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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރީ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށީ. ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތުގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  އަ ޝިޖުޑީ. السالم عليكم

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ލަޠީފް،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު،  މޫސާ  މެންބަރު  މުޙައްމަދު  އިއްޒަތްތެރި 

އޮންލައިންކޮށް  هللا ޢަބްދު އަދި  ޝަހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނިހާދު،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝަފީޤް، 

މި ދަންފަޅީގެ   .ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު، އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ކުރި ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ބެހޭ  މި  ކަމާ  އެކިއެކި  ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން  ބިލާ  ބެހޭ  ހެއްކާ  ގެންދަނީ  އަށް މި 

އެއީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ    .ބޭބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރީގައި ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް

ގޮތެއްގައި މި ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ    ޞައަދި މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓު އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަކުރުން. ޚާއް

އިމްތިޔާޒާ    136 ލިބިދޭ  މުޢާމަލާތްތަކަށް  ކުރެވޭ  ނޫސްވެރިންނާއެކު  މުޢާމަލާތް،  ނޫސްވެރިންނާއެކު  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން. އެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން އެބަ  އެ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، އެ  .  ބެހޭ އެ އިޝޫގައި 

ހާޒިރު ބޭފުޅު ވަގުތުގައި  މި  ދަންނަވާލަނީ. ވެ،  ން  މިހާރު  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނުކުރާ  އިޢުތިރާޟެއް    ދަންނަވާލުމަށް 

عليكم )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ފެށިގެން    السالم  މިހާރު  ކޮމިޓީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު  މި  ދަނީ.  ކުރިއަށް  މި 

ޖާނަޞަޚާއް އަދި  ކައުންސިލާ  މީޑިއާ  ވަނީ  މި  އެކުގައި ކުރެވިފައި  ބޭބޭފުޅުންނާ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ    ލިސްޓު 

އެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް. ކޮމިޓީން މިހާރު ދިރާސާކުރަމުން ގެންދާ ބެހޭ ބިލުގެ    ބައްދަލުކުރުމަށް  ހެއްކާ 

އެކު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  އަދި  މާއްދާއެއް.  ގުޅިފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ތެރެއިން  ލެވޭ  މަސައްކަތުގެ 

ފެންނާތީވެ ކަމަށް  ސްޓޭކްމާއްދާއެއް  ތި  އަޅުގަނޑުއެހެންކަމުން    ...  އެކުގައި  ބޭފުޅުންނާ  ތި  މާއްދާއަށް  އެ  މެން 

މެދުގައި   ގޮތްތަކާ  ހެދިދާނެ  އަދި  ކަންބޮޑުވުމާ  ހޯދާލުމާއި  ޚިޔާލު  އިނގޭތޯ.  ވެސް،  ބޭފުޅުންގެ  ބޭނުންވަނީ  ކޮށްލުން 

ނުނަގާ   ވަގުތުތަކެއް  ތި އަޅުގަނޑުގިނަ  ހަމަ  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ނެތް  އިޢުތިރާޟު  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ    މެން 

އިޝާރާތެއް    ބޭފުޅުންގެ ބޭނުންފުޅުވާއިރު  ދައްކާލަން  ވާހަކަފުޅު  ވެސް  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  ހުޅުވާލަނީ.  މި  ޚިޔާލުފުޅަށް 

  ފަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން. ކޮށްލައްވާފައިވާ ނަން ވިދާޅުވުމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ޙަސަ ޝަފާޢު  ދުރައީސް، މުޙައްމަމީޑީއާ ކައުންސިލުގެ މޯލްޑިވްސް 
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ބޮޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ   ވަރަށް  ފުރުޞަތަށް  ދެއްވި  މި  ކައުންސިލުން.  މީޑިއާ  އިނގޭތޯ  ޝަފާޢު  މިއީ  މުޤައްރިރު. 

  އަޅުގަނޑު މެންގެ ލީގަލް ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރައްވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ. ދެން  

 ވެސް އިތުރަށް ވާހަކަ ނުދައްކާ ހަމަ ލީގަލް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ހަވާލުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފައުޒީ އިބްރާހީމްއަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު،މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 

މުޤައްރިރު. އާދެ! މި ކަން، މި މައްސަލައާ    މި ލީގަލް ކޮމިޓީގެ  ،އިބްރާހީމް ފައުޒީ  އަޅުގަނޑު  .އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

މެން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއް  އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު މި ފުރުޞަތުގައި  އަޅުގަނޑުގުޅިގެން މި  

އެ ކަމުގައި    ންޑޭޝަންތައް ވެސްމެންގެ ފަރާތުން ހުރި ރެކޮމައަޅުގަނޑުފޮނުވާފައި މަޖިލީހަށް ހިއްސާކޮށްފަ. އަދި އެ  

ހަވާލުކޮށްލުން    މެންގެ ލީގަލް ފާތުންނާ އަޅުގަނޑު،  އަޅުގަނޑުބަޔާންކޮށްފައިވާނެ. އެ ބައިތައް ހިއްސާކޮށްލުމަށް ޓަކައި  

 . ޝުކުރިއްޔާ. އެދެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފަހުމީ  މަތުޠިފާއޮފިސަރ، އަލްއުސްތާޛާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ލީގަލް  

ފާހަގަކުރިހެން  ޝުކުއާދެ!   އެ  ވެސް  ކުރިން  ކޮޅަށް  މި  ރިޕޯޓު  ދިރާސާ  ތަފްސީލު  އިންނާނެ  ރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން 

ންޑޭޝަންތައް ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައި މި  އަޅުގަނޑު ކުރު ގޮތަކަށް އޭގެ ރެކޮމަހިއްސާކޮށްފަ. ދެން  

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަން  މިނިވަންކަމާއި މަސްދަރު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މާއްދާއިން    28އިނދީ  ވަނަ 

ބިލުގެ   ބެހޭ  ހެއްކާ  މިހާރު  ވީނަމަވެސް  މަސްދަރު    136ކަށަވަރުކޮށްދީފައި  ގޮތުން  އިން  ހިމަނާފައި  މާއްދާ  ވަނަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  އެހެންވެ  ކަމަށް.  ދޫކޮށްލެވޭ  އިޚްތިޔާރަށް  ގޮތަށް  މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ  ކޯޓުތަކަށް  ހާމަކުރަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ނޫން.  ކަމެއް  ނަންބަރު    ގަބޫލުކުރެވޭ  ކޯޓުގެ    SC/C12/2013ސުޕްރީމް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   އިނގޭ  އެބަ  ވެސް  ޙުކުމުން  މައްސަލައިގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    28ދުސްތޫރީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ބަޔާންކުރާ   ޤާނޫނުއަސާސީގައި  މާއްދާތަކަކީ  ހިމަނާ  ގާނޫނެއްގައި  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ހުރަސްއެޅޭނެ  މިނިވަންކަމަށް 

މާއްދާތަކެއް  ޚިލާފު  ރޫޙާ  މިނިވަންކަމުގެ  އެހެންކަމުން    ނޫސްވެރިކަމުގެ  މައިގަނޑު  ކަން.    8އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އިތުރުން   އޭގެ  އަދި  ދެން  ކަމަށް.  ފެންނަ  އުނިކުރަން  މާއްދާ  އެ  ފާހަގަކޮށްފައި  އިންނާނެ  އެއްކޮށް  ނުކުތާއަކާ 

އެބަދޭ   28ޤާނޫނުއަސާސީގައި   ހަނިވެގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިނިވަންކަން  އިނދަ  މި  ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި  .  ވަނަ 

މު ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާ  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއީ  ހަދާ  ޢާއަދި 

ލާފުވާ ކަމެއް ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު. ދެން އޭގެ  ޚިވެސް    އާ ވަނަ މާއްދާ  19އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  

ކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ތަވެގެން ގޮއްސިނަމަ އެއީ ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތްއިތުރުން މި ބިލު މި އޮތް ގޮތަށް ގާނޫނަކަށް
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މަޢުލޫމާތު ހޯދަ އެކްސެސް    އިއަސަރެއްކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި  ލިބިގަތުމުގެ މުހިންމު ވަސީލަތްތަކަށް 

ފާހަގަވި. ދިރާސާއިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއްކަން  ގެއްލިގެންދާނެ  ކޯޓެއްގައި    ނޫސްވެރިންނަށް  ޝަރުޢީ  އެގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން މަސްދަރުތަކުން    ހެކިބަސް ދޭންޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަން ނުވަތަ 

ހަދަ  ދެކޮޅު  ނޫނީ  ފާސްވެއްޖެއިޖެހިލުންވެދާނެ  އޮވެ  ގޮތަށް  މި  މާއްދާ  މި  ވެސް  އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  ނަމަ    ފާނެ. 

ނޫސް ލިބިފައިވާ  ރާއްޖެއިން  އިންޑެކްސްގައި  ފްރީޑަމް  ޑޭ، ޕްރެސް  ފްރީޑަމް  ޕްރެސް  ލިބިފައިވާ  ރޮނގުން  ވެރިކަމުގެ 

އޭގެ   ދެން  ފާހަގަކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އަސަރުކުރާނެ  ނޭދެވޭ  ހަމަ  އިތުރަށް  އަދި  ކުރިއެރުންތަކަށް 

ގާނޫނެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  އަބުރު  މީގެ  އްއިތުރުން  އުވާލަ ސަރުކާރުން  ކުރިން  ފަރާތްތަކަށް    އި  ވިސްލްބްލޯކުރާ 

އަނިޔާވެރިކަމާ ނޭނގި  ރައްޔިތުންނަށް  ސަބަބުން  ގާނޫނުގެ  އެ  ހާމަކުރަން    އިރައްކާތެރިކަންދީ  އަނިޔާތައް 

ބިލުގެ   ބެހޭ  ހެއްކާ  އަދި  ތަޢާރު  136މަގުފަހިވެގެންދިޔަ.  މާއްދާ  މަޤްޞަދު  ވަނަ  ގެނައުމުގެ  ބަދަލު  މި  ފުކޮށް 

ދެން  އެހެންކަމު އިނީ.  ފާހަގަކޮށްފައި  ކަމަށް  ސާފުނުވާ  މީހުންގެ    7ން  އެ  ނޫސްވެރިންނަށް  ކަމަކަށް  ވަނަ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  އަޚްލާޤާއި  މީޑިއާގެ  މަޖުބޫރުކުރުމަކީ  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރުތައް 

ރަ  ޙައްޤުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިންގަނޑުތަކުގައި  އިތުރުން  ގާނޫނުތަކާއި  މީގެ  ކަމެއް.  ޚިލާފު  ވެސް  އްކާތެރިކަމާ 

ޙައްޤު   އެ  ހާލަތްތަކުގައި  އިސްތިސްނާ  އޮވެމެ  ލިބިދީފައި  ޙައްޤު  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  މަސްދަރު  ޤާނޫނުއަސާސީން 

ތަޢާރު މާއްދާއެއް  ފަދަ  މި  ގޮތަށް  ހަނިކުރެވޭ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ގޮތަށް  ހަވާލާނިގުޅައިގަނެވޭ  ދޭ  ފުކުރާއިރު 

ކަމަށް   އޮވެގެންވާނެ  ހުޅުވާލެވިފައި  ފުރުޞަތު  ގޮތަކަށް  ހިފިދާނެ  ބޭނުމެއް  ނަހަމަގޮތުގައި  މާއްދާއެއް  އިސްތިސްނާ 

ފެންނަ އަދި  އިޚްތިޔާރަށް  ފަނޑިޔާރުގެ  އެގޮތުން  ގަބޫލެއްނުކުރަން.  މަސްދަރު    އަޅުގަނޑުމެން  ބިނާކޮށް  ފެނުމަށް 

ދޫ ގެއްލޭނެ  ކޮށްލާފައިހާމަކޮށް، މަސްދަރު ހޯދުމަށް  މިވާ ރައްކާތެރިކަން  ލިބިދީފައި  ނޫސްވެރިންނަށް  އެއީ  އޮތުމަކީ   

ރި ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި  އެހެންކަމުން  އެއްކޮށް  ޢާކަމެއް.  މާއްދާ  އޮތް  މި  ހިމަނާފައި  ބިލުގައި  މިހާރު  ޔަތްކުރާއިރު 

 އުނިކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނަލިސްޓު އެސޯސިއޭޝަނުން.  ރ. އެހެން ފަރާތަކުން. އާދެ! ޖަ ޝުކުރިއްޔާއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

ޢަބްދު  ލްޑިވްސްމޯ ޖުނައިދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އެކްސްކޯ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ސަލީމް  هللا ޖަރނަލިސްޓު 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދެއްވީތީ.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!   ފުރުޞަތު  ކައުންސިލުގެ  އާދެ!  މި  މީޑިއާ  ހަމަ  ދެން  ވާނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން 

މި ފާހަގަކުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މި އެ ބޭފުޅުންނާ އެކީ ހަމަ ހިއްސާކުރަން.    ،ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ

ހުށަހެޅު ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  އޭގެ އިތުރުން ހަމަ މި  ސެޕްޓެދެން  ހިސާބުން، އެއީ  މޯލްޑިވްސް    2021  ބަރުންނު  ގައި 

ޓްރާންސްޕޭރަރޖަ އަދި  ގިލްޑް  އެޑިޓަރސް  މޯލްޑިވްސް  އެސޯސިއޭޝަނާއި  މޯލްޑިވްސް  ނަލިސްޓު  އަދި  ންސީ 

ޖަ  އޮފް  ފެޑެރޭޝަން  ގުޅިފައިވާ  ރއިންޓަރނޭޝަނަލް  ފަރާތުން  އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ  އެމްނެސްޓީ  އަދި  ނަލިސްޓު 

އެ  ބަޔާނެއްވާނީ   އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  ކަންކަމުގެ  އެ ފާހަގަކުރި  ގޮތެއްގައި  މި ބަޔާނުގައި މައިގަނޑު  ނެރެފަ. ދެން 

ކަމަކީ މި ބިލުގެ   މުހިންމު  މާއްދާގެ )ށ(ގެ    136ތަކުރާރުކުރާކަށް ނެތިން. އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެ  ވަނަ 

ތަކަކީ އެއްވެސް ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ނެތި ހަމައެކަނި ހެއްކަށް  ދަށުން މި އަންނަ ދެ އަކުރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހާލަތް

ލިޔެފައިވާ މި  އަކުރު  މި ދެ  މާއްދާގެ  މި  ނޫންކަން  ހާލަތްތަކެއް  ވަޒަންކުރެވޭނެ  އޮންނަނީ.    ބުރަވެ  މި  އެއީ  ގޮތުން 

އަކުރަށް ބަލަ  ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން  ލާއިރު ނޫސްވެރިޔާއަށް މަޢުލޫމާތުދިން މީހާއަކީ ކާކުކަންއި މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ 

 ނިންމަވަން މި  ޟީޤާއެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ މިންވަރު ކުޑަވުން.  

  މި ޖެހެނީ ނޫނީ އެ މައްސަލައެއް ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަކު އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ޑިސްކްރެޝަންގައި މި ނިންމަވަން ޖެހެނީ  

ތް ކަން. ނިންމަވާއިރަކު ފަނޑިޔާރަކަށް އަދި ނޭނގޭ ކާކުކަމެއް މަސްދަރަކީ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް  އަކުރުގައި މި އޮ

ހުރިހާ   މި  މީހެއްކަން  ކީއްކުރާ  މީހެއް،  ހުންނަ  ވަޒީފާއެއްގައި  ކޮން  ކޮންތާކު  އޭނައަކީ  ކާކުކަން،  މަސްދަރަކީ 

ފަ ކަން  އޮތް  މި  ނުކުތާގައި  މި  ނޭނގޭ  އަދިއެއް  އުސޫލުން  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  އެހެންވީމާ،  ނިންމަވާއިރު.  ނޑިޔާރު 

އޭނަގެ   ނޭނގި،  ކާކުކަން  އެއީ  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ވަޒަންކުރެވޭނެ  އަސްލު  މިންގަނޑަކުން  ކޮލިޓޭޓިވް  ވެސް  ބަލާއިރު 

ހާލަތަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގި އެއްވެސް މީހަކަށް ނިންމާކަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ، ފަސޭހައެއް ނޫން ހަމަ މިއީ ވަރަށް  

ޔަޤީންކަމާ ނާ އެ  ކަހަލަ    ދިރުކަމެއް  އެއްވެސް  ހާމަކުރީމަ  ނަން  މީނަގެ  މައްސަލައިގައި  މި  ނިންމުން  އެއްކޮށް 

ގުޅުން އޭނައާ  ނުވަތަ  އޭނައަކަށް  އަނިޔާއެއް  ނުވަތަ  އޭނައަކަށް  ހަމަ    ގެއްލުމެއް  ދެން  ނުލިބޭނޭ.  ފަރާތަކަށް  ހުރި 

އަދި   ނުކުތާއަކީ  ދެވަނަ  ވެސް އެގޮތަށް  އެމް.އެމް.ސީން  ދެންމެ  އެ  ނުކުތާއެއް.  ބޮޑު  ކަންބޮޑުވުން  އެއަށްވުރެ 

ޚަބަރު ކަންބޮޑުވުންތައް. އެއީ  ހުރި  ނުކުތާގައި  މި  މައްސަލައިގައި  މި  މެދުވެރިކޮށް    ފާހަގަކުރި  ވަސީލަތްތައް  ފަތުރާ 

ގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދޭނެ  ޔެއް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނައުމާމެދު އަދި ވާގިޔާތަކުޢުވާގިޔާއެއް ނުވަރަ ރަ

ހަމައަށް  ވާސިލުވުމުގެ    ފަރާތްތަކާ  ކުޑަވުން. ގާނޫސްވެރިންނަށް  މިންވަރު  އަސަރުގެ  ނޭދެވޭ  ކޮށްފާނެ  ބިލުކަމަށް 

ކިހިނެއްތޯ އެއްވެސް މި މިންގަނޑެއް ތެރެއިން މި ބުނާ ގޮތަށް ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ނެތި ހަމައެކަނި ހެއްކަށް ބުރަވެ  

ހިމެނޭ މަސްދަރުގެ ނަން ހާމަކުރުމުން މި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވަރަށް އާންމުކޮށް  ނިންމާނީ މި މައްސަލައިގައި މި  
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މަޢުލޫމާތު  އިބަލަ ދޭ  މިގޮތަށް  މަސްދަރުތައް  ހަމައަށް  ނޫސްވެރިންނާ  މިނިވަންކަމަށް  މި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ލާއިރު 

ނުކުރާނޭ.   އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  އެއްވެސް  އަނެއްކާދިނުމަށް  ހަމަ  އުނދަގޫ  ދެ    ވަރަށް  މިއީ  ކަމެއް  ނާދިރު  ވެސް 

ހެއްކަށް ބުރަވެ   ނުކުތާގައި މި އޮތް ކަމަކީ ވެސް. އެއީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ނެތް 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި ދެން  ހަމައެކަނި ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ދެން މިއީ ކުރިން މި ބަޔާންކުރި ބަޔާނުގައި 

ފާހަގަކުރި ކަންކަމުގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި މުހިންމު ކަންބޮޑުވުމެއް. ދެން މީގެ އިތުރުން  އެ  އެމް.އެމް.ސީން  

ބަލަ އަޅުގަނޑުމެން  ޖެނެރަލްކޮށް  މި  ވަރަށް  ޑްރާފްޓުއި މިއީ  ގާނޫނުތައް  މި  އާންމުކޮށް  މިއީ  ލާއިރު  ހަމަ  ކުރުމުގައި 

ގާނޫނު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއް ހުރި  ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ    ޖޭގައި  އިތުރުން  ގާނޫނުތަކުގެ  އާއި 

މު ދިވެހިރާއްޖެޢާބައިނަލްއަޤްވާމީ  ތެރެއިން  މުއިހަދާތަކުގެ  ބައިވެރިވެފައިވާ  އެއްޗެއްޢާން  އޮތް  އޮތީ    ގައި ހަދާތަކުގައި 

ދެން ބަލަ  ކީކޭތޯ.  ޔޫ.ޑީއިމިގޮތުން  އައި.ސީ.ލާއިރު  އަދި  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ސީ..އެޗް.އާރު  ވެސް  ޕީ.އާރުގައި 

މިނިވަންކަމުގެ އެއް އަސާސީ ސިފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ކަން ނޫސްވެރިންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ފަރާތް،  

ގޮތަށް    އެ އެ  ވާނަމަ  ކަމަށް  އެދޭ  ހާމަކުރަން  މަޢުލޫމާތު  ގޮތަށް  ނޭނގޭ  ކާކުކަން  ދެމެދު  ފަރާތަކީ  ނޫސްވެރިޔާއާ 

ދެން  ބައެއް ލިބިގެންދިއުން.  ނޫސްވެރިންނަށް  ޙައްޤު  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  މަސްދަރު  އެ  ކަމަށްވާނަމަ  އޮތް  ސްވުމެއް 

ން ބަޔާންނެރެ، ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް ބަޔާންނެރުނީމަ ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން  .އޭއިއެމް.ޖޭ  ޖެނެރަލްކޮށް މި ކަމާ ދެން

އެބަ ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  ބައެއް  ތަރައްޤީވެފައިވާ  ހަމަ  ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  ބައެއް  އެހެން  މި    ފާހަގަކުރި  ހުއްޓޭ 

އެއް ނޫން  ކަމެކޭ  ގޮތަށް މި ގާނޫނުތައް ފަރުމާކޮށްފަ. ދެން ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމަކުން ކުރީމަ އޭގެ މާނައަކީ ރަނގަޅު 

ގޮތަށް ބަލަ  .ދެއްތޯ މި  މީގައި  ކޭސް ލޯއިން  އި ދެން  ރައިޓްސްގެ  ހިއުމަން  އޮފް  ކޯޓް  ލާއިރު މިސާލަކަށް ޔޫރަޕިއަން 

އާންމުކޮށް އެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުން މިގޮތަށް ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު    އިލާއިރު ވަރަށް ނާދިރު ހާލަތެއް ފިޔަވައިބަލަ

ދިރު ހާލަތްތަކުގެ މި އެގްޒާމްޕަލް ދެން އެ  ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުކުރީމަ އެއާ ދެކޮޅަށް ނިންމުންތައް ނިންމާފައި ހުރީ. ނާ

ބޭފުޅުން ގެންގުޅޭ މިންގަނޑަކީ އެއީ އިމިނެންޓް ޕަބްލިކް ޑޭންޖަރއެއް އޮންނަންވާނޭ އެގޮތަށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން  

ސް އެއީ  މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާނީ އެއް ކޭ ،މަޖުބޫރުކުރާއިރު. އެހެންވީމާ، އިމިނެންޓު ޕަބްލިކް ޑޭންޖަރއެއް 

ސަރުކާރާ   ނެދަލެންޑްސް  މަޖުބޫރުކުރުމުން  ހާމަކުރަން  މަސްދަރު  ސަރުކާރުން  ނެދަލެންޑްސްގެ  މައްސަލައިގައި  އެ 

ދިން   ސިޓީއެއްގައި  މި  އޭރު  ނެދަލެންޑްސްގައި  ގޮތަކީ  މިވާ  މައްސަލައިގައި  އެ  މައްސަލައެއް.  ނިންމި  އެއްކޮޅަށް 

ށް ބުނެ މީހަކު ސިޓީއެއް މި ފޮނުވަނީ މީޑިއާއަކަށް. ދެން އެ ސިޓީ ފޮނުވީ  ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާ ކަމަ

މުހިންމު   ވަރަށް  އެބައޮތޭ  މީގައި  ނިންމަނީ  މި  މައްސަލައިގައި  އެ  ދެން  ހާމަ.  މަސްދަރު  އެ  ބަލަންވެގެން  ކާކުތޯ 

އެނގޭ ބަޔާންވެ  ސާފުކޮށް  ކަނޑައެޅިގެން  ހަމަ  ޑޭންޖަރ  ޕަބްލިކް  އިމިނެންޓް  އެއީ  އެބައޮތޭ  ކަމެއް  ހާލަތެއް  ފަދަ 
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ކުރެވެނީ.  މި  ކަން  މި  ހުއްޓުވަންށޭ  ކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  ނުރައްކާވާނެ.  ބަޔަކަށް  އާންމުންގެ  އާންމުންނަށް، 

ހައި   ވަރަށް  އަސްލު  ދަންނަވާނަމަ  އިނގިރޭސިން  މި  އަސްލު  މި  ވަރަށް  ހަނި  ވަރަށް  އެއީ  އެހެންވީމާ، 

މިކަ  ކްރޮސްކުރަން  އެއީ  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ތްރޭޝްހޯލްޑެއް  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމުގައި  މި  ދެން  ކަމެއްގައި.  ހަލަ 

ގޮތުން  ހުރި  މި  ނިޒާމުތައް  އެންޑް  ޖުޑި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޗެކްސް  ޖުޑީޝަރީގެ  އެއާއެކީގައި  އަދި  ދެން  ޝަރީއާ 

އަދިއެއް   އިތުބާރެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ގޮތުން  ހުރި  ކަމެއްގާބެލެންސަސް  މިކަހަލަ  މިގޮތަށް  އިމެއްނުވޭ  ރަނގަޅަށް   

 އުސޫލުން ކަންކަން  ށް ވެސް ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަ  ލިޔެގެން ނިމިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް. އެއީ އަބަދު 

އެމް.ޖޭ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  މި ކޮމިޓީގައި އެދެން  ކުރެވެމުންދާތަން. އެހެންވީމާ،  ވެސް  ފަރާތުން  .އޭގެ 

  މި މާއްދާ އެއްކޮށް މި ބިލުން ނަގައިދިނުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ބޭނުންވާ އެދުމަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ؟ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން ބޭފުޅަކު

 

 ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރީ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން މި ދެ ކައުންސިލު  އަފުރަތަމަ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އެންމެ  

އެމް.ޖޭ އެމް.އެމް.ސީގެ  އަދި  ހަމަ  ދެން  ޝުކުރުދަނަވަން.  އެކަމަށް  ނިންމެވީތީ  ހޯއްދަވަން  މިކަމުގައި  ޚިޔާލު  .އޭގެ 

ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާ އެމް.ޖޭ  އި ފަރާތުން  ފާހަގަވި ކަންކަން ހަހަމަ  ވެސް ތަކުރާރުކުރުމާއެކު،    މަ އަޅުގަނޑު.އޭގެ 

ފާހަގަލާ ކަމެއް  ދެތިން  މައިގަނޑު  އެމް.ޖޭނައެހެންނަމަވެސް،  ހަމަ  މީގައި  އެއްކަމަކަށް  ވެސް  ން.  .އޭއިން 

ޝަނަށް މީތި ވަރަށް ބޮޑަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތްއޮތުން އެއީ އޭރުގައި އޮތް  ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުގެ ޑިސްކްރީ

އަސަރުކުރާނީ  ކަންބޮޑު އޭގެ  ފަރުމާކޮށްފިނަމަ  ގާނޫނު  މިގޮތަށް  މީގައި  އިފެކްޓް  މީގައި  ކަމަކަށް،  ދެވަނަ  ވުން. 

ބޮޑު   މީގައި އެންމެ  އެކަންޏެއް ވެސް ނޫން.  ނޫސްވެރިންނަށް އެކަންޏެއް ވެސް ނޫން. ނޫސްވެރިކަމަށް  ހަމައެކަނި 

ބޫލުކުރެވޭ ވިސެލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް. މިހާރު ވިސެލްބްލޯ  ގަ  އެއް އަސަރުކުރާނެ ބަޔަކު ކަމުގައި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް

ވެސް   ގާނޫނެއް  ޚާއްޞަ  އޮތް. އެކަމަށް  އެބަ  މެކޭނިޒަމްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ތެރޭގައި  ދައުލަތުގެ  ތެދެއްމެ  ކުރުމުގެ 

ޕްލެޓް އެއް  ބޭނުންކުރާ  ވިސެލްބްލޯކުރުމުގައި  ބޭރުން  ނިޒާމުގެ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް.  މީޑިއާތަކަކީ  އެބަ  ފޯމް 

ފަރުމާކޮށްފި ގާނޫނު  މިގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  މީހުންގެ    ވެސް.  އެ  ވެސް  ފަރާތްތައް  ވިސެލްބްލޯކުރާ  ވާނަމަ  ކަމަށް 

މި   މީހުންނަށް  އެ  ނެތަތީ  ޔަޤީންކަން  ކަމުގެ  ރައްކާތެރިވާނެ  ކުރުމުގައި އައިޑެންޓިޓީ  ސްޖެހުންތައް  ފަ  ވިސެލްބްލޯ 
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އިން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  .އޭކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެން ހަމަ އެމް.ޖޭ

އަސަރު. އޭތި ޑިސައިޑްކުރާނެ  ޢުމަ ކުރާނެ  ސަބަބުން  ހާމަކުރުމުގެ  ސޯސް  މީހަކީ އައިޑެންޓިޓީ ނުވަތަ  ދިން  ލޫމާތު 

ގޮތެއްގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ޕްރެކްޓިސްއަށް،    ގޮތެއް ނޭނގޭ. އެއީ އާންމުކަން ދެނެގަންނާނެ    ފަނޑިޔާރު އެ  ،ގޮތެއް

އާންމު ޕްރެކްޓިސްއަށް ބަލާއިރުގައި ނޫސްވެރިން ނޫސްވެރިންނާ ވެސް ހިއްސާނުކުރާނެ އެ މީހުންގެ ކޮންފިޑެންޝަލް  

އޮން  ވަރަށް   ސޯސްތައް ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެ  ހާލަތްތަކެއްގައި މެނުވީ. އެގޮތަށް  އެއީ އެހެން މީހަކަށް،  މަދު  ނަނީ 

ކަން އެނގިއްޖެއްޔާ އޭނަގެ ސޯސްއަށް އެ ކުރިމަތިވެދާނެ ތްރެޓް ނުވަތަ ނުރައްކާ    އެހެން ނޫސްވެރިޔަކަށް ވެސް އެ 

ނެތް ދާއިރާއެއްގައި ގުޅުން  ކޯޓެއްގައި    ،ގާނޫނީ ދާއިރާއެއްގައި  ، ބޮޑުވެދާނެތީ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ނޫސްވެރިކަމާ 

ކަމަށް  ޝަރީޢަތްކުރަ ހާމަކޮށްފި  ސޯސް  އެ  ވަޒަންކުރެވޭނީ  މިންގަނޑަކުންތޯ  ކޮން  ފަނޑިޔާރަކަށް  އިންނަވާ  އްވަން 

ކޮބައިކަން.   ގެއްލުމަކީ  ލިބޭނެ  މީހާއަށް  ދިން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވާނަމަ  ކަމަށް  ހާމަކޮށްފި  މަސްދަރު  އެ  ވާނަމަ، 

ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އެއީ  ބިލު    އެހެންވީމާ،  މި  ހަމަ  ގޮތުގައި  މިއީ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮވެއްޖެ  މިގޮތަށް 

މިނިވަންކަން   ނޫސްވެރިކަމުގެ  ތާރީޚުގައި  ފަހުގެ  ހަމަ  ކުރިމަތިވާނެ،  އަނެއްހެން  ނޫސްވެރިކަމަށް  އަނެއްހެން 

ޤާނޫނުއަސާސީން ދިން ފަހުން ކުރިމަތިވާނެ ހަމަ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަށްވާނެ. ދެން ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑު ހަމަ  

އެއީ ބަލައިގަނެވޭނޭ    ކުރެވޭހަގަފާ މީޑިއާ ރިޕޯޓްސް ކޯޓުތަކުގައި  ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައި ވެސް  ކަމެއް އެއީ 

އާންމު  އަންއެޑްވިސިބަލް ޚާއްޞަ    އެވިޑެންސެއް  ވަރަށް  އަސްލު  ހާގޮތެއްގައި  އެހެންވީމާ،  މެނުވީ.  ލަތްތަކެއްގައި 

ބިލެ ބެހޭ  ހެއްކާ  ނުވިސްނޭ  ވެސް.  އަޅުގަނޑަކަށް  ސަބަބެއް  އަންނަންޖެހޭ  މާއްދާއެއް  މިފަދަ  ތެރެއިން  އްގެ 

މި ކޮންސަ  ވެސް. ދެން  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  ސަބަބެއް ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނުނު  ހަމަ  ރއަންނަންޖެހޭ  ންސް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅުމާއެކު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ބިލު  މި  ވެސް    އަޅުގަނޑުމެން  އޮފީހާ 

ންސްތައް ހަމަ މިގޮތަށް ހުށަހެޅިން. އެ ބޭފުޅުން އޭރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި  ރބައްދަލުކޮށްފައި ހަމަ މި ކޮންސަ

ޖަވާބަކީ އޭރު އެ ކަންކަން ނުކުރަނީ އެއްވެސް މީހަކު ހުށަނާޅާތިއްޔޭ. އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފަހަރެއްގައި  

ހުށަހަ ކޯޓަކަށް  މި  އިޅަމީހަކު  ކުރިމަތިވެދާނެތީއޭ  ހާލަތެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ހާމަކޮށްދޭން.  މަސްދަރު  ފާނެއޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  އޮތީ.  ހިމަނާފައި  މާއްދާ  މި  ބިލުގައި 

ފާހަގަކު  ވެސް  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  ޖަވާބަކަށްނުވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮންވިންސިންގ  އަޅުގަނޑުމެން  ރިހެން 

އެ ރކޮންސަ އެހެންވީމާ،  ފޮނުވާފައިވާނެ.  ރިޕޯޓު  ހަމަ  ވެސް  ކުރިން  މަޖިލީހަށް  މި  އެއްކޮށް  ކަންކަން    ންސްތަކާ 

 ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޢަބްދު ޖުނައިދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އެކްސްކޯ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ޖަރނަލިސްޓު  ސަލީމް  هللا މޯލްޑިވްސް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގައި، މި އަހަރުގައި ނެރުނު ޕްރެސް ފްރީޑަމް  

އޮތް ފާހަގަކޮށްފައި އާރް.އެސް.އެފްގެ ރިޕޯޓުގައި އެބައޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް މި    އިންޑެކްސްގައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ

ލާފައި އެބައޮތް. ދެން އެހެންވީމާ، އިތުރަށް މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން  އި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަ ސީދާ އަލިއަޅުވަ

ނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ހަމަ ވުން  ވުމަކީ ހަމަ އަޅުގަށްގޮއްސި ކަމަށް ވާނަމަ އިތުރަށް ހަމަ މި އިންޑެކްސް ދަ

އިން ވެސް އަދި މީޑީއާ ރިލޭޓެޑް އެހެން  .އޭގާތް ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މީޑިއާ ކައުންސިލާ އަދި އެމް.ޖޭ

ރާއްޖޭގައި   މަސައްކަތަކީ  ކުރަމުންދާ  މި  ހަމަ  ވެސް  ރަނގަޅު    ޕްރެސް ފަރާތްތަކުން  އިންޑެކްސްގައި  ފްރީޑަމް 

ކުރެވެންކެއަދަދުތަ ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ހަމަ    އް  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވުން.  މަސައްކަތްތައް  ހުރި 

 ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުވާލެއް  އާދެ! އެހެން ބޭފުޅަކު އިޝާރާތެއް ނުކުރައްވާތީއާ އެކުގައި އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި  

 އޮތް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ވެސް ޖުމުލަކޮށް މަސްދަރު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަ މިހާރު ގައިމު ވެސް މި އޮތްގޮތަށް  

ވެސް   އަޅުގަނޑު  ހާދިސާއަކާ  ޑްރާފްޓަށް  މި  ނެދަލެންޑްސްގައި  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ދެންމެ  އެއްބަހެއްނުވަން. 

ގޮތަކަށް   އެފަދަ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް.  އޮތް  ވުޖޫދުގައި  ހާލަތެއް  ހާމަކުރުމުގެ  މަސްދަރު  ގުޅުވައިގެން 

ގާނޫނަށް ގެނެވިދާނެތޯ. ދެން  ހަމަ އެއާއެކީގައި ދެންނެވި ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަރުކަށިކޮށް ބައްޓަންކޮށްގެން 

ކުރަން އެހާ ބޮޑަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް. ދެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް    ކަން   ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު އަދި ނެތީތީވެ އެ



 2022ޖޫން    15                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

9 

 

ދޭތެރޭގައި   ހިމެނުމާ  މާއްދާ  އެ  ފަރުމާކޮށްގެން  ގޮތަކަށް  ހަރުކަށި  އެފަދަ  ފަރުމާކޮށްގެން،  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ؟އިތޯ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީކޮބަ

 

ޢަބްދު ޖުނައިދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އެކްސްކޯ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ޖަރނަލިސްޓު  ސަލީމް  هللا މޯލްޑިވްސް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމެއް  ދެންމެ މުޢިއްޒު ފާހަގަކުރި ގޮތުން އެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވެސް އަސްލު ސާފެއްނުވޭ ކީއްވެގެން  

މި މާއްދާ އައި މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް    އްސަ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލަށް  ސަބަބެއް ވެސް. އެ  މި އޮތީ ނުވަތަ އަންނަންޖެހޭ 

ސުވާލަށް   ތި  ފަސޭހަވާނެ  އަޅުގަނޑަށް  އޭރުން  ހިއްސާކޮށްލެވޭނެތޯ.  އެނގިލައްވަންޏާ  މެންބަރަކަށް  އިއްޒަތްތެރި 

 ޖަވާބުއަރުވަން. 

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

ސަރުކާރުގެ   ދެން  ގާއިމުކުރަނީ.  މި  އެކްޓެއް  އެވިޑެންސް  މި  ފަހަރު  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގައި  ހިތުން  އަޅުގަނޑު 

ޔަތްކުރެވޭނެ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅާއިރުގައި. ހުރިހާ ދިމާލަކަށް،  ޢާސިޔާސަތެއް އޮންނާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ރި

ޕޭޝަންޓުގެ    ،ލަޔަންޓުގެ އިޝޫ. އެ ވާހަކަ ވެސް އާދޭ. އަދި ޑޮކްޓަރކް   ،މިސާލަކަށް މީގައި ވާ އެއް ކަމަކީ ލޯޔަރ

މީޑިއާ އެފަދައިން  ހަމަ  އާދޭ.  ވެސް  އެ    ،ވާހަކަ  ޕްރިވިލެޖު،  ލިޔުންތެރިކަމުގެ  މާޔަތްކުރެވޭ  ހިނޫސްވެރިންގެ 

އަންނަ ބިލެއް  މިފަދަ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ވަނީ. ހީވަނީ  މި  ބަޔާންކުރެވިފައި  މި  ވެސް  ބައި  ކަންތައްތައް  ތި  އިރުގައި 

ލޯޔަރ މިސާލަކަށް  ގޮތަކީ.  އޮތް  އެ  ގަސްތުކުރައްވާފައި  މީގައި  ކަންނޭނގެ  ހިމެނުން  ވާހަކަ    ، ވެސް  ކްލަޔަންޓުގެ 

އައިއްސަ ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރުގެ ވާހަކަ ނައިއްސިއްޔާ އަނެއްކާ އަނެއް ފަރާތަކުން ވެސް ޝަކުވާތަކެއް އުފުލާނެ  

. ޑޮކްޓަރު، ޕޭޝަންޓުގެ ވާހަކަ އައިއްސަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ ނެތިއްޔާ  ހަކައި ވާ އޭގެ ބެލެންސެއް ނެތް ކަމުގަ

ވެސް މައްސަލައަކަށް ވެދާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހިތުން ހުރިހާ    އެ

ހާ  ޤައުމުގެ  ވަނީ. އަނެއްކާ  މި  ހިމަނާފައި  ވެސް ޝާމިލުކޮށްފައި  ރިފަރާތެއް  ވެސް  ކަންނޭނގެ.  ޢާލަތަށް  ޔަތްކުރާނެ 

ހުށަނޭޅޭނެ   ގޮތުގައި  ހެކީގެ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް.  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ފާހަގަކުރެއްވީ  ތި  ދެން 

އޭގެ ކަމަކަށްވާތީ، ދެން  މުހިންމު  ކޮންމެހެނެއް  އެއީ  ވެސް  ބަޔާންކުރުން  ކަންކަން  ލިބިގެންވާ  ތެރެއިން    އިމްތިޔާޒު 

އޭގެލިބޭ އިސްތިސްނާއެއްގެ    ،  އެގޮތުން  ބަޔާންކުރަންޖެހޭ.  އެބަ  ވެސް  ވާހަކަ  އިސްތިސްނާތަކުގެ  ދެވޭ  ތެރެއިން 
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ވާހަކަހެން އަޅުގަނޑު ހިތުން މި އޮތީ. މީޑިއާގެ ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަކަ އައިއްސަ ދެން  

 ކަމުގައި ވަނީނަމަ.   ދަންނަވާ މި އޮންނަނީ އިސްތިސްނާގެ ވާހަކަ. ކުރު ގޮތަކަށް 

 

ޢަބްދު ޖުނައިދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އެކްސްކޯ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ޖަރނަލިސްޓު  ސަލީމް  هللا މޯލްޑިވްސް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުންނަނީ   ފްރޭމްކޮށްފައި  އިސްތިސްނާތައް  އެކަހަލަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަސްލު  ޖަވާބުއަރުވާއިރު،  ސުވާލަށް  ކުރީގެ 

ދެން ގޮތެއް  ނުރައްކާ.  ވަޒަންކުރާނެ  އޮތްކަމުން  ނުރައްކާ  އިމިނަންޓް    ހަމައެކަނި  ޖެހޭ  ނުރައްކާ  އެ  ނޫން. 

ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގަ އޮތް  މި ކުރިއަށް  ވަގުތު ނޫނީ  ހާދިސާއެއް  އިނުރައްކަލަކަށްވާން. މި  ފާނެ ނުރައްކާތެރި 

އަނެއްހެން އާންމުކޮށް ބައެއްގެ ފުރާނައަށް ވިޔަސް ގެއްލުންވާނެ  އެއީ ވަކި ފަރުދެއްގެ ފުރާނައަށް ވިޔަސް ނޫނިއްޔާ  

އޮންނަނީ.  ފްރޭމްކުރެވިފައި  ގިނަފަހަރަށް  ވަރަށް  އެގޮތަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ހާލަތެއް  ކަހަލަ  އަނިޔާއެއްވެދާނެ  ނުވަތަ 

އޮ  ސްޓޮޕް  ޓު  ނެސެސަރިރީ  ރީޒަނަބަލީ  ޓުމިސާލަކަށް  އޮ  ރ  ޑެތް  ސަރޓްން  ރީޒަނަބަލީ    ރ ޕްރިވެންޓް 

ހަމަ   ވެސް  އަނެއްކާ  ދެން  ހުރެއޭ.  ފްރޭމްކުރެވިފައި  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ހާމް.  ބޮޑިލީ  ސަބްސްޓެންޝަލް 

އެންޑް   ޗެކްސް  ރާއްޖޭގައި  ކޮބައިހެއްޔޭ  ފްރޭމްކުރީމާ  މިގޮތަށް  މިސާލަކަށް  ފާހަގަކުރި  އޭރު  އަޅުގަނޑުމެން 

ހަލަ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ޕްރޮވިޝަނެއް އޭގެ  ބެލެންސަސް ހުރި ގޮތުން، ނިޒާމުތައް ހުރި ގޮތުން އަދި މިކަ 

ކަންބޮޑުވުމެއް.   އޮންނަ  ވެސް  އަބަދު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަންބޮޑުވުމަކީ  އެ  ދެން  ކަމުގެ.  ނުނަގާނެ  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު 

އޮންނައި  ހަރަކާތްތަކުގައި  އިދިކޮޅު  ޕާޓީތަކުން  ސިޔާސީ  ގިނަފަހަރަށް  ވަރަށް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ވަރަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ރު 

ވާހަކަ. އެއީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން   ނިގުޅައިގަންނަ  ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ. ޙައްޤުތައް  ފާހަގަކުރާނެ  ގިނައިން 

އެކަމަކު   ވިޔަސް.  މިނިވަންކަން  އެއްވެއުޅުމުގެ  ނޫނިއްޔާ  ވިޔަސް  މިނިވަންކަން  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޫނިއްޔާ  ވިޔަސް 

ކީ އެ ޕާޓީ ވެރިކަމަށް އައިއްސަ ހަމަ ފެނިގެން މިދަނީ ގިނަފަހަރަށް އެ ހަމަ ކުރިން ހުރި  ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ވާގޮތަ

އެކަހަލަ   އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރަމުންދާތަން.  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ބަހައްޓާފައި  ގޮތަށް  ހުރި  ޕްރޮވިޝަންތައް 

އެހެންވީ ދަނީ.  މި  ދައުރުވަމުން  މި  ދިވެހިރާއްޖެ  އަސްލު  އަސްލު  ހާލަތެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަޖެހޭ  މާ، 

ތާނގައި މިސާލަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ވެރިކަމަށް ތަންކޮޅެއް    މިހާރަށްވުރެން ކުރިއަށް ވިސްނަން ކޮބައިތޯ ކުރިއަށް އޮތް

އޯނުފޫޒު ބޭނުންކުރާނީ    ކްޓިކްރަޓޯގަދަ  ގާނޫނުތައް  މިކަހަލަ  ހަވާލުވެއްޖެއްޔާ  ވެރިކަމާ  ރައީސަކު  ހުރި  ސިފަތައް 

އެ ނަޒަރުން ވެސް އަސްލު އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން މިކަހަލަ ބާރުތަކެއް ގާނޫނުގައި ލިޔަން    .އްތޯކިހިނެ

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއިރު. ޝުކުރިއްޔާ. 



 2022ޖޫން    15                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

11 

 

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އަދި   ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އަދި  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނާ  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މުޤައްރަރު 

ދަންނަވަރޖަ އެކީގައި  މިސާލަކާ  ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑު  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ބޭފުޅުން  އި ނަލިސްޓް  ތި  ކިހިނެއްތޯ  ލާނަން 

ދެކެވަޑައިގަންނަވާނީ ހާލަތެއްގައި  ކިހި  ، އެކަހަ  ހިފޭނީ  ބޭނުން  މާއްދާއެއްގެ  އަހަރު    6  މޭ   .ނެއްތޯމިކަހަލަ  މިދިޔަ 

ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންދާއިރު   އެ  އެބަދޭ.  ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުން  މައްސަލަ  އެ  މިހާރު  ދެން  ހާދިސާގައި.  ބޮމުގެ  ހިނގި 

ކޮންމެވެސް   ނޫސްވެރިއަކަށް  މަޢުލޫމާތު  ގޮއްވާލަންއުޅުމުގެ  ބޮން  މަޢުލޫމާތު،  ބޮމުގެ  އެ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު 

ލިބިގެން ޝާއިފަރާތަކުން  ނޫހެއްގައި  ގޮތަކަށް  ޢު  ކަހަލަ  ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެ  މިސާލަކަށް.  ދުވަހު  ކުރީ  އޭގެ  ކުރީ 

ކުރީމާ ދެން އޭގެ ފަހުން އެ ބޮން ގޮވީ. ދެން މިހާރު އެ މައްސަލަ  ޢުއިމިނެންޓް ތްރެޓެއް އޮތް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޝާއި

އެ ބޭނުމެއްނުވާނެތޯ  މުއައްސަސާއެއް  ތަޙުޤީޤީ  އެއީ  ތަޙުޤީޤުކުރާއިރު  ގޮތެއް.  ލިބުނު  ނޫހަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ނގޭކަށް 

ހިފެހެއްޓޭނެ ހާމަނުކޮށް  މަޢުލޫމާތެއްތޯ  ކިހާވަރެއްގެ  ބިލަކަށް  ؟ ޙަޤީޤަތުގައި  މިކަހަލަ  މާއްދާއެއް  ބޭނުމަކަށް  އެކަހަލަ 

ކިހިނެއްތޯ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  ދޭތެރޭ ތި  އެއާ  ބަ؟ ލާން  ކަމަށް  ފަސޭހަފުޅުވާނެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ލާފައި 

ވިދާޅުވި ކަހަލަ ބައިވަރު ހާދިސާ އެބަހުރި. އަދި ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި، އަޅުގަނޑު   އޭގެ މިސާލެއް މި ދެންނެވީ. ތި 

ބަލާ  އަޅުގަނޑަށް  ވިދާޅުވި،  ތި  ނެތް  ވެއްޖެއްޔާ  އަތަކު  ކޭހުގައި  ވިދާޅުވި  ތި  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  ލެވިފައެއް 

ހާމަސަބްސްޓެ ބޮޑިލީ  ވެސް ންޝަލް  ވާހަކައެއް  ހާމެއްގެ  ބޮޑު  އެހާ  އަދި  އެހެންނޫންތޯ.    ކީ  ކޮންމެހެންނެއް  ނޫން 

މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލަން އުޅެނުކަމުގެ ތްރެޓެއް އޮތް ކަމުގެ    ،އެހެންނަމަވެސް

މަ ގޮތަކަށް  ޢުވާހަކައެއްގެ  ނުޖެހޭ ކަހަލަ  ހާމަކުރަން  ރަނގަޅު  ލޫމާތު ފަހުން  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީތޯ  އޮތުން 

ވެސް  ޚިޔާލުފުޅެއް  ބޭފުޅުން  ތި  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ގޮތަށްވުރެން  ޢަމަލުކުރާ  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން  ގޮތަކީ. 

 އޭގައި. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

މުޙައްމަދު   މެންބަރު  އެކްސްކޯ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ޖަރނަލިސްޓު  ޢަބްދުމޯލްޑިވްސް  ސަލީމް  هللا ޖުނައިދު 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަން ވީ ގޮތް ދެއްތޯ. ދެން އޭގެ ސުވާލަކީ މިހާރު    އެއީ ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް މި ނެދަލެންޑްސްގައި އެ މިސާލުގައި އެ 

  އް ވަދޭ މިހާރު މިހިރަ އެއް، އަސްލު ނުއެގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ތި ވިދާޅުވި މިސާލެއް ނު  މިސާލަކަށް މި ބިލުގައި އޮތް

 މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިންނެއް ދެއްތޯ. 
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 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ވާހަކައެއް ބިލުގެ  މި  ސުވާލަކީ  ދަންނަވާ  މި  ތި    އަޅުގަނޑު  ހިމަނަން  މާއްދާއެއް  އެކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން. 

ކޮބައިތޯ ވިސްނުންފުޅަކީ  މަ؟ ބޭފުޅުންގެ  ލިބޭ  ފަރާތަކަށް  މީޑިއާގެ  ނުވަތަ  ޖަރނަލިސްޓަކަށް  ލޫމާތެއް  ޢުމިސާލަކަށް 

ކުރަނީ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިވެނި ކަމެއް މިހެން މިހެން ހިނގާނެ ކަމަށް ތިމަންނަމެންނަށް ޢުޝާއި

ހުން އެކަމެއް ހިނގަނީ. ނޫނީ ތިން  ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ވަރާތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައި އެބައޮތޭ. ދެ ދުވަސްފަ

ލޫމާތަކަށް ނުވާނެތޯއޭ  ޢުދުވަސް ފަހުން ވެސް ހިނގަނީ. ދެން އެކަން ތަޙުޤީޤުކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް އެއީ މުހިންމު މަ

ޝާއި އެ  ޢުއެކަން  ބޭނުމަށް  ތަޙުޤީޤުގެ  ނުވަތަ  ކޯޓެއްގައި  ފަރާތެއްކަން  ކޮން  ދިނީ  މަޢުލޫމާތު  އެ  މީޑިއާއަށް  ކުރި 

އެކަހަލަ މާއްދާއެއް މިއަށް ލުމަކީ ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމަކަށް    .ރަންޖެހޭ ގޮތަށްހާމަކު

 މި މާއްދާގެ ވާހަކައެއްނޫން ކޮންމެހެންނެއް.؟ ވާނެތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 

މެންބަ އެކްސްކޯ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ޖަރނަލިސްޓު  ޢަބްދުމޯލްޑިވްސް  ޖުނައިދު  މުޙައްމަދު  ސަލީމް  هللا ރު 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިން ވެސް މި ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމުތައް އަދި ހުރިގޮތުން   އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޢުތިރާޟަކީ ހަމަ 

ގޮތަކަށް  ޤީޔަ އެބިއުސިވް  ނޫނީ  ގޮތުގައި  ނާޖާއިޒު  އޭތި  ނެތޭ  ބޭރުން  ންކަމެއް  އޭގެ  ދެން  ބޭނުންނުކުރާނެކަމުގެ. 

ކަހަލަ   ފެތޭ  ތެރެއަށް  މިންގަނޑުގެ  ރީޒަނަބަލް  ފާހަގަކުރެއްވި  މި  ވެސް  ކުރިން  މިސާލަކަށް  ހަމަ  ތި  އަސްލު 

އަމިއްލައަށް   އަޅުގަނޑު  އެއީ  ހާމަކުރެވެންޖެހޭނެއޭ.  އެ ގޮތަށް  މަޢުލޫމާތު  މިސާލެއް. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތުގައި އެ 

ތް. މިހާރު އަޅުގަނޑު މޯލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަނުން މަޝްވަރާކުރި ކަންކަމުގެ ބޭރުން އަސްލު  ދެކޭ ގޮ

ގެ ސްޓޭންޑަކީ އެކަހަލަ މާއްދާއެއް ވެސް ހިމަނާ  .އޭމި ސުވާލު މި އައީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.ޖޭ

ކޮންސަލްޓޭޓި  ތަންކޮޅެއް  އެކަންކުރެވެން  ވަންޏާ  މީޑިއާކަމަށް  ވަޑައިގަންނަވާށޭ.  ޕްރޮސެސްއަކަށް  އާއި    ވް 

އެ   އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  ކޮބައިތޯ  ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ  ހުރި  ނޫސްވެރިންގެ  ބައްދަލުކުރައްވައި  ނޫސްވެރިންނާ 

މަސައްކަތްކުރަން. ންކޮންސެ ގޮތަކަށް  ނޫނީ  ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  ކަން  މި  ގޮތަށް  އެކްސަސައިޒެއް  ބިލްޑިންގ  ސަސް 

ވަގުތަ  އެއީ މި  ވަގުތުން  މި  ގޮތުން  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  މާއްދާ  މި  ބިލުގެ  މި  މިސާލަކަށް  މިހާރު    ށް ހަމައެކަނި 

އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ކުރާ ކަމެއްގެ ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެން ތަންކޮޅެއް ދިރާސާކޮށްގެން މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ގެންނަ  

   އީދުކުރަން ޝުކުރިއްޔާ.ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން ހަމަ ތާއިޞްލާޙެއް ގޮތަށް ހެދޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ
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 ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ކުރެއްވި ސުވާލާ ގުޅިގެން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު   ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި 

ފާހަގަކޮށްލަ ހަމަ  ހަމަ  ވެސް  ސިނާރިއޯ  އެ  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ސުވާލެއް.  ބޭރުން  ދާއިރާގެ  ބިލުގައި  މި  ން 

ފުރަތަމަ   އެނގިހުރެކަމަކަށް  އެޕްލައިކޮށްލާއިރު،  މަޢުލޫމާތު  ކުށެއްގެ  އެނގިހުރެ    ހިނގަން  ،ޓެރަރިޒަމްގެ  އުޅޭކަން 

އަންނަނީ   އެ  ހާލަތުގައި  އެ  ރިޕޯޓުކޮށްފިއްޔާ  އެ  އޭތި  ނޫން.  އިޝޫއެއް  ހާމަކުރުމުގެ  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ބުނޭ ސާފުކޮށް   އެބަ  ގާނޫނުގައި  ޓެރަރިޒަމް  އެލެމެންޓް. އެއީ  ކުށެއްގެ ކްރިމިނަލް  ޖިނާޢީ  އަންނަނީ  ހާލަތުގައި އެ 

އެ  އެނގިހުރެ  ހިނގާކަން  މަޢުލޫމާތު  ކުށެއްގެ  ކަމާ  ޖިނާޢީ  ހުރުމަ  ކަން  ނައަންގާ  ފަރާތްތަކަށް  ކުށެއްގެ  ބެހޭ  ކީ 

ކަމަކަށް   ރެއިޒްވާ  އެބަ  އިޝޫ  މަސްދަރުގެ  ނުކުރަން  ގަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  ހާލަތުގައި  އެ  އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި. 

ފާހަގަކުރި މައްސަލައިގައި ވެސް ނިމިގެން ދިޔަ ގޮތަށް އެއީ   އެއްކަލަ ނެދަލެންޑްސްއަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. 

މައި ރީޒަނަބަލް  ނެޝަނަލް  ންޑަކުން  ހަމަ  ނޫންކަން.  އިޝޫއެއް  މަސްދަރުގެ  މިއީ  އެނގޭ  އެބަ  ވިސްނާއިރު 

 ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ހާލަތެއްކަން މިއީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހުމުވެވަޑައިގެނފައިވަނީ. އަދި  ބޭފުޅުންނަ  ބޭފުޅުންގެ ކޮންސަރންސްތައް މި   އަޅުގަނޑު ހިތުން ތި 

ހިތުން    އި ކުރީގަ އެކުގައި އަޅުގަނޑު  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާތީއާ  މަޢުލޫމާތު  ވެސް އެކަންކަމުގެ  މީޑިއާތަކުން  މި  ވެސް 

  . އަދި ކަމާ ބޭފުޅުން  ގެންދާއިރު އިތުރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަވާނެ ހުރިހާ އެންގަލްސްތަކަކުން މި   ބިލު ދިރާސާކުރަމުން

މު  ދައުލަތުގެ  އެހެން  ބިލުގެ  އަބެހޭ  މި  އިނގޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  އެބައޮތް  ބައްދަލުކުރުން  ވެސް  އްސަސާތަކާ 

އަބަދު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން  އަބަދު   ކަންތައްތައް.  ވެސް  އެންމެން  މިނިވަންކަމަކީ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ    ވެސް 

ކަން.   އެއް  ވަކާލާތުކުރާ  އެވެސް  ބޮޑަށް  އެންމެ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި    އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި  ހުންނަ  ލިބިދީފައި  ކަން 

އިޝޫ ބޮޑެތި  ވަރަށް  ގާނޫނުތައް.ވެސް  ހަދާ  ބައެއްފަހަރު  ޤައުމުތަކުގައި  ހަމަ  ތަކަކަށްވޭ  ޑިމޮކްރެޓިކް    ، އެންމެ 

 އެންމެ ބޮޑަށް، އެންމެ ތަންމިނަށް ދީފައި  ޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދީފައި އޮތް އެމެރިކާ. ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލުފާ

އޮތް ޤައުމުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރާ ތަންތަނުގައި ވެސް މި ހިފެހެއްޓުން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެބަހުރި  

އެބަހުރި. ހިފެހެއްޓުންތައް  ކަންކަމުގައި  ގުޅޭ  ޓެރެރިޒަމާ  ގޮތެއްގައި  ހަދައިގެން. ޚާއްޞަ  ލެޖިސްލޭޝަން  އަދި    ހަމަ 

އެކަމާ   ހަމަ  ޖަމާޢަތްތަކުން  ޖަމްޢިއްޔާ،  ވަކާލާތުކުރާ  ޙައްޤަށް  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  މިނިވަންކަމަށާއި  ނޫސްވެރިކަމުގެ 
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އެއްޗެހި ފާސްކޮށްފައި ވެސް އެބަހުރި.   ވެސް ދެކޮޅުހައްދަވާ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ލެޖިސްލޭޓިވް ބޮޑީސްތަކުން އެ 

ދެން އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ކޯޓުތަކަށް ހެކިދިނުމަށް މީހަކު  ޢަމަލު ވެސް އެބަ ކުރަމުން ދޭ.  

ހާޒިރުކުރުމުގައި އެއީ ނޫސްވެރިއެއް ވިޔަސް ވަކީލެއް ވިޔަސް، އެހެން ކޮންމެ މީހެއް ވިޔަސް ގެނައުމުގައި އެއްވެސް  

ކަމަކަށް   ގެނެވިދާނެ  ހުރަސް  އަދި  އޮންނަނީ.  ގޮތަށް  ނޯންނަ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރަހެއް  ދެން  ނުބަލާ.  ވެސް 

ޑިމާންޑްކުރެވޭނެ   ކަންތައްތަކަށް  ޕްރިވިލިޖްޑް  މިސާލަކަށް  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ކޮބައިތޯ  ކަންކަމަކީ  ޑިމާންޑްކުރެވޭނެ 

އެއްފަދައިން   ބޭފުޅުންނެކޭ  ތި  ހަމަ  ކަމަކީ.  ޖެހޭ  މި  ކަނޑައަޅަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ދެން  މިންގަނޑު 

ވެސް   މައްސަލަޖައްސާ  ލޯޔަރ  އެ  ވެސް  ވަކީލުން  ބައެއް  އެ  ، ކަންބޮޑުވާނެ  އިޝޫގައި  ބޭފުޅުން    ކްލަޔަންޓުގެ 

އެއްޗެއްހާމަކުރަންޖެހޭ   އެ ޝަކުވާ    ކޯޓަކަށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ޑޮކްޓަރުން  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ހާމަކުރަންޖެހިއްޖެ 

  ، ލުކުރޭ ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގަބޫ އުފުއްލަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއްވެސް ކަމަކީ އެބްސޮލިއުޓް ކަމެއް

ކަން ވެސް އެބަ    ގާނޫނީ ހަމައެއް އެއީ. އެއްވެސް ކަމެއް އެބްސޮލިއުޓްކޮށް އެއްވެސް ރައިޓެއް ދީފައި ނުވާކަން. އެ

ނައުން  ބަލަންޖެހޭ. ދެން މަސްދަރު ސިއްރުކުރުމުގެ މަސްލަޙަތަށްވުރެ ބޮޑީ ސިއްރުނުކޮށް ހާމަކުރުންތޯ އެ ބެލެންސް ގެ

ކަންނޭ ކަމެއް  އޮންނާނެ  ކަމެއް.  ޖެހިދާނެ  އޮންނަން  އެއީ  ވުމާއެކުގައި  ނވެސް  އެހެންކަމަށް  ހިތުން.  އަޅުގަނޑު  ގެ 

ކޭސްތައް ސްޕެސިފިކް  ހަމަ  މި  ،މިސާލަކަށް  ގާނޫނުގައި  މި  މިހާރު  ޑްރާފްޓު   އަޅުގަނޑުމެން  މި އޮތް  އޮތް    ގައި 

ހަމަ ބޮޑަށް  އޮތުމަށްވުރެ  މިހެން  ހަނި  މިންވަރަށް  ހާލަތްތަކެއްގައި  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ކުރެވިގެން  ސްޓްރިކްޓް  ވަރަށް   

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޓެރެރިޒަމްގެ    ،ފުރުޞަތެއް ފަނޑިޔާރަށް ވެސް ލިބިދެވޭނެ ގޮތަށް އެހެން މަސްލަޙަތުތައް ޤައުމުގެ

ކަންތައްތަކާ  ކުޑަކުދިންގެ  ނޫނިއްޔާ  އެކަހަ  މައްސަލަތައް  ގެއްލިގެންދާ،  ޙައްޤު  އެކަނި  ބެހޭ  ކޭސްތަކަށް  ޚާއްޞަ  ލަ 

އޮތް   ދީފައި  ގާނޫނުގައި  އެ  ނޫނިއްޔާ  ޙައްޤު  އޮތް  ދެވިފައި  ޤައުމުތަކުގައި  ޑިމޮކްރެޓިކް  އެހެން  ބައެއް  ލިމިޓްކުރެވޭ 

ވަރަށް ނުދީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަށްވުރެ ވެސް ހަނިކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގައި މި    މިންވަރަށް ނޫނަސް އެ

ސިރާޖު ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ގެނައުމާ މެދުގައި ހަމަ މުޅިން ދެކޮޅުތޯ އަޅުގަނޑު ހިތުގައި އެ  ބިލުގައި  

ހަނި   ވަރަށް  ވަރަށް،  ހާލަތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ކުރެވިގެން  ސްޓްރިކްޓް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  އުފެދެނީ  ސުވާލު 

މަ އެހެން  ގޮތަށް  ލިބިދެވޭނެ  ވެސް  ފަނޑިޔާރަށް  އިމިންވަރެއް  ވެސް  ގޮތުން  ޙްސްލަޙަތުތަކަށް  ތިރާމުކުރުމުގެ 

ނޫސްވެރިންގެ    ،ބޭފުޅުންގެ ވެސް  ރިޒަމްގެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ހުރަހަކަށް ވެސް ނުވާނެ ގޮތަށް ތިމިސާލަކަށް ޓެރަ 

ޙައްޤުތައް   އެންމެހިވެސް  ގޮތަށް  ޑްރާފްޓެއް  ންމާޔަތްވާނެ  ބިލަށް  ގޮތަކަށް  ލިބިދެވޭނެ  އިތުބާރެއް  ވެސް  ނަށް 

ތިރާފްޓުޑް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ   ކުރުމަކީ  ހަމަ  ؟ ބޭފުޅުން  އުފެދޭތީވެ. ދެން  ސުވާލު  އެ  ދެކޮޅުތޯ  މުޅިން 

ންނަ ޤައުމުތަކުގައި ކަލަކު  ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި މިސާލަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް މިނިވަންކަން ދެވިފައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ހު
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ދެއްތޯ  ގިނަވާނީ  ޤައުމުތައް  ނުވާ  ކުށަކަށް  އެއީ  ވެސް  ގަބޫލުކުރުން  ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ޚިބޮޑަށް    މި  ވޮޑިގެންވާކަން 

އެހެންނަމަވެސްދޭ  މިނިވަންކަން މަސައްކަތްކުރާ    ، .  ގޮތަށް  ޑިމޮކްރެޓިކް  އެންމެ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ޔޫރަޕުގެ  ބައެއް 

ހޯލަކާސްޓް ޖިނާޢީ ކުރުމަކީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި އެބައޮތް ކަނޑައަޅާފަ. ގޭސް ޗެމްބަރަށް ލައިގެން މީހުން  ޤައުމުތަކުގައި 

މީހާގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް އެބަ އުފުލޭ.    މިކް ފޮތެއް ލިޔަސް އެ ޑަނުމަރާ ކަމަށް މީހަކު ގަބޫލުކޮށްފި އަދި އެކަ

އެ  އޭ  އެކަމަކު  ގަބޫލުކުރުން  ގަބޫލުކުރާ  މައްޗަށް  މީހާ  އޭނަގެ  ވެސް  ލިޔުމުން  ފޮތް  އެ  ފައިންޑިންގްސް  އެބަ  ނަގެ 

ދަޢުވާކުރޭ. އެކަމަކު ކަލަކު ވޮޑިގެންވާކަން ގަބޫލުކުރުން ވެސް އެއީ ކުށެއް ނޫން ގޮތަށް އެ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  

ހާލަ ހުރި  ކުރިމަތިވެފައި  ޤައުމަކަށް  އެ  ބަލާފައި  އެކްސްޕީރިއަންސްތަކަށް  ހަމަ  ޤައުމެއްގެ  ބަލާފައި  ތްތަކަކަށް 

މި ދިއުން    ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި  އެބަ ހަނިކުރެވިގެންދޭ. ހަނިކުރަމުންދާ  ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް  އެބަ  ވެސް  ކަންކަން 

ވެސް   ބަލައިގަނެފައި  ގޮތުގައި  އެބަ  އަދި  ރައިޓެއްގެ  އެބްސޮލިއުޓް  އެއްކޮށް  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ކޯޓުތަކުން  ހުރޭ 

އްޔާ ޤައުމުގެ އެހެން މަސްލަޙަތަށް ވެސް ބަލައިގެން އެއަށް ވެސް އެޑްރެސްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކުރިން  ބާއްވާނީތޯ ނޫނި

 ބޭފުޅުން އެއްކޮށް ދެކޮޅުތޯ ހަމަ އެ ސުވާލު އުފެދޭތީ ދަންނަވާލީ.   ތި  ؟ދެންނެވި ފަދައިން ހަނިކުރެވިދާނެތޯ

 

 ދެއްކެވުން: ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަ

ވެސް   އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅޭގޮތުން.  ކަންތަކާ  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ރެއަރ  އެމް.ޖޭ.އޭއިން  ގަބޫލުކުރަން   އޮފް  ރެއަރެސްޓް  ހަމަ  ރެއަރ،  ވަރަށް  ހަމަ  ފާހަގަކުރިހެން  ވެސް 

މި  އެކްސެޕްޝަނަލް ކޭސްތަކުގައި މަސްދަރު   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައެއް ނޫން  ނައަންނާނެ  ހާލަތު  ހާމަކުރަންޖެހޭ 

އަޅުގަނޑު   ހާލަތްތައް. އެކަމަކު  ގުޅުންހުރި  ސެކިއުރިޓީއާ  ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ، ނެޝަނަލް  ދަންނަވަނީ. މިސާލަކަށް 

ހެއްކާ  މިހާރު  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި   މި  މިހާރު  ބިލުގައި  ނޫން.  އޮތީކީ    ބެހޭ  ގޮތަކަށް  އެކްސެޕްޝަނެއް 

މި މިހާރު  ނޫން.  ގޮތަކަށް  ކޯޓުތަކަށް    އިސްތިސްނާއެއް  ހުޅުވާލެވިފައި  ފަނޑިޔާރަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮތީ 

މި  އަދި  ދެވިފައި  އަންނަނިވި  ޑިސްކްރެޝަނެއް  މިސާލަކަށް  ވަރަށް  ވެސް  އަންނަނިވި    ،އޮތީ  މަސްލަޙަތު 

ކަމުގައި ޝަރީޢަ ބޮޑު  ބޮޑަށް ބުރަވެވޭނީ  ކަންކަމަށްވުރެ  ޕްރޮބަބިލިޓީން  ބެލެންސް އޮފް  މާނައަކީ  ގަބޫލުކުރެވޭ.  ތައް 

މި  މިންގަނޑަކުން  ލުއި  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލަންވީއޭ.  ފަނޑިޔާރު  ބަލާފައި  ކޮޅަކަށްތޯ  ބިލުގައި    ކޮން  އޮތީ 

އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  މަޖުބޫރުކުރެވޭ  ހާމަކުރަން  މަސްދަރު  މިއީކީ  ހިމަނާފައި  ދަންނަވަނީ  މި  މެން 

ހިމަނާފައި އޮތް ހިމެނުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް    އީއިސްތިސްނާ  ،އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައި ބިލުގައި  ގޮތެއްގައި 

މި ދޫކޮށްލާފައި  މީތި  ފަށާ ހަމަ    ،އޮތީ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް  ނުކުރަން. ވަރަށް ބްރޯޑްކޮށް  އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައި 
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ކުޑަކު ގޮވަރަށް  ފުޅާވެގެން  މީތި  ކަންކަން  ފަށާ  ގޮތުގައި  ހާލަތެއް  އެކްސެޕްޝަނަލް  ވަރަށް  އޮތީޑަކޮށް  .  އްސަ 

ދަންނަވަ އެހެން ސިމްޕަލް މިސާލެއް އަޅުގަނޑު  ވަރަށް  ފަހަރަށް ސިއްރު  އިމިސާލަކަށް  ފުރަތަމަ  ލާނަން. ރާއްޖޭގައި 

ކޭސްތަ އެކްސެޕްޝަނަލް  ވަރަށް  ރެއަރ،  ވަރަށް  ފެށީ  ނަގަން  ކަހަލަ  ހެކި  މައްސަލަތައް  މަރުގެ  ބޮޑެތި  ކުގައި. 

  މި   އްސަ މައްސަލަތަކުގައި. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ އެ އެކްސެޕްޝަން ބްރޯޑްވެގެން ގޮ 

މެ  ގެ އެންނއޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކަންނޭ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު    ކަން ކަން  ރަނގަޅަށް މި 

ދެން   ހަމަ  ބްރޯޑްވެގެންދާނީ  މީތި  މާދަމާ  ފާސްކޮށްފިއްޔާ  ގޮތަށް  އެންގޭ  ހާމަކުރަން  މަސްދަރު  ފާސްކޮށްފައި 

ތަޅުއަޅުވަންޖެ ބޮޑު  ހަމަ  ދެން  އަޅުގަނޑު  ނޫސްވެރިކަން  ހަމަ  އެއީ  ދަންނަވަނީ  މި  އެހެންވީމާ،  ހިސާބަށް.  ހޭ 

 އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތަކުގައި ދެއްވަން އޮތް ޖަވާބަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަކީ ގިނަ މެންބަރުންނަށް  އާދެ! ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން މިހާރު އޮތް މިންވަ

އެ ދެން  ކަމަށް.  ނޫން  މިންވަރެއް  ބަލައިގަނެވޭނެ  ވެސް  ކިހިނެއްތޯ    އެއްގޮތަކަށް  އެހެރީ  ވިސްނުން  ބޭފުޅުންގެ 

ދެން  ؟ ބޭފުޅުން އެއީތޯ ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކީ  ހަނިކޮށްގެން އިތުރަށް އެއްކޮށް ރިމޫވްކުރުމަށްތޯ ތި 

އެއްވެސް ރިވީނޫނިއްޔާ  ސޯސް  މެނުވީ  ހާލަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ހަނިކޮށްގެން  ފުރުޞަތެއް  ނޯންނަ  ލް  ކުރުމަށް 

ޚާއްޞަ ކޭސްތަކުގައި، ޚާއްޞަ މައްސަލަތަކުގައި ޤައުމީ   ؟ކިހިނެއްތޯ ހަމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ؟ ގޮތަކަށް ހެދިދާނެތޯ

އޮފެންސްތަ ސީރިއަސް  ވަރަށް  އޮންނަ  މަސްލަޙަތު  ބޮޑެތި  ޓެރަ ވަރަށް  މެންބަރު  ކުގައި  ކަހަލަ. އިއްޒަތްތެރި  ރިޒަމްގެ 

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަޅުގަނޑު އިތުރުކޮށްލާފައި  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑަށް    ،ސުވާލެއް  ގުޅިގެން.  އެއާ  ކުއްލިއަކަށް  ހީވަނީ  ނޭނގެ 

އެޕްލައިކުރުން ޔޫރަޕިއަން ސްޓޭންޑެޑަށް  ކިހިނެއްތޯވަނީ؟ ކިހިނެއްތޯ  އިޞްލާޙުކުރުން  މިސާލަކަށް  ؟ އެގޮތަށް ގާނޫނު 

ތި އިނގޭތޯ  އަހާލަނީ  އިނގޭތޯ. ހަމަ  ނޫން  ނަގައިގެން  ވަކި ސްޓޭންޑެއް  އަނެއްހެން    މިހެން   ނާބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑު 

އެ ސްޓޭންޑަޑް ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް  ތްރެޓް  ދިމާވީމަ. ޔޫރަޕިއަން ސްޓޭންޑަޑް އެމިނެންޓް ޕަބްލިކް  

ސީދާ  ޑްރާފްޓު ހަމަ  ލެވިދާނެ  ހަމަ  މި  ކޮށްފައި  ގެއްލުމަކުން  ބޮޑު  ލިބިދާނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ނޫނިއްޔާ  ޤައުމަށް 
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މުދާ ދޫކޮށްލާފައި ހަމައެކަނި  އެ ވެދާނެ.  ވެސް    ށްއަ ވެސް ނޫން. ފުރާނައް، މުދަލެވާމިސާލަކަށް ފުރާނައަށް ނުރައްކާ 

ވާހަކަ ވެސް އެގޮތަށް ގެނެވިދާނެ. ކިހިނެއްތޯ ޔޫރަޕިއަން ސްޓޭންޑަޑް   ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ހާލަތެއް އޮތީމަ އެ 

 ؟ ކިހިނެއްތޯ އެޕްލައިކުރުން ފެންނަނީ

 

 ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮމިޓީއަށް 

ވާހަކަ މި    ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު އެހަމަ އަޅުގަނޑަށް   އިޝުކުރިއްޔާ. މީގަ

ހާލަ އިޝޫކުރެވޭނެ  ހާމަކުރުމުގެ  މަސްދަރު  ދެންނެވީ  މި  އަންނާނެކަން  ހާލަތު  އެ  ކޮބައިކަން  ދަންނަވާލީ.  ތްތަކަކީ 

ރިޒަމާ ބެހޭ  މިސާލަކަށް ޕަބްލިކް ތްރެޓެއް އަންނަނީ. ޓެރަ ؟ ބެހޭ ބިލެއްގެ ތެރެއަށް އަންނަންވީ  ކީއްވެގެންތޯއޭ ހެއްކާ 

ރިޕޯޓު މެންބަރު    ކުރަންކަމެއް  ލަޠީފް  ޙައިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރެއްވިސަން  އެ  .އެ  ހާލަތުގައި  އޮންނަންވީ    އެ  ކަން 

ޚާއް  އެކަމާ ބެހޭ،  ގުޅޭ  ނޫސްވެރިކަމާ  އެހެންމެ  ހަމަ  އެބައޮތް.  ގާނޫނުގައި  ޓެރަރިޒަމް  މިސާލަކަށް  ގާނޫނު.  ޞަ 

ނޫސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އަންނައިރުގައި އޭގެ ތެރެއަށް މިސާލަކަށް އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް މިސާލަކަށް  

ކަންނޭފިޓް އެއީ  ސިނާރިއޯތަކުގައި  ނކުރުން  ވިދާޅުވާ  ތިޔަ  ސިޓުއޭޝަންތަކުގައި  ގެ  ހާލަތްތަކުގައި  ވިދާޅުވާ  ތިޔަ 

އެ  ތެރެއަށް  ބިލެއްގެ  ބެހޭ  ހެއްކާ  ވާނީ.  ގޮތަކަށް  ރިލެވެންޓް  އެއީ  އެންމެ  ގޮތެއް.  އަންނަންޖެހޭ  މިހާރު    .ކަން 

މި މި   މިސާލަކަށް  މައްސަލައެއް  ބިލުގައި ވެސް މިސާލަކަށް  މައްސަލައެއްގައި ސޯސް   ،އޮތީ  ހިނގަމުންދާ    ކޯޓުގައި 

 އޮތީ.   ގެ މިނކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ވާހަކައެއް ނޫން ކަންނޭ ކުރާ ވާހަކަ. ތަޙުޤީޤަށް އެލްރިވީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއެއަށް   ޙައްޤެއް  ލިބިދޭ  ޤާނޫނުއަސާސީން  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އޮތީ    ރެސްޕޮންޑްކޮށްލަން. 

ޤާނޫނުއަސާސީ ހާމަނުކުރުމަކީ  މަސްދަރު  ހާމަނުކުރުމަކީ.  ސޯސް  އެ  ގަބޫލުކުރަން  ދެން    ންވެސް  ޙައްޤެއް.  ލިބިދޭ 

ހާމަކުރުމުގެ   ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، އެއްޗެއް  މި  ގާނޫނަކުންނޭ  ހަނިކުރެވޭނީ  ޙައްޤެއް  ލިބިދީފައި އޮތް  ޤާނޫނުއަސާސީ 

އެހެންވީ ދެއްތޯ.  އަންނަނީ  މި  ހަމަ  ވާހަކަ  ޑައިރެކްޓްލީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނުކުރުން  ހާމަކުރުމާއި  މާ، 

ލީ ރިލޭޓްވަނީ ނުވަތަ ގުޅެނީ ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނާހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިނގޭތޯ. އިންސިޑެންޓަލީ  ޝިއަސަބްސްޓެން

ރުމާއި ނުކުރުން އެއީ ހަމަ  ތި ދެންނެވި ގާނޫނުތައް ކޮންމެހެން ރިލޭޓް ނުވާ ވާހަކައެއް ނޫން. އެކަމަކު ކަމެއް ހާމަކު 

ގުޅިގެ  ގައިމު މައްސަލައަކާ  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާވެސް  އިނގޭތޯ.  އަންނަނީ  މި  ސަބްސްންތާ  ލީ  އަންޝިޓެ، 

ގުޅެނީ   ބޮޑަށް  އެންމެ  ހަމަ  ހީވަނީ  ގަބޫލުކުރެވެނީ.  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ގާނޫނާ  ބެހޭ  ހެއްކާ 
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އޮއެހެންވީމާ،   ޑޮކްޓަރިން  އެންޑް  މި  ފިތް  އުސްސަބްސްޓެންފް  އެހެން  ސޫގެ  އިންސިޑެންޓަލީ  ބެލިޔަސް  ލުން 

ގެންނަންވީ    ނުގައި ގާނޫއެކަމަކު  .  ހެންބު ގާނޫނަކީ މި ގާނޫނު ޞަގާނޫނުތަކާ ނުގުޅޭ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ މުނާ

ކަންނޭ ޑިބޭޓްކުރަންވީ.  ނމިންވަރު  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މުނާއެކަމަކު  ގެ  އެންމެ  ގާނޫނަކީ  ބު  ޞަމި 

ވަންޏާމު   ކަމަށް  ގެންނަ  ރެސްޓްރިކްޝަނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އިޝޫގައި  އޭތި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގާނޫނުހެން  އެއް 

އައި   ތެރެއިން  ޕަބްލިކް  އަޅުގަނޑަށް  ދުވަހު  ކުރިން  ހަމަ  ތިއަރިޓިކަލީ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ގެންނަން 

ހުންނަނީ. އެ ކޮޓަރި ތެރޭ  ސުވާލެއް އެއީ. މިސާލަ  ފިލާ  ސާޅީހަކަށް  މިސާލަކަށް  ކަށް ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު 

އޭގަ އޭނަ  ދެން  އިނގޭތޯ.  މަރާލަނީ  އިނގޭތޯ.    އި މީހުން  ވެސް  މީހުން  ބުނަންނުކެރޭވރު  ހަމަ  އިންވޯލްވްވެދާނެ 

ނޫހަކަށް   އޭނަ  މިހެންމިހެންނޭ.  އިކިޔަމިސާލަކަށް  އެކަމަކު  ނުފެނެއޭ.  ދެނީ  މީހަކަށް  އެއްވެސް    ނަ ތިމަންއިތުރު 

ހުރީ.   އެތާ  މިސާމިހާރު  އެކަންޏޭ  ހަމަ  ނޫސްވެރިޔާ  ދެން  ހާލަތުގައި  ޕްރޮޓެކްޝަން ލައެ  އޮންނަ  އެ    ކަށް 

ކިޔަ  އޭނައަށްބޭނުންކޮށްގެން   ޔައިދޯ  އަސްލު  ނެޤީދެވޭނީ  މިސާލަކަށް  މީހަކު  އިތުރު  ބުނާނެ  އެ ންކަމާއެކު    ތީ. 

ފެނުނީމައިނގޭތޯ  ނުހޯދުނީ  ނަށްމީހުން ކެމެރާއިން  ސީ.ސީ.ޓީވީ  މިސާލަކަށް  އެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ވެސް   . 

ހާލަތުގައި ހަމައެކަނި ސީދާ މީހުން ބުނެވޭނެ މީހަކަށް ފެނުނު މީހަކަށް    ހާރު މިއެކަށީގެންވާ ހެކި ނުހޯދި އެބަދޭ. މި

ހާލަތުގަ އެ  ދެން  އެކަނި.  އޭނަ  ވެސް    އި ހުންނަނީ  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  މިސާލަކަށް  ހަދާނީ  ކިހިނެއްތޯ 

 .  އިނގޭތޯ އުޅެނީ މި ނޫން ސްޓޭންޑް ނަގައިގެންދަންނަވަން، އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް 

 

 ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސިޓުއޭޝަނެ ތިފަދަ  ދެން  ތިޝުކުރިއްޔާ.  އެއްކޮށް  ރެސްޓްރިކްޝަންސްތަކާ  ކުރު  އްގައި  ނުކުރު ކަން  ނުވަތަ  ން  ން 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ސިޓުއޭޝަނަށް  އަދި...  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  މާއްދާއަށް    ،އައީ  ބިލަށް، 

ސިޓުއޭޝަންތަކުގައި ފަދަ  ތިޔަ  އެހެންވީމާ،  ތައްޔާރުކޮށްގެން.  ހާމަކުރުމުގެ    ، ދިރާސާތައް  މަސްދަރު  ހާލަތްތަކުގައި 

ބޮޑަށް   ޤައުމުތަކުގައި ޕްރެކްޓިސްކުރާ  ތި އިތުރަށް ބޭރު  އިޝޫ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ތަންކޮޅެއް 

ދަ މުހިންމު ހައްސާސް  ން ރަނގަޅުވާނީ މިފަގެ ތިޔަށް އެއްޗެއް ބުނުނރާސާކުރުމަށްފަހު ކަންނޭދި   ތައް ބަލައިލުސޫއު

 ކަމެއްގައި.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ސް މޭކްސް ދަ  ހާޑް ކޭސަ  ، ޓިކިންގ ބޮމްބް އެކްޒާމްޕަލްއެއްކަލަ  އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ އަސްލު މިއީ ހަމަ  

ރަ  ތިއީ  ޙަޤީޤަތުގައި  ބުނަންޏާ. އަސްލު  އަނެއްހެން  ލޯ  މުނބޭޑް  ވާހަކައެއް. ދެން  ފާހަގަކުރި  ޢިގަޅު  ތި  ވެސް  އްޒު 

ވެސް   ފުޅާވެގެންދަނީ  އިސްތިސްނާ  އެ  ފަހުން  ދެން  ގެނައީމަ  އިސްތިސްނާއެއް  ގާނޫނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް 

އަޅުގަ އެކަމަކު  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އިނގޭތޯ.  ޤާޟީއޭޙަނޑުމެން  އިންނަވަނީ  ނިންމަވަން  މައްސަލަ  މިހާރު  ޤީޤަތަކީ   .

ނުކުރެވޭނެ.   އޮޕަރޭޓް  ސިސްޓަމެއް  ވެސް  ނުކޮށެއް  ޓްރަސްޓެއް  މީހަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހިސާބަކުން  ކޮންމެވެސް 

ކަން ވާނީ. އަނެއްކާ    އިތުބާރެއް ވެސް ކޮށްގެން މިތިޔާރީ ބާރެއް އެ އިންސާނާއަށް ދީގެން  ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިޚް

އަޅުގަނޑު   ހަމަ  ނޫން. އެކަމަކު  އަޅުގަނޑު  ކޮންމެހެން    ،ދަންނަވަންވެސް  ވެސް  އިތުބާރުކުރަނީކީ  ޖުޑީޝަރީއަކަށް 

އަޅުގަނޑު   ކުރެވޭނެހާ ވެސް ކަމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ކުރަން ވެސް ޖެހޭނެ. ދެން  ވެސް 

އިނގޭތޯ ރެސްޓްރިކްޝަނެއް ލާކަމަށް ވަންޏާ  ސްޓޭންޑަޑް    ލާ ކަމަށް  ،މިހާރު  ޔޫރަޕިއަން  ދަންނަވާހެން  މި  ވަންޏާ 

ގޮތް.   އެއް  ހަތިއީ  ވެސް  އެއަށްވުރެ  އެއީ   ޔަރނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ލެވިދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސްޓޭންޑަޑެއް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤުތޯ ނޫނިއްޔާ    އް ވިޔަސްއޮތީ ކޮންމެ ގޮތެ  މި  އިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. މީގަ 

ލިބި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޗޫސްކުރާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އިޝޫއަކީ.  އަންނަނީ  މި  ދެއްތޯ  ޙައްޤުތޯ  ވާ  ފައި ސެކިއުރިޓީތޯ 

އެހެންވީމާ،  ރާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން އިޚުތިޔާރުކު   ނުވަތަ  ނޫނިއްޔާ ސެކިއުރިޓީ ކޮންސަރންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޗޫސްކުރާނީ

ސެކިއުރިޓީ  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  އިޚުތިޔާރުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އަށްސެކިއުރިޓީ  އައިމަތޯ  ތްރެޓެއް  ކިހާވަރެއްގެ 

މި އެއީތާ  ކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރާނީ.  ޙައްޤުން  މުޠުލަޤަށް    ލިބިފައިވާ  އެބްސޮލިއުޓްލީ  އެހެންވީމާ،  ސުވާލަކީ.  އުފެދޭ 

ހިފައިގެން  ޙަ ނަމަވެސް  އްޤުގައި  އެތިކޮޅެއް  އެއިން  ޓަކައި  ރައްކާތެރިކަމަށް  ސެކިއުރިޓީތަކަށް  ނޫނިއްޔާ  ތިބޭނީތޯ 

 އެއީތޯ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން މި ޖެހޭ ނިންމުމަކީ ދެއްތޯ.  ؟ ކޮންމެވެސް އެތިކޮޅެއް ދޭނީތޯ

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަފާޢު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު 

ވެސް މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ    ލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުއިވަރަށް ސިމްޕަލްކޮށް ދަންނަވަ އަޅުގަނޑު އިނގޭތޯ ހަމަ  

ލިޔާއިރު  ޚަބަރު  ޙަޤީޤަތުގައި   އިނގޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ބިނާކޮށްފައޭ.  ޓްވީޓަކުން  މީހެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ލިޔަނީ  މި 

ޖަރނަލިޒަމް   ކަންނޭއިންވެސްޓިގޭޓިވް  މާނައަކީ  ނމަރުވާނެ  އޭގެ  ވަންޏާ.  ކަމުގައި  އައިއްސި  އެއްޗެއް  މިކަހަލަ  ގެ 

ވިސްލްބްލޯކުރާކަށް.   ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ބޭފުޅުން  ވާހަކަދެއްކެވި  ކުރިން  ނުވާނެ  ބޭނުމެއް  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް 

ގާނޫނުތަކަ އެހެން  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މިސާލަކަށް  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  މަނާކުރޭ.  އެބަ  ކުން 

ވިސްލްބްލޯކުރަނީ ހަމައެކަނި    ންޖެހޭ ކަމަށް.ދޭ  ރިޒަމް ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ މަޢުލޫމާތު އެބަރިޒަމް ވެއްޖެއްޔާ ޓެރަ ޓެރަ
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ނޫނޭ. މިސާލަކަށް ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ތެރޭ  މި ބިލު    ގައި އެއަކަށް  ހިނގާ ކަމެއް. އެކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ދޭކަމުގައިވާނަމަ 

ހާމަކުރަން. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ މަރުވޭ ވަރަށް ބޮޑު  އެ  މިގޮތަށް އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ އެބަޖެހޭ  

 ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   އެހަމަ އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސިއްރުތަކާ  ވިޔަފާރީގެ  ޤައުމުތަކުގައި  ގިނަ  އެ ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ހިސާބަށްދޭ  ރިވީ       ، ކުރުމުގެލްވެސް 

ލިބިދީފައި ބާރު  ގާނޫނީ  އޮ   ޑިސްކްލޯސްކުރުމުގެ  ވަރަށް ސީރިއަސް  އެބަ  ހަމައެކަނި  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވޭ. 

ކިހިނެއް  ،ރިޒަމްޓެރަ ހެދިއްޔާ  ގޮތަކަށް  އެޕްލައިވާނެ  މި  އެކަނި  ކުށްތަކަކަށް  ވަކި  ޚާއްޞަ  ކުށްތަކަކަށް  ؟ ތޯޖިނާޢީ 

ދޫކޮށްލުން ކިހިނެއްތޯ ވާނީއެއީ ކަންނޭނގެ ސުވާލަކީ.   ހަނި، ވަރަށް  ؟ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ އެތިކޮޅެއް  ވަރަށް 

 ނާޒުކު، ވަރަށް... 

 

 އަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮމިޓީ

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފް  

އިނގޭތޯ.   ހަމަލާ  ދެވިގެންދިޔަ  ރައީސަށް  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގެ  މިސާލަކަށް  މިސާލު.  ވަރަށް  އެއީ  ނެންގެވި 

އެހެންނަމަވެ އައީ.  ގޮތަށް  ހާދިސާއެއް  ވާހަކަތަކަށް  ހިތާމަވެރި  ތިލަވި  މީޑިއާތަކަށް  ފަހުން  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ސް، 

އެއަށްވުރެ މިހާރު ތި ވިދާޅުވާ ދާއިރާއަކުން ނޫން މި އޮތީ. އަޅުގަނޑު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކުން    ބަލާއިރު އެއީ 

އިވާ ކަމަށް. އެހެންވެ  ނޫން. ހަމަ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަ

މި ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން    އެހެންވީމާ،  އެކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހުރި.

ގެނައީމަ  ޕޮއިންޓެއް  އެހެންނޫންނަމަ،    ގާނޫނީ  ދެވިދާނެ.  ކޮމެންޓެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މި  އެއްގޮތަކަށްއޮ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ގޮތަށް  އެ  ތް  ނޫންވީމަ  ކަމެއް  ބަލައިގަންނަ  ކަން    ވެސް 

 ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހިއްސާއަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުން މި  

 

މުޙައްމަދު   މެންބަރު  އެކްސްކޯ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ޖަރނަލިސްޓު  ސަލީމް  هللا ޢަބްދު  ޖުނައިދުމޯލްޑިވްސް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ. މިހާރު ދެންމެ މުޢިއްޒު ފާހަގަކުރި ގޮތަށް، މިހާރު    އާދެ! ހަމަ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު 

  ވާހަކަދެކެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި ލިޔެފައި އޮތް ނުކުތާތަކަށޭ. ދެން އޭގެ އިތުރުން މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ކުރިއަށް  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  އެކަނި  ދާއިރާތަކަކަށް  ވަކި  ހަނިކޮށް  މިއަށްވުރެ  ކޮންމެހެން    މިސާލަކަށް  ގެންދިއުމަށް 

ތި   ނެތޭ  ކުރިމަތީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތަށް  މި  މިހާރު  ދަންނަވަނަކީ. އެކަމަކު  މި  ނޫން  ދެކޮޅެކޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޑްރާފްޓު ގޮތަށް  މާވިދާޅުވާ  އޮތް  އޮތީ  ކުރެވިފައި  މާއްދާ  އެ  ނޫނިއްޔާ  ފެނުނީމަ  ގޮތަށް  އޮތް  މާއްދާ  އެ  އްދާއެއް. 

ދެން   އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ދަންނަވަން.  އެއްޗެކޭ  އެއާމެދު  ފަސޭހަވާނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެނގުނީމަ  މިހެންކަން 

  ންނަ ބަދަލަކީ ވެސް ވީހާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަށް އެގޮތަށް ގެ

ވެސް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ޕްރޮސެސްއެއް ތެރެއިން ގެނެވޭ ބަދަލަކަށްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ އެދުން. އެއީ މިސާލަކަށް  

ފާސްކުރުމުގެ   ބިލު  މި  އެހެންވީމާ،  ދުވަސްވެއްޖެ.  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  އޮންނަތާ  މަޖިލީހުގައި  މިހާރު  ބިލު  މި 

ވަގުތުން މި  ތަންކޮޅެއް    ބޭނުމުގައި  ހަމަ  ބަދަލުގައި  ކަމެއްގެ  ކުރާ  އެގޮތަށް  ގެނައުމަށް،  ބަދަލެއް  ވަގުތަށް 

ވާން ބަދަލަކަށް  ގެންނަ  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްއެއް  ކޮންސަލްޓޭޓިވް  ހުރިހާ    މި   ،ސަބްސްޓެންޝަލް  ދެންނެވި 

ކަމަށް ވަންޏާމު    ންނަށް ބޭނުންވާކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެޑްރެސްކުރެވޭ ގޮތަށް. ދެން މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ބޭފުޅު

އެކީގައި އެބަ މަސައްކަތްކުރޭ މި ދާއިރާގެ، މި ދާއިރާއޭ    މިސާލަކަށް އެހީތެރިކަން ވެސް ލިބިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ

ދެންނެވީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވެސް. އެހެންވީމާ،    މި

އެއްގޮތަށްކޮ އެއާއި  ސްޓޭންޑަޑުތަކަކީ،  ގެންގުޅޭ  ބޭރުގައި  އެ  ކޮންޓެކްޗުއަލައިޒުކޮށް    ކޮބައިތޯ   ބައިތޯ  ރާއްޖެއަށް 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ދެވިދާނެ. އެކަމަކު    އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވޭނެ އުސޫލަކީ. އެކަހަލަ ކަމެއްގައި

 . ޝުކުރިއްޔާ.  މަކީއޯޕަންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދު މިދެންނެވި ގޮތަށް އެ ޕްރޮސެސް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަރުޙަބާ. ޙަސަން   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  އެ ހުށަހެޅުމަށް  ޖުނެއިދުގެ އަދި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ!  އާދެ! ވަރަށް 

 ލަޠީފް.  

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އޮޅިވަޑައިގަތީ ކަންނޭނގޭ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފައުޒީއަށް  

އެއްގޮތަކަށް  ހަމަލާގެ    އަޅުގަނޑު  ޓެރަރިސްޓު  ދިން  ޓަކައި  މަރާލުމަށް  ނަޝީދު  ރައީސް  މައްސަލައިގައި  އެ  ވެސް 
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މައްސަލަ  އެ  އަދި  މައްސަލައެއްގައި  އެފަދަ  އިނގޭތޯ.  ދެންނެވީކީ  އަޅުގަނޑު  ނޫން  ވާހަކައެއް  ގައި  ކަމު  ތަޙުޤީޤުގެ 

ލިބުނީއޭ   މަޢުލޫމާތު  ނޫސްވެރިއަކަށް  އިނގޭތޯ.  ދެންނެވީ  ވާހަކަ  އެ  އަޅުގަނޑު  ލައިގެން  މިސާލެއް  ވެސް  ވިޔަސް 

އެކަހަލަ   ފަރާތުން  މީހެއްގެ  ދީނީ  ހާއެހެން  އިނގޭތޯ  ދިނުމަށް  ހަމަލާއެއް  ޓެރަރިސްޓް  އެކަހަލަ  ނުވަތަ  ދިސާއެއް 

ހަ އެކަހަލަ  ބަޔަކު  ތިބި  އެ  ހައްދުފަހަނަޅާފައި  މީހަކު.  ދިނީއޭ  ނޫސްވެރިޔަކަށް  މަޢުލޫމާތު  އުޅޭކަމުގެ  ދޭން  މަލާއެއް 

އެފަދަ  ހާ ނުވަތަ  ހަމަލާއެއް  އެފަދަ  އިނގޭތޯ،  ކޯޓުގައި  ބޭނުންކުރަން  ގޮތަށް  ހެއްކެއްގެ  އެއީ  މީހާ  އެ  ލަތުގައި 

ތުން ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކީ  އެއް ކަވަރކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މާއްދާއެއް މިއަށް ލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ބެހޭ ގޮޘާކާރި

އަޅުގަނޑު ދަންނަ އިނގޭތޯ  ސުވާލަކީ   ވާލި ކޮބައިތޯ  އެއީ ޓެރަރިޒަމް  އަސްލުގައި  މުޢިއްޒު ވިދާޅުވި އެއްޗެއް  . ދެން 

މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ  ގާނޫނުގައި އޮވޭ އެފަދަ  އަޅުގަނޑަށް ވެސް    މަނާކުރުމުގެ  ކަން 

ދޭންޖެހޭ ގޮތަކަށް އަދިވެސް ނޯންނާނެ އެ މީހެއް އެ    ދެންނެވި ވާހަކައަކީ، ކޯޓުގައި ހެކިބަސް  އަޅުގަނޑު މި އެނގޭ.  

ގާނޫނުގައި ވެސް. އޭގައި އޮންނަ، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި އޮންނާނީ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެއްޔާމު  

އޮފީހަށް   ފުލުސް  ކަން  އޭނަ  ދެންނެވި  އަންގަންޖެހޭނެ  އެ  އެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ  ކަމުގެ 

މަ ކަމެއްގެ  އެކަހަލަ  ގޮތުން  މިސާލެއް  އެ  ޢު ވާހަކައަކީ  ޝާއިޢުކޮށްފިއްޔާ  ނޫހެއްގައި  އަދި  ލިބިއްޖެއްޔާ  ލޫމާތު 

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ޢުމަ ބޭފުޅުން  އެއީ ތި  އޮތުން  ދިން ފަރާތް މަސްދަރު ހާމަނުކޮށް  ހަމަ ރަނގަޅު    ލޫމާތު 

ތި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު އެނގިއްޖެ.    ،ގޮތްތޯއޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު

އަޅުގަނޑު   އެއްޗަކަށް  ވިދާޅުވި  ފައުޒީ  ނޫން.  ދަންނަވާކަށް  ސުވާލު  އެ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، 

 ސާފުކޮށްލަދިނީ އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ތި ހޭދަކޮށްލި ވަގުތުކޮޅަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަދި  

ބިލުގެ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާތަކަކަށްފަހުގައި  ރަނގަޅު  ނިޔަތުގައި  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ނިންމާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ތި ހޭދަކޮށްލެއްވި    އްސަ ކުރިއަށް ގެންގޮމަސައްކަތް ހަމަ  

 ވަގުތުކޮޅަށް. 

 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފައިނަ ހަމަ  އަޅުގަނޑު   މި  އެދިލައްވަން  އަރިހުން  މުޤައްރިރު  ފުރުޞަތު  އަރިހުން  އެއް  އަދި  ލްކުރައްވާފައި 

 ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލަށް.   ޗޭ ފާސްކުރުމުގެ އްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑްރާފްޓު  އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު އެ މާއްދާ ޚާއްޞަ ޑްރާފްޓުގޮތެއްގައި  ކަމަށް ވަނީނަމަ    ކުރާކުރުމަށްފަހުގައި، ދެން 

އެއުނިކު ނޫނިއްޔާ  ވިޔަސް  ބޭފުޅުންނާއި    ރަން  ތި  ހެދިޔަސް  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހިއްސާނޫން  ކޮށްލާނަން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ދެން  މިހާހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކުރިން.  ފާސްކުރުމުގެ  ބިލު  އިނގޭތޯ  ނިންމުމެއް 

އި   ..ކޮމިޓީގެ. ކަމެއް  އެހެން  އަދި  ކުރިން  ނިންމުމުގެ  ބޭފުޅުންނާއާދެ!  ތި  އެ  ންނާނެ.  ނިމުނީ    އެއްކޮށް  އެ  ބައި 

ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ލަސްކޮށްލީ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިނގޭތޯ.  ނިންމުން  އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށް  ނިންމުމުގެ 

މައްސަލަތަކާމެދު،   އިންނާނެ  ނިންމުމެއް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި  މަޝްވަރާކޮށްލެވުނު  އަޅުގަނޑާ 

ކޮމިޓީއަށް   މުއައްސަސާތަކެއް  ވަކިވަކި  މައްސަލަތަކާމެދުގައި  ހިނގާ  އަރިހުހާކޯޓުތަކުގައި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ން  ޒިރުކޮށް 

މި މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ހޯދަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނާއި    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އެގޮތުން  ބެލުމުގެ.  ކަންކަން 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ އަދި  އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ އަދި ޕޮލިސް ބޯޑާއި ޕްރޮސި 

ދެން ދެއްތޯ.  ކޯޓުތަކުގެ  އާދެ! އެއީ  ބަލައިލާނަން. އޭގެ   ޑީ.ޖޭ.އޭއާ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް    އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން 

ގެނެ އަޅުގަނޑުމެން  ލަސްވާ  އްސަ  ގެނެ   އްސީމު.ކޮމިޝަން  އިޝޫސްތަކާއި  ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަތައް އެޖެންޑާކުރުމުގެ 

ލުވުމެއް ބާއްވައިފިން.  މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްދުވަހެއްގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށް، އެކަމުގެ ބައްދަ 

އެހެންވީމާ،   މިވަނީ.  ދަންނަވައިނުލެވިފައި  އަދި  މުއައްސަސާތަކަށް  ހުރި  ދެން  ބައްދަލުވުން.  ފުރަތަމަ  އެއީ 

މުއައްސަސާތަކަށް   ހުރި  ދެން  ވަކިވަކިން  އަޅުގަނޑާ  ދެންނެވުއަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  ހިންގަން.  ޕްރޮގްރާމެއް  މުގެ 

އަޅުގަނޑުމެންހިއްސާ ޕްރޮސިކުރި  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޖެނެރަލް  ގެ  ޒިރުކޮށްގެން  ހާކިއުޓަރ 

ބައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ޕްރޮސި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިޝޫސްތަކާ ގުޅޭ 

 ލަޠީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

ޕްރޮސި ދަންނަވައިލިން  މުޤައްރިރަށް  ނުރަސްމީކޮށް  ގޮތުން  އަޅުގަނޑު  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

ބޭރުގަ  ވާހަކަދެކެވޭ  ގޮތްގޮތަށް  ގިނަ  މީޑިއާގަ އާން  އިވަރަށް  އަދި  ތެރޭގައި  އެކި    އިމުންގެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް. 

ކަން މިސާލަކަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ބޭނުންވޭ.  ބަލަން  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ހިނގަމުންދާ  ކަން 

ލިބެނީ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މަޢުލޫމާތު  ހުންނަ  އެ  ނޫސްތަކުގައި  މައްސަލަތަކުގައި  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ބޮޑެތި 
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މަޢުލޫމާތު ހޯދު މަޖިލީހަށް އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މެންޑޭޓުގައި  އެކަމަކު ރަސްމީކޮށް  ން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީގެ 

ޕްރޮސި ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއްވީމަ  ހިމެނޭ  ޖެނެރަލް  ވެސް  އެ ހާކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން    ޒިރުކޮށްގެން 

ދަންނަވައިލީ އެގޮތަށް.  ހިނގަމުންދާ ގޮތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް. ބެލުމަށް. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރަށް  

 ވާހަކަ ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ، އެ އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުންގެ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއްވެފައިވާ ކަމަކަށްވާތީވެ ތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުމުގެ ގޮތުން    އާދެ! މިއީ ތި

މައްސަލަ   ބޭބޭފުޅުންމި  ވެސް  މުއައްސަސާތައް    ،ހުށަހެޅުއްވީ  އިއްޒަތްތެރި  ހާމި  ވެސް  ހުށަހެޅުއްވީ  ޒިރުކުރުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނާ   މަޢުލޫމާތު  އެ  ކޮމިޓީގައި.  ލަޠީފް  ޙަސަން  ރީގެ  ވަޖެނަ  26ކޮށްލެއްވީ.  ހިއްސާމެންބަރު 

އޭގެ   ނިންމެވުމެއް.  އެ  އައެ  ބައްދަލުވުމެއްގައި  އެއްގޮތަށް  ޖޭ.އެސް.ސީ  ނިންމުމާ  ޒިރުކޮށްފައިވަނީ. ހާޅުގަނޑުމެން 

އާއި    ކުރީގައި ފާސްވެފައިވާ ހުށަހަޅުމަކަށްވާތީ  ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާޟު ވެސް ނެތުމާއެކު އަދި އެއީ މީގެ

ވަގުތެއް ޕްރޮސި  ،އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި  ދަންނަވައިލާނަންތާރީޚެއް  ޖެނެރަލަށް  އަންނަ    މި  .ކިއުޓަރ 

ދުވަހަކީ މި ބިލާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ސްޓޭކްހޯލްޑަސްރއިންނާ    ދެންނެވީ   މި   ، ހޯމަ  ގުޅިގެން  އެވިޑެންސް ބިލާ 

ގޮތުގައި   އެއީ ދުވަހެއްގެ  ދުވަހެއް. އެހެންވީމާ، އޭގެ ފަހު ދުވަސް، އަންގާރަ ދުވަސް  ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 

ވާނީ ދު؟ ކިހިނެއްތޯ  ޕްރޮސި އާދެ! އަންގާރަ  އެއީ  އަޅުގަނޑު  ވަސް  ގޮތުގައި  ދުވަސް  ބައްދަލުކުރާ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ 

ގަޑިކަނޑައަޅާ ހަމަޖައްސާ   ނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު  އިތުރު    އާއި  މިހާހިސާބުން  ޝެއަރކުރާނަން.  ބޭފުޅުންނާ  ތި 

 ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ކަމެއް ނެތިއްޔާމު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ 

________________________ 

 

 

 

 




