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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަފަނަރަެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( އަންގާރަ)  2022 މާރިޗ  8

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރަބަދ ރ ވަ  ވަނަ ދ ވަސް.    5  ންމަހ   ޝަޢ ބާންވަނަ އަހަރ ެގ    1443ދ ަވސް.    އަންާގރަވީ  2022  މާރިޗ   8  ދަކީމިއަ

ދ ވަސް.    10ނަކަތ ން   ތިބީ،  ވަނަ  މި  ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެން އިށީނދެ  ފ ރަތަމަ    ވަނަ  15ވަނަ އަހަރ ެގ 

 ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ 4ތްތެރި މެންބަރ ން. އިްއޒަ  30 ، ށް ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވީމަޖިލީހަ. މި ަވގ ތ  ގައިޖަލްސާ

 . ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅ ގައި ކ މެންބަރަ އެއް އަދި ސަލާމ ަގއި  

 

 ން ދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .15/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން   .4

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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އަންހެނ ންެގ  ނަލްއަގ ވާމީ އަންހެނ ންެގ ދ ވަސް.  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ، މިައދަކީ ބައި  . ންރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ 

ދޫލަ އެޅ މާއި، މި ބާވަތ ެގ ރ ޝާދ ދެްއވާފައި، މަލާއި ކޭކ  ފަދަ އެއްޗެތި، އަދި ރަތްއި  ރީން ވަނީހާ ގ ޅިެގން މިނިސްޓްދ ވަ

ކަންކަން ނޫން ކަމަށް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްެގންދާންވީ. އެހެންނަމަވެސް، މާނަވީ ޮގތެްއަގއި އަންހެނ ންނާ ބެހޭ  

ަމަގށްބަދަލ ެގނައ މަށް    ކަންކަމަށް އެ  ހިންގ ނޑ އަޅ ަގ  ނިޔަތްަގނެ،  މަސައްކަތް  މަޖިލީހ ން ންމެން  މި   ވަނީ  . 

ޮގނޑިއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ،   އަންހެނ ންނަށް  އިޞްލާޙ ެގނެވ ނ އިރ ަގއި  ާގނޫނަށް  އެ  ލާަމރ ކަޒީ  ޚާއްޞަކޮށްފަ.   

ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އަންހެނ ން މ ެއއީ ރަށްރަށ ެގ ހިންގ  ؛ހާރ  ރާއްޖޭެގ ިގނަ ވެރިކަމ ެގ ހިންގ ންތައްމިން  ެގ ދަށ އިޞްލާޙ 

އ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ބަިއވެރިކ ރެވިފަ.  ވަނީ  ެއއީންމި  ޮގ  ،މީދެއް  މެންބަރ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ  ވެސް  ރައްޔިތ ންެގ  ތ ަގއި 

މި ިގނަކ ރ ން.  އަދަދ   ބައިނަލްއަ   އަންހެނ ންެގ  ސަބަބ ން ގ ފަހަރ ެގ  ބަދަލ ެގ  އަންނަ  މޫސ މަށް  ޝިޢާރަކީ  ވާމީ 

ގ ޅޭ ކަންތައްތަކާ  ދިމާވެދާނެ  މި   އަންހެނ ންނަށް  ިމއަދ   އަޅ ަގނޑ   ބެހެއްޓ ން.  ިވސްނ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތ ން 

ާއއި ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ އި އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގިއ ރާއްޖެޔާބަރ ންެގ ނަމ ަގމަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެން

އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ހ ތ ރ  ބަހެްއ   ؛އަންހެނ ންނަށް ފަށްފަށ ން މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި މިއަދ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން

، މި ބަސްތައް އާންމ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން  "ހެން ބޭފ ޅ ންއަން" ،  "އަންހެނ ން"ދެްއކ ން.  މި ދައްކާކަނބަލ ންނޭ ކިޔަިއެގން  

ބޭނ ންކ ރަމ ންދި އަދިވެސް  ބަސްތައް  ރަނަގޅ  ޔ ބޭނ ންކ ރާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ   ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   މަކީ 

 ނ ކ ތާއެއް.  

 

 ތިދާއީ ބަހ ސް އިބ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ސް. ހ އިބ ތިދާއީ ބަ  -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ފަންނީ   ،ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -5.1

ަގިއ  2022  ރީވަފެބ ރ   28  ، އ ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ މާއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިއްވާފަިއވަނީ

ލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ  ަވނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލ  މަޖި  11ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022  ،ބޭއްވ ނ 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 
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ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ިގންތިކ ރ މާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އ ފެއްދ ންތައް  ފަރާތ ން   އިފަންނީ  ސަރ ކާރ ެގ  ބިލ   ދަރަޖަކ ރ މ ެގ 

ެއ    ،ފޮނ އްވީތީ ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ފައްދާ ައދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރާ ފަންނީ އ ފެއްދ ންތަކަކީ

އެކަށޭ  އްއ ފެއްދ މެ އ މ ރ ފ ރާތަކަށް  ތަފާތ   ކ ރިން  އ ފެއްދ ންތަކެްއކަން އާންމ ކ ރ މ ެގ  ިގންތިކ ރެވޭނެ  ޮގތަކަށް  ނަ 

ެއކަށައެޅ ާމއި ނިޒާމެއް  ދަރަޖަކ ރ މ ެގ  ިގންތިކ ރ މާއި  ޓަކައި  އ ފައް  ،ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ    ދާދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރާ އާބާދީ އ ފެއްދ ންތައް ފާސްކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް ކަނޑައެޅ 

މަރީބްރޯޑްކާސްޓ  ކަނޑައެޅ މ ެގ  އ ސޫލ ތައް  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ިގންތިކ ރ މަށް  ޗެނަލްތައް  ސަރ ކާރ ން  ދ ަގއި  ގ ސަކ ރ މ ެގ 

ފަންނީ އ ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ މާއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ ަގިއ    .ހ ށަހަޅާ ފަންނީ އ ފެއްދ ން ިގންތިކ ރ މާއި ދަރަޖަކ ރ މ ެގ ބިލ 

މި ބިލ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ފައްދާ   -1 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ލާނަން.އިނޭ މައިަގނޑ  ބައިތައް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަހިމެ

ޮގތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ    އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ާއންމ ކ ރާ ފަންނީ އ ފެއްދ ންތަްއ ިގންތިކ ރ މާ ގ ޅޭ 

އޮ ބިއ ރޯ  ނޭޝަނަލް  ކޮލިފިކޭޝަނ އަދާކ ރާނީ  އަދާކ ރަންޖެހޭ   ންފް  ބިއ ރޯއިން  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިެވއެެވ.  ކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ.   ފަންނީ   -2މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  އެތެރެކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނ ވަތަ  އ ފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ފިލް ތެރެއިން  ރެކޯޑިންއ ފެއްދ ންތަކ ެގ  ސައ ންޑް  ޭގ  ، ާއއިމާއި  ފޮޓޯވީޑިއޯ  ޭގމާިއ،  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނ ވަތަ  އާިއ،  މ  

އާ ޕަރފޯމަންސް  ކަމ ަގއި  ޓްސްކ ރެހ މާއި،  ިގންތިކ ރ މަށްފަހ   އާންމ ކ ރަންވާނީ  އ ފެއްދ ންތައް  އަދަބީ  ާއއި 

ބޭނ މަށް ނ ވަތަ ވިޔަފާރި  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ ވިޔަފާރި   ކަމަށް ނ ވާ  ކ ރިއަރ ވަން  ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ނަމަވެސް، 

އާންމ  ފަރ ދ ން އަމިއްލަ ބޭނ މަށް އާންމ ކ ރާ  ޮގތަށް މީސްމީޑިާއަގއި ނ ވަތަ އެނޫން ެވސް ަވސީލަތެއް މެދ ވެރިކޮށް  

އ ފެއްދ ންތަކާއި އަމިއްލަ    ، ފަންނ ވެރި  މީހ ންެގ  އެ  ފަސިންޖަރ ން  އަންނަ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  ބޭރ ން  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

އަިމއްލަ ބޭނ މަށް ޑައ ންލޯޑ ކ ރާ ނ ވަތަ ސްޓްރީމްކ ރާ ފަންނީ އ ފެއްދ ންތަކަކީ   ،ކާއިބޭނ މަށް ެގންނަ ފަންނީ އ ފެއްދ ންތަ

ފަންނީ އ ފެއްދ ންތަްއ އާންމ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ިގންތިކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާނީ    -4އިސްތިސްނާާވ އ ފެއްދ ންތަކެކެވެ.  

  ތައް ިގންތިކ ރ މަށް ޓަކައި ބިއ ރޯއަށް ހ ށަހެޅ މާ ގ ޅޭ ލިފިކޭޝަނަށެވެ. އަދި ފަންނީ އ ފެއްދ ންނޭޝަންލ ބިއ ރޯ އޮފް ކޮ

ފަންނީ    -5.  އެވެ ޮގތ ން އ ސޫލ ތައް ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެ ކަމަށް ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވެ 

- 7.  ެއވެލ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެއ ފެއްދ ންތައް ިގންތިކ ރ މ ަގިއ ބިއ ރޯއިން ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެ ކަންކަން ބިލ ަގއި ތަފ ސީ

ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކ ން ޗެނަލް އާންމ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ިގންތިކ ރ މ ެގ ބިއ ރޯއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެ ބްރޯޑްކާސްޓ ރީ

ދިވެހި  ތަކާއި  ކ ރާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދ މަތްދޭ ޗެނަލްރީބްރޯޑްކާސްޓ   . ނަމަވެސް،ެއވެކަމަށް ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވެ

ކ ރ މ ެގ  ޢ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ފައްދާ އަދަބީ އ ފެއްދ ންތައް ޝާއި  - 8ޗެނަލްތައް ިގންތިކ ރ މ ަގއި ިއސްތިސްނާެވެގންެވއެވެ.  

ހ ށަހަޅަ ބިއ ރޯއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ.    ފާސްކ ރަންާވނެ  އިކ ރިން އެ އ ފެއްދ މަށް  ބިލ ަގއި  ބިލ ަގއި    -9ކަމަށް  މި 

ެއއް  ިގންތިކ ރ މަކާބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އ ފެއްދ މެއް  ކަންކަން   ވެސް  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  ިގންތިކ ރ މ ަގިއ  ނ ވަތަ  ނ ލައި 
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 ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ. އެފަދަ ޢަމަލެއް   ކ ރ ަމކީ މަނާއިޢ ނ ލައި އާންމ ކ ރ ން ނ ވަރަ ޝާ  ފ ރިހަމަކ ރ މަކާ

ޮގތ ަގއި ކަނޑައެޅޭނެ ޖޫރިމަ މި ބިލ ަގއި    -10ނާެގ އަދަދ  ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިެވއެެވ.  ކޮށްފި ފަރާތެއްެގ އަދަބ ެގ 

ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ    އިމަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހަދަ  3ފަށާތާ    ާގނޫނަކަށްވެ ޢަމަލ ކ ރަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަގާވއިދ ތައް ިމ ބިލ 

ފެށ މާއެކ    ާގނޫނަކަށްވެ ޢަމަލ ކ ރަންމި ބިލ     -11ކަމަށް ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ.    ކ ރަންވާނެއިޢ ެގޒެޓ ަގއި ޝާ

ަގވާއިދާ  ދަރަޖަކ ރ މ ެގ  ކަނޑަެއޅ މާއި  ަގާވއިދާިއ، މާރޯޑްކާސްޓްކ ރ ރީބްއި،  ިގންތި  ކްލެސިފައިކ ރ މ ެގ  ޗެނަލް     

ިމއީ ވަރަށް މ ހިންމ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރާ ައދަބިއްޔާތ  ފާސްކ ރ މ ެގ ަގާވިއދ  އ ވ ނީއެވެ.ޢ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޝާއި

އެދެނީ އަޅ ަގނޑ   ވެސް.  ަވގ ތަށް  މި  ރާއްޖެއަށް  މެންބަރ ން   ، ބިލެއް  ހ ރިހާ  ިއއްޒަތްތެރި  ކަންތައްތަކާ  ބިލ ެގ  މި 

މި ބިލަކީ މި ޤައ މަށް ވަރަށް މ ހިންމ     ،ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މިކަމާ ގ ޅޭ ހ ރިހާ ިއދާރާއެއް ހާޒިރ ކޮށް ،  ވިސްނާަވޑަިއެގން

މަކީ  ޔ ބިލ  ފާސްވެެގންދި   ،ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ެގނެވި ؛ތ ަގއި މިއަށް ެގންނަންޖެހޭބިލެއްެގ ޮގ

 އެދ މެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  އެދޭ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ   ބަ  އަޅ ަގނޑ   އެ ހ ހ ޅ ވާލަނީ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވަގ ތ .  ސްެގ 

  ، ަގއި ހިމެނ1ޭއާންމ  ަގވާއިދ ތަކާ ބެހޭ ާގނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ    ؛މި ބިލ ން އާންމ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި   ،ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން 

ލިބި  3 ބެލެނިވެރިކަން  ބަދަލ ގައި  ،ަގާވއިދަށް  ަގާވއިދ ތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ  އެ  ދެން  ފެށޭނެ.  ބޭނ ންކ ރަން  ާގނޫނ   މި   

ތެރޭަގއި ބަެއްއ    މިއީ ޒަމާންތަކެއްެގ ؛މ ެގ ަގާވއިދ ކ ރ ކ ރާ އަދަބިއްޔާތ  ފާސްޢ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޝާއި  ،ދަންނަވާލަންޖެހޭ

.  އި، ސެންސަރ ކ ރ މާއިލިޔާ ފޮތްފޮތް ހިފެހެއްޓ މާ  ،މީހ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑ  ތަކ ލީފަކަށް ދިމާވެފައި އޮތް ަގވާއިދެްއ. އެއީ

ޔަ  ފޮތެއް    ،ންީގއަޅ ަގނޑަށް  ކިތަންމެ  ލިޔެފައިވާ  މީހ ން  އެ  ބޭފ ޅ ންނެއް  އެތައް  ހިމެނޭނެ  ވެސް  މަޖިލީހ ަގއި  މި 

ހިފަހައްޓަ ަގނޑ ކޮށް  އެބަވޭ.  ޢ  ޝާއި  އިސަރ ކާރ ން  ޢަމަލ ކޮށްފައި  ކ ރީަގއި  މީެގ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ    ޚިޔާލ ކ ރިޔަނ ދީ 

ބިލ  މި  ޖާަގމިނިވަންކަމަށް  އެބަ  ހިހޯދައިދޭ  ން  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   ތ ންންޖެހޭ.  ގ ން  އިއްޒަތްތެރި  ޮގތ ން ބިލާ  ޅޭ 

ވިސް ބަހ ސްކ ރައްވާ  އަދި  މި  ވާއިރ  ނައިރ   ިމހާރ   އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރަްއވާނެ.  ނ ކ ތާތައް  މި    އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ ަގިއ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޒިކާއި،  އ  ެއކި ާގނޫނ ންނާއި އަދި ެއކިއެކި ަގާވއިދ ތަކ ެގ ދަށ ން ފިލްމާއި، ފޮޓޯާއއި، މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ަގއި ެއްއ ާގނޫނެއްެގ ދަށަށް ެގނެސް  ތ މ ެގ ބަދަލ އި، އަދަބިއްޔާތާއި، މި ބާވަތ ެގ ކަންކަން އެކި ޮގތްޮގތަށް އޮޔާ ލަވަ

  މެދ  އަޅ ަގނޑ ެގ އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް  ޮގތަށް ފާސްކ ރ މާ  ލެސިފައިކޮށް ިގންތިކ ރ މަށް ހ ށަހެޅޭ ާގނޫނ  މި އޮތްމިކަން ކް
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ނާ މަ  ،ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރޭ   9މި ާގނޫނ ެގ    ،ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ ؛ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ފަންނީ " ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ، މި ކަންކަން ވެސް ހިމެނޭ.އިކަންތައްތައް. އޭެގތެރޭަގއި ިއސްލާމްދީނާ ޚިލާފ  ކަންކަމާ

ވ ރެ މާ ފ ޅާކޮށް އަޑ އަހަން ތިބޭ   މިހާރ  މި ާގނޫނ ަގިއ ބަޔާންކ ރާ މިންވަރަށް  ، މިހެން ބަޔާންކ ރ މ ން"އ ފެއްދ ން

ކޮމްޕިއ ޓަރަކީ  އް  ސާލަކަށް ފަންނީ އ ފެއްދ މެއް ސޮފްޓްވެއަރއަކީ ެވސް. ފަންނީ އ ފެއްދ މެމި މީހ ންނަށް އެބަ މާނަކ ރެވޭ.  

. އަސްލ ަގއި މި ާގނޫނ ަގިއ  ކަމެއް އެހެންވީާމ، މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭވެސް. ފަންނީ އ ފެއްދ މެއް ިމހިރަ މައިކަކީ ެވސް. 

ދާއިރާެގކް އ ފެއްދ މ ެގ  ފަންނީ  ކަންކަމަކީ  އ ޅޭ  މި  ނޫން. ލެސިފައިކ ރަން  ދާއިރާއެއް  މ ޅި  ކަންކަން.  ބަެއއް   

ދެންނެވި މައްސަލަ އެބަ އޮތް. ކޮމިޓީެގ މަރ ޙަލާަގއި މިއާ ދޭތެރޭަގއި ފ ންކޮށް    ލީމަ މިއިއެހެންނަމަވެސް، ސ ރ ޚީއަށް ބަލަ

ތިކ ރ މޭ  ންިގފަންނީ  އެީއ    ފ ރަތަމަ މި ނަން މާނަކ ރާނެ ޮގތެއް އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. ؛ިގންތިކ ރާނެ މިއަށް    ިއ،ވިސްނަ

ބޭރަށް ދާ ޮގތަކަށް މީތި   ،، މި ާގނޫނ ަގއި ނ ވަތަ މި ބިލ ަގއި ހިމެނޭ ާގނޫނ ެގ ދާއިރާއަށް ވ ރެ މާ ފ ޅާކޮށް ބ ނީމަ

  ސައ ންޑ ،  ؛އްޒަތްތެރި ރައީސްއި  އި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން.ަގކަމ  މެއް  އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަ  ކ ރެވެނީ.ނަމާ

މަކީ ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް.  ޔ ޒިކ ، އާންމ  އިޖ ތިމާޢީ މިންަގނޑ ތަކާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭެގ ބޭނ ންކ ރަމ ންދިފިލްމ ، މިއ 

ލާފައި އެކަން    ތެރެއިން  ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަމ ެގ  އަިއސް ޚިޔާލ މިހާރަކަށް  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސް ވެސް   ހ ރި  އެއަށް ާގނޫނ 

ހައްދ ންނައްޓައި ރައީސް  ސްފައިގޮ ެގން ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  ޞިއްޙަތ    ،ދ ޅަހެޔޮ  ؛އޮތްކަން 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ްއަގއިއިޖ ތިމާޢީ ވަކި މިންަގނޑ ތަކެ  ،ނަމަ  އް އަޅ ަގނޑ މެން ބިނާކ ރަން ބޭނ ންތަމަޢެޖ މ ރަނަގޅ   

،  ހިންމ  އަދި ވަރަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާސ ލޫކާއި އަޚ ލާޤ  ވަކި މިންަގނޑެްއެގ ތެރޭަގއި ހިފެހެއްޓ މަކީ މ 

މި މަޖިލީހ ެގ  ؛ސ ންނާފަތިވެެގން ހިނަގއިދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަޤ ބަލ ެގ ޖީލ ތައް ހަލާކ ވެ

  ވަރަށް ދ ރަށް   ،ން ބޭރ ވެފަހަރ  ވާހަކަދަްއކާ ބަހ ރ ވައިން މިދެންނެވި އިޖ ތިމާޢީ މިންަގނޑ ތަކ   އިން ވެސް ބައެއްފްލޯ

ާގނޫނަކަދާ މިފަދަ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ހިތާމަހ ރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެއއީ  ފާހަަގކ ރެޭވ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ކަށްން 

، އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަޚ ލާޤ  ވެސް، ސ ލޫކ  އި ސްކ ރަމ ންދާއިރ  މިދެންނެވި ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނަހ އަޅ ަގނޑ މެން ބަ

މި ާގނޫނ ން  ؛ވެސް ވަކި ިމންަގނޑެްއެގ ތެރޭަގިއ ބެހެއްޓ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް، ބަހ ރ ވަ  

ކާއި މިންަގނޑ ތަކެްއެގ ތެރެއިން އެބަ ޔަަގާވިއދ ތަކ ން ތަންނ ދޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަ ވަކި ހަމަ  އިމިހާރ  ބައެއް ާގނޫނާ

އަދި އެކިއެކި އެހެނިހެން ދިރާސާތަކަށް ބޭނ ންވާ ކަންކަން    ،ށް ބޭނ ންވާ ހ އްދަކ ރޭ. ޭއެގތެރޭަގއި ސަިއންސްެގ ދިރާސާތަކަ

. ެއއީ ެވސް މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގިއ  ހާލަތްތައް ބަޔާންކ ރޭ  ވާތެރެއިން އިސްތިސްނާެގ  މި ާގނޫނ ެގ މަިއަގނޑ  އ ސޫލ 

ރޭަގއި އިސްލާމްދީނ ެގ އަސްލ   ވަނަ މާއްދާެގ ތެ  9މި ާގނޫނ ެގ    ،ހަމަ އެހެންމެ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އަދި ިމއ ޒިކ ެގ ިއބާރާތްތަކާއި މިފަދަ ކަންކަން    ،އ ސޫލ ތަކާއި އަދި މިންަގނޑ ތަކާ ޚިލާފ  ފިލްމ ، މަންޒަރ ، ކ ރެހ ން

  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންކަމ ން، އ ސޫލެއްެގ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ  މި   މަނާކޮށްފައި އެބަ ވޭ. މިއީ މ ހިންމ  ކަމެއް
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މި ާގނޫނ ެގ    އެ  ،އޮތް "ފަންނީ އ ފެއްދ ން"  މި ާގނޫނ ެގ ނ ވަތަ މި ބިލ ެގ ސ ރ ޚީަގިއ މި  ،ބިލަށް މި ތާއީދ ކ ރަނީ

  އްލެއް ހަެއ ކަންކަން، އެއަށް    ،ބޭނ މަށް ތަރ ޖަމާކ ރާ އެއްޗެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަށް ފ ންކޮށް ބަޔާންކޮށް

ައދި ޓެކްނޮލޮޖީ  ،އާއި ޮގތަށް ސޮފްޓ ވެއަރ   ހޯދ މަށް. މިދެންނެވި ީމެގތެރެއަށް  ،  މަިއކާއި  މި ޒަމާނ ެގ ކަންކަން ވެސް 

ކ ޑަކ ދިންހިނގައިދާނެ ކްލެސިފަިއކޮށްފައި  ފިލްމ ތައް  އާދެ!  ހ އްދަކ ރެޭވ ބޮޑ   ،.  އ މ ރ ފ ރައަށް  އެކިެއކި  މީހ ން، 

ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން، ިއއްޒަތްތެރި    އްޭއެގ ނިޝާންތަްއ ފެންނަ ޮގތަށް ބެހެއްޓ މަކީ ެވސް މ ހިންމ  ކަމެ  ،ކަންތައްތައް 

  ، ީމެގ ސްކޯޕް ފ ޅާކޮށް  ،ދިރާސާކޮށް  ިއ،އެހެންވީމާ، ިމ ާގނޫނަށް އަދިެވސް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ފ ންކޮށް ވިސްނަ  ރައީސް.

ްއަގިއ  އެންމެ ފ ޅާ ދާއިރާއެ   ! ތެދެއް  ،ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން   ނ ވަތަ ހަނިކޮށް ހެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބަ އޮތް. ޚިޔާލ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޅަދަރިންެގ    އިސ ލޫކާ  އި،އަޚ ލާޤާ  އި،އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންެގ އާންމ  އަދަބާ

އްަގއި ެވސް އޮންނަންވާނެ  . ކޮންމެ މ ޖ ތަމަޢެދާނެހިފެހެއްޓިހާލަތ  ެގއްލިެގންދާ ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑ މެން މި ކަންކަން ވެސް  

މަތީން އަޅ ަގނޑ މެންެގ    އިަގނޑ  ބިނާތަކާއި ބަހާތަކެއް. އެ ކަންކަމަށް ހ ރަސްނޭޅޭ ޮގތެއްެގއްެގ އެންމެ މައެ މ ޖ ތަމަޢެ

ޚިޔާލ   ، ާގނޫނާއި އަދި  އެހެންމެ  ަގާވއިދ ތަކާިއ  ހަމަ  އޮންނާނީ.  ވެސް  މިނިަވންކަން  ިއސްލާމްދީނ ެގ    ،ފާޅ ކ ރ މ ެގ 

ކަމ ަގއި ވިޔަސް،    އެއީ ފިލްމ  ؛އަކ ންޢާ ވެސް ޛަރީކަންކަމާ ޚިލާފ  ާވހަކަ ެއއް  ،ހަމަތަކާއި  ، އ ސޫލ ތަކާއި  ،އަސްލ ތަކާއި

އިން ިވޔަސް، ޢާ މިއ ޒިކ ެގ ޛަރީ ؟ަގިއ ވިޔަސް އަދި ކީއްކ ރަންތޯއިޅެމެްއެގ ސިފަ ެއއީ  ކަމަށް ިވޔަސް،    އެއީ އަދަބިއްޔާތ 

އެހެންކަމ ން، މި   ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  އިން ިވޔަސް ފާޅ ކ ރ މަކީ ހ އްދަކ ރެިވެގންވާނެ ކަމެއްޢާކ ރެހ މެއްެގ ޛަރީ

  ، މިދެންނެވީ، މި ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ެގނެސް  ،ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ރިޢާޔަތްކޮށް 

ާގނޫނޭ ވެސް މި ކިޔެނީ އޮޅ މަކ ން. މި ބިލަށް އިނޭގތޯ. އެއީ ާގނޫނަކަށް ވީމަ ާގނޫނެކޭ ކިޔޭނީ. ެގނައ މަކީ މ ހިންމ   

     ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ،އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަމ ން  ކަމ ަގއި ދެކޭތީ  ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި   ،ދަނީ  އަރ ވަންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ބިލ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދަރަޖަކ ރ މ ެގ  ިގންތިކ ރ މާއި  އ ފެއްދ ން  ބަފަންނީ  މި  އެްއޗެްއ  ހ ެގ  ސްަގއި 

އެދ ންތައް އެންމެހަިއ    ާއއި ހެޔޮވާމީ ައންހެނ ންެގ ދ ވަހ ެގ ތަހ ނިޔާ ގ  ޅ ަގނޑ  ވެސް ބައިނަލްއައަ   ، ދަންނަވާލ މ ެގ ކ ރިން

އަންހެނ ން  ؛ ތެރިކަމާ އެކީަގއި އަރިސްކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޞްނަށް، އަންހެންވެރިންނަށް ވަރަށް އިޚްލާއަންހެނ ން
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ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އަންހެނ ން ބާރ ވެރިވާނީ އެ ފ ރ ޞަތ ތައް ައޅ ަގނޑ މެން އަންހެނ ންނަށް   ،ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަކީ ެއއީ

އިތ ބާރ ކ ރ މަށް    ،އިތ ބާރ ކ ރ މާއިފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކޮށްދިނ ާމ އެކީަގިއ އަންހެނ ންނަށް    ފަހިކޮށްދީެގން. ހަމަ އެާއއެކީަގއި

ފަހިކޮށްދީެގން ފ ރ ޞަތ ތަކެްއ  ހިތްހަމަޖެހ ން   އަދި  .އަޅ ަގނޑ މެން  އަދާކ ރ މ ެގ  ޒިންމާތަްއ  ކަންކަމާއި  ހަވާލ ކ ރެވޭ 

ައޅ ަގނޑ  މިއަދ   ؛ އް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގާއިމ ކ ރެިވެގން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއ ލެޙައަންހެނ ންނަށް ލިބޭނެ ކަހަލަ މާ

ދައްކާއިރ  ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ރާއްޖޭަގއި ައޅ ަގނޑަށް މަސަްއކަތްކ ރެވ ނ  އެކި ދާއިރާތަކ ަގއި    މި ވާހަކަ

 ޮގތެްއަގއި މިހާރ  ޞައްޖޭެގ ތަޢ ލީމ  ކ ރިއެރ ވ މ ަގިއ ޚާއްމިންނެތް މަސައްކަތްތައް. ރާ   ،އަންހެން ބޭފ ޅ ން ކ ރެްއވި ބ ރަ 

 ،ދާ ރިޟްވާން ފަދަ ބޭފ ޅ ންސޫއެން.ައއި.އީަގއި މަސައްކަތްކ ރަްއވާ    ،ވެސް ވަރަށް ބ ރަކޮށް މަސައްކަތްކ ރަމ ން ެގންދަވާ

އަދި ހަމަ  ،  ޔަތ  ޢަލީއާނި  ،މ ެގ މަސަްއކަތްކ ރެްއވި ބޭފ ޅެއް ކަމ ަގިއވާ ވ ދެއްހެ  ތައްއަދި އެ ދާއިރާަގއި ބޮޑެތި ދިރާސާ

ހަރަކާތްތެރިވި މަސައްކަތްތަކެއްަގއި  ިގނަ  ފަންނީ  ވެސް    އެާއއެކީަގިއ  ިމއަދ   ރާއްޖޭަގއި  ބަޔަކ   އެތައް  އެފަދަ 

ހަމަ   ،ހަރަކާތްތެރިވެަވޑަިއަގންނަވަމ ން އެބަ ެގންދަވާ. އެ މީހ ން ފ ރަތަމަ މަސައްކަތް ފެށިއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޤައ މ  ތަރައްޤީކ ރ މ ެގ   ؛ން ފެށި ަމސައްކަތ ަގިއ މިއަދ  އެ ބޭފ ޅ ން ބޮޑެތި ޒިންމާދާރ  މަސަްއކަތްއަތ ަގއި ހިފަިއެގ

ތަން ފެނ މަކީ މިއަދ    ދާމެން ފަދަ ބޭފ ޅ ން މަސައްކަތްކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާސޫ ،ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން

ކ ރައްވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑ  އެކ ަގއި މަސައްކަތްއެ ބޭފ ޅ ންނާ    އި،އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެ ބޭފ ޅ ންނާ

ކ ރިއަށް އ ފެއްދީމަ އަންހެނ ންނަށް ބޮޑަށް  ފ ރ ޞަތ ތައް ފަހިކޮށްދީފައި އިތ ބާރ   ،ހިތްވަރެއް. ައޅ ަގނޑަށް ދަސްިވ އެްއޗަކީ

ރައީ ޔ ދި ިއއްޒަތްތެރި  ފަހިެވެގންދާކަން.  ފ ރ ޞަތ ތައް  ބިލ ؛ ސްމ ެގ  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  މި  ދެކޭ   ؛މިއަދ   އަޅ ަގނޑ  

މ ހިންމ  ވަރަށް  މިއަދ   މިީއ  ޚާއް  ،ޮގތ ަގއި  ބިލެއް.  ބޭނ ންތެރި  ވަރަށް  ފަންނީ  ޞައަދި  ރާއްޖެއަކީ  ޮގތެއްަގއި   

ެގ ތެރޭަގިއ ރާއްޖެައކީ ޤަދީމި އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން   ،ވެފައި  އ ފެއްދ ންތެރިން ތިބި ޤައ މަކަށް

ވަރަށް ބޮޑަށް    އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ ެގ ތަރައްޤީއާ  ،އ ލާއިޙަކ ރަމ ންދާ އަދި އެ މަސައްކަތްތަކާއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާ

އަދި    ،ތެރޭަގއި ހިމެނިެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި ބިލަކީ ހަމަ މ ހިންމ ގ ޅިފައި ހ ރި މަސައްކަތްތަކެްއ މީެގ

ބިލެ ރައީސް ބޭނ ންތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން   ،އް.  ބިލަށް  މި  ޮގތ ަގިއ  ދެކޭ    އަޅ ަގނޑ  

ނ ވަތަ ބައެއް ކަހަލަ   ތައް،ބައެްއ ކަހަލަ ކަންކަމ ަގިއ ބަެއއް ކަހަލަ ހިމާޔަތް  ،ފޯކަސް އެބަ ެގންނަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ

 ،ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނ މ ެގ މަްއޗަށް. އެދާއިރާތަކަށް ހިމާޔަތްތައް އިތ ރަށް ކަށަވަރ ކޮށްދި

މީހ ން މަސައްކަތްކ ރާ  ދާއިރާަގއި  އެ  ފަންނީ  މަސައްކަތަށް  ކ ރާ  ނ ލިބޭތޯއެ  ލިބޭތޯ  އ ޖޫރައެްއ  ލިބޭނީ    ،ކަށީެގންވާ 

ފިކ ރ ކ ރަމ ންދާ ކަމެއް. ޅެންވެރިކަމ ެގ    އިމިއީ އެ ފަންނ ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ މީހ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަ؟ ކިހިނެއްތޯ

ނޫން ވެސް އެކި ދާއިރާތަކ ަގއި ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ހަމައެކަނި ހޮބީއަކަށް  ، ފޮތް ލިޔ މ ެގ ދާިއރާަގއި މިދާއިރާަގއި

ހ ރި ކަމެއް ދާނ ވަތަ ކ ރާ މަސައްކަތަކ ން އޭނައަށް އޮތް ހިތްހަމަޖެހ މެއް ލިބ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އެ ކަަމކީ ޤައ މަށް ފައި
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މި ބިލ ެގ   އޭެގ ައގ  ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ން ވަޒަންކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކަމަށް ވާނަމަ

ރާއްޖެއަކީ    ،ތެރެއިން އެބަ ވ ޖޫދ ކ ރެވޭތޯ މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދައިން

މަސައްކަ ރައީސްފަންނ ވެރި  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް  ޤައ މެއް.  ތިބި  ދ ނިޔޭގައި  ، ތްތެރިން    ބަދަލ ވަމ ންދާ 

އަބަދ   ދަނީ  މި  ކަންކަން  ބަެއއް  ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބަދަލ ވަމ ން.  ކ ރީަގއި ،  ވެސް 

އޮޑި ދިޔައީ  ޭއެގދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރަމ ން  ބަ  ފަހ ންފަހަރ ަގއި.  މިހާހިސާބަށްއަންނަމ ންދާ  އަިއއިރ    ދަލ ތައް 

ފަހަރ ެގ ކ ރީަގއި މަސްވެރިކަންކ ރި ދޯނި  ،ތަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވާނަމަޢަމަސްވެރިކަމ ެގ ސިނާ  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ

  އެ މަސަްއކަތްތަކަކީ   ،ންނަ ޮގތާ ވަރަށް ތަފާތ . އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހ ޮގތާއި މިހާރ     ހ ރިބައްޓަން  

މިއަދ    ،ދިވެހި ފަޚ ރ ވެރި މަސައްކަތްތެރިންެގ ތަފާތ  ބިނާކ ރ ންތައް. އެކަމަކ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ

މީެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކާބަފައިން،    ،މިއަދ  އެ ކަން ކ ރި ޮގތާއި   ވަޑާމ ެގ ދާއިރާއިން މަސައްކަތްކ ރާ މީހ ންކިއްސަރ  

ބައް އެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިމއަދާޕަމެން  ަވސީލަތްތަކާއި  ބޭނ ންކ ރާ  އޭރ   ތަފާތ .  ވަރަށް  ޮގތް  ކ ރި  ތަފާތ ެވއްޖެ.   ކަން 

ހިތަށްއަރާ ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ދޯނިފަހަރ   ،ފަހަރ ދޯނި  އިއަލިފ ށީގަ   ،އެކަމަކ   މަހަށްދާ  ކިއްސަރ   ކ ރިން  މިއަދ    ،ހ ރި 

އެ އަޅ ަގނޑ މެން   ކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މީހ ން  ހޯދިދާނެތޯކ ރާނެ  ތެރެއިން  އެ ؟ ެގ  އިނގ ރައިދޫަގއި  އަތޮޅ   ރ. 

ކަމ ެގ  މަސަްއކަތްކ ރި މީހ ންެގ އެ ފަންނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގއްލިެގން ހިނގައިދާނެމަސައްކަތްކ ރި މީހ ން، ފައިނ ަގއި  

އޮތްއިރ  މިއަދ   ެގންނައިރ   ،ބިރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ބިލެއް  މިފަދަ  ހިތ ން  އ ފެއްދ ންތެރިންެގ ފަންނީ    ، ައޅ ަގނޑ  

ެއާއއެކީަގިއ   ހަމަ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ދެކޭޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   އޮތ މަކީ  ޮގތްތަކެއް  ހިމާޔަތްކ ރެވޭނެ  މަސައްކަތްތެރިކަން 

ބަެއއްެގ ޚިދ މަތް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ރާއްޖޭަގއި މިއަދ  ވެސް އެ ؛އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފިލްމ  އިންޑަސްޓްރީަގއި. މި   ރެވޭ މި ފަންނ ަގއި ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ން އެބަ ތިބިފާހަަގނ ކ 

ފަންނީ  އެ  ތެރޭަގއި  ކެޓަަގރީެގ  ެއއް  ނ ލިބ ނ   އެހީތެރިކަމެއް  ެއއްެވސް  ެވސް  ތެރޭަގއި  ކޮވިޑ ެގ  ނިމިެގންދިޔަ 

މި ކަން ކ ރެިވެގންދާއިރ  ައޅ ަގނޑ     ،ހަލަ ބިލަކ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އ ފެއްދ ންތެރިން އެބަ ހިމެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މިކަ

ޭއެގ އަގ     ،ނ ވަތަ އ ފައްދާ ތަކެތި   ތައްޕްރޮޑަކްޓް  މި ދެންނެވި ފަދަ މަސައްކަތްތަްއ، މަސައްކަތްތެރިންެގ  ،ދެކޭޮގތ ަގއި 

ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ    ރާލެވޭނެ ޮގތެއްޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޤައ މ ަގއި ކޮންެމވެސް މިންަގނޑެްއަގއި ކި

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި ބިލ ތަކ ން   ކަން ހަމަ މި ފާހަަގކޮށްލީ.މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ފެންނާތީވެ އަޅ ަގނޑ  އެ

ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭނީއަޅ ަގނޑ  ޒާތ ަގިއ    ،މެންނަށް  އޭެގ  ތަކެތި  އ ފަްއދާ  މަސައްކަތްތަކާއި  އ ފެއްދ ންތެރިނެްގ 

އެކި    ،ހިމާޔަތްކ ރެވ މާއި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކީަގއި  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މާ  ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  އެންމެ  ައގ   ޭއެގ 

 ނ ވަތަ ޭއެގ ރަްއކާތެރިކަން  ގ އްހައްކަތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ  ދާއިރ ަގއި ެއކި މަސަްއކަތްތަކ ން އެ މަސަ  ކްލެސިފިކޭޝަންތަކަށް

ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި ބިލ ެގ ބަހ ސްަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަށްވ ރެ ފ ޅާ ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މ ެގ ަމއްޗަށް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  
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ކޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ކޮށް ކޮމިޓީ މަރ ހަލާަގއި މި ކަންކަާމ މެދ  އިތ ރަށް ވާހަކަދެއްޞަޚާއް  ،ދާއިރާެއއްަގއި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ   އަޙްމަދ  ސަލީމަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ރައީސް.  އާދެ!  އިްއޒަތްތެރި  ބިލ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދަރަޖަކ ރ މ ެގ  ިގންތިކ ރ މާއި  އ ފެއްދ ން  ފަންނީ 

މި ބިލަކީ ރާއްޖޭަގއި އ ފައްދާ ައދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ރާ    ،ވީ  ހ ށަހެޅިެގންދިޔައިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގ މި

ކ ރާނެ އ ސޫލ ތަްއ ކަނޑައެޅ ން  އ ފެއްދ ންތައް ފާސްކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ   ،އެކ    ފަންނީ އ ފެއްދ ންތައް ިގންތިކޮށް ދަރަޖަކ ރ މާ

ޮގތ ން. ިއއްޒަތްތެރި   މި ބިލ ަގިއ ޮއތް ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ިގންތިކ ރަން މި ޖެހެނީ އ މ ރ ފ ރާތަކާ ގ ޅޭ  ،ާވއިރ   ކަމަށް

ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއްެގ ޮގތ ަގިއ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް    ،ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވި؛ ރައީސް

އެހެންނޫންނަމަ  ،ަގބޫލ ކ ރަން ބިލެއް.  މ ހިންމ   އިްއޒަތްތެރި    ،ބިލަކީ  އެހެންނަމަވެސް  އައީސް.  ނ ވެސް  މަޖިލީހަކަށް 

ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ބިލެއް   އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން ހ ރި ބައެއް ކަންތައްތަްއ މީަގއި އެބަ  ،ރައީސް

އަދި ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ބައްޓަންވެފަިއ    ،ންޖެހޭނީ ތަންފީޛ ކ ރަން ފަސޭހަެވެގން އަންނައިރ ަގއި އެ ވާ  ާގނޫނަކަށް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް    ،ލިޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކ   އަޅ ަގނޑ  ފޮތެއް  !އޮތް އެްއޗަކަށް. ީމަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަމާތޯ

ރާ ދަރަޖަކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން މި އ މ ރ ފ   ،ފޮތެއް ލިޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކ  އެ ިގންތިކ ރަން  ،ވިދާޅ ވި ފަދައިން

ވިޔަފާރީެގ   ؛އިޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރެހ މެއް ހަދަކަން މި ކ ރަންޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ  ފިލްމެއް އ ފައްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކ  އެ

ށް ބޮޑެތި ދަތިތަްއ ކަން ކ ރަން ިމ ޖެހެނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަޮގތ ަގއި ކ ރެހ މެއް ހަދާ ކޮންމެ ފަހަރަކ  އެ

މަށް ވެސް ފޫހިކަމެްއ މި ކަމ ަގއި ކ ރިމަތިވ މަކީ  ޔ ދިއަދި އެ ފަންނީ ދާއިރާތަކ ން މީހ ން ކ ރިއަށް  މީަގއި ކ ރިމަތިވާނެ.

ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތ ން އެކ ލަވަ  ޭއެގ ބަދަލ ަގއި  ލަންޖެހޭނީ ިގންތިކ ރ މާއި އިއެކަށީެގންވާ ކަެމއް. 

  ،އަހަރ ން މަތިތޯ  18  ،ރ މ ެގ މިންަގނޑ ތަކެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލަންވީ އަޅ ަގނޑ  ލިޔާ ފޮތް އެއީ ދަރަޖަކ 

ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް  ކ ރ މަށް. އެހެންއިޢ ޭއަގއި މި ޝާ  އިއަހަރ ން ދަށްތޯ ކަނޑައަޅަ   18

ވަރަށް ބޮޑަށް ފޫހިވެެގންދާނެ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށް މި ފެންނަނީ. ،  ން މީހ ން މި ކަމ ަގިއ އ ޅ   ،ފ ނިޖެހި  ،ލަސްވެ

ކް މި އޮތީ ައދި މި ޒަމާނަށް ފެތޭ ޮގތަކަށް  ރދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީޑިާއ ރެިގއ ލޭޓ ކ ރ މ ެގ ފްރޭމްވޯ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ދިވެހިން އ ފައްދާ    ،ދިވެހިން އ ފައްދާ ރޭޑިއޯތަކަށާއި   ،ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރެިގއ ލޭޓް މައިަގނޑ  ޮގތެްއަގިއ މި ކ ރެވެނީ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިގނަ އަދަދަކަށް ބޭރ ެގ    ،މަޖައްލާތައް. އެހެންނަމަވެސްއަދި ދިެވހިން އ ފައްދާ ނޫސް  އި،ޓީ.ވީ ޗެނަލްތަކަށާ 

ޮގތ ަގއި   ލަފާކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަށް  ދައްކަމ ންދޭ.  އެބަ  ހަ  100ޗެނަލްތައް  ޗެނަލް  ިގނަ  ވެސް   ގައިމ މައަށްވ ރެ 

އެހެންނަމަވެސް ބްރޯޑްކާސްޓ ކ ރަމ ންދޭ.  އެބަ  ޗެނަލަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެްއވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ކީމިއިން 

 ންސެއްރީބްރޯޑްކާސްޓ ކ ރ މ ެގ ނަމ ަގއި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ލައިސަ  ރީކޮށްެގން ބްރޯޑްކާސްޓ ކ ރާ ޗެނަލެއް ނޫން.ރަޖިސްޓަ

ވ ރެ   އަށ100ްރީބްރޯޑްކާސްޓ ކ ރާ ފަރާތ ން އެ ފޮނ ވާ    ،ަގނޑަށް ވެސް އެނޭގ. އެހެންނަމަެވސްދީފައި އޮންނަކަން އަޅ  

ހ ރި.    ރީކޮށްފަިއވާ ޗެނަލްތަކެއް ނޫން. ީމެގ ސަބަބ ން ދިާމވާ މައްސަލަތައް އެބަޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ރަޖިސްިގނަ ޗެނަލަ

އަދި އިސްލާމީ އ ސޫލ ތައް ރަްއކާތެރިކޮށް    ިއ،ތިމާޢީ މިންަގނޑ ތަކާއަޅ ަގނޑ މެން ރައްކާތެރިކ ރަން ބޭނ ންވާ އާންމ  އިޖ 

ފޯރ ވޭނީ   ބާރ   ިމންތިކޮށްެގން  ިގންތިކޮށްެގން،  ޗެނަލްތަކަކަށް  ނ ދޭ  ލައިސަންސް  ައޅ ަގނޑ މެން  ދެމެހެއްޓ މ ަގއި 

ބިލަ؟ މިންވަރަކަށްތޯކިހާ މި  އަދި  އ ފެދޭ ސ ވާލެއް.  ހިތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ ެގ  ބަހ ސްކ ރަެއއީ  އަޅ ަގނޑ     ،މ ންދާއިރ ށް 

ޖެހޭ    އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަން އެބަ،  އަނެއްކޮޅ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދެކޭޮގތ ަގއި އެ ނ ކ ތާއަށް ިވސްނާލަންޖެހޭނެ.  

މި ބަދަލ ަވމ ން  މީޑިާއ  ޒަމާނ ަގިއ  އަދި ނޫސް   މި  ރޭޑިޯއ  ޓީ.ވީ،  ބަލާއިރ ަގއި  ޮގތަށް  ބޮޑަށް    މަޖައްލާތަކަށްދާ  ވ ރެ 

އޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ހާމަކ ރާ ކޮންޓެންޓަކީ ެއްއވެސް ޮގތަކަށް އަދި މި ރާއްޖޭަގއި    މީޑިއާައކީ މިހާރ  މީޑިއާ.ސޯޝަލް  

ކޮންޓެންޓ   ވެސް  ވަރަކަށް  ކިތަންެމ  މެދ ވެރިކޮށް  އިންޓަރނެޓ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫން.  ެއއްޗެއް  ރެގިއ ލޭޓ ކ ރެވޭ 

އާންމ  ޓީ.ވީ ޗެނަލެއް ނ ވަތަ ރޭޑިއޯ ޗެނަލެއް ހިންާގ ބައެްއެގ މަްއޗަށް    ،ހަދާފައި އާންމ ކ ރެވިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް

ކަން ހިނާގ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާއިރ ަގިއ  އަންނަ ަގވާއިދ ތަކާއި އ ސޫލ ތަކެއް ޭއެގ މަްއޗަކަށް ނ ހިނާގ. ދ ނިޔޭަގއި މި

ކެޓަަގރައިޒްކޮށް ކްލެސިފައިކ  ޤައ މ ތަކ ަގިއ އޭޖް  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތަރައްޤީވެފަިއވާ  ހިނާގ.  އެބަ  ރ މ ެގ ކަންތައްތައް 

ދަންނަވާނަމަ  ،ަގބޫލ ކ ރަން ޕްރައިވެ  ،މިސާލަކަށް  އޮންލައިން  ޗިލްޑްރަންސް  އެބައޮތް  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެމެރިކާަގއި  ސީ 

ޕަށް ބަލާއިރ ަގިއ  ޔޫރަ  ،މި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކ ޑަކ ދިން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ރައްކާކޮށްދޭ. އަދި ޔޫރަޕަށް ބަލާިއރ ަގއި  ؛އެކްޓ 

އާންމ ކޮށް ބޭނ ންކ ރާ ބަެއއް    ،ސޯޝަލް މީޑިާއަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މި ބޭނ ންކ ރާ  .ހ ރި  ވެސް މިފަދަ ާގނޫނ ތައް އެބަ

ޖެނެރަލް   ،ތައް. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާޕްވ ރެ ދަށްކ ދިން ބޭނ ންކ ރ ން މަނާ އެ  ކަކީ ވެސް ަވކި އ މ ރ ފ ރާއަކަށްޕްތައެ

ޕްރޮޓެކް ބޭނ ންކ ރެވޭނީ  ޑާޓާ  ަވޓްސްއަޕް  ޔޫރަޕ ަގއި  ދަށ ން  ރެިގއ ލޭޝަންެގ  މީހ ންނަށް    16ޝަން  މަތީެގ  އަހަރ ން 

ވ ރެ ދަށް ކ ދިންނަށް ެއކަށީެގންވާ އެޕެްއެގ ޮގތަށް ނޫން އެ ދެކެނީ. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    އެކަނި. ެއއީ އޭެގ އ މ ރ ފ ރާ ެއއަށް

ކްތައް ހ ރި ރވޯަގއި ރެިގއ ލޭޓަރީ ފްރޭމްރެއިން ދ ނިޔޭެގ ބައެއް ތަންތާާގނޫނ ތަކާއި ަގވާއިދ ެގ ތެ  ،އެބަ ފެންނަމ ންދޭ

އަހަރ ން ދަށ ެގ   13ފަދަ އެޕްތަކަކީ ވެސް    ްގރާްމ އަދި ސްކައިޕްމިސާލަކަށް ސްނެޕްޗެޓް، ޓްވިޓަރ، އިންސްޓަ ؛ޮގތ ން

ދަ ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ނޫން.  އެޕްތަކެއް  އޮންނަ  ހ އްދަ  ބޭނ ންކ ރ ން  ވާހަކައަކީ ކ ދިންނަށް  އ ޅޭ  މި    ،ންނަވަން 
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ދ ތަކ ަގއި  ގ ސައެކި މަ  ؛ރީ ެއކި އ ސޫލ ތައްހިިމންތިކ ރ މ ަގއި ދ ނިޔޭެގ އެކި ޤައ މ ތަކ ަގއި މި  ،ކޮންޓެންޓ  ިގންތިކ ރ މ ަގއި 

ހިނާގ    މި ކަންކަން  އިހ ރި ާގނޫނ ތަކާއި ަގވާއިދ ތަްއ. އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ ާގނޫނެއް ވ ޖޫދަށް ެގންނައިރ ަގއި ދ ނިޔޭގަ 

ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ؛ ޮގތް ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ދިރާސާކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ރަމ ން ޮގތ ން  ވިޔަފާރީެގ  މަސަްއކަތްތައް  ފަންނ ވެރިންެގ  ތަފާތ   އަދި  ދާއިރާަގއި  އާޓްސްެގ  ޕަރފޯމިންގ    ޮގތ ަގއި 

އެޅިެގންނ ވާނެ. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ސަބަބ ން އެ މީހ ންެގ މަސައްކަތަށް ހ ރަސްމިފަދަ ާގނޫނެއްެގ    ،ދާއިރ ަގއި

  ، އަޅ ަގނޑ  އެކީަގއި ފަހ  ނ ކ ތާއަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޖެހޭނީ ފަސޭހަތައް ކޮށްދޭން. ފަހި މަގ ތަކެއް ހާމަކޮށްދޭން. މިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއއް ބާވަތެްއެގ ކަންކަން ކ ރަން  ، މިއީ ތަކ ަގއި ފާހަަގކ ރާ ނ ކ ތާއެއްޢ ވެސް މި ކަހަލަ މައ ޟޫ އަބަދ 

ިގނަ އިދާރާތައް  މިސާލަކަށްހ ންނަ  ވާހަކަ.  އޮތޯރިޓީއަ  ،ކަމ ެގ  ކްލެސިފިކޭޝަން  ވެސް  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ާގނޫނާ    ށް މި 

  މިޝަން ެވސް އެބަކާސްޓ  ކޮކ ރ ާމއި ިމންތިކ ރ މަށް އޮފީހެއް. ބްރޯޑް އަޅ ަގނޑ މެން މި ހަވާލ ކ ރަނީ ހަމައެކަނި ިގންތި

އޮފީސް    4ހ ރި.   ހ ރި. އަދި ޓެލެކޮމިއ ނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ވެސް އެބަ ހ ރި. މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައ ންސިލ  ވެސް އެބަ

އެްއޮގތް މަސަްއކަތްތަކެއް މި ކ ރަމ ންދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ރާއްޖޭެގ ހިންގ މ ެގ   ،ާގތްަގނޑަކަށް ވަރަށް ތިމާގެ 

ކް އަޅ ަގނޑ މެން ރިިވއ ކ ރަން  ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފްރޭމްވޯޖެހޭ. އަދި    ދަލ ތަކެއް ެގންނަން އެބަނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަ

ޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހިންގ މ ެގ ޚަރަދ  އިންތިހާައށް ބޮޑ  ޤައ ެމއް މި ޤައ މަކީ. އިްއޔެ ފާސްކ ރި ާގނޫނަކ ން    އެބަ

ޖެ. މި ތަނަށް އަންނަ ކޮންމެ ާގނޫނަކާ ެއކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވަކި  ވެސް އަނެއްކާ ވަކި އޮފީހެއް އ ފެދިެގން ހިނަގއް

ވެފައި އޮންނަ   މި ކަންތައް  . އެކަމަކ  އެ އިދާރާތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމން ފަހ ން ކަންކަން ސާފ ކޮށްލީމާއިދާރާެއއް އ ފައްދާ

ހ ށަހެ  ، ޮގތަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ  އެހެންވީމާ،  ނ ލިބޭ.  ވެސް  ބަޖެޓެްއ  ިމ   ،ޅ މަކީެއކަށީެގންވާ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި 

ވާހަކަފ ޅ   ،ށްޢަމައ ޟޫ ބިލަށް  އެއްކޮށްނ ލެވޭނެތޯމި  ތަނެއް  ހ ރިހާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؟ދައްކަވާއިރ ަގއި 

އަދި ޓެލެކޮިމއ ނިކޭޝަން    އި،ޝަނަލް ބިއ ރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނާ ނޭ  ،މީޑިއާ ކައ ންސިލާއި  ،ބްރޯޑްސްކޯސްޓ  ކޮމިޝަނާއި

ދާއިރާެއއްަގއި  އޮތޯރިޓީައކީ ފ ޅާ  މަސަްއކަތް  ރެގިއ ލޭޓ ކ ރ މ ެގ  ރަނަގޅަށް    ،މީޑިއާ  ެއކ ަގއި  ެމންޑޭޓަކާ  އެކަށީެގންވާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމަށް   ،ހިނާގ އެއް ޮއަގނަިއޒޭޝަނަކަށް ހެދ މ ެގ ވިސްނ ން ެގންގ ޅ ން އެއީ

 ތެރި ރަީއސް.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް ؟ބާަވއޭނ ވާނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ 

 ޖާބިރަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . هللا ޢަބްދ 
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ވިްއކ ން ެއީއ    އިލޮލީ ނ ިގރ ވަ   ، ފަންނ ވެރިކަމަކީ އަޅ ަގނޑ  ބަލާ ޮގތ ަގއި  މިހާރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ާގަގނޑެްއަގއި ފައިވް ސްޓަރ ރިސޯޓެއް   ،ާގަގނޑެއް ހަދަިއެގންކަހަލަ    ކަެމއް. ދެން، ތަރި ވިލެޖ   ވަރަށް ފަންނ ވެރި

ވަޒީފާ ެވސް ލިބޭ.   ޔަކަށްމިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބެމ ންލިބެމ ން ދަނީ. އެތައް ބަ  700އެ ތަނ ން  މިއަދ  ދައ ލަތަށް    ިއ،އަޅަ

ނޯވޭ. ެއ   ކަމެއް ޒިންދާބާދ ލަ ކ ރާ މީހަކަށް ވެސް މި ޤައ މ ަގއި އެްއވެސް ކަހަ އެއީ ފަންނ ވެރިކަމަކީ. އެފަދަ ކަންތައް

ކަށް މި ޤައ މ ަގިއ  ޔަހަމައެކަނި ފަންނ ވެރި؟ އް އ ފެއްދޭނީތިރާމެއް ނޯވޭ. ދެން، ކޮން ފަންނާނ ންނެހ މީހަކަށް ވެސް އި

އަންނަ ކޮންމެ ސަރ ކާރަކ ން ލިބޭ ހ ރިހާ އެއްޗެއް    ،ވިލާ. އޭނާެގ ފަންނ ވެރިކަމަކީއ ފެދ ނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މާފަންނ 

ރ ކ ރާން އިތ ރ  އެްއޗެއް ވެސް  ބަ  ރެވ އޭނާއަށް ލިބ ން. އެއީ ފަންނ ވެރިެއއް. އޭނައަށް ކޮލި ވެސް ލައިފި. އަދި އެއަށް 

މާނަށް ދަމާފައި އޭނަ އެހެރީ. ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ ޑޮލަރެއް ހ ރިއްޔާ ޭއނާެގ ބޯޓަށް އެރ ވީ. އޭނާެގ  މައި، ދަންލާންވީ. ދަ

ކޮން   ކަން ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. ދެންގައިއަންހެނ ން ހ ރީ ޓްރާންސްޕޯޓ  މިނިސްޓްރީ

ކޮބަިއކަން ެވސް   ،ނައަކީޢ އިނިގރޭސި ބަހ ން ކޮންފްލިކްޓޭ އޮތ މ ެގ މަ؟ ކޮން ފަންނ ވެރިކަމެކޭ މި ކިޔަނީ  ، ފްލިކްޓެކޭކޮން

ސާފެއް އެބަ  މިހާރ   ބަދަލ ކ ރަން  ވެސް  ޑިކްޝަނަރީ  ޤާސިމާ  ނ ވޭ.  ދިޔައިމާ  ޖެހޭ.  ވަނީ ނ ކޮންފްލިކްޓ   ހިސާބަށް 

މ ަގއި ތިބެން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ފަންނ ވެރިކަމާ ބެހޭ މިފަދަ ބިލެއް މިކަހަލަ ފަންނ ވެރިން މި ޤައ ؟ ކީްއވެެގންތޯ

ވަންދެން   އަހަރ   30އްޔޫމް  ޤަދަްއކަންޖެހޭނެ. ހަމަ މައ މޫން ޢަބްދ ލް  ބޮޑެތި ފަންނ ވެރިންެގ ވާހަކަ  ،ހ ށަހަޅައިެގން އ ޅޭއިރ  

ކިނބިަގސްދޮށ ެގ އަޅ ަގނޑަށް ދޭންޖެހޭއިރ ަގިއ    ،އި އިރެްއަގއޭނާއަށް މަދ ނ ވާކަށް ެއކަްއޗެއް ވެސް ނެތް  ،ވެރިކަން ކޮށްފައި 

ބަހައްޓައި  އެ ތަން ކ އްޔަށް   ،ނ ދީ ވެރިކަެމއް.   ؛ހިއެްއޗެ   ނެގއެތާ  ދީފައި  މަތީ  މާ  ތެރޭަގއި  ފަންނ ވެރިކަމ ެގ  އެީއ 

ަގާވއިދ ން   ން ހަމަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އި ެވްއޖެ.ވެސް ކޮލިލައިފަޔަށް  ، އޭނާެގ ދެ ފަލައިއޭނާއަށް ކޮލި

އެ ަމއްސަލަ މި    ،އޭނާ ވަްއކަންކ ރަމ ންދާއިރ ކޮޅ ން  އާދަމް އާޒިމް ވަްއކަންކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި އެ ތަނަށް ލިބޭ ޑޮލަރ 

ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ ެއްގރިމެންޓ ތަކެއް މި ދެނީ އޭނާެގ   ؟އަންނަނީ  ހޭހިސާބަކ ންމަޖިލީހ ން ނ ބެލޭ. އެ ކޮންފްލިކްޓް ކިހާ

އެްގރިމެންޓެްއ ހަދައިދީ ެއއްޗެއް ހޯދައިދެނީ  ން ވެސް  ތަނ   އެ  ނަނީ ތަންފީޛ ކ ރަން. ހ ންބޭބެ ނާޒިމަށް. އަނެއްކޮޅ ން ޭއނާ

ހަދަނީ   އްސަންތާރާ އެްގރިމެންޓެ  ތިރީސް މިލިއަން ޑޮލަރ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ އެންވޯއީ ކަމ ަގއި.  ޖާބިރ  ރައީސ ލްهللا މި ޢަބްދ 

. އޭނާ ނ ލާހިކ  އެފަދަ ފ ރ ޞަތ  އޭނައަށް ދިނީމާ  ނެތާަވއްކަންކ ރަންޖެހޭ  ކޮށްެގން. އާދަމް އާޒިމްމަ ޮގސްެގން ނެޯގޝިއޭޓ  

ރީަގިއ  ޝީދ  ކާޕެންޓަެގ ވަޑާންެގ، ރަބަސްއަހަިއެގން ފަސްަވގ ތ  ނަމާދ ކޮށްެގން ރީތިކޮށް ހ ރި ކ އްޖެއް. ބައްޕަ  ށްރަނަގޅަ

ވައްކަންކ ރަން ފަށައިފި.   ން ދީފައި އެ ތަނ ންއެސް.ޓީ.ޯއެގ އެމް.ޑީކަ  ،ފަކީރ  އެހެން ހ އްޓާ. އެ ކ އްޖާކ އްޖެއް  ހ ރި

ސިންާގ ޕާޓީއެްއ  ބޮޑ   ،ރީ ބަން، އެ ދިޔައީ  އާރ .ސީ.ސީއަށް.  ދެން މިހާރ  އޭނާެގ ބޭބެވަގ ތ ން ރަޝީދ  ކާޕެންޓަ

ސ ބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا މިލިޓަރީ ޕާޓީއެްއަގއި ހ ންނަ ކަންތައްތައް.    ،މިލިޓަރީ ޕާޓީއެއް. މަނިކ ފާނަށް އެނޭގނެ  ،ހަދައިފި
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ެއކަހަލަދޭންކ ރައްވާ ޖ މިންއަޅ ަގނޑ މެން   ޕާޓީ  ވެ،  ނާޒިްމ ންމިލިޓަރީ  ިގންތިކ ރ މ ަގއި  ިމފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،   .

ވަނީ   ހޯދައި ިގންތިވެފަިއ  ލާރި  ވިްއކަިއެގން  ދައ ލަތ ެގ  ،ެގންހަތިޔާރ   ތިޔަ   ؛މިނިސްޓަރ  ޑިފެންސް  މި 

 ބޭނ ންކޮށްެގން...  ސްކަރ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ވެރިކަމ ަގއި އޭނާ އަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ގ ޅޭ ޮގތ ން   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަދައްކަވާއިރ ަގއި ެއހެން ބޭފ ޅ ންނާ 

އެއީސާބިތ  ދެއްކ ން  އެހެން  ވާހަކަ  ޮގތ ަގއި  ނ ހިފޭ  ފެންނަ  އަދި   ، އަޅ ަގނޑަށް  ނ ވާނެ.  ޮގތަކަށް  ރަނަގޅ     އެންމެ 

ޮގތް  ތަނ ަގއި ޮގނޑިއެއް ނެތް މީހާެގ ވާހަކަތައް އެހެން ދެއްކެވ ން އެއީ ރަނަގޅ     މި  ، ނ ވެވޭ މީހާޚާއްޞަކޮށް ދިފާޢ 

 މެންބަރ .ނ ފެނޭ. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަޅ ަގނޑަކަށް ވިސްނާވިސްނ މ ަގއި ކަމަކަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

  ރި ކަންތަކަށް. އި އޭނާ ކ ވަރަށްތާ! ނާޒިމް އެހެރީ ހ ކ ންކޮށްފަބިތ ވާނީ މިސާ  .ދީލަތި ބޭފ ޅެއް  ރައީސަކީ ވަރަށްއިްއޒަތްތެރި  

ކަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނެ ވާހަކައެްއ  ޔަދެން މި  ؟ތޯ ކ ރާނީއްއަޅ ަގނޑ  ކީރައީސް،  އެވަރ ން  ދެން ސާބިތ ނ ވަންޏާ   

ތިޔަ ރައީސް  ވިްއޔާ. ދެން    އަށް އޭނަ ނެރ ނީއަޅ ަގނޑ  ދިން ލާރި  .ކ ރީ ކޯޓ ން. ޖަލ ަގިއ އޭނަ އޮތީންކ ހ ނެތް.  

ޒިމްެގ ވާހަކައަށް ބަލައިލާއިރ   ޢާއާދަމް    .ހިފޭސާބިތ   .އޭނާެގ ާވހަކަ  ނަނީއޮތީ ސާބިތ ވެފައި ކަމަށް ފެން  މި  އެހެންވީމާ

ކަމެްއ  އެ އިންނަނީ އެްއވެސް ކ ޅަދާނަ  އިއޭނާ އެ ޮގނޑިއަށް އަރަ  ، އޭނަެގ ބޭބޭ އެވަރ  ކަމެއް ކޮށްފައި  ،ހިފޭނެދެން ސާބިތ 

އޭނާއަށް  ؟ ކަެމއްތޯ އޭނާެގ އޮތީދެން ކޮން ކ ޅަދާނެ  ފަކީ އޭނާ ަގތް ެއއްޗެްއ ނޫން.ޖައްރާ  ، ދާނަވާނެތޯޅަކ   ނެތި. އޭނާ މާ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން    ،ކ ރެވޭނެތީތާޢ ދިފާ މީހެއް.  ހ ރި  ޕާޓީަގިއ  ހަދަިއެގން  ޕާޓީއެއް  ަވއްކަން   މިއޭނައަކީ  ެއ  ؛ކ ރާ 

ތާ  .  ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ބެލީމަމައްސަލަ ހ ށަހަޅާފަ  ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހ ެގ އޯޑަނެންސް ކޮމިޓީއަށް އަޅ ަގނޑ   ވާނީ

 ދޭތެރޭގައި މި ރާއްޖޭަގއި ޤާސިމް އިބްރާހީމާ ؛ހިފެންޖެހޭނީ ކޮން ދިމާލަކ ންތޯ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދެން  ސާބިތ   އެނޭގނީ

ެއ    ،ޮގސްފައި  ،އޭނާ އެ ހ ރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި  .އިންނަމައޭނަ މިތާ  ވެވޭނެތާ  އެ  ދެއްކި ވާހަކަިއަގއި އޭނާައށް ދިފާޢ 

ނ ެގ ކޮންތާކ ތޯ އާކީރި ޤ ރ  ؛ އޭނަައށްޑެއްދޫ ެއއަރޕޯޓ މިލިއަން. ކާތިރީށް  ށްދ ވަހ  ވެސް  ިއހަ ؛ހ ރިހާ ލާރިއެއް ނަަގިއެގން

  ؟ޑެްއދޫ އެއަރޕޯޓ  ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށްއޭނައަށް ކާ  ،ލިޔެފައި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ޝަފީޤަށް.هللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަފީޤްهللا މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ 

ަގއި ހިމެނޭ ިގންތި ކަނޑައެޅ މާއި    1ޖަދ ވަލް  ބެހޭ ާގނޫނ ެގ    މ  ަގާވއިދ ތަކާއާންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޢ ކ ރާ  އިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޝާ  ،ަގވާއިދާއި  ެގމ  ކްލެސިފައިކ ރ ޗެނަލްތައް    ބްރޯޑްކާސްޓްކ ރާއަދި ރީ  ،ކ ރ މ ެގ ަގާވއިދ ދަރަޖަ

ިމ   ބިލެއް ިއވާ  ެގން ފަރ މާކ ރެވިފަމައިަގނޑެްއެގ ޮގތ ަގއި ބެލެވި  މި ތިން ަގވާއިދ    ،އަދަބިއްޔާތ  ފާސްކ ރ މ ެގ ަގާވއިދ 

ެއއީ   ތާއީދ ކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ   ކަންކަމަށް  ިގނަ  ހ ރި  ބިލ ަގއި  މި  އ ފެއްދ ންތައް    ނ ންެގނާފަންބިލަކީ.  ފަންނީ 

ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ޮއންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރީދާރާއެްއަގިއ އެ އެްއޗެހި ރަޖިސްޓަިގންތިކ ރެވެންޖެހޭ. އަދި ދައ ލަތ ެގ އި

ވަރަށް    ،ބެހޭ އ ސޫލ ތައް މި ބިލ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއާވއިރ   ިގންތިކ ރ މާ  ،އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންއެއާ 

ވިޔަފާރީެގ ބޭނ މަށް ކ ރާ ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް   ،ނަމަ  ތެރެއަށް އެބަ ވަދޭ. ކ ރ  ޮގތަކަށް ދަންނަވަނީބައިވަރ  ކަންތައް މީެގ

ން އެބަ ޖެހޭ. ލެސިފިކޭޝަން ބޯޑަށް ހ ށަހަޅަކް  ރީކ ރަން އެބަޖެހޭ.ރަޖިސްޓަ  ގައި ިގންތިކ ރ މ ތެރެއަށް އެބަ ވަދޭ. މިމީެގ

ޮގތ ަގއި މިީއކީ ފަންނާނ ންނަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނ ވާނެ. މި ފ ރ ޞަތ  މިޮގތަށް އޮތ ން ރަނަގޅ .   އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

ބޭނ ން ފ ރ ޞަތ ެގ  މި  ބޭފ ޅަ  އި،ނ ހިފައެހެންނަމަވެސް،  އެ އެ  ބޭނ ންޔައ ފެއްދ ންތެރި   ކ ،  ިމވެނި   ،ވާކ   މިއީ 

މ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އާންޮގތ ަގއި އެ މީހަކަށް އެ އެއްޗެއް    ެގކަށް ބޭނ ންވާ އެްއޗެއް ޔަފ ރައ މ ރ 

ދާ  އްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ފަ   ،ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބ ނަނީމި ބިލ ެގ ހަތަރ  ؛އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ިގންތިކ ރ މ ެގ އ ސޫލ ތައް

ދިވެހިރާއްޖެ  އެތެނ ވަތަ  އ ފެއްދ ންތައް    ރެކ ރާއަށް  ފަންނީ  ހަދާ ،  މ ކ ރަންވާނީއާންއަންނަނިވި  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  މި 

ޮގތ ެގ އޭެގ  ަގާވއިދ ަގިއވާ  ިގންތިކ ރ މަށްފަހ ަގއޭ.  އިނޭގތޯ. މަތީން  ކަންކަން  ބައިވަރ   ވަރަށް  އަންނަނީ  މި  ތެރޭަގއި 

ވީޑިއޯ ޭގމް ނ ވަތަ    ،ކޯޑިންގ ފިލްމ  އ ފެއްދ ން، ސައ ންޑ  ރެ   ، )ހ(ަގއި  ތީއޮ  ތެރޭަގއި މިމީެގ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޭގމް  ، ދެން މި އަންނަނީ  ޮގސްމިހެން  ،އާޓްސް، އަދަބީ އ ފެއްދ ން  ގ ންފޮޓޯާއިއ ކ ރެހ ން، ޕަރފޯމި  ،އިލެކްޓްރޯނިކް 

ތެރޭަގިއ  . އޭެގއް ނ ހިނާގނޭޗަށް މި ާގނޫނެއ ފެއްދ ންތަކ ެގ މައް   ެގ ޮގތ ަގއި އަންނިވި ފަންނ ވެރިމ އިސްތިސްނާ އ ފެއްދ 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ަގނީ. އަޅ ަގނޑ   ތެރޭަގއި ނ ހިމެނޭްއސޭ މީެގދާ ެއއްޗެ އްއ ފަ  ޮގތަށް  ބޭނ މަށް ނ ވާ  މި އޮންނަނީ ވިޔަފާރި

ރ ަގއި ބޭނ ންނ ވެދާނެ އޭތި  ފަހަ. އޭނަ  ގ ޅޭ ފޮތެއް ވެސް ލިޔެލަފާނެ  ވަރަށް އާދައިެގ ޮގތަކަށް މީހަކ  ހަމަ ކ ޑަކ ދިންނާ

ވެނި  ނ ވެދާނެ އައި.އެސް.ޕީ.އެން ނަންބަރެއް. އޭނަ ޭއތި ޕަބްލިޝްކޮށްެގން މިރީކ ރަން. އޭނައަށް ެއހާ މ ހިންމ  ރަޖިސްޓަ

އިްއޒަތްތެރި  އްސ ވާލެ އ ފެދޭ  އެީއ އަޅ ަގނޑ ެގ   ؟ނ ކޮށް ނ ނެރެވޭނެތޯރީޚާއްޞަވަނީ ކިޔާފައި ރަޖިސްޓަ  އ މ ރ ފ ރާޔަކަށޭ

ން. ކ ރަފަންނީ ބޭފ ޅ ންނަށް ފަސޭހަވާނެ ޮގތަކަށް މިކަން    އެބަ ޖެހޭ   މެންރ  ައޅ ަގނޑ ރައީސް. މިފަދަ ބިލެއް އަންނައި
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ހ އްދަެއއް ނަަގިއެގންރީކޮށްެގން  ހަމަ ކޮންމެ ކަމަކީ ރަޖިސްޓަ ކަމަކަށް  ބޮޑ   ބޮޑަށް ފަސޭހަކަމާ  ކ ރާ  ކީަގިއ  އެ  ވ ރެ 

ކޮންމެވެސް  ެއކަން    ށް ވެސްނ ކޮ ރީޓައެއާެއކީަގއި ރަޖިސް  އަދިއޮންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ކ ރެވޭނެ ފ ރ ޞަތ  ވެސް  ރީސްޓަރަޖި

ރ   ރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ. ހޯފ ރ ޞަތ  އޮންނަންވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ  ނެކޮށްލެވޭމިންވަރެއްަގއި  

  އިިއދާރާތައް ިގނަކަމ ެގ ވާހަކަ. ިމ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގ  ، ފާހަަގކ ރަްއަވއިފިދައްކަވަމ ންފ ޅ ވާހަކަ  އަޙްމަދ  ސަލީމް

އަޅ ަގނޑ ެގ  ؛ ތަކ ރާރ ކ ރަްއވާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެޮގތަށް  އެ ވާހަކަ  އެކި ފަހަރ  މަތީން  ވަރަށް ިގނަ މެންބަރ ން  

ކ ރިން ވެސް    އަދި މީެގ  ،ިއރ ގ ޅ ންހ ރި ބިލަކަށް މި ބިލ  ވާ  ޮގތެްއަގއި މީޑިާއއާ  ވެސް ކަންބޮޑ ވ މެްއ ެއއީ. ޚާއްޞަ

އަދި އޭ.ޖީ    ،ން ދެކެވިފަިއާވއިރ ފަހަރ  މަތީ ތަފާތ   ޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަނާއި ީމޑިއާ ކައ ންސިލ  ެއއްކޮށްލ މ ެގ ވާހަކަ  ބްރޯ

ކަން  އެ  ،ފޮނ އްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅ ވެފަިއާވއިރ ހ   ެގ އެޕްރީލް މައޮފީހ ން އެފަދަ ބިލެއް ތައްޔާރ ކ ރަްއވައި މިދިޔަ އަހަރ 

ވެސް ހ ންނަ    މި އިދާރާއަކީ މިހާރ   !ރަނަގޅ   .އަނެއްކާ ިއތ ރ  ާގނޫނެއްެގ ދަށ ން އިތ ރ  އިދާރާއެއް  ދާއިރ ،ެގންލަސްވެ

މަސައްކަތާއި އި  2006އިދާރާެއއް.   އިދާރާެގ  މި  ެއހެންނަމަވެސް،  ހ ރޭ.  އިދާރާ  މި  ފެށިެގން  ދަންނަވަނީ  މި  ،ން 

ބޯޑާއި ކް މީމޯލްޑިވްސް  ،އޮތޯރިޓީާއއިލެކޮމިއ ނިކޭޝަން  ޓެ  ،ލެސިފިކޭޝަން  ކައ ންސިލާއިޑި     ބްރޯޑްކާސްޓިން  ،އާ 

 ހިންގިއްޖެްއޔާ ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ދައ ލަތަށް  ެގ ޮގތ ަގއިކީ ެއއް މ އަްއސަސާެއއްމި ހަތަރ  މ އައްސަސާއަ  ،ކޮމިޝަނާއި

. މި ބިލ ަގއި ހ ރި ިގނަ  ހެންބޮޑ ވެެގންދާނެ  ވެސް މ  ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭ ފަސޭހައާންައދި  ،ބޮޑ ވާނެހެން ވާ ފައިދާ މާ

ވަރެއްެގ ވިޔަފާރީެގ    ޖެހޭ ކޮންމެސް  ތާއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ފާހަަގކ ރި ޮގތަށް މީަގއި އެބަ  އަޅ ަގނޑ   ކަންކަމަށް

ވިޔަފާރީެގނޫން  ،ބޭނ މ ގައި ނަމަ  ނަމަ  ޮގތަކަށް  ، ވެސްބޭނ މަށް  ހ އްދަ  ކޮންމެވެސް  ދަށ ންކޮންެމވެސް  ހ ރިހާ   އެްއެގ 

ޮގތެއް ފަސޭހަވާންޖެހޭ.ނަމަވެސް،  ރީނ ކޮށް  އެްއޗެއް  ރަޖިސްޓަ ޮގތްތައް ފަ  އެކަން ކ ރެވޭނެ  ންނ ވެރިންނަށް ފަސޭހަ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މި މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  އެްއވެސް    ޝ ކ ރިއްޔާ  ެއދިވަޑައިެގންފަިއވާ  ވާހަކަދައްކަން  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ބިލާ  މި  ވަގ ތ  

އިބ  ބިލ ެގ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  މެންބަރަކ   ބައީތިދާއިްއޒަތްތެރި  އޮތް. ހ   އެބަ  ދިގ ކޮށް  ވަރަށް  ަވގ ތ   ސްެގ 

ައޅ ަގނޑ    އަދިަގސްތ އެހެންވީމާ،  ނ ނިންމަކ ރަނީ  ަވގ ތ   ބަހ ސްެގ  މެންބަރަކ     ،އެހެންނަމަވެސް  ން.  ިއއްޒްތެރި 

އަޅ ަގނޑ މެން   .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ   އަޅ ަގނޑ  މަޖިލިސް މެދ ކަނޑައިލާނަން.  ،ްއކަވަން ނެތް ނަމަދަވާހަކަފ ޅ 

 ޖަހާއިރ .  11ބައްދަލ ވާނީ  އެނބ ރި ދެން

 

 { އަށް 11:06އިން   9:44 ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :}
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 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހަމަޖެހިފައިވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް    މި ދަންފަޅީގައި`.   ެގންދިޔަ މަސައްކަތަކ ރ މަށް  ކީ، ހެނދ ނ  ކ ރިއަށް 

ެއއީ ބަހ ސް.  ފަރާތ ން  އިބ ތިދާއީ  ޙަސަން    ރައިދޫއިނގ   ، ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި   އަޙްމަދ ދާއިރާެގ 

ބިލ .    ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ދަރަޖަކ ރ މ ެގ  ިގންތިކ ރ މާިއ  އ ފެއްދ ން  ބިލަށްފަންނީ  ަވގ ތ   މި  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން    ިމ 

އިއްޒަތްތެ ެއއްެވސް  އެދެން.  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  އެދިވަޑައިެގންދެްއވ ން  ފ ރ ޞަތަށް  އިންނެިވއްޔާ  މެންބަރަކ   ރި 

 އެދިަވޑަެއއްނ ަގންނަާވ. ެއްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 
 

 ން ނިންމ  
 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

  10ރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީ.ޚާ ޖެހިއިރ ،    10 ޮގތް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލާނަން.  ތައް ރޭވިފަިއވާމިއަދ  ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް

ތަރިކައި ޤަ ،  ަގއ11:30ި  ކޮމިޓީ.  އާންމ ،  ަގއ10:30ިކޮމިޓީ.    އިޖ ތިމާޢީޖެހިއިރ ،   ތަރައްޤީާއއި  ކޮމިޓީ.    ެގއ މީ 

އޯ،  ަގއި 1:30  ކޮމިޓީ.  ޔަތ މާލިއް،  ަގއި 12:30 އެންޓަރޕްރައިސަސްސްޓޭޓް  ތަޅ މ ަގިއ    ކޮމިޓީ.   ންޑް  މިއަދ ެގ  ދެން 

ާވ    2022މާރިޗ     9އޮންނާނީ    ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް  ހަމަވީ.  ކަތްއް ވާ މަސައަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައި

 ޖަހާއިރ .  9ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   ބ ދަ

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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