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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީޝި ކޮމިޓީގެ  އައައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ވަޑައިގެން    34ރީ  މިވަގުތުގައި  ކޮމިޓީގައި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ރީރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު،  ޒަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަޑައިގަންނަވާ  ވެއޮންލައިންކޮށް އެބަ ބައިވެރި ތިއްބެވީ  

މުޢިއްޒު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  އެންމެފަހުން  އެބަ  ކޮމިޓީގައި    ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އިންނެވި.  ވަޑައިގެން 

ބިލު ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން   ހަމަ އެއާއެކުގައި    .ފާސްކުރީކޮމިޓީން    ނިންމައިދުވަހުގައި ނިންމައިލީ ހެއްކާ ބެހޭ  އަދި 

ފައިނަލް އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދަކީ. މިއަދު  ދުވަހެއް  އެއް  ލިބޭ  ހުރި  ހުރި ކަ  ކުރަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެއް 

އެ  ވަނީނަމަ  ފައިނަލްކޮށްލުމަށް    ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން    ފުރުޞަތަކަށްވާތީލިބޭ  ކަން  ބާއްވައިލުމަށް  ބައްދަލުވުން  މި 

.  ކޮށްފައިވާނެ އެންމެފަހުން ގެވުނު ބަދަލުތައް އޭ.ޖީ އޮފީހާހިއްސާދަންނަވައިލީ. އަދި މި ބިލާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން 

އޮފީހުގެ    ދެން ފޮނުއޭ.ޖީ  އަދި  ފޮނުއްވާފައިވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމެންޓުތަކެއް  ވެސް  ވުމުގެ  އް ފަރާތްޕުޅުން 

  މީޑިއާ ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް   ވެގެންދާނެ. އަދި  އެގޮތަށްކަން    އެ  ކޮމިޓީ ކުރިއަށްދާއިރުގައި  .ވޭމަރުޙަލާގައި އެބަ

އޮތް  ކޮމެންޓެއް  އެ  އެސޯސިއޭޝަނުގެ  ވަނީ    ޖަރނަލިސްޓް  އުއްމީދުގައި  ހިއްސާއެ  ކަމަށް  ކުރައްވާނެކަމުގެ 

އަދި   އިންތިޒާރުކޮށްލާނަން  ކުޑަކޮށް  ގެންދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  މިވަގުތު  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެންނެވީ އިތުރު ކޮމެންޓްކޮޅަކަށް    މި  ،އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އެކަމުގެ އިންތިޒާރު  (ށްފަހުކަ)ވަގުތުކޮޅަ  .އަޅުގަނޑުމެން

 މަޑުޖައްސައިލާނަން. އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވެން  ބެންދެން ކުޑަކޮށްއިންތިޒާރުގައި މިތިބީ. އެ ލި

ފައިނަލްކުރެވިފައި ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ބިލު  އެ  ކޮމިޓީގައި  މިހާރު  އޭގައި  އޮތީ.  އިޝޫ.  މީޑިއާގެ  އޮތީ  ދެން  ވަނީ. 

ކޮމިޓީގެ  ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަވެސް ގޮތެއް ނިންމާފައި  އަޅުގަނޑުމެން ދިވެސް ވިސްނުން ހުރި ބައެއް ގޮތްތައް 

ވަގުތުކޮޅެއް   ކުޑަ  އެހެންވީމާ،  ބާއްވައިލަނީ.  މި  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދު  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  ސަމާލުކަމަށް 

ނަގާލާނަން   ހުސްކޮށް  ވަކި  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  އެއީ  އިނގޭތޯ.  އިންތިޒާރުގައި  މި 

މި ދައުރުގެ އެޖެންޑާއަކަށް ދެން    ހީކޮމިޓީން އެއްކޮށް ފައިނަލްކުރަން. އެހެންނޫންނަމަބިލު މި  ގަޑިއެއްގެ ކުރިން މި  

މަސައްކަތްކުރެ އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ލާނަން.  އިމެދުކަނޑަ  އެހެންވީމަމިވަގުތު    އްވުން.ނާންނާނެ. 

ގާތްގަނޑަކަށް    (ށްފަހުކަ)ވަގުތުކޮޅަ ވަގުތަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ގިނައިރު  ގަޑި    12އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ވަރަށް 

ވަކި    15 ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހުނީ  މި  މެދުކަނޑާލަން  އަދި  ގޮސް  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުމެއް  ފެށި  އެހާއިރު 

ވިދާ ފޮނުއްވުމަށް  މި  ފަރާތްތަކަކުން  ތެރޭގައި  ކޮމިޓީ  ބަލަބަލާ  އެހެން  އިންތިޒާރުގައި.  ކޮމެންޓުތަކެއްގެ  ޅުވެފައިވާ 

ދެން މިވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަށަން މި ޖެހެނީ ވަކި ގަޑިއެއްގެ ސުންގަޑިއެއްގެ ކުރީގައި ކޮމިޓީން  ވެސް.    ތިބެނީ
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އޮންނާތީވެ ގޮތަށް  ނިންމަންޖެހޭ  އެއްކޮށް  މަސައްކަތް  ދިރާސާ  ބިލުގެ  ޓަކައި.  މި  ނިންމާލުމަށް  މަސައްކަތް  އެ   

ވެސް ރިޢާޔަތްކުރާ ގޮތަށް.    ތައް ލިބިއްޖެއްޔާ އެއަށްއެހެންވީމާ، މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް މިދެންނެވި ކޮމެންޓު

އަޅުގަނޑުމެން އެޓެންޑުވުމާ  ހަމަ  އެހެންނޫނިއްޔާ  އިޝޫސްތަކަށް  ހުރި  ދެން  ނިމުނީމަ    ގޮތްތައްއެކުގައި    ބިލުގައި 

ނިންމަ މި  ލާއިބައްދަލުވުން  މި  ގޮތަށް  ތިއްބެވި،    ފަށަނީ.  އެބަ  ފަށާއިރުގައި  ބައްދަލުވުން  ވަގުތުގައި 

ސިރާޖު ވެ ބައިވެރި މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ތެރޭގައި  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި  އެބަ    ، ވަޑައިގެން 

މެންބަރު ޙަސަން   މެންބަރު މުޒައިއްޒަތްތެރި  ޢަބްދުރީރު، އިއްޒަތްތެރި    ޝަފީޤް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު هللا ޙައްމަދު 

މު އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން،  ޙުސައިންޢިސަޢުދު  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އޭގެ    އްޒު،  އަދި 

ޅުގަނޑުމެން މީ. ބިލުގައި ހިމެނޭ އެއް މާއްދާއަކީ އެންމެފަހުން ދުވަހުގައި ވެސް އަހުއިތުރުން އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަ

އޮތް މާއްދާއެއް   ނަ  ން ފުރިހަމަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އޮށް  އަދި އިތުރަކޮމިޓީން އެ މާއްދާ ބަލައިގަނެފައި ފާސްކޮށްފައި 

ފެންނާތީވެ ފުރުޞަތުގައި  ކަމަށް  ލިބޭ  އެ  ވެސް  މި  މިހާރު    އަޅުގަނޑުމެން  މަޤްޞަދުގައި  ކޮށްލުމުގެ  މި  ކަން 

އެބަ އޮތް. އެއީ  މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އަދި  ޙަޤީޤަތުގައި  އެއް މާއްދާ  މުހިންމު  މި   އޭގެ އިތުރުން ވަރަށް 

އިދާރީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން އެބަ  ޑްރާފްޓެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް    އުއޭގެ ޑްރާފްޓް މިހާރު އަ،  ބެހޭ  އެވިޑެންސާޓަލް  ޑިޖި

ޖެހިލާނީ   މާއްދާގެ    އެކަމަކު ވިދާޅުވެދެއްވާ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއަށް. މި  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މި 

ގެންނަ ބަދަލެއް  ކުޑަ  އިތުރު  ގޮތަށް  ފާސްކުރި  ފެންނާތީވެއެންމެފަހުން  ޑްރާފްޓެއް.    ން  އޮތް  އެބަ  ހުށަހެޅިފައި 

.  އީ އަށް ކުޑަ ބަދަލެއް އެ  8)ށ( ގެ  އާދެ!  .  8ގެ )ށ( ގެ    136އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފެށިގެން ދަންނަވައިލާނަން.  

ދަންނަވާ މި  ނިޔަތް.  އިންނަނީ  އެދިފައިވަނީ  ކުރީގައި  އަމުރުކުރުމަށް  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ  ލަނީ. 

ނޫސްވެރިޔާގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި ދަތިރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނޫންކަން. ކުރީގައި އޮންނާނީ  

ނޫންކަން.   ނިޔަތުގައި  މި   ދަތިކުރުމުގެ  މިހާރު  ކަމަށް  ނޫން  މަޤްޞަދުގައި  އިބާރާތެއް  އޮތް  އެހެން 

މި ބަލާ   ސަޖަސްޓުކުރެވިފައި  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  މެންބަރުން  ކިހިނެއްތޯ  ބޭނުންވައޮތީ.  އެހެން   ؟ނީލަން  ކިހިނެއް 

ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ރަނގަޅީ  ކިހިނެއްތޯ ؟ބޭފުޅުން  ލަފްޒުތޯ  އެ  މަޤްޞަދު  ބަދަލުގައި  ނޫސްވެރިޔާގެ  " ؟ނިޔަތުގެ 

އެދިފައި އަމުރުކުރުމަށް  ހާމަކުރުމަށް  ހުރަސްމަސްދަރު  މަސައްކަތަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޫސްވެރިޔާގެ  ޅައި  އަވަނީ 

ނޫންކަން. މަޤްޞަދުގައި  ގޮތަކީ    "ދަތިކުރުމުގެ  އޮތް  ކުރީގައި  މިވަނީ.  ސަޖަސްޓުކުރެވިފައި  މިހާރު  މިގޮތަށް 

  ؟އަޑުލިބޭތޯ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް "ޅައި ދަތިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫންކަން.ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަ"
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  ؟ތޯއިނޫނީ ނިޔަތުގަ ތޯއިބޭނުމަކީ، މަޤްޞަދުގައަސް އާދެ! ކޮބައިތޯ އެގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މީގެ ކުރީގައި   ޑްރާފްޓެއް  ކޮމިޓީގެ އަމިއްލަ  މި  ޑްރާފްޓެއް. ދެން  މިއީ  ފާސްކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން ދުވަހުގައި 

ގިނަ މަޤްޞަދު  ނިޔަތާއި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ބަދަލެއް  ސިގްނިފިކެންޓް  އެހާ  އޮންނަނީ  އެއީ  ލިޔެފައި  ފަހަރު 

ލިޔެފަ އެހެން  ގާނޫނުތަކުގައި  ސާބިތުމަޤްޞަދުގައި  ނިޔަތް  ހުންނާތީވެ  ލަފްޒު    "މަޤްޞަދު"ކުރުމަށްވުރެ  އި  އެ 

ނުފެނޭ. އެކަމަކު ކަމަކަށް  އޮތް  ތަފާތެއް  ބޮޑު  ޚާއްޞަ  ފެންނާތީވެ. ވަކި  ކަމަށް  އެޕްރޮޕްރިއޭޓް  މިގޮތަށް    ތަންކޮޅެއް 

ބަލައިލީ ޚިޔާލުފުޅު  ބޭފުޅުންގެ  އެހެން  އޮތީމަ  ސަޖަސްޓްކުރެވިފައި  ހަމަ.މިއަދު  ސި    ކަމެއް  ވަކި  ގްނިފިކެންޓް 

ނުކުރެވޭ.   ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީފާހަގައެއް  ޑްރާފްޓަކީ    ގެއަޅުގަނޑުމެން؟ ކިހިނެއްތޯ  މި  ޑްރާފްޓެއް  އަމިއްލައަށް 

 އިރުގައި އޮތް ގޮތެއް ވެސް ނޫން.  އިއިނގޭތޯ. ބިލު އަ
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 ގޮތް މާ ރަނގަޅު. ކުރިން ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށްވުރެ މި ގޮތް  އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު މި

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އަދި   ހުރި  ތަޖުރިބާ  ވެސް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށް  ޑިމޮކްރަމި  އާދެ!  ވެސް  މޫވްމެންޓްގައި  ސީގެ 

މުޙައްމަދު   މެންބަރެއް.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހުރި  ލިބިފައި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދާކޮށްދެއްވި  ދައުރެއް  މުހިންމު 

އެކު هللا ޢަބްދު ވެސް  ޚިޔާލުފުޅާ  ބޭބޭފުޅުންޝަފީޤްގެ  އެހެން  ވަނީނަމަ    ވެސް  ގައި  ކަމަށް  އިންކާރުނުކުރާ  މިއަށް 

ފަހަތަށް   )ށ(ގެ  އޮތީ  ދެން  ކުރިއަށްދާނަން.  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަލައިގަތީ.  އެގޮތް  އަކުރެއް  އަޅުގަނޑު 

ކޮމިޓީން އެއްކޮށް    ގައި ޑްރާފްޓެއް. ކުރީ ދުވަހުމުޅި މި މާއްދާއަކީ ކޮމިޓީގެ  ހަމަ  އިތުރުކުރަން މި މާއްދާގެ އިނގޭތޯ.  

ދެންބަލައިގަނެފައި ޑްރާފްޓު  އެ  ވަނީ.  އެ  ކަމެއް  ދުވަހުގެ  ފުރިހަމަ  އިތުރު  ޑްރާފްޓަށް  ފާސްކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ގެ 

ފުރިހަމަ އަދި  ކޮން  ގެންނަން  އެ  އިތުރުން  ފިލުވާ  މެވެސް ކަމެއްގެ  ކޮންފިއުޝަންތަކެއް  ކަމަވަރަކަށް  ށް  ލަންޖެހޭ 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ދެފަހަރު  އޮތް  އެބަ  )ނ(  މާއްދާގެ  މި  އިނގޭތޯ.  )ނ(  މި  މާއްދާއެއް  އިތުރުކުރާ  ދެކޭތީވެ 

ޑްރާފްޑްރާފްޓްކޮށްފަ ފުރަތަމަ  މަދަނީ  .  ކަންކަން  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ދަންނަވައިލާނަން.  ގޮތް  ޓްކުރެވިފައިވާ 

ބެލެމުގައި   ސާބިތުވާކަން  ރިޝަމިންގަނޑުން  ކަންކަމުގެ  ޢާޔަ ރީޢަތަށް  ހިމަނާފައިވާ  އަކުރުގައި  އެ  ތްކުރަންވާނީ 
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ހާމަކުރުތެރެއިން   މަސްދަރު  ހުށަހެޅުމާއި    މަށްނޫސްވެރިޔާގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  އެދި ޝަރީޢަތަށް  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް 

ނޫނިއްޔާ    އިލަކީހަމަ އެ ޑްރާފްޓް ދެވަނައަށް ކޮށްފައިވާ ސްޓަ  ،ހުރި ކަންކަމަށެވެ. ދެވަނައަށް ހަމަ އެ މާއްދާ  ގުޅުން

މާ  މި  މިއީ.  ގައިގޮތަކީ  )ށ(  ކަން އްދާގެ  ޝަރީޢަތުން  ވާ  ބެލުމުގައި  ސާބިތުވޭތޯ  މިންގަނޑުން  މަދަނީ  ކަން 

އެ  ޢާޔަރި ފަރާތާއި  ހުށަހެޅި  އެދި ޝަރީޢަތަށް  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ  ތްކުރަންވާނީ 

   ތެރެއިން އެ ފަރާތަކާ އަކުރުގެ އެއްވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން އަށްވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ 

 ގުޅޭ ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ.

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ބެ ވަރަކަށް މިއާ  އެއްވެސް  މީޑިއާ    ކުރީ އެއްކަލަ    ހޭގޮތުން  ވާހަކަދެއްކިއެއްނޫންތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ދުވަހު 

  ؟. އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވޭތޯންކައުންސިލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތްތަކަށް  ކުރި ގޮތުން ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ފަރާމާދި  ، މީޑިއާ ކައުންސިލަށް

ވެސް މި ދެވެނީ އިނގޭތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދެން ބިލަށް ކޮމެންޓް ހުށަހަޅާލިއިރުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުންނާއި ހުރިހާ  

އޮރިޖިނަލްކޮށް މި ޑްރާފްޓް މި ބިލުގައި އޮތް    ، މި މާއްދާއޭ މި ދެންނެވީކަންބޮޑުވުން އޮތް މި މާއްދާ  ގެ ފަރާތްތަކު

ކަމުނުދާ   ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން   ށްކަމަގޮތް  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ދެން  ޑިލީޓްކުރުމަށް.  އެއްކޮށް  އަދި 

  ، އޮތީ. ބައްދަލުކުރީމާ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވެފައި އެ ދުވަހު ންބައްދަލުކުރީމެއްނޫންތޯ ކޮމިޓީ

ޑިލީޓްކުރުމަށް ހަމަ  އޮތީ  ވިދާޅުވެފައި  ހެއްދެވުން.    ،ކޮމިޓީގައި  ގޮތް  ހާމަނުކުރެވޭ  އިނގޭތޯ. މަސްދަރު  އުނިކުރުމަށް 

ފަރާތްތަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް    ނޫން ދައުލަތުގެ އެހެން ހުރިހާ  ންނާއި އެ އިދެން އަޅުގަނޑުމެން ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް

ލުކުރި ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކިވަކިން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ އެ  ހިމެނޭ ގޮތުން ބައްދަ   ކޮމިޝަނުން ވެސް

ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ އުނިކުރުމަށް  ކޮމިޓީއާ   . މާއްދާ  ވަކިވަކިން  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ހިއްސާކުރެއްވި    ދެންނެވީމާ 

އިޞްލާޙެ ކަމަށް.  ނުގަންނަވާ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އުނިކުރުމަކަށް  އެ  ކަމަށްގޮތަކީ  ކުރައްވާ  ވާނަމަ    އް 

އިޞްލާޙުކޮށްފައި ހިމެނުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް މާއްދާ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު  

ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެ މާއްދާ ހިމެނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ވިސްނުން  

ސޭފްގާޑްސްތަކެއް    ،ބޮޑު އިޞްލާޙުތަކެއް  . އެކަމަކު ދި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެ ގޮތަށް ފާހަގަކުރީއަ  ހުރީ
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ޑްރާފްޓް   މި  ޑްރާފްޓަކީ.  މި  ޑްރާފްޓް  އެކުލަވާލި  ގޮތަށް  ލިބޭނޭ  ކޮމިޓީގެ  ނޫސްވެރިންނަށް  ފަހުންދުވަހު  އެންމެ 

ހަމަ  ބައްދަލުވުމުގައި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އިއްތިފާއޮތީ  ބޭނުންވި  ޤު  މި  އިތުރުކޮށްލަން  ދެން  ފާސްވެފަ.  ން 

އޮންނާތީވެ އިތުރަށް    އްބިލުގައި ކޮންފިއުޝަނެ  ،މީގައި  ށް ޓަކައި ތަންކޮޅަކީ ފުރިހަމަކޮށްލުމަ މި ދެންނެވި މާއްދާގައި 

ލުވުމުގައި މި ސުވާލު  . އެހެންވެ މިއަދުގެ މި ބައްދަ އެ ސާފުކޮށްލައި ދިނުމަށް ޓަކައި )ނ( އެއް އިތުރު މި ކޮށްލަނީ

ކައުންސިލާ މީޑިއާ  ދެން  ދަންނަވާލީ.  ޖަމްއަ  މި  ނޫސްވެރިންގެ  ޑްރާފްޓްޑުއަޅުގަނ  އްޔާއާޢިދި  މި  ކުރީގައި    މެން 

ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ކުރު މުއްދަތެއް ދެވުނީ. އެ ބޭފުޅުން މިއަދު    ން ކުރި  ތަށް ހިއްސާކޮށްލެވުނު. އެކަމަކު އޮތްގޮ

ވިދާ ކަމަށް  ހުށަހަޅުއްވާނެ  ޚިޔާލު  ކޮމިޓީއަށް  އޮތީޅުއަޅުގަނޑުމެން  ޚިޔާލު    ،ވެފައި  ޑްރާފްޓަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނޫން. ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން    އް ތަކަށެއިރުގައި އޮތްގޮއިހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް. މި ބިލު ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަށް އަ 

ބައްދަލު  ،ޑްރާފްޓު  ބަދަލުކުރި ވަގުތެއްގައި  މިއަދުގެ  ވިދާޅުވީ  ހިއްސާކުރީމާ  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ޑްރާފްޓް  ވުންތައް  އެ 

ފޮނުއްވަ ބޭފުޅުން  މިއަދު  އިބާއްވާފައި އެ  މި އިންތިޒާރުކޮށް    12ދޭނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ފެށިގެން  އިން 

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ގަބޫލު    .ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަންމި  ޙަޤީޤަތުގައި     ތިބީމަޑުކޮށްގެން މި 

ދަތިފުޅުވާނެ.   ކުރަމުތާ  އެބަ ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  ދެވެނީ  މި  މުއްދަތެއްކަން  ކުރު 

ލު  ށް. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ބި ގޮތައެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް އިންތިޒާރުކޮށްލައިގެން މި ހުރީ އެ

 މި ދައުރުގެ އެޖެންޑާއަކަށް ދެން ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ހީވަކި ސުންގަޑިއެއް އެބައޮތް ނިންމަންޖެހޭ. އެހެންނޫންމަ

މި   5 ކުރިއަށް  ނިންމަ  ،ކަން  ޖެހުމުގެ  އެއްކޮށް  ކޮމިޓީން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ފޮނުވަން    އި މި  އެބަޖެހޭ 

. ދެން އަނެއްކާ  ޓްކުރަން ރިޕޯޓް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައި މި ވަނީސަރކިއުލޭ 

ދެންމެ ހަމަ، ދެންމެ ހަމަ ސުން ސުކުންތުގެ ތެރޭގައި މިހާރު  މިހާރު  ބަންޑާރަނައިބު އޮފީހުން ވިދާޅުވި ބާބު ވެސް  

 ލިބިއްޖެ އިނގޭތޯ. 

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ރަނގަޅު މިހާރު    އަޅުގަނޑަށް  މުއައްސަސާތަ އަސްލު  ގިނަ  އެނގޭ  އެބަ  ގޮތުން  ވިދާޅުވާ  އެބަ  ކަތި  ވެސް  ކުން 

މީހުންނަށް   އެ  ބޭނުންވަނީ  ވެސް  ނޫސްވެރިން  ދެން  އޮންނަން.  ސިފައެއްގައި  ކޮންމެވެސް  މާއްދާ  އެ  ބޭނުންވޭ 

ޑްރާފްޓު ހުރަސްނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ އޮންނަން. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ތި އޮ އޮތް ގޮތް  ތް  ގައި ތި 

ޙައްލެއް    އިރު ނެތް އިލު އަރަނގަޅުހެން. އެ ބި  މެދުމިނުގެ  ވެސް މަޝްވަރާކުރެވިފައި  ފަރާތާ  ގޮތެއް ތިއީ. އެ ދެ 

 . ތިއަށް ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑަށް ކަމަށް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހެދުމުގައި   ޑްރާފްޓް  ވަރަށްއަދި  އިނގޭތޯ.  ބެލީމު  ގާނޫނުތައް  ޤައުމުތަކުގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ގިނަ    އަޅުގަނޑުމެން 

ވަރަށް   ބަލާއިރުގައި  ގާނޫނުތައް  މިނިވަންކަން  ޑިޤައުމުތަކުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އެންމެ  ހަމަ  މާޔަތްކުރާ  ހިމޮކްރެޓިކް 

ސޭފްގާޑުތައް އަޅުގަނޑުމެން ލާފައި    ތިބޮޑެ   ވެސްންގާނޫނުތަކުގައި އޮތް މިންވަރަށް އަދި އެއަށްވުރެ  ،ޤައުމުތަކުގައި

ސްޓޭޓްސްތަކުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސޭފްގާޑްސްތައް    އެކިއެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ އެކި  ،މި ވަނީ. އެކި ޤައުމުތަކުގެ

އެބައޮތް   ސޭފްގާޑްސްތަކެއް  ވަރުގަދަ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ލަނީ.  މި  ތެރެއަށް  ބިލެއްގެ  އެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަމަށް ނޫސްވެރިން ހާމަކުރަންޖެހޭ  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިންގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެ    އިކަނޑައަޅަކޯޓުން    ނަށް. 

  އްޞަ ވަރަށް ޚާހާލަތެއްގައި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ޓެރަރިޒަމް ކަހަލަ   ހުގައި އެ ހާމަކުރަންޖެހޭމިންގަނޑުތަކެއް ބެލުމަށްފަ

ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމެއް   ތަކެއް، ޑްސްވަރަށް ވަރުގަދަ ސޭފްގާއޮތީ މި ޚާއްޞަކުރެވިފަ. އަދި  މައްސަލަތަކަކަށް މި  މަދު

މަސްދަރު ހާމަނުކުރެވޭނޭމިންގަނޑުން  މަދަނީ   މެނުވީ  ކަށަވަރުކޮށްދީފަ. ބިލު    ސާބިތުވުމަށްފަހުގައި  އޮތީ  މި  ގޮތަށް 

ޑްރާފްޓު ވަރަށްފުރަތަމަ  އޮތީ.  މި  މިހާރު  ތަފާތުކޮށް  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  އޮތްގޮތާއި  ސޭ  ގައި    ފްގާޑްސްތަކެއް ވަރުގަދަ 

އިއްޔެ އެންމެ    ،ގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ މި ދެންނެވި އަކުރުއެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް މި   ލެވިގެން.

އިތުރު   މެދުގައި  ފާސްކުރުމާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަކުރު  މި  އިތުރަށް  ގޮތުގެ  ފާސްކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުންދުވަހު 

މެންބަ ބަލައިގަނެއެއްވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނުކުރައްވާ  އިޢުތިރާޟެއް  ކަމަށް    ވުނީރަކު 

ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް  ވެވީ އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިނިންމާނަން. މި ދެ ޑްރާފްޓެއް އޮތީ. ދެން ދެންމެ މި ދެންނެ

ފެނި ޑްރާފްޓް  ދެ  މި  ކަންނޭނގެ  ދަތިފުޅުވާނެ  މިތަންކޮޅެއް  ފަސޭހައިން.  އަކުރު  ވަޑައިގަންނަވާތޯ  ގޮތަށް 

ދަންނަވަ ސަބަބު  ޑްރާފްޓުއި އިތުރުކުރަންޖެހުނު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްކުރި    ،ގައިލާނަން.  ފަހުންދުވަހު  އެންމެ 

އަށަކާއިގަޑްރާފްޓު ފެށިގެން  އެކަކުން  އަކުރުތަކެއް.  ބައިވަރު  އޮތީ  މި  ލިޔެފަ.     އޮންނާނެ  އަކުރުތަކެއް    ހަމައަށް 

ނަންބަރުތަކެއް، މިވެނި ކަންތައްތަކެއް މި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވީމައޭ މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވީމައޭ  

ދެން   އަމުރުކުރަންވާނީ.  ކޯޓުން  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  ކަމަށް  މަމި  އޮތް  ޙައްޤު  އެދުމުގެ  ހާމަކުރުމަށް  ސްދަރު 

ފުލުހުން ބަޔާންކުރަން  އެބަ  ޕްރޮސި އަޅުގަނޑުމެން  ޖެނެރަލުންނާކިނާއި  ދަ  .އުޓަރ  އިތުރުން  އޭގެ  ލިބޭ  ވާޢުއަދި 

މަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ވެސް އެ ޙައްޤު ދީފައިވޭ. އެއީ އޭނާގެ މައްޗަށް ވެސް ނުޙައްޤު އަދަބެއް އައިސް  ހުނޫނިއްޔާ ތު

ޓަކައި އޭނައަށް ވެސް    ބަށްއެ މީހާއަށް ބޮޑު އަދަބެއް ލިބިދާނެތީވެ ނުޙައްޤު ނާއިންސާފު ޙުކުމެއް އައިސްދާނެ ސަބަ

އެބަ މިންޖުވެއޭ،    އަށް އެ އަދަބަކުން ނަތިމަން  ހުރެ ހާމަކޮށްފިއްޔާ  އެބަ އެދެވޭ އެ މަސްދަރު ހާމަ މިވެނި ސަބަބުތަކާ
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ރި ކަންކަމަށް  އެ  ކޯޓުން  ދެއްކިއްޖެއްޔާ  އޭނައަށް  ހެކި  އެވަރުގެ  ހާމަކުރަން  ޢާޔަސަލާމަތްވެއޭ.  މަސްދަރު  ތްކޮށްފައި 

ކަމަށްއެންގިދާ އިނގޭތޯ.  ނެ  ކުރެވޭނީ  އެ  ކަން  އެ  ފެންނަނީ  ކަމަށް  މަރުޙަލާގައި  ޝަރީޢަތެއްގެ  ކޯޓެއްގެ  އެއީ   .

އަކުރުތަކުގައި  އެކަމަކު މިވާ  ތިރީގައި  އޮތްއިރުގައި  މަދަނީ    ވާލިސްޓުކޮށްފައި  ސާބިތުވާންޖެހޭނެއޭ  ކަމެއް  ހުރިހާ 

ބުނީމާމިންގަނޑުން.   މިއި  އޭގަ  އެހެން  ނޫނިއްޔާ   އެޕްލިކޭޝަން  ދައުލަތުން  ހަމައެކަނި  ލާނީ  އެދި  ޓަކައި    ކަމަށް 

ކުރެވޭ މީހާ ވެސް  ތުހުމަތު  ،ލިބޭވާޢުފުލުހުންގެ ފަރާތަކުން ނޫންތާ. ލުމުގެ ޙައްޤު އާންމު މީހާއަށް ވެސް އޮންނާތީ ދަ

ކޮށްދޭކަށް  ތުހެންވީމާ، އޭނައަކަށް ސާބިނުގުޅޭ މާއްދާތަކެއް އޭގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ. އެ  އޮންނާތީވެ އާންމު މީހާއާ

  ވެގެން މީނައާ ނުޖެހޭ ދެން އޭނައަށް އެޕްލައި ނުވާ ހުރިހާ އަކުރުތަކުގައިވާ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އެ ފަރަޤު ގެންނަން

  ، މާއްދާތައް  ގުޅޭ  ގުޅޭ ކަންކަން މީނަ ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ. ދެން ދައުލަތުން ވެއްޖެއްޔާ ދައުލަތާއި ނޫނީ ފުލުހުންނާ

ފަރަޤު   އެ  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ.  ހެކި  ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ.  ފުލުހުން  ކަންކަން  އަކުރުތަކުގައިވާ 

ދެ ޑްރާފްޓެއް އޮތީ. އޭގެ  ؟ ބޭނުމުގައި. ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނޭތޯ  އެ   އޮތީ ބަޔާންކޮށްދީފައި އިނގޭތޯ  ވެގެން މިގެންނަން

ޑްރާފްޓު  ދެ  ތެރެއިންތެރެއިން  ޑްރާފްޓެއްތޯ  ގެ  ކޮން  އަޅުގަނޑުމެން  އެ    ކޮށްދެވެނީ  އެކްސްޕްލެއިން  ރަނގަޅަށް 

އިނގޭތޯ.  ލަންވިސްނާ ވިސްނާލަން  އެކަމަށް  ދޭނަން  ވަގުތުކޮޅެއް  ބަންގި    ( ށްފަހުކަ)ވަގުތުކޮޅަވީ.  ނަމާދު  އާދެ! 

ދަންނަވަ )ނ(  އަޅުގަނޑު  ތިއިނިމުމާއެކު  ބަލަ  ލާފައި  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ދެން  ލާފައި  އި ބޭފުޅުން 

ދަންނަވަ  ފާސްކޮށްލާނަން. މާއްދާ  މި  އަޅުގަނޑު  ނިމުމާއެކު  ބަންގި  އާދެ!  ރިޕީޓްކޮށްއި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ލާނަން 

ގައިވާ ކަންކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވޭތޯ ބެލުމުގައި    އިތުރުކުރާ މާއްދާ. )ނ( މި މާއްދާގެ )ށ(   ،)ނ(  އެއީ

ތެރެއިން ކަންކަމުގެ  އަކުރުގައިވާ  އެ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ  ހާމަކުރުމަށް  ޝަރީޢަތުން  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ   

ފަރާ ހުށަހެޅި  ޝަރީޢަތަށް  އެދި  ހުށަހެޅުމާތު އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ކޮމިޓީގެ    ގެ  އެހެންވީމާ،  ކަންކަމަށެވެ.  ގުޅުންހުރި 

އްވާ. އަދި އިޢުތިރާޟެއް ވެސް ނުކުރަ  .ނާޅުއްވާއްއެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް ހުށަ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބަލައިގަނެވުނު ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބަލައިގަތީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ މިގޮތުގައި މި އަކުރު  

މިމި ދެން  ނިމުނީ.  ކޮމިޓީން  އިތުރުކުރުމަށް  އިލެކްޓްރޯނި  ގޮތަށް  އެވިޑެންސާއޮތީ  ބޮޑު    ކް  އިތުރު  މާއްދާއަށް  ބެހޭ 

 ކުރައްވާފައި އޭ.ޖީ އޮފީހުން ފޮނުއްވެވި ޑްރާފްޓް ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލިބުނީ. އެކުގައި ރީޑްރާފްޓެއް ބަދަލަކާ

ކޮށްލާފައި    މި ދިރާސާއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް  ބަލާލުމަށްމިހާރު  ބައި  ބިލު  ދެން  ނިމުނީމަ  ގޮތެއް  ފަހުގައި 

ދަންނަވަ  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވާލަނީއިފާސްކޮށްލަން  މި  އެހެންވީމާ،  ހެއްކާ ލާނަން.  އިލެކްޓްރޯނިކް  ބެހޭ     

އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި، ވަސީލަތް އަދި   ؛. އަރިމަތި ސުރުޚ64ީ ، ވަނަ ބައި. އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކިޑްރާފްޓް. ދެ ،ޙުއިޞްލާ

، އެ އިބާރާތްތަކަށް  ވާދީފައި ށް ރާތައެ އިބާ  ،އެވަނީ ދީފައިވި އިބާރާތްތަކަށް ނިޑޭޓާ. މި ބާބުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އަންނަ
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އެވާތިރީގައި   ކަމަށް  ދީފައި  ހެކި  އިލެކްޓްރޯނިކް  )ހ(  ވަނީ  މާނަކުރުމެވެ.  އެ  ހުށަހެޅިފައިވާ    ،ބުނެފައި  ކޯޓަށް 

ޚު ޝަރީޢަތުގައި  ވާޞޫމައްސަލައެއްގެ  އުފެދިފައިވާ  ނަފީކުރުމަށް  ޤިމަތް  ނުވަތަ  ސާބިތުކުރުމަށް  އާއެއް 

ނުވަތަ އެފަދަ ސިސްޓަމެއް  ޑިވިޝަނެއްގައި  އެހެން  ނުވަތަ އެފަދަ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް    ގައި، ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

ވަތަ އެފަދަ ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ޑިވައިސްއެއް މެދުވެރުކޮށް އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ރައްކާކޮށްފައިވާ  ޑިވައިސްއެއްގައި ނު

ރެ ކޮމްޕިނުވަތަ  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އަދި  ޑިވައިސްއަކަށް  އުކޯޑުކޮށްފައިވާ  އެހެން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ސިސްޓަމަކަށް  ޓަރ 

ޑޭޓާއަށެވެ ހުންނަ  ގޮތަށް  ދޭހަކުރެވޭނެ  ނުވަތަ  ނުވަތަ  .  ދެނެގަނެވޭނެ  ޑިސްޕްލޭކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި  އޭގެ 

އެ ނުވަތަ  ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ޑިވިޝަނަކުން    ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ސިސްޓަމަކުން  އެ  ގޮތަކަށް  ނޫން 

ޑޭޓާ ކޮމިޓީން    ،ބޭރުކޮށްފައިވާ  ހިމެނެއެވެ.  ޑޭޓާ  ބޭރުކޮށްފައިވާ  )ށ(  އެ  ޑިވައިސްއަކުން  ފެނުނީ.  ކަމަށް  ރަނގަޅު 

އެވަނީއިލެކްޓް ބުނެފައި  ކަމަށް  ވަސީލަތް  ޑޭޓާ    ،ރޯނިކް  މެދުވެރިކޮށް  އެއްޗެއް  އެ  ނުވަތަ  އެއްޗެއްގައި  އެ 

އާއި އިލެކްޓްރޯނިކް    ކޯޑުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑިވައިސްރައްކާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރެ

ރެ އިޖުރާގުޅޭގޮތު  ރައްކާތެރިކުރުމާ  ކޯޑުކުރުމާއި ހެއްކެއް  ޢަމަލުކުރެވޭ  ގޮތުންނެވެ. ރަނގަޅު  އަން  ހިމެނޭ  ވެސް  ތުތައް 

ކޮމިޓީން   ޑޭޓާބަލައިގަނެވުކަމަށް  )ނ(  އެވަނީ  ނީ.  ބުނެފައި  މަފް  ،ކަމަށް  ނުވަތަ  ކޮންމެ  ޙޫމަޢުލޫމާތު  މެއް 

އެއްޗަކަށެވެ. އެ ވެސް  ސިފައެއްގައި ވިޔަސް  ރަނގަޅު.    ،ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮންމެ  ؛ އަރިމަތީ ސުރުޚީ  -65)ނ( ވެސް 

އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރުން.    .ފުކުރައްވާޢާއިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންކުރުން. )ހ(. މަ

ހެއްކަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް  ހެއްކަކީ  ވަކި  ހަމ )ހ(  ގޮތުގައި    ވާތީ  ހެކީގެ  އެއްޗެއް  އެ  ޓަކައި  ސަބަބަށް  އެ  އެކަނި 

ނޫ ސަބަބެއް  މަގުބޫލު  ރަބަލައިނުގަތުމަކީ  )ށ(ނ ނެވެ.  ގޮތަކަށް    ގަޅު.  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނުގައި  މި 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް އާންމުކޮށް ބެނުންކުރާ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި    ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ

ވާ ހިމެނޭ  ޑޭޓާއެއްގައި  ވާނަމަ، އެ  ކަމަށް  ޑޭޓާއެއް  ސާޤިޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވާ  ޑޭޓާއެއް  އާއެއް  އެ  ބިތުކުރުމަށް ޓަކައި 

 ނުވަތަ އެ ޑޭޓާގައި ހިމެނޭ ބަޔާނެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.  

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ގެ.  ނވުރެ މިހާރު ރަނގަޅު ކަންނޭކުރިއަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ފަހު  ގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން )ށ( ބަލައިގަނެވުނީ. އެންމެއެކު  ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މައިނަރ އަކުރެއްގެ ބަދަލަކާ 

އެއީ. މި ދަންނަވާލަނީ އެ ތަންކޮޅެއް  މިގޮތަށް    "ހެކީގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ."ތަންކޮޅު.    ފޮޅުވަތުގައި މިވާ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ޖެނެރޭޓްކޮށްފައި ވަނީ ސީދާ އެ ޑޭޓާ  ބަލައިގަނެވުނީ. )ނ(  ބަދަލުކުރީ. އެހެންވީމާ، )ށ( ވެސް  

ވީނަމަވެސްޖެނެރޭޓް ކަމުގައި  މެދިވެރިކޮށްގެން  ވަސީލަތް  އިލެކްރޯނިކް  އެހެން    ،ކުރި  އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް  ނުވަތަ 

ތައްޔާރުކުރު ޑޭޓާ  އެ  އަދި  ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުސީދާ  ވަސީލަތެއް  ނުވަތަ  ގޮތުން  މުގައި ސީދާ 

ތައްޔާރުކޮށްފައި  ޑޭޓާ  އެ  ވީނަމަވެސް،  ލިބިފައި  ބައިވެރިވުން  މީހެއްގެ  ޖެނެރޭޓްކުރި  ގޮތުން  ޑޭޓާ  އެ  ވަނީ 

)ރ(  ރަނގަޅު.  ވެސް  )ނ(  ބެލޭނެއެވެ.  ކަމުގައި  މެދުވެރިކޮށްގެން  ވަސީލަތް  ޑޭޓާ    އިލެކްޓްރޯނިކް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ފެށުމުގެ ފަހުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ  ޖެނެރޭޓްކޮށްފައި ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް  މަދަނީ ނުވަތަ  ވަނީ 

)ރ(   ހެއްކެކެވެ.  ގަބޫލުކުރެވޭނެ  ޑޭޓާއަކީ  އެ  ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ފަހުން  ފެށުނު  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައެއްގައި  އެ 

  ، ލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުންގެ )ހ(. އ65ި)ރ( ވެސް ދެން ރަނގަޅު. މިހާރު  ވެސް ރަނގަޅު.  

އަރިމަތީ  ޑޭޓާ    އެއީ  އެ  ފަރާތަކުން  ހުށަހަޅާ  ހެއްކެއް ޝަރީޢަތަށް  ނުވަތަ  ޑޭޓާއެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  )ހ(  ސުރުޚީ. 

 ހެއްކަކީ  ނިކް ޑޭޓާއަކީ ނުވަތަވެއެވެ. އެގޮތުން އެ އިލެކްޓްރޯނުވަތަ ހެކީގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން ލާޒިމުވެގެން

ކަމަށް ނުވަތަ ހެކި ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ކޯޓަށް    އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބުނާ ޑޭޓާ

ރުމަށް ޓަކައި އެ  ސާބިތުކު ޞައްޙަކަން  އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއް ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ    ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަނގަޅު. )ށ(

ހެއް ނުވަތަ  ހިމަނަޑޭޓާއެއް  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް    އިކެއް  އެފިޑެވިޓެއް  ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ނުވަތަ ހެކީގެ   ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެފިޑެވިޓަކީ  ޓަކައި އެފަދަ  ބޭނުމަށް  )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  މި  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި 

ކޯޓުން ހެއްކެއް ކަމުގައި   ބަލަންވާނެއެވެ. )ށ( އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު ކަމަށް  ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަށީގެންވާ 

އެ    އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޞައްޙަކަން އެ ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާނޭ ކަމާއި  -1އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. )ށ(ގެ  

ކަސްޓަ އޮފް  ޗެއިން  ބެލެހެއްޓިފައިހެކީގެ  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  އެކަށީގެންވާ  ޔަޑީ    -2އަދި    ،ކަންންކޮށްދޭނެޤީވާނެކަން 

އޮފް ކަސްޓޮޑީގެ ޞައްޙަކަން     އި އަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކާ މެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  ދެއިލެކްޓްރޯނިކް ހެކީގެ ޗެއިން 

އިޖުރާ ކަމަށް  އަފުރިހަމަކުރެވުނު  ރަނގަޅު  އަކުރު  ދެ  ތަފުސީލު.  އެކަށީގެންވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތުތަކުގެ 

ބަލައިގަނެވުނީ. )ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއްގެ  

ކަސްޓަޑީއާ މެދު ސުވާލު   ޑޭޓާއެއްގެ ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ޗެއިން އޮފް  ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ނުވަތަ އެ 

ންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ ސަބަބުން އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ނުވަތަ  ފަރާތަކުން އަ  އުފައްދާ

ޝަރީޢަތަށް   ކަމަށް  އަސަރުކޮށްފައިވާ  މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ކަމަށް  ޞައްޙަ  ކަސްޓަޑީގެ  އޮފް  ޗެއިން  އޭގެ 
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ކުރާ އެފިޑެވިޓަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކީގެ ޞައްޙަކަން  ބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންގަ

 ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް ކަމުގައި ކޯޓުން ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ބަލައިލުމަށް ޓަކައި.  

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 އޮތް އަކުރުތައް ބެލީމާ އެ މާއްދާ ރަނގަޅެއްނު.   ތިރީގައި މި 

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ދަންނަވާ  މި  ދެންމެ  އެކެއް  އެހެންވީމާ،  އަންނައާދެ!  ތިރިއަށް  ބައިގެ  ޑޭޓާގައި  -1  ،ލި    ނުވަތަ   އިލެކްޓްރޯނިކް 

އިލެކްޓްރޯނިކް    -3ކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި އޮޅުވައިލާފައިވުން.  ނިއިލެކްޓްރޯ  -2.  ހެކީގައި ކުށެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއް އޮތުން

ތްތަކުގައި އައިބުކަމެއް ހުރުން. އެހެންވީމާ، އައިބު  އަޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޖުރާޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ  

ހުރުން.   ސަބަބެއް އޮތުން.    -4ކަމެއް  ނޫން ވެސް  އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަށް ނުވަތަ ހެއްކަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭނެ އެ 

ދެންނެ މި  ދެންމެ  ބަލައިގަނެވުނީ  ދަށުން  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް  )ށ(ގެ  މާއްދާގެ  އަކުރުތަކެއް. )ރ( މި  ހުރިހާ  ވި 

ހުށަހަޅާފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއްގެ ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ނުވަތަ އޭގެ ޗެއިން އޮފް   ޝަރީޢަތަށް 

ގައި އަންނަނިވި  ކަސްޓަޑީއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ކޯޓުން އެދިއްޖެ ހިނދެއް

  -1ލިޔުންތައް އެ ހެކި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. )ރ( ރަނގަޅު. )ރ(ގެ ތިރިއަށް އަންނަ އަކުރުތައް.  

ހެއްކެއްގެ ޞައްޙަ ޑޭޓާއެއްގެ ނުވަތަ  ސުވާލު  އިލެކްޓްރޯނިކް  މެދު  ކަސްޓަޑީއާ  އޮފް  އޭގެ ޗެއިން  މެދު ނުވަތަ  ކަމާ 

ޔަނުކުރާ ޚަބީރުންނަށް އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލެއްކުރެވޭނެ ގޮތުން އެ ޑޭޓާ  އްޢައުފައްދާ ފަރާތުން  

ނަކަލެއް ހެކީގެ  ގެންގުޅުމުގައި    -2އަދި    ،ނުވަތަ  ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އެ  ހޯދާ  ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ކުގެ އެކަށީގެންވާ ތަފުސީލު. ރަނގަޅު. )ބ( ކޯޓަށް  ފުރިހަމަކުރެވުނު އިޖުރާއަތްތަ  އިއަޅާފައިވާ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކާ 

ކަސްޓަޑީގެ    އޮތް  ހުށަހެޅިފައި އޮފް  ޗެއިން  އޭގެ  ނުވަތަ  މެދު  ޞައްޙަކަމާ  ހެކީގެ  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ނެގުމާ ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އެ  ފަރާތަކަށް  އުފައްދާ  ސުވާލު  މެދު  ކަސްޓަޑީގެ    އި ޞައްޙަކަމާ  އޮފް  ޗެއިން  އޭގެ 

އެގްޒާމިންކުރުމުގެ  ޞައްޙަކަ ކްރޮސް  ފަރާތް  އެ  ހާޒިރުކޮށް  ފަރާތެއް  ހެކިބަސްދޭނެ  ގޮތުން  ގުޅޭ    ޤު އްޙަމާ 

އެގްޒާމިންކުރުމަށް ޓަކައި އެ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމަންވާނީ    ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ކްރޮސް

ދެން  ؟ ތް ކަމުގައި ކޯޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. ރަނގަޅު ދެއްތޯޖެހޭ ބޭނުމެއް އޮއެ ހެކިން ހާޒިރުކޮށް ހެކިބަސްނަގަން

ހުރި ހަމަ   ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްޗެއް. ބިލުގައި އެހެން ތަންތަނުގައި ހާޒިރުކުރުމުގައި އެއްކަލަ ބަސްލިޔުމުގައި  އެކަމަކު 
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އާދެ!   .ން ޖެހޭނެ. އެއްގޮތްކޮށް..އެއްގޮތްކުރަ. އެހެންވީމާ،  މީގައި މިހިރީ "ސ"ގެ މަތީގައި ތިކިޖަހާފަ  ،"ޒ" ލިޔެފައި

މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ    .ދެން )ޅ(  .ދެންމެ މި ދަންނަވައިލި އަކުރު ރަނގަޅު

މެދުވެރިކޮށް   ޕްރޮވައިޑަރެއް  ސަރވިސް  ހުރި  ބޭރުގައި  ސަރަޙައްދުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަގާފައިވަނީ  ހޯދާ  ހެކި  ނުވަތަ 

މެދު  ވާނަ  ކަމުގައި ކަސްޓަޑީގެ ޞައްޙަކަމާ  އޭގެ ޗެއިން އޮފް  މެދު ނުވަތަ  ހެކީގެ ޞައްޙަކަމާ  ޑޭޓާ ނުވަތަ  މަ އެ 

އެގްޒާމިންކުރުމުގެ    ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތަކަށް އެ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރގެ ހެއްކެއް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތް ކްރޮސް

ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ. އާދެޤުއްޙަ އޭގެ ތިރިން އަންނަ   ލިބޭނީ އަންނަނިވި  އެ ބައި ރަނގަޅު. ދެން  )ޅ(ގެ   !

މަސްލަ  -1އަކުރު.   ޕްރޮވައިޑަރގެ  ސަރވިސް  އޮޅުވައިލުމުގައި  ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އޮތްކަމުގެ  ޙައިލެކްޓްރޯނިކް  ތެއް 

ތު އޮތުން.  ހުއެކަށީގެންވާ  ހެކި   -2މަތެއް  ނުވަތަ  ފޮނުވުމުގައި   ޑޭޓާ  ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އެ  ނުވަތަ    ނެގުމުގައި 

ކަމުގައި ހަދާފައިވާ  ކުށެއް  ޕްރޮވައިޑަރ  އުޅެނީސަރވިސް  އެ  ދެއްތޯ  ކިޔަންވެގެން  ފޯލްޓް  އެ  ނޫން.  ކުށެއް  ؟ ... 

 ކުށެއް ހަދާފައި އެހެން ވަރަށް ނުކިޔާނެ.  

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ؟ގޯހެއް ހަދާފައި އެގޮތަށް ބުނެވޭނެއެއްނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ، ކުށެއްގެ ބަދަލުގައި ގޯހަކަށް އެ ލަފްޒު ބަދަލުކޮށްލުން ރަނގަޅު ކަމަށް ކޮމިޓީން ފެންނަނީ. ޑޭޓާ ނުވަތަ  

ހެކި ނެގުމުގައި ނުވަތަ އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ފޮނުވުމުގައި ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ގޯހެއް ހަދާފައިވާ ކަމުގައި ނުވަތަ  

ތުތަކުގައި  އަޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިޖުރާ  ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ އިލެކްޓްރޯނިކް

ބަސް   އެ  އައިބު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ހުރުން.  ހެކި  އެކަށީގެންވާ  ފަދަ  ބެލެވޭނޭ  ކަމުގައި  ހުރި  އައިބެއް 

 ވެނީ.  ބޭނުންކޮށްފައި އިންނާތީވެ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެއް މި ކުރެ

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ؟ންތޯނުއެއްއުނިކަމެއް އެގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އޭގައި.   އަންނަނީ  އެ  މާނާގައި  ޑެފިސިއެންސީގެ  އިންނާތީވެ،  ބޭނުންކޮށްފައި  ބަސް  އެ  އައިބު  އެއީ  މިހާރު 

ރަނގަޅީ  ،އައިބެއްތޯ  ،އުނިކަމެއްތޯ ލަފްޒެއްތޯ  އެޕްރޮޕްރިއޭޓީއެންމެ ؟ ކޮން  ދެން      އުޅެވެނީ.  މި  މަޝްވަރާގައި  އެ 

މި ލިޔެފައި  އައިބެއް  މިހާރު  ކިހިނެއްތޯވާނީއެ  އުނިކަމެއް    .އޮތީ  ބޭނުންކުރުން  އެ  ؟ ލަފްޒު  ބޭފުޅުން  ބައެއް 

 .. ސަޖެސްޓް.

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑަށް އައިބަކަށްވުރެއް އުނިކަމެއް ރަނގަޅީ އޭގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާނަ ދޭހަވަނީ އުނިކަމެއް އައީމަހެން ހީވަނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކޮމިޓީއަށް މި ފެނުނީ މި އައިބު    .އުނިކަމެއް ދެއްތޯ

ހުރިހާ ތަނަކަށް އުނިކަމަކަށް    އިން،  ބޭނުންކޮށްފައި މިހިރަ  ބޭނުންކޮށްފައި  އައިބު  ބަދަލުކުރުމަށް. މި މާއްދާގައި މި 

. އެ ވެސް އައިބުގެ ބަދަލުގައި އުނިކަމެއް.  3ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް މާއްދާ ވެސް. އެއީ )ނ(ގެ  

 ވެސް އައިބެއްގެ ބަދަލުގައި އުނިކަމެއް.  2. )ޅ(ގެ 2ދެން އޭގެފަހުން މިހާރު ކިޔަމުންދިޔަ މާއްދާ )ޅ(ގެ  

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 .އެ އެއީ އެއްކަލަ އެއާ ކުޅެފައި ހުރުންތާ ؟ ނޫނީ އުނިއިތުރެއް އެގޮތަށް ޖެހިދާނެތޯ؟ އެކަނިތޯ އުނިކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ ޕްރޮސެސްގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،   ، ތުގެ ވާހަކައައެ ރަނގަޅު ސުވާލެއް. މީގެ އެ ޑޭޓާ ހޭންޑްލްކޮށްފައި އޮތް އިޖުރާ

ބަދައުނިއި ގެނައުމުގެ  ދެއްތޯތުރެއް  އުޅެނީ  މި  ބަލަން  ރަނގަޅަށްތޯ  އިނީ  ހޭންޑްލްކޮށްފައި  އެހެންވީމާ،    .ލުގައި 

އިތުރެއް ނުލިޔަސް އެކަމުގައި އުނިކަމެއް އޮތުން. އޭނާ ހޭންޑްލްކޮށްފައި އުނިކަމެއް އައިއްސިއްޔާ އިންނާނީ އިތުރެއް  

އޭގެ ވެސް އެއީ  އެ    ކުރީމާ  ފޯލްވާނެހެން ހީވަނީ. އުނިކަމެއް  ހީވޭ ދެއްތޯ ތެރެއަށް  ؟ ހިސާބުން ސަފިޝަންޓްވޭހެން 

 ؟ ކިހިނެއްތޯ ފެންނަނީ

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު
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 އަޅުގަނޑަށް އޯކޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެންނަނީ.  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ މެދު    -3ދާނީ.    ޒަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކުރިއަށް ލަފުއެ    ނަށް އުނިކަމެއްތަންތައެހެންވީމާ، އެ  

އެ   ސަބަބުން  ތަޞައްވުރެއްގެ  ނުރަނގަޅު  އުފެދިފައިވާ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ސަބަބެއްގެ  ރވިސް  ސަ އެކަށީގެންވާ 

ޒާމިންކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވުން. ރަނގަޅު ދެއްތޯ.  ގްޕްރޮވައިޑަރގެ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރެވޭ ހެއްކެއް ކްރޮސް އެ

ވެސް ރަނގަޅު.   ނޫން ވެސް ސަބަބެއް އޮތުން. މި  އެޑޭޓާއަށް ނުވަތަ ހެއްކަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭނެ  ކް އިލެކްޓްރޯނި -4

)ރ( މާއްދާގެ  )ބ( ދެއްތޯ،  )ޅ( މި  މާއްދާގެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެއީ  މި  ނަމަވެސް  އޮތް  )ބ( އެހެން  މާއްދާގެ  . މި 

ސަރަޙައްދުހެނުވަތަ    ޑޭޓާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަގާފައިވަނީ  ހޯދައި  ޕްރޮވައިޑަރއެއް  ކި  ސަރވިސް  ހުރި  ބޭރުގައި  ން 

ވާ  ކޮށްމެދުވެރި ކަސްޓަޑީސްގެ    ނަމަ ކަމުގައި  އޮފް  ޗެއިން  އޭގެ  ނުވަތަ  މެދު  ޞައްޙަކަމާ  ހެކީގެ  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އެ 

ފަރާތް   އެ  ހާޒިރުކޮށް  ހެއްކެއް  ޕްރޮވައިޑަރއެއްގެ  ސަރވިސް  އެ  ފަރާތަކަށް  އުފައްދާ  ސުވާލު  މެދު  ޞައްޙަކަމާ 

އެ  އެކްރޮސް  ގެ  )ޅ(  އެހެންވީމާ،  އެކަންޏެވެ.  ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ލިބޭނީ  ޙައްޤު  ބައި    ގްޒާމިންކުރުމުގެ 

މަސްލަޙަތެއް    -1ރަނގަޅު.   ޕްރޮވައިޑަރއެއްގެ  ސަރވިސް  އޮޅުވައިލުމުގައި  ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

މަ އޮތުން.  ތުހުމަތެއް  އެކަށީގެންވާ  އެއީރަފުކުޢާއޮތްކަމުގެ  އަކުރުދަގެ  )ޅ(  އްވާ.  ހުރި  ނަންބަރުތައް  ތަށުގައި  އް 

ކުރީގައި ވެސް ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެފައިވީ. )ކ( މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙައްޤު އިލެކްޓްރޯނިކް    .ކިއިއްޖެ

މެދު ސުވާލު އުފަ ކަސްޓަޑީސްގެ ޞައްޙަކަމާ  އޮފް  ޗެއިން  އޭގެ  ނުވަތަ  މެދު  ހެކީގެ ޞައްޙަކަމާ  ނުވަތަ  އްދާ  ޑޭޓާ 

ވާ  ތްބަގައި ހާޒިރުވުމަށް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއަށް ނިސްގެ ގޮތުހެއްކެއް  ށްފަރާތަށް ލިބޭނީ ކްރޮސް އެގްޒާމިންކުރުމަ

ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ  ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  ހާޒިރުކުރުމަށް  ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  ފަރާތުގެ  އެ  އެއްބަސްވުމާއެކު  ހެކިވެރިޔާ 

ރު"  ގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމައެވެ. ރަނގަޅު ދެއްތޯ. ދެން އެއްކަލަ "ހާޒިކޯޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ފަދަ އެކަށީ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތުގެ    ، ސުރުޚީ  އަރިމަތީ   .67އެ ބަހުގެ ލިޔާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްލައިދެއްވާ އެއްގޮތްކޮށްލުމަށް. އޯކޭ.  

އިލެކްޓްރޯނިކް   އެ ހެކީޞައްޙަކަމާއި  )ހ(  ކަނޑައެޅުން.  ބުރަދަން  ހިނދަކު،  ނޫ  ގެ  ސާބިތުނުވާހާ  ގޮތަކަށް  ން 

ވަސީލަތެއް  ޞައްޙަ  ވަސީލަތަކީ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ރައްކާކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ  ޑޭޓާއެއް    އިލެކްޓްރޯނިކް 

ރަނގަޅު.   ބަލަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ވަސީލަތް    -1ކަމުގައި  ވަގުތެއްގައި ވެސް އެ  ހުރިހާ 

ޅަށް މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވުން ނުވަތަ އެ ވަސީލަތް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރި ނަމަވެސް  ރަނގަ
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ނުވަތަ   ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ  ވަސީލަތުގައި  އެ  ސަބަބުން  މަސައްކަތްނުކުރުމުގެ  ރަނގަޅަށް  ވަސީލަތް  އެ  އެފަދައިން 

ޞައްޙަ  ޑޭޓާގެ  ބަދަ  ރައްކާކޮށްފައިވާ  އެއްވެސް  އެ  ކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު،  ހެކި  ކަމަށް  އައިސްފައިނުވާ  ލެއް 

ރަނގަޅު.   ނެތުން.  ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  އެއްވެސް  އެހެން  އުފައްދާނެ  ސުވާލު  މެދު  އެ    -2ހެކީގެ ޞައްޙަކަމާ 

ފައިވާ ނުވަތަ  މަކު ރެކޯޑުކޮށްޞްޟުވާ މަސްލަޙަތެއް އޮތް ޚަޓާއަކީ އެ ޑޭޓާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ތަޢާރަޑޭއިލެކްޓްރޯނިކް  

އެ ރަނގަޅު  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވުން.  ޑޭޓާއެއްކަން  ޑޭޓާއަކީ   -3.  ދެއްތޯ  ވެސް  ރައްކާކޮށްފައިވާ  އެ     އިލެކްޓްރޯނިކް 

ޚަ ނުވަތަ  ޞްމައްސަލައިގެ  ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  އާންމު  ވިޔަފާރީގެ  އޭނާގެ  ފަރާތަކުން  މަކަށްނުވާ 

ވެފައި ކަމަށް  ޑޭޓާއެއް  ނުފޫޒެއް    ،ރައްކާކޮށްފައިވާ  އެއްވެސް  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޑޭޓާ  އެ  ކޮށްފައިވަނީ  އޭނާ އެކަން 

ކަމަށް ނޫން  އޮވެގެން  ބާރެއް  ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވުން.  ނުވަތަ  ޑޭޓާއެއް    3  އިލެކްޓްރޯނިކް  )ށ(  ރަނގަޅު.  ވެސް 

ބުރަދަނެ އެއަށް  ބަލައިގަނެ  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ބޭނުމަށާއި،   ށް ދިނުމަ  އްމައްސަލައެއްގެ  ބާވަތަށާއި،  ޑޭޓާއެއްގެ    އެ 

ނުވަތަ  ޑޭޓާ ތެދުކަޑޭޓާގެ  ބަޔާނުގެ  ނުވަ  އި،މަށާގައިވާ  ރެކޯޑުކޮށް  ޑޭޓާއެއް  ޢަމަލުކުރާ  އެ  ރައްކާކުރުމުގައި  ތަ 

ތްތަކާ  ލަހާން އެންމެހައި  ނޫ  ގައިވާ ބަޔާނާ ގުޅުންހުރި އެޑޭޓާ ނުވަތަ އެ    ޑޭޓާގައިއެ  އުސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތަކާއި،  

)ނ(   ރަނގަޅު.  އާދެ!  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  ހެއްކަށް  ހުށަހަޅާ  ގޮތުން  މާއްދާގެ ގުޅޭ  ދަށުން    ގެ )ށ(   މި 

ގޮ ހުށަހެޅޭ  ހެކީގެ  ކޯޓަށް  ޑޭޓާއަށް ތުގައި  އެ    އިލެކްޓްރޯނިކް  ބުރަދަން  ޑޭޓާނުވަތަ  ދެވޭ  ބަޔާނަކަށް  ގައިވާ 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ގައި  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް   -1  ކަނޑައެޅުމުގައި 

ވާޤިޢާއެއް  ޑޭޓާނުވަތަ އެ   ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ  ވާޤިޢާއަކާގައިވާ  ވަގުތާއި، އެ  އައިސްފައިވާ  މަޢުލޫމާތު    ވުޖޫދަށް  ގުޅޭ 

ވަސީލަތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް  މުއްދަތު  ޖެނެރޭޓްކުރި  ހޭދަވި  ދެމެދު  ރަނގަޅު.  އެޅުމާ  އެވެސް  )އަކުރުމި    -2.  (  1ގެ 

ވާލުވެ  ހަސައްކަތްކުރުމަށް އެޅި މީހާ ނުވަތަ އެ މަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަށްވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު 

ނުވަތަ   މީހާ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ވަސީލަތް  ހުރި  މީހާ  ހަ ބެލެހެއްޓުމާ    ޑޭޓާމެދުވެރިކޮށް  ހުރި  ގައިވާ  ޑޭޓާ  އެވާލުވެ 

އޮޅުވަ ނުވަތަ  އި ވާޤިޢާ  އޮތްކަން  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ބެލުމަށް  ކަމަށް  މަސައްކަތްކޮށްފާނެ  ފޮރުވުމަށް  ނުވަތަ  ލުމަށް 

ދަންނަވާ  މި  ނެތްކަން. މި  ދެންމެ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު  ވެސް  މާއްދާތައްއަކުރު  ރަނގަޅު    ،ލި  އަކުރުތައް 

ލިބި މިހާތަނަށް  މިހާރު  ގަނެވުނީ.  މި  ބަލައި  ކޮމިޓީން  އެކަމަށް  އެކުގައި  ކޮމެންޓުތަކާ  ހުރި  ކޮމެންޓުތަކަށް    ފައި 

ރުވަނީ. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  ގޮތްތައް ނިންމާފައި މިހާރު މި ވޯޓަށް ތައްޔާ ޑުމެން  ނއަޅުގަރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި  

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މިހާރު ދެން ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންގެ ވެސް ވޯޓު އޮންލައިންކޮށް ތިއްބެވި  

ޑުފުޅުން ވިދާޅުވެދެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު.  ބޭބޭފުޅުން ވޯޓު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިޔުއްވާލެއްވިޔަސް ނުވަތަ ހަމަ އަ

ދެއްވައިފި ވޯޓު  ލަޠީފް  ޙަސަން  ބޭފުޅަކު  އެއް  އޮންލައިންކޮށް  ޢަބްދުދެންމެ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  هللا . 
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ޓު   ވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޖު ޝަފީޤު ވެސް ވޯޓު ދެއްވައިފި ފާސްކުރުމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާ

މެންބަރު މުޢި ފެނިއްދެއްވައިފި. އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އި ވަޑަޒު ވެސް  ދެއްވައިފި. އިއްޒަތްތެރި  ގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓު 

   .ދެއްވައިފި ކުރުމަށް ވޯޓު ސްސައިން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ވެސް ބިލު ފާސަޢުދު ޙު

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

 ؟ވޯޓަށް އެއްސެވީތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް އަހާފައި މިހާރު މި އޮތީ. ދެންމެ ތި ވޯޓު ދެއްވީ. ޓައާދެ! ވޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ނިންމި ގޮތަށް ހަމަ  ތި  ދަލުތައް ގެނެސް  ބަންޖެހޭ  ގެންނައަދި  ކޮމިޓީން ތި ދިރާސާކޮށް    އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ކުރަން އިނގޭތޯ.  ދުފާސްކުރަން ތާއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންތިޒާރުކޮށްލައިގެން ރަވަ ކުޑަކުޑަކޮށް މި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އަދި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ    މި އިނީ   ށް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ކޮމިޓީގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި އިންނެވުމަށްފަހު  

ވަގުތުގައި މި ވަގުތު އަދި ކޮމިއުނިކޭޓްވެފައި ނުވާތީވެ އެ ބޭފުޅާގެ ވޯޓުގެ ވެސް އިންތިޒާރުގައި. ދެން ތިއްބެވި    ޓުވޯ

ބޭފުނަގި ވޯޓު  ޅު  ކޮމިޓީއަށް ން  އަދި  ދެއްވައިފި.    ދެއްވައިފި.  ވޯޓު  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ފިޒިކަލީ  ވަޑައިގެން 

  ( ށްފަހުކަ)ވަގުތުކޮޅަރި މެންބަރު ސަޢުދުއާ ގުޅޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް.  ތެތުކޮޅެއް މި ނަގަނީ އިއްޒަތްގުއެހެންވީމާ، ކުޑަ ވަ

އަޅުގަ  މަޑުކޮށްލުމަށްފަހުގައި  އިންތިޒާރުގައި  ވޯ  ޑުމެންނއާދެ! ސަޢުދުގެ  ހުރިހާ  މިހާރު  ދެންނެވުމަށް  ދެންނެވި  ޓަށް 

ތިއްބެގެވަޑައި ވެހާޒިރު ބޭފުޅުންން  ހުރިހާ  ފިޔަވި  ތެރެއިން ސަޢުދު  ވޯޓުގައި  ވަގެ  އެކުގައި  ވޯޓާ  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  އި 

ބައިވެރިނުވެވޭތީވެ މުޤައްރިރަށް  ތިއްބެވި  ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަ  ، ބައިވެރިވެވެން  ތުން  ބައިވެރިވެވެން ތިއްބެވި ހުރިހާ 

ހޭދަކޮށްދެއްވި ވަގުތަށް. އާދެ!  މި  މިއަދު އަދި ޚާއްޞަކޮށް    އްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންމި ފާސްވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

ފުކުރައްވާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުއާ ވެސް ގުޅިއްޖެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުގެ ވެސް ވޯޓާ އެކުގައި  ޢާމަ
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  ވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ސްރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ފާހު ޓީން ނިންމި ގޮތަށް  ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކޮށް ކޮމި  ކާ އްހެ

މެންރިޝުކު ހުރިހާ  މި  ބައްޔާ  މަސައްކަތް  ބިލެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  މަސައްކަތްޕުޅަށް.  ކޮށްދެއްވި  މި  ވެސް  ރުން 

ވޯ ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ސަރކިއުލޭޓްކޮށް  ބިލު  މި  އިރާދަކުރެއްވީތީވެ  އަވަހަށް.  ކުރެވުނީ.  ވަރަށް  ފޮނުވޭނެ  ޓަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. އަދި މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ނިމުނީ. 

_______________________ 

 

 




