަޝީދަ ޟްރިޔާ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 ހޯރަފުށީ  ،ސަރވިސް މީޑިއާގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީވެ އީސް. ޕަބްލިކުޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައާދެ! ޝުކުރިއް

ވެްސ ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. އާދެ

މި  އް ގެންނަންމިހާރު އޮތް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެނޫންނަމަ  ،ކުރަންޑުގެ މީޑިއާ އެހެން ނަމެއްަގއި ރީބްރޭންދައުލަތު

ނޑުމެން ސުާވލުކުރަންޖެހެނީ،މިއަދު އަ ޖެހެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިތޯ ނޑުމެން  ުޅގަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،އަުޅގަ

 ރު ދެންމެ ގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަމެންބަރުންނާ ދިމާލަށް އަންނާނެ އަމާޒަކީ މީ. ހުޅުހޭންވޭރު ދާއިރާ

މިކަން  ގެންމީެގ ފަންނީ މީހުންނާ މިކަން ހަވާލުކޮށް  ،ިމކަން ކުރަްނ ތިބޭ ،ދެްއކެިވއިުރގައި ފާަހގަކުަރއްަވއިފިޅުވާހަކަފު

ނޑުމެން  ކުރަމާ ހިނގާށޭ. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް އެ ވިދާޅުވީ. ހަމަ އެގޮތަށް މިކަްނ ކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

 އެއް އޮންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތްކޮްށ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޔަދާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާމިހިރަ މާއްޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ހިނދު، އެާއއެްއގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްާކސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން ިކޔާ ުކންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށްފަހު މި 

އަށް އަިއއިރުަގއި ދައުލަުތެގ ބަލަމާހިނގާ މިއަދާ ހަމަމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ެއ ފަރާތާ ހަވާލުކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެން މި ބަދަލު ގެންނަން އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭ  .ގޮތުަގއި ހިނގަމުންދިޔަ ތަނުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތްމީޑިއާގެ  އަޅުގަ

ޢުލޫމާތު ީމގެ ެދ ދުވަސްކުރިން މަ، ސަބަބު ވަރަށް ސާުފކޮށް އެަބ އެނގޭ. މިސާލަކަށް، އަުޅަގނޑުމެން ިއއްެޔގައި 

ޓަކައި  އެކަން ކުށްވެރިކުރުމަށް ،ހުރި ބޭފުޅަކު އިމަލެއް ހިންގާފަގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަ ރާއްޖޭގެލިބުނީ ދިވެހި

ނޑުމެން އެބަ ލަިއްވކުިރ ޚަބަރު އަުޅގަުރ އެ ަމންޒަރު ވެްސ މިހާރުގެ ދައުަލތުގެ މި މީޑިާއއިން އިބަޔަކު ަޑިއވިންކުރި

ނޑު ބަލަ ޮދެގއްތޯ  ލިބޭ. މީ ތެދެއްތޯ، ކުަރްއވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މާހިނގާ. ެއހެންނަމަވެސްއަުޅގަ

ނޫންނަމަ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރައްޔިތުންނަށް  ،އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ޚަބަރުތައް  ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކާ

ވީމާ، މި ކުެރވެނީ ކޮން ނުކެރޭ. އެހެން ިމ ޓީވީން ބުނެލާކަށް ދާ އެތައް ބައިަވރު ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަފޯރުކޮށްދެމުން

ނޑުމެން ދައުލަުތގެ މީޑިއާެއއް އޮތުން ބޭނުމަކީ ،އަޅުަގނޑުމެން ެޗނަލެއް އުެފއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ  ކަމެއްތޯ؟  ،އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދެކަން ަރއްޔިުތންނާ ހަމައަށް ތެދުދައުލަތުގެ ކަން ންނެވި ކަންތަކުގެ ބަހުން ގެނެސްދިނުމަށް. އަޅުގަ

ބަރުތައް ގެަނއި ގޮާތ އެނގެނީ ފާއިތުވެިދޔަ އެއް މަސްުދވަސް ތެރޭަގއި ޚަ ޙަޤީޤަތެއް ވާކަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް

މިދެންނެވި  ،ީޓީވ މޯލްޑިވްސް  ،ތީވެ ބޭބޭފުޅުން ވަިކ ފިކުރެއް ހުންނާ ނޫންނަމަ ،ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން

މުން މަޤާ، މުން ވަކިކުރިކަން ބޭފުޅަކު މަޤާމަސަްއކަްތކުރާ ދެ  މިޝަނުގައިޑިވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިްނ ކޮމޯލް
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ނޑުެމންނަށް އެނގެން އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ ނޑުމެން ިމ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު، އެއްފަރާތްކުިރކަން އަުޅގަ ތަެކއް އަުޅގަ

ދޭށެޭކ ން ގެނެސްލް ވާަހކަތައް ީމގެަކއަީކ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕާސަނަގެންނަންޖެހޭ އެބަ. އަޅުަގނުޑ މި ދައްާކ ވާހަ

 ޭދތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންޓަކައި މިއަދު ކިހާ ކަންތަްއތަކެއް މި ސަރުކާރުން ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް  ނޫން. އެކަމަކު

ކިތަްއ ބަނދަރު ހަދަމުންދޭތޯ؟  މާ ހިނގާ. ރާއްޖޭގެ ކިތައް ސަރަހައްދުަގއިއަޅުަގނޑުމެން ހިތާ ސުވާލުކޮށްލަ

 މިވެނި ތަނެްއގައި ިމވެނި ބަނދަރެއް ހަދާ ވާހަކަ ،އެްއވެސް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު އަޑުއެއްެސވިންތޯ ޓީ.ވީ.އެމުން

މީހުންނަށް މި ވާހަަކ އަުޑއަހަން އުނަދގޫވެދާނެ.  ގެނެސްދިން ވާހަަކ ައޑުއެހިްނތޯ؟ މި ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ިއދިކޮޅު

ހަމައަށް ައޔަނުދިނުން. އެހެންނަމަވެސް،  އާރުން ކުރާ ކަމެއް މީޑިއާއެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ މި ސަރުކާ ؟އެީއ، ކީްއވެތޯ

ހަތަރު މީހަކު ތިން؛ ކިަތއް ރަށުަގއިތޯ ބިން ހިއްކަމުންގެންދަނީ. މީ ދުވަހަކު ވެސް މި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެތައް  !ބައްލަވާ

ުތެގ ކަންަކން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަ ވެރިކަންކުިރއިރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނުނު މަންޒަރުތޯ؟ ނޫން. އެހެންވީމާ، މި

ސަނަލް ވާހަކަެއއް ނޫން. ަދއުލަތުެގ މެން ިމ ދައްކަނީ މީހެްއގެ ޕާީކއްެވގެންތޯ؟ ައޅުަގނޑު މީޑިއާއިން ގެނެސްނުދޭންވީ 

ގެ ދައުލަތު ،އިން އޮތް މީޑިއާ އްޖޭަގއި މިމި ޚަބަރުތައް ދިވެހިރާ، ކުރާ ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަކަތައް  އާދެ،؛ އެއް ބާރު

ނޫން އެހެން ކަންތައްަތކަްށ  މީޑިއާއިން ަރއްޔިތުންނާ ހަމަައށް ގެނެސްދޭންޖެހޭނެ. އަދި މި ނިމުނީކީ ނޫން. އަދި މި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ސަރުކާރަށް ލި ކަމުގައިބަލައި ތު މި ނިސްބަތްވާ ބަޔަކަށް ލިބޭ ފުރުޞަ ވީނަަމވެްސ އަޅުގަ

ނޑު މި ނުމެއް ނެތް ކަމަށްތު ބޭއެހެން ބަޔަކު އެ ފުރުޞަ، ލިބެނީ ދަންނަވާނީ އެކި ކަހަލަ  ވަންޏާ. އަޅުގަ

ށް މިހާރު ޕްރޮގްރާމަކަްށ ާކރުގެ ފަރާތުން ޓީީވ މޯލްޑިްވސްއަޕްރޮގްރާމުތައް ހެދިގެންދާއިުރ ވެސް ަކނަޑއެިޅގެން ސަރު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ، އަޅު  ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު ދާ މީހާ ރޭރުކޮށްލުމަށް ވަންޏާ އެ ކަމަށް ގޮއްސި ގަ

ނިސްބަތްާވ ދިނުމުގައި ެވސް ސަރުކާރަށް ްގރާމް ހުށަހަޅައިދޭ ފަރާތުން. އަދި ފުރުޞަތުންނަ އެ ޕްރޮއެ ތާަގއި އި

ދޭ މަންޒަރު ކާނެހާ ވާހަކަެއއް ދަްއކަން ފުރުޞަތުދެން އަންނަ މީހުން ދައް ،ތެއް އޮވެމީހުންނަށް ހަނި ފުރުޞަ

ނަޑއެިޅގެން ،ނިގެންދަނީ. މިއީ، ގަސްުތގައި ޭރވިެގންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ ކުރާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހެނެްއ  ކަ

ޖެހޭނެ. މިއަދު ޓީ.ވީ.އެމުން މަދު ހަމަހަމަކަމާއެކު އެންމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބެން ، ވާންޖެހޭނީ. އިންސާފުން ނޫން މިކަން

ތަނަށް ދާން.  ތަނަށް ނުދާތީވެ. ެއ މީހުން ބޭނުންނުވަނީ އެ އެ  ށް ލިބެީނ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުންތެއް ސަރުކާރަޞަފުރު

ދާން ބޭނުންާވ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް އެަބހުރި. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުގެ މީހުން އެ ތަނަށް  އެ  ؟ކީްއެވގެންތޯ އެއީ

 ރަމުންދާ ކަންތައްތަކާާއިއން ކުބޫލުުކރާއިަގއި މިއަދު މި މީޑި ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ގަމީޑިއާެއއް އޮންނަ

ނޑުމެން ހިތްހަމައެއް  ލުގެންނަންޖެހޭ. މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުނުޖެހޭ. މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަދަ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަންތަނަށް  މި ކުރެވޭ ވަރުގެ ަބޔަކު ގެންނަންޖެހޭ. މިކަން ަޓކަިއ  ޖެހޭ. މީޑިއާ މިނިވަންކުރުމަށްއަުޅގަ

ިއ ނޫނުތަކެއް ހެދިފަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި. އަދި ގާވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 17 މަޖިލީހުން،ރައްޔިތުންގެ 

ވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެކަން ކުރަމުންދަނީ ކިހާ އިނޫނުތަކުގެ ަވރަށް ބޮޑެތި އިންތިކާއި މިންތަކެއް ދީފައެބަހުރި. އެ ގާ
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ނޑުމެން ސުވާލުކޮށްލަން މިންވަރަކަށްތޯ އަ ެއކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ  ،. މިައދު އެކަންކަން މޮނިޓަރކޮށްއެބަ ޖެހޭުޅގަ

ވެްސ  ކޮމިޝަން. އެ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ؟އަޅުަގނޑުމެން ހަވާލުކުރީ ކޮްނ ފަރާތަކަށްތޯ

ނުގެ ތަ ނޫނެއް. އެވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހެދި ގާ 17 ،މި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ،އަޅުަގނޑުމެން

ޝަނުގެ ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ސުވާލުކުރަމާ ހިނގާ. އެއްުދަވހު އެ ކޮމި މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރޭތޯ، ނުކުރޭތޯ

ގެ ދަށުންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބަލަިއގެްނ ނެތް ހުއްދައެއް އި ާރއްޖޭ ޓީވީ ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ދީފަ އަރާފައި ވިދާުޅވީ،

. ސައުީވސް ަގޑިއިުރ ނުވަނީްސ އަްށ ހައްދު ވެސް ޖަހަންޖެހޭނޭ. މި ވަރަށް ކުްށވެރިކުރިމީހާބެލި ވެސް ުނވާނޭ، 

. ގޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ މި ވީ ވީ؟ ކިހިނެއްތޯ މިމީހުންނަށް ހުއްދަދީފީމޭ.  ނޫނޭކޭ، އެ ،ބުނެފި

 ނަ ަސރުކާރެްއގެ ތެރޭން ވެސް މި އިެރްއގައި އޮން ގޮތް. އެހެންވީމާ، އެ ވެސް ބުިނން މި ވީއަޅުަގނޑުމެން އޭރު

ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ  ބައްޓަްނކޮށް ޓަކަިއ ސަރުކާުރގެ ިސާޔސަތުތައް ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް

 ދުމަތްތައް....ޚި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވުމަށް ތާ ހަވާލުވެަވޑަިއގެންގެ ރިޔާސަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. މި ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ މިއަދު

އަރުވަން. މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ދަޢުވަތުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ދާނަން. ހޯރަފުށީ ގެން ކުިރއަށްއައި  `. ޖަލްސާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަ ސަރވިސް މީިޑއާގެ ބިލުގެ ހަޅުއްވާފަިއވާ ޕަބްލިކުޢީލް ހުށައިސްމާ ތު މި އަރުވަނީ ބަހުސް.  އަުޅގަ

 . ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށްކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ޓަކަިއ ހޯރަފުށީ ކަމަށް ސަރވިސް މީިޑއާގެ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ލިކުާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕަބްޝުކުރިއް

ނޑުެގ ޝުކުރު ަދންނަވަން. އާދެ! މިފަދަ ބިެލއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް އަުޅގަ

ނ ޑު ވެސް ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވަގުުތަގއި މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންަނވާލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު އަމިއްލަ ނަފުސު  ނޑު ުފރުޞަ، ދެކޭތީވެކަމަށް އަޅުގަ ނޑުމެން އަުޅގަ ތަކަށް އެދިގެން މި ވާހަކަދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެ ،އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމާއެކު ރައްންނަށް ޤާނޫނުއަާސސީން ހަމަހަމައަުޅގަ

މައަށް މަތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އަސާސީ ޙައްޤުތަެކއްގެ ވާހަކަ. އަދި ހަމައެއާެއކު، މި ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަދުޚި

ނޑުެމންނަށް ލިބޭތޯ ހަމަހަމަކަމާއެކު ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެ މި ،ނުލިބޭތޯ ،އަޅުގަ އް. އެކިއެކި ވެސް އަޅުގަ

ނުޑ  ށްލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަދަްއކަަވއިފި.ވަކި ފަރާތަކަްށ ދޫކޮގަިއ މިަކމުގެ ބާރު ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއި  އަުޅގަ
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ދޫކޮށްލާ ގާނޫނެްއގެ މައްަޗށް ނޫން ގޮތަކަށް އެއްެވްސ  އިހަދާ މަޖިލީހަކީ މިއޭ. މި މަޖިލީހުން ހަދާފަ ދަންނަވަނީ ގާނޫނު

ނޑު ނުދެކެމޭ. އެހެ ،ބަޔަކަށް  ންވީމާ، ެއކަްނ އޮންނަންޖެހޭނީ ވެސް މިއެްއވެސް ކަމެއް ުކރެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނިވަްނކަމާިއ ޙަ ،މަތިން. ބާރުތައް އަޅުަގނޑުމެން ވަކިކުރަމުން ދެންނެވި ބީދައިގެ އްޤުތައް އަުޅގަ

ތު ންހާ ގޮތަކަށް މާނަކުރުމުގެ ފުރުޞަވަނަ މާއްދާ ބޭނު 27ނޫނުއަސާސީގެ ދޫދެމުންދެމުން ގޮސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާ

ނޑުމެންނަށް ދެރަ ލިބުނީމާ ނޑުމެްނ މިއަދު ހިތާމަޔާކަމެއް. އަދި ހަމަ މީ އަޅުގަ ެއއްކޮްށ  އެާއއެްއކޮށް، އަުޅގަ

 160އިން ފެިށގެން ވަނަ މާއްދާ 150ބެހުމުގެ ގާނޫނުެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަބުރާވަނަ  17 ،ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ޖެހެނީ. އެ މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި  ހިތާމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މިމިއަދު އެކަމުގެ  .ގެން ދިޔައަށް އުވާަލއިވަނަ މާއްދާ

ކަތީލީމާ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ. މީހުންގެ އަބުރު  މީިޑއާގެ ފަރާތްތަކުންރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެެގންވޭ، ވަ

ނޑުމެން އެކަމަުކ، މިއަދަކު އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް އެކަމެއް އެހެ ނޫނުއަސާސީގެ ޖެހޭ ޤާބޫުލކުރަންއެބަ ގަނެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި އިޤްތިާޞދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤެްއގެ ގެ ުތންނަށް ކޮންމެހެން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުަރއްޔި ވަނަ މާއްާދގައި 23

ގޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވއިރުަގއި، )ބ( ަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ހަމަ އެންމެ ފަހު ޕެރެގެރާފުަގއި މި ބުނަނީ، 

އުލަތުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަީސލަތްތަކާއި ހުރިހާ ބާވަތެްއެގ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތް ހަމަހަމަކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމުގެ ދަ

ނޑަށް މި މާ ބޫލުކުރާތަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަފުރުޞަތު ކޮންމެ ރައްޔި މާނަކުރެވެނީ.  އްދާގައިގޮތަށް އަުޅގަ

ރވިސް ބްރޯްޑކާސްޓަެރްއ ސަ ޕަބްލިކު، ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތުންބޫލުނަމަވެސް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ގައެހެން

އެްއގޮތަށްތޯ އެކަން  ޭދ ގާނޫނާ ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގޮތުަގއި އޮންނައިުރަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެ ފާސްކޮށްފައި ޕަބްލިކު

ނޑުމެން އެކަން ކުރުމަްށ ޓަކައި ހަމަ އެއް ނަމެއްގައި   ؛ދެ ތަން އުފައްދައިގެން ހިނގަމުންދަނީ. ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ގާނޫނުހަދާޕަރޭޝަން، އެއް ތަަނކަށް ކޮމިޝަން ިކޔަމް.ބީ.ސީ ދެ ތަނަށް ވެސް ކިޔާ. ކޯއެ  ިއގެން ައޅުގަ

ވަމުންދޭތޯ. އަޅުަގނޑު ންމެ ފުރިހަމައަށް އެކަން ތަންފީޛުމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވެސް އެ

ނަޑއެިޅގެން ކެރި ުނކުރެވޭ. އެެހން މިދަންނަވާ ކަމަކީ، މީިޑާއގެ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ،ހުރެ ދަްނނަވަން ކެރޭކަ

ކަސް މި ޤައުުމގަިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދި ދޫކޮށްލިޔަ މީޑިއާއިން ބޭނުންހާ ގޮތަކަްށ ކަންތައް ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު

މިއެއް ނޯންނާނެ. މަސަލަސްކަން ދެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުލްޙަ އަޅުަގނޑުމެން މި ހޯދަންއުޅޭ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި

ރައްޔިތުްނގެ  ަކންކަން ނުކުރެވޭނެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ގޮތަކަށް އެ ދޫދެއްގެ ެތރެއަށް ނޫންއަޅުަގނޑުމެން ހު

ންެގ މައްޗަްށ ެވސް ރޯްޑކާސްޓަރުނޫނުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަހުުލވެރިކުުރުވމަށް ޓަކައި ޕްަރިއވެޓް ބްމަޖިލީހުން ހަދާ ގާ

ގޮުތގައި ވަކި ގަިޑއެްއ  ގެނޫނުތަކުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރަންޖެހޭ، ކޮންމެހެން ލާޒިމުކުރަން ޖެހޭ ކޮންޓެންޓެއްގާ

މިނިވަންކަމާއެކު  ،ނަމަ ނޫންކަމަށްވާޓަކައި މަސައްކަތްކުާރ. އެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމަށް

ނޑުމެންގެ ޤައުުމެގ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމެ  އް، ނުވަަތ މިނިވަންކަމާއެކު މީޑިާއއެްއ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަކަން އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ބީދައިގެ މަތިން ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރެިވގެްނ 
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 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ގަދިނުރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މީގެ ފޮނިމީރުކަން ހޯދައި

ނީ ޚަބަރާއި ވެލިޔެ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބާރުލާފައި މި

ނޑަީކ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާަގިއ  ވާ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަްތކޮށްފައި  ވުރެ އަހަރަށް 32މުނިފޫހިފިލުވުން. އަޅުގަ

އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތަްއ  ،ވާތީވެ، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އެ މީހުން މީހަކަށް

ތަނުގަިއ  ނޫނު މިވޭ. އެމް.ބީ.ސީ ގާ ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތަކެއް ރާއްޖޭަގއި ކުިރއެރުވުމަށް ޓަކައި ވަރަށް

ވެސް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް ޕްަރިއވެޓް ްޕރޮޑަކްޝަން ހައުސްަތކުން  އިމުވުޖޫދުެވގެންދިޔައިުރަގއި އަުޅަގނޑު ހަމަގަ

ނަޑއަޅާ އުސޫެލްއެގ މަތީއެ  ،އުފައްދާ އުފެއްދުންަތއް މަށް ލާޒިމުކޮށް އެ މާއްދާ ން ގަންނަންޖެހޭނެ ކަބޯޑުން ކަ

ެއ ބޯޑުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުެގ  ،އިެވފައިވޭ. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮށް ބޯޑު އެކުެލވިގެންާދއިރުގަ  ވެސް . އަދި ފާސްލިޔުނިން

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން.  ޅަކަށް އިްސކަންދީގެން ވެސް އެ ގާނޫނުދާއިރާގެ ބޭފު ެއކުލަވާލިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެ ތަނެއް ނުފެނޭ.  މީރުކަމާއެކު އެކަްނކަން ުކރެވިގެންދާންނަކަށެއް މިއަދަކު އެންމެ ފޮނިއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ެގންދާއިރުގަިއ އަުޅަގނޑު މިކުެރވި މާ، މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފާސްކުރެވިއެހެންވީ

ހަމަޔަޤީނުން  ންޭއގެ ،ބިލެއް ފާސްކުރެިވެގނެއް ށް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ނޫނިއްޔާދެންނެވި ހުރިހާ ކަންތައްތަކުެގ މައްޗަ

ނޑުމެން ހާސިލުކުރަން މި ބޭނު ނުކުރެވޭނެ. ދުލާއި ގަލަމުގެ ބޭނުން ބޭނުންހާ އް ހާސިލުންވާ މަޤްޞަދެވެސް އަުޅގަ

ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން. ގެ ބޫެލއް ނުކުރެވޭ ކުެރވިދާނެ ކަަމކަށް. އޭގެ މިސާެލއްައޅުަގނޑަކަށް ގަގޮތަކަށް 

ނޑިވަުޅގައި ަރީއސް އަ ނޑު ހަމަ މި ދަ ލްއުސްާތޛު މައުމޫނު މިނިވަންކަން ދީފައި އޮްތއިުރގައި ވެްސ، އަުޅގަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަުމގައި ރިާޔީސ 

ވަނަ އަހަރުަގއި އިންތިޚާބުގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރަުމންދިޔައިރުަގއި ސަުރކާރުެގ  2008އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކޮްށގެން 

ބާނަިއގެން ެއއްެވްސ ކަމެއް ނުކުރޭ. ކުރި ހުރިހާ ރުކާރުގެ މީިޑއާގެ ތެެރއަށް އަތްސަމަެވސް އާެއއް އޮތް. އެހެންނަމީޑި

ނޑުގެ އަިމއްލަ ސްޓޫިޑއޯއިން. މީ އަުޅަގނޑު ހަމަ  ނޑަެއޅިގެން ހެިކވެ ދަންނަވަންކަމެއް ކުރީ އަުޅގަ ކެރޭ ވާހަަކއެއް. ކަ

 ެއއް ރައީސް އޮފީހުން ބޭނުންކުންނެއް ނެތް ހެދިފަވެްސ ގޮތައެއް  ،ވެސް ެއއްވެްސ ޤާނޫނެއް އޭރުަގއި ހަމަަގއިމު

އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފަހުން  ބާނަިއގެން ެއކަން ުކރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ ޭއގެ ކަށް އެ މީިޑާއގެ ތެރެައށް އަތްގޮތަ

ކަްނކަން  ދިަޔއިމަ މިކާރުގެ ފަރާތުން އެމް.ބީ.ީސ ހިސޯރުކޮށްގެން އެކަން ކުެރވިގެންަސރު ،އިމުކުެރވިސަރުކާރެއް ޤާ 

މާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޖެހެނީ. އެހެންވީ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ބައިވަރު މަސައްކަތްަތެކއް ކުރަން މި

ނޑުމެން މިަތނުގައި ވުޖޫދުކުރެިވގެންދާއިގާ ން މީގެ ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރުކަން ުރަގއި މި ދެންނެވި އުސޫުލގެ މަތީ ނޫނެއް އަުޅގަ

ނޫނު ރައްކާތެިރުކރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެ ގާއަސާީސން މި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ައސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނު

ޭއގެ ޙަޤީޤީ ފޮނި މީރުކަމެއް ަރއްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭނޭ. ެއކި ބޭބޭފުޅުން މީޑިއާގެ ބޭފުޅުްނ  ކުރެިވގެން ނޫނިްއޔާބައްޓަން

ތަން  ކުރަމުންދާމަސައްކަތް ކި ގޮްތގޮތަށް ބޭނުންކޮްށގެްނ ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ހަމަ އެ މީިޑާއގެ ބޭފުޅުން އެ ؛ ދެކެ
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ަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަދި ސިޔާސީ ާދއިރާ ،ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެނަށް ފެނޭ. އަުޅަގނޑު ވަރަށް ކެރިހުރެ މި

ނޑު މަސައްކަތް  އިގެެނއް ނޫނޭ. ކުރަނީ މީޑިއާގެ ބޭފުޅެްއގެ ކައިރިން ވަކި ާޚއްޞަ މަންފާއެއް ހޯދަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަބުުރ  ނޭ އެްއގޮތަކަށް ވެސް މީިޑާއއިންއަޅުަގނޑު ބިެރއް ހަމަ ނުގަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ނުޙައްޤުން އަޅުގަ

 އްެވްސ ފަރުވާލެއް ނެތް. އެކަމާައޅުަގނޑު އެ  މަސައްކަްތތައް ކޮށްފާނެކަމަކާ މެދު. އެކަމަކާ ކަތިލުމަށް ޓަކައި

ނޑު ކުާރނަން ވެސްގުޭޅގޮތުން އަޅުަގނޑު ރައް މެ. އެހެންވީމާ،  ޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިގާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި  ނޫނެއް އަުޅގަ ތަނަށް ވުޖޫދުކުރެިވގެންދާއިުރގައި އަުޅގަ

ހަމައަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  މަ ބާރު ރައްޔިތުންނާމެ ފުރިހަކަންތައްތައް ކަށަވަުރވާންޖެހޭނޭ. ދައުލަތުގެ އެން

ޖެއްސުންކުރުމަށް ޓަކައި ކަންތައް ކުރުމަީކ  ދައުލަތުގެ މީޑިާއއަކުްނ ސަރުކާރަށްފަރާތަކީ ސަރުކާރު. އެހެންީވމާ، 

ކުާރއިރުަގއި، އެްއގޮތަކަށް ވެސް ކުރެިވެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަުދ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅައިެގން މަސައްކަތް

ނޑުމެނަށް އެބައި ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކަށް ބަލައިއަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުގަ އެނގޭ އެމް.ބީ.ސީެގ  ލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި މީިޑާއއެްއ އުފައްދަިއގެން ދައުލަުތެގ  އި، މޯލްިޑވްސް ބްރޯްޑކާސްޓިންނަމުގަ

ނޑުމެން ގޮތުގައި ކުެރވިގެން  އިުރގައި އެ ކަުމގެ ބޭނުން ހެޔޮމިލްކިއްޔާތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރާ ނުދާކަން. މީ އަޅުގަ

ކަންކަން ޙައްލު އެބަ ކުރެވެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަްނ  . އެހެންވީމާ، މި ންމެން ވެސް އިއްތިފާޤުވާްނޖެހޭ ކަމެއްއެ

ނޑު މިދެންނެވިހެން ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ(  23ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކުރުމަށް ޓަކަިއ ބިލެއް ހުށަެހޅި، ޚާްއޞަކޮށް އަުޅގަ

ިދއުމަކީ މި ޤައުމަށް ކޮންމެހެން ވެސް މަ މާނައިގައި މިަކން ކުރެވިގެންގައި މި ބަޔާންކުރާ އިބާރާތުގެ ފުރިހަ

ނޑު ދެކޭތީވެ މި ވާހަކަ ަދންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.   ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑ  .هللام على رسول الالة والس  الص   لحمد هللا .حيمحمن الر  بسم هللا الر   އާދެ! ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ވެސް ފާހަގަކުރަން މި ބިލު. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ެއގޮތުްނ 

ރު ކަމުގަިއާވ ވަނަ ބާ 4މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި ސިފަކުރަމުންދާ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. ޙަޤީޤަތުގައި މީިޑއާގެ ދައުރަކީ މިހާރު ވަރަށް  މީޑިއާއަށް އަމާުޒވެަފއި އޮތް ބިލެއް ކަމުން އަޅުގަ

ީމޑިާއިއން މި ފަތުރާ ޚަބަރުތަކުން  ،ބޫލުކުރަން. ެއއީން އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަމުހިއްމު ދައުރެއްކަ
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ނޑު ގަވާ ކަމަކަށް ކުޅެލާ އިްނސާނުންގެ ފިކުރުތަކާ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަމަ ގޮތުަގިއ  ބޫލުކުރާތީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ދައުލަތުގެ މީޑިާއއިން ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެްއގެ ޚަބަުރތައް ވެސް ގެނެވެްނވާނެ. ަސރުކާރުން ކުރާ ކަންކަން ވެސް 

ދާރުކުރުވަން ތިބި ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހަމަ ތަފްޞީލުކޮށް ގެނެވެންވާނެ. ހަމައެހެންމެ ސަރުކާރު ޒިންމާ 

ވެސް ެއގޮތަށް ޚަބަރުތަކުެގ އެ ބައިތައް ގެންނަންކަްނ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން، މިހާރުޚަބަރުތަކުގައި ގެެނވެންވާނެ. 

ސިާޔސީ ޕާޓީެއްއގެ އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ. ީމގެއިތުރުން މި ޯބޑު ެއކުލަަވއިލުމުގަިއ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ 

ނޑަްށ  މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ުނވުން، އެ ޝަރުތު އޮުތން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމކޭ. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ހީވާ ގޮތުން އެބަ އޮތް އެ ޝަރުތު. އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި ުމސްތަޤިއްލު ބަޔަކަށް އެފަދަ ބޯޑު މެންބަރުކަން ދެވިއްޖެްއާޔ 

 3ނެވި ފަދައިން ބޮޑަށް ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުން، ދައުލަތުގެ އަޅުަގނޑު މި ދެން

ބާރު އޮންނައިރު، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި ެވރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި އަދި ގާނޫނުހެދުމުގެ ބާރުން ވެސް 

ނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ކުރާ ކަންތައްަތއް އެންމެ އިްނސާފުވެރިކަމާެއކު ގެނެސް ެދވޭީނ އެގޮުތގެ މަތީން. މިހާރުވެްސ އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުން ކުރެވޭ ކަންކަން ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނާ ހަމަޔަށް  ގޮތުަގއި 

ަގއި ވަރަށް ޮބޑެިތ ހެއް ނުދެވޭ. އެހެންީވމާ، އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ ހިތުގެނެސްދޭންޖެހޭ މިންވަރަކަށް ގެނެ

ސުވާލުތަެކއް އުފެދިފަިއވާކަން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ިގނަ ރައްޔިތުންތަެކއްެގ ޝަުކާވތައް ެއގޮތަށް ލިބެމުންދާކަން 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި މިނިވަން  ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެްނވީމާ، ދައުލަތުގެ މީީޑއާއިްނ ވަރަށް މުހިއްމު އަޅުގަ

އުލަތުގެ ބާރުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގެނެސްދިނުން އެީއ ވަރަްށ މުއައްސަސާަތކާއި ދަ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިގޮަތށް މި ގާނޫނު ބަދަލުކުރުމުން  މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ކާރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކު މީޑިއާއަށް ޢަްއޔަންކުރަންެވގެްނ އަނެއްާކވެސް ސަރުކާރަށް ުތހުމަތެއް ނާންނާނެބާއޭ ސަރު 

އެކުަލވައިލި ބިލެޭކ މީ. ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރުެވސް އެބަ އޮތް ކޯޕަރޭޝަެނއް އުފެދިފަ. އޮތްއިރު، އެ ކޯޕަރޭޝަންަގިއ 

ނުޑ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރަން. އެހެންވީމާ،  އެބަ ތިއްެބވި މަޤާމުތަކެއް އެކުަލވައިެލވިފަ. އެހެްނވީމާ، އެކަމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ބިލުެގ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކަށް ެވސް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އަދި 

ބޯޑަށް މެންބަރުން ނަންގަވާއިުރ ވެސް ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ އަދި މީޑިއާގައި އުުޅއްވާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ވެްސ 

ށް ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި މި ބިލަށް ހޯއްދަވަިއ، ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ހާިޒރުކުރަްއވަިއ، ެއ ބޭފުޅުންެގ ވަރަ

ޚިޔާލުތަކާ ެއއްކޮށް މި ބިލު ފާސްވެގެންދިޔުން އެއީ އަުޅަގނޑުގެ ުއއްމީދަކީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ީމޑިާއގެ ދައުަރކީ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވޭ. މީިޑއާއަކުން ޙަޤީޤަުތަގއި ޒިންމާދާރުކުުރވަން އެންމެ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެްއކަްނ އަ ުޅގަ

ބޮޑު މަސަްއކަތްތަކެްއ ކުެރވޭީނ ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ ބިނާކުރަނިވި ގޮތެްއަގއި މީިޑާއގެ ކަންތައްތަްއ، މީިޑއާެގ ދައުުރ 

ނޑުމެންނަށް މި ހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން އެބަ ފެނޭ ފުޅާކުރުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަ

އަބަދުވެސް ޒާތީ ކަންތައްަތކެްއ ގެނެވޭ ތަން،  ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް. އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުަގިއ 
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ނޑަށް ީހވާ ޮގތުން ޒާތީ ކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަތައް، ނޫނީ މީހުންގެ އަމިްއލަ ދިރިއުޅު މާ ގުޅޭ، ނޫީނ ވިޔަސް އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ މިހާރު އެ ގެނެްސދޭ ގޮތަށް ވުރެ ޒިންމާދާރު  މީހުންގެ އަުގވަްއޓާލުމަށް އެ ކުރެވޭ ކަންަތއްތައް އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ގެނެވެން  އެބަ ެޖހޭހެން. އޭރުން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވެސް 

ހަަމއެކަނި ބޮޑެތި މީހުންނެއް ނޫން ޓީ.ވީތައް ބަލަނީ. ުކޑަކުދިްނ ވެސް ޓީ.ވީތައް އެބަ ބަލާ. ރަނަގަޅުެވގެންދާނީ. ެއއީ، 

އެހެންވީމާ، ކުަޑކުދިންނަށް ވެސް އެ ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނޭ ގޮތަކަށް މީޑިއާ؛ ޚާއްަޞޮކށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ މިހާރު 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. އަދި މި ހާރަށް ވުރެ ވެސް އިތުރަްށ ކުޑަކުދީންނާއި ކުޑަކުދިްނގެ ގެންދާ ގޮތް ރަނަގޅުކަން ައުޅގަ

މީޑިާއއަށް ނިސްބަތްކޮެށއް ޕްރޮގްރާމުތައް އެ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަ ަގޑިތަުކގައި ގެެނސްދިނުން މިއީ ހަމަ ދައުލަތުގެ 

ކޮށްލަން. ެއއީ ަބއެްއ ނޫން. އެހެން ހުރިހާ މީޑިއާތަަކކުން ވެްސ ސަމާލުކަން ދޭންެޖހޭ ކަމެއް ކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ފާހަގަ

ފަހަރަށް ކުދިން ހަވީރު ގަޑީ ޓީ.ވީ ބަލާ ގަީޑގައި ވެސް ެއބަ ފޮނުވާ ބައެއް މީޑިއާތަކުްނ ކުޑަކުދިންނާ ނުގުޅޭ ކަހަލަ 

ޕްރޮގްރާމުތައް ެވސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަ ކޮންމެ މީޑިއާއަުކން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ 

 ލަ ގޮތެއްގައި މިފަދަ ބިލަކީ ވަރަށް...ކަމެއްހެން. ދެން ޖުމު

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުޤާދިރަށް. 

 

 ބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަ

ނުޑ  ނުޑމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ ބިލަކީ އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު މި ބިލުގެ  ވަނަ  12ވެސް އެ ބިލަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ

ނޑު އެއް ސަބަބެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ  މާއްދާ ނޑު ިހއްސާކޮށްާލނަން. މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދިއުމުގެ މަިއގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ވެސް ދެކެނީ، މި މީޑިއާ ވާްނޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ މީޑިާއއަށް ވެއްެޖއްޔާ އެއީ ަދއުލަތުގެ ައޕްޑޭޓުތަކާއި އަުޅގަ

ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫެލއްގެ މަތިން ގެނެސްެދވޭ މީިޑއާެއއްގެ ގޮުތގައި. އެގޮތުްނ  މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި މަޞްލަޙަތުތައް

ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިންގެ އިްސލާމީ ވަހުދަތާއި ދިވެހި ބަހާއި، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަުތގެ ރުުކންތައް ނަގަހައްޓައި ޮކޅަށް 

ހަަގކޮށްލަން. ހަމަ އެ އުސޫލުގެ މަތީން ޖެހުމަކީ ދައުލަތުން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަންކަމާިއ އެއްަބއެްއވަންތަކަން ހިފެެހއްޓުމުގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަާކއެުކ 

ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް މި ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަކީ މިފަދަ މީޑިއާއެްއގެ މުހިއްމު އެއް ައސަސާ ކަމުަގއި 

އުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނުޑމެން ކުރާ އުއްމީދު. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިފަދަ ކަންކަމަކީ މި ޒަމާނުގެ ިއސްކަންޭދ ވެގެންދި 
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ކަމަކަށް ާވއިުރގައި މިދެންެނވި ުއސޫލުގެ މަތީން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިއާ ޤާއިުމކޮށް ހިންގުމަކީ 

ނޑު މި ބިލުގެ  ދިވެހި ދައުލަތުން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ވަނަ  11ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އާދެ! އެއީ ިއންޓަރނެޓުގެ ޛަރީޢާއިން އުެފދިގެން އަންނަ ނިއު މީޑިއާެގ  މާއްދާ ވެސް އަުޅގަ

އާ އަދި މި ނޫނަސް ޚަބަރާއި އެންމެހައި ވަސީލަތްަތކާއި ބްޯރޑްކާސްުޓކުރުމުގެ އެންމެހައި ަވސީލަތްތަކާއި ޕްރިންޓު މީޑި 

މަޢުލޫމާތާއި ހޭލުންތެރިކަމާ؛ މުނިފޫހިފިލުވުން ފޯރުކޮށްދޭ ެއންމެހައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުްނހިފައިގެން ިދވެހި ދައުލަުތގެ 

ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ވަުރގަދަ، އަދި ހަރުދަނާ ޤައުމީ މީޑިއާެއއް ބިނާކޮްށ، ދެމެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތުެގ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މީޑިާއެއއް އުފެިދގެން ފަރާ ތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދިއުމަކުންނެއް ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލެއް ނުވާނޭ. އެ މީޑިާއއެއް ވާންޖެހޭނީ 

ނޑުމެްނގެ އަްޚވަންތަކަމާިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތުެގ އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ ގެ ނެސްދެވޭ، އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސަގާފަތް ވެސް ޭއގައި ގެނެސްދެވެން ލާޒިމުކުރާ އުޫސލެއްގެ މަތިން ގެނެސްެދޭވ  ދިވެހިވަންތަކަމާއި އަުޅގަ

ށް އެދުނީ. މީޑިއާައކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ އެ ވާހަަކ ހަމަ ހިއްސާކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ވެލިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޔާމިނަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ޔާމިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަެނއްާކވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ދައުލަތުގެ މީޑިާއ 

ނޑު ބައްޓަްނވެގެން ުކރިއަށް ދާ ތަން. އެ މަސައްކަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު  އަލުން އާ ގޮތަކަށް މީޑިާއގެ އޮނިގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، މީގެ ކުރީަގއި ވެސް ދައުލަުތގެ މީޑިއާ ަބއްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި ގިނަ ހޭދަކު ރަމުންދާއިރު އަޅުގަ

 ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރާ  މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް ީމގެން ޮކންމެ ފަހަރަކު މި

މީޑިއާގެ އާ ައންނަނީ މުޅިން  މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ަބއްޓަންެވގެން މިގޮތަކަށް ޮގސްފައެއް ުނވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި 

ައދި ބޭނުންކުރަމުންދާ ބޭފުޅުން  ސީލަތްަތކާ އަދި ބޭނުންކުެރވޭ ގޮތާކުރެވޭ ވަ މި ދިމާލަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުން ޖީލަކާ

ނޑިަވޅުަގއި ރައިވެޓަިއްޒވެގެން ގޮސްބޮޑަށް ޕް ވެސް އެބަ ތަފާތުވޭ. އެހެްނީވމާ، މި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ވަރަށް  ފަިއވާ މި ދަ

ސަރވިސް މީޑިއާެއއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އޭގެ އަސްލަކީ،  ޑްާކސްޓަރެއް އަދި ނޫނީ ޕަބްލިކުސަރވިސް ބްރޯ ޕަބްލިކު

ާދއިރާ. ވަނީ ެއއް ދާއިާރައކަށް. ެއއީ ސިޔާސީ  ހުްއޓިފައި މި ރު މުޅި ރާއްޖޭގެ ބްރޯްޑކާސްޓިންއޭގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިހާ
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އަިދ  އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާ، ދާއިރުޔާސީ ދާއިާރއަށް ފޯކަްސކުރަމުންގޮތެްއގަިއ ޕްރަިއވެްޓ މީޑިއާަތއް ސި  ޚާއްޞަ

. އެ އިމި ުހރިހާ ކަމެއް ހުޓިފައި މި ުހންނަނީ ދައުލަތުގެ އެ މުައްއސަސާތަކުެގ ތެރޭގަ ، ލަތުގެ މަޢުލޫމާތާދައު

ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަން ހާމަކޮށްދިނުމަކީ މިއަދު މި މީޑިއާ ވުޖޫދަށް  ،ނެރެ މާތު ކަކުން ބޭރަށް އެ މަޢުލޫމުއައްސަސާތަ 

ކޯރޕަރޭޝަްނ މެދުވެރިކޮށް އެ މަޤްޞަުދ  މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންއޮތް  އައުުމގެ ެއއް ބޭނުން. މިހާރު މި

ާޚއްޞަ  އަދި ުމައއްސަސާތަކާ  ކިެއކި މިނިވަންތަނެއް ނުފެނޭ. ދައުަލތުގެ އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާސިލުވަުމންދާ

ގޮތެްއގަިއ ދިވެހި ދައުލަތާ ުގޅުންހުރި؛ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަމުންާދ ކަންތައްތަާކއި ސަރުކާުރގެ 

ނޑުމެން ަރއްޔިތުްނނަށް އޭގެ ޙަޤީީޤ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ . އެިކއެކި ޕްރޮޖެކްޓުަތކާ ގުޅޭގޮުތން އަުޅގަ

އެ މަޢުލޫމާތު އޭގެ އަސްލު ގޮތުަގއި މިއަދު ޕަބްލިކު ބްޯރޑްކާސްޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި އޮްތ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިން 

ކޯޕަރޭޝަނުން އެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ. އަދި ހަމައެއާއެްއކޮށް ޕްރައިެވޓް 

ލެްއގައި އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ީމޑިާއއިން ފައިހަމަނުކުރުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ެއއް ލެވެ

އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ިނއު މީިޑއާެގ ބޭނުންހިފައި، އަދި ޭއެގ ވަސީލަތްތަުކގެ ޛަރީޢާއިްނ 

މި އޮތީ. މިއަދު ާރްއޖޭގެ ބްރޯޑްކާްސޓިން ައއިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންައކީ މިއަދު ވަަރށް ސިމްޕަލް ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ވެގެން 

ނޑުެމންގެ އަތުގެ އިނގިލިތަކާ ހަމައިން މިއަދު ބްރޯޑްކާސްޓިން އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ،  އޮތް މިންވަރަކީ އަުޅގަ

މާ، ިމ އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އޮންނަ ފޯނަކީ މިއަދު ބްރޯްޑކާސްޓުުކރަން ހަމަ ޓީވީ ޗެނަެލއް ފަަދ އެްއެޗއް. އެހެްނވީ

ކަންކަމުގެ ބޭނުންހިފަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގިއ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްެގން، އެއީ ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގިއ 

ނޑުމެންެގ  މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތްތަުކަގއި ބޭނުންކޮށްގެން ަރއްޔިތުްނނަށް މަޢުލޫމާތު އެބަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ނޫނީ ދިރިއުޅުން ބައްޓަްނވެގެން  އަިއސް ހުންނަ ގޮތަށް ބަލާ ކަމުަގއި ވާނަމަ، އަުޅގަ

ޓީވީ ދޮށުަގއި އިނދެގެން ީޓވީ ބަލައިަލއި، އެ ބްރޯްޑާކސްޓުކުރަމުންދާ އެްއޗެްއ ޭގެގ ސިޓިންރޫމުގައި އިނދެގެން 

ނޑުމެން އޮފީހުގައި އިނދެގެްނ،  ބަލައިލެވޭ ހާލަތަކަށް ނޫން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު މި  އޮތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ  ނޑުމެންނަށް އެ ަމޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެްއަގއި އިނދެގެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމަކީ. ަޕބްލިކު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ެއ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން، އެީއ އަުޅގަ

ޒިންމާ މިއަދު އުފުލަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަާވ ެއއް ކަމަކީ، ރާއްޭޖގަިއ މީޑިާއގެ އަދަދު ވަރަްށ 

ބޮޑުެވގެން ގޮސްފައި މި ވަނީ. ކޮންމެ އިވެންޓަކަށް ދިޔަކަމުގައި ިވޔަސް، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ބޭރު ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ނޑަށް އެ މިންވަުރގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިއާަގއި ހަރަާކތްތެރިވުން އެބަ ފެނޭ. ބައެއް ، ޤައުމުތަކުން ފެންނަ މިންގަ

ހާލަތްތަކުގައި ައޅުަގނޑުމެްނގެ އެިކއެކި ކަންކަމަށް ުއނދަގޫެވގެންދާ ފަދަ، މިސާލަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ނުޑަގއި ރާއްޖޭގެ މީިޑއާެގ ސަރވިްސގެ އެިކއެކި ހަރަކާްތތައް ހިންގަމުންދާއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫ ެވގެންދާ މިންގަ

އަދަދު އެބަ ފާހަގަކުެރވިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މި މީޑިއާތައް ެރގިޔުލޭޓު އެބަ ވާންޖެހޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ މި މީޑިއާތަކަްށ 
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ނޑު ެދކެނީ އެިކއެކި ގޮތްގޮތުން ެޓކްނިކަްލ ސަޕޯޓް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. އެ ސަޕޯޓު ދޭނެ ފަރާތެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑއާ. ާޖގަ އެބަ އޮތް. ޓެކްނޮލޮޖީ އެަބ ހުރި. އަދި އެހެނިހެން ގޮްތޮގތް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، 

މިނިވަން އެޑިޓޯިރއަލެއް ޤާިއމުވާން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިހާރު އޮތް އަރުޝީފް އޭގެ އެންމެ ރަނަގޅު 

ޖެހޭ. އަދި އެ ޚަރަދުކުޑަ، ޔަޤީންކަން ބޮޑު، ޒަމާނީ ެޓކޮނޮލޮޖީއަކަށް ދާން މި ބިލު ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަން އެބަ 

ހޮތްވަރުދޭއިރު، ީމގެ ޛަރީޢާިއން އެކަން ފުދިގެންދާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންުކރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ މި 

ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އަމިއްލަ އާިއ އަދި ހަމަ ޓިން ކޮމިޝަނުން ަދުއލަތުގެ މީޑިއާ ފުރުޞަތުގައި މޯލްިޑވްސް ބްޯރޑްކާސް

ތައް މިހާރަށް ވުރެ ބޮަޑށް ރެގިޔުލޭޓުކުެރވި، އެ ބަްއޓަންކުރެިވގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާހާލު، މީޑިއާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ފޭދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން،  ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޕަބްލިކު ސަރިވސް މީޑިއާގެ ބިލަށް އަުޅގަ

ނުޑ ހޯރަ ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ. މި ބިލަކީ، މިހާރަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެއީ ސަބަބަކަށް ވަނީ އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަިއ 

އްާދގެ ތެރެއިން މި ލިބިގެންވާ، ނޫސްވެރިންނަށް ލިބިގެންާވ ވަނަ މާ 28ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫުނއަސާީސގައި 

ނޑުމެން ގާނޫނަުކން ދީފައި އޮތް އެއްެޗއް.  މިނިވަންކަން އެއީ ހަމަ ބަރާބަރަށް އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އަުޅގަ

ލިބިފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް، އެކަން މީިޑއާތަުކގައި މި ބޭނުންކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި މިނިވަންކަން

ގޮތަށްތޯ، ިމއީ ައޅުަގނޑުމެްނ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން، މީިޑާއގެ ިމނިވަންކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް،  ވާހަކަދަްއކާއިުރ، މީޑިއާތަުކގަިއ ހަރަކާތްތައް މި ހުންނަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޭޖގެ މިހިރަ ހުރިހާ މީޑިއާތަްއ މި ވޭތުެވގެންދިޔަ އެންމެ ބޭނުންވާ  އަހަރު މިހިރީ  5ގޮތަށްތޯ. ައޅުގަ

ސިޔާސީ ދެތިން މީހެއްެގ ފަހަތަށް ލެވިފަ. ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންގެ ހާލަތު މި މީޑިއާަތުކން އެބަ ދައްކާތޯ؟ ާރއްޖޭެގ 

ނޑައަ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެްއ  24.3ަޅން. މި އަހަރަށް ވެސް ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އަހަރަކު ަބޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނަޑއަޅާފައި ވަނީ. މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  ދައުލަތުން ކަ

ނޑުމެ ން ސްކޫލު މީޑިއާގެ އެްއވެސް ދައުެރްއ އެބަ އޮތްތޯ؟ ކިތައް ަރށުގައިތޯ މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ
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އިމާރާތްކުރަން ހިމެނިފައި ވަނީ؟ އެހެންނަމަވެސް މި އަހަރުގެ މިހާހިސާބަށް ދިޔައިރު އެ ރަށްރަށުގައި ސްކޫލުތަުކެގ 

އިމާރާތްތައް ކުެރވޭތޯ، ނުކުެރވޭތޯ، އެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނިގެްނ އެ ދިޔަ ފައިސާއަށް ރަށްރަުށގެ ރަތަްއގީގެ މަޝްރޫޢުތައް 

ަގޑިިއރު މި ހުންނަނީ ހަމައެކަނި  24މި ެއއްޗެހި މީިޑއާތަކުން މޮނިޓަރުކރޭތޯ؟ މީޑިއާތަްއ ހިންގޭތޯ، ނުހިންގޭތޯ، 

ބާުރގެ ތެރެއިްނ އެއްބާުރގެ މައްޗަށް ހުްއޓިފައޭ ބުންޏަސް އެންމެ ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑ  3ދައުލަތުގެ 

ޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ދައުލަތުން މި ފޯރުކޮށްދޭ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހެން މިކަން ވާކަށްނުޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއް

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތާ އަދި އިޖުތިާމޢީ އެކިެއކި ކަްނކަން މީޑިއާަތކުން ހާމަކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. 

އުލަތުން މި ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމެއް ނޫން މީޑިއާތަކުން ދައްކަންޖެހޭނީ. މީޑިއާއިން ދަ

ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި ރަްއިޔތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް ހާމަކޮށްދޭން 

ނޑުމެން  ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއއް ުނކުތާ. ދެން މި ގާޫނނުގެ ދަށުން އަުޅގަ އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުގަ

ފައި އެބަ ޭވ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނެއް ެވސް މި ޤައުމުގައި ޮއވޭ. މީޑިއާ ކައުންސިެލއް ވެސް އެަބ ބާރުތަކެއް ދީ

ގަިޑއިރު މި  24އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮބަިއތޯއޭ އެ ބޭފުޅުންގެ މަްސއޫިލއްޔަތަީކ، ޒިންމާައކީ؟ އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ްނެގ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ެއއް ބައެްއގެ އަބުރު ކަތިލަމުންދާ ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާތަކުން ރައްޔިތު

ނޑުމެންނަކަށް ުނފެނޭ. މިއީތޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިނިވަންކަމަކީ؟ މީޑިާއއަށް  މަންޒަރު. މި ނޫން އެހެން ކަމެއް އަުޅގަ

ރައްސާރަކުރުންތޯ؟ މީހުންގެ ދެވޭ މިނިވަންކަމަީކ އެހެން ީމހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަުތންތޯ؟ ނޫނިއްޔާ މީހުންނަށް ފު

ނޑުމެންނަށް މި  ނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި މަންޒަރު. ކޮންމެ މީޑިއާއަކުން ވެސް އަުޅގަ އަބުރު ލަތިލުންތޯ؟ އަޅުގަ

ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ކަތިލާފައި ފޮޓޯތައް ހަދާފައި ލާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއެއް ނޫން 

ނޑުމެްނގެ ދެއްތޯ  މީގެ އަސްލު މަޤްޞަދަކީ. މަޤްޞަދަކީ ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަުޅގަ

ބަޖެޓުގައި މި ހިމަނާ ފައިސާތައް މި ދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުން. އެހެންނަމަވެސް 

ވި ފަދައިން، ރަށެއްގެ ބަނދަުރ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި، އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީަގއި ވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެ

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި، އެްއވެސް ވަރަކަށް ނުފެށި، އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު އެ ބަޖެޓުގައި ަފއިސާ ވީތޯ، ުނވާޯތ 

ގެ މަސައްކަްތ މީޑިއާއަށް އެނގޭތޯ؟ މި ެވސް ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުާވލެއް. ނޫނިއްޔާ ރަެށއްގެ ަތޢުލީމީ ނިޒާމު

ނޑައަޅާަފއިވާ ބަޖެެޓއް މީޑިއާއަށް އެބަ އެނގޭޯތ  ރަނގަޅު؛ މައްސަަލއެއް ޙައްުލކުރަންެވގެން އެ ރަށަކަށް ދައުލަތުން ކަ

ނޑުމެން މަސްވެިރކަމަްށ  ނޑުމެން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެްއ. ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ އެ ކަމެއް ވީޯތ، ނުވޭތޯ؟ މިއީ އަޅުގަ

މާވާފައިާވ އިނާޔަތްތައް ސަުރކާރުން ބަރާބަރަށް ފޯރުކޮށްދޭތޯ، ނުދޭތޯ. މި އެއްޗެހި ަރއްޔިތުންނަށް ދައުލަތުން ދޭން ނިން

އެބަ އެނގޭތޯ؟ މި އެއްޗެިހ އޮޅުންފިލުވައިދިނީމަ މާ ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި 

ނީ ލިބޭތޯ، ނުލިބޭތޯ؛ ވާނުވާ އެބަ އިނގޭޯތ އިންވެސްުޓކުރާ އިންވެްސޓްމަންޓުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަ

ނޑުމެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓެއް ާފސްކޮށްފައި ނިންމާއިރު، އަނެއްކޮޅުން ެރވެނިޔު ދައުލަތަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް؟ އަުޅގަ
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ންތޯ. ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. މި ރެވެނިޔު ލިބޭތޯ، ނުލިބޭތޯ މީޑިއާިއން ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ ނޫ

ަގޑިިއުރ  24މިއިން ެއއްެވސް ކަެމއް ހާމައެްއ ނުކުރޭ. ކޮންމެވެސް ީމހެއްގެ ބުަރކަށީަގއި ހިފަިއ ދަމައިގެްނގޮސް 

މީޑިއާ ުއޅޭ ތަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ. މިގޮތަކަށް މި ކަމެއް ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ކުރުމަކީ މިީއ އެންމެ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ގާނޫނީ ގޮތުން، ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިްނ އިންސާފުވެރި ގޮެތއް ނޫނޭ. އެހެން ވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީިޑއާއަްށ މިނިވަންކަން ދީފައި އޮތަްސ، އެ މިިނވަންކަން އެ މީހުން ބޭނުންކުރަނީ އެ ދީފަިއ 

ލާޙުކުރަން މި ޖެހެނީ އޮންނަ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމަކީ މިއީ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮންމެ ކަމެއް ވެްސ އިޞް

ނުޑމެން އައްޑު އަޮތޅު، އަްއޑޫިސޓީއަށް ބަލާއިރު ެވސް މި  އެކަމަކާ ގުިޅގެން ދިމާވާ މަްއސަލަތައް ދިމާވީމަ. އަުޅގަ

ނޑުެމން ފޭދޫން ހިތަދޫއަށް ދަންޏާ  ނޑުމެން ުކރަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެން ނުުކރާ ކަމެއް އަުޅގަ

ހެލްމެޓެއް އަޅަން. އެހެންނަމަވެސް، އެްނމެ ދުއްވާ އެްއޗެހި ގިަނއީ ާމލޭގައި. އަާޅކަށްނުޖެހޭ. އެއީ  އެބަ ޖެހޭ ބޮލުގައި 

ކޮންމެވެސް މީހަކު ބާރު ްސޕީޑުަގއި ދުްއވާފަިއ ގޮްސ ެއކްސިޑެންެޓއް ވީމަ ެއއީ ދިުގ މަގެކޭ ކިޔާަފއި ހެލްމެޓު 

އޮތީ އޭތި ފެތިފައި މިހާރު. ހަމަ އެގޮތަށް ގާނޫނުތައް މި  އަޅަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެހެންވީމާ، ބޮލަށް އެ

ބަދަލުކުރަންޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އޭގެ ނާޖާއިޒު ފަިއދާ ނަގާތީވެ. އެ ހެދިފައިވާ ގާނޫނާއި ަގވާއިދާ ެއއްގޮތަްށ 

ކަން ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ޢަމަލުކުރޭތޯ. އިޚްލާސްތެރިކަްނ، ތެދުވެިރކަން ޮއެވގެން ނޫިނއްޔާ ީމޑިއާ ނުހިްނގޭނެ. މިނިވަން

ދިނަކަސް، މި ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. މިނިވަންކަން ދިނީމަ އެ މީހާ އެ މަސައްކަްތކުރަނީ އެއީ އިންސާފުވެރިކަާމިއ 

ޢަދުލުވެރިކަމާ އެއްކޮށްޯތ، މިނިވަންކަމާ އެްއކޮށްތޯ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެން މީހުންގެ މިނިވަންކަމަށް އަރަިއގެންފައި، 

ންކަން ނިގުަޅިއަގންނަން މަސައްކަތް؛ ތިމާގެ ިމނިވަންކަން ހަމައެކަނި ހިމާޔަްތކުރަން މަސައްކަތްކޮްށގެނެއް ތިމާގެ މިނިވަ

ނުވާނެ. ފަރުދީ މިނިވަންކަމަށް ވުރެ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މިނިވަންކަން ބޮޑުވާނެ. މީހަކު ހިމާޔަތްކުރަން ހަދައިގެން މުޅި 

ންގެ މިނިވަްނކަމަށް އަރަިއގަނެގެންުނވާނެ. އެެހންވީމާ، މިކަންކަމަށް ެވސް ޤައުމާއި، މުޅި ަޤއުމުގެ ހުިރހާ ރައްޔިތު

ވަނަ މާއްާދއިން މިނިވަންކަން ލިބިގެންވޭ ކޮްނމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެްސ  16ވިސްނަންޖެހޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންަކން ލިބިފައިވާ ގޮތަށް ޭއާނ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ކުރުމުެގ، ާއއްމުކޮށް. އެހެންނަމަވެްސ، ޤާނޫނުއަސާސީން އެ މިނިވަ

އެހެން މީހުންގެ މިނިވަންކަމަްށ ނާރާ އުޅެްނ އެަބ ޖެހޭ. ޭއނަ ބޭނުންވީމަ ލަވަޖަހަންީވ ެއހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫާވ 

ގޮތަށް، ކުަޑކުދިންނަށް ގޭގަިއ ނިދަން ނުތިބެވޭ ގޮތަށް. އެއީ އޭނަގެ މިނިވަންކަން. އެެހންނަމަވެސް، ކޮބައިތޯ އަނެްއ 

ހާގެ މިނިވަންކަން. ޖެހިގެްނ ހުރި ައވަށްޓެރިާޔގެ މިނިަވންކަން. އެ މުޖުތަމަޢުގެ ިމނިވަންކަން. އެހެންވީމާ، ިމ މީ

ނޑުެމން މީޑިއާކަންކަމަށް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެ ތަުކގައި މީހުން މަސައްކަތްކުާރއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ ންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ މުޒާހަރާތަކަށް މި މަސައްކަތްކުރަނީ މިހެންތޯ، މިއީ  އަޅުަގނޑު ުސވާލުޮކށްލަންވާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ގޮސް މުޒާހަރާތަކުަގއި ކަވަުރކުރަންއުޭޅއިރު ވެސް ފުލުހުންނަށް ވެސް އަދި އާއްމުންނަށް ވެސް އުނދަގޫވާ ގޮތަްށ 

 ބައެއް ނޫްސވެރިން ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު. ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދުމެންބަރު 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ދައުަރށް މަޖިލީސް ފެށިގެން ިދޔުމަށްފަހުގައި ހަމަޖެހިގެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއް 

ނޑު ނިހާޔަތަށް އުފާކުާރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ބަހުސްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާކަމީ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން، މިއަދު  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ކަމެއް. އާދެ! ހަމަެއއާެއކު އަުޅގަ

މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޕަބްލިުކ ސަރވިްސ މީޑިާއގެ ބިލަީކ ވެސް ހަމަ އެހާމެ މުހިއްުމ 

ނޑުެމންގެ ޑިމޮ ކްރަސީ އިތުރަށް ބިލެއް. އާދެ! ރާއްޖޭގެ މީިޑއާއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ދިނުން، އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް  4ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި  ވަނަ ބާރެއް ގޮތުގައި މީޑިއާ ތަރައްޤީެވގެންދިޔުން މިއީ އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭ ެއއް މަޤްޞަދު. ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އެއް މަޤްޞަދު. މި މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ިއ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި އިތުރު މަގުތަެކއް ޮކށެން އެބަ ޖެހޭ. މަގުފަހިވާން އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަ

ނޑު ބަލައިލިއިުރގައި ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެތިންހަތަރު  އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަިއލާނަން. އޭގެތެރޭަގއި އެންމެ ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ކަމަީކ،  ކަމެއް އަުޅގަ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި މީޑިާއެއއް މިނިވަންެވގެން މި ދަނީ މީޑިއާގެ އެޑިޓޯިރއަލް މިނިވަންެވގެން. މީޑިއާ ެއޑިޓޯރިއަްލ 

އޮންނަން އެބަ  މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި ޒިންާމދާރު ބޯޑެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. ޒިންމާދާރު ސީނިއަރ މެނޭޖުމަންޓެއް

ޖެހޭ. މި ބިލުގައި؛ މި އުފެދިެގންދާ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާގެ ބިލުން އުފެިދގެންދާ ބޯޑު ޢައްޔަންކުެރވިގެން މި ދަނީ 

އިޢުލާނުކުރެިވގެން ކުރިމަތިލާ ބައެްއގެ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބޯޑެްއގެ ގޮުތގައި. އެީއ 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން  ގެ މި ޑިޮމކްަރސީގެ ތެޭރގަިއ މުައއްސަސާަތއް ޤާއިުމކުރުމުަގއި އޮންނަ އުސޫލުކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އާދެ! ހަމައެއާެއީކގައި އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޑެއް އޮތް ކަުމގައި ވީނަމަެވސް ބޯޑުން ގޮްތ ކިޔަން ިމ ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޯޑުން އަދި ބޯ

ޖެހެނީ، ފާޑުކިޔަން މި ޖެހެނީ ސިޔާސަތުތަކަށް. ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިނގާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ބޯޑަށް ވަދެވޭ މަގު 

އެހާ ބޮޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހިވެަފއި ޮއންނަ ކަމަށް ވާނަމަ، މީޑިާއގެ ެއޑިޓޯރިއަލް މިިނވަންކުުރމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮްށލަން، ޙަޤީޤަތުގައި މެނޭޖިން  ފަހިވެގެންނުދާނެކަން އަުޅގަ

ޑައިރެކްޓަރުްނ، މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރުން ތިއްެބވި ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް މި ފަރާތްތައް  3ޑައިރެކްޓަރާ އަދި ޑެޕިޔުޓީ 
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ރިހާ ބާރެްއ އެ މުައއްސަާސއެްއގެ ޯބޑަށް އޮންނަ ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ޢައްޔަންކުރުމުެގ ހު

ހާސިލުނުވެ ދިޔުމުގެ ފުރުަޞތު އޮވެދާނެ. ހަމަެއއާެއކީަގިއ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއއް 

ނޑުމެންެގ މީޑިއާކަ ްނކުރާއިުރގަިއ، ނުވަތަ ާޚއްޞަ ގޮތެްއގައި ީމޑިއާަތކުަގއި މި ތަކަށް މީހުން ޢައްޔަމެއް މިއީ، އަުޅގަ

ސިޔާސަތުތަާކއި ގުޅޭ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާއިުރަގއި އެ މަޤާމުތައް އަންނަން މި ޖެހެނީ މީޑިއާގައި ކަްނކަން 

ުނވަތަ މި ދާއިާރއިން، މިފަދަ ހިނގާ ގޮތް ދަންނަ މީހުން. މީޑިއާެގ ތެރޭަގއި ކޮންެމވެްސވަރަކަށް މަަސއްކަތްކޮށްަފއި 

ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމު އުނގެނިގެން ތިބި މީސްމީހުން. މި ބޯޑު ޢައްޔަންކުރުމަށް ަޓކައި ިމ ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަރުތުތަކަްށ 

ބާރުންކުރެ ބާެރްއގެ  3ބަލާއިރުަގއި އެބަ ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަެފއް ކަުމގަިއ ނުވުން. ަދއުަލތުގެ 

އް ކަމުަގއި ނުވުން. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުަގއި ހިމެނޭ މީހެއް މުވަްއޒަފެ

ކަމުގައި ުނވުން. ިސޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ މަޤާމެްއގައި ހުރި މީެހއް ކަމުަގއި ުނވުން. އަދި ިސޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ މުަވއްޒަެފއް 

ަޢއްޔަންކުެރިވެގން ދައުލަތުގެ އެްއވެްސ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހެއް ކަމުަގއި ކަމުގަިއ ނުވުން. އިންތިޚާބުކުެރވިގެން ުނވަތަ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.  ނުވުން. މި ކަްނކަމަކީ ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރަނގަުޅ ކަންތައްތަެކްއގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަން ެއބަޖެހޭ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުެރޭވ  ފަރާތްތައް ވާްނ އެބަ ޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް، ީމގެތެރެއަްށ އަުޅގަ

މީޑިއާގެ ާދއިރާަގއި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް މަސައްކަްތކުެރވިފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް. މި ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ 

ނޑުމެން އަދި ކިތަންމެ ރަނގަޅު މީހަކު  ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫންކަމަށް ވާނަމަ، އަޅުގަ

މު ބޯޑެއްގައި ޭބންދިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި ދާއިރާގެ ވިސްނުމާ އެްއގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު މިފަދަ މުހިއް

ނޑުމެން ހިންިގކަމުަގއި ީވނަމަވެސް، މީިޑއާގެ ތެޭރަގއި  އެ މީހަކަށް ލިބިގެނެްއ ނުދާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ީމޑިާއއެއް އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ދާއިރާއާ ގުޅެން ެއބަ ޖެހޭ. ދެން ހަމައެއާއެީކ  މަސައްކަތްކުރާ މީހުން، އެ މީހުންގެ ވިސްނުން

ނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ިމފަދަ މުހިއްމު މުއައްސަާސއެްއ އުފެދިގެންދާއިުރަގއި މިފަދަ  އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން، އަުޅގަ

ޖުމަންޓުގަިއ ތިއްަބވާ ބޭބޭފުޅުންނަީކ މުއައްސަާސއެްއގެ އެޑިޓޯިރއަްލ މިނިވަންކުރުމަށް ޓަަކއި، ހިންގާ އެންމެ އިސް މެނޭ

އަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާނުކޮްށެގން، އެހެންނަމަވެސް ހަމައެާއއެީކގައި ބޯުޑގެ ކޮންެމވެްސ ކަހަލަ ދައުރެއް ޮއެވގެން 

ނޑުމެންނަްށ ހެދިދާނެ. އެފަދަ ގޮތަކަްށ  ނަމަވެސް ޢަްއޔަންކުރެޭވ މަޤާމުތަކުގަިއ ތިއްަބވާ ބޭބޭުފޅުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުގަ  ނޑުމެންނަށް މިފަދަ ގާޫނނެއް ބައްޓަްނކުރެިވއްޖެ ކަުމަގއި ވާނަމަ، ައޅުަގނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ

މި ގާނޫނުން މި އުފައްދާ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާ ެވގެްނދާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިނިވަން މީޑިއާައކަށް. ހަމައެާއއެީކގަިއ 

ެޅވޭ، ސަރުކާުރގެ މުއައްސަާސއެްއގެ މަޤާމެްއަގިއ ނޫޅެޭވ، މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް މި ސިވިލް ސަރވިްސގެ މަާޤމެއްަގއި ނޫ

ނޑުމެންގެ މި ގާނޫނުން ފަހިކުރާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން އެހެން ވަޒީފާެއއް  ބޯޑުަގއި ތިބުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ބަަޔކަްށ ރަނގަޅު މުސާރަ ވެސް  އަދާނުކުރެޭވ ބަޔަކަށް ޯބޑުަގިއ ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ބޯުޑގަިއ ތިއްަބވާ

އަޅުަގނޑުމެން ދޭން އެބަ ޖެހޭ. މީޑިއާ ކައުންސިލު ފަދަ ބައެއް މުއަްއސަސާތަުކގެ މިއަުދގެ ޝަކުާވއެއް އެ ބޭފުޅުން 
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ކުރާ މަސައްކަާތ އެކަީށގެްނާވ މުސާރައެއް ލިބޭ ގޮތް ނެތުން އިނގޭތޯ! އެހެންވީާމ، ެއއީ ވެސް ައޅުަގނޑު 

ންވާ އެްއ ނުކުތާ. އާދެ! ހަމަ އެއާއެީކގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ، މީޑިއާެގ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު

ނޑުމެން ިމނިވަންކަން ފޯރުކޮށްދޭންވީ  މިނިވަންކަމުގެ ވާަހކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްާކއިރުަގއި، ީމޑިއާތަކަށް އަުޅގަ

ލިބިދެވޭނެ މަގު ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ޤާއިމުކޮށްގެން.  ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަކުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކަށް

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް ބަލާ ކަމަށް ވާނަމަ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަލަބޮލިވެގެންދިޔަ  މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި ތަނަށް މީޑިއާތަކަށް އެކްސެްސެވެވންޖެހޭނެ. މި ތަނުގައި ހިނގާ ކަން

ބަރާބަރަށް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ުފރުޞަތު މީޑިއާތަކަްށ ލިބެންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މީޑިއާއިްނ؛ މީިޑއާއަީކ އަދި 

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ރިޕޯޓުކުރާ ބައެއް ނޫން. އެ ތަނެއްގަިއ ހިނގާ ނުރަނގަޅު ކަންކަން މީޑިއާއިން ރިޕޯޓުކުރާ ކަމަށް 

ޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ރިޕޯޓުކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ އާއްމު މުޖުތަމަޢަށް އޭގެ ގެއްލުން ލިބޭ ކަހަލަ މަ ވާނަމަ، ދެން

އާ ދޭތެރޭ ފިަޔވަުޅއަޅަްނޖެހޭނީ އެކަމަށް ޓަކައި އުފެދިފައިވާ ގާނޫނީ މުއައްަސސާތަުކން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ މީޑިއާ

މެ ވަރަކަށް ހަލަބޮލިވެގެންދިޔަ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ގޮވާލަން ައޅުަގނޑުމެންގެ ަމޖިލިސް ކިތަން

ހޭނޭ. މި ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު މަޖިލިސް އަޅުަގނޑުމެންެގ މީޑިއާތަކަްށ ހުޅުވާލަން އެބަ ެޖހެއޭ. މީޑިއާަތކަށް ވަދެވެންޖެ 

ގޮތަަކށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ތަކުން އާއްމުންނާ ހަމައަށް ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭނެ މެޭކނިޒަމެއް އެކަީށގެންވާމީޑިއާ

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާެދ! އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ކުރިން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މި ބިލަކީ މިއީ ވަރަްށ 

މުހިއްމު ބިލެއް ޙަޤީޤަތުގައި ނިއު މީޑިާއގެ ވަސީލަތްަތއް ތަޢާރުފުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޕްރިންޓު މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަްއ 

ރަފުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްަތއް ތަޢާރުފުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މި ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑާއ ތަޢާ

މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި މި ނިއު މީޑިއާގެ ަވސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ޕްލޭނެްއ  6އުފެދިގެން ދިޔުމަށްފަހުގައި 

ނޑު ގަބޫުލކުރާ  ނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ މީޑިާއގެ ވަސީލަތްތަްއ އެކުަލވައިލަން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ޤާއިމުކުރާއިުރގަިއ މިފަދަ މުހިއްމު ވަސީލަތްަތކާ ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަިއ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ. 

ޙުތަކެއް އަދި ބިލަށް އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާއިރުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ިއޞްލާ

 ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި އިޞްލާޙުގެ ޛަރީޢާއިން އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕަބްލިކު ސަރވިްސ މީޑިއާައކީ މިއަށްވުރެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެން ައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާުޅވި ެއއްަޗކާ ގުޅި 

ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލިސް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހޫނުވިޔަްސ މަޖިލީހުގެ ދެ ފަރާތުގައި ހުރި މާލަމުގައި މީޑިއާއަްށ 

ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ތަންތަން އަބަދުވެސް ބެހެއްޓިފައި ހުްނނާނެ. އަދި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް އެްއވެސް ބަންދުކުރުމެއް 

ނޑާލީ. އެހެންނަމަވެްސ، މަޖިލީހަކު ނުބާއްވަ ން. ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ލައިވް ފީޑު މެދުވެރިކޮށް ލައިްވކުރުން މެދުކަ
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާެގ  މިހާރު އެކަން ވެސް ކުިރއަްށ ދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ައޅުގަ

 ށް.ޙުސައިނަ ސަޢުދު މެންބަރުތެރި ިއްއޒަތް ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީއިްއޒަތްތެރި؛ މާފުކުރަްއވާތި! 

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ  ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާގެ ބިލުޝުކުރިއް

ެއކީަގއި ެއ މަނިކުފާނަށް ޝުކުުރ  ހަނު އިހްލާސްތެރިކަމާްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ނު ތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއިދެއިްއޒަ

ގެ ދައުރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ިއވަރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޒމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ އޮ

. އަސަރުތަެކއް ކޮށްފަމަށް ވަނީ ޚަބަރާއި އޮިއވަުރގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިވެހި ޤައުރަްއޔިތުން މީޑިާއގެ ، ފުޅާވެ

. ދުނިޔޭގެ އެހެްނ ޑިއާ ވަނީ ފާހަގަކުެރވިފަީސގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރުގެ ގޮތުަގއި މީއެހެންނަމަވެސް، ޑިމޮކްރަ

ުނވަތަ މުޅި  ތަުކގައިްއގައި ަޤއުމުގެ ުނވަތަ ސަރުކާރުާދިއރާއެ ެގ ދައުރަކީ ވަރަށް ފުޅާއާ ވެސް މީޑި ޤައުމުތަކުަގއި

ހަމައަށް   މަތީ ރައްޔިތުންނާބަރުތައް ވީހާެވސް ޭއގެ ތާޒާކަން މު ޚަރޭގަިއ ހިނގަމުންދާ މުހިއްޤައުމުގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެ

ދިވެހިރާއްޖެައީކ  ،. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިންއޮތީ ކަމަށް ވެފައި މި ނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބާރަކީ މީޑިއާފޯރުކޮށްދި

އަހަރު ވަންދެން މި ދީނުގައި ެއްއވެސް ކަހަަލ  800ެވހީން ސައްތައިން ަސއްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއް. މި ޤައުުމގައި ދި 

ގެ ތެރެއިން އިވަރުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ނެތި އުޅެމުން މި ގެންދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ޒަމާނީ އޮ ބުރަކަމެއް

ރާބުޖަހަމުންދާކަން ުކގެ ތެޭރގައި ދިވެހީން އިސްލާން ދީނާ ުދރަށް މިސްދިވެހީންނަށް ލިބެމުންދާ ބައެއް ެގއްލުންތަ

އިން ދިވެހީންނަށް ނުފެންނަންޖެހޭ ބައެއް މަންޒަރުތައް ރީޢާމީޑިއާގެ ޛަ ތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަ

ތެރެއިން އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤުއމުގައި ދިވެހި ޤައުމުަގއި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ ދޭ. މީޑިއާގެ ޛަރީޢާ ފެންނަމުން އެބަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންކަމުން، މިފަދަދާަގދަވަމުންްއޗަށް ނުބައި ރަނގަޅުގެ މަ ނޑިވަޅެްއަގއި ޕަބްލިކު  ކަން އަޅުގަ ދަ

މި އޮތް ގޮތް  މިހާރު ،ގެ ދައުރުމީިޑއާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކަަށއަުޅްއވައި ގެ ބިެލއް ސަ ސަރވިސް ީމޑިއާ 

 ގެ ދައުރު މިހާރު ފުޅާވެފައި މި ީކ ދިެވހި ތާރީޚުން މިއަދު މީޑިއާްނގެވުމަކުރުމަށް ޓަކައި މި ިއސްނެންގެވި ނެފަރުމާ

 އަކީމި މީޑިއާ، ގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްށް ދިވެހީންނަށް މީޑިއާބޮޑަ ވަރު، ޭއގެ ހަރުދަނާކަންމަތީ މިއަށް ވުރެއޮތް މިން

މެދު  ގޮތުަގއި ެވގެންދާނެކަމާ ގެއް އެވެހީްނ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތް މީޑިއާ ދި ،ރަނގަޅު ގޮތުަގއި

ހެނިހެން އަިދ އެ ޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން ހުޅަނުގގެ ޤައުމުތަކާނުކުރަން. އެނިގވަ  އަޅުަގނުޑ ެއއްެވސް ަޝއްެކއް

ެވސް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް  ންމެ ޤައުެމއްަގއިއަކީ ކޮއި ެވސް މީޑިާއ؛ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާ ޤައުމުތަކުގަ 

ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުާމއި  ؛ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި ،ލޫމާތުތައް ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިއްމު މަޢު ގެންދެއްަވއި

 ިޔތުންގެ އިޤްތިޞާދީ ފޭރާން ރައް  ،ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ތުްނގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާންރައްޔި ؛ލާބަޔާއި މަންފާ

ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަާދކޮށްދޭ އެްއޗެްއ ަމށް ކުރެްއވުނުަވތަ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ޓަަކއި ރަނގަޅު
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ނޑުމެންގެޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާ  ގެ ދައުުރ އްޖޭގެ ހާލަތަކީ ޕްރައިވެޓް މީިޑއާިމއަދު ދިވެހިރާ ؛އަކީ. މިއަދު އަޅުގަ

ސް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވެ އަކީމައެއާެއީކގައި ސޯޝަލް މީިޑއާ ހަ  ،މީޑިއާ ޕްރިންޓިންށް ފުާޅވެފައި މި އޮތީ. ވަރަށް ބޮޑަ

 އާ ސޯޝަލް މީޑި ،ވެސް  ކު ސަރވިސް މީިޑއާދާއިރާެއއްަގއި ހިންގާ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ޕަބްލިވަރަށް ފުޅާ 

ބޭނެ ކަންމަތީ ލިއެީކގަިއ މީޑިާއގެ ޚަބަުރ ފްރެޝް އަށް ވީހާވެްސ ހަލުވިކަމާ ނެޓްވޯުކގެ ތެރެއިން ަރއްޔިުތމީހާ

ޖޭެގ ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއް 2008 ،މު. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިންއްދިއުން ވަރަށް މުހިއިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން

ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަނީ އޭުރގެ  މުޅި ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާއެކީަގއި  ބަދަލާ ވެރިކަމުގެ ިނޒާމަށް އައި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔުމުން ގެ ތެރޭަގއި ަނގަމުންއާ ޖާއިުޒ ފައިދާ މީޑި ދިޔައީ ސަުރާކރުގެ ނާހިސޯރުކޮށްފަ. އަުޅގަ

ޖެހުނު. ރަންމަސައްކަތްތަެކއް ކު ކުެރއްވުަމށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަޑިއާ ސަލާމަތްއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އޭުރަގއި މީ

ެނއް ބަެއްއގެ ަބޔަުކ އަ ހަމަލާދިނުމާއި އެއް ބަަޔކު ައނެއް ބަަޔކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާީސ ޮއިއަވރުގެ ތެޭރގަިއ ެއއް

ނގާަފއެއް ނެތް. ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ހިއަހަރު 7ވި އިތުން ކަމެއް މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފާޒާތާ ބެހުމާއި އަބުރު ކަތިލުން ނޫ

ވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ބަލިކަށިވެފަ. އެހެންކަމުން،  ފޭރާން މި އިޖުތިމާޢީ ގެމަޢުސަބަބުން މުޅި ިދވެހި މުޖުތައެހެންވުމުގެ 

އްޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިގެންދާއިުރ މިއަދު މި އި، ދާ ބިލަކީ މާކުރެވިގެން މިފަރު މިއަދު

ރާއްެޖއަށް ައއުމުެގ ބުރާ ުކރީގެ ދިވެހިނއެީކގައި އަ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިކަމާ މި ދެކެމުންދާ ިއޖުތިމާޢީ ދިވެހިރާއްޖެ

ތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަފާ ކުެރިވގެންދާނެ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއިއުއްމީދު އާ

ގައި ިމ މު ކަންތައްތަކެްއކަން ފާހަގަޮކށްލަން. ހަމައެއާއެކީ މުހިއް  ބިލުގަިއވާ ކަންތައްަތކަކީ މިައދު މި ގައުމަށް ވަރަށް

ްށ ރިއުޅުްއވާ ރައްޔިތުންނަތެރޭަގިއ ދިޅުއެީކގައި އަތޮ ޚަބަރުތައް ވީހާވެސް ހަލުިވކަމާ ބިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭގެ 

އާ އައިސް ހަމަެއކަނި މީޑިޖެހޭ. މިހާރަކަށް ރެވެން އެބަބައްޓަންކު  ފަސޭހަ ނިޒާމަކުން ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާ

ހެންވީމާ، ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ މަގުތަމީ ހަރަކާތްތަކުގެ މަްއަޗށް. އެއޮންނަީނ މާލެ ވެފައި މިބައްޓަން

ނުވަތަ ަވހުދަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ަޓކައި މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެްއ، މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމުތަެކްއ ދާ ސްލާމީ ޢަޤީއި

ދީން  އްޖޭގެ ަސއްތަިއން ސައްތަ އިސްލާންޖެހޭ. ދިވެހިރާ އެބަ ކުރެވެންޚާއްޞަކުެރވިގެން  މި ގާނޫުނގައި ަރއްކާތެރި 

ނޑުމެން ކަޅު އަކުރު ލިޔެނޫނުއަސާސީަގއި އަޅު ވަނީ މި ޤާ މިއަދު މި . ހަމައެއާއެީކަގއި އެ ދީްނ ޔަޤީންކޮށްފަ، ގަ

ނޑުމެްނ ެގ ތެރެއިއްޓުމަށް ޓަަކއި މިއަދު މި މީޑިއާގެ ބިލުއެގޮުތގައި ދެމެހެ ން ވަކި ޚާއްޞަ ޕްޮރގްރާމުތަކެއް އަުޅގަ

 ހުރި ގޮތުން....ޝުކުިރއްޔާ.ޖެހޭ. ަކންކަން  ކުރެވެން އެބަޝަރުތު

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ފުނަދޫއަރުވަނީ  ތު މިމެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞައްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ސަލީމަށް. ޢަލީ
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 ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ްށ ހުއްޓޭއިުރގަިއ އެންމެ ފުރަތަަމ ުޅ މައްޗަމި ފިަޔވަޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ައޅުަގނޑު `. 

ްއޒަތްތެރި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ އުނަދގުލުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އި ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ފުރުޞަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްލަން  މަށްފަހުގައި ތެއް ނުލިބި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވުައޅުގަ

ްއވާ ޑިމޮކްރަީސެގ ލަހުއްޓަަވއި މަލުތައްހިންގަމުންގެންދިޔަ ނާތަހުޒީބު ޢަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަެއއް

ނޑު ފު ވި ކަމަށް ޓަކައި އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބައުސޫލަށް ރުޖޫޢަ އިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަދޫ ދާރުންނަށް ފަށްފަށުން އަޅުގަ

ނޑު ފަށަ ޞްނަމުގައި އިޚްލާ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިގަންަނން. އިތެިރކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަމުްނ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމިްއޔަތާިއ ، ަގއި ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން އްަޒތްތެރި ރައީސް ވެްސ ފްލޯއި ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ލާލު ނަގާލުމަށް ޓަކައި ބޭުރގެ މާއި އިސްތިޤުންކަސަގާފަތާއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަ ދިވެހީންގެ ބަހާއި އާދަކާދަާޔއި 

ާއއި ސިޔާސީ މައިދާނުަގއި ން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް މީިޑއާގުިޅގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާފަރާތްތަކުން ދި

ނޑިވަެޅްއގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރެވެމުންދާ ޭޖގެ އާދެ! ދިވެހިރާއް ދެންނެވި؛ މި ،އިން ތުްނގެ މީޑިއާރައްޔި ދަ

ިދވެހީންގެ ކުރިއެރުާމިއ އާދަކާަދޔާއި،  ދިވެހީންގެ ބަހާއި ދިވެހީންގެ މާތްވެގެްނވާ ދީނާއި ލާލާއި ނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުމި

ވެހީންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުުރވަިއ، ދިވެހީްނގެ އެ ކަްނކަމުގެ ަމއްޗަްށ ދިހުޒީބާއި ތަމައްދުން ަދއްުކަވއިދީ، ތަ

އެްއ މީޑިއާ މި ކަންކަމަށް ދިވެހީން ޝާމިލުވެ ތާއަބަދަށް ތިބޭނެ ރޫހެއް އުފައްދާނެ  ،ދީ ހިތްތައް ލައްބުވައި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ިމ މު ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާއިމުކުރުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއް އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނަކުން

ދެންނެވި ރާޅުބާނި ދިވެހީންގެ  ފެނޭ. މި ގާނޫނުން ހިފާފައި ހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ

 ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުން މީޑިއާ، އެ ކަންކަމުން ދިވެހީން ސަލާމަތްކޮށް ،މައްޗަށް އަންނަމުންދާ ތަން ފެނިބޯ

ތްރޫކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުުމގެ ވިސްނުން މި ބިލުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ފެނިގެންދޭ. މި ކަމަށް ޓަކައި 

ނޑު ޝުކުުރ ެވސް ސަރުކާރަށް ިމއަދު ވަރަްށ އިޚްލާޞް ޖޭގެ ދިވެހިރާއް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެިރ ތެިރކަމާއެކު އަުޅގަ

 ،ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވަނެ ފަދައިންއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް، ހުރިހާ އި ރައީސް.

ވެސް ގެ ރަްއޔިތުން ސް އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއް ޔިތުން ވެއަތޮޅުގެ ރައް ށ. ،މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން

 އި އެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ގެްނގުޅޭ. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަޑާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ޚަރަދުކޮށްެގން ހަމަ މުހިއްމު މީޑިއާ

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިަތކު އަށް މި ދެ މީޑިއާ ިހނގާ.. ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ކިޔަމާއެންމެން ދަންނަ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް

 ކުރަމުންދާއިރުން ޚަރަދުދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން. އެހެ ވެސް ހަމަ އެ މީހަކަށް ލިބުުނ މިންވަރަކުން ޚަރަދުކުރަމުން މި

ނޑުމެންނަށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ވެސް ވީ މޯްލޑިވްްސއިން ވެސް އަދިވެސް .ޓީ ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމީ ވާހަކަތަާކިއ، އަޅުަގނޑުމެންގެ އުެފްއދުންތެރިކަމުގެ ވާހަކަތަާކއި، އަޅު ަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ
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ނޑުޞާތިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤް އަދި  ތަޢުލީމީ ވާހަކަތަކާ ެމންގެ ޒުވާނުްނގެ ވާހަކަތަާކއި ުދގެ ވާހަކަތަާކއި، އަުޅގަ

ޕަބްލިކު ސަރވިސް  ވާަހކަތަްއ އިވޭލެއް ވަރަށް މަދު. ހަމަ އާއްމު އެކިއެކި ަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ އިޖުތިމާޢީއަޅު

 ެއކޭ ދާދި ެއއް ހަމަެއއްަގއި އެްއ ވާހަކަތަެކއް ިއވެމުން މިމީިޑއާހަމަ ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ބަޔަކު ހިްނގާ  ،ެއކޭމީޑިއާ

ނަޑށް ހީވަނީ ސަރުކާުރގެ ވިްސނު ން ރަނގަޅުހެން މިއަުދ ދަނީ. ހަމަ ސިޔާސީ ވާހަކަ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ާރއްޖޭެގ ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ތިބި ހުރިހާ  ،ހުރިހާ ަރއްިޔތުންނަށް ވެސް ،އޮތީ ސަރުކާރުން އަމާުޒ ހިފާފަިއ މި

ފަާތއި، ިދވެހީން ކުރަމުންދާ ނަށް ވެްސ ތަރައްޤީާއއި ތަހުޒީބާިއ، ދިވެީހންގެ އާދަކާަދޔާއި ަސގާރައްޔިތުން

ދިވެހީން އަބަދުވެސް ހޭލުންތެރިކުުރާވ  މި ަކންކަމުގެ މަްއޗަށް ،ޗެއް ަދއްުކވައިދޭ މަސައްކަތްތަާކއި މި ހުރިހާ އެއް 

ނޑުމެންނަށް  ެއްއގެ ގޮތުަގއިމީޑިއާ މީޑިާއެއއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވިސްނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެކަްނ ކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް ައޅުގަ މެން ޚަރަދުކޮށްގެްނ، ރައްޔިތުން ޚަރަދުކޮްށގެން މާ ލަސްވެިވއްޖެ. މާ ފަސްެވވިއްޖެ. އަުޅގަ

ހުރިހާ މީޑިއާތަކުގެ މަންމަެއްއގެ ދައުރު އަދާކުރާނެ މީޑިާއެއއް އުފެއްދުމަށް އަމާޒުހިފާނެ ގާނޫނެއް ފާސްކުރަން މާލަސް 

އުލަތުން ވެސް ެވއްޖޭ އަޅުަގނޑު ަދންނަވަން ބޭނުންވަނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުން ޚަރަދުކޮށްގެން، ދަ

ޚަރަދުކޮށްގެން އުފައްދާފައި ޮއތް މީޑިާއގަިއ ހުރި ަވސީލަތްތައް މިއަދު ވަނީ މުްސކުިޅވެ ާބވެފަ. މަސަްއކަތްކުރަން ތިިބ 

މީހުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު އެބަ ބޭނުންވޭ. ވިސްނުން އެަބިއ މީހުންގެ ބަދަލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މިއަދު 

ވުެރއް ސަރުކާރުން ގެނެސްީދ، ެއ ާގނޫނުގެ ތެރެއިން މިދެންނެވި މުއައްސަާސ ވަުރގަދަކުރުމަްށ އާ ގާނޫނެއްެގ ތަޞައް 

ވިސްނުން ގެންގުުޅްއވާ ކަމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަްށ، ޚާއްޞަކޮށް މިއަދު އޮތް 

ނުންގެ ކުރިއެރުމަްށ ފައިހަމަކުރާނެ މީޑިާއއެްއ ސަރުކާރުން އަމާޒުހިފާފަިއވާ އިޤްތިޞާދީ ކުިރއެރުންތަކާ އަދި ުޒވާ

އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެން މި ދަންނަވަންޖެހެނީ 

އުމީ ވަރަށް ފަހުން ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ހައިރާންވެފައި ހުރީ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ މުހިއްމު ޤަ

މުނާސަބަތުތައް، ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި ހުރި މުހިއްމު ބޮޑެތި ކާރިސާތަުކގެ ހަނދާނީ ދުވަސްތައް، ހާދިސާަތއް، 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފާހަގަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ
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ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ޕަބްލިކު ސަރވިސް   އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ައޅުގަ

ޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން މީޑިއާެގ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރަށް އަޅުަގނ

ނޑިވަޅަކީ ީމޑިާއއާ ބެހޭ ކަން ކަމުަގއި ާރއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުަރމުން މި ދާ ދަ

ނިޑވަެޅއް ކަމުަގއި ވެސް އަުޅަގނުޑ ފާހަކުރަން. އަދި ހަމައެއާެއުކ، އެހެން ބައެއް މެންބަރުން  މަސްޢޫލުވެގެންުއޅޭ ދަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ރައްޔިތު ންނާ ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ފެށުނު ފަހުން އަޅުގަ

ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް ިއއްަވއިެލޭވނެ ފުރުޞަތު ނެތި މި ދިޔައީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިއއްޒަތްތެރި 

ނޑު  ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، ެއ ބޭފުޅުން  މެންބަރުން މި ތަނުގައި ކުރި އިހުތިޖާޖުތަކުގެ ސަބަބުން ކަުމގައި އަުޅގަ

ރެޓިކު ރިވެތި އުސޫލަްށ އެނބުރި ރުޖޫޢަވި ކަމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ވެސް އެކަމުން ދުރުހެލިވެ، ޑިމޮކް

އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން ރާއްޭޖގެ މީިޑއާ ރެިގއުލޭޓުކުރުމަށް ޓަަކއި 

އިުޢކުރެިވ، ފާސްކުރެވި، ޢަމަލުކުެރވެމުން ވަރަށް އެކަީށގެންވާ ބިލުތަެކްއ މިހާރުވެސް މި ދައުލަތުގަިއ އާއްމުކޮށް ޝާ

ނުޑމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ މީިޑއާގެ  އެބަ ދޭ. ޭއގެތެރޭަގއި މޯލްިޑްވސް މީޑިއާ ަކއުންސިލަކީ އެްނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، އަުޅގަ

ނޑުމެ ން ވަރަށް ގިަނ އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓައި ެރގިއުލޭުޓކުރުމުގެ އެްނމެ މައި ބޮޑީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުޭވ އެަބ، ހަމަ އާޝޯުޚވާ ހިސާބަްށ އެބަ ދޭ. މީގެ ަހއެްއކަ އަށެއްަކ އަހަރާ ޚިލާފަށް މި 

ފަހަކަށްއައިސް ރާއްޭޖގެ މީޑިއާތަކުން ކުަޑކުދިންނާ އަދި ޢާއިލާގެ މީހުން ވެސް ބަލަން އެކަށީނުވާ ފެންވަުރެގ 

ީވޑިއޯަތކާއި އަޑުތަކާ ސިޓިންރޫމުގައި ހުންނަ ޓީީވތަކުން ދައްކަމުންދާ ގޮތުެގ  ކަންތައްތަްއ؛ ފެންވަރުގެ ފޮޯޓތަކާއި

ސަބަބުން. މިހެން މިކަން ވާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކަށް ރުޖޫޢަވެ ބަލައިލާ ކަމަށް 

ކަށެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ، ވާނަމަ އެ ގާނޫނުތަކުން ތަްނދޭ ކަންކަން ކަުމގައި އަުޅަގނޑަށް ދެންނެވޭ 

ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން ރާއްޭޖގެ ދަުއލަތުގެ މީޑިާއ އުފެދިފައި ޮއތް ކަމަށް ވިަޔސް ެވސް، 

ން ދައުލަތުން ކުރާ ކަންތަކަްށވުެރ ބޮޑަށް، ނުވަތަ ެއއާ ެއްއވަރަށް ނަމަވެސް މާ ބޮޑަށް ސަާމލުކަން ދެވިފައި އޮންނަ ތަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދިޔައީ ރާއްޖޭަގއި މި ހިނގާ، ޑިމޮކްރަީސގެ ކަންަތއްތަކޭ ިކޔަިއގެން މި ހިނގާ 

ަވނަ އަހަރަކީ މި ރާއްޭޖެގ  2015އެިކއެކި ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށް. މި ރާއްެޖއަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، 

ގަކުާރ ައހަރު. މި އަހަރާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ވަރަްށ ޚާއްަޞ އަހަރު ުފރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަ 50މިނިވަންކަމަށް 

އިސްކަމެއް ދެްއަވއިގެން ޤަުއމިއްޔަތު ތަރައްޤީކޮށް، ަޤއުމު ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ކުަރްއާވ 

ކަންތައްތަާކ، ުނވަަތ އެިކއެކި ތާރީޚުތަކަްށ ބަްއސަވައިަލްއވަިއގެން. އެހެންނަމަވެސް، މި ިއވެންޓުތަކާިއ މި 

ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން ަޤުއމުގައި އެޅެްނވާ ރޫހު އަުޅަވއިދީ، މި ކަންަތއްތައް ކުުރމަކީ މީޑިާއގެ ވަރަށް ބޮޑު 

އަމާނާތެއް ކަމުަގއި ވާހިނދު ވެސް ޤައުމީ މީޑިއާއިން ވެސް މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެހެން 

ދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ރާވަިއގެން އެިކއެިކ ދިމަދިމާއަށް ފޯކަސްކުރަމުން
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ދިމަދިމާގައި، ރާއްޭޖގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި ކަންތައްަތކެއް މިހާތަނަށް ވެސް މި ައހަރު ތެރޭގައި ހިންގަަވއިފި. 

ސް ކުަރއްވާ ގޮތަށް އޮތީ ހަމަޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ތަުނގައި ވެްސ އަދި މިނިވަންދުވަހަށް ފަހުގައި ވެ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް ޕަބްލިކު ސަރިވސް މީޑިއާެއްއގެ މުހިއްމުކަްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ، ވަ ނިޑވަެޅްއގައި މި ބިުލ މި މަޖިލީހާ ހަމައަށް އައިްސފައި މި ވަނީ. އަުޅގަ ރަށް ގިަނ އޮތް ދަ

ފަރާތްތަކުން މީޑިއާގެ ކަންތަްއތަކާއި ޚިޔާލުފާުޅކުރުމާއި، ބޭުނން ވާހަކަެއއް ދެއްކުާމ، މި ަކންތައްތަކަކީ ޤާނޫނުއަާސސީ، 

އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް ައއުމަށްފަހުގައި އުފެިދގެން ައއި ކަންތައްތަެކއް. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ެއކު 

ނޑުމެންނަށް އެއްވެސް ކަމެްއ އަންނަންޖެހޭ އެ ހެން ބައެއް އެހެން ގާނޫނުތައް އައުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ކޮންޓްރޯލްނުކުރެިވ، ޤާނޫނުައސާސީން ތަންދޭތީއޭ ކިޔާަފިއ ހުރިހާ ކަމެއްހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ،   16ކުރެވެމުން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަާމއި މިހެންގޮސް އަސާސީ ަޙްއޤުތަކުަގއި މިހިރަ ކަންތައްަތްއ ހަނިނުކުރެވެނެއެޭކ ނެތް. 

ނ ޑުމެންނަށް ހަނިކުރުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކެއް ހަދައިގެން ކުިރއަށް ގެންދިއުމުގެ ވާަހކަ މި އޮންނަނީ. އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ެއއްެވސްވަރަކަށް ިއޝާރާތްނުކޮށް އެިކއެކި މީޑިއާަތކުަގޔާއި ޕަްބލިކު ފޯރަމްތަކުގައި ސިާޔީސ  16

ބޭފުޅުން ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ވާހަކަދަްއކަާވއިރު ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުންއަރާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސަބަބުންޯތ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެވޭ ގޮތަކުންތޯ މިހެން މި ވަނީ. މިހެން މި ވަނީ. ޤާނޫނުއަސާ ސީގައި ހުރި ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ބިލަކަށް ފަހު ބިލެއް ގޮސް، ައޅުަގނޑުމެްނ  އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން މިހެން ހުރުމާ އެކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީާއ  ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު މަަސއްކަތްކޮްށގެްނ މި ބިލު، ވީހާއަވަހަކަށް އަުޅގަ

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން ހަަދންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ހެދުމާއި، ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ މީޑިާއ ަރއްޔިތުން  ބޭނުްނވާ ގޮތަށް 

ނުތައް ހަދައި، ބައްޓަންކުރުމަށް، ިސޔާސީ ުނފޫޒުން ރައްކާތެިރވެގެްނވާ ޮގތަކަށް ބައްޓަންކުރުމަށް ހެދެން ހުރި ގާނޫ

ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ފުރިހަމަ ފޮނިމީރުކަން ފޯރުވައިދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ސިޔާީސ މީހުން އެދޭހާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމަށް މީޑިއާތައް ދޫކޮށްލެވިގެންުނވާނެ. ެއގޮތަްށ 

ނޑުމެންނަށް ަރއްިޔތުން ބޭނުންވާ ގޮުތގެ ބަަދލުގައި އެ ވަގުަތކު އޮންނަ ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ވާނަ މަ، އަުޅގަ

ސަރުކާރަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ، ނުވަތަ ެއވަގުަތކު އެންމެ ބާރުގަދަކޮށް އުޅޭ ިސޔާސީ ާޕޓީއަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ 

ކުިރޔަށް ދާ ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ.  މީޑިއާތައް ހިންގުުމގެ ދައުެރްއ ފެށިދާނެ. މިހާރުވެސް އެކަހަލަ ދައުރެއް

އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މީޑިއާތައް ރެގިއުލޭުޓކުރުމަށް އޮންނަ ބޮޑީތަކުން ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބު ރަނގަޅަްށ 

ނޑު ޮގވާލަން. ައޅުަގނަޑށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޝުކުރުދަންނަވަން.   އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް އަޅުގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި



34 

 

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

 ޙިލްމީއަށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑާއގެ ބިުލ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަ ީއސް. މިއަދު އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ޯހރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި 

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް. ހުރިހާ ކަމަކަށް އަލިއަުޅވައިެލވި ފަިއވާ ބިލެްއކަން ައޅުގަ

ނުޑ  ނޑު ފާހަގަކުރަންޖެޭހ ދެތިންހަތަރު ޕޮއިންޓެއް އޮތުމާ އެީކަގއި އަުޅގަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

 ފާހަގަކޮށްލާނަން، މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ހިލޭސާބަހަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ދެއްކޭ ެއއް ތަނަީކ ޓީ.ވީ މޯލްޑިްވސް. ޓީ.ވީ 

މޯލްޑިވްްސގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ާރއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދަކަށް ިމހާރުވެސް ނުފެންނަކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުން 

ގައިމު ވެސް އަޅުަގނޑު އެ ާދއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ ތިނަދޫ ދާއިރާއަށް ހަމަ ދޭތެރެދޭތެރެިއން، ދޭތެރެދޭތެރެއިން ޓީ.ވީ. 

ނޑެ  މުންދާކަން އަޅުަގނޑު ފާަހގަުކރަން. އެހެންނަމަވެސް މި ަކމަށް އަދި ރަނގަޅު ަޙއްލެްއ މޯލްޑިވްްސގެ ޚިދުމަތް ކެ

ލިބިފައިނުވާތީވެ މި ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާއިރު މިކަމަްށ އަލިއަުޅވައިެލްއވުން ެއއީ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް 

ވޭ މުހިއްމު އިވެންޓުަތއް ަކވަރުުކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ވެސް އެބަ އަޅުަގނޑު ެދކެން. ހަމައެާއއެީކގައި ހުރިހާ ރަށެްއގައި ޭބއް 

ހަމަޖެހެންޖެހޭ. ކުރީގެ ަރީއސް މައުމޫނުގެ ޒަޢާމަތުަގިއ ރާއްޖޭެގ ެއކި ރަށްރަށުަގއި މީިޑއާ ސެންޓަރުތަެކއް 

އްގެ ިއވެންޓުތަްއ ހުޅިވިގެންދިަޔ. އެހެންކަމުން، އެ މީޑިއާ ސެންޓަރުތަުކގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއިރު ިގނަ ރަށްތަކެ

ކަވަރުކުެރިވ، ެއ ހުރިހާ ސަަރހައްދަކަށް މީހުންނަށް ފެންނަމުންދިޔަކަން ެވސް ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. ޭއގެ ފަހުން 

އައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރުން އެ ތަންތަނަކީ ބޭނުން ނެްތ ތަންތަނަށް ހައްދަވަިއ، ެއ ތަންތަނުގެ ބޭނުންނުކުރުމުގެ 

މާރާތްތަކާ އަދި އެނޫން ވަސީލަތްަތއް ެވސް ހަލާކުެވ ގޮސްަފއިާވކަން އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުަގއި ސަބަބުން މިހާރު އި

ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އެއާއެުކގަިއ އެ ޚިދުމަތް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތަކުަގއި، ރަށްތަކުަގިއ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް 

ހުންނަށް ފެނުން މި އޮތީ ވަރަށް ޮބަޑށް ކުަޑވެފަ. ހަމައެާއއެީކގަިއ އެހެން އަތޮޅުތަުކަގއި، އެހެން ރަށްތަކުަގއި ތިބޭ މީ

ޓީ.ވީން ދައްާކ، ޚާއްަޞކޮށް އެނޫނަސް މީޑިާއގެ ޛަރީޢާއިްނ، ސަރުކާުރގެ މީޑިާއ، ނޫނީ ދައުލަތުގެ މީިޑއާއިން ދަްއކާ 

ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.  ކަންތައްތައް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް

އެގޮތުން، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުދެވިގެން އަދި ހުރިހާ ޚިޔާލަކަށް ވެސް ފުރުޞަތުދެވިގެން ޕްރޮގްރާމުތަްއ 

ނޑަށް ވަރަށް ފަހުން ފާހަގަކުރެވުނު  ނޑު ދެކެނީ. ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ ހެދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

.ވީ މޯލްޑިވްްސަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔަ ގިނަ ދުަވސްވީ މުވަްއޒަފުންތަކެއް ވަިކކުރެިވގެންދިޔަކަން. މާ ބޮޑު ޓީ

ޢުޒުރުތަކެއް ނެިތ، މާ ބޮުޑ ކަންތައްތަެކއް ނެތި ވަިކވެގެންދިަޔ ކަމަށް ވަނީ. ެއ މުވަްއޒަފުން މިހާތަނަށް 
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ދަތިކޮށް، އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ޭގގޭގެ ކޮޓަރީަގއި އެ މީހުން މަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުރީ އަތޮޅުތެރޭގައި ވަރަށް 

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަކަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްސް ހިންގަމުންާދ ކޯޕަރޭޝަނުން މާ ބޮޑު 

ކުރަން. އެ ތަނުން ބެލުންތަކެއް ނެތި އެ މުަވއްަޒފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްަފއި އޮތްކަން ައޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ އެކީ ފާހަގަ 

އެއް ުކއްޖަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށަށް، އަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ުކއްޖެއްކަން ވެސް ައޅުަގނުޑ 

ނޑު ފާަހގަކުރަން.  ފާހަގަކުރަން. މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނުގެ ދަށުން ދެިވގެންނުދާކަން އަުޅގަ

ީކ ެވްސ، ެއ މީހުންގެ ވަޒީފާެގ ޔަޤީްނކަމާ އެީކަގއި ވަޒީފާ އަދާކުެރޭވ މީހަކަށް ވުން ާލޒިމް އެބަ އެއީ ކޮންމެ މުަވއްޒަފަ

ކުރޭ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން. އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ މި ގާޫނނު ވުޖޫދުވުމަށްފަހުގައި  ުހރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެްސ 

އި މި ޕްރޮގްރާމުތައް އެބަ ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ބަލައިލެވޭ ވަޒީާފގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުެވެގންދާނެ. ހަމައެއާއެކީގަ 

، ޕްރޮގްރާމުތަކަކަށް. ެއގޮތުން ސިޔާސީ ގޮތުން ިވޔަްސ، ިއޖުތިމާޢީ ގޮތުން ވިޔަސް އަިދ އެނޫން ގޮތަކުން ިވޔަސް

ތަކަކަށް. ގްރާމުޕްރޮ ނެީނ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ބެލެިވގެންދާސަގާފީ ގޮތުން ވިޔަސް ެއ ޕްރޮގްރާމުތައް ވާންޖެހޭ

ނޑުމެްނގެ ން ރާއްެޖއަކީ ަވރަށް ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް ްޕރޮގްރާމަކަށް؛ ތާރީޚީ ޤައަޅުަގނޑުމެ އުަމަކށް ވާތީވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ުހރި ކޮށްފަ.ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް  މާޒީަގއި ވަރަށް  ލެިވގެން ވީަމ، ެއ ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ބަލައުއެހެން އަުޅގަ

މިހާރުގެ  ،އްޔާ ފިލްމެްއގެ ގޮުތގައި ނަމަވެސް ުކެޅވިގެން ައއިސް ނޫނި، ްއގެ ގޮުތަގއި ނަމަވެސްއަދި ޑްރާމާއެ

ތަެކްއ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެބަ ޕްޮރގްރާމު ރާްއޖޭގެ ތާރީޚު ފެންނަ ،ދަރިންނަށް އެފަދަ ކަންތައްތަްއ ފެންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ނޑު އުފައްދަ ،ވާންޖެހޭ ކަމަށް ގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕަބްލިކު ސާރވިްސ އެކީ ން. ހަމައެއާުކރަގަބޫލުންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ައކަްށ ގެ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަރޯސާނުވެ އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަމާ އެީކގައި ހިންގޭ މީިޑއާައކީ އަމިއްލަ ޒާތުަގއި ޭބރުމީޑިއާ

އިުތރު ގޮތްތަެކއް ހަމަޖެހިފައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ިއތުރު ގޮތްތަެކއް ނޫނީ  ފަާރތްތަކަށް ވާންޖެހޭ. އެގޮތުން އެ

 ވަންޏާ އެ  ކުރެިވއްޖެ ކަމަށްގާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ. އެހެންީވމާ، އެފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި 

ވެގެންދާނެ. ަވސީލަތް އެ ީމހުންނަށް ފުރިހަމަެއ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ، ގޮސް ގެ ފުދުންތެރިކަން އިުތރު ެވގެންމީހުން

ނޑުމެންނަށް ެއނގިފައި އޮތް ގޮތުން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެސް ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްސް ނޫނީެވއްޖެއްޔާ މިހާރު އަޅުގަ

ކުރުުމގެ ވާހަކަ ިމ ން އެންމެ އެކަީށގެންވާ ެއއްޗެހިތަެކއް ެނތް. އެހެންވީމާ، އެ ެއއްޗެހިތަްއ ރަނގަޅުކުރައަުޑގަިއ ބޭނުން

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެކަން ފުރިހަމަކޮމި ގާނޫނުން އްޔާ ޖެ އްބުނޭ. އެހެންކަމަށްވެ ގާނޫނުަގއި އެބަ ށްދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ފުން ުއފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ވެްސ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އެ ދާއިރާަތަކށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަެއކީަގއި ހަމައެއާ

ނޑު ގަ ފަހުަގއި ޓީ.ީވ ގާނޫުނ ވުޖޫދުވުމަށް ކުރަީނ މިބޫުލކުރަނީ. ައޅުަގނުޑ އުއްމީދުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީޑިއާ ސެންޓަރުތަކެއް މޯލްޑިވްސް ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ރާއްޖޭގެ ެއކި ަކންކޮޅު ތަުކގައި އަުޅގަ

 ފުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެްއގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާނެކަން. އެހެންކަމަށްެވއްޖެއްޔާ ބޭނުންވާ މުވަްއޒަކުރެިވގެންޤާއިމު

ސަމާލުކަމެއް  ވާތީވެ އެަކމަށް ޚާއްޞަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  މި ،ތަމްރީނުދީ އުފައްދަިއ،، ތައްޔާރުކޮށް 
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ނުޑ ގާނޫނުގަިއ ވެްސ ެއކަން ލާޒިމު މު ކަމެްއ. މިކީ އަޅުަގނޑު ހިތުްނ ވަރަށް މުހިއްދިނުމަ ކުރާކަން އަުޅގަ

 ފާހަގަކުރަން. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ިއއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢު ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަ

ނުޑ ޙަޤީޤަތުގައި ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަ ވެސް މި އެދުނީ މި ބިލުެގ  ުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ރާއްޖޭގެ މު ބިލެއް. މި ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިއް ކަމުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލަކީ މިމުހިއްމު އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ މާތް ނޑުމެްނގެ އިސްތިޤުލާލާއި އަުޅގަ ނޑުމެން ރަްއކާތެރިކޮށް  ންެވގެންވާ ދީމިނިވަންކަމާއި އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން . އަޅުަގނޑު ވެސް އަޖައިުބވޭ ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މީޑިާއެގ ބައެއް ބޭފުޅުންނާބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަ ްއ އެބަހުރި ވާހަކަަތކެދޭތެރޭގަިއ ވެސް  ކަފުުޅގައި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުދެކެވިފަ ނޑުމެްނ . އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ ރާ ގޮތުަގިއ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މުޅި މީޑިާއގަިއ އަުޅގަ

ްނތައްތައް، ނޭްއގާނީ ކަންަތްއ ކުާރ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ބައެްއ ކަހަލަ ކަމަސައްކަތް

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ މަދު ބައެއްގެ ފަރާގެ ވަރަށް މަދު ބައެމި ފެންނަމުންދަނީ. މީޑިއާގެ ތެރޭ ފަރާތުން އްގެ ތުން. އަޅުގަ

 .ތަުކަގއި ވެސް ހަމަ ކެމެރާ މި އަޅުވާލަނީ ގޮސް ހަމަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ލޮލަށްއަޅުަގނޑުމެން މުޒާހަރާ

ނުޑގެ ތެރޭަގއި ހުރި ގުނަވަންަތއް ވެސް އަޅުވާލަނީ.  ފެންނަ ހިސާބަށް މި އެިކއެިކ ކަންތައްތައް ވެސް  ،ހަށިގަ

ނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މައަށް ހަ ރާއްޖެ މިއަދު މި ދެކޭ ތަރައްޤީއާއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ންގެ އަމިއްލަ ބަހުން މު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑުމެދިޔުމަށް ޓަކައި މި މީޑިާއގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިއް

އެިކއެކި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަްއ  ތަކާއިއަޅުަގނޑުމެން ދީނީ ޕްރޮގްރާމު ،ކުެރވިތަްއޔާރު ޕްރޮގްރާމުތައް

ނޑުމެްނގެ ސިޓިންރޫމު ކުރަން އެބަޤާއިމު ނޑުމެްނގެ ހޮޅުައށިތަކު ޖެހޭ. އަުޅގަ ދު ިތއްބެިވ ތަކުަގއި މިއަަގއި، އަުޅގަ

ކުގެ އެިކއެކި ސަގާފަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން ތަައަވށްޓެރި ޤައުމު ޅުަގނޑުމެންގެދަރިންނަށް މިއަދު އަބޭފުޅުން މާމަ، ކާފަ

ނޑުމެްނގެ މާތްެވގެްނވާ ދީާނއިއޭެގ ސަބަބުން އަޅު  ދައްކަިއ، ޅުަގނޑުމެްނގެ އާަދކާދައަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ބަހާއި، އަ ގަ

ކުރަން. އާއެކު ފާހަގަ ނުޑ ހިތާމައަާރ މިންވަރަށް މިއަދު ކަންތައްަތއް ފެނިގެންދާކަން ައޅުގަ ބުރޫއަރާ މިންވަރަށް، ބުރޫ 

ބޭރު  ންމެ ަފހަރަކު ގެއްލިަފއި ހުރީހުރި ކޮ އިސްތިޤުާލލު ގެއްލިފައި އީސް. ަޤއުމެްއގެ މިނިވަންކަމާއިއިްއޒަތްތެރި ރަ

 ބަޔެްއގެ ނުފޫޒުތައް ވަެދގެން. މި ރާއްޖެ އެކަންޏެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގިއ ވެސް ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ. އެ 
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ނޑުމެންެގ ސަގާ، ޤައުމުތަކުގެ ތެެރއަށް ނުފޫުޒތައް ފޯރި ގެ ތެެރއަށް އެެހން ބައެްއގެ ސަގާފަތްަތއް ފަތުއަުޅގަ

. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ބައެއް ހިންދީ ޑްރާމާތަކުަގއި ފެންނަ ބައެއް މަންޒަރުތަކަކީ މަސްހުނިވެގެންދިޔުން

ނޑުމެން ބޫުލކުރާ މީހުން ކަންތައް ގަ ރާއްޖޭގައި އެ ކުެރވޭ މިންވަރަށް މިކަމަށް ގަބޫލުނަށް ޙަީޤޤަތްތައް މިއަދު އަުޅގަ

ގޭަގއި ތިބެގެން ެއކިެއކި  . މީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. ގޭގެ އަންހެންވެރިން ރެޔާއި ދުވާލުތިއްބޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އެބަ

މީ ޙަޤީޤަތް  ،މާހިާސބަށް ދިޔައި މި ްއކަިއ،މީހުން ފެނުނީމާ ބޮޑިބަތް ކަ ަތކުން ފެންނަކަސޯޓީތައް ބަަލއި، ކަސޯޓީ

އަުޅކަންކުރާ މަންޒަރުަތްއ  މަ މައްސަަލއެްއ މީ. ެއކިއެިކ ބުދު ދީންތަކުެގ މީހުންގަބޫލުކުެރވޭ ހިސާބަށް ދިޔައި ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް މިބަލައި، އެއީ ޙަޤީޤަތް ކަމަްށ ގަ ުރވަން އަުދ އެކި ނުޫފޒުތައް ފޯބޫލުކުރާ މިްނވަރަށް މިައދު އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ  ވާން މި . މިހެން ފަށައިފި ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ ގެ މައްސަަލއެއް. މީޑިއާޖެހެނީ އަޅުގަ

އައިޓަމުތަާކއި ަސގާފީ ކުޅިަވރުތައް ޤާއިމުކޮްށގެން ެއިކ ފީ މިއަދު ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަސގާ އަޅުަގނޑުމެން

މަންޒަރުތަްއ  ދިމަދިމާއަށް ގޮސް އެ ށް ގިނަ ރަށްރަށުން ދަތުރުފަތުރުކޮށްގެން އެވަރަ މަ ރާްއޖޭގެރަށްރަށުގައި ގެންިދޔައި

ދީފި އޭ. އެ ފުުރޞަތުތައް ތަނަވަްސކޮށްނުދެވެނީ ށް އެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްއެބަ ބަލާ. މާނައަކީ ައޅުަގނުޑމެންނަ

އަދި  ،އެހެނިހެން ހިންދީ ޑްރާމާތައް ވެސް އެްއ ވެސް އަދިަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި މި ކަސޯޓީ ވަންޏާ އަޅު ކަމަށް

ަގނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނވާ ތައް ވެސް ބަލާނެ ބަަޔކު ނުތިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުވެސްޓަރން އެިކެއކި ޝޯ އެހެނިހެން

ެގ ކަމަކީ މިދައުރު މީިޑއާ މު އެއް އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެންމެ މުހިއް ދީން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ިމއަދުއިސްލާން 

ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މު ކަންތައްތަެކއް ކުރަން އެބަހިއްތެރެއިން ކުރުން. މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މު

. ރެާޔއި ާއއި އިނާޔަތްތަްއ ދޭންއެކަީށގެންވާ މުސާރަ ށް ޖެހޭ މީިޑއާތަުކގަިއ މަސައްކަްތކުރާ މީުހންނަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ވަުރކުރުމަށް ޓަކައި ތައް ކަވަްއޒަފުން އެއީ. ރާއްޭޖގެ އެަތންމިތަނުގައި އެިކއެކި ިއވެންޓު ދުވާލު ބުރަ މަސައްކަތްކުރާ މު

ާއއި ިއނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ އިތުރަށް ފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މުސާރަބޭ އެ، މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހުން. އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނގެ މީޑިއާތައް ދޭންންހޭ އެކަށީގެްނވާ ތަމްރީނާއި ޓްރެއިނިޖެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ތަުކގަިއ . މިއަދު އަޅުގަ

 ކުރަންޖެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިރުއަރާިއރު އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއް މިކުރާ މުަވއްޒަފުން ޭބނުންމަސައްކަތް

ލޮޖީތައް އަންނަމުންދާ އި އަދި އެހެނިހެން ދިމަދިމާގައި އާ ޓެކްނޮންނަނީ އަންނަމުން. ފޭސްބުކްަގޔާއި ުޓވިޓަރަގޔާއަ

ނޑުމެން ؛ކަންތައްަތކަށް އެ ،ހިނދު ރަނގަޅަްށ ، ކަންތައްތަކަށް މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިތިބި ފުންނަކީ އެގެ މުަވްއޒަައޅުގަ

އެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ.  ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ތިބި ބަޔަކަށް ހަދަިއގެން ޓްރެއިނިން 

ބްރޯްޑކާސްިޓން މީޑިއާތައް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޓްރެިއނިންކޮށްގެން ކަންތައްަތއް  އެހެންވީމާ، މި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ހުރި  ކުރާއިުރގައި ާރއްޖޭގެ ެއކިެއިކ ދިމާތަކުން ހުރިހާ އިވެންޓުތައް ކަވަުރކުރެވޭ ގޮތަށް، އަުޅގަ

އްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަްނ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ދެފުށް ފެންނަ، ސާފު އުސޫލަކުން ރަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ މިއަދު  ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަ އެބަ ޖެހޭ. އެ ނިޒާމު ފެއިްލަވމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަ



38 

 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ މި ސަރުކާރުން ތަފާތު  ކޮންމެ؛ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ދިޔަކަމުަގއި ިވޔަސް ައޅުގަ

މަސައްކަތްތަްއ، ތަފާތު މަޝްރޫޢުތައް، ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުަތއް ރާވަމުންދާ މަންޒަރު. ބަނދަރުތައް ބައްލަާވ އިނގޭތޯ. 

ކިތައް ރަުށގައިތޯ ބަނދަރުތަްއ ހެދެމުން އެ ދަނީ. މިސްކިތްތައް އެޅެމުން އެ ދަނީ. އެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ރައްޔިތުންާނ 

ނުޑ މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. ްސކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ، ދަތިާވ ހަމަޔަކަށް ނުލި ބެއޭ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ެއއީ އަުޅގަ

ކަންތައްތަްއ، ސްކޫލްަތކަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް، ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ، ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ، 

ލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭ. މީޑިއާައކީ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ދަތިވަމުން އަންނަ ކަންތައްތައް؛ މި ކަންތައްތަުކގެ މަޢު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް؛ އަޅުަގނޑު މިއަދު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކޭ ޑިޮމކްރެޓިކު ނިޒާުމގެ ތެރެއިްނ 

ާއގެ ދައުރު؛ ަޙއްޤު މަޤާމު ރާއްޖޭަގއި އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަުކގައި ވެސް ހަތަރުވަނަ ބާރަކީ މީޑިއާ މިއަދު. ީމޑި

މީޑިއާއަށް ީދގެން ނޫނިއްާޔ މީޑިއާގެ މަޤާމެއް އަދާުނކުރެވޭނެ. މީިޑއާަގއި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކުރާ މީހުން 

މިނިވަންކަމާއެުކ ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަން ފޯރުކޮށްދޭން އެަބ ޖެހޭ. އެކަީށގެންާވ ޓްރެއިިނންއާއި އެކަީށގެންާވ ތަޢުލީމު 

ން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެާއއެކު އެކަީށގެންާވ މުސާަރއާއި އިނާޔަތްަތއް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެން އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ

ނޑުމެންނަށް މީޑިއާެގ ދައުރު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާނުކުެރވޭނެ.  ޖެހޭ. މި ކަންތައްތައް ނުކޮްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ށް އެކަީށގެންވާ ޕްރޮގްރާމުތަެކއް ރާަވއިލެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަކީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭރުގެ ަސާގފަތްތަކާ ދުރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުން ގެންެދވިދާނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މާތްެވގެްނވާ އިސްލާން ދީނާއި ައޅުަގނޑުމެ  ންގެ އާދަކާދަ ދެކެ ލޯިބވާ މި މުޖުތަމަޢު ދެކެ ލޯބިވާ އަޅުގަ

ބަޔަކަށް ހެދޭނެ. އެ ހެދޭނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީޑިާއގެ ަދއުރު ފުރިހަމަޔަށް އަދާކޮްށގެްނ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދެވަަނ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ އަޅުަގނޑު ުކޑަކޮށް ގާ ނޫނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ެމންބަރަކަށްމެ ސަމާލުކަމަށް  ބަލައި، މި ބިލު ބަލައިލީ. ަބލައިލިއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް  29ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ އެއް ކަެމއް އެބަ އޮތް. އާދެ، މި ބިލުގެ  ވަނަ މާއްދާ؛ ެއއީ ައޅުގަ

ނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލަީނ. މެންބަރަކު މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއް ނެތި ގަވަރނިން ބޯޑުެގ އޮޅުންއަރާ ގޮތަކަށް އޮތީމާ ައޅު ގަ
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ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުނުވާތާ ިވދިވިދިގެން ހަ މަސްދުވަސް ާފއިތުެވއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ އޭާނގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ 

ތުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ، އެ ނިންމުން ރައްޔިތުންެގ އަދާކުރުމަށް ަގވަރނިން ބޯޑުެގ ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބަިއގެ އަްޣލަބިއްޔަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ބަިއގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން އެ ނިންމުން ފާސްކުރުމާއެކު 

ނޑުމެންނަށް މި އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނޭ. މި މާއްދާގައި ަކނޑައަަޅއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތން، އަޅުގަ 

ޖެހެނީ ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގުަލކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން މި ޖެހެނީ. މުޅި ބޯޑު އެއްކޮށް އެ މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް އެ 

ބޯޑުގެ ތިން ބައިުކޅަ ދެ ބައި  ނުލިބޭހާ ހިނދަކު އެ މަޤާމުން ކިތަންމެ ވަރުގަދައަށް، ކިތަންމެ ނުބައިކޮށް 

ނޑުމެންނަކަށް ނޯންާނނެ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރާނެ އެްއވެސް ާޖގަެއއް މިއަކުްނ މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ވެްސ  އަުޅގަ

ނުލިބޭ. ދެވަނަ ކަމަީކ، ޖަްލސާތަކަށް ހަ މަސްދުވަްސ ހާޒިރުނުވި ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ ނުވަތަ އޭނާގެ މަޤާމުެގ 

ގަިއ ތިބި މެންބަރުންގެ ތިން ބަިއކުޅަ ެދ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާނުކުރި ކަުމގަިއ ވީނަމަެވސް، މި ދެންނެިވ ގޮތަށް އެ ބޯޑު 

ބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަެމއް ފާސްނުކުރާހާ ހިނދަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް އެކަން ައއުމުގެ އެްއވެްސ 

ފުރުޞަތެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، މި މާއްާދއަކުން ނުދޭ. ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަަކއަީކ ބޯޑުެގ ތިން ބަިއކުޅަ ެދ 

ބައިގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްކުރަން މަޖުބޫރޭ އެ މެންބަރަކާ ދޭތެރޭަގއި، ނޫނީ އެ މެންބަރަކު ަވޒީފާއަށް ނަަޔްސ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުނކުރިޔަްސ. ނުކުރާހާ ހިނދަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ަދއުރެއް ނެތް. ދެން ދެވަނަ 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަ ނީ މި މާއްދާގައި މަޖިލީހަށް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެ ބައިކުޅަ ެއްއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަކަށް ނޭނގުނު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުެވ ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި ެމންބަރުންގެ ދެ ބަިއކުޅަ އެްއ  ބައި، އެައކުން އަުޅގަ

ނަޑކަށް  ބައި ކަމެއް ުނވަތަ މުޅި ޖުުމލަ މެންބަރުންގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ަބއި ކަެމއް ެވސް މި މާއްދާއަކުން އަުޅގަ

ސާފެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ަމޖިލިސް މެންބަރުންގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ަބއޭ އޮތުމުގެ މާނަ އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެްއ 

ތަފްސީލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ނޑު މި މާއްދާއާ މެދުގައި އަޅުަގނޑު މެން މި މާއްދާއާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. މިއީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއއް ނުކުތާތަެކއް މިއީ. މިއީ ވަރަށް ނުރަްއކާތެރިކޮށް ވެސް އޮތް ާމއްދާއެއް ިމއީ. 

އުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ަދންނަވައިލީ. ދެވަނަ ކަމަކަްށ މި މާއްދާއަކީ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ެއބަ އޮވޭ މިވެނި ކަންތައްަތެކއް، ެއވެނި ކަންތައްަތކެއް 

 ނެ ކަމެއް ކަމަށް.އެްއވެސް މެންބަރަކު ވެސް ކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަްށ، އަިދ މި ކަންތައްތަކަކީ މިއީ ުކރަންޖެހޭ

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ކަެމްއ ކުރަން ޮއެވ، ެއކަމެއް ުނޮކށްފި ކަމުގަިއ ވަީނ ނަމަ، ެއކަމާ ދޭތެރޭގަިއ އޮންނަްނވާނެ 

ނަޑކަށް،  ކޮންމެވެސް އުސޫެލއް ޤާއިމުުކރެވިފައި ކޮންމެެވސް މާއްދާައުކން. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނު ކިޔާކިޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގުނު. ހަމައެކަނި އޮތް ގޮތަކީ މި  އެކަމެއް ުނކޮށްފި ކަމުަގއި ަވނީ ނަމަ ވާންޖެހޭ ގޮތެއް ައޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާަގިއ އޮތް، އެ ކޮމިީޓގައި ުނވަތަ އެ ބޯުޑގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތިން ބަިއކުޅަ ދެ ބަިއގެ  29ދެންނެވި 
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 ފިަޔވައި އިތުރު ކަެމއް ނާދޭ. ިއޞްލާޙެއް ެވސް ހުށަހެޅުމުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަެމއް ފާްސެވގެން މެންބަރު ވަިކކުރުން

މި ދެންނެވި ކަްނތައްތަކަކީ ވެސް މިއީ ކޮމިީޓގެ ، . އެހެންވީމާގެަނއުމުގެ ާޖގަެއއް ވެސް ިމއަކުން ނުދޭނުވަތަ އިޞްލާޙު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުުމގައި ކުަރއްވަންޖެހޭ ަކމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ފެންނާތީ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވާ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ  ެއކު އަޅުަގނޑު ކުރުކުުރކޮށް ވަގުތު ނެތުމާ، ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ އިސްލާމީ ފަތަީކ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެ އަގު ޮބޑު ތަރިކަ ެއއީ. ސަގާ ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

ވެސް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް،  ފައިވާ ނަސީބަކީ ވެސް އެއީ. އަުޅަގނޑުމެން އުޅެން އޮތް ގޮތަކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބި

ނޑުމެންނަށް އެކަން  ކާދީނުގައި ކަންތައްތަަގނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނާވ އިސްލާން އަޅު ގުޭޅގޮތުން ޓީވީތަކުްނ އަޅުގަ

ހަމަޔަށް މި  އެކި ޗެނަލްަތކުން އަޅުަގނޑުމެންނާކި ފެނިގެންދާލެއް ތަންކޮޅެއް ުކޑަ. އެިކއެކި ބޭުރގެ ޤައުމުަތކުގެ އެ

ނޑު ަދންނަވާނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، ނޑުމެންނަށް އޮތީ  އަންނަނީ މުޅިން ތަފާތު ދީންތަކުގެ ވާހަަކ. އަުޅގަ އަުޅގަ

 .ލިބޭ ންނަށް ޙައްލުުނގެ ކޮންމެ އާޔަަތކުންމެ އަޅުަގނޑުމެނަ ކަންތަުކގަިއ ޙައްލު ލިބިފަ. ޤުރުއާވަރަށް ގި

ނުޑމެންނަށް ކޮންމެ ކަމަކުންމެ ޙައްލު ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަމުގެ ިހތުގެ ފިނިކަން ލިބޭ. އަުޅގަ

ެގ ސުންނަތުން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމަށް ަޙއްލު ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، رسول صلّى هللا عليه وسّلمކީރިތި 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ފަހަރު ވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް ހަކަދެެކވޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހީވާ ކަހަލަ ެއީއ އަުޅގަ

ނުޑމެން އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ ާގނޫނު ފިޔަވައި ދެވަނަ އެްއޗެްއ ނެތޭ.   އޮތް ެއއްެޗއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 7.1އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޕަބްލިކު ސަރިވސް މީޑިާއގެ ބިުލގެ ބަުހސްގަިއ ވާަހކަފުޅުދައްަކވަން 

އަުދގެ ވޯޓަްށ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ިނމުނީ. މި ބިލުގެ ބަހުސް ނިމުމާ އެކީަގއި މި

އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯަޓށް ދާއިރުަގއި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާ މެދު ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ފެންނަ 

ގޮތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮްނނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ިމ ދަންފަޅި މި ހިސާބުން 

  އި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސަ އަިއގެްނ ކުރިއަށް ދާނަން. ގަ 11:00ކުރުކޮށްލުމަށްފަހުގައި 

 

 ]އަށް  10:31އިްނ  10:25ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

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

މިއަދުގެ ެދވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރައށް ގެންދަން ކަމަށް. މި ވަގުުތ މަސައްކަތް ފަށަން ވެފައި . الس الم عليكم

 އިން ފެށިގެން.  7.2މި އޮތީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ ، 7.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  -7.2

އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ، 2008/8ންބަރު ނަ

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި  13ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015ަގއި ބޭްއވުނު،  2015މާރިޗު  30އިްއވާފައި ވަނީ 

. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މަނިކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާދާއިރާގެ  ހުޅުހެންވޭރުބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު 

ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ ، 2008/8`. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫުނ ނަންބަރު 

ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ. އާދެ! މި އިޞްލާަޙކީ ބުނެވިދިަޔ ގާނޫުނގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު...ގާނޫނަށް   23ެގނައުމުގެ ބިލު އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެްއ އިތުރުކުރުން. ކޮމިޝަނުްނ  4ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ 

ސިާޔސީ ޕާޓީެގ ، 2013/4ރު ގާނޫނު ނަންބަ -5 .ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 23ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އިންތިޚާބުތައް. 

ކޮށްފައިވާ ިސޔާީސ ޕާޓީއަކުން އެ ޕާީޓއެްއގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް މަތީން ރަޖިސްޓްރީ ގާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެ

ނޑު މި ގާނޫނަށް ގެނައުމަށް ޓަކަިއ  ނޑިޑޭެޓއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު. މި އިޞްލާޙު އަޅުގަ ކުރިމަތިލާނެ ކެ

ވެަފއި ހުރި ލީހަށް މި ހުށަހެޅީ މާޒީވެދިޔަ ުދވަސްތަކަްށ ބަލާއިރުަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ތެޭރގައި ދިމާރައްޔިތުންގެ މަޖި

މުްސތަޤުބަލުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެޭރގައި ވީހާވެސް ހަމަޖެހުން އޮވެގެން  މައްސަލަތަކަށް ބަލައި،

ޙަޤީަޤތްތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅީ.  ކުރެވިފަިއވާއަށްދާނެ ގޮތުގެ މަތީްނ ތަޖުރިބާކުރި

ގިނަ މީުހންނަކީ އެ މީހުންގެ ިސޔާީސ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ަމއިދާނުގައި މަަސއްކަތްކުާރ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ އިސް

އަޅުަގނޑު ވެސް ިމއީ.  ފަހުގެ މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުން. އޭގެތެެރއިން ެއކަކު މުސްތަޤުބަލު އެންމެ

އުްސ ކޮންމެ މީހަކަށް ެއ މީހެއްެގ މަަސއްަކތްކުރާ ސިޔާީސ ފުންނާބު ހަމައަށް ިދޔުމަކީ ސިޔާސީ ާދއިރާަގއި ވެރިކަމާ

ނޑެއް ބަލަިއގެން އެ ގެ ސިޔާީސ ހިސާބަށް ދާން ބޭނުންވާ ބައެއް. އެހެްނނަމަވެސް، ރާއްޖޭ  މައްޗަށް ތާއީދު އޮތް މިންގަ

ނޑުމެންނަްށ 2005 ޕާޓީ އުފެދިގެން ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ތަޖުރިބާ އަޅުގަ

ކަމުަގއި ިވަޔްސ  ކުރެވިފައި ހުރީ ވަރަށް ހިތިކޮށް. ަވކި ޕާޓީެއއް ނޫން. ބޮޑެތި ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްކުރި

އެމް.ޑީ.ީޕ  އި.ޕީ ތެރޭގައި އުފެދިގެންދިޔަ ބޮޑު މައްސަލައާޑީ.އާރު ،އަޅުަގނޑު ކުރު މާޒީައކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ
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ސަލަތަުކގެ މައްޗަްށ ދިޔަ ިރާޔސީ ޕްރައިމަރީގެ ދެ ބުެރއްގެ މަތީން އުފެދިގެންދިަޔ މައްތެރޭގައި ހިނގައި

ީޓގެ ތެޭރގަިއ އަދާލަތު ޕާ ލުމުން ވެސް ހަމަ މި ވާހަކަ މި ގޮތަށް ދެެކވޭ. ވެރިކަމަށް އަމާުޒވެގެން ައިއސްއަލިއަުޅަވއި

ން ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަްށ ހިނގާ ގޮސްފަިއވޭ. މީގެ ގޮަތށް ކަން ދިޔަ ަމއްސަލަތަުކގައި ވެސް ހަމަ މި ދެންނެވިހިނގައި

ގޯްސވެގެންދާތީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން މި ޖެހެނީ. ޕާޓީއެއް ހިންގަންތިބޭ ިއސްވެރިންގެ ތެޭރގައި ހުންނަ 

ބޮުޑ ބާރުތަކެއް އެބަ އޮތް. އެ  ޮކށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ވަރަށްއްެގ ތެރޭގައި އެ ޕާޓީ ކޮންޓްރޯލް އެ ބަ އެކަކު ުނވަތަ މަދު

ހުންތައް ރަށްރަށުަގއި ވޯޓު ހޯދަން ތިބޭ ގިނަ މީ  ،ބާރުތަކުގެ ސަބަބުން ޕާޓީގެ ެއކިއެކި ދާއިރާަތކާއި ގުނަންތަުކގައި ތިބޭ

އަދި ޕާޓީގެ ބާރުތަްއ  ،ޕާޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ވެސް .ތިބެނީ އެ ފަރާތްތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސްހުނިވެފަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ  މުޚްތާރު އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލައި،ދުގޮުތގައި ޚު ބޭނުންކުރުމުގައި ވެސް. ޑިޮމކްރަސީައކީ އަުޅގަ

ތަ މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި އެެކއްގެ ބާރުގެ ދަށުން ޕާޓީތައް ވެސް އަދި މުޅި ޤައުމު ވެސް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ނުވަ

ެވގެންނުވާނެ ޤައުމު ޑިމޮކްރަސީވެަފއި ޕާޓީތައް ޑިކްޓޭުޓކުރެޭވ  ގެަނއި ސިްސޓަމެއް. އެ ސިސްޓަމު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ުނވަތަ ޕާޓީތައް ުޚދުމުޚް އެްއޗަކަށް. ތާރު ސިސްޓަމަކަށް ހިނގާ ެއއްަޗކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުގެ ިސޔާސީ ހަޔާްތ  .ލާނަންވެރި ހާލެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުަގއި ދަންނަވައިރަށް ހިތާމަވަ ނޑަކީ ައޅުގަ އަުޅގަ

ފެށުނީއްސުރެ ފަށަިއގެން އެްމ.ޑީ.ޕީއަށް ަޓކަިއ ވަރަްށ ބޮަޑށް ޤުރުބާންވަމުން ައއި މީހެއްކަން އެންމެންނަށް ވެްސ 

. އެކަމަކު ދެެކވުނު ވާހަަކެއއްގެ އަނގަ ފަރިތަެވގެން މަީތގައި މިހިރީވެްސ އެ ފިޔަވަޅު އެނގޭނެ. އަދި މިއަދު

ވަނަ އަހަރުގެ ވެރިަކމަށް ކުރިމަތިލާނަމޭ ބުނީތީވެ  2018ން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްަގއި ޔަދިޔައިނުން ގޮސް އެމް.ޑީ.ޕީދި

ނަން އިއްވާފަިއ  ވަނީ ބޭރުކުރުމަށްއަޅުަގނޑު މި އަޅުަގނުޑގެ ބޮލުަގއި މުޅިން އެހެންކަމަކާ ގުުޅވާފައި ޕާޓީން ވެސް 

ލަތަށް ދާން މި ޖެހެނީ ވެރިކަމާ ހަމައަށް ހާ ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް ބުނަންޏާ އެއްވެސް ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއ ނެތި. އެ

މުނައްވަރު ޕާީޓ ދޫކޮށް ޮގސް އެހެން ޕާޓީެއއް ހަދަން  ސް ޑރ.ގެ ާޕޓީގެ ތާރީޚަށް ބަލައިިލޔަައޅުަގނޑުމެންކައިިރވީމަ. 

އަިދ  އިޖެހިފައި އޮތް ަމއްސަލައާ އި ޮގްސ އެހެން ޕާޓީއެްއ ހަދަންޑރ.ޑީޑީ ޕާޓީ ދޫކޮށްފަ  އިއާ ޖެހިފައި އޮތް މައްސަލަ

ދު ައޅުަގނޑަްށ އި ޚުމަްއސަލައާ އޮތް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ލީޑަރޝިުޕން ވަިކވާންޖެހިފައި

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ތެރޭަގއި ހުރި  ކަންތައްތައް. ދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިމާވި ކަންތައްތަކަކީ ައުޅގަ

ށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޑީ.ާއރު.ޕީއާ ބެހޭ ގޮތުން ިޚޔާލުފުުޅކުރަްއވާ. ރަީއސް މައުމޫނާ ިޚޔާލު ތަފާތުެވގެން ވެިރކަމަ

ގައި ހުންނެިވ ކިަތއް މީހުންތޯ ދިޔައީ؟ އެންމެުކަޑވެގެްނ މިއަދު ދައުލަތުެގ ހޯމް މިނިސްޓަރު މަޤާމު ޓަކައި އަމާޒުހިފި

ދިޔަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕްރައިމަރީގެ ަމއްސަލަ ެވސް ރަނގަޅަށް އެނގޭ. މިީއ އި ރައީސް ޔާމީނާ ދޭތެރޭގައި ހިނަގއިމީހާއާ

ސިާޔސީ ގޮތުން ކަންކަންކުރަްނ  ،އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މެނިފެސްޓޯއެއް ގެނެސްދީގެން 

ންނަންވީ އަޚްލާޤީ މިންަގނެޑއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ނިންމީ އަުޅަގނޑުމެން ނިކުންނަ ބައެްއގެ ތެޭރގަިއ ހު

ގަބޫލުކުރާ ފަރާތެއް ގޮތުގައި މި ތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބޭ ނުވަަތ  ފަހުގެ ބަސް އެންމެ
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މަގަށް ައޅުވަން ތިބޭ ބައެްއ. ެއީއ މަކަންކަން ހައަދި އެ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ، ހޮވާފައި ތިބޭ ބަޔަކު އެބަ ތިބޭ

ވުމުން ވެރިކަން ވެްސ  ފަހުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން. ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަތީޖާއަކީ އެންމެ

މި ލިބެނީ. މެންބަރުކަން ވެްސ މި ލިބެނީ. އަދި އެހެން ަމޤާމެއް ވެސް މި ލިބެނީ. އެެހންވީމާ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ 

ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީކުެރވިފަިއވާ ޕާޓީތަކުން ބާްއވަންޖެހޭ  ،ޕްރައިމަރީ ބާްއވާނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ  ރިޔާސީ

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ބާއްވަންޖެހޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ،ފަހުން ބާއްވާނީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ މީގެ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ަގވާއިެދްއގެ މަތީންނޭ. އެކަމަކު އެ ނޑިޑޭޓަކު ލީ  .ެއއްޮގތަށް ޕާޓީތަކުގެ އުސޫލުތަކާަގވާއިދަކީ ެއ  ކަ އެންމެ ކެ

 އެކަން ،ކަމުގައި ވިޔަސް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ޓަކައި އެ ޕާޓީގެ އަާސސީ ަގވާއިުދގަިއ އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ

ނިންމުމަކީ އެއީ ޕާޓީތަކުން  ކުރަންޖެހޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ

ގަބޫލުކުރަޖެހޭނެ ނިންމުމެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ މައްސަަލއެއް. 

ދިމާލަށް ދާން ކުރެވޭ މަަސއްކަތެްއ ނޫން.  ތަ ަވކިގޮަތކަށް ަވކި ފިކުރަކާުނވަ ،މިއީ ވަކި މީހަކަށް އަމާުޒުކރެވޭ

މުސްތަޤުބަލުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަމަ މިހާލު  ،ނަމަ ޑުމެންނަށް މިކަން ނުކޮށްފިއަޅުަގނ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ބުރައަބަދު ދިމާވަމުންދާނެ. ހަމަ އަބަދު ދިމާވަމުންދާނެ. އަ  އުފުލަިއގެން ކުރަމުންދާ ޅުގަ

މީހުން ބޭނުންވީމާ އަބުރު ކަތިލައިލާ އުސޫލުްނ  އި ތިބޭ މީހުން އެމަސައްކަތަކީ ސިޔާސީ ޕާީޓެއއްގެ އިްސވެރިކަުމގަ

ނޑުގެ އަމިއްަލ ކަތިލާލައި ެއއްލައިެލވޭ ެއއްަޗކަށް ެވގެން ނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ުނވަތަ އަުޅގަ

ނޑު ވީ ުޤރުބާން މާތް ހި ރައްޔިތުންނަށް ދެނެވޮޑިގެންާވނެ. ދިވެهللا ސިޔާސީ ހަޔާތް އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ބަހައްޓާަފއި ހުރި ހާލަކީ މި ދެންނެވި ހާލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް.  ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ. އެކަމަުކ މިއަދު އަޅުގަ

ނ ނޑުމެން އަބަދު ދައްކަމުންދިޔަ ާވހަކަ ފަ ގެ ކަމުނުދާ ޑިޔާރު ކުރެވުނު އެްއވެސް ކަމެއް ެނތް. މި ތަނުގައި އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންގެ އަގައިން ވެސް ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަވެސް  ވާހަކަ. މިއަދު ކަމުނުދާ ގެ ފަ

ނޑި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ޔާެރްއގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފާއިޒަށް ނިމިދިަޔ މި މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ުއއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު 5ދީ ބޭރުކުރުމަީކ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވިސްނުން ެއއީ ވޯޓު ނޑިާޔރުގެ ބަދަލުކުރުމަީކ ވެްސ ފަ ންނަށް ފަ

 އެްއގޮތަށް ަކންކުރި މީހެއްގެ ނަމުގައި ަބދުނާމު ހޯދާފައި ކޮންމެވެސް މެްނގެ ވިސްނުމެއް. އެ ވިސްނުމާއަޅުަގނޑު

ނޑު  ބޮޑަށް ދައްކަްނ ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް ނޫން.  . ދެން އެއަކީ މާމި ހުންނަނީ ޕާޓީން ބޭރުކޮށްލާފަގޮތަކުން އަުޅގަ

ނޑު މިކަން ބޭނުންވާތީ އެ ކަމަކު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިާޔސީ ދާއިރާ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ކުރިއަށް ގެންިދޔުމަށް އަޅުގަ

ބޮޑު  އަޅުަގނޑަށް މާ ،އަޅުަގނޑު މި ތަނުގައި ިމ ތިއްބެވި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކިބައިން އެެދން

އެކަނި ހުންނަ މީހެއް. އަުޅަގނޑަކީ ެއކަިނމައިވެސް އެނގޭ. ތަނުގައި ނެތްކަން މިހާރު ވާިގވެރިންތަެކއް މި

ނޑު އެދެްނ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންނަށް  ގެއެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރެއް ގޮތުަގއި އަދި މި ހުންނަނީ. އަޅުގަ

ވަނަ ވެސް ދެ ުކރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތާ އެީކަގއި އެ ބޭފުޅާވެސް ތި ބޭފުޅުން ތިޔަ ވިދާޅުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ 
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ެވސް މާދަމާ ނޫންކަމެއް ނޭނެގ އަނެއްކާ ؛ އެ ބޭފުޅާއަށް އެ ފުރުޞަތު ދީ ،ވަނީ ިވއްޔާ  ދައުރަކަށް ދާން ބޭނުން ކަމަށް

ގަންނާނީ މި އަންނަ އިްނތިޚާބާ ދިމާކޮށް. މިހާރު ހުރެދާނެ މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުަގއި ތަޅަިއފޮޅައިރު ނިކުމެ ޢުމަރު ނަޞީ

ވަރަށް ރީއްޗަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުަކން ގެއްލިދާނެތީ. ެއކަމަކު ހަމަ ކައިރިވީމަ ނިކުންނާނެ.  ،ވަރަށް މަޑުމަޑުން

މީހާ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ކުީރަގއި ަރއީސް ޔާމީނަށް ވެސް ީމގައި އޮތީ ކުިރއެރުން. އަދި ދެްނ  ،އެހެންވީމާ. މިކަން ކޮށް 

ސް ައދި ދެން މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެވަަޑިއގެންނެވިޔަ ްސ ނަޝީދު ނިކުމާދަމާ ރައީ ،ތިއްބެވި އެހެން މީހުންނަށް ެވސް

ނިޑޑޭޓެއް  އަދި ޤާސިމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ދެއްވި ކަުމގައި ވިޔަްސ  ،ކަމުގައި ވިޔަސް  މްާރނު ނެރެން ދިމާކުރިގެ ގޮުތގައި ޢިކެ

އޮތީ  މިއަދު މިގޮތް  ދާއްތައް ަރއީސް ބަދަލުެވެގންމިކަން ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގއި ދާނީ މިގޮތަށް ދިޔައިމާ. ަކންތަ

ތިބީ ޣާޒީންނަށް ވެފަ. އިްއޔެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރީްއޗަށް ފެންނަން. ިއއްޔެ ބާޣީްނނަށް ގޮިވ މީހުން މިއަދު އެ 

ނޑުމެން ގައިން ޭލއޮހޮރިެގންދިޔަ ހުރިހާ މީހުން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކުރީ ސަފުަގއި  ބާޣީންނާ އިދިކޮޅަށް ނިކުމެ ައޅުގަ

އިްނޞާފަކީ މިކަހަލަ ެއއްެޗއް. ެއހެންވީމާ، ޒަމާން ބަދަލުެވގެްނ  .އެމް.ީޑ.ޕީގެ ީމހުން އެ ތިބީ އުފަލުންއަތުރާލަިއގެން 

މަގަށް އެޅުވުަމށް ޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަމަ، ހިނގައިދާނެ. ކަން ބަދަލުވެެގން ހިނގައިދާނެ. މިކަން ކަމަށް ޓަކައި

ނޑުމެ ން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ކޮންެމ ހޮވާފައި ތިބި ބަޔަީކ މި ތަނުގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ދައްކަނީ ެއއްވެސް ިސޔާސީ ވާހަަކއެްއ  ޮއތްކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގާނޫނަކުން ވެސް ކުރުމަކީ  އަޅުގަ

ޕާޓީތަކެްއގެ  ސީނޫން. އަޅުަގނޑު މި ރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަަކށް އަޅުަގނޑު އެދެން ތިޔަ ހުރިހާ ސިޔާ

އާނ!  ؛އޮތް. އަޅުަގނޑުެމން ވަރަށް ރީއްޗަށް މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ނިކުމެ ވެރިކަުމގެ ޯކޅުން އެބަތެރޭގައި ެވސް 

ކޮންމެ މީހަކީ  ،ވަރަްށ ރަނގަޅަށޭ ކިޔަިއގެން ތިބި ބައެއް މިއީ. ެއކަމަކު ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އެްއވެސް ކަމެއް ނެތޭ،

ަގއި ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުަމށްފަހުގައި ކަންކަން ބަދަލުވެެގންދާނެ. ހުޅުވާލެވިފައި އޮތް ެއއްޓީވެސް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާ

ކަމެއްަގއި ރަްއޔިތުންގެ ތާއީުދ ހޯދިދާނެ ގޮތް މިއަދު އެ އޮތީ ފެންނަން. އެއްވެސް މީހަކު ގަބޫލެއް ނުކުރޭ ރައީްސ 

ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު ތާއީދާއި މީހާއަށް  ބޫލުކުރިގަ .ޔާމީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރަކމަށް އައިސްފާނެ ކަމަކަށް

 ވީ ައރާ ވެރިކަމުަގއި. ގަބޫުލކުރިވީމާ، މިއަދު އެ ހުންނެ ޭއނަގެ ފަހަތަށް އަރާނެ ބަޔަކާ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަަޔކާއި

 ޖައިގައި ސީ ގޮުތން ވަރަށް ދަށު ދަރަޙަޤީޤަތެއް ނޫން އެއީކީ. މިީއ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ދަންނަވަނީ. ސިޔާ

އުޅުނު މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި. އެއީ އެކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. އެކަމަކު ފުރުޞަތު އޮުތން މީގައި ބޭނުންވަނީ. ވަކި 

ނޑަްށ ެވސް އެނގޭ އިނޭގތޯ! އެންދެރިމާެގއާޞަތު ބަންދުކޮށްފައި ދޫކޮށްލީމަ؛ ހިސާބަކުން އޭނަެގ ފުރު ކާމިނީ  އިއަުޅގަ

. . ދެން މިއަދަކީ އެ ވާހަަކ ދައްކަންވީ ުދވަހެއް ެވްސ ނުވެސް ނޫން ކަންނޭނގެގޭތެރޭަގއި އޮންނަ ތަޅާފޮޅުން

ެވއްޖެއްާޔ ޚުދުމުޚްތާރު އުސޫލުތަުކގެ ތެެރއިްނ އިލާއަކަްށ ބައްޓަްނެވގެންދާނެ އެްއޗަކަށް އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޕާޓީައކީ ޢާ 

ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާީޓއަށް މިއަދު ެއ  މި ރާއްޖެއިން ވިރާސީ ރަްސކަން ބަދަލުެވގެނެއް ނުދާނެ އިްއޒަތްތެރި

ނޑު ވަރަްށ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް އެ ދަނީ އެގޮތަށް ވަމުން. އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރޭ  ދަނީ އެހެން ވަމުން. އަުޅގަ
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ނޑު ގަބޫުލކުރާ ކަމެއް ނޫން. ބޭނުން  ،އާދޭސްކުރަން. ެއއްވެސް މީހަކަށް ނިކަމެތިކަމެއް  އަނިާޔެއއް ލިބުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ މުސްތަޤުވެސް ކަެމއް ނޫން. ެއކަަމކު މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ނިން  ބަލަކީ ކޮބައިތޯ.މަންވީ އަުޅގަ

މްރާުނ ކުރި ޢި ދުަވހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ އަނިޔާެއއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ މުްސތަޤުބަލަކީ ކޮބައިތޯ. އިހަށް

ނޑުމެންނަށް ުކރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ދެން  2018ން ގޮްސގެން ކުރީަގއި ބަހައްޓަިއގެން ދިދަެއއް ހިފައިގެ ަގއި އަުޅގަ

ނޑު މާ ބޮޑުވާނެ. އެކަމަކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަބއެއް އިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕ ދޭނެ ލަ

ނޑު ަވރަހިސޯ ކަމާ ހިތާމަކުރަން. ށް މިރުކޮށްގެން މިއަދު ތިބި ބައެއް އިސްވެރިންނަށް މިކަްނ ނުވިސްނޭތީ އަުޅގަ

ތެއް ލިބުނީމަ. މިއީ މިއަދު ގެން މި ހުންނަނީ މިކަހަލަ ފުރުޞަަގއި ވެސް ެއއްެޗއް ނުބުނެ މަޑުކޮށްލައިމީޑިއާ

ތަނުގައި ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލީގެ އަުޑގަަދވެގެން މި ދޭތެރެއިން މި ވާހަކަ ނުދެއްިކ  ވާހަކަދަްއކަން އޮތް ތަނަކީ. މި

ނޑު ދަންނަމި ފުރުޞަ ދިޔައީ. ެއކަމަކު ނޑު ެއއްގޮަތަކށްތު ލިބުނީތީ އަޅުގަ ވެސް ގަބޫލު ކަެމއް ނޫން ވާލަން. އަުޅގަ

ވެސް. ެއއްެވސް  ވެސް. ެއްއެވސް ސިޔާސީ ވެިރޔަކަށް އަިނޔާ ލިބުމަކީ އެްއވެސް ސިާޔސީ ވެރިަޔކު ޖަލުގައި އިނުމަކީ

ްނ ން. ައޅުަގނޑު އެ ވާަހކަ ނުދައްކާ ކަެމއް ނޫ ގަބޫލުކުރާކުރުަމކީ ައޅުަގނޑު  ދޭތެރޭގައި ނިކަމެިތކޮށް ކަމެއް މީހަކާ

ފުން ބޭރުކޮށްލާފައި ހުރީމަ. ޙަޤީޤަތަކީ ހުންނަނީ. އަދި ދެއްކެން ވެސް ނެތީ. ެއއިން ކަމަކާ ާވހަކަދެއްކެން ނެތީ ސަ މި

ނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް  ވެރިކަމާ ުއޅޭތީ. ެއކަމަކު އަިދ  ،ވެސް ދަންނަވަންެވސް އަުޅގަ

 އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑު. ވަރަށް هللا ޑިޑޭަޓކީ ގެ ރިާޔސީ ކެނ2018ްމީހުންނަށް ވެސް ދަންނަވަން ސިޔާސީ ހުރިހާ 

 ތަށް.ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅި ޝުކުރިއްޔާ  ގެ ވަގުތު. ެއގޮތުން ަގޑިއިުރެގ ބަހުސް 3ވަނީ  ަފއިިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ޖުމްލަ ކަ

މިނެޓު  24އަށް ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީ 7ނެޓު މި 47އަްށ ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 4މިެނޓު  28ަގޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ބަތްުނާވ މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސް 5ށް ިސކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަ 14ޓު މިނެ 10އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 35

ނޑު މިހާރު ތު ހުޅުވާލީ. )ަވގުތުކޮޅަ މިނެޓު. ބަހުސްގެ ަވގުތަށް ުފރުޞަ 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ކަށްފަހު( އަުޅގަ

 އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް. ތު މިފުރުޞަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

ޔާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަީއސްގެ ޮގނިޑކޮޅުަގއި މިއަދު `. ޝުކުރިއް 

ނޑުމަނިަވވާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ާދއިާރ ތަމްސީލުކުރައް ،އިންނެވި  ކު މި ހުށަހެޅުއްވެވީ އަުޅގަ

ބޭނުންތެރި ބިލެއް. އިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނުގެ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިާޔސީ މައިދާނަށް ނުހަނު 
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ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަގަކުެރްއވި، އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ތަކުާރރުކޮށް ދައްކާ ވާަހކަެއއް. އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމަށް ނުވަަތ 

ވަރަށް ބޮޑެިތ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ލީޑަރޝިޕަށް ޭބފުޅަކު ަވޑަިއގަންނަވަން މަަސއްކަތްޕުޅުކުަރްއވައިިފއްޔާ މިާހތަނަށް ހުރީ

ވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހިފައި  މަ ިގނަ ބޭފުޅުން ޕާޓީ ދޫކުރައްަވއި ކުރިމަތިލައްވަްނ ޖެހިވަޑަިއގެންފައޭ. ހަ ގޮންޖެހުންތަކާ

ނޑު އަބަދުވެސް ދަްއކާ ވާަހކަެއއް. މިއަދު އެ ލިސް ގެންދާ ޓު، ައޅުަގނޑު ކުީރގައި ކިޔަމުންހުރި ވާހަކަ މިއީ އަުޅގަ

މަިނކުފާނު ތަކުރާރުކުރަްއަވވައިިފ. އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް ޖެހިވަޑަިއގަތީ ޕާޓީން  ލިސްޓު މިއަދު އެ

މުނައްވަރަށް ޖެހިވަޑަިއގަތީ ޕާޓީން ނުކުމެވަޑަިއގަންނަވާށޭ. އިބްރާހީމްދީއަށް ޖެހިވަޑަިއގަތީ  ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ޑރ.

ވަަޑއިގަތީ ާޕޓީން ނުކުމެަވަޑއިގަންަނވާށޭ. މައްސަަލއަކީ އަށް ޖެހިން ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާށޭ. އަލްހާން ފަހުމީޕާޓީ

ާދޅުވާ މޯްލޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާީޓެގ އެ ބޭފުޅުން އެ ވި ،ކޮބައިތޯ؟ އެންމެ މައްސަަލއެްއ މައްސަލައަކީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ

ޖާގަ ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް ައއުމުގެ މެ މީހަކު ވެސް، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްން. ލީޑަރޝިޕަށް ކޮންމުކައަންޑިމޮކްރެޓިކު 

މަނިކުފާނު ނުވަތަ ތިމަން ޑީ.ީޕގެ ލީޑަރޝިޕަށް ހަމަ ތިމަންކޮންމެ ޕާޓީއެްއގައިމެ އޮންނަންވާނެ. އެ ޕާީޓގެ އެމް.

ދު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވެވި ްނނެވި ބޭފުޅުންނަށް މިހާތަނަށް، ޚުދެ ޝައުުގވެރިކަން އެބަ ހުއްޭޓ ވިދާޅުެވވޭ ހިސާބުން މި

ނުޑމެންނަށް ފެނުނުރީ މިހާވަޑައިގެން ހާލުކޮޅު ޖެހިފައި ހުކުފާނަށް ވެސް ޖެހިއިްއޒަތްތެރި މަނި ފެނުމުގައި. ތަނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަޢާރަފުދިވެހި ކުރިތާ އަދި މާ ގިނަ ޒަމާންތަކެްއ ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތައް؛ މަލްޓިޕާޓީ ސިސްޓަމު ައޅުގަ

މާޒީގެ ތެޭރގައި ހިނގާފައި ހުިރ ކަންކަމުން އަޅުަގނޑުމެން އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ކުރު  ނޫން މި ވެގެެނއް

ޖޭގެ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ފިލާވަޅު އެަބ ލިބިގަންނަންޖެހޭ. އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަުކރެއްވިހެން ިދވެހިރާއް

މެ ޕާީޓއެްއަގއި ޫނން އަދި ކޮން ބޮޑެތި ޕާޓީަތއް، ކުރެވޭ އިލެކްޝަނަކަްށ ނުވަތަ އިންތިޚާބަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭމޮނިޓަރ

ވިޔަސް ރިޔާސީ ޕްރައިމަީރެއއް އޮންނަ ކަމަށް ވެއްޖެްއާޔ އެ ޕްރައިމަރީ އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ 

ނޑު ތާއީުދކުރަން ހަމަ ބޭނުންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ެބލެހެއްޓޭ އެްއޗަކަށް ވާން. ަސބަބަކީ ހަމަ އަޅު އަކުރުން  ގަ

ނޑުމެްނގެ  ރާއްޖޭެގ ވެިރކަންކުުރމަށް ،ޅުވީއެ މަނިކުފާނު ިވދާ .އަކުރަށް ޓަކައި ަވޑަިއގަންނަވަްނ ބޭފުޅަކު އަުޅގަ

ނޑިޑޭ  ،ވާނަމަަޓކަށް މި ނަގަނީ. އެހެންކަމަށްސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ތެރެއިްނ، އޭގެ ީލޑަރޝިޕަށް މި ނަަގނީ. ރިޔާސީ ކެ

އިންތިޚާބުކުެރވޭ އިްނތިޚާބަކީ ވެސް ވަރަށް ދެފުށް  މަކަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅަކު އެފަދަ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ އެފަދަ މަޤާއެ

 ،ދާންޖެހޭ އިންތިޚާބަކަށް ވާންޖެހޭތީވެލެހެއްޓިގެންބެ ،ވަރަށް މިނިވަންކަމާއެކު ވާދަކުެރވިގެން  ،ފެންނަ ގޮތަށް

 އްޔާކުރިއަޅުަގނޑަށް ހަމަ މި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަކުުރން އަކުރަށް ތާއީދުކުރާ ހާލު އިށީންނަން. ޝު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުރައްވާ! މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމަށް. މާފު ކާށިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ތު މި އަރުވަނީނޑު މިހާރު ފުރުޞައަޅުގަ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ ތު ިމ އަރުވަީނ މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ އިއޮޅުމެއް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞައަޅުަގނޑަށް އެރި 

 ނަޢީމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ްށ ވާ އިޞްލާޙަ ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު ވެސް ދަންނަވަން. ޙަޤީ ޤަތުަގިއ ޕާޓީގެ އެތެޭރގައި ިރޔާސީ ެކނޑިޑޭެޓއް ޢަްއޔަންކުރުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަަކކީ ވެްސ ދެފުށް ފެންނަ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ބޭްއވޭ އިްނތިޚާބުތަކަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. 

ނޑުމެން ދިވެހި ާތރީޚަށް ބަލާއިރު ދިވެހިންގެ ެތރޭގައި ގިނަ ބަަޔކު ހިތް ޓީތަުކގެ ހަމަނުޖެހޭ ގޮތަށް ބައެްއ ޕާއެއީ އަުޅގަ

ށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ގޮތެްއގައި މި އިޞްލާޙަ ލައިންތިޚާބުތައް ގޮްއސަ ވާތީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޖުމު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ  އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ސިޔާީސ ޕާޓީގެ ގާނޫނު؛ މާފުކުރަްއވާ! ގާނޫނުަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން   2013/4`. ައއްސަލާމް ޢަލަިއުކމް. އާދެ! 

ށްފައިވާ ސިާޔީސ ޕާޓީއަކުން އެ ޕާޓީއެްއގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަޖިސްޓްރީކޮ

ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު. ިމ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުްނ، ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިޚާޔލު؛ މިފަދަ އިންތިޚާބުތަކުގެ ފުޅާކޮށް ބަހުސްކުރެވިދާނެ. ެތދެއްމެ ސިޔާސީ ޕާ ޓީތަކުން ައޅުގަ

ތެރޭގަިއ ޚިޔާލު ތަފާުތވުންތަްއ އެބަހުރި. އަދި ެއ ފަދަ އިްނތިޚާބުތަކަކީ ދޭދޭ ދެ ފަރާތެްއެގ ދެމެދުގައި ހިނގާ ވާދަވެިރ 

ނުަވތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަާނ ، އިންތިޚާބެއް ވެސް މެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭރަށް 

ހަމައަށް މި އިޞްލާޙު ގެނަުއމަށް ޓަކައި ވިސްާނ ކަމަށް ަވނީ ނަމަ، ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކެގ ވިސްނުމަީކ ކޮބައިޯތ ެވސް  

ނޑުމެންނަށް އިންސާފުވެރި އިންތިޚާެބއް ލިބޭނެ  ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޖުމުލަ ގޮެތްއގައި އަުޅގަ

ނޑު ެވސް މި ގޮ ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ނަމަ، އަުޅގަ ތަކަށް މި އިޞްލާޙު ާވކަަމށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ މިައދު ޑިމޮކްރަސީގެ ޅަފަތުަގއި  އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. ެއހެންމަވެސް މި ދެންނެވި ފަދައިން އަުޅގަ
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ނުޑމެން އެބަޖެހޭ މިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުންދާ ޤައުމަކަށް ވާހިނދު، އަ ުޅގަ

ނަޑއަޅަން.  ބަހުސްކުރެވި، ައޅުަގނޑުމެްނ ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމަށް ގޮތެއް ކަ

ކަކީ ދެފުށް ފެންނަ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޭްއވޭ ިއންތިޚާބުތަ

ނޑުމެްނ  މިނިވަން އިންސާފުވެިރ ިއންތިޚާބުތަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އަުޅގަ

ގެ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއް ފަރާތަކީ އެ ޕާޓީ ވެސް ވަކި ޚާއްޞަކޮށް ިސޔާސީޕާޓީތައް އުފެދުނު ފަހުން ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ

ނޑު މިހެން މިޔަ ދިގެ ގޮުތގައި ެވގެންހާނީ ލީޑަރެއްރޫ ނިންމާ ދަންނަވަނީ ޚާއްޞަކޮށް ނިމިގެންިދޔަ  ތަން. އެއީ ައޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް އި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަ  ނުދިޔަ ވާދަވެރި ފެނިގެންވެްސ ޕީ.ޕީ.އެމް ފިޔަވައި ެއއްެވސް ޕާޓީއަކުން އަުޅގަ

ކަމަށް  އިޞްލާޙަކާ ގުިޅގެން އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވާ . އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބެއް ބޭްއވިގެން ދިޔަ މަންޒަރެއްއިންތިޚާ

ނޑު ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ދުކުރަން. އިޞްލާޙަށް ތާއީވެސް މި  އަޅުގަ

ކަމަްށ  ނުވާުނވަތަ ފަހި، ނުވެހެން އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް މީގެތެރެއިން އިތުރަށް ފުރިހަމަދަންނަވާ އެހެންނަމަވެސް މި

ނޑު ހިތުްނ ކޮންމެހެން މި ވަނީ ޑުމެން އެންމެން ާތއީދުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނ ނަމަ އަުޅގަ

ކުރާ ވާަހަކ ނޑު ތާއީދު ގޮތެއްަގއި އަޅުަގނުޑމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްކެިވ ވާހަަކއަށް ވެސް ައޅުގަ ލަޖުމު

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ދު އިބްރާހީމަމުޙައްމަދު ވަޙީ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލުސްދޫތު

، 2008/8ދާ ބިލަކީ  ކުރެެވމުން މި ދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަ `. ޝުކުރިއްޔާ

ސް. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބަހުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ 

ނޑުމެްނގެ މަނިކަށް ޝުކުާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި ރު ދަންނަވަން. ސަބަބަަކށް ވަނީ އަުޅގަ

، ލިބިފައިާވ ހުރިހާ ޙައްޤެއް ޭއގެ ހުދޫދުެގ ތެރޭގައި އެންމެ މިނިވަން ންއަސާސީރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހި

ން އޮތުމަކީ އަދި ޭއގެ ބިންގާ ދެނެގަެނވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މިކަ ،ޭއގެ އަާސސް ،އެންމެ އިންސާފުވެރި ޭއގެ އަސްލު  އަދި

ވާހަަކ  ކުރާވެްސ މި ބިލަށް ތާއީދު ލަ ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑުރާ ކަމެއްކަުމގައި ވާީތވެ، ޖުމުބޫލުކުެވސް ގަ އަޅުަގނޑު 

އަދި ޕާޓީތަކުެގ  ނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ އުފެއްދުމާ އަދި އެ ޕާޓީަތްއ ހިންގުމާޖެހުދަންނަވާލަން ދަންނަވަން. މިހެން މި

ވުމާއި މިފަދަ ޒާތުގެ ކަންަތއްތަކަީކ އެއީ ކޮންމެ ދިވެހި ަރއްިޔތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ގާނޫީނ ހަރަކާތްތަކުގެ ަބއިވެރި 
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ވާނަ ާމއްދާަގިއ  17 ނޫނުއަާސސީގެޤާ، ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އި ޙައްޤެއް އެީއ. މިހެން މިކަން އޮތުމާ ެއކީގަ 

އި އިންސާފުްނ ތަކުގަ ހަރު މިފަދަ ބޮޑެތި ޕްރައިމަރީފަ ިއވާ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން ބަެއއްބަޔާންކޮށްފަ

ހީލަތުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަސްލު  އިމަކަރާ ފަހަރު ޙަްއޤު ނޫން ފަރާތްތަކަށް ބައެއްއެްއކިބާެވ، 

ނޑުެމންނަށް ތަޖުރިބާކުރެވިގެންލިބިގެންދިޔަ އެންމެ ފުރަތަަމ  ޕާޓީަގއި ޑިމޮކްރެޓިކު  ދިަޔއީ މޯލްިޑވިއަންކަން އަުޅގަ

 ތެޭރގަިއ ވާދަކުެރްއވި ގިނަ މެންބަރުންނަށް އެ ޕްރައިމަރީގެ  ގެ ބޭއްވުނު ޕްަރއިމަރީ އިންތިާޚބުގައި. އެ އިންތިޚާބު

. ެގއްލިގެން ގޮސްފަ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިންސާފު ވަނީ އެ ،އާއި ގެއްލުންތަެކއް ލިބިތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ 

ނޑުމެ ލަ ދުވަސްތަކެއް ކުރެވިފައި އޮތް ހަަމއެކަނި ދުވަހަކީ. އެހެންވީާމ، މިކަހަރިބާންނަށް ަތޖުމިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާޓަަކިއ އަޅު  ނުދިނުމަށްޔަވިތަކުރާރު ގެ ތެެރއިން މުލީަގއި އަދި ގާނޫުނތަކުގެ މަފްހޫނޫނުއަާސސީގެ އަގަ

ކަމެއް ކަމުގައި ވާީތވެ، މިއަުދ  ންޖެހޭނެކުރުމަކީ ޮކންމެހެން ކުރަރައްކާތެރި މި ޙައްޤު ހޯދައިއަޅުަގނޑުމެން 

 ،އަޅުަގނޑުމެން މި ހުރިހާ އިންތިޚާބެއް މަތިކޮށްަފއިާވ ފަރާތަކީ އިލެކްޝަންްސ ކޮިމޝަން ކަމުަގއި ވާއިުރގައި 

ކީ ގޮތުަގއި މިފަދަ ޕްރައިމަރީތައް ބެލެހެއްޓުމަ ގެކޮމިޝަނުން މިކަމުގެ ބެލުންތެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ އިލެކްޝަންސް

ނޑަށް ކަމެއް ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަްއވަންޖެހޭ ނޑު ދަންނަވާނީ  ބޫލުކުރެޭވ. އެ ސަބަބާެވސް ގަ ކަމަށް އަުޅގަ ހުރެ އަޅުގަ

ކަމާއި ފުރިހަމަ ޙައްޤުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ާޖގަ މީހަކަށް ލިބިެގންވާ މިނިވަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އެ، ކޮންމެ މީހަކަށްމެ

ޓަކައި އިެލކްޝަންްސ  އިތުބާރު ހޯދައި ދެނެގަތުމަށް ،ޓަކައި ޔަޤީންކަން ހޯދުމަށް ،ޓަަކއި ދިނުމަށްކަށަވަރުކޮށް

ނޑު ކޮމިޝަނުން މި ޕްރައިމަރީ ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންވެއްޖެ ކަމެއް ގަބޫލުކުރަން. އަދި  ކަމުަގއި އަުޅގަ

އެކަނި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން . އެއީ ހަމަކޮށްެލޭވ މާއްދާއެއްއިތުރުން މި އިޞްލާޙަކީ މިއީ ހަމައެކަނި އިތުރުމީގެ

ދިއުން. އާދެ! މިހެންވުމުގެ ނަތީޖާއަކަްށ ޭރގައި މި އިެލކްަޝން ހިމެނިގެންތަކުގެ ތެހައްޓަންޖެހޭ އިލެކްޝަންބަލަ

 މުސްތަޤިއްލު  ،މިނިވަން ތަނަކަށް ވެފައި ،ވެގެންދާނީ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށް ވެަފއި

ތަަކކަށް ތިޚާބުތަކަކީ ރައްޔިތުން ގަބޫލުުކރައްވާނެ ިއއްތިޚާބުތަނުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އިން ވެފައި އެ ތަނަކަށް

ނޑު މީހަކު ފައިސާ ހުރުމުގެ  ދަންނަވާލީ. އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ އެ ކުރަން މިެވސް މިއަށް ތާއީދު ވެގެބްދާނެީތވެ އަުޅގަ

 ކޮށްލުމަށް ަވކި މީހަކު އެކަހެރި މީހަކު ތެރޭަގއި އެގަަދވުމުގެ ސަބަބުން، ުނވަތަ ޕާޓީ ނުވަތަ އެމީާހގެ ނުފޫޒު ،ސަބަބުން

މިފަދަ  ުރގައި އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންޓަކައި މަސައްކަްތކުރުމުގެ ޖާގަެއއް އޭ

. އެހެންވީމާ، މާ ދިގުނުކޮށް ކުރުކޮށްލާނީ ނަމަ ތައް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ވަނީޕްރައިމަރީގެ އިެލކްޝަން

ނޑުށް ދިޔުމުގެ ބަދަލު ވާހަކަތަަކކަ  އަށް ެވސް ހަމަ ފުރިހަމަ މަ ކުރުކޮށްލާނީ މި ބިލަށް އަުޅަގނޑުވެްސ ހަ ގައި އަުޅގަ

ހުން ބަ ،ކަމަށް ބަެއއް މީހުންނަށް ބަހުން ކަންކަން ާޕޓީ ންނަަވމުން. އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކު ކުރާނެ ވާހަކަ ދަދުތާއީ

އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކެއް ނެތް ޕާޓީއެއްގެ  ކުކަމުަގއި ވީނަމަެވްސ ޑިމޮކްރެޓި ކުރިކަތްހަމައެކަނި ދެއްކުމަށް މަސައް 

ިދއުމަކީ ނޫނަކުން ލިބިގެންދާނެ ފުރުޞަތު މިފަދަ ގާުޅިވެގންތެރެއިން މިފަދަ ޕްރައިމަރީެއއް ބޭްއވުމަށް ޖާގަ ހު
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ޓަކައި މި ބިލު ހުށަހެޅި  ވާީތވެ، އެަކމަށް ކަމެއް ކަމުަގއި ނެތުންވުމެއް ލިބިގެންދާންަނށް ހިނިރައްޔިތު މެްނގެއަޅުަގނޑު

 ފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ފަރާތަށް އަދިވެސް ެއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނޑުމެންނަށް މިއަުދ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު  ބިލަކީ ދިޔަ ހުށަހެޅިގެން މިޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އަުޅގަ

ެދއްވި ހުުޅހެންވޭރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް އަޅުަގނުޑ ށަހަޅުއްވައިބިލެއް. މި ބިލު ހު މުވަރަށް މުހިއް

ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ދައުރު ފުޅާކޮށް ސިޔާީސ  ،ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ހުންނަކީ މުތަކަށް ނުކުންނަ މީކިެއކި މަޤާެތރެއިން ރާއްޭޖގެ އެ  ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ،ޕާޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ހަރުދަނާކޮށް

 ،ވެސް ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު މި ހަދައިގެން ނޫނިއްޔާބިލު މީހުންނަށް އެކަމަށް އެކަީށގެންވާ ޤާ

ޞަކޮްށ ޚާއް ،އޮންނަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާޓީތަުކގެ ތެޭރގަިއ މި .ވެސް ނުފެންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުވަފެނަކުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަްއވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ބާއްވާ އިެލކްޝަންަގއި ޕްރައިމަރީަގިއ 

ހަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ބިލު މީކީ ެއކަށީގެްނވާ ޤާކެންޑިޑޭޓަ އިުރ، އެވާދަކުެރވިގެން ކެންިޑޑެޓަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދާ

ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ސީދާ ، މަޖެހުން އޮވެގެން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ތާރީޚު އެބަ ހެކިދޭއެ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭަގއި ހަ އޮންނާނީ

ވެސް އެކަމަށް  ޓަކައި ހުވަފެނުން ކަމުެގ މަޤާމަށް އައުމަށްޕަށް އަންނަން ނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޝިލީޑަރ

ޖެހެނީ  މަންޒަރު ތަކުރާރުވާން މި . މިފަދަތަްނ އެބަ ފެނޭ އްާޔ ޕާޓީން ވަިކވެގެންދާއްޖެވެ  ޚިޔާލުކޮށްފި މީހަކު

 ޕާޓީަތކުެގ ތެރެއިން ކެްނޑިޑޭޓުންަތއް  ބާްއވަިއ، މިހެންވެގެން. ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީތަކުެގ ތެރޭަގއި އިންތިޚާބުތައް

ނަޑއަަޅއި، ކަމެއް.  ދިއުމަކީ ނުފޫޒު ފޯރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ވަރަށް ބޮޑުހަމަޖެހިގެން އިްނތިޒާމުތައް ،ވޯޓުަތއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ އެގޮތަށް ވާދަުކރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ޕާޓީތަކުެގ ކައުންސިލުޚާ ތަކާއި ޕާޓީތަުކެގ އްޞަކޮށް އަުޅގަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ ނޑު ގަ. އަޅުގަ ވާތީ ކުރާ ބަޔަކަށްއެިކއެކި މުހިއްމު ބައިަތއް ޮކންޓްރޯލް

ވަންޏާ ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު  ކަމަށް ހޭނެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާޖެ ދައުރެއް ީމގައި އޮންނަން ެއބަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންގެ ތެރޭގަ ގެ ޮގތުގަިއވާ އެމް.ީޑ.ޕީރާއްޖޭަގއި އިދިކޮޅު ޕާޓީ  ދިޔައީ ހަމަ އެކަހަަލ ިއ ވެސް އަުޅގަ

 ވެިރކަމާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާލި މީހަކު  ާޕޓީގެ ތެރެއިން ؛ވެްސ ހަމަ ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގެ މަންޒަރުތަކެއް. ކިިރޔާ

ވަންޏާ ޑރ.  ކަމަށް ޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މިސާލަކަށް ދަްނނަވާ އްޔާ ޕާީޓ ދޫކޮށްލަން މި ވެއްޖެ 
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ޖެހުނީ. ކިޔަން ދާޢުކިޔަންޖެހުނީ. ޑީީޑ އަލްވަ ޒަކީ އަލްވަދާޢު މްޖެހުނީ. އިބްރާހީކިޔަން  މުނައްވަރު އަްލވަދާޢު

ނުޑމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ އިހަކަށް ވެސް ހަމަ މޫސާ މަނިކަށް ދުވަހު އަުޅގަ

 ތެރޭަގއި ޮއންނަ ނުފޫޒެއްގެ ސަބަބުން.ޖެހުނު ސަބަބަކީ ޕާޓީ ޖެހުނު މަންޒަރު. މިހެން ވާން މިދާޢު ިކޔަންއަލްވަ

 ެވގެްނ ބާއްވާ އިންތިޚާބެއް ކަމަށްލްމެްނބަރުން މީގައި އިްނވޯ ޝަންގެއަޅުަގނޑުމެން އިެލކްޝަން ތެރެއިން، އިެލކް

ެއކަށީގެްނވާ އެންމެ އިންސާފުވެރިކަމާެއކު ެއންމެ ރަނގަޅު ކެންޑިޑޭޓެްއ  ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އެކަމަށް

ނޑުމެންނަށް ން ނޫނިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ. ރަނގަޅު ކެންޑިޑޭެޓއް ަރއްޔިތުންނަށް ދައްަކއިގެ އްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ތަރައްޤީ ކަމަށް އައިްސ ވެރިަތއް ކާމިާޔބުކޮށްގެން ބައެއް އިލެކްޝަން ެއއް ނުފެންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާްއޖެއަށް ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަެކއްތޯ ފެނިގެން މި ިޅ ދިޔައީ. މު ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން ވެސް އަުޅގަ

ދިޔައީ. މި  އަހަރަކަށް ފަހަތަށް ޖައްސާލި މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި 30ރާއްޖޭގޭ ތަރައްޤީ އިތުރު 

ޕާޓީތަުކގެ ެތރޭގައި ޑިމޮކްރެޓިކު ވެްއޓެްއ  ޖެހޭ ސަބަބަކީ އެ އެހެންވާން މި ،ނޭދެން. އެއީ ތަކުރާރުވާކަށްމަންޒަރު 

ނޑު  ނެތީމަ. ެއކަީށގެންވާ ޤާއިމުކުރެވިަފއި ރަނގަުޅ ކެންިޑޑޭުޓންނަށް ފުރުޞަތުތައް ނެތީމަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރު ކުިރއެރުމެއް ލިިބގެްނދާނެ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ  ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިުލެގ ސަބަބުން އަުޅގަ

 ވަންތަަކށް ނަގާ ހުރިހާ މަޤާމުތަކެއްގުނަ  މުއަިދ ޕާޓީގެ މުހިއް، ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިާޔސީ ކެންޑިޑޭެޓއް ނޫން

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވެސް  ޖެހޭ. އިލެކްޝަނުގެ ދައުރެއް  އިލެކްޝަުނގެ ދައުެރއް މީގައި އޮންނަން އެބައަުޅގަ

ކަމާެއުކ އެންމެ އިންސާފުވެރިކަމާއެުކ، އެންމެ އިންސާފުވެރި އޮެވގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޭގައި

ޖޭގެ އިދިކޮޅު ޕާީޓއެއް ްއ އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ަދރަޖައަކަށް ނުގެެނވޭނެ. ިމ ރާއްޚިދުމަތްތަ ރައްޔިތުންނަށް

ދިކޮުޅ ޅު ޕާޓީެއއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އިއޮންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޭޖގައި ހަރުދަނާ އިިދކޮ

ވޭނީ. ންވާ އެިކއެކި ކަންތައްަތއް ގެނެނީ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުވޭކުރެ ވެސް ތަރައްޤީ ވެސް އޮެވގެން ސަރުކާރު ޕާޓީއެއް

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މިރަނގަޅު ފިކުާރއި ިވސްނުން ވެސް ގެނެވޭނީ.  ދަނީ އިދިކޮުޅ  އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އަިއސް،  މާއިންޓަކައި ަބެއއް މީހުން އެކި ދިމަދި ޝިޕަށް ަސވާރުުވމަށްތެެރއިން، އިދިކޮުޅ ާޕޓީގެ ލީޑަރ ޕާޓީގެ

ކުރަމުން އަންނަ މަންޒަރު. ޓަކައި މަސައްަކތް ކުރުމަށްވެސް ހަލާކު ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން އަންނަ އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

ޤީޤަތުަގއި ަރއްޔިތުންނާ ގެނެޭވ ބަދަލުތަކާ ެއކު ޙަމި އިލެކްޝަުނގެ ޤާޫނނަށް  ،ނުދީމާ، މިފަދަ ފުރުޞަތުަތއް އެހެންވީ

ްއޒަތްތެރި ބޫލުކުރަްނ. ޝުކުރިއްޔާ އިނޑު ގަކަމަށް އަޅުގަ  މު ކަމެއްދެއްުކމަކީ ވަރަށް މުހިއް ިޑޑޭޓުންރަނގަޅު ކެން

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



52 

 

ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .މަނިކަށްމެންބަރު މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

އެކީގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލު ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި އަދިވެސް ބައެއް ވާަހކަތަްއ ދައްކަން ހުރުމާ

ހުރިހާ  ތި ސިޔާސީޑެށް ގިނަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން، ޚާއްޞަކޮްށ ބޮއަޅުގަނމޑު ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ވަރަ

އެީކގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ތެރިކަމާކަމަށް އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އިޚްލާޞްވާީތވެ، އެ ޕާޓީއަކުން މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށްފައި

ވާހަަކއަކީ ހިންަގވާޭށ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ިމއަދު  ދުވިތެ ފުރުޞަތުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން މި އަޅުަގނޑު މި

ރާއަޭޖގެ ވެރިކަމަްށ ދަްއކާލަމާ. މިއަދުެގ ހަޤީޤަތަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރަން އުޅޭ ަކމަކީ ދިވެހިވާހަކަ ންއަޅުަގނޑުމެ

ގެންގޮސްދެނީ  މީހަކު މި ކުރުމަށް ފަހުގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެ މީހަކު ދޮންކޮށް ފައްކާ އެ މީހަކު ނަގައި،

ނޑު ދަންަނވާނަން ގެން އެބަނށް އެފިކުުރގައި ކުރާ ަކމެއްކަން ރަްއޔިތުންނަ ޕާޓީއެްއގެ  .ޖެހޭ. މިސާލަކަްށ އަުޅގަ

އްކުމަށްފަހުގަިއ ެއކަނިވެރި ވަަރށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދެ ގެ ިސޔާސަތުތަކަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ަގއި ހުރި ހުރިހާމް.ޑީ.ޕީއެ

ހުރިހާ ކަމަކީ އެންމެ ގޮސް މި މިހެން، މައިންނަށް ލާރި ދިނުމާއި ގެދޮރުގެ ސިޔާސަތާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ

ނޑުމެން އެަތއް ޒަމާެންއ  ،ކަމަށް ވާނަމަ ކަމަށް ދެކޭ ކަމެއް ފިކުރަކަށް ނުވަތަ އެންމެ މީހަކު ކޮށްގެން އުޅޭ އަުޅގަ

ގެންދަވާ  ރައީސް ޔާމީން ކުރަމުން އެ ،ދިޔައީ. މިއަދު ރައީސް ާޔމީންގެ ސަރުކާރުން ވަންދެން ކުރި މަސައްކަތްތައް އެ

 ބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަދި އެށް ގަކަމަ  ން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުންތަކެއްޔާމީްނގެ ޕާޓީން ޕީ.ޕީ.އެމު ަރއީސްކަންތައްތަކަކީ 

ވެރިކަްނ  ދުވަހު ަރއީސް ޔާމީނަށްގޮަތށް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ެއކަމަުކ ހިތާމައަކީ އިހަށްެވސް އެ ޕާޓީގެ މީހުން

ނޑުމެ ދިނުމަށްހޯދައި ަރއީސް ޔާމީނާ  ދިކޮޅުހަދައި،ކުރުމުން އެކަމާ އި ޮގސް އާދޭސް ންޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފިކުރު އަުޅގަ

މީހުން ބޭނުންވާ  ނާޖައިޒު  ކޮށްދޭން ނުކުތް މީހުންގެ ތެރެއިން އެގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަން ހިފައި އެީކގައި ބައިޢަތު

 ،މް.ޑީ.ޕީ ހަލާކުކޮށްގެ ޕްލެޓްފޯމަށް ފައިބާ ތިބެގެން އެނީމާ މިއަދު އަރައި އެމް.ޑީ.ޕީފައިދާތައް ނުނެގު

ރަީއސް ޔާމީނާ ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަވަމުން ގެންދާތީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ުޑކުރަމުންނޑުފުނފު

މަތިްނ އެއް ފުޅަށް ، މީހުން ބުނެއޭ .ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވިސްަނއްޗޭ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނަްއޗޭ ،މެންބަރުންނަށް

. އޮތީ ައއިސްފަ ޒަމާން މި ރު މީ އެވެސް. މިހާޅިގާ އަޅާފައި ހުރި ފާރުމަތިން ފުންމާލި ބަކަރި ފުންމާނޭ އެ 

މީހުން ގޮަވިއެގން އެމް.ޑީ.ޕީން ނުކުމެގެްނ  . އެއޮތީ އައިސްފަ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށްފައި ފުންމަމުންދާ ޒަމާން މި

ނޑު މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަންއެމް.ޑީ.ޕީ ނ ޖެހުނު އެއް ބޭނުމަކީގެ މުސްތަޤްބަލެއް ެނތް. އަޅުގަ ޑު ވެސް އެއީ. އަުޅގަ

 ގެ ވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ނު  ،ނުވަތަ ނާޒިމަށް ،ނަމަ މްރާނު އަޅުަގނޑުމެން ިކޔާ ގޮތުންބޭނުމެއް ނޫން ބާޣީ ޢި

ނޑު  އަށްމުގޫ ދޭކަށެއް. އެީއ އެމް.ޑީ.ޕީ ްނ އަށް ލިބުނު ވެިރކަމެން ވީ ޤުރުބާނީއާއި އެމް.ޑީ.ޕީޓަަކއި އަުޅގަ
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ނޑުމެ .ވެްސ ެއއީ މީހުން. ޙަޤީޤަތަކީ  ިދޔަ އަްސލަކީ އެ ނުޑވެގެންޑުފުނފު ގެން ންގެ ގައިން ޭލއޮހޮރުވި އަުޅގަ

ވަނަ  2013ނާންނާނެކަމުގެ ހެއްަކކީ ނާންނާނެ ހެޔޮ ހިތަކާގެން.  މީހުން އެ .މަގުމައްޗަށް ދާންޖެހުނު ސަބަބަކީ އެއީ

ސިމް ޤާ، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރި މީހުން މި، ކަޭލގެފާނުެގ ނަންފުޅުގަނެނަބީ ،އަހަރު ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ އާދޭސްކޮށް

 އުޅެނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރަށް މި އަދި މި ރައީސް ޔާމީނޭ ރަނގަޅު ބޭފުޅަކީ، އެންމެން ނުކުމެ، މެންމްރާހީއިބް

ނުވެގެން. އެކަމަކު މިއަުދ  އުޅެނީ ދޮޅުމަސް ހަމަ  މި އުެޅނީ؟ އުޅެނީ ދޮޅުމަސް ނުެވގެން. ޮކންކަމެއް ގޯްސެވގެންތޯ މި

ނޑު އެްއކޮށް ން. ފަހަރެއްަގއި ެވދާނެ ހުވަދޫިކޔަރައީސް ޔާމީނާ ދިމާއަށް ެއއްޗެހި ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި  އެ އަރައި ކަ

މީހުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ިވއްކާލަން ނުދިނީމަ  ޓް އެކަމަށް. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ެއއަރޕޯލިޔެލާފައި ހިބައިން ނުދިނީމަ 

ފެއްދި އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ އު ،ތަކުގެ ތެރޭަގއިލައެއް ނޫން. މިއީ ިސޔާީސ ޕާޓީގެ މަްއސަށް. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަ

ޓަކައި  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށްމި ، ދިޔައީ. އަޅުަގނުޑ އަޑުއެހިންއުފެއްދުމާއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޭނުން ނިމިގެން

ތަނެްއގަިއ  ވެސް، އަދި އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެތެރޭގައި ޖުމްހޫރީ ރައީސް ަވޑަިއގެންނެވި ުދވަހު، މިތާ

ށް ނުވަތަ ރައީސް މްގެ މަރުގެ ވާހަކަ ޕީ.ޕީ.އެމަރިޔާޒު އިންނަވަިއެގން އަފްރާޝިކޮިމޝަނަރ ، ރިޔާޒު އިންނަަވިއގެން

ދުގެ ވެރިކަުމގަިއ ބޭފުާޅ ބާޣީ ވަޙީ އެ ގޮތަށް މިތާ އެތެރޭަގއި ދެެކވުނު ވާަހކަ. ެއކަމަކު ހަމަ ޔާމީނަށް ނިސްބަތްވާ

 އެމް.ޑީ.ޕީ . އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮްށލިކަމުގެ ބަދުނާމުޑރ ،އިންނަަވއިގެން އެމް.ީޑ.ޕީ ބޮލުގައި ެއކަން އަުޅވަިއގެން

ނެއްކާ މާދަމާ އަ . މިއަދު ނުކުމެ ޔާމީނާ ދިމާއަށް،ދިޔަ އެއްޗެހިބޮލުގައި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނާ ދިމާއަށް ގޮވަމުން

 ބޭފުޅުން ނުގަބޫލުވީމަ. ެއވަުރގެ މީހުން މި ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ތެެރއަށް ވަެދގެން މި އެ އެހެން މީހަކާ ދިމާއަށް،

ނޑުމެން ދިވެހިރާއް ނޑުމެން ޔާސީ ޕާީޓ އުފެއްދީ ވަރަށް މުހިއްސި  ޖޭަގއިއަންނަނީ. އަުޅގަ މު ބޭނުމެއްގައި. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ،ރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުެފއްދީ ނޑުމެްނ  ޕާޓީތަކުން އަުޅގަ ވެސް މަންފާއާއި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

އަހަރުގެ ވެިރކަމުގައި  30ޓަކައި. މީގެ ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންގެ ފިކުރުތައް ދިނުމަށް ،ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ

މި މަޖިލީހުގަިއ ، ތެދުވެ ވާހަކަ ަދްއކަން. އެކަމަކު މި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނީ އެ

ނޑުމެްނ ހެދީ. މި ޤާނޫނު އަސާސީވާހަކަދަްއކަިއގެން މި ފެހި ޤާނޫނު  އަސާސީ އަޅުގަމނޑުމެން ހެދީ އެ އަުޅގަ

ދިނުމަށް. އެކަމަކު މިއަުދ ބައެއް ިސޔާސީ ޕާޓީތަެކއް ނޫން. ރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ބޭނުމުގައި. އެ 

ވާހަކަ ނޑު ދަންނަވަން. ެއންމެ ބާރަށް ދީނުގެ ވެްސ އަޅުގަ  ކުރެވިފަިއކަންސް ހުރީ ހިސޯރުވެސިޔާސީ ޕާޓީތައް 

ނޑުމެން އަދި ކާފައި އެންމެ ބާރަށް ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ވާހަކަ ގޮވަމުްނގެންދާ އަދާލަތު ޕާީޓގެ ހާލުދައް ގެ ހުރިހާ އަުޅގަ

ތަނަށް ފާވީއްސުެރ ފަށައިގެން މުޅި އަދާލަތު  ކު އެމީހަ މްރާނެކޭ ކިޔާބޮުޑ. ޝައިޚް ޢި ޕާޓީއަކަށް ވުރެ ކަންތައް

ތިބީ ތަޅާ ބޭުރކޮށްފަ. ތަނަކަށް މީހުން އެްއވެލަިއގެން އޭަނގެ ފިކުާރއި ިޚޔާުލ  ޓަަކއި ޚިދުމަތްކުރި ެއންމެން އެ ޕާޓީއަށް

އަމިއްަލއަށް ރޯޮދގު  ތަފާތުވީމަ ދާ ގޮތަްށ ގޮްސ ކުއްލިައކަށް ހުްއޓިފައި އާޔަެތއް ިކޔާފަިއ، މާނަ ބުނެ ބަަހއްޓާފައި

ނުޑ އާދޭހާ ެއކީަގިއ  ހަދައިގެން ވާަހކަދައްކަމުން ެގންދަނީ. މި މީސްމީހުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެެރއަށް ނުެވއްދުމަށް އަުޅގަ
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އެމް.ޑީ.ޕީގެ ީލޑަރޝިޕަށް ޮގަވއިލަން. ރައީސް ނަޝީދަށް ިމއަދު ދިމާވެފައި އެ އިންނަންޖެހުނު ނިކަމެތިކަމުގެ އެންމެ 

އެ މީހުން. ވެރިކަމާ ހެދި ދަހިވެގެން އައިސް ކޮންމެެވސް ރޭވުމެއްގެ ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ީޕ  ބޮޑު ބަޔަކީ

ނޑުމެްނގެ  ނުޑކޮށްލަން ކޮށްގެްނއުޅޭ ކަމެއް. ެއއީ މިކަހަލަ އިޞްލާޙު ލާންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ. އަޅުގަ ނޑުފު ފު

ނުޑމެން އުފައްދަިއ މި ހިސާަބށް ގެންދި ަޔއީ ވަިކ ބޭނުމެްއގަިއ ަވކި މަޤްޞަދެްއަގއި. ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެދެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާ ެއކީަގިއ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެީކގައި މިކަން ކުރުން. މިއީ ކޮންމެ 

ޔާމީން  ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވެސް ޮއތް ގޮންޖެހުމެއް. ޕީ.ޕީ.އެމުން އަބަދުވެސް ޢުމަރަށް ފާރަލަމުންގެންދާނެ. ރައީސް

ބައްލަވަންޖެހޭނެ. އަދި އަދާަލތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެސް ުކރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. ދެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

ވާހަކަެއއް ނެތް ެދއްޭކކަށެއް. އެ ވާހަކަ ނުެދއްިކއްޔާ ަކންނޭނގެ ރަނގަުޅވާނީ. ޖުްމހޫރީ ޕާޓީ މިހާރު އެ ދަނީ 

މުން. މިއީ ދެވަނަ ފުރުޞަތު ހޯދި ބޭނުމަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މަޑުމަޑުން އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބަަދލުވަ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ ދެކުުނ ދާއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ނަށް. ސިނާهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިهللا ކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅި ދެ

ނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ައުޅގަ

އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް  ތާއީދުކުރަން. މި އިޞްލާޙަީކ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ގެންނަންޖެހޭ

ގަބޫލުކުރަން. ޕާޓީތަުކގެ އެތެޭރގެ އިންތިޚާބުަތއް ބޭްއވުމުަގިއ އެންމެ ރަނގަީޅ، އެންމެ ަރނގަޅު އުސޫލަކީ އެ ޕާޓީން 

އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ރާއްޖޭގައި މި ފެނުނު  އެ ކަންކަން ެއގޮތަށް ކުރެޭވ ނަމަ، އެގޮތަށް ކުރުން. ެއހެންނަމަވެސް

ނުޑމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ތާރީޚު މި އުސޫލުން ގެންގޮއްސަ ހުރި ތާރީ ޚަށް ބަލާއިރު އެ ކަންކަން އެހެން ދާ ތަނެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް ބަލާއިރު އެަތކެއް ަމއްަސލަ، އެތަެކއް ގޮްތގޮތަށް ފެންމަތިވެފައި އެބަހުރި. އެތަްއ  ދިމާދިމާލުން އަޅުގަ

ފެދި، އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާޓީަތއް މި ދަނީ ބައިބަިއވަމުންދާ ތަން ބޮޑެތި ފިތުނަތަކެއް ޕާީޓެގ ތެރޭގަިއ އު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ. މި ތަޖުރިބާ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކޮށްފީމު. ުދނިޔޭަގއި މި ކަންކަން ހިނގާ 

ކަންކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ގޮތަށް ބަލާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ ތަހުޒީބުެވފައި ހުރި ޤައުމުތަކުަގއި މި 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެއީ  ނޑުމެން ބަލާއިރު އަުޅގަ ކުރިއަށް ގެންދާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީތަކަށް ައޅުގަ

އަހަުރވެފައި ހުރި ޑިމޮކްރަސީތައް. އޭަގއި އެ ބެލޭނެ މެކޭނިޒަމުތަކާއި އޭގެތެރެއިން އެ ކަންކަްނ  900ނުވަތަ  800
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ނޑުމެންގެ މިހާ ޅަފަތުގަިއ ޑިމޮކްރަސީއެްއގެ ތެރޭަގއި  ރި ގޮތްތައް އެބަުހރި ރޭވިފަ. އެހެންނަމަވެސްކުރެވެން ހު އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް ޝައްކުއުފެދޭ މިންވަރަްށ  މި ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީއެްއގެ ތެރެއިން ގެންދެޭވނެކަމާ މެދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިމއަދުެގ  ކަންކަން ގޮސްފައި އެބަހުރި. ހަމައެއާެއކީަގއި ީމގަިއ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ުނކުތާއަީކ އަުޅގަ

ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައި މި އޮތީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ މަތިުކރެވިފަ. އެ ޒިންމާ މި އޮީތ 

ވަިކ ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ އެންމެ  މަތިކުރެވިފަ. އެހެންކަމުން، ޕާޓީއަކުން އަދި މީހަކު ވަިކކުިރ ކަމުގައި ިވޔަސް ެއކަން

ފަހު މަރުޙަލާއެއްގެ ގޮތުން، އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނާ ބައެްއގެ ގޮތުން މި ބުނަނީ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން. 

އެހެންވީމާ، އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން މީގައި އިންތިޚާބުަތއް ބެލެހެއްޓުމާ އަދި ާޚއްަޞކޮށް ޕާޓީ ޕްރައިމަރީތަުކގެ 

އް ބެލެހެއްޓުމުގެ މި ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ފަރާތްތަުކގެ މީގައި ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އިންތިޚާބުތަ

ދައުރެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ީމގެ އިންާސފުވެރި، އަދި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 

ނޑު ގަބޫުލކު ނޑުމެންނަށް މި ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ، އަުޅގަ ރަން. އާެދ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ޤަުއމަކީ ވެސް ވަރަށް ުކޑަުކޑަ  ނޑުމެންގެ ޖަމާޢަތްތަކަކީ އަދި އަުޅގަ ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ުމގަިއ ވިޔަްސ މި އޮންނަނީ ެއްއ ޤައުމެއް. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އަދި ޕާީޓތަކުގެ ނިސްބަތުން ބެލިކަ

ބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކާ އެނގި ރައްޓެހި، އަދި ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެްއ؛ ޢާއިލީ ުގޅުންތައް މީގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ 

ވަދެފައި އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ޕާޓީއެްއގެ މިކަހަލަ މުހިއްމު އިންތިޚާބެއްަގއި، ޚާއްޞަކޮްށ 

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ނެެގވޭ ކޮމިީޓއެްއގެ ތެޭރގަިއ ހަމަ ޕްރައިމަ ރީއެްއ ކަހަލަ އިންތިާޚބެއްަގއި ވެސް އަުޅގަ

ޢާއިލީ ބޭފުޅުންތައް ވަރަށް ިގނައިން އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ އެ 

ަދއުލަތުެގ ފަރާތުން ނުވަތަ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  ކަންކަން ފެންނަމުން. އެހެންވީމާ، މީގެތެޭރގައި

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. މި ކަމަކީ  ދައުރެއް އަާދކުރެްއވުމަކީ މީަގއި އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ރަީސަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް ޑިމޮކް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި ުކރިއަށް ދިއުމަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެެކން. ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނުޑ  އެހެންކަމުން، މި ކަންކަން ުކރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް މިތާގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށް ލާނަން، މީގެ ދުވަްސކޮޅެއް ކުިރން އެމް.ޑީ.ޕީެގ؛ އަުޅގަ

ނިސްބަތްވާ މޫސާމަނިކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާޓީން ވަިކކުރެިވގެްނދިޔަ، އެ ޕާޓީގެ އެ އޮންނަ އެތެރޭގައި އުފެދިފައި ހުރި 

އިން އެކަްނ ނިންމެވި. އެހެންނަމަވެްސ، ސްޓްރަކްޗަރގެ ތެރެއިން ަބލަންޖެހޭ ބެލުމެއް ބަލައި، ޕާޓީގެ ތެރެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަީކ ގާނޫނީ ގޮތުން ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައި 

އޮތް ފަރާތް. އެހެންކަމުން، އެ ފަރާތުން ބެލިބެލުމުން އެ ކެންޑިޑޭޓު، އެ މެންބަރު ވަކިކުެރވިފައި ހުރީ އެންމެ 

ށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ބޭފުޅާ ވަކިނުާވ ކަމަށް އެ އޮތީ ނިންމަވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ޙައްޤު ރަނގަޅަ
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ނޑު  ހޯދައިދިނުމުގައި، އެ ޙައްޤު އަދާކުރުމުަގއި މި ދެންނެވި ގޮތަށް ހަމަހަމަ، އިންސާފުވެރި ފުރުޞަތެއް އަޅުގަ

ކޮމިޝަނުގެ ދައުެރއް ޮއވެގެންނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންެމ  ގަބޫލުކުރަނީ ލިބެނީ މީގެތެރޭަގއި މި ދެންނެވި އިލެކްޝަްނސް

ނޑުމެންގެ ިވސްނުން ހުރި ކަމުަގއި ިވޔަސް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ، އަިދ  ގޮތަކަށް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. މި އިޞްލާޙުަގއި މި އޮތް ޮގތަކީ މިއަދުގެ މި ައސްލަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ިމ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދެވަނަ ފުުރޞަތަކަށް ވެސް މި އެދުނީ މި އިޞްލާޙުގެ މުހިއްމުކަުމގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތކުން ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭަގއި އެ ޕާީޓތަކުގެ މެންބަރުންގެ ޙައްުޤ މައްޗަށް ހިނގާފައި ހުރި 

ެއްއވަރު އެހެން އަނެްއ މެންބަރަކަށް ވެްސ އަިނާޔ  އެ ޕާީޓަގއި ހަމަ އޭަނޔާފަހަރު  ހޯދައިގެން ތިބެ ަބއެއް 

ނޑަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ހިސާބުން އަދިވެސް މިކަ ނޑަށް ފެންނަ ލިބެމުންދާތީވެ އެކަން އަޅުގަ ން ތަކުރާރުކޮށްލުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ސިާޔސީ ޕާީޓއެްއގެ ރައީސްކަުމގެ މަޤާމަކީ އަދި ވާތީެވ ދަންނަވާ ކަމުގައި  ކަމެއް ލީ. އާދެ، އަުޅގަ

އެނޫން ވެްސ މަޤާމަކީ އަދި މެންބަރުކަމަށް އާދެވުުމގެ މަޤާމަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފަިއާވ 

 މީހެއްގެ ަމއްޗަށް  ން ޖިނާޢީ ކުށެއް އެފައިވާ ގޮުތގެ މަތީަވނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުެރވި 16އްޤެކޭ. އެ ޙައްޤު ޙަ

މީހާ ވާންޖެހޭނީ  މީހާެގ ހުކުން ނުވަތަ އެ ކުުށގެ ަތންފީޛީ މަރުޙަލާގައި ހުންނަިއރުގައި އެ އެީކަގއި އެ ސާބިތުވުމާ

އެިކއެކި ސިޔާސީ މެންބަރެއްެގ ގޮތުަގއި ހުރެގެން  ނީމީހާ ާވންޖެހޭ ން. އެކޮންމެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގާ މީހަކަށް ނޫ

 ގާނޫނުތަކާ ، ޖެހުނީ މީހާއަކީ ޖަލުގައި ހުކުމެއް ތަންފީޛުކުަރން މި  ރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެިރވާ މީހަކަށް ނޫން. އެހަ

 ދަބު އޭނަޔަށް ލިބެންޖެހޭނެ އޭެގ އަ  އް އޭނަ ކުރީމަކުށެ އޭނަ ، ދަެބއްފަިއވާ އަެއ ޤާނޫނެްއގައި ަކނޑަެއޅި ،ޚިލާފުވެ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެ ކުެރވޭތީވެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ކަމަށް ގަބޫލު މަގުމަތިން ވެސް އަިނޔާޭއ،  ދަނީ މިއަދުންއަުޅގަ

ަލ ދެކޮޅަށޭ ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާއިުރގަިއ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ކު  . އަނިާޔވެރިކަމާދެކޮަޅށޭއެކަމާ  ،ވެރިކަމޭއަނިޔާ 

ނޫން  ވެސް އަދި އެ  މި ސަރުކާރުން ެވސް ރަީއސް ާޔމީންެއްއވެސް ާބަވތެއްގެ އަނިާޔވެރިކަެމއް  ،ޖެހިގެން ތިބެ

ނޑުމެންގެ ޤާޢިދާއެްއގެ ގޮތުަގިއ  ނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށެއް ނެތް. އަުޅގަ ބޭފުޅަކު ވެސް ހިންގާަފއިވާ ތަނެއް އަުޅގަ
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ލެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޯޓުން ންކަެމއް ބާތިފަިއވާ ކަމެއް ަޝއްކަކުންެނއް އެ ޔަޤީއަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭނީ ޔަޤީންވެ

ން ޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީކުރާ ހުކުންތަކަކީ ޭއގެ މައްަޗށް ޔަޤީންކަން ހޯދާފައި ކުރާ ހުކުންތައް. މިއަދު އަ

 ތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށްކިތަންމެ ވަރަކަށް ބާރުލާފައި އެއީ ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ގޮުތގައި ޮއެވގެން ކި

ކެނެީރގޭ މުޙައްމަުދ  ކިތަންމެ ބާރުލާފައި ވާހަކަދެއްކި ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް ސަރިޔަތުންނޭ ސާބިތުވީ ގ. ،ވިޔަސް 

ގާނޫނަްށ ، އެހެންވީމާ ކަމަށް. އަހަރުެގ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނެ 13ކަަމށް. އަދި  ނަޝީދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް 

ގުިޅގެްނ އެފަދަ މީހަކު ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ރަީއސްކަމުަގއި ަކނޑައަަޅއިގެން ތިބުމަށް ނިންމާ  ޙާނެވުނު ިއޞްލާގެ

މެދު ސުވާލުއުފެދޭ. ބައެްއކަމާ ހިތާ ކިހާވަރަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނިންމުމަކީ އެއީ ގާނޫނީ ގޮތަށް ނުވަތަ ގާނޫނުތަކަށް

އޭނަގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވުމުގެ ކުރިން އޭނަޔަްށ  ،ސްކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުރެހިތްވޭ އޭނަ ރައީަގނޑު ދަންނަަވއިލާއަޅު

ރައީސޭ ީކކަމުަގއި ވީނަަމެވސް މިހާރު އެ ޖާގަެއއް ގާނޫނީ ގޮތުން ދޭން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަސްުލ 

ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން  އަދު މިއޭނަގެ ގާނޫނީ ޓީމަށް ވެސް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަާވ. މި އިޞްލާޙު މި ،ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ 

ނޑަށް ފާހަަގޮކށްލެވޭ އެއް ކަންތަކެއް އެބަ  އޮތް. ރައީސް ނަޝީދަށް  މި ދާންޖެހުނު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އޭަނގެ މަްއޗަށް ކޯޓުން އުފުލިެގންދިޔަ އޭނަގެ ގާނޫނީ ޓީމަްށ އެކަނި ބަލައިލީ ކަމުަގއި  ރިޒަމްގެ ދަޢުާވެއއްޓެރަ

ހިނގާ އެންމެ ބަލަމާނަގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ހިމެނިގެންދިޔަ މީުހންނަށް ބަލައިލީ ކަމުގަިއ ީވނަމަވެސް އޭ .ވީނަމަވެސް

ޢަފީފަކީ އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އިބްރާ ކިޔާ هللا ޢަފީފް. އަޙްމަދު ޢަބްދުهللا ފުރަތަމަ އަޙްމަދު ޢަބްދު

ންތަކަާކިއ އަނިޔާތަކެއް ދީފައި ހުރި މީހެއް. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ބޭފުޅަކު ވާދަކުރަްއަވއިގެން ޭއނަޔަށް ބޮޑެތި ގެއްލު

މިއަދު ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އިބްރާއަށް އެހާ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި ހުރީމާ އޭނަގެ ޅިޔަނެްއގެ ގޮުތަގިއ 

ނިްއޔާ އޭނަ ވައްދާކަށް. އެހެންވުމުެގ ޢަފީފެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ ގޮޅިތަކުގެ ތޭރިތެރެއަކަށް ނޫهللا ހުރެފައި އަޙްމަދު ޢަބްދު

ެދވަނަޔަށް ސަބަބުން އޭނަ ބޭނުމެއް ުނވި އަންިނއަކަށް ގާނޫނީ އެީހތެރިކަމެއް ދޭކަެށއް. ެއއީ ޭއގެ ޙަޤީޤަތަކީ. 

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރެފައި އޭާނ  ހިނގާ ލަޠީފް. ހަމަ އެ ގ.އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާ

ކަމަށް ކުރިމަތިލައްުވވާފައި އޭނަޔަށް ފުޭދވަރަަކށް ބޮޑު ދޯކާެއއް އެ ދިނީ.  ކަމަށް ކުރިމަތިލީ. މެންބަރެއް ރެއްމެންބަ

ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެހެން އަންނިއަކީ މިއީ ތިމަންނާ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަންދީގެން  ދިނީމާ އޭނަ

. ނުލާ ދޫކޮށްލީންވުުމގެ ސަބަބުން ޭއނަވެސް އަަޅއިށް ގަބޫލުކުރާކަެށއް. އެހެކަމަ މާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ މީހެއްމެހެން ހިކޮން

އެއީ ަރއީްސ ޙިސާންގެ ބައްޕަ ަވރަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް.  ،ހިނގާ ޙިސާން. ޙިސާންދެން ބަލަމާ

އި އެާހ ބޮޑު ޚަރަދެްއ ކުރި ކަމަްށ ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރަގއި އޭުރގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަން ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އަސްުލގަ 

ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އޭަނއަށް ވެސް ދިނީ ދޯކާ. އެކަމަކު އޭަނއަކަށް ނުދިން. އެންމެ ފަހުން އާދައިގެ 

ނޑެްއަގއި ބަހައްޓާފަ. އެހެންވީމާ، އޭނަ ވެސް ބޭނުްނވީ އަންނި ތޭރިތަުކގައި ބަަހްއޓަން. ބަލަމާހިނގާ ޝާޢިރު.  މަޤާމުގަ

ވާތަކެތީގެ ހުިރހާ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަަތއް ހަވާލުކުރަމުން ގެންދިޔައީ ެއމް.ޑީ.ޕީން އޭނައާ. ފަހުން ކުރިން މަސްތު
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އަިއއްސަ ޙަސީން. އެހެންުވމުގެ ސަބަބުން ޝާޢިރު ވެސް ހުރީ ރުޅިއައިއްަސ. ެއހެންވުމުގެ ސަބަބުން ގާނޫނީ 

މިއްލައަށް އަންނި ިނންމީ، ނުވަތަ ގ. ކެނެީރގޭ އެހީތެރިކަމެއް ދޭން ބޭނުންާވ އެްއވެސް މީހަކު ނެތީމާ ައންނި އަ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަމިއްލަައށް ނިންމީ ތިމަންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގޮތުަގއި ހުރެ ޕްރަިއމަރީގެ ތެރެއިން ތިމަންނަ ީވ 

މީހުންނަށް  އަނިާޔވެރިކަމުގެ ބަދަލު ތިމަންނައަށް ދީފިއޭ ގާނޫނީ ޓީމުން ވެސް. އަދި ތިމަންނަ، ރައީްސކަމުގައި ހުެރގެން

އަނިޔާދިނުމުގެ ބަދަލު ތިމަންަނއަށް ގާނޫނު ވެްސ ތިމަންނަައށް ދީފިއޭ. އެހެްނވީމާ، ތިމަްނނަ ވެސް ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގައި 

ނޑަްށ  މިއަދު ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ްޕރައިމަރީ އޮންނަންޖެހޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް އަުޅގަ

ތީ މި އެްނމެން ވެސް ާތއީދުކުރާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލާފަިއ އެންެމ ގަބޫލުކުެރވިފައި އޮ

ރަނގަޅު، އެންމެ ރަނގަޅު ހަމަޔަކީ އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ އެއް ތިއަރީެއްއގެ ދަށަށް ވަދެ، އެންމެން އެަކއްެޗއް 

ނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ ހަމަޔާއި އިންސާފު ލިބިފަ. އޭރުން އެކަުކ އަނެކަކު ދެކެ ރުިޅއަންނަން  ގަބޫލުކުރީމާ އަުޅގަ

 ޖާގަެއއް ނޯންނާނެ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން އިތުރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައިނެތުމާއެުކ 

ނަޑއަަޅން. އަދި އެއަށްފަހު ފަހުބަސް އިްއވުމަށް؛ އާދެ! ފަހުބަސް އަޅުަގނޑު ބަ ހުސްގެ މަރުޙަާލ ނިމުނީ ކަމުގައި ކަ

ހުޅުހެްނވޭރު ދާއިާރގެ ، 7.2އިްއވުމުގެ ފުރުޞަތު ޫދކޮށްލައްަވއިފި. އެހެްނވީމާ، މި ިހސާބުން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އިލެްކޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް  2008/8ގާނޫުނ ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ަބހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައިސް މި އެޖެންޑާ އަިއޓަމު މި ވަގުތަށް ނިމުމަކަށް އައީ 

ނޑަައޅަން. މި ިބލާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯުޓ މިއަދު  އި އޮންނާނެ ވާހަަކ ގަިއ ވޯުޓެގ ަވގުތުގަ  13:30ކަމުގަިއ ކަ

 ވެސް ދަންނަވަން. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 8އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޓީްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމި -8.1

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.  2015އޭޕްރީލް  5ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

މި ބިލަށް އެްއވެްސ އިޞްާލޙެއް ލިބިފަެއއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤައުީމ ސަލާމަތު 
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ރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. ފުރުޞަތުއަރުވަން އިްއޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ގެމަނަފުށީ ދާއި

 މެންބަރަށް. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު ޖަމީލު ޢުގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

ްށ ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަ

ވަަނ  1ވަނަ އަހަރުެގ  2015ގަިއ އޮްތ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  2015މާރިޗު  18އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލަކީ 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.  9ދައުރުގެ 

ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްިވ، މި ބިލު މިގޮތަށް  މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ޤައުމީ

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުެރވި ވަނީ ނިންމަވައިެދއްވާފަ. މިކަމަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ހުރިހާ 

ނޑު ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާެއކު ކޮމިޓީގެ މު ޤައްރިރުގެ ނަުމގަްއޔާއި އަދި ރަްއޔިތުންެގ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެހާ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ނަމުަގިއ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލުގެ މަަސްއކަތް އަުޅގަ

ސް ހަލުއިކަމާ އެކު ކުރިޔަށް ެގންދެވުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ުމވަްއޒަފުންގެ ފަރާތުން ވެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ެއހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާެއކު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަުދގެ މި 

 ވޯޓުގެ މަރުޙަާލގައި މި ބިލު ފާސްެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމްލަ ޝު . އެގޮތުްނ ގަިޑއިރުެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު 1ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 47މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  58މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59މިނެޓު  27ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

ނުާވ . ވަިކ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްމިނެޓު 3. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް ތުސިކުން 15މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ނޑު ބަހުްސގެ ވަގުތަށް ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން.ނެޓުމި 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  އާދެ!  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( . އަުޅގަ

ގައި ޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގެ ބަހުސްެގ މަރުއެކު މި ެއޖެންޑާ އައިޓަމު މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައިނެތުމާ އެްއވެސް

ނަޑއަޅަން. އެހެންކަމުން، ގަާވއިދުގެ  މާއްދާގެ )ށ(  އެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 75ކަ

ވަނަ ކިޔުން  3ނޫުނައސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ ންމަތީ ގަިއވާ ގޮުތގެ

ގެ ވޯުޓގެ ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަްނ. 13:30މިއަދު ، ތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުގުޭޅގޮ އިްއވަން. މި ބިލާ

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯަޓށް އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުްނ  ،9 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ނުޑ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ވަގުުތަގއި އަުޅގަ އެ ،ގައި. އެހެންކަމުން  13:30އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ަދންނަވަން. ވަރަށްބައްދަލު
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 ]އަށް  13:30އިްނ  11:43ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން 8
  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޮގތުން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ވޯުޓގެ މަސަްއކަތް ުކރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް.  ގ13:30ެިމއަދު  الّسالم عليكم 

ށް ގެންދަން އާދެ! މަސައްަކތައިގެން ކުރިއަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ، 9ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްަތކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ަކންކަމށް ވޯޓަށް އެހުން. މި  -9.1

ން އެބަ އޮތް. އެގޮުތން އާދެ! ެއއީ ދެ ބިެލއް އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު ތިްނ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ވޯޓަްށ ަދންނަވާލު

ބަލައިގަތުމާއި ބިލެއް ފާސްކުުރމާ ގުޅޭ ވޯޓެއް. ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް 

ރު މުޙައްމަދު ހަނަދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަ

އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީިޑއާގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ 

  ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ
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   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 45ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 01 މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

އެހެންކަމުން،  .43. ޖުމްލަ؛ 22. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 43ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 

ރވިސް މީިޑއާގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓަގިއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޕަބްލިކު ސަ 

ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެްއޖެ. މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެޭހ 

ނަޑއަޅަން  ްށފަހު(. )ަވގުުތކޮޅަކަކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގަިއ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާދަންނަވާލަނީ ދެވަނަ ވޯަޓށް. ހުޅުހެންވޭރު ދާއި މި

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  ،އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު، 2008/8ނަންބަރު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަނިކު.ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު
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 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      އަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 44ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 45ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 

، އެހެންކަމުން .44. ޖުމްލަ؛ 23. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 44ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިލެްކޝަންސް ، 2008/8މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވަަޑިއގެންނެިވ 

 އަށް ފޮނުއްވިއްޖެ ަތކުގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. މި

ނަޑއަޅަން.  )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކަމުގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް އިޞްލާޙުެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ާޤނޫނުއަސާސީއޮތީ ިމއަދުގެ ތިްނވަނަ ވޯޓު. އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭ ދެން ދަންނަވާލަން މި

އަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭީނ ގޮތުން، ޤާނޫނުއަާސސީ ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ 261ގެނައުުމގެ ބިލެއް. ގާނޫނުައސާސީގެ 

ކުރިންވެްސ  މީގެ، އެހެންވީމާ ބައި އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެން. ބައިކުޅަ ތިން މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ހަތަރު

ނޑުމެން ޢަމަ ކޯރަމެްއެގ  ސް މިފަދަ ވޯޓެްއގެ ޯވޓިންލުކޮށްފައި އޮތީ، އަދި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ވެމި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

އަށް އިޞްލާެޙއް ަގއި ބުނާ އަދަދު. ޤާނޫނުއަސާސީނޫނުައސާސީލައިގެން. އެއީ ޤާކަމަށް ބަ ތިބެންވާނެ 64ގޮތުަގއި 

 އެްއަގއި މީގެ ބަރުން ނެތް ޖަލްސާޒަތްތެރި މެންއެ އަަދދަށް އިއް ، މެންބަރުންގެ ވޯޓުން. އެހެންވީމާ 64ގެނެވޭނީ 

ނޑުމެންނަށް މި ނޑުމެން މި ބަލަނީ އެއް ނެތް. އެހެންހެން ދިމާވެގެން ވޯޓަށް އަހާފަކުރިންވެސް އަުޅގަ ވީާމ، އަުޅގަ
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  45ކަމަށް. މި ވަގުތު  64ކޯރަމަީކ  ށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެްއގެ ޯވޓިންއަޤާނޫނުއަސާސީ

 މިއަދު މި ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމެއް ނޯންނާނެ. ، ގެން ތިއްެބވީ. ެއހެންވީމާެވވަަޑއިހާޒިރު

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން މި ައންނަ ހަފްތާގައި އެބަ އޮތް. ޢުނޫނުލްލަން. ޤާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާ

ހުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުަރްއވައި އަދި ރައްޔިުތން އެދެމުންދާ ކަމެއް. ދެން ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީ 17އެއީ 

 ،އެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އަދި އިތުރަށް ރޫފިލުވައިލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރެގެން ަވރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރެވި

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ވަރަްށ ވެސް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ލިބިގެން ބިލެއް މަ ގާނޫނީ މާހިރުންގެ

ނޑުމެްނނަށް އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ، ށް ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާބާރަ ނޑު ޚިޔާުލޮކށްގެން މިހިރީ އަޅުގަ އަުޅގަ

އަންނަ ހޯމަ  . ސަބަބަކީއްތަ ދުވަހު ބާްއވަން ަކމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަންަނ އާދީ ކަމަށް ނިންމާލެވިއްޖެ

ޭއގެކުރިއަށް އެކަން ވޭތޯ ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން މިޤާނޫނުލްޢު، އަށް ދުވަހު ޤާނޫނުއަސާސީ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ެވއްޖެްއޔާ. އެހެންނަމަވެްސ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ލީޑަރުންާނ  ބަލަން. ކިރިޔާ

ުދވަހު  އެކަން ެއގޮތަށް ކުރާނީ. އަދި މިސާލަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން ހޯމަ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު

ލަމުން އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ ،ވެސް ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ  ބޮޑު ފަހަރެއްގައި ތާއްޓެއް ުނވެ ބާއްވަންޖެހުނަސް އޭގެ މާ

އަިދ  ބެހޭ ކޮމިޓީތަކާ ކަމާ ކޮށް މިމަށް ޓަކައި ޮކމިޓީތަކަށް، ޚާއްޞަ އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވޭ، މި މަސައްކަތް ކުރު

ނޑުމެން ކަމުަގއި އެހީތެރިވެދެްއވާ  މި ،އަރުވަން ވެސް ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުްނނަށް  ކޮމިޓީން  ގެއަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް އަުޅގަ  هللا سبحانه وتعالى މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓަކައި. މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ އަށް  ޙަމްދުކުރަން. ޝުކުރުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

 ؛ދަންނަވާލަން އޮތީ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


