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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި އަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ަވޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ މިއަުދގެ ޖަލްސާ `. 

ނުޑ މަރު ޓީގައި މި ވަުގުތ ކޮމި ން.ނަށައިގަންމި ކޮމިޓީ ފަ ވަމުންދަންނަ ބާޙަމެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑިތީމު ާދއިރާގެހާޒިރުވެ  މާފަންނު  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނާއި  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަކީ ކަ

ންބަރު ޝާހިދު، އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެ

އަދި  މެންބަރު ވަޙީދުދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި  ފަރެސްމާތޮޑާ

ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޟާ. މިއަދު ިއްއޔެގެ ކޮމިޓީަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ނިންމުނު ނިންމުމުގެ 

ނޑުމެންނަށް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އެޖެންޑާބިލު ގެ މަތިން މިއަދު މި މީޑިއާ ކުެރވިފައި މި އޮތީ. އަުޅގަ

 ކުރުކޮށް އަިއއްސަ ތެރޭގައި މި ބިލާއި އަދި ވަރަށް ކުރު ވެވިަފއި އޮތީ މި ހަފުތާ ވާހަކަދެްއެކވި އެްއބެސްއިްއޔެަގއި 

ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ިމ  ފުރަތަމަ އިތުރު މާ، އެހެންވީމާ. ިއރާދާކުރެއްިވއްޔާ ނިންމާލުން މަަސއްކަތްބިލެއްގެ އޮތް 

 ޓުގެ ވަގުުތކޮޅެއް އަުރވާނަން ބިލުގެދެތިން މިނި ކޮޅުން ދެއްކުމެއްނެތި އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ޅުާވ ފުއެްއވެސް ވާހަކަފުެޅްއ ވިދާޅުވަން ބޭނުން ޖުމުލަކޮށްމަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިުއމާއި އަދި ބިލާ ބެހޭގޮތުން 

 އެއަށްފަހުަގއި ޔާލު ބަދަލުކޮށްލައި މަޝްވަރާ ބަދަލުކޮށްލާފައި ވަންޏާ މި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިކަމަށް 

ގެ މަަސއްކަތް ސީާދ ނިންމަމުން ގެންދާ ގޮތަކަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނުން އެްއގޮތްކުެރވޭ ގޮތެްއގެ މަތިްނ ބިލު

 ބިލުގެއަރުވާނަން ތެއް ންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ ންބަރުއިއްޒަތްތެރި މެހުރިހާ  ފުރަތަމައެހެންވީމާ، 

 ްއެޗއްމުިޅ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އެއަދި ގޮތަާކއި  ޚިޔާލުފުޅުކުރަްއވާ މެންބަރުންގެންދިުއމުގައި  މަސައްކަތް ކުރިއަށް

 ޟާ ރި ތެރި މެންބަރު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތް .ަވގުތު ެއކަމަށް ކުޑަ  ފުޅުވާ ކަަމށް ވަންޏާވިދާޅުވަްނ ބޭނުން

 ން.ވައަރު ތުފުރުޞަ ރިޟާއަށް ގަ.ތުމި ފުރުޞަ ބަ އެިދވަަޑއިަގންނަވާތަކަށް އެޞަރުފު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

މަށް ޓަަކއި ހަމަ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިައށް ގެންދިއުއްރިރު. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ މުޤަ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން ކިާޔލަމުން ގޮސްދާއަކުން މާއް އިޞްލާޙެއް އޮެވއްެޖ  ވެސް އަުޅގަ

 . މާއްާދއަކުން ޮގްސ ފާސްކޮށްލަންިއގެން މާއްދާއަކުން ތޭެރގައި ހިމަނަ އެ ިއޞްލާޙެްއ އޭގެކަމުގައި ވާނަމަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ބަރުމެން ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

 ދުކުރަން. ތާއީ ޑުއަުޅަގނ މަށްހުށަހެޅު ހުށަހެޅުއްވި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދެވުމަްށ ޮގތުން ވެސް އަދި ބިުލގެ މަަސއްކަތް މިހާރު  މުޅި ބިލާ ބެހޭކު ިއްއޒަތްތެރި ެއްއވެސް މެންބަރަ އިތުރު

 ލުފުޅަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ވެސް އެްއވެސް ެއއްެޗއްޔާެއހެން ޚިޔާލުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް އަދި ޚި ށަހެޅިފައި އޮތްހު

ހުށަހެޅުމެއް  ތުކޮޅަކަށްފަހު()ަވގު އޮތް.  ތު އަދި ވެސް އެބަހަމަ ފުރުޞަ ވަންޏާ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ދަންނަވަން

އެިދވަަޑއިގަންަނވާ  ކަށްތަފުުރޞަތުގަިއ އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަ ނަމަެވސް މިއޮތް. އެހެން ވެސް އެބަ

ނޑު ވެސް ބިލު ބަލައިލާފަ  މުޅި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ ހަމަ  މި ހުރީމަ އިއަުޅގަ

ަފއި ކަތް ކުރިއަށްާދއިރުަގއި ފާހަަގކުރެވިބިލުގެ މަަސއްސިްއޔަތުން އަޅުަގނުޑ ބަެއއް ކަްނކަން ިމ މެންބަރެއްގެ ހައި 

ނޑު ނޑަށް ދަންނަވައި ހުރި ބައެއް ކަންަތއްތައް މުިޅ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ މި ބިލުގެ މާއްދާައކުން  ލާނަން. އަުޅގަ

ުނގަިއ ގަިއ ގާނޫއިރު އި އަަކހަލަ މުއައްސާސާަތއް އުފެދިެގން  މިގޮތެްއަގއި މިނިވަްނ  ލައޮްތ ޖުމް ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަ

ވަކިކުރުާމއި ިމ ންބަރުން ހުރި. މިސާލަކަްށ މެ އެބަ ުކޑަކޮށް ތަފާތު ސިަފއެއް ބައެއް ކަހަލަ ސިފަތަާކއި ހުރި 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ މި ބިލުގައި ލަކޮށް ޖުމްޮގތާއި އެހެން ތަންތަނާ ތަފާތުކަން. އެހެންވީމާ،  އޮތް ކަންކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވން ބޭނުންދަްއކާލަން މި ލިބޭ ފުރުޞަވާހަކަ ނޑުމެންނަށް މި ތުގައި އަުޅގަ މު މުހިން ކަމަކީ ދެން އަޅުގަ

ނޑަްށ ފެނޭކަމެއް މި ހުރި ަވގުތުތަާކއި އަދަދުތަކުގެ  ދެވިފައި. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ބައެއް ކަހަލަ ގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

. އެންމެ ބޮޑު ކަމެްއގެ ަގކުރެވިަފއި ހުރީ ފާހަތަފާތު ގޮތަކަށް  އިުރގައި ވެްސ ބައެއް ތަންތަނަށްބައިތައް އަންނަ

ހެދިފައި  އެހެން މުއައްަސސާތަކަށްކަްނތައް މި ދެންނެވީ.  ތްފައި އޮމި ބިލުން ފާހަގަކުރެވި ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަށް

ގުޅޭގޮތުން  ިއ މި ކަންކަމާަވކިކުރުމާއި ވަިކވެގެން ދިއުމާ އެ މުައއްސަސާތަުކގެ މެންބަރުން ހުރި ގާނޫނުތަކުގައި 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، މި  ންގުެޅވިފައި ހުރި ވިސްނުމާއި ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ފެްނނަގެ

ނޑަށް މުިޅ ބިލުން ފާހަގަކުރެވުށުމުެގ މަރުޙަހަމަ މި ފެވާހަކަ  ިމ ހަމަ  މު ނުކުތާއެްއގެއެންމެ މުިހން ނު ލާގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ބުން އަމިހާހިސާ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން  ވޯޓަށް އަހާފައި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ހުށަހެޅުމަށްޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން.  މި ގެންދަން ލުފުޅެއް ވެސް ެނތުމާ އެއްކޮށް އެ ގޮތަށްޔާއިތުރު ޚި އެހެންވީމާ، ފެނޭތޯ އަޅުގަ

މާއްދާއަކަށް އިޞްލާެޙްއ  އެްއެވސް ސްމާއްދާއަކުން ކިޔަމުން ގޮމާއްދާއަކުން ށަހަޅުއްވަނީ މިހާރު ބިލު ހަމަ ހު ރިޟާ

ބަދަލެއް ވެސް  މަސައްކަްތ ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއަވއި އެއާ ގުޭޅގޮތުން ޔާުލފުޅަށްއެ ޚި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ

ހުށަހަޅުްއވަނީ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ  މި ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީކަމަށް  ގެްނގޮްސ ނިންމަން ގެންނަމުން ކުރިއަށް

ނެތްހެން  ާޔލު ތަފާތުވުމެއްޚި . އެހެންވީމާ،އްވާފަދުކުރައެއަށް ާތއީ ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން ހުށަހަޅުއްވަނީ އިއް 

ދެން ގާތްަގނޑަކަށް  ްނވީމާ،އެހެ އާދެ! ތޯ ެއއްވެސް ިޚާޔލު ތަފާތުވުމެއް،ކިހިނެއް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އިމްތިާޔޒް

އެހެންވީމާ، އިމްތިާޔޒް  ކޮމިޓީގައި ތިއްެބީވ.ތެޭރގައި ތިިބ ބޭފުޅުން  ަގއި ނޫނީ އެއް ފިކުެރއްގެކޯލިޝަެނއްއެއް 

ނޑަްށ ހީަވނީ ންވީމާ،ހެދަންަނވާލީ. އެއަރިހުން ވަކިން  ކޮންމެހެން  ވަންޏާ ޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށްޚި އަުޅގަ



  

ށް ބިލުގެ މަސަްއކަތް ފައި ައވަހަކަމަށް ހަދާ ކޮމިޓީން ެއއްބަްސެވވުނު ގޮތް ގޮަތކީ ައޅުަގނޑުމެން އެވޯޓަކަށް ނާހާ 

ނޑުއަުޅަގނޑުމެން ހިފަންވީހެން ހީވަނީ. އެހެންވީމާ،  އަމާޒަށްނިންމާލުމުގެ   މެންމާއްާދއަކުން ާމއްދާއަކުން އަުޅގަ

ެވވުނީ ކަމަށް އިދާރީމޭޒުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބަސް  މުން ގޮސް މުޅި ބިލު ނިންމާ ގޮތަށްހުށަހަޅައި ނިންމަ

ނޑު އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން ފަހަރަކު މަށްބެއްލެވު ކަށް މާއްދާއަކުްނ ކުރިއަށްދެވޭނެ ގޮތަ ދަންނަވާފައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ. އެހެންވީމާ، ަނވަނީ ބިލުެގ ެއއް ބޭފުޅުންނަށް ތި ފެނިވަަޑއިގަން މިާހރު ތި ޒާމުކޮށްދެްއވުމަށް.އިންތި

ކުރިއަްށ  މެން ބަލައިލާފައި އިޞްލާޙެއް ނެްތ ކަމަށް ވަންޏާަގނޑުނީ އަޅުނޫ ިކޔާލާ ގޮތަށްތޯ ހަދާނީއިދާރީމޭޒުން 

މި  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(. ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަފުޅުވާނެހެން ހީވަނީ . އޭރަށް ންފާއިްޒ ވިދާުޅވެަލއްވަްނވީނުގެންދާނީތޯ. 

 ހެޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ހުށަ ،އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ޔާލުފުެޅއް ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެްއވެސް ޚިމާއްދާއަށް އިއް 

ނޑު ފުރުޞައެާއއިގެން ކުރިއަްށވަަޑއިގަންަނވަން  މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަރުވަން.  ތުއަުޅގަ

 އަުރވަން.  ތެއްފުރުޞަ

 

 ކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

ނިވި ނަދަނކު އަންަގއި އެެހން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިގާނޫނުވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުން އިނގޭތޯ. މި  2

ތިރީގައި ލިޔެފަިއވާ ާބރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުިޅެގން އެ ޢިވިފައި އެ ވަނީ ރޭ  ބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތައްޢި

ގޮުތގެ މަތިން  އެއްގޮްތވާ މި ގާނޫނާ ވަނީ ކަަމށް ބުނެފައި އެ "މީޑިއާލިކް ސަރވިސް ޕަބް" ތަކަށެވެ. )ހ(މާނަކުރުން

ކަމަށް ބުނެފަިއ  "ނިުއ މީޑިއާ" )ށ(ޓަކައި ހިންާގ ކުންފުންޏަށެވެ.  ދިނުމަށްދުމަތް ޚި  މީިޑއާޕަބްލިކް ސަރވިްސ 

އެވަނީ ޚަބަރާ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާ މުނިފޫހިފިލުވުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ، އިންޓަރނެޓާ އެނޫން ވެސް 

ން ައލަށް އުފެދޭ ފޭސްބުކް، ްޓިވޓާ، ޔޫިޓއުބް ފަދަ ވަސީލަްތތަކާއި، ޚަބަާރއި މަޢުލޫމާތު ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ތެރެއި

ފެތުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ދުނިޔޭގައި އަލަްށ ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެހައި 

ވެރިކޮށް ުނވަތަ ރޭޑިއޯ މެދުވެިރކޮށް ނުވަަތ "ބްރޯޑްާކސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޓީވީ މެދު )ނ( އީޖާދުތަކަށެވެ. 

އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮްށ ނުަވތަ މޮބައިލްފޯން، ޓެބްލެޓް ފަަދ ވަސީލަތްަތއް މެދުވެރިކޮްށ ަރއްޔިތުންނަށް ައޑު ުނވަތަ 

ދާހުަގިއ "ޕްރިންޓް މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކަރު )ރ(މަންޒަރާއި އަޑު ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށެވެ. 

ޗާޕުކުރެިވގެން ފޮތްފޮތާއި، ޫނސް، މަޖައްލާ، ޖަރނަލް ފަދަ އުފެއްދުންތަުކގެ ގޮުތގައި ަޚބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި 

"އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،  )ބ( މުނިފޫހިފިލުވުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތްތަކަށެވެ.

ތުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މި ގާނޫނާިއ އެއްގޮްތާވގޮތުގެ މަތީން، ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެ



  

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއއިްނ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވަކި ެސކްޝަނަކުން ނުވަތަ ކުންފުނީެގ ވަކި ޚިދުމަތަކުން ނުވަތަ 

"އެޑިޓޯިރއަލް ސިާޔސަތު"  )ޅ( ަތކުގެ މިިނވަންކަމަށެވެ.ކުންފުނީގެ ަވކި މުަވްއޒަފަކު ހިފަހައްޓާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލު

ކަމުގަިއ ބުނެފައި ެއވަނީ، ަޚބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މި ގާނޫނާ 

ކުން ނުވަަތ އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތީން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާއިން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ަވިކވަކި ސެކްޝަންތަ

ކުންފުނީގެ ަވކިަވކި ޚިދުމަތަުކން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ވަިކަވކި މުވަްއޒަފަކު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުންފުނީގެ 

ނޑަައޅާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކަެށވެ. "ަގވަރނިންގ ބޯޑު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި  )ކ( އިސް މެނޭޖްމަންޓުން ކަ

"އިސް  )އ( ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންުގމުގެ ކަންކަން ޙަވާލުކުެރޭވ ފަރާތަށެވެ.ގާނޫނުގެ ދަށުން، ޕަބްލިްކ 

މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ަގވަރނިންގ ޯބޑުެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ޕަްބލިކް ސަރިވސް މީިޑއާެގ 

އިރެކްޓަާރއި ދެ ޑިިޕއުީޓ ކަންކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާުރ ޙަވާލުކުެރވޭ މެނޭޖިންގ ޑަ 

"އަރުޝީފްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއ  )ވ( މެނޭޖިންގ ޑައިރެްކޓަރުންނަށެވެ.

އުފެދުމާ ގުޅިގެން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް އަންނަ، ޓީވީ، ޭރިޑއޯ އަދި ނޫސް މަޖައްލާާއ 

އަުރޝީފާއި، ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިއާގެ ދަށުން އުަފއްަދމުން ގެންދާ އެންމެހައި އެނޫން ލިޔެކިއުންަތކުގެ 

"އިޝްތިހާރުކުރުން" ކަމަްށ  )މ( އުފެއްދުންތައް ޒަމާނީ ޓެކްޮނލޮޖީގެ އެހީާއ ެއކު ރަްއކާކުެރވެމުންދާ ދިއުމަށެވެ.

ޔަށް ދޫުކރުމަށް ޓަކަިއ، ނުވަަތ ެއ ބުނެފައި ެއވަނީ، މުދަލެްއ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ިވއްކުމަށް ޓަކައި ުނވަތަ ކުއް 

މުދަލަކާމެދު ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތަކާމެދު ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ، އާއްުމކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަށެވެ. 

އިޝްތިހާރުކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ބަދަލެއް، މުދަލަކާ ގުިޅެގން ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެްނ މުޖުތަމަޢުގެ ވިސްނުމަށް 

ނައުމަށް ޓަަކއި، އާއްމުކުާރ ފިކުރު ނުވަތަ ކުރިއަށް ނެޭރ ވިސްނުމަށެވެ. އަދި އެ ކަްނ ކުރުމަށް ޓަކައި ޕަބްލިްކ ގެ

ސަރވިސް މީިޑާއގެ އުެފއްދުމެއްގެ ތެެރއިން ވަގުެތއް ުނވަަތ ޖާގަެއއް އޭގެ މުޤާބިުލގައި އަުގކޮށް ދޭ ގޮތަށް ނުވަަތ 

ރާ އިޢުލާނަށެވެ. އަދި ވަކި ިފކުރެއް ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި ުނވަތަ ވަިކކަމެްއގެ އެްއޗެްއ ލިބިދެޭވގޮތަށް ހޯދަިއގެން ކު

 ވިސްނުން ކުރިއެުރވުމަށް ޓަަކއި ކުރާ އިޢުލާނާއި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ވެސް އިޝްތިހާރުކުުރމުގެ މާނައިގާ ހިމެނެއެވެ.

ވަެތއްގެ ޚިުދމަތެއް ދިނުމުގައި ނޫޭޅ "ސްޕޮންސަރކުރުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީިޑާއގެ ެއއްެވސް ބާ)ފ( 

ފަރުދަކު ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުްނ، ސީދާގޮތުން ުނވަތަ ނުސީާދގޮތުން، ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއގެ އުެފއްދުމަކަށް މާލީ 

އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި އެ ފަރާތުގެ ނަން ނުވަތަ ބްރޭންޑް ނުވަތަ ޓްރޭޑްމާކް ނުވަތަ ޝަޚްޞިއްޔަތު ކުރިއަްށ 

ެއއީ  ނެރެ އިޝްތިހާރުކޮށް މީހުންެގ ޝައުުޤވެރިކަން އެއާމެދު ުއފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި ޭދ މާލީ އެހީތެރިކަމަށެވެ.

 އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ވަންޏާ ެއ  ވިސްނުންފުޅެްއ އޮތް ކަމަށް މާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުްނ އެްއވެސް ވަނަ 2މި އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަން 

 ޅެއް ހާމަކުރުމަށް. ފުންވިސްނު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގާއިމުކުުރމާއި ކުންފުނީގެ އަސާސީ އުޫސލުތައް. ތިންވަނަ މާއްދާ.  އާދެ! ތިންވަނަ މާއްދާ އެއީ ދެވަނަ ބައި. ކުންފުނި

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު، އަމިއްަލ  މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށްޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ާގއިމުވުން. 

ނަމުގައި މުދާ ހޯދައި، މުދާ ލިބިގަނެ، އެ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ގާނޫނީ ޙައިިޘއްޔަތު މި ގާނޫނުން ލިބިދޭ، ވަކި 

 ވަނަ 4 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުަގއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ާގއިމުީވެއވެ.

 މާއްދާ، ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިާއގެ މަޤުޞަދުތައް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު ކޮމިޓީގައި ިތއްެބވި ބޭުފޅުންގެ ޚިޔާުލ މިހާރު މި  3ވަނަ ާމއްދާ ާއއި  2މިހާރު   ވަނަ މާއްާދ އަުޅގަ

ށް ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަ 3ށްފަހުގައި އޮތް ގޮތަށް ދެވަނަ މާއްާދަގއި ކުަޑކުޑަ އިމްލާ ކުެށްއ ރަނގަޅުކުރުމަ

ަވްއޭޑ  ވަނަ މާއްދާއިން އިދާީރ؛ 4މައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ެއއްގޮްތކުރެވުނީ ކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނިން

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ، ްއެޗއް ދެންނެވުމަށް. އެެހންވީމާއެބަ އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ކުަޑުކޑަ އެ

 

 ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނ އަބަދު ވަންޏާ ެއ  ްއޔާ ގާނޫނަކުން އެ އެްއޗެއް ަބއްޓަންެވގެން ައންނަ ކަމުގައިޑު ދެކޭޮގތުގައި ވެއްޖެވެސް އަުޅގަ

ކީ މި މާނައަނެ. އްޔަަތކަށް ލިބިދެވޭ ޙައްޤުތަކެއް ޭއގައި ބަޔާންވެަފއި އޮންނާޚްޞިގާނޫނަކުން އެ ލިބިދެވޭ އަދި އެ ޝަ

އެކު އަމިއްލަ ނަމުަގއި މުދާ ހޯދައި މުދާ ލިބިގަނެ ެއ  ގާނޫނު ތަޞްދީޤުކޮށް މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި 

. ވަކި ގާޫނނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުަގއި މި ގާޫނނުން ލިބިދެއެވެމުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ާގނޫނީ ހައިސިއްޔަތު 

ޙަޤީޤަތުގައި ގާނޫީނ  ލިބިގަތުމަށް. އެކަމަކު ގާއިުމވީއޭ. ދެން މުދާ ހޯދައި މީޑިއާ ޕަބްލިކް ސަރިވސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަކި ޝަޚްޞެްއގެ ގޮުތަގއި ޭއތި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުަގއި ރަޖިސްޓްރީވީ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުަގއި ލިބިގަނެގެްނ 

ގައި ކޮންމެ އެއްެޗއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ދަނީ މީތީ ދިޔައިމާ ދެން މީތި އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ބަދަލުވެގެން މި

ކަަހލަ އެްއޗެއް ބަޔާްނކުރީމަ  މީަގއި މި، ންވީމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށަށް މީތި ބަދަލުވާނީ. އެހެ ކުންފުންޏާނަމަވެސް 



  

މީތި މިވާ ގޮތަކީ ތަޞްދީޤުކޮށް މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އަމިއްލަ ނަމުގައި މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ލިބިގަނެ. 

. ކުންފުންޏެއް މިތަންކޮޅު މިހެން އިނުމުެގ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަީނ ވަްއޑޭ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް

. ގާނޫީނ ތުގަވެސް އިންނާނީ އޭގެ ޒާުތގައި ގާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮ ވުމަށްފަހުގައި ކުްނފުނި އަބަދުރަޖިސްޓްރީ

އޭތި އެއީ މިނިވަން ވެސް ވީ. އެ ތަނަކީ ެއއީ ހުރިހާ  ފަހުގައި ދެން ރަޖިސްޓްރީވުމަށްޝަޚްޞެއްގެ ގޮުތގައި އޭތި 

މިއީ މުދާ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ވާހަކަ އެކަިނ ، ންވީމާގޮތަކުން ވެސް ހަމަ އަިމއްލަ، ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް. ެއހެ

އަންނާނީ  ކަން އަންނައިރުގައި އޮތީ. ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުަގއި މި ހަމައެކަނި ލިޔެފައި ނިންމާލާފައި މީތީގައި މި

ގޮތަށް އަންނަންޏާ އަންނަންޖެހޭނީ. އެީއ ދެން ަވއްެޑެގ  ކަމަށް އެ  ކުންފުންޏަށް ލިބިދެވޭ ޙައްޤުަތއް މީަގއި ލިބިެދވޭނެ

 ޚިޔާލު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުކުތާއެއް  މުފާހަގަކުރަްއވަން ބޭނުންވާ މުހިން ވަްއެޑގެ ތިންވަނަ މާއްދާއަށް، މިހިސާބުން ދެން ވަޙީދު އާދެ!

ނޑުެމންނަކަށް ނޭނގޭނެ ލިބިފައި  ނޑަށް ހީވަނީ މިހިސާބުން އަދި އަޅުގަ ކަންނޭނގެ އެ ފާހަގަކުރެްއވީ. ދެން އަޅުގަ

ހިސާބަށް ދިޔައިމަ  އަށް ގާނޫނުގެ ދަށުން ދެން އެމީޑިއާކަމާއި މި ޕަބްލިކް ސަރވިްސ  ހުރީ ކޮން ކަހަލަ ބާރުތަކެއް

ވަންޏާ ެއ  ގުޅުން ހުރި އެހެން ގާނޫނެއް އޮތް ކަމަށް މިއާދެން އަނެއް ގާނޫނު  ބޭ.މެން ލިދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑު

، ން. އެހެންވީމާގާނޫނަކުން ވެސް ބާރު ލިބޭނެ ކަންނޭނގެ. ދެން އެ ވާހަކަތަކާއި ެއއްޗެހި އަންނާނެ ކަންޭނނގެ ފަހު

އް ކަހަލަ ތަނެ ނުންކުރާ ގޮްތ މިއީ މިއޮތް ގޮތުން ހަމަ މި އާއްމުކޮށް ބޭ އޮތް ތިންވަނަ މާްއދާގައި މި މިހާރު މި

ވަންޏާ  ބޮުޑ ކަންބޮުޑުވމެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެހެން ބޭފުޅުންގެ މާ، އުފެދިގެންދާއިރު. އެހެންވީމާ 

ގޮތަށް ބޭއްވުން ކަންނޭނގެ ރަނގަޅީ. ދެން ފަހުން މުޅި އެތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި މިހާ ހިސާބުން މި

އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެްއ ، އެހެންވީމާވަންޏާ.  ަގއި ދެން އެނގޭނެ އެްއޗެއް ނައްޓާލާަފއި އޮންނަ ކަމަށްބަލައިލެޭވއިރު

ނޑީ  ނޑިއަށް ވަކިކުަރްއާވފައި ސިކު ނޑުމެން ދެން ހަމަ ސިކު ނުޑމެން މި މާއްދާއާނެތީމަ އަޅުގަ މެދުގައި  ަގއި އަުޅގަ

ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ކަމަށް ބަލަމާ ހިނގާ. ދެ ވެސް ވިސްނުން ެއއްގޮްތކުެރވުނީ

ގުިޅަވޑަިއގެންފި. މުޙައްމަދު ޙުސައިން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  ވަަޑއިގަންަނވައިފި އެނބުރި ކޮމިޓީއާ

ގެންފައި އޮީތ ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ައދި ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ިތއްބެވި ަބއެއް ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުން އެދިވަަޑއި 

ދެން ވާނެ ލެއް މީެގ އިތުުރ ތަފްޞީއޮތް ގޮތުން  ކަމަްށ މި މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާތިމަންމި ފުރަތަމަ މާއްދާގަިއ 

ދޭތެރެިއން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެިވ  ގުޭޅގޮުތން މިކޮޅުގައި މި ގޮތަާކއި މި ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން. އެ ކަމާ

ގުޭޅގޮތުްނ  ކަމާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޟާ ވެްސ އިމްތިާޔޒު ވެސް ، މާއޮތީ. އެހެންވީ މަޝްވަރާކޮށްލެވިަފއި މި



  

ދަްއކަވާަފއި އޮތީ. ެއހެންވީމަ، އެ ބޭފުޅުންނަށް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވަަޑިއގަުތމާއި އެްއކޮށް ފުރުޞަތު ފުޅުވާހަކަ

 އަރުވާަފއި ދެން އިތުރަށް ކުިރއަށްދާނީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން ވާ

ޕަބްލިްކ މާއްދާ.  ވަނަ 4ދުތައް، ގެ މަޤުޞައާ އަޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާނަން އިނގޭތޯ. ޕަބްލިްކ ސަރިވްސ މީޑި

)ހ(  ެވސް މަސައްކަްތކުރަމުން ދާނީ އަންނަނިވި މަޤްޞަދުަތއް ާޙޞިލްކުރުމަށްޓަކަެއވެ. ސަރވިސް ީމޑިއާ އަބަދު

ބްރޯޑްކާސްްޓކުރުމުެގ ، އި އަންނަ ނިއުމީިޑއާެގ އެންމެހައި ވަސީލަތްަތކާއިންޓަރނެޓްެގ ޒަރީޢާއިްނ އުފެދިގެން 

 އި ހޭލުންތެރިކަމާ އިމަޢުލޫމާތާ އިޕްރިންޓް މީޑިއާއާ އަިދ މިނޫނަސް ޚަބަރާ، އި އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާ

ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން  މުނިފޫހިފިލުވުން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ބޭނުންހިފައިގެން، ދިވެހި ދައުލަތުގެ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާެގ )ށ(  އުމީ މީޑިާއއެއް ބިާނޮކށް ދެމެހެއްޓުމަށް.ގަހިންގާ ވަރުގަދަ އަދި ހަރުދަނާ 

ސިޔާސަުތތަކުގެ އިމުެގ ތެރޭަގއި، ނުފޫުޒން އެްއކިބާވެަފއިާވ، އަދި  އިނޫނުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ާޢއްމު އުޞޫލުަތކާގާ

އުމީ ގަވަންކަން ލިބިފައިވާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްނމެހައި ސަރަޙައްދުތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެޑިޓޯިރއަލް މިނި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއަގއި ޚިދުމަތްކުރާ ގަވަރނިްނގ ބޯޑުެގ )ނ(  މީޑިއާެއްއގެ ގޮުތގައި ދެމިޮއތުމަށް.

)ރ(  ާފގެ ރަްއކާތެރިކަން ގެރެންޓީކޮށްދިނުމަށް.އިސްވެރީންާނ، އަދި އެންމެހައި މުވަްއޒަުފންގެ ވަޒީ، އިމެންބަރުންނާ

އެކު ޕަބްލިކް  ޓެކްނޮލޮޖީއާ އިޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާ، އިޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާެއއްގެ ގޮުތަގއި ދެމިއޮތުމަށާ

 . އެއީ އިނގޭތޯ ފުދުންތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް. އިސަރވިސް މީިޑއާ ތަރައްޤީކުުރމަށް ބޭނުންވާނެ މާލީ އެހީތެރިކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އް. އެހެންވީމާ ދުތަކުގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފައި ހުރި ަކންތައްތަމަޤުޞަދެންމެ ތި މާއްދާ އެއީ ، މާއެހެންވީ

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިާލނަން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިުރގައި މިހިރަ ނުކުތާތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ކަމަށް. އިމްތިާޔޒް އެބަ ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ.  ޔަތްކުރަްއވައި އެްއވެސް ަކމެއް ފާހަގަކުރަްއވަން އޮިތއްޔާ އެރިޢާ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ީރގައި ފައްދާއިރުަގއި މީގެ ކުޒާތުގެ ކުންފުންޏެއް އު ބެޭހ މި ކަމަކީ މީޑިއާއާއަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވި 

ގެ ތެޭރަގއި ޒަރީޢާއިން. އަދި ޭއގެ މީޑިއާ ކޯޕަރޭޝަެނއް އޮްތއިުރގައި ނެތް ކަންަތއްތަެކއް މިހިރީ މި ނިއު މީޑިއާ



  

އުމުތަކުަގއި ގަ . ދުނިޔޭގެ އަިއސްފަ ތެރޭގައި އެބަ ހުރޭ ޕޭޕަރ، ނިއުސްޕޭޕަރ ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ ވެސް

މަޑުން މި އިންނަން ބޭނުންވީ. ފަހުން މި ކަންތައްތައް ، ންވީމާފަހުން ދެން އިނގޭތޯ، އެހެއަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ 

ނަޑކަްށ ނޭނގޭތީވެ ބިލުގެ ފަހަތަށް އަންނަ އެްއޗެހިތަކެއް.  ރެގިއުލޭްޓކުރާ ގޮތަށްތޯ ހުރީ. އެ ބައިތައް އަުޅގަ

ގެ ގޮުތަގިއ ރެގިއުލޭްޓކުރެވޭނެ. ޭއގެ އީ މީިޑއާ ރޭިޑއޯ، ޓީވީ އެދައުލަތުން ރެގިއުލޭްޓކުރާ ެއްއޗަކަށް ނުޭވ އިނގޭތޯ. 

އެއް ސަބަބަކީ މި ޕަބްލިްކ އެއަރޭވވް ބޭނުންކުރާީތވެ އެ ރެިގއުލޭޓްކުރުން ަދއުލަަތށް އޮންނަނީ ދައުލަތް މި 

ނިއުސްޕޭޕަރ  އެކަމަކު ވިަޔސް ނޫނިްއޔާ އެޫނން ގޮތަކުން ސަުރކާރުން ވެްސ.  ދެންނެވިހެން ކުންފުނިތައް ހަދައިގެން

އުމުތަުކގަިއ ގިނަ ގަހިންގުމުގެ ަބއި ެއއީ ަދއުލަތުން ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއެއް ނީންނާނެ. ެއއީ ެއްއގޮަތކަށް  އެ

އުމުތަުކަގއި ެއއްގޮަތކަށް ގިނަ ގައުމުތަުކގައި ގަ ޑިޮމކްރެޓިކް  .ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ކުރަންޖެހޭ އެްއޗެއް ނޫން އިނގޭތޯ

ކަހަލަ ކަންތައްތަކުެގ  އާދޭ ޓުވިޓަރ، ޔޫިޓއުްބ މި . އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެބަވެސް ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ކުރާަކށް ނުޖެހޭނެ

ނުޑގެ ހިަތށް މި އަރަނީ އަނެްއކާ ފަހުގެ ބައިަތކެްއގައި މި ެރގިއުޭލޓްކުރާ ެއއްެޗއްގެ ގޮުތގަިއ  ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ދަނީތޯއޭ. ިމސާލަކަށް، ދެން ކޯޕަރޭޝަެނއް އުަފއްދަިއގެން އެ ބޭ ފުުޅން ވެސް ހަމަ ޕަބްލިކަށް ކަ

ޔޫޓިއުްބ  ތައް ހިންަގވާ.ކަހަލަ ކަންަތއް ސަރވިސް ދިނުމުގެ ބޭނުުމގަިއ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ުޓވިޓަރ ހިންގަަވއި އެ

ާއއްމު އުސޫލެްއެގ ގޮުތގަިއ ފަހަތަށް މީެގ  ްއ ވެްސ ހިންަގވަންވީ. އެކަަމކުވެސް ހިންަގވަްނވީ. ިނއުސް ޕޭޕަރއެ

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ކަންބޮޑުރެގިއުލޭޝަންތަކެ  ކުެރވިދާނެ  ވާ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. އެކަމަކުއް ައއިސްިފއްޔާ އަުޅގަ

 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެޕޭޕަރ ނިއު މީޑިއާ ނިއުސް  ން. އެަކމަކުކަމެއް ރޭޑިޯއ، ޓީވީ މި ކަންތައްތައް ރެިގއުލޭޓްކުރު

ބައި އައިސްިފއްާޔ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑު  އި އެކަމުގެ ބަޔަކީ ަދއުލަތަށް ުކރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާީތވެ ީމގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން.  ކޮންސަރނެއް. ެއކަން އެހެން ނުކުރެވޭނެ  ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މި  އިތުރު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަނުކުރަްއވާ ކަމަށް ދުތަކުގައި މަޤުޞަވަންޏާ އަުޅގަ

ވަަނ  5 ކަމަށް. އާދެ! އެހެންވީމާ، ކަމަށް ބަލާފައި ދެން އޮތް މާއްދާއަށް ދަތުރުކުރަން ސްނުން އެްއގޮތް ކުރެވުނީވި

 މާއްދާއަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން ަވޑަިއގަންނަވާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރވިސް މީިޑއާގެ އެންމެހައި ޕަބްިލކް ސަ ގެ ސިޔާސަތުތައް. ޕަްބލިކް ސަރވިސް ީމޑިއާ ވަނަ މާއްދާ.  5އާދެ! 

ޒަމާނުއްސުރެ ިދވެހީންގެ )ހ(  ހަމަތަުކގެ އިމުގެ ތެޭރގަެއވެ. އި ކަންކަން ހިންގަްނވާނީ އަންަނނިވި ސިާޔސަތުތަކާ

ނޫނުތަކަށް ގާ އިއާ ނޫނުައސާސީގާ)ށ(  .ފިކުރު ހިފެހެއްޓުން އިމެދުގައި އޮތް އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަކާދަތަކާ 



  

ްއޔަތު ހިފެހެއްޓުން. )ރ( ޞި އުމީ ޝަޚް)ނ( ދިވެހިންގެ ގަ .މަޢުގައި އަަށގެންނެވުންބޯލެނބުމުގެ ރޫޙު މުޖްތަ

ސުލޫކަށް  އިމުޖްތަމަޢުގެ ޢާއްމު އަޚްލާޤާދިވެހިވަންތަ ޘަޤާފަތާއި ދިވެހި ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް މަސަްއކަތްކުރުން. )ބ( 

ހި، އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ، އެަކކު އަނެަކކަްށ އެކު، ޞުލްަހވެރި، ެއކުވެިރ، ގުޅުންބަދަ ޚާއްޞަ އިްސކަމެއް ދިނުމާއި

ނޑުތަކާ)ޅ(  .އިޙްތިރާމްކުރާ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުން ުއޞޫލުތަކުގެ އިުމގެ ތެރޭގަިއ  އިނޫސްވެރިކަމުެގ ޢާއްމު މިންގަ

 ހޭލުންތެރިކަން، އިޚިޔާލުފާޅުކުރުމާ، އިމަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާ އިއެންމެހައި ކަންކަން ހިންުގމާއި އެކު، ޚަބަރާ 

)ކ(  .ނޫނީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުންގާކުިޅވަރުގެ ޙަަރކާތްތައް ހިންގުމުަގއި  އި،މުނިފޫހި ފިލުވުމާ، އި އިތުރުކުރުމާ

ށް ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ ެއއްެވސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިާއގެ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދެމުން ދިއުމަ

 ެއކި ޖަމާޢަތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުަގއި އިޑިާއއިން ވަިކވަިކ ފަރުދުންނަށާޕަބްލިްކ ސަރވިސް މީ ، މަސައްކަތްކުރުާމއި

ފިތުނަފަސާދަ އުފެދޭނެ  އިރައްޔިތުންގެ މެުދގައި ނަފްރަތާ )އ(  މަށް މަސައްކަތްކުރުން.އިމްކުރު ގާވެސް ހަމަހަމަކަން 

އުމަށް ބޭނުންތެރި ގަދި މިނޫނަސް ސިޔާސީ އަ، ދީނީ، އިޤްތިޞާދީ، ިއޖްތިމާޢީ)ވ(  .ކަންތައްތަކަށް ޖާގަނުދިނުން

)މ(  .ހުރިހާ ދާއިރާއެްއގައި މަޢުޫލމާތު މުއްސަނދި، ހޭލުންތެރި ރައްޔިެތއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 .ޚިޔާލުތަކަށް އަދި އައު ިވސްނުންތަކަށް ޖާގަދިނުން އިމުޖްތަމަޢަށް ބޭނުންތެރިވާނެ ބިނާކުރުވަނިިވ ތަފާތު ފިކުރުތަކާ 

 އި ލަތާހާމުރުފުރައަކަށް އަާމޒުކުެރވޭ، ރައްޔިތުންގެ އުތުންގެ ހުރިހާ ގިންތިއަކާ ގުޭޅ، ހުރިހާ ރައްޔި)ފ( 

 .ކަންބޮޑުވުންަތއް ހާމަކޮށްދެވޭ އުފެއްދުންތައް ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދައުލަތުގެ އެކި ިއދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަުކެގ ، އި ަސސާތަކާމިނިވަން މުއައް، އިބާރާ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ތިން )ދ( 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމުވާނެ )ތ(  މަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދިނުން.މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނު

ގޮތް ޕަބްލިކް  މުންދާކަން ހިނގަ، އިމަޢުލޫމާތާ، އިއުމީ އެކި ކަްނކަމުގެ ަޚބަރާގަ ، އިބައިނަލްއަޤްވާމީ ެއކި ކަންކަމާ 

  .ސަރވިސް މީިޑއާ މެދުވެރިކޮްށ ރައްޔިތުންނަށް އަންަގއިދިނުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަބއިަގއި ދެންމެ އެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކަންތައްަތކާިއ  ވަނަ މާްއދާގައި ބިލުަގއި މި ފާހަގަކުަރއްވާ 5މި ، އެހެންވީމާ

 ވަންޏާ އެ ކަމަކަށް ހުށަހެޅުްއވުމެއް އަދި ެއއްވެސް ިޚޔާލުފުޅެއް އޮތް ަކމަށްގުޭޅގޮތުން އެްއވެސް މެންބަރެއްގެ 

 މިހާ ހިސާބުން...، ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެހެްނވީމާ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު މި ގާނޫނު މިހާރު ކިޔައި ބަަލއިލައިފިްނ ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. މި ބައްލަވައިެލްއވީމަ ދެން އަުޅގަ ދެ!އާ

ނޑު އެހެ މި ގާނޫނު ތަޞައްރުއިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑަކަށް  މި ކޮމިޓީން  ންވީމަ މީގެންފެއް ނުފުދުނު އިނގޭތޯ. އަުޅގަ



  

ނޑު ރެކޯޑުަގއި ދަންަނވައިލާީނ މިހާ ނޑު ތަާނޒިލުވެދާނަން. ދެން ތި ބޭފުުޅން ގެންދަވާނީ. އަުޅގަ ހިސާބުން އަޅުގަ

އޮތް ގާނޫނެއް. ވާހަކަައކީ ބޯޑުތައް އުފެއްދުމާއި ބޯޑުތަކަްށ  . ބޯޑު އުފައްދާނެ ގޮތް އެބަބަހުރި އުފައްދާފަނޫނުތައް އެގާ

މީހުން ހަމަޖައްސާ ގޮތް. ސީ.އީ.އޯ ލާނެ ގޮތް. ކުންފުނި އުފައްދާނެ ގޮތް ވަރަްށ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ 

ެއްއބައި ފަހަރު ހީވޭ މިިނވަން  .ޏެއް ކަމެްއ، ިމނިވަން މުައއްސަސާތަެކއް ކުންފުން މި ގާނޫަނކުން ޭނނގޭއޮތްއިުރގަިއ 

ނޑަްށ ވާނުވާ އެއް ނޭނގުނު.  މުއައްސަާސއެއްހެން. އަނެއްަބއި ފަހަރު ހީވޭ ކުންފުންޏެއްހެން. މިއަކުން އަޅުގަ

ޅުަގނޑަށް މިއަްށ އިވެްސ މި ގާޫނނު އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެްއެވސް ތާކުން ތާކުން ނުޖެހުނީތީވެ އަ  ޙަޤީޤަތުގަ

ބަޙުސްކުރަން ވަގުތު ދިނުމަީކ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ވަރަށް މާޢާފާ އެކީ އެދެން ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ކިބައިން 

ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް މި ބަޙުސްކޮށްފައި މި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަކީ އަޅުަގނޑަްށ  މަޢާފަށް އެދި އަޅުގަ

 ވާތީ، އަޅުަގނޑު ތަނާޒިުލެވއްޖެއިން މިހާހިސާބުން. ޝުކުރިއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް. އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮންކަމެއްތޯ ފާަހގަކުރާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އިނގޭތޯ ވަޙީދަށް. ދެ! ރިޟާއާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

ނޑު ގެންނަން ބޭނުން. މިހާރު އަޅުަގނޑު އެ މާއްާދ  އަޅުަގނޑު އެ މާއްާދގެ )ތ( އަށް ކުޑަ އިޞްލާެޙއް އަުޅގަ

ވާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި، މުހިންމު ގެންނަން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ، ޮއންނަން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް

 ލޫމާތުތައް ަކންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތްމީ އެކި ކަންކަމުެގ ޚަބަރާއި މަޢުއި ަގއުބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ކަންަކމާ

 ސަރވިސް މީިޑއާ މެދުވެރިކޮްށ ރައްޔިތުންނަށް އަންަގއިދިނުްނ. އަންަގއިދިނުން.  ޙަޤީޤަތާއި އެްއގޮތަށް ޕަބްލިކް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ އޮްތ  ކުޑަ އިޞްލާޙެްއ މި ހުށަހެޅުއްވީ ރެއިން )ތ( އަށް ރިޟާކުރުތަުކގެ ތެވަނަ މާއްާދެގ އަ 5، އެހެންވީމާ

ކަމާ ދޭތެރޭގައި ދެކިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮަތކަްށ  )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެން ބޭފުޅުން މިޢިބާރާތަށް. އެހެންވީމާ... 

އިނަށް ވެސް އަިދ ޙުސަ ސް އަދި މުޙައްމަދުއަށް ވެޟާފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ހުޅުވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ރި 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ  ބަޙުސްގައި ަބިއވެރިަވޑަިއގެްނނެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން ހިނގާ މިހާރު މި ހިސާބުން ދެން  ވަނަ މާއްދާގައި މިހިރަ އަކުރުތަކަްށ  5ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ



  

 .އަށްވަަނ މާއްދާ 6ކަމަށް ބަާލފައި  ކުރެވުނު ކަްނކަމަށް ޚިޔާުލ އެްއގޮްތކުރެވުނީަބދަލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު 

 ހުރި އަކުުރތައް ވިދާުޅވެދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.  އި. ިމ މާއްދާގެ ދަށުގަ ވުންއެއީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއއަކީ ނުފޫޒުްނ  -ތުކޮަޅަކށްފަހު( )ހ(ވަނަ މާއްދާ. ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވުން. )ހ(. )ަވގު 6

 އެްއކިބާވެަފއިާވ، އެޑިޓޯިރއަްލ މިނިވަންކަން ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާ މުއަްއސަސާެއްއގެ ގޮތުަގއި ބޭްއވުމަށް ހުރިހާ

ވެސް ބާެރްއ  ކުންސިޔާސީ، މާލީ، އިދާރީ ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަ -)ށ( ވެސް މަސައްކަތްުކރަންވާނެެއވެ. ފަރާތަކުން

ވެސް އަިދ  ނުވަތަ ޙައިޘިްއޔަތެއް ލިބިފަިއވާ ެއއްވެސް ފަރާތަކުން، ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ މަްއޗަށް ސީދާކޮށް

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ަވކި )ނ(  ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ. ނުސީދާކޮށް

ަވިކ  ނުވަތަ  ވަކި މަސައްކަތެއް  ެވސް، ުނވަތަ ޕަބްިލކް ސަރވިސް މީިޑާއގެ ކަށްމުވަްއޒަފެްއގެ މަސަްއކަތުެގ މައްޗަ 

އުޞޫލުތަކުގެ ޭބރުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން  އިނޫނުގައި ބަޔާންެވގެްނާވ ހަމަތަކާގާވެސް މި  ޙަރަކާތެްއގެ މައްޗަކަށް

ވަކި ަފރާތެއްެގ ސިޔާީސ، މާލީ،  -)ރ( .ނުފޫޒެއް ފޯުރވަިއ، އަމުެރއްޮކށް، ނުވަަތ ފިޔަަވޅެްއ ައޅަިއެގން ނުވާނެެއވެ

އިންސާފުން އެްއކިބާވެަފއިާވ  އިޓަކައި ހަމަހަމަކަމާ ވެސް ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް ޙިމާޔަތްުކރުމަށް އިދާރީ ނުވަތަ އެނޫން

  ޢަމަލެއް ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއއިން ހިންގަިއގެން ނުވާނެެއވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންބަރުންނަށް  މިހިރަ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުގައި  6ލަން އިނގޭތޯ މި ނުފޫުޒން އެއްކިާބވުން މި ުހޅުވާ އަޅުގަ

ކޮމިީޓއާ އެ ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުްނ އެްއވެސް ޚިޔާލުފުެޅއް އޮިތްއޔާ އެ ޚިޔާލުފުެޅއް  އަކުރުތައް ދެންމެ ިއިވވަަޑއިެގންނެވި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު އެއްގޮްތކުރެވުނީ ކަމަށް ބަލާފައި  ކުރުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އަދި މި ވަގުތުހިއްސާ

ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަްށ އިދާރީމޭޒުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. )ވަނަ މާއްދާ. އެ މާއްދާ  8އެއީ ، ޖެހިން އޮތް މާއްދާ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ުގޅިަވޑަިއގެންފި ވެިލދޫ  އާވަގުތު ކޮމިޓީ މި އަޅުަގނޑު ރެޯކުޑގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ހުރި ނުފޫޒުން  މި އިވަނަ މާއްދާގަ  6ކަން ފާހަގަކޮށްލާފައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު. އެ

ނޑުމެންގެ ވިސްނުން  އިވަނަ މާއްާދގަ 6 އަރިމަތީ ސުރުީޚ. އެްއކިބާވުން މިިހރަ އަކުރުތަުކގެ ަމއްޗަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެްއގޮތްކުެރވިއްޖެ އިރާތުެގ ކުަޑކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަްށފަހުގަބާޢި އެްއގޮތްކުެރވިއްޖެ. ކަމަށް  އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެްއވުަމށް ދަންނަވަން.  އަށް ިއދާރީވަނަ މާއްދާ  7ބަލާފައި 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

ނޫނު ގާމި . 7 އުވާެލޭވ ގާނޫނު.ެއއީ. ވަނަ ާބބު އިނގޭޯތ  7އާދެ! ތިންވަނަ ަބއި. އިންިތޤާލީ މަރުޙަލާ. 

ންގ )ޯމލްޑިވްްސ ބްރޯޑްކާްސޓި 2010/6 ނޫނު ނަންބަރު:ގާ ، އެކު ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާގާތަޞްދީޤުކޮށް، މި 

  ނޫނު( އުވުނީެއވެ.ގާ އިުމކުރުމުގެ ގާކޯޕަރޭޝަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީލ އިންތިޤާ މިހާރު މި ތިންވަނަ ބައި، ހެން ފަސޭހަފުޅުާވނީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މާއްާދއަުކން ދިޔައީމަ

 ވެސް އަދި އެހެން  ބާރާތެއްހުށަހެޅިގެންދިޔަ. ޭއގެ ޢި ވަަނ މާއްދާ ދެންމެ ތި ބޭފުޅުންނަށް 7އޮތް  މަރުޙަލާގައި މި

ނުޑ ފުކަމަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުަރއްަވން ބޭނުންފުޅާ  ލަން. ރުޞަތު ހުޅުވާކަށް އަޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ މާބޮޑު ޚިޔާލު  ކަމަކަށް މި  ތަފާތުވުމެއް ނޫނީ އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ވަގުތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާުލ  ގޮތަށް އަދި މި އޮތް  މި، ގަެއއް ނުކުރެޭވހެން. އެހެންވީމާވަގުތަށް ފާހަ

އަށް މި އިދާރީމޭޒުން ވަނަ މާއްދާ. އެ މާއްދާ 8ެއއީ  އި ޖެހިގެން އޮތް މާއްދާކަމަށް ބަލާފަ އެްއގޮތްކުެރވުނީ

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

، މި ގާނޫނު ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކުވަނަ މާއްދާ. ނިމުމަކަށް އަންނަ މަޤާމުތައް.  8

)މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ގާއިމުކުރުުމގެ ާގނޫނު( އުވުމާއި ގުިޅގެން،  2010/6 ރު:ގާނޫނު ނަންބަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ޯމލްޑިވްްސ ބްރޯޑްކާްސޓިންގ  12 ވަނަ މާްއދާއާއި 11 އެ ގާނޫނުގެ

 18 ނިމުމަކަށް އަންނާނެެއެވ. އަދި އެ ގާނޫނުގެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަޤާމުގެ ގާނޫނީ ޙައިިޘއްޔަތު

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން، މޯްލޑިވްްސ ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ޯކޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ޢައްަޔނުކޮށްފައިާވ މެނޭޖިންގ 

  ޑިރެކްޓަުރގެ މަޤާމުގެ ގާނޫނީ ޙައިޘިްއޔަތު ވެސް ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާތަނަށް އަދި މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ތްތެރި މެންބަރުންނަށްއިްއޒަ ލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ޖެހިގެން ، ތްތެރި މެންަބރަކަށް. އެހެންވީމާ އެއް ފާަހގަނުކުެރވޭހެން އެްއވެސް އިްއޒަމާއްދާއަށް ވެސް މާބޮޑު ަމްއސަލަ

 މި ކުރިއަށް ގެންދެވުަމށް ދަންނަވަން. ، ކަށްވެދާނެ. އެެހންވީމާއްދާއަހުރި މާ އޮތް މާއްދާ ވެސް ިމއާ ގުޅުން 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

މި ގާނޫނުގައި ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިއާއާ ުގޅޭގޮތުން  ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން. ޕަބްލިކް

އެއްވެސް ގާނޫނެްއަގއި ނުވަތަ ަގވާއިެދްއގައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް ކަމެއް، މިހާރު ޢަމަލުކުރެެވމުންދާ 

ހިމެނޭކަމަށްވާނަމަ، އެ ގާޫނނެއް ނުވަތަ ގަާވއިދެްއަގިއ އެ ކަން އޮތްއޮތުން ިމ ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޓަަކއި 

 ބާޠިލުވެގެްނވާނެެއވެ. އަދި ހުިރހާ ހާލެއްގައި ވެސް އިްސކަްނދޭނީ މި ގާނޫނުގަިއވާ އުސޫލުަތއް ދެމެހެއްޓުމަށެވެ.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނުޑ ފުރުޞަތު  އްާދއާއިިވވަަޑިއގަންނެވި މާ ބެހޭގޮތުން އެްއވެްސ ޚިޔާލުުފޅެއް އޮތިްއޔާ އެ ިޚޔާލުފުޅަަކށް އަުޅގަ

ތުރު ގުޭޅގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ބަަދލުކޮށްލެވުނު ކަން އި ާމއްދައާ ވަނަ 9ހުޅުވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

ބާރާތެއް ދެންމެ އޮފް ދި އިއްޒަތްތެިރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މި ޢި ންދެ .ށް ފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމަށްބާރާތަޢި

ނޑުމެން ރެ  ހާރު ހުރި ގޮތާއިބާރާތްކޮށްލާފައި މިޢިކޯޑުަގއި އެ ފާހަަގކޮށްލެްއވީ. ދެން އަދި ފަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންއަޅައިބަލާ އަށް ކުރިއަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތް މާއްދާދެން އޮ ލުމަށް ފުރުޞަތު ބާއްވާފައި އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ ވިދާުޅެވދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.  10، ލުފުޅު ގެންުގޅުްއވީ. އެހެްނީވމާވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް މި ޚިޔާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިެވހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެްޓގަިއ މި ގާނޫނު ފާސްމަލުކުރަން ފެށުން. ވަނަ މާއްދާ. ގާނޫނަށް ޢަ 10

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެއެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އޮިތއްޔާ. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު، ވަގުތެއް އަރުވާަފއި އިތުރު ކަެމްއ ފާހަގަކުރަްއވަން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާރައިދޫ ގު

ނޑުމެން ހަމަ ގިނަ  ހީވަނީ އެއަޅުަގނޑަށް  މާއްދާ ރަނގަޅު ކަންނޭނގޭ. ދެން އާއްމު އުސޫލަކުން ައޅުގަ

ަގއި ބާރާތް ހަމަ އެއީ ދެއްތޯ. އެ ގާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒުޓު ަގއި ލިޔާ ޢިގާނޫނުތަކު

އްމުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ގިނަ އާގޮތަށް. އެއީ  ޝާއިޢުކުރާ ފެށިގެން ދުވަުހން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފަށާ



  

. ދެން ވަރަށް ބޮެޑތި ގާނޫނުތަކުަގއި، ަބއެއް ޮބެޑތި ގާނޫނުތަކުަގއި ައޅުަގނޑުެމން މުއްދަތެއް އެބަ ލަން ގާނޫނުތަކުގަ

 ންނަމަވެސް މިއަށް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ކަންނޭނގޭ. އެ އަހުލުވެިރކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަންނޭނގޭ މި މާއްދާަގއި މި ބިލުގައި އޮތް . އަުޅަގނަޑށް ހީވަނީ މާބޮޑު ޚިޔާލުޝުކުރިއްޔާ ރިޟާ

ނޑު ދަންނަވަން. އަށް މި ދިުއމަެޖހިގެން އޮތް މާއްދާ، ގޮތާ ދޭތެރޭގަ. އެހެންވީމާ  ށް އަޅުގަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ގާމި ިއ ގަވަރނިން ބޯުޑ ޙަވާލުކުރުން. ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގުމާ ބްލިކް ވަނަ މާއްދާ. ޕަ 11

އެ ބޯުޑގެ ، )ތިރީސް( ދުވަުހެގ ތެރޭގައި، ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިއާގެ ަގވަރނިންގ ޯބޑު އެކުަލވާލައި  30ފަށާތާ 

ނޫނާ އެއްގޮތްާވގޮުތގެ ގާޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގުމުެގ އެންމެ އިސް މަޤާމުތަކަށް، މި ، އިއިސް މަޤާމުތަކަށާ

  މަތީން މީހުން ޢައްޔަނުކޮށް، ަމޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުަރން ފަށަންވާނެއެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ ވެސް  11)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ލަން. ށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާމެންބަރުންނައިްއޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާބޮޑު ިޚޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަަމށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާީތ 

 އެހެންވީމާ، ޖެހިގެން އޮތް މާްއދާއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ ޒުން އިދާރީމޭ

ވަނަ މާއްާދގައި ބުާނ  11މި ގާނޫނުގެ ކް ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގުން. ވަގުީތގޮުތން ޕަބްލިވަނަ މާއްދާ.  12

ގަވަރނިްނގ ބޯޑުން ޕަބްލިްކ ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގުާމ ޙަވާލުވަންދެން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ ކަންކަްނ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާއަށް ބަދަލުކުރެޭވ  13ގެ ވަގުީތގޮތުން ހިންގާނީ، މި ގާނޫނު

 މުވަްއޒަފުންގެ ތެރޭަގއި އޮތް އެންމެ އިސް މެނޭޖްމަންޓަކުންނެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ދޭތެރޭަގއި ވެސް  ާމއްދާއާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅަށް ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މި

ކަމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ. އެހެންވީމާ، ޖެހިގެްނ އޮްތ  ނެތްތަފާތުވެެމއް ޚިޔާލުމާ ބޮޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

 މާއްދާއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން އިދާރީ

ނޫނަށް ގާމި  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 13ދަލުވުން. ފުްނ ބަމުަވއްޒަ އިވަސީލަތްތަކާ  އި މުދަލާވަނަ މާއްދާ.  13

އެކު، ޯމލްޑިވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ޯކޕަރޭޝަންގެ މިލްުކވެރިކަމުެގ ދަށުގައި ހުރި އެންމެހައި  ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ

ތައް ޕަބްލިކް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ މިނޫން ވަސީލަތް އިޭރޑިއޯ ެޗނަލް، ނޫސްމަޖައްލާ އަދި ޚަަބރާ ،ވެބްސައިްޓ، ީޓވީ

 މޯލްިޑވްސް އެކު، ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާގާމި  )ށ( ެއވެ.ސަރވިސް މީިޑާއގެ މިލްުކވެިރކަމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީ 

 ވެފަިއވާ  ،ެމންބަރޝިޕުތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ބައިވެިރވެފަިއވާ ،ކޯޕަރޭަޝނުން ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ

ރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޯޕަޭރޝަންގެ މިލްކުވެިރކަމުގެ ދަުށގައި ުނވަތަ ބެލެހެއްޓުމުެގ މޯލްިޑްވސް ބްއެއްބަްސވުންތަާކއި، 

އެންމެހައި މުދަލާއި އަރުޝީފް އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްޓިންގ ، އި އިމާރާތްތަކާ، އިދަށުގައި ހުރި ބިންބިމާ

ފައިސާ ޕަބްލިކް ސަރިވްސ  އިލާކޯޕަރޭޝަނުން އޯޑަރުކޮށްަފއިާވ ނުވަތަ އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުދަ

ނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލުވީެއވެ. އަދި މޯލްޑިވްްސ ގާފައިާސއަްށ މި ، އިމުދަލާ، އިއިމާރާްތތަކާ، އިމީޑިއާގެ ބިންބިމާ

ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޯޕަރޭޝަުނން އެ ހިނދަށް ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ފައިާސއެއް ުނވަތަ އަދާކުރަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް 

ނޫނުެގ ދަށުން ޕަބްލިކް ގާވެސް ިމ  ސާެއއް ދެްއުކމުގެ ނުވަަތ ެއ ދަރަންޏެއް ައދާކުރުމުގެ އިލްތިޒާމުވާނަމަ، އެ ފައި 

 ބްރޯްޑކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް އެކު، ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާގާމި  )ނ( ސަރވިސް މީޑިާއއަށް ބަދަލުީވއެވެ.

އެއްަބސްވުންތަާކއި،  ވެަފއިވާ ،މެންބަރޝިޕުތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ޖަމްޢިއްޔާ ަބއިވެިރވެފަިއވާ ،ކޯޕަރޭޝަނުން

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ މިލްކުވެިރަކމުގެ ދަށުގައި ުނވަތަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުަގއި ހުރި 

އެންމެހައި މުދަލާއި އަރުޝީފް އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނުްނ ، އިއިމާރާތްތަކާ ، އިބިންބިމާ

ފައިސާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ  އިރުކޮށްަފއިވާ ނުވަތަ އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މުދަލާއޯޑަ

ނޫނުގެ ދަށުން ބަދަުލވީެއވެ. އަދި މޯލްޑިްވސް ގާފައިާސއަށް ިމ ، އިމުދަލާ، އިއިމާރާތްތަކާ ، އިބިންބިމާ

ފައިާސއެއް ުނވަތަ އަދާކުރަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް  ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޯޕަރޭޝަުނން އެ ހިނދަށް ދައްކަން ޖެހިފައިވާ

ނޫނުެގ ދަށުން ޕަބްލިކް ގާވެސް ިމ  ވާނަމަ، އެ ފަިއސާެއއް ދެްއުކމުގެ ނުވަަތ ެއ ދަރަންޏެއް ައދާކުރުމުގެ އިލްތިޒާމު

  ސަރވިސް މީިޑއާއަށް ބަދަލުީވއެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ތު ހުޅުވާލަން. ޔާމީން ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަ

 

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާީމން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ަގއި އުޅޭ ަބއެއް ފަރާތްތަާކއި ވާހަަކ ޓީވީ.އެމް ބައެއް، މިހާރު ޤާނޫނު އައިމަ މިހާރު އަޅުަގނޑު އެްއކަލަ މި

ނޑު ކޮންސަރނަކަށް ައިއްއސަ އޮތީ  ވިޔަސް އެބަހުއްޓޭ  ކަމުގައި މިހެން މީތި އޮތްދައްކާލީމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ަމިއގަ

ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާަތކުެގ ތްތަކާއި ދެން ބްޯރޑްކާސްޓިްނއާ އަދި އިތުރު އެން.ޖީ.އޯްސެގ ޙަރަކާ

ދެން އެ އެއްޗެހި ހުރީ މިހާރު ހުރި އެމް.ބީ.ސީގެ  ކަންކަމުަގއި ވެސް ަބއިވެިރވެފައޭ ހުީރ.މަސައްކަތްތަާކއި މި

ގައި ބަިއވެރިވެފަ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ކިހިނެއްތޯ ވާނީ ބަދަލުވެގެން އަންަނިއރު. އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ނަމު

 އެޕްލައިކޮްށގެން ވަރަށް ިދގު ްޕރޮސެސްތަކެއް އަންނާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަންކަމާއި  ންކަން. އެހެންވީމާ، އެމު ކަމުހިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު ފާހަގަކުރަްއވައިފި ބައެއް 

ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާރު  ަވަނ  13ގުޭޅގޮތުން އަދި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ބާރާްތ ވުންތަްއ ޝާމިލުވާގޮތަްށ އަލުން ޢިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުެރއްިވ ކަންބޮޑު  ަބއެއް މާއްދާގެ )ށ( ަގއި 

ނޑުމެންނަށް މި ނިންމުނީ. އެއީ އެހެންވީމާބަދަ ކަންކަން އެ ފާހަގަކުރެްއިވ  އެ ޢިބާރާތް ފަހުން އެ ،ލުކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހިގެން އޮތް މާއްދާއަށް ގޮތަށް ޢި ކަންކަން ހިމެނޭ ބާރާތް ރަނގަޅުކުރަން ފުރުޞަތު ބާއްވާފައި އަުޅގަ

ނޑުވަނަ ބައި. އޮނި  4ކުރަނީ. އެއީ  މި ދަތުރު ޭމޒުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަނަ މާއްާދއަށް އިދާރީ 14 ގަ

 ދަންނަވަން.  

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން އިދާރީ

ނޑު.  ޕަބްލިކް ަސރވިސް މީިޑއާ ހިންގާީނ،  (ަގވަރިނންގ ބޯޑު. )ހވަނަ މާއްދާ،  14ހަތަރުވަނަ ބައި، އޮިނގަ

ޕަބްލިްކ )ށ(  އްާޔ ޢައްޔަނުކުރާ ަގވަރނިންގ ޯބޑަކުންނެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރި

  މެންބަރުންގެ މައްޗަެށެވ.)ހަތެއް(  7ސަރވިސް މީިޑއާގެ ަގވަރނިންގ ބޯޑު ެއކުލެިވގެްނވާނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅަށް އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަން. 

 



  

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ދުވަހު ޕަބްލިކް ގާވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(. މި  15ލުން ްނގ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާގަވަރނި

ކަމަށް އެދި  ސަރވިސް މީިޑއާގެ ަގވަރިނންގ ބޯުޑގެ މެންބަރުކަން ައދާކުރުމަށް ޝައުުގވެިރވާ ފަރާތްތައް އެ

ދުވަހުގެ ފުރުޞަެތއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީުހން ހުޅުވައިލަން ވާނެެއވެ.  ފަހެއް() 5ށް މަދުވެގެން ކުރިމަތިލުމަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެދަށުން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް . )ށ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )ށ( ދަންނަވާލަންތޯ ނުކިޔާ އޮތީމަ. 

ކަމަްށ  ން އެވެްސ އެ ފަރާތު ޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންހުށަހަ  މީޑިއާެގ ަގވަރނިންގ ޯބޑުެގ މެންބަރުކަމަށް ނަން

ވަނަ މާއްާދެގ  17ޫނނުގެ ގާމި ، އި ފަރާަތކީ ކާުކކަން އަްނގައިދޭ ަރސްމީ ލިޔުމެއްެގ ނަކަލާ އެ، އިއެދޭކަމުގެ ިލޔުމާ

ާއެގ މީޑި، އި ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބުނާ ކުށުގެ ރެކޯޑްފޯމާ 17ނޫނުގެ ގާމި ، އިފޯމާ )ށ( ގައި ބުނާ އިޤްރާރު

 މަސައްކަުތގައި އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚުލާސާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަްށ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތް 15އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން 

 ވަނަ މާއްދާ ުކރިއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.  16ަޅކަށްފަހު( ެއހެންވީމާ، ވަންޏާ. )ަވގުތުކޮ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

މެންބަރުންެގ ޝަރުޠު. ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިއާގެ ަގވަރނިންގ ބޯުޑެގ މެންބަރުންގެ ކިބައިަގއި  .ވަނަ މާއްދާ 16

ިސވިލް  އަހަރު ފުރިހަމަވެފަިއވުން. )ށ( )އަށާރަ( 18މުރުން އު (ރުޠުތައް ހަަމާވން ވާނެެއވެ. )ހއަންނަނިވި ޝަ

ދައުލަުތެގ ތިންބާރުންކުރެ ބާރެއްގެ މުަވއްޒަފެއް ކަމުަގއި ނުވުން.  )ނ(ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފެއް ކަުމގައި ނުވުން. 

 )ބ(ަގއި ނުވުން. ސަރުކާރު ޙިއްާސވާ ެއހެން ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުަގއި ހިމެނޭ މީހެއް ކަމު )ރ(

ކަމުަގއި ނުވުން.  ޕާީޓެއއްެގ މުަވްއޒަފެއް ޕާީޓއެްއގެ މަޤާމެްއަގއި ހުރި މީހެއް ކަމުަގއި ނުަވތަ ސިޔާސީ ސިޔާސީ

އިންތިޚާބުކުެރވިގެން ުނަވތަ ޢައްޔަނުކުެރވިގެން ަދއުލަުތގެ ެއްއވެސް މަޤާމެއްަގއި ހުިރ މީހެއް ކަމުަގއި ނުވުން.  )ޅ(

ނޫނޫަގިއ ގާ )އ(ެވސް މުއައްަސސާެއއް ނުވަތަ އިދާާރއެްއގެ މުަވއްޒަެފއް ކަުމގައި ނުވުން. ދައުލަުތގެ ެއއް )ކ(

ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަްނގެ ކުށެއް، ނުވަތަ މާރާމާރީގެ ކުށެއް، ނުވަތަ ަވއްކަުމެގ ، ޙީލަތުގެ ކުށެއްއި މަކަރާ ގެންވާބަޔާންވެ 

)ފަހެއް( އަހަރު ހަމަނުވާ، ނުވަތަ އެ  5ނިމުނުތާ ކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޒުޮކށް  އެ، ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ

 ކަމުގައި ުނވުން. )ފަހެއް( އަހަރު ހަމަނުވާ މީހަކު 5ކުށުގެ އަދަބަށް މަޢާފް ލިބުނުތާ 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ،  މިއަިއ ވަނަ މާއްދާގެ  16މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އަުޅގަ

 ާދގޮތަށް ޖެހިގެން އޮްތ މާއްދާއަްށ. ަކމަށް ވަންޏާ ކުިރއަށް ޝަރުޠުތައް އެކި އަކުރުަތކުން އިތުރު ިޚޔާލުފުޅެްއ ނެތް

 ން. އެއީ ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއު ވަނަ މާއްދާއަށް. 17

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ަގވަރނިންގ ބޯުޑެގ ވަނަ މާއްދާ 15ނޫނުގެ ގާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. މި 17

)ކ( ިމއިން  ،)ޅ( ،)ބ( ،)ރ( ،)ނ( ،)ށ( ،ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( 16ނޫނުގެ ގާޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކީ، މި މަ

ްއ ފޯމެ  އަކުެރއްަގއި ބުނާ މަޤާމެއް ނުވަތަ ަވޒީފާެއްއގައި ހުރި މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގޭނެ އިޤްރާރު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ެގ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޮއފީހަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެެވ.  15ނޫނުެގ ގާފުރިހަމަކޮށް، މި 

، ކަމަށް ވާނަމަ ފޯމުގައި ބުނެވިދިޔަ މަޤާމެއް ނުވަތަ ވަޒީާފއެްއގައި އެީމހަކު ހުރި ގޮތުން ހުށަހަޅާ އިޤްރާރު މި

ހުގެ ރުހުން އޭނާއަށް ލިބިއްޖެ ގ ބޯޑަށް ޢައްޔަންުކރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގަވަރނިން 

މި  )ށ(ކަމަްށ އިޤްރާރުެވ ސޮިއކޮށްފައި ޮއންނަންވާނެއެވެ.  ލަތެއްގަިއ އެ މަޤާމު ުނވަަތ ވަޒީާފއިން ވަިކވާނެހާ

ގެ ޮގތުގައި ހިމަނާފަިއވާނެެއވެ.  1ފޯމު މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބުނާ އިޤްރާރު 17ނޫނުގެ ގާ

ޤާމަކަށް ކުރިމަތިާލ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ ަގވަރނިންގ ޯބޑުގެ މަ 15ނޫނުގެ ގާމި  )ނ(

 މީހަކު ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ވަަނ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބުނާފަދަ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް 16ނޫނުގެ ގާމީހަކީ، މި 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ެގ  15ނޫނުގެ ގާފައިވާ ކުުށެގ ރެކޯޑް ފޯމެއް މި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފުރާ އުލަތުގެ ކަމާޓަކައި، ދަ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނާ  17ނޫނުގެ ގާމި  )ރ( ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

  ަގއި ހިމަނާފައިވާނެެއވެ.ގެ ގޮތު  2ނޫނުގެ ޖަދުވަލު ގާފޯމް މި  ކުށުގެ ރެޯކޑް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދއަްށ ވެސް އެްއވެްސ ބޭފުޅަުކ  17، ެއހެންވީމާމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނޑުމެން ދާނަން 18، ކުަރއްވާ އިުތރަކަށް. އެހެންވީމާއިޢުތިރާޟެއް ނު  . ވަނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 



  

ވަނަ މާއްާދެގ  15ގެ ޤާނޫނުމި  -ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 18ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދިނުން.  -ވަނަ ާމއްދާ  18

ކަމަށް  ދަށުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ަގވަރނިންގ ބޯުޑެގ މެންބަރުކަމަށް ޝައުގުވެިރާވ ފަރާތްތަކުން އެ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ، އެ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ަޕބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ  3ށް އެދި ނަންތައް ހުށަހަޅާތާ ކުރިމަތިލުމަ

ކަމަށް އެިދ  މީހުން އެ 7ްއގެ ނަން، އެ މީހެ 7ގަވަރނިްނގ ބޯުޑަގއި ހިމަނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ެފންނަ 

ާމއްދާެގ މި  )ށ(. ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވަން ާވނެއެވެއެުކ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާ

ެގ ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި، ަރއްޔިތުން  3)ހ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުވާތާ 

ސާކުރުމުަގއި ރައްޔިތުްނ މިގޮތުން ނަންތައް ިދރާ ން އެ ނަންތައް ދިރާސާކުރަންާވނެއެވެ.ބެހޭ ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ ކަމާ

 ފަާރތްތައް ޙާޟިރުކޮށް ސުވާުލކުުރމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ނަންތަކުގެ ވެރި ށްބެހޭ ކޮމެޓީއަ މަޖިލީހުގެ ކަމާ

ން ނަންތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމައި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުން، ބެހޭ ކޮމީޓީ  ން މަޖިލީހުގެ ކަމާމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށު )ނ(

  ވެ.ކަށް، އެ ނަންތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެ ވީ އެންމެ ައވަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 19އިތުުރ ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތިއްޔާ ، އެހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 .އި ކުރިއަށްތްގޮތަްށ ބާއްވާފަިމއޮއަށް، ވަނަ މާއްދާ 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

  ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއގެ ގަވަރނިްނގ ބޯޑަށް  .ގަވަރނިްނގ ބޯޑަށް ަޢއްޔަނުކުެރވޭނެ ީމހުން ާމއްދާ.ވަނަ  19

ޅޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެ 18ނޫނުގެ ގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަންވާނީ މި 

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްަޔތުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް  ަބއިެވރިވި ހާޒިުރވެ ވޯުޓގައި ގައިއެއް މީހުންގެ ތެރެއިން، ޖަލްސާ

ރުހުން  ވަނަ ާމއްދާ. 20)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  މީޑިއާެގ ަގވަރނިންގ ބޯޑަްށ ޢައްޔަނުކުރަން ފާްސވާ މީުހންނެވެ.

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ަގވަރިނންގ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެފޮނުވުން.  ލުން ނަންނުލިބޭ މީހުންގެ ބަދަލުގައި އަ

މި  ންކުރެ ނަމަކަށްގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ މީހުންެގ ަނންތަކު

 އްާދގައި ބުނާ އަޣްލަިބއްޔަތު ވަނަ މާ 19ނޫނުގެ ދަށުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ނަގާ ވޯޓުގަިއ، މި މާއްދާގެ ގާ

ނޑައަޅާަފިއވާ އުޞޫލުތަާކއި އެްއގޮތްވާގާމި ނުލިބިއްޖެނަމަ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ގޮތުގެ މަތީން  ނޫނުގައި ކަ

ިމގޮތަްށ ނަން ފޮނުވުމުގައި ކުރީން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ެވސް  ފެންނަ ނަމެއް އަނެއްކާ

މަޖިލީހަށް ޓަަކިއ ރައްޔިތުްނގެ  ވެސް އަލުން ދިރާާސޮކށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުން ނުލިބުނު ނަންމަޖިލީހުގެ ރު

 ިތޔާރު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ފޮނުވުމުގެ އިޚު



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަޅު ބޮޑު ކަމެއް ނެތްހެން. ަގނޑަށް ހީވަީނ މާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

  ވަނަ މާއްދާައށް ވަަޑއިގަންަނވާ. 21، އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑއާގެ ަގވަރނިންގ ބޯޑަްށ  19ނޫުނގެ ގާމި  ވަނަ މާއްދާ. 21

ކުރާނީ، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން  ން ފާސްކުރި މީހުން އެ މަޤާމަށްޢައްޔަންކުރުމަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތގެ އިްޤރާރުގައި ޮސއިކުރުާމއެުކއެވެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުިރއަށް. ، ރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާހުޅުވާލަން މި... )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އިތު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ން އިދާރީމޭޒު

 3ނޫނުގެ ޖަދުވަލު ގާރާރު، މި ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިޤު 21ނޫނުގެ ގާމި . ރާރުމެންބަރުންގެ އިޤު ވަނަ މާއްދާ. 22

ެގ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއގެ ަގވަރނިންގ ޯބޑު -3)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޖަދުވަލު  ގައި ހިމެނިފަިއވާނެެއވެ.

ނޫނުގެ ގާނަންބަރު: ) ޫނނުގާ، އައިީޑކާޑު ނަންބަރު(ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް، އަހުރެން )މެންބަރުންގެ އިޤުރާރު. 

ެއއްގޮްތާވގޮތުގެ ަމތީން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް  އާވަަނ މާއްދާ 21ނޫނުގެ ގާޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިއާގެ ، (ނަންބަރު

 ހަމަހަމަކަމާ  އިޔިތުންނަށް އަމާނާތްތެރިކަމާމީޑިއާގެ ަގވަރނިންގ ބޯުޑގެ މެންބަރުކަމާއި މި ޙަވާލުވަނީ، ދިވެހި ރައް

ޕަބްލިކް ، އިޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ މަޤްޞަދުތަކާ، އިއެކު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާ

ހަމަތަާކ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް  އިއްުމ ސިޔާސަތުތަކާއާ ސަރވިސް މީޑިާއގެ 

ެއކު ޕަބްލިކް  ނޫނާ އެްއގޮތަށް ތެދުވެރިކަމާގާޑިއާެގ ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީ، އިއެކު ކުރުަމށާ މާއަމާނާތްތެރިކަ

 މި ތާރީޚުގަެއވެ. )ތާީރޚް...(، ލުހާރާރުވާ ޤްވުމަށް އި ކަމުަގއި ސަރވިސް މީިޑއާގެ ަގވަރނިންގ ބޯުޑގެ މެންބަރެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .21ކަމަށް.  އް ެނތިއްޔާ ައޅުަގނޑު ކުިރއަށްދާން މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމެ

 



  

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ ަދށުން، ޕަބްލިކް ސަރވިްސ  19ނޫނުގެ ގާ މި . ަގވަރނިންގ ބޯޑަށް ޢައްޔަނުކުރުން ވަނަ މާއްދާ. 21

 ކުރި މީހުން އެ މަޤާމަށް މީޑިއާގެ ގަވަރނިްނގ ބޯަޑށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް

ދެއްޯތ  23 މަޤާމުގެ މަްސޫއލިއްޔަތުެގ އިޤްރާުރގައި ޮސިއކުރުމާއެުކއެވެ.އެ ކުރާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަން

ނޫާނ ގާމި ، ޕަބްލިްކ ސަރވިްސ މީޑިާއެގ ަގވަރނިންގ ބޯޑުން. ަގވަރނިންގ ބޯޑުގެ އުޞޫލުތައް ދަންނަވަންވީ. 

ނޫނާ ގާމި  -)ހ( ކަންކަން ހިންގުމުގައި އަންނަނިިވ އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވާން ާވނެއެވެ.އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތީން 

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަށް  -. )ށ(ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރުމަށް، ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ފޯރުވާ ނުފޫަޒކަށް ބޯނުލެނބުން

އްޔަތު ޘި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނުވަތަ މަޤާމުގެ ޙައި ނެރުމަށާއި، ތިންވަނަ ފަރާތެްއގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަށް ނެެރދިނުމަށް،

 .ބޭނުން ނުކުރުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، . މި ވަރަށް ސާފުހެން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަެންއހެން މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތްހެން

 ކުރިއަްށވަަޑއިގަންަނވާ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

އަންނަނިިވ  އިޕަބްލިްކ ސަރވިސް މީިޑއާގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑާ. ަގވަރނިްނގ ބޯުޑގެ ޒިންމާތައް ނަ މާއްދާ.ވަ 24

ގޮުތގެމަތީން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާެގ  އެއްގޮްތވާ ނޫނާގާމި  -)ހ( ޒިންމާތައް މަތިކުރެިވގެންެވެއވެ.

ނޑަެއޅުން ަޓކަިއ، އިސް މެނޭޖްމަންޓުން އެކުލަވާާލ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގުމަށް -. )ށ(ސިޔާސަތުތަްއ ކަ

ނޑު ފާސްކުރުމާ  އިމުވަްއޒަފުންނާ ނޑާ، އި މުސާރައިެގ އޮނިގަ  މުސާރައަށް އިސް  އިމުވަްއޒަފުންގެ އޮިނގަ

ީމޑިާއގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް  . )ނ(ދިނުން މެނޭޖްމަންޓުން ގެންނަން އެދޭ ބަދަލުތައް ގެނައުުމގެ ހުއްދަ

. ެއްއގޮތަށް ކަންކަން ހިންުގމުގެ މަގުފަހިކޮށްދީ، ފުރުޞަުތތައް ތަނަވަްސކޮށްދިނުން އިސިޔާސަތުަތކާ  އިމަޤްޞަދުތަކާ

 ގޮުތގެމަތީން ނޫނުގައި ަކނޑަައޅާފަިއވާ ގާމި  ކަށްމަޤާމުތަމެނޭޖްމަންޓުގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ އިސް  )ރ(

ނޫނާ އެްއގޮތްާވގޮުތގެ ގާމުގައި ކުރާންޖެހޭ ކަންކަން މި މަޤާމުތަކުން މީހުން ވަކިުކރު އެަފދަ، އިމީހުން ޢައްޔަނުކުރުމާ

ެވސް، ަގވަރނިންގ ޯބޑުްނ  މި މާއްދާަގއި އިްސވެ ބަޔާްނކުރެުވނު ކަންކަމުގެ އިތުރުން . )ބ(މަތީން ކުރުން

 . ނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ކަންކަންކުރުންގާންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ގޮުތގަިއ މި ކުރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ަވޑަިއގަންނަވާ.  ކަމަށް. ކުިރއަށް ަމއްސަލަެއއް ނެތް، އެހެންވީމާޙުސައިން ޢަބްދުއްލަޠީފް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ށް ޕަބްލިކް ސަރވިްސ ދުވަހުން ދުަވހަ )ހ(. ަގވަރނިންގ ބޯޑުން ކޮްށގެން ނުވާނެ ކަންކަން ވަނަ މާއްދާ. 25

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ )ށ( ގަވަރނިްނގ ބޯުޑން ބެހިގެން ނުވާނެއެވެ.، އިމީޑިއާ ހިންގުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަމާ

ަގަވރނިންގ ބޯޑުން ބެހިގެން  އިމުވައްޒަފުްނގެ އެިޑޓޯރިއަލް މިނިވަންކަމާ އިންނާހިންގުމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ެވރި

އްމު ެއިޑޓޯރިއަލް ސިޔާސަތުތަާކިއ އާކުންފުީނގެ ، ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އްދާގެ )ށ(މި މާ )ނ( ނުވާނެެއވެ.

ކަން ރަނގަުޅކުރުމަށް ކުންފުނީގެ އިްސ  ވާނަމަ، އެ ކަމަށް  ކަމެއް ހިނގަމުންދާ ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާއި ޚިލާފު

 ވެ.މެނޭޖްމަންޓަށް މަޝްވަރާދިނުމަކީ ަގވަރނިންގ ބޯޑުން ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެކެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ؟ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޞްލާޙެއް އޮިތއްޔާ ނޫނިއްޔާ ޚިޔާލުފުޅެއް އޮިތްއާޔ ކިހިނެއް

ވަަނ މާއްދާއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް  26، އެހެންވީމާއަރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(  ވާހަކަފުޅުދެްއކުމަށް ފުރުޞަތު

  ންނަވަން.ދަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިާއގެ ަގވަރނިންގ ޯބޑަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުެރވޭީނ . ދައުުރގެ ުމއްދަތު ވަނަ މާއްދާ. 26

 ދުވަުހގެ ދައުރަކަެށެވ. އަހަރު 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަހަރު ހުންނަނީ.  5ންބަރުން. އެހެން ހުރިހާ ތަނެއްގައި މެ، އަހަރަށް ދެްއތޯ. އެހެންވީމާ 7ތު މުއްދަ

 ަވޑަިއގަންނަވާ.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުިރއަށް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

 7މުއްދަތަކަށް ހުރެވޭނީ  ކަމުގައި އެކަކަށް އެންމެ ދިގު ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގަވަރނިްނގ ބޯޑުގެ މެންބަރު

 ދައުރަެށވެ. 2 ދުވަހުގެ އަހަރު

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަާވ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ެއ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން . މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދިނުން ވަނަ މާއްދާ. 28

ސިީޓ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ފޮުނވުމުން، ކުންފުީނގެ ގަވަރނިްނގ ބޯޑަްށ ބޭނުންވެ، އިސްތިޢުފާދިންކަމުގެ 

  ެއކު މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވާނެެއވެ. ކަން އެންގުމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކަންނޭނގެ. ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ދެްނ އޮތް މާއްދާއަށް މައްސަލަެއއް ނެތް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް  ޒުެރއް ނެތި ަގވަރނިންއުބޫލު ގުމެންބަރަކު މަ. މަޤާމުން ވަކިކުރުން .ވަނަ މާއްދާ 29

 މަސްދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެަނމަ ނުވަތަ އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރާ  6ޙާޟިރުނުވާތާ ވިދިވިިދގެން 

ލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފިނަމަ، ެއ ނިންމުން ރައްޔިތުންގެ ިއގެ އަޣުންގ ބޯުޑގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބަކަމަށް ގަވަރނި

އެކު  ލަބިްއޔަތުން އެ ނިންމުން ފާސްކުރުމާންގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބަިއގެ އަޣުމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، މަޖިލީސް މެންބަރު

 ުކރެވޭނެެއވެ.އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކި

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޙުސައިން ޢަބްދުއްލަޠީފަށް ފުރުޞަތު. ޙުސައިން  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު ލަޠީފް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

ނޑު މިހާރު މި  ވަނަ މާއްާދއާ 29ން ކަމަށް ހުށަހަޅާލަ ައޅުަގނޑު ހުަށހެޅުމެއް ޝުކުރިއްާޔ. ގުޭޅގޮތުން. އަުޅގަ

 އަންނިވި  ވަިކކުރެވޭނީ މެންބަރަކު މަޤާމުން ެމންބަރުކަމުގެ ބޯުޑގެ ަގވަރނިންގް ށް ގެންނަންެވގެންގޮތަ ދަންނަވާލާ



  

 ަބޔާންކޮށް ރެިވއްޖެކަންަވކިކު މަޤާމުން ެއ މެންބަރަކު ،މެދުވެިރވެގެން  ޙާަލތެއް ތެެރއިން ޙާލަތްތަކުގެ

 ަގވަރނިންގ ޢުޒުރެއްނެތި މަޤްބޫލު ލިޔުމަކުންނެވެ. )ހ( ގައި މެންބަރަކު ފޮނުވާ މެންބަރަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 މަޤާމުގެ އޭނާގެ  ފާއިުތވުން. )ށ( ެމންބަރަކު މަްސދުވަސް 3 ވިިދވިދިގެން ޙާޟިުރނުވާތާ ޖަލްސާތަކަށް  ބޯޑުގެ

 ރައްޔިތުންގެ  ެއ ނިންމުން  ،ފާސްކޮށް ައޣުލަބިއްޔަތުން ބޯުޑގެ ގަވަރނިންގ ކުާރކަަމށްއަދާނު މަސްއޫލިއްޔަތު

 މެންބަރެްއގެ  ބޯުޑގެ މަޖިލީހުން އެ ނިންމުން ފާސްކުރުން. )ނ( ަގވަރނިންގ ރައްޔިތުންގެ ،ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހަށް

ހުމާލުވުން ނުވަތަ އެ ކަމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން އި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަާދކުރުމުގައި އަާދކުރަންޖެހޭ ހައިސިއްޔަތުން

 ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެ  ،ނިންމައި ކަމަށް ފެނިއްޖެ ކޮމިީޓއަކަށް ބެހޭ ކަމާ މަޖިލީހުގެ ނުދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުްނގެ

 ފާސްކުރުން. މި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ިއނގޭތޯ.  ނިންމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަންޮކޅެއް ތަފްޞީލީ ހުށަހެޅުމެއް މުޙައްމަދު ލަޠީފްޙުަސއިން  ،ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލީ ރު ޙުސައިން ޢަބްދުއްލަޠީފްމިހާ

. އެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅުން ފައި ބައިަތއް ވަިކވަކި ކޮށްފަކޮށް ވަނަ މާްއދާއަށް ައކުރުތަކެްއ އިތުރު  9މި ހުށަހެޅުއްވީ 

ނޑުމެްނ ކުރިން ވާހަކަފުޅުަގއި ފާހަގަކުެރއްވި  ކުޭރ ކަންނޭނގެމީގެން އެބަ ަކވަރުއެ  މަސްދުވަހުެގ  6އަުޅގަ

އި މަޖިލީހުން އޮންނަނީ ދެބައިކުޅަ ެއއްބައި. އޭގެ ބަދަުލގަ މި އިމަސްދުވަްސ. ެދން ވަކި ކުރުން ކުީރގަ 3ބަދަލުގައި 

ވީާމ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކުރޭ. އެހެންސްވުން މި އެއްޗެހި އެބަ ކަވަރުލަބިއްޔަތަުކން ފާހަމަ ސިމްޕަލް އަޣު

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވަން އަދި ތާއީދުކުރަްއވަްނ  .ހުށަހެޅުމާ ދޭތެރޭ ވެސް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ައޅުގަ

 ފުުރޞަތު އަރުވަން.  ވެސް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކު އިންނެިވއްޔާ ތާއީުދކުރަން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 

 ވުން:އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްކެ 

އޮތީ  ވަނަ ާމއްދާަގއި މި 29ގޮތް އިނގޭތޯ. ބިލުެގ  ވަަނ މާއްދާ ޮއތް 29އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލާނަން ބިލުގެ 

 މަސްދުވަސް 6 ިވދިވިދިގެން ޙާޟިރުނުވާތާ ޖަލްސާތަކަށް ބޯުޑގެ ގަވަރނިންގ ޢުޒުރެއްނެތި މަޤްބޫލު  މެންބަރަކު

 ދެބައި  ތިންަބއިކުޅަ  ބޯޑުގެ ަގވަރނިންގ ައދާނުކުރާކަމަށް މަސްއޫިލއްޔަތު މަޤާމުގެ ފާއިތުެވއްޖެނަމަ ނުވަތަ އޭނާގެ 

 ހުށަހެޅުމުން، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަޖިލީހަށް ަރއްޔިުތންގެ އެ ނިންމުން ފާްސކޮށްފިނަމަ، އަޣުލަބިއްޔަތުން

ެއވެ. ދެްނ މަޤާމުން ވަކި ކުެރވޭނެންބަރަކު އެކު އެ މެ ލަބިއްަޔތުން އެ ނިންމުން ފާސްކުރުމާދެބައިކުޅަ އެއްަބއި އަޣު



  

 މެންބަރަކު މަޤާމުން މެންބަރުކަމުގެ ބޯުޑގެ އޮތީ ގަވަރނިްނގ މި އިމިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ޭއގަ

 ވަކިކުރެިވއްޖެކަން  މަޤާމުން އެ މެންބަރަކު ،މެދުވެރިެވގެން ލަތެއްހާ ތެެރއިން ލަތްތަކުގެހާ އަންނިވި ވަކިކުެރވޭނީ

 ޢުޒުރެއްނެތި މަޤްބޫލު ލިޔުމަކުންނެވެ. )ހ( މެންބަރަކު ފޮނުވާ އެ މެންބަރަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ށްބަޔާންކޮ

 އޭނާގެ  ފާއިތުވުން. )ށ( މެންބަރަކު މަސްދުވަސް 3 ވިދިވިދިގެން  ޙާޟިރުނުވާތާ އަށް ޖަލްސާ ބޯޑު ގަވަރނިްނގ

ެއ  ،ފާސްކޮށް އަޣުލަބިއްޔަތުން ދެބަިއގެ ތިންބައިކުޅަ ގެބޯޑު  ގަވަރނިންގ އަާދނުކުރާކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ

ނުޑ  ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ނިންމުން ފާސްކުރުން. ދެން އަުޅގަ

ނުޑ ނޯމަލް ޖަލްސާގައި  ގަވަރނިްނގ ދެން )ނ(... މީގެ ފަހު ޢިބާރާތްކޮޅު ބަދަލުކޮށްލާނަން. އެ ތަންކޮޅު އަުޅގަ

މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ އާދަކުރުުމގަިއ އިުހމާލުވުން ނުވަތަ އެ ކަމަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ ަހއިސިްއަޔތުން މެންބަރެްއގެ ބޯޑުގެ

 އެ  ،ނިންމައި ކަމަށް ފެިންއޖެ ބެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ނުދޭނެކަމާއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ

އެ  އެ ނިންމުން، އާނ ޖިލީހުން އެ ނިންމުން ފާސްކުރުން. ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންމަ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ަތކުަގއި ލިޔެފައި އެބަހުރި. ގޮތަށް ިމހާރު އެބަހުރި ބައެއް ގާނޫނުއެ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ކޮށްލާނަން. ތަންކޮޅު ބަދަލު

ނޑު  ..މެން އެހެންވީާމ.ދެން އަޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: ރި

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަރެސްމާތޮޑާ  .ވަނަ މާއްދާ 29 .ކުރުންަގނޑުމެން ބޯޑުން މަޤާމުން ވަކިއެހެންވީމާ، ައޅު

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ޢިބާރާތްތަކަށް މި ގެނެުވުނ  ބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

އަށް ގެންނަ އެ ޤާނޫަނށް އެ މާއްދާގެ ބަދަލުގައި މިހާރު މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު މިހާރު އޮތް ިޢބާރާތު ކޮށްއެއް ބަދަލާ

 ދަންނަވަން.  ގޮތަށް އަކުރުަތކާ ެއއްކޮށް ިނންމުނީ ކަމުގައި މި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އި ބުނާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުެޠްއ ވަނަ މާއްދާގަ  16ނޫނުގެ ގާމި ވަނަ މާއްދާ. މަޤާމުން ވަިކވުން.  30

ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑއާެގ ގަވަރނިްނގ ބޯުޑގެ މެންބަެރއްެގ ކިަބއިން އުިނވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރަުކ ޕަބްލިކް 

ލަތުގަިއ ހާޤާމު ގެއްލޭ މަ .ވަނަ މާއްދާ 31ވެ. ސަރވިސް މީިޑއާގެ ގަވަރިނންގ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން ަވކިވާނެއެ 

ގޮތަށް ދައުުރގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީްސ  މި މާއްދާތަުކގައި ަބޔާންކުރާ، 30، 29، 28ނޫނުގެ ގާމި ން. ހޯދު ޙައްޤު

ކޯޓަށް މައްސަލަ  ބޯޑުގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރެވިއްޖެނަަމ، އޭނާ ވަކިކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޝަރުޢީ ގަވަރނިްނގ



  

، 29، 28ނޫނުގެ ގާމި ން. ްސވާ ަމޤާމަށް އަލުން މެންބަރަކު ހޮވުހުވެ. ލިބިގެންެވއެއޭނާައށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

މި ާމއްދާތަކުަގއި ަބޔާންކުރާގޮތަށް ަދއުރުެގ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަިކވާތާ ގިނަެވގެްނ  ،30

އެއްގޮްތާވގޮތުގެ މަތީްނ  ނޫނާގާޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންކަން މި  ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އަލުން އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު 30

ން. ހޮވުން ދައުރު ހަމަާވ މަޤާމަށް ައލުން މެންބަރު .ވަނަ މާްއދާ 33. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރިހަމަުކރާން ވާނެެއވެ

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް ވުމުން، ެއ  3ވެސް މެންބަރުކަމުގެ ދައުުރގެ މުްއދަތު ހަމަވާން  ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ

ނޫނާ ގާއްވާ މެންަބރެއްގެ ކަްނކަން މި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދެން އެ މަޤާމަށް އަލުން ޢައްޔަންކުރަ  މެންބަރުގެ ދައުރުގެ

އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައިދިނުން އެދި ގަވަރނިންގ ބޯޑުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަވަރނިންގ  .ދާގެ )ހ(ވަނަ މާއް 34ތު. ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ ރިޔާސަދެން  އަންގަްނވާނެެއވެ.

ަގވަރނިންގ ޯބޑުގެ ޖަލްސާތަުކގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް، ަގވަރނިންގ ، އިބޯޑާއި މަތިކޮށްފަިއވާ ކަންކަްނ ކުރުމަށާ

 އި ެޗއަރޕާސަނާ)ށ(  ަވއިސް ޗެއަރ ޕާސަނެއް ޮހވަންވާެނެއވެ. އިބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ޗެއަރޕާސަނަކާ 

ދިނުމުގަިއ ބައިވެރިވީ މެންބަރުންެގ  ސް ޗެއަރޕާސަން ހޮވާނީ ގަވަރނިްނގ ބޯޑުގެ ޖަލްސާައށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުވައި

( ށވެސް މި ާމއްދާެގ ) ަވއިސް ޗެއަރާޕސަން މަޤާމުން ވަިކކުރެވޭނީ އިެޗއަރޕާސަނާ)ނ(  އަޣްލަބިއްޔަތުންނެެވ.

ވަިއސް  އިޗެއަރޕާސަނަކާ )ރ(  ރަން ލިބިގެންނެވެ.ބުނާ މިންވަުރގެ ާތއީދެއް އެ މަޤާމުތަކުން ވަިކކު ގައި އެ

ށް އަދެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާ ހަމަ އް ހޮވުމަށް ބާްއާވ ގަވަރނިްނގ ބޯުޑގެ ޖަލްސާަގއި ވޯޓު ަނަގއި އެޗެއަރޕާސަނެ 

އިނގޭޯތ  އެ ނިމުނީ މުރުން އެންމެ ދޮށީ މީހެކެވެ.އުބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

 އެ މާއްދާ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ އަކުރުތަކަށް ޚިޔާލުފުެޅއް އިުތރު ނޫނިއްޔާ ސަމާލުކަމަށް  34ގަވަނިްނގ ބޯުޑގެ ރިޔާސަތުަތއް ެއއީ 

ކުރުމަށް. އަށް ދަތުރުވަނަ މާއްދާ 35ތެއް އަރުވާަފއި ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އަދިވެސް ކުޑަ ފުރުޞަ

 ވަނަ މާއްދާ.  35އެހެްނވީމާ،  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފަހަރު ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބާްއވަްނ  1މަދުވެގެން މަހަކު  .ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 35ޖަލްސާތައް. 

ވެިރ ާބްއވާނީ ޗެއަރޕާސަްނގެ އެްނގުމަށެވެ. ޗެއަރޕާސަނަށް ޢުޒުރު  ގަވަރނިްނގ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް. )ށ( ވާނެެއވެ



  

މެދު ނަގާ  އި ބުނާފަދަ ވޯޓެއް ޗެއަރޕާސަނާ( ގަނވަނަ މާއްދާެގ ) 34ނޫނުގެ ގާނުވަތަ ިމ ، ޙާލަތެްއގައި  ވެއްޖެ

ނޑި  ންމެންބަރު 3 ަގވަރނިންގ ބޯުޑގެވެ. )ނ( ށް މި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންެވއެަވޅެްއގަިއ، ަވއިސް ެޗައރޕާސަނަދަ

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޖަލްސާއެްއ ބާއްަވއިދިނުމަށް އެދެފި ހިނދެއްަގއި، ބޯުޑގެ ޖަލްސާެއއް ޗެއަރޕާސަން ބާްއަވއިދޭން 

ްނ ދުވަްސ ކުރި 3ޭބއްުވމުގެ ޖަލްސާ  ،ޖަލްސާެއްއގެ ނޯޓިސް  ަގވަރނިންގ ބޯޑުެގ ކޮންމެ. )ރ( ވާނެެއވެ

 4ދަދަކީ އަނޫނީ ގާދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ޭބނުންވާ ވަރނިންގ ބޯުޑެގ ބައްގަ )ބ(  މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ އެިކއެިކ މި ނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަކނޑަައޅާފައި ނުވާަހއި ހިނދަކު، ގާ މި . )ޅ( މެންބަރުންނެވެ

 . ންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުންނެވެނިންމުންތައް ނިންމަމުން ގެންދަންވާނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުވެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވާ މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވނަ މާއްދާގެ އަކުރުަތކަށް.  35ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން މި 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމް ވާހަކަދެްއކެުވން:

މެންބަރުން  3އްަވއިދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ އެބަޮއވޭ ދުަވސް ތެރޭަގިއ ބާ 3 ޖަްލސާއެއް ްނގ ބޯުޑގެ މި ގަވަނި

، ންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. އެހެްނވީމާކުރަމަލުޢަ ގައި ނުބާްއވާ ދީފިއްޔާުމ ދެން ތަނު ސޮއިކޮށްފިްއޔާ ދެއްތޯ. އެ

ދާނެ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގަިއ ވެސް އެަބއޮވޭ ނުބާްއަވއިފިއްޔާމު ެއއަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން އެދިގެން ބޭްއވި

ނޑަށް ހީަވނީ ކޮންމެވެސް ެއއަްށ ، ބާއްަވއިނުދީފިއްޔާ. އެހެންވީމާ ކަމަށް ޖަލްސާ މުޤައްރިރު އަުޅގަ

ވާނެ ގޮެތއް އިންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޖެހޭނޭ ބުނެފިއްޔާ ނުކޮށްފިއްޔާ ކަމެއް ކުރަން ވާނޭއިންނަންޖެހޭނެހެން ބާއްވައިދޭން

 ބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު ގަ

 

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ށް ވަަޑިއގަންނަވާ. ެއކަމަކު އަދި އެބައޮތްއަރި ދެން އޮތް މާއްާދައށް ވެސް ކު ،ހެންވީމާއެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

ށް ވެސް ކުރާ ރަކަކޮންމެ މެންބަ ބޯޑުގެ ރނިްނގނާޔަތްތައް. ގަވަޢިނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ. މުސާރަ އާއި ވަ 36

ނޑައަޅަންވާނެ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ އެއްެއކަށީގެްނވާ ުއޖޫރަ މަސައްކަތްތަކާ އެެވ. މިގޮތުން ބެހޭ ކޮމިޓީން ކަ

ބޯޑުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކަށް ަވކި މެންބަރަކަށް އުޖޫރައެއް ދޭނެ އުސޫލުން ނުވަތަ މި ގާނޫނުން ބޯޑާއި މަތިކޮށްފައިާވ 

ކަން ހަމަޖެއްސިދާނެ  ަސއްކަތްތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ޕާރޓްޓައިމް ުއޖޫރައެއް ދޭނެ އުސޫލު ެވްސ މިޒިންމާތަކާއި، މަ

އުޖޫރައިގެ އިތުރުން، ދައުލަުތެގ  ނެއެވެ. )ށ( ަގވަރނިންގ ބޯުޑެގ މެންބަރުންނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދެވޭ

ބޯޑުތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް  މުއައްަސސާތައް ހިންގުމަށް އެކުލަވާެލވޭ  އިމިފަދަ އިދާރާތަކާ

ނޑައެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.  ފަދަ ޢިނާޔަތްތައް ދޭން ކަ

ުޑގެ ރނިްނގ ބޯމަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ުއޞޫލު. ގަވަ އި ވަަނ މާއްދާ. އެހެން ަވޒީފާތަކާ 37)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ އިސް މެނޭޖްމަންޓަށް  38ނޫނުގެ ގާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މި 

ނަޑއަޅާ  ވަނަ  16ނޫނުގެ ގާހަތަރު މެންބަރުންނަށް ވެސް މި  )ތިނެއް( މެންބަރުން ފިޔަވައި، ބާކީ ތިބި 3ކަ

ސަރވިސް މީިޑއާގެ ވަޒީާފއެއް ފިަޔަވއި އެހެން ަވޒީފާތައް އަާދކުރެވޭެނއެެވ.  ޕަބްލިކް، އިމާއްދާގައި ބުނާ ވަޒީފާތަކާ 

ނޫނުަގއި ަގވަރނިންެގ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ގާބުން، މި ނަމަވެސް މިގޮތުން އަދާކުާރ ވަޒީާފއެްއގެ ސަބަ

އް އެޅިގެން ުނވާނެެއވެ. )ށ( ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރަމުން ދިއުމަށް އެްއވެސް ހުރަހެ އިއަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާ

ނަޑއެޅިފަިއވާ އުޞޫލުތަކާ ގާމި  ހުރި  މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާ، ިސޔާސަތުަތކާ ފުށުނާރާނޭގޮތުގެ މަތީން އިނޫނުގައި ކަ

ީމހެއްގެ ޤާބިލްކަން ހުރި މިްނވަރަކުން ކުރަމުން ގެންދިއުަމކީ، ޕަބްލިކް ސަރވިްސ  ޢިލްމީ މަސައްކަތްތައް އެ

ގ ބޯުޑގެ އެްއވެސް މެންބަރަކަށް މަނާކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ަގވަރމެންޓް ބޯޑުގެ މެންބަރެްއގެ ހުރި މީޑިއާގެ ަގވަރނިން

ނޑަެއޅޭ ަވކި ައގެއް ޭއގެ މުޤާބިލުގަިއ  ހުނަރުވެރިކަމުން ޕަބްލިކް ާސރވިސް މީީޑއާއަށް ބޭނުންތެިރ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. މި ގާނޫނުގަިއާވ  38 .ެމނޭޖްމަންޓް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިސް ...ލިބޭގޮތަށް ދިނުމަކީ ވެސް

 އް ހޮވުމާ ސް ޗެއަރޕާސަނެވައި  އިގޮތުގެ މަތީން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގަވަރނިްނގ ބޯޑުގެ ެޗއަރޕާސަނަކާ

ވިްސ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ިހންގާ އިސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ޮގތުގަިއ، ޕަބްލިކް ސަރ ،އެކު، ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް

ޑިޕިއުޓީ މެނޭޖިން ަޑިއރެކްޓަރުން، ގަވަރނިްނގ ބޯުޑގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  2، އި މީޑިއާެގ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާ

ޑިިޕއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް  2 އިހޮވަން ވާނެެއވެ. )ށ( ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާ

ޙާޟިރުވެ ވޯޓުދޭ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެަބއިގެ އަޣްލަބިއްޔަުތގެ ތާއީުދ ހޮވޭނީ، ަގވަރނިންގ ޯބޑުގެ ޖަލްސާއަށް 

ޑިިޕއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން އެ  2 އިލިބިގެންނެވެ. )ނ( ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާ

ށް ލިިބގެންނެވެ. )ރ( އެްއވެސް ކަމަ ަގވަރނިންގ ބޯުޑގެ ތިންބަިއކުަޅ ދެބައި ތާއީދު އެ، މަޤާމުތަކުން ވަކިކުެރވޭނީ

ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމު ހުސްެވއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، ޕަބްލިކް ަސރވިސް މީިޑއާ ހިންގުމުެގ  ހުރެ މެނޭޖިން ސަބަބަކާ

ޑިޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރުްނގެ ތެރެއިން ަވގުތީ ގޮތުން އެ މަޤާމާ  2ކަންކަން އިސްވެ ބަލަހައްޓާީނ، 



  

ނަޑއަޅާ މީހެކެވެ. )ބ( އެްއވެސް ސަބަބަކާ ޙަވާލުވުމަށް ގަވަރނިްނގ ހުރެ ަޕބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއގެ  ބޯުޑން ކަ

އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސެންދެން، ، ލަތެއްަގއިހާމަާޤމު އެއްފަހަރާ ހުސްެވއްޖެ  3އިސް މެނޭޖްމަންޓުގެ 

ނޑައަޅަްނ ވާެނއެވެ. ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީިޑއާ ވަގުީތ ގޮތުން ހިްނގާނެ ަފރާތެއް، ަގވަރނިންގ ބޯ  ޑުން ކަ

ލަތު. ޕަބްލިކް ސަރވިސް ހާންޓުގެ މަޤާމަކުން ވަިކކުރެވޭނެ އިސް މެނޭޖްމަ ވަަނ މާއްދާ. 39)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް، މި މަޤާމުގެ ތެރެއިން މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހަކު، 3މީޑިއާގެ އިސް މެނޭޖްމަންޓުގެ 

ލަތްތަކުންކުރެ ހާައންނަނިވި ، އްާދެގ )ނ( ެގ ދަށުން ަގވަރިނންގ ބޯޑަްށ ލިބޭ ބާރުވަނަ މާ 38ނޫނުގެ ގާ

ތަކާިއ ޚިާލފުވުން ނުވަތަ އެއިން ްއޔަތު)ހ( މަސްއޫލި ލަތެއްގަިއ މެނުވީ ބޭނުްނކޮށްގެން ުނވާނެެއވެ.ހާ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ހިްނގުމަ އާނުަގއި ޕަބްލިކް ސަރވިސަސް ީމޑި( މި ގާނޫ)ށއްޔަެތއް ުނއުފުލުން. މަސްއޫލި އްުމ އާ ށް ކަ

އަދި ނުދޭ ނޫންތޯ!  40ވަަނ މާއްދާ ދެއްތޯ! ދުވަހުން،  40 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ސިޔާސަތުތަާކއި ޚިލާފުވުން.

ނޑަައޅާފަިއވާ ިސޔާަސތުތަކާގާމި  -)ހ( 40 .ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުުމގެ ޒިންމާ އުޞޫލުތަާކ ޚިލާފު  އިނޫުނގަިއ ކަ

، އިނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމަ ޕަބްލިްކ ސަރވިްސ މީިޑއާ ހިންގުުމަގއި ދުވަހުން ުދވަހަށް، ނުވާނޭ ގޮުތގެމަތީން

 ންނެވެ. )ށ(ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ އިްސ މެނޭޖްމަންޓު

ވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުުމގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަީކ ކުންފުނީގެ ެއޑިޓޯރިއަލް ސިާޔސަތުތައް ހިންަގއި، ކުންފުނި ދު

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިއާ ުދވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމަށް  ޑިާއގެ އިސް މެނޭޖްމަންޓެވެ. )ނ(ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީ 

ގޮތް ބެލުމަކީ އިސް  ނުހިނގާންަތއް އަްނގަިއ، ކަންކަން ހިނގާބޭނުންވާނެ އުޞޫލުތައް ަކނޑައަަޅއި، އެންގު

ދެ ޑިޕިުއީޓ  އި ޕަބްލިކް ަސރވިސް މީިޑއާގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ން ކުރަން ޖެހޭނޭ ކަމެކެވެ. )ރ(މަންޓުމެނޭޖް

ހުރި އެހެން އެއްެވސް  ނުވަތަ ޓެެލޮކމިޔުނިކޭޝަންގެ ދާއިާރއާ ގުުޅން ަގއިމެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަކީ މީޑިއާގެ ާދއިރާ

ެނއެވެ. އަިދ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގުމުގައި އެ މީހުންނާ ެވގެން ނުވާލީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށްޢަމަ

މީހުން އިސްކަންދީ ަވގުތު  ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެ  މަސްއޫލިޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އިމަތިކުރެވިފަިއވާ ޒިންމާތަކާ 

އަދި އެ ނޫން މާއްދާތަުކެގ ، އިއާ  ވަނަ މާއްދާ 40ޫނނުގެ ގާވަނަ މާއްދާ. މި  41ދޭންވާނެއެެވ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( 

ދެ ޑިޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރުން  އިދަށުން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގުމުގައި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރާ

ާއއި  ކަންކަާމ އެކަށޭނަ މުސާރަ ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ އިއުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާ

 ިޑޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްަޓރުންގެ ޙައިޘިްއޔަތުން އެ  އިފުީނގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރާ ޢިނާޔަތްތަކެއް، ކުން

ނޑައަޅާނީ ޕަބްލިްކ ސަރވިްސ މީޑިާއގެ ގަވަރނިްނގ  މީހުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. ިމ އުޖޫރަިއގެ މިންވަރު ކަ

 )ހ( .ގެ ވެރީްނނާއި މުވަްއޒަފުންޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  .ވަނަ މާއްދާ 42ބޯޑުންނެވެ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

ނުޑ  އިޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ ިއސްމެނޭޖްމަންޓުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނި ހިންގާނެ ވެރީންނާ މުވަްއޒަފުންގެ އޮނިގަ

ނޑަށް ފެތޭނޭ ގޮުތގެމަތީން  24ނޫނުގެ ގާމި  ނަޑއެޅުމުން، އެ އޮނިގަ ވަނަ ާމއްާދގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ކަ



  

 މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާނީ އިސް އިވިސް މީޑިއާ ހިންގުމަށް އެކި ފެންވަރުގެ ެވރީންނާޕަބްލިކް ސަރ

މުވައްޒަފުން މަޤާމުތަކަށް  ެއްއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  24ނޫނުގެ ގާމެނޭޖްމަންޓުންނެވެ. )ށ( މި 

ޯކޕަރޭޝަންގެ ެއކި ފަންތީެގ ަވޒީފާތަކުަގއި ކުރީން ތިބި  ްނގމުގަިއ، ޯމލްޑިވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިހަމަޖައްސަމުން ދިއު

ނޑަށް ފެތޭގޮތަށް އެކި މަޤާމުތަކަްށ  އިވެރީންނާ މުަވއްޒަފުން، ަޕބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއެގ ވަޒީާފގެ އޮިނގަ

ކުރުމުގެ ން ލަށް މުަވއްޒަފުން ޢައްޔަމަޤާމުތަކަށް އަ އަދިއޮނިަގނޑަށް ުނފެތޭ މުވައްޒަފުން ަވކިކުރުމާ ބަދަލުކުރުމާ، 

އިޚްތިޔާރު ިއސް މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ނަަމވެްސ މިގޮތުގެ މަތީން މަޤާމު ބަދަލުކުރާ ނުވަތަ ަވކިކުރާ 

 ނޫނުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ ކޮމްޕެންޒޭޝަނެއް އޮތްނަމަ އެ ގާމުވަްއޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާ ބެޭހ 

 ެއވެ.ކަން ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކޮމިޓީެގ  ނޑާލުމަށްފަހުގަިއ އަުޅގަ ނޑުމެން ނަމާދު ަވގުތަށް މެދުކަ ` ައޅުަގނޑުމެން މެންދުރު އަުޅގަ

ދަންފަޅިއަްށ  ވަނަ 2މިއަދުެގ މި  .މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ން ކުރިއަށް ފަަށިއ މި ގަނެވުނީޖަލްސާ އަލު

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިރު ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިރު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްލާއިޓީއަށް މި ވަގުތު ހާޒިީރއަްށ ބަލަކޮމި

ނޑިތީމު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އި،ޢަލީ މަޢުރޫފާ ޔާމީން، ކަ

ލަޠީފް  މުޙައްމަދު ޙުސައިންއިން އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަ

މަސައްކަތްކުރާ މި  ންބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއަދު މި މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީ

ގެ މަސަްއކަތް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ގެ ބިލުއާްނނަވާނެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއެނގިަވޑަިއގަ .ބިލަކީ މިއީ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި މި  .ކޮމިޓީން މި ގެންދަނީ ވަނަ މާއްާދގެ  42އޮތީ  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދިރާސާކުރެވިފަިއ މި ެގ އާ ވަަނ ބައި ޕަްބލިކް ސަރިވސް މީޑި  5އޮތީ. ެއހެންވީމާ،  ނިޔަލަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ  43ދަށުން އަންނަ މާއްދާތައް މި އަންނަނީ. އެއީ މުޅި ބިލުގެ  ޭއގެޔާ ބާބެއްގެ ބިލުގަިއވާ، ޚިދުމަތް ކި

 ކުރިއަށް ގެންެދވުން އެދެން. 

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

ނޑު  .ވަނަ މާއްދާ 43 ނޑު އަމާއަާމޒު. ޚިދުމަތުެގ މައިގަ ަޒކަށް ޕަބްލިްކ ސަރވިސް މީިޑއާގެ ޚިދުަމތުގެ މަިއގަ

ެއކު، މީިޑއާގެ އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަްތތަކުގެ ބޭނުން ހިފަިއގެން،  ވާންޖެހޭނީ، ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީއާ



  

ތަކާ ހަމަތައް މި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ޢާއްމު ސިޔާސަތު، އިމި ޤާނޫނުގައި ބުނާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމާ

 ތަންފީޒުކުރުމެވެ.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޚިޔާުލފުޅުތަކަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

ނޑު ިޚޔާލާ ުގޅޭގޮތުން އިތުރު ެއްއވެްސ  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މި ޢިާބރާތާއި މި މާއްާދއާ ގުޅޭގޮތުްނ އަދި މަިއގަ

 44މި އޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލާފައި އެހެންވީމާ، ނުދޭ.  ގަކުރަްއވަމަކުންފާހަކަންބޮޑުވުެމއް އެްއވެސް ބޭފުަޅކު 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްއިދާރީމޭޒުން 

 އި ންމެހަރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއގެ ިޚދުމަތް ދިވެހި އެ .ވަނަ ާމއްދާ 44

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރަން ވާެނއެވެ. އަދި އިންޓަރނެާޓއި ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮްށ 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ދާއިރާ ފުޅާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެެވ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމު ދާއިރާ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުުފޅަށް.  ވަނަ މާއްދާއަށް ވެސް ުހޅުވާލަން 44 އެހެންވީމާ، ކަ

މެންބަރުގެ އެ ިވސްނުންފުޅަށް އިތުރު މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދެވުން އިްއޒަތްތެރި 

އޮްތގޮތަްށ މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް  ހާރު މިވަނަ މާއްާދ ވެސް މި 44އެހެންވީމާ، )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެދެން. 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް އެދެން. 45 އިނިންމަ

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

ނޑި ކުިރއަށް ގެންދިުއން. މި ޚިދުމަތް މެދުނު .ވަނަ މާއްދާ 45 އެކު، މޯލްިޑވްްސ  ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާގާކެ

 އި ރޭޑިޯއއާ އަދި ޚަބަރާ އިއާ  ޝަނުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔަ، ޓީވީބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޯޕަރޭ

ނޑުެމއްނެތި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއއިން ދެމުން ގެންދަްނ  މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ އެނޫން ވެސް ޚިދުމަތްތަްއ މެދުކެ

 ވާނެެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:  



  

ނޑަށް ހީވަީނ މާބޮޑު މަްއސަލައެްއ އަދި ފާަހގަެއއް ުނކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ، ިމ މެންބަރުންނަށް ހު ޅުވާލަން. ައޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާއަށް ވަަޑއިގަތުމަްށ ދަންނަވަން.  46ގޮތަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ބާްއވާފައި  އޮތް މާއްދާ ވެސް މި

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

މަސްދުވަހުގެ  6ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގާމި  -)ހ( 46ތަޞަްއވުރު. ޚިދުމަތުގެ އައު  .ވަނަ މާއްދާ 46

ކުރަމުން ގެންދާނޭގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެ ޚިދުމަތް ފުޅާ އިޒަމާނީކުރުމާ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް

ޭރޑިޯއ  1ޗެނަލް،  ޓީވީ 1ވެބްސައިްޓ،  1ގަވަރނިްނގ ބޯޑުން އެކުަލާވލަން ވާނެއެވެ. މި ޕްލޭންެގ ދަށުން، 

ވަސީލަތް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ދިނުން ލާޒިމު  1ޗެނަލް، އަދި ޕްރިންޓް މީޑިާއގެ ޚިދުމަތްދޭ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައި އެާވ ޕްލޭންގައި، ނިއުީމޑިާއެގ  ގޮތުަގއި އޮްނނަންވާނެއެެވ. )ށ( ޚިދުމަތްތަކެއްގެ

 އިޚަބަރާ، އި މީޑިއާގެ ޒަމާނީ އެިކ ވަސީލަތްތަކާ ފިލުވުން ފޯރުކޮށްދޭ ސޯޝަލްފޫހިމުނި އި މަޢުލޫމާތާ އިގޮތުަގއި ޚަބަރާ

 އިމުނިފޫހިފިލުވުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދުނިޭޔގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދަމުންދާ އައު އުޞޫލުތަކާ  އިމަޢުލޫމާތާ

 ،ދާނޭ ވިސްނުންތަކެްއ ހިމަނައި ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާ ަވންނަމުން، ކުރިއަރަމުން

 މި ޕްލޭނާއި އެްއގޮތަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގަން ފަށައިގަންނަން ވާނެެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ 47އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާ 

 މާއްދާއަށް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ޕަބްިލކް ، ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި 46ނޫނުގެ ގާމި  -)ހ( 47ދިނުން.  ޚިދުމަތަށް ހުއްދަ .ވަނަ މާއްދާ 47

ޓަކައި  ށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްއަޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ހަމަ 4 ބުނެފައި ެއވާ ނުން ލާޒިމުކަމަށްސަރވިސް މީިޑއާއިން ދި

ފަދަ ކަންކަން ދައުލަތުގެ ަކމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ޑޮެމއިން، އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ، ނުންވާ ފްރެކްއެންސީބޭ

ޕަބްިލކް ަސރވިސް މީިޑއާއިން ދިނުން  ،ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ( ަގއި 46ނޫނުގެ ގާމި  ވަރުކޮށްދޭން ވާނެެއވެ. )ށ(ކަށަ

ރޭިޑއޯ ޗެނަލް އަދި  ،ެވސް ތަފާތު ވެބްސައިްޓ، ީޓވީ ޚިދުމަތުގެ އިތުރަށް 4ކަމަށް ބުނެފައި ެއާވ  ލާޒިމު

ނޫސްމަޖައްލާގެ ޚިދުމަތް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއއަްށ ދެމުން ގެންދެވިދާނެއެެވ. ނަމަވެސް އިތުރުކުެރވޭ 

ދޭ ފަދަ ކަްނކަމުގަިއ މިފަދަ ޚިދުމަތްއެންސީ ހޯުދން، ޑޮމެއިން ެނގުންޚިދުމަތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހެދުން، ފްރެކް

 ލިބިއެއް ނުދެވޭެނއެވެ. ވީތީށްއެހެން ފަރާތްތަކާ ތަފާތު ވަކި ޚާއްޞަ އިމްތިާޔޒުތަެކއް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއއަ



  

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ވަނަ މާއްދާައށް ވަަޑއިގަންަނވާ. 48އެހެންވީމާ، 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

ފިލުވުމާ ގުޅުންހުރި ެއކި މުނިފޫހި  އިމަޢުލޫމާތާ އިޚަބަރާ -ގެ )ހ( 48ކުރުން.  ހުރި ވިޔަފާިރތައް މީޑިއާއާ ގުޅުން

ޓަކައި، ެއފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ  އަދަބީ މަސައްކަްތތައް ކުރިއެުރވުމަށް އިލިޔުންތެރިކަމާ އިބާވަތުގެ ފަންނުވެރިކަމާ 

ން ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އުފެއްުދންތައް ގަތުމާއި އެފަދަ އުފެްއދުންތަކު

ކަން ކުރަމުން ގެންިދުއމުގައި، ޕަބްލިކް ސަރވިސް  މި ިމގޮތަށް  ޚިދުމަތުގެ އޮނިަގނުޑގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭކަމެެކވެ.

ޞްލަޙަާތ މީޑިއާެގ ަގވަރނިންގ ބޯުޑގަިއ ނުވަތަ މުަވްއޒަފެްއގެ ގޮުތަގއި ހިމެނޭ ފަރާތެއް، އެ ފަރާެތއްެގ ަވޒީފާގެ މަ

ފުށުނާރާނޭހެން އުފައްދާފައިާވ އިްސވެ ބުނެވުނު ާބވަތުެގ ފަންނުވެރިކަމެއް، ިލޔުންެތރިކަމެއް ނުވަތަ އަދަބީ 

 ނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެެވ.ގާވެސް މި  މަސައްކަތެއް ގަނެ، އޭގެ ވިަޔފާރި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާއިން ކުރުމަކަށް

އި، އެިކ ޓަކަ މަޤްޞަދުތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޙާޞިލްކޮށްދިނުމަށްޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އުފެއްދި  )ށ(

ވެްސ  ްސ، ޮޑކިއުމެންޓްރީ، ފިލްމު، ޑްރާމާ، ލަވަ އަލްބަމް، ފޮތް ޝާއިުޢކުރުމާ އަދި މިނޫންޙުބާވަތުގެ ތަޤްރީރު، ބަ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މީޑިއާގެ  ވެ. )ނ(ބާވަތުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދައި އޭގެ ވިޔަފާރި ުކރެވިދާނެއެ  މި

ވެސް ޕަބްިލކް ސަރވިސް މީޑިާއއަށް  ބޭނުންކުރެވޭ އެކި ބާވަުތެގ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އާއި ާރއްޖެއިްނ ބޭރުގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަްއ  ދިވެހިަރއްޔިތުން ބެލުމަށް ޝައުޤުވެިރވާނެ ރާއްޖެ ވެ. )ރ(ލިބިގެންެވއެ

 ނުމުގެ ޚިދުމަތްފަަދ ވަސީލަތްތަްއ މެދުވެރިކޮްށ ހެޔޮައގުަގއި ިދވެހިރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދިޓީީވ، އިންޓަރނެޓް ކޭބަލް

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާއަށް ދެވިދާނެއެެވ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ގެންދިއުމަށް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް އަކުރުަތކާއި މި މާއްދާއާ ގުޅޭ ގޮުތން ކުރި

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮށްފައި މިހާރު މި  48، )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( އެހެންވީމާދަންނަވަން.  ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަ

 ާމއްދާާއިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 49ބަލާފައި  ނިންމުނު ގޮތް އެއީ ނިންމުން ކަމަށް

 

  ން:ވާހަކަެދއްެކވު އިދާރީމޭޒުން



  

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއގެ  -ގެ )ހ( 49ވިޔަފާިރައށް ވުރެ ޚިދުމަތަށް އިސްކަްނދިނުން. ވަނަ މާއްދާ.  49

ލުން އެކި ކަންކަން ސޫދާއިރާގެ ތެރެއިން ިވޔަފާރި އު ޓަކަިއ، އެ ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތުގެ ކުރިއެރުމާ ދެމިއޮތުމަށް

ވަނަ މާއްދާެގ  46ނޫނުގެ ގާ އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި  ފައިފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ ނޫނުގައިގާކުރެޭވގޮތަށް މި 

ށް ހިލޭ އަކޮށްދޭންވާީނ، ރައްޔިތުންނާ ހަމަޚިދުމަތް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ފޯރު 4)ހ( ގައި ބުނެފައި އެވާ 

ދުމަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ލުން ދެވޭ ޚިސޫނޫނުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި އުގާމި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ޮގތުގަެއވެ. އަދި 

 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައި އެވާ  46ނޫނުގެ ގާމީޑިއާއިްނ ވަންނަން ވާނީ، މި  ސަރވިސް ޕަބްލިކް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  46ނޫނުގެ ގާމި  )ށ( ކަމުގައި ހެދުމަށްފަހުއެވެ. ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޚިދުމަތަކީ އެންމެ ކުންފުނިން 

ށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މާނައަކީ، އަތުންނާ ހަމަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއއިން ރައްޔިޕަޚިދުމަތް  4ގައި ބުނެފަިއވާ 

އެއިން ެއއްވެސް ޚިދުމަތެްއ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުޤާބިލްގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށް ރަްއޔިތެްއގެ އަތުްނ 

އް މެދުވެރިކޮށް މިއިން ޚިދުމަތެއް ފަދަ ވަސީލަތެޓީވީ އެްއވެސް ައގެއް ނުނެގުމެވެ. އިންޓަރނެޓް ނުވަތަ ކޭބަލް 

ގުޅުެމއް  މަކީ ޕަބްލިކް ަސރވިސް މީިޑއާއާ ކޮށްދޭ މަަސއްކަތަްށ އަެގއް ެނގު ފޯރުކޮށްދޭ އޮޕަރޭޓަރަކު އެ ަފރާތުން އެ

 ވެ.ހުރި ކަމެއް ނޫނެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްާދއަށް ަވޑަިއގަތުަމށް ދަންނަވަން.ވަނަ މާ 50އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތިއްޔާ 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

މީޑިއާގެ ދާއިރާަގއި ޚިދުމަތްކުރާނެ ވަނަ މާއްދާ. މީިޑއާގެ ިޚދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނު ދިނުން.  50

ޓަކައި ޚާއްޞަ ޓްެރއިނިންގ  ނުމަށްއެހެނިހެން ފަންނީ ހުނަރުވެރީން އުފައްދައި، ޒަމާނީ ތަމްރީނު ދި އިނޫސްވެރީންނާ

 ވެ.އިމްކުރަްނވާނެއެ ގާ އް ޕަބްލިކް ސަރިވްސ މީޑިއާަގއި ސެންޓަރެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ހުށަހަޅަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީމޭޒުން

ަޕބްލިކް ސަރިވސް މީިޑއާެގ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ޚަބަާރއި ޚިދުމަތް. ެގ އުމީ ިނުއސް އެޖެންސީވަނަ ާމއްދާ. ގަ 51

ކަށް ަމޢުލޫމާތު އެކި ފަރާތްތަ އިލުން އެފަދަ ބައެއް ޚަބަރާސޫ ޓަކައި އަދި ވިޔަފާރި އު  މަޢުލޫމާތު ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމަށް

ނޫނު ތަޞްދީޤުވެ ޢަމަލުކުރަން ގާމި ސީއެއް އުފައްދަންވާެނއެވެ. އުމީ ނިއުސް އޭޖެންގަ ޓަކައި ރާއްޖޭގެ  ވިްއކުމަށް

 ވެ.ދުމަތް ދޭން ފަށަން ވާނެއެފަށާތާ ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ނިއުސް އޭޖެންސީ އުަފއްދައި ޚި

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

އުފައްދާ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން -ގެ )ހ( 52ވަނަ މާއްދާ. އަރުޝީފުެގ ގަވާއިާދއި އުސޫލުތައް.  52

 6ނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގާދެއް މި އިވާ ގަރުޝީފްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުާރނެ އެންމެހައި އުފެއްދުންަތއް އަ 

އްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ަގވަރނިންގ ބޯޑުން އެކުަލވާލަން ވާނެެއވެ. )ށ( މި މާ

ޕްރިންޓް މީޑިއާގެ އުފެއްުދންތައް އަރުޝީފްކުރެވޭނެ  -1ން ވާނެއެވެ. ދުަގއި އަންނަނިވި ކަްނަކން ހިމެނިފައިވާއިވާ ގަ

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެކި ދާއިރާތަކުަގއި ޕަބްލިްކ  އިއިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް، ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތާ -2އުޞޫލު. 

 އިއާ އާއިން ީޓވީޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑި   -3ސަރވިސް މީިޑާއގެ އުެފއްުދންތައް އަރުޝީފްކުެރވޭނެ ުއޞޫލު. 

ވަނަ މާއްާދގެ  48ޫނނުގެ ގާ މި -4ރޭޑިއޯ މެދުވެިރކޮށް ދުރަށްފޮނުވާ އުެފއްދުންތައް އަރުޝީފްުކރެވޭނެ އުޞޫލު. 

ދަށުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން އުފައްދާ، ުނވަތަ ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ގަނެިވއްކާ އުެފއްދުންތައް 

ރުޝީފްުކރާނެ އުޞޫލު ބަޔާްނކުރާ ރވިސް މީިޑާއގެ އުފެއްދުންތައް އައަރުޝީފްކުރާނެ އުޞޫލު. )ނ( ޕަބްލިކް ސަ

ދުަގއި ޒަމާންތަކަްށ ދެމިހުންނަގޮތަށް އަރުޝީފްކޮށް ރައްކާކުރަންޖެޭހ އުފެއްދުންތަކަކީ ކޮަބއިަކން އިވާ ގަ

ރަންޖެހޭ މުހިންމު ބަޔާންކޮށްދެވިފައި އޮންނަން ާވނެއެވެ. )ރ( ޒަމާންތަކަށް ެދމިހުންނާނޭހެން އަރުޝީފްކޮށް ރައްކާކު

އްޓަން ޖެހޭނީ އުފެއްދުންތައް ފިަޔވަިއ، ޕަބްިލކް ސަރވިސް މީިޑާއގެ އެހެިނހެން އުފެއްދުންތައް އަރުޝީްފކޮށްފައި ބަހަ

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަެށވެ.  1ށް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން އަމުންނާ ހަމަންއާއެ އުެފއްދުމަށް 

ލަތެްއަގިއ ހާެޓއްަގއި ދަުޢވާެއއް އުފުލިއްޖެ ކޯ ސަރވިސް މީިޑއާެގ ެއއްެވސް އުފެއްދުމަކާމެދު ޝަރުޢީ)ބ( ޕަބްލިކް 

އު އުފެއްދުމަކާ ގުޅޭ މަްއސަލައިަގއި ފައިޞަލާކުރަިނިވ ނިންމުމެއް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއިން ނިންމަންދެން އެ 

  އުފެއްދުމެއް އަރުޝީފްކޮށްފައި ބާއްވަން ވާނެެއވެ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު



  

ގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް މާއްދާހުރި އަކުރުތަކާއި އާއި މާއްދާެގ ދަށުން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އިވިިދޔަ މާއްދާ

ނޑަށް ހީވަީނ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ކުރެްއވުން އެދެން.  ށްހެން. އެހެންވީމާ، މި ކައަޅުގަ

ގޮތަށް  އޮތް ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ހުރި އަކުރުތަާކއި އަދި ަނންބަރުތައް މި 52ށުން މިހިރަ ައކުުރތަކާއި މާއްދާގެ ދަ

 ވަނަ މާއްދާ ކުރިއަށް ަވޑަިއގަތުން އެދެން.  53 އިކަމަށް ބާއްވަ  ވަޑައިގަންނަވާހިތްހަމަޖެހި

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

އްދާގެ ދަށުން ވަރަށް ަވނަ މާ 13ނޫނުގެ ގާޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުްނ ހިފުން. މި  އިވަނަ މާއްދާ. ޒަމާނީ ވަީސލަތްތަކާ 53

އުމީ އަދި ތާރީޚީ އުފެއްދުންތަެކއް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ މިލްކިްއޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާތީ، ގަމުހިންމު 

ހުންނާނޭހެން ރައްކާކޮްށ ވެސް ގިނަ ުއފެއްދުމެއް ޒަމާންތަކަށް ދެމި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ވީހާ

ކުަޑ، އަިދ ޔަޤީންކަން ޮބޑު ޒަމާނީ ެޓކްނޮލޮޖީތަކުެގ  ބޮުޑ، ޚަރަދު  ޓަކަިއ، ޖާގަ  އަރުޝީފްކޮށްފައި ބެެހއްޓުމަށް

ހުރި ޒަމާނީ ޢަރުޝީފެްއ  ބޭނުން ހިފަމުން ގެންދިއުމަކީ، އަދި ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިާއގަިއ އިތުބާރު 

 ށުން ލާޒިމުކުރާކަމެކެެވ. ނޫނުގެ ދަ ގާއިމްކުރުަމކީ، މި ގާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ.  54

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

 ،ންނަ އޯިޑއޯއަރުޝީުފެގ މަންފާ ލިބިދިނުން. )ހ( ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ އަުރޝީފުގައި ހުވަނަ މާއްދާ.  54

އިމްކޮްށ، މި ގާ ތްތަކަށް ވިްއކޭނެ ުއޞޫލުތަކެއް ންފަދަ ތަކެތީގެ ނަކަލު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާއުލިެޔކިވީިޑއޯ އަދި 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ވާނެއެވެ. )ށ( ޕަބްލިކް  1ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގާ

 އި ކުދީންނަށާ ންފަދަ ތަކެތި، ކިޔަވާއުިޑއޯ އަދި ލިޔެކިވީ  ،ސަރވިސް މީޑިާއގެ ޢަރުޝީފުގައި ހުންނަ އޯޑިއޯ

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ގާއިްމކޮށް، މި ގާކުރެޭވނެ އުޞޫލުތަކެއް ދިރާސާ  އިރާ ފަރާތްތަކަށް ަބލައި އަުޑއަހަރިސާރޗްކު

ވަނަ މާއްދާ.  55 )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އެ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ވާނެއެެވ. 1ފަށާތާ 

މާލީ އެހީ ހޯދަންވާނީ  އިއާ ދަނީކް ސަރވިސް މީޑިާއއިން އާމްޕަބްލި. އްއި މާލީ އެހީ ހޯދޭނެ ގޮތްތައާމްދަނީ އާ

)ހ( ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭ ަފއިސާ. )ށ( ަޕބްލިކް ސަރިވސް މީިޑއާ  އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންނެެވ.



  

ހިންމު ކަންތައްތަކާއި ގުިޅގެްނ ދައުލަތުން ދޭ އެހީ. )ނ( ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މު 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ގުިޅގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދާ ލޯން. )ރ( 

ފައިސާ. )ޅ( ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  ފައިސާ. )ބ( ސްޕޮންސަރުންެގ އަތުން ހޯދާ އިޝްތިހާރުކޮށްދީގެން ހޯދާ

ހުރި އެކި އުފެއްުދންތައް އިތުރުކުރުމަށް ރާއްެޖާއ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާ  ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި ޖަމާޢަތަށް ފައިދާ

ނޫނާ ޚިލާފު ގާޢާއްމު އުޞޫލުތަާކ އަދި މި  އިއެހީ. )ކ( ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިއާ އުފެއްދި މަޤްޞަދުތަކާ

 މަތީން ަގވަރިނންގ ބޯޑުން ަކނަޑއަޅާ ުއޞޫލުތަކެްއގެ ދަށުން އެކި ާބވަތުގެ ވިޔަފާިރކޮށްގެން ހޯދާ ނުވާނޭގޮުތގެ

 ފައިސާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްދާ.  56ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު މަްއަސލައެއް ނެތްކަމަށް ބާްއވާފައި  ާމއްދާ އެހެންވީމާ، އެ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

ނޫނުެގ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕަބްިލްކ ގާމި  .ގެ )ހ( 56ވަނަ ާމއްދާ. ދައުލަތުްނ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ.  56

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  46ނޫނުެގ ގާއިާސއަީކ، އެންެމ މަދުވެގެން މި ސަރވިސް މީިޑާއއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުދޭ ފަ

ށް މުޅި އަހަރުތެރޭ އައެުކ ހިންގައި ރަްއޔިތުންނާ ހަމަ ވަސީލަތްތަކާ އިމުވަްއަޒފުންނާ ،ޚިދުމަތް 4ބުނާ 

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މިންވަރަށް ޭދ ފައިސާައކަށްވާން ވާނެެއވެ. )ށ( ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގުމަށް ދައުލަުތެގ 

ކުރީްނ،  ދުވަސްމަސް 3ހަރު ފެށުމުެގ ވެސް، މާލީ އަ ޓަކައި ބަޖެޓުން ކޮންމެ މާލީ އަހަރަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް

ޕަބްލިްކ ، އި ކަމަށް ލަފާުކރެވޭ ޚަރަދާ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންުގމަށް ހިނގާނެ

ދަނީގެ މަްއޗަށް ބިާނކޮށް ބަޖެޓެއް ތަްއޔާރުކޮްށ ކަމަށް އަންދާޒާުކރާ އާމް ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންަގއިެގން ލިބޭނެ

 އެކު، ނިމިދިޔަ މާލީ  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ވާެނއެވެ. އަދި މި ބަޖެޓާ، އިފިނޭންސަށާ މިނިސްޓަރ އޮފް

ހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފާމަކުން އޮޑިްޓކުުރމަށްފަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަްއ، ާރއްޖޭަގއި ލައިސަންްސ ލިބިފަިއވާ ޮއޑިޓް

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން،  55ނޫނުގެ ގާ)ނ( މި 

ޓަކައި ދައުލަތުގެ ގެރެންީޓއަށް އެިދ  މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިެގން ދައުލަތުގެ އެހީއަށް، ނުަވތަ ލޯނެއް ހޯދުމަށް 

ބޮުޑ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެހިނދަކަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ

 ވަނަ މާއްދާ. 57)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(  ިޑއާއަށް ޭދންވާނެެއވެ.އެއްބާރުލުމެއް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީ



  

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ާއއި )ބ( ެގ  55ގެ ގޮތުަގއި ހޯދާ ފަިއސާ؛ މި ގާނޫނުގެ ރސްޮޕންސާނާިއ އިޝްތިހާރުކޮށްދީގެން

ލިކް ސަރވިސް މީިޑއާއިްނ އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި ޕަބް ހޯދައިގެން  ރދަށުން އިޝްތިހާރުކޮށްދީގެންނާއި ސްޕޮންސާ

ދުމަށް ޚި 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ  46ޔަތްކުރަންވާނެ އެެވ. )ހ( މި ގާނޫނުގެ ނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާއަންނަ

ވަހުެގ ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ވެބްސައިްޓެގ ޖާގަިއގެ އަދި ޭރޑިއޯ ުނަވތަ ޓީ.ވީން ެއއް ދު  ނުމުގައި އިންޓަނެުޓގައި ދި

 33ތަުކެގ ޖުމުލަ އަދަދުގެ %ޖައްލާ ޞަފުޙާތެރޭގައި ބްޯރޑްކާސްްޓކުރާ ުޖމުލަ ވަގުުތގެ އަދި ނޫސް ނުވަތަ މަ

އަށްވުރެން އިޝްތިހާރަށް ދެޭވ ޖާގަ ނުވަތަ ވަގުތު އިތުރުުނކުރަން. )ށ( ވެބްަސއިޓާއި ަމޖައްލާގައި އިޝްތިހާރަށް 

މުަގއި ިއޝްތިހާރަށް ވަގުތުދޭއިރު ެއއީ އިޝްތިހާރަށް ދެވިފަިއވާ ދިއުޖާގަ ދޭއިރު އަދި ބްރޯްޑާކސްޓްކުރަމުން 

އިޝްތިހާރުތަކުަގއި )ނ(  .ޖާަގކަން އެނޭގނޭ އިންތިޒާމެްއގެމަތީން ިއޝްތިހާރުކުރަމުން ގެންދިއުން އިވަގުުތކަމާ

ޢުގެ ޢާއްމު ފެތޭ، މުޖްތަމަ  ނޫނުތަކަށް ގާވެސް ރާއްޭޖގެ  ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު، މިޔުޒިކް، މަންޒަރު ފަދަ ހުރިހާ ބައިތަކަކީ

ނޑު  ލިބިގެން ރާއްޖޭަގއި ޭބއްޭވ  ނޫނަކުން ބާރުގާ)ރ(  ބޫުލުކރާ ބައިތަެކއްކަން ކަަށވަރުކުުރންގައަޚްލާޤީ މިންގަ

އެކު  ހަމަހަމަކަމާ އިއިންސާފުވެިރކަމާ، ވޯޓުތައް ަފދަ ކަންކަމުގައި  އްމުއާަރއްޔިތުންގެ ، އިއެިކއެކި އިންތިޚާބުތަކާ 

ވެސް ހުޅުވާލުމަށްފަހު ނޫނީ  ާއިއ ވަގުތު ގަނެވޭނެ އުޞޫލެއް ވާދަކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ރުމަށް ޖާގައިޝްތިހާރުކު

އެއްވެްސ . )ބ( ވޯޓުަތކާ ގުޅޭ ކެމްޕޭން އިޝްތިހާރުތައް ނުފޮނުވުމާއި ޝާއިުޢނުކުރުން އްމުއާ  އިއިންތިޚާބުތަކާ

ާއިއ  ގެން އިންޓަރނެޓްަގއި، ޫނސްމަޖައްލާގަިއ، ރޭިޑއޯފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރކޮށްެގން ނުވަތަ ަވގުތާއި ާޖގަ ަގނެ

އްމުކުރާނަމަ، އެއީ ިވޔަފާރި އުޞޫލުން އާވެްސ ކަމެއް  ޓީވީަގއި ޕްރޮގްރާމެއް ލިޔުެމއް ނުވަތަ އެނޫން

ގަާވއިދު ހަދައި  ވަނަ މާއްދާ. 58 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( .ގޮތް ހެދުން ސްޕޮންސަރކޮށްގެން ކުާރކަމެްއކަން އެނގޭނެ

ންގުމުގެ އުސޫލު. )ހ( މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތްއ ހި

ހެދުމަކީ ގަވަނިންގ ޯބުޑގެ ޒިންމާއެެކވެ. )ށ( މި ގޮތުްނ މި ގާނޫނުގައި ބުނާ ަގވާިއދުތަކާއި އަދި މި ގާނޫނު 

ވަނިްނގ ބޯޑަށް ފެންނަ އެންމެހައި ަގވާއިދުަތއް ހެދުމުގެ ބާުރ މުވާނެ ކަމަށް ގަރުމަށް ޓަަކއި މުހިންތަންފީޒުކު

ނިންމުމަްށ މި ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ  ަގއި ހަދައިގަވަނިްނގ ބޯޑަްށ ލިބިގެްނެވ ެއވެ. )ނ( ވަިކ މުއްަދތެއް

މުއްދަތެްއ ގައި އެކުަލވާލައި ނިންމަންވާނެ ެއވެ. )ރ( ވަކި އެ މުއްދަތުގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުތަާކއި ޕްލޭންތައް 

ނޑަނާަޅއި ަގވަނިންގ ޯބޑު  އެކުލަވާލަްނވާނެ ކަމަށް މި ގާނޫނުގައި ބުނެފަިއވާ ަގވާއިދުތަާކއި ުއސޫލުތަކާިއ  ންކަ

ވާނެ. )ބ( ިމ މަލުކުރަން ފަށާތާ އެްއ އަހަުރ ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ެއކުލަވާަލއި ނިންމަންމި ގާނޫނަށް ޢަޕްލޭންތައް 

ޕަރޭޝަންެގ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޯަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން  13މި ގާނޫނުގެ  އެކު މަލުކުރަން ފެށުމާ ގާނޫނަށް ޢަ

ވަަނ  45ާއިއ މި ގާނޫނުެގ  އެންމެހައި މުދަލާއި ވަސީލަްތތައް ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއގެ ދަށަށް ބަދަލުވާތީ 

މެދުކެޑުމެއް ނެތި  ތެއްދުމަދެމުން ގެންދިޔަ ހުރިހާ ޚި  މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޯޕަރޭޝަިނން

އެކު އެ ުމއައްަސސާއިން ދިނުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާތީ މޯލްިޑވްްސ  ސަރވިސް މީޑިާއ އުފެއްދުމާ ޕަބްލިކް



  

މަލުކުރަން ޢަ  ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޯޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ޓަކައި ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުަތކާއި އުސޫލުަތކަކީ މި ގާނޫނަށް

ރވިސް މީޑިއާ ެވސް ހިންގަމުން ގެންދަންވާނެ އުސޫލުތައް ކަމުގަިއ އެކު ޕަބްލިްކ ސަ ފަށައިގަތުމާ

އެކު އެ ބޯުޑގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް  މާޑު އެކުަލވާލެވުބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ގަވަނިްނގ ބޯ

ޕަބްލިކް  ،ކޮށްޢާބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޯޕަރޭޝަްނ ހިންގުމަށް ޓަކައި ހަދާފަިއވާ ަގަވއިދުތަކާިއ އުސޫލުަތްއ މުރާޖި

ނަޑއަޅާފަގާމީޑިއާގެ  ސްސަރވި  ދުތަްއ އަލުން އެކުލަަވއިލާންވާނެ އިވާގަިއވާ ކަންކަމަްށ ފެތޭނޭހެން އެ ނޫނުަގިއ ކަ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  .ކަންކަން ގަވާއިދު ހެދުން ލާޒިމުވާ ވަނަ މާއްދާ. 59 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެވެ.

 ދުތައް ެއުކލަވާލެވިފައި ހުންނަންވާނެ އިވާ ގަ ަވއިލާއިރު، އަންނަނިވި ަކންކަމާ ގުޅޭ ދުަތއް ެއކުލައިވާގަ ހިންގާނޭގޮތުގެ 

ން އެިކއެިކ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 48ނޫނުެގ ގާމި . )ށ( ދުއިވާ ގަވަރނިންގ ބޯުޑގެ ޖަލްސާތަުކގެ ގަ  އެވެ. )ހ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ެގ  55ނުގެ ނޫގާމި އިދު. )ނ( ވާ ގަ ގޮުތގެ  ިވއްކުުމގެ ކަންކަން ހިންގާނެއުފެއްދުންތައް ގަނެ

 އި އިޝްތިހާރުކުރުމާ. )ރ( ދުއިވާގަ މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޢަ ހޯދުމުގައި އާއި ާރއްޖޭްނ ބޭރުން އެހީ  ދަށުން ރާއްޖެ

ދުމަތްތަކާމެދު ޚިޕަބްލިކް ސަރިވްސ މީޑިއާގެ  އިދު. )ޅ(ވާ ގަޢަރުޝީފުކުރުމުގެ . )ބ( ދުއިވާ ގަ ސްޕޮންސަރކުރުމުގެ 

ޕަްބލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިްނ  އިދު. )ކ(ވާގަ މަލުކުރާނެގޮތުގެ ޢަކުވާ ބަލައި އެ ޝަ އިހުށަހެޅުމާ ރައްޔިތުން ޝަކުވާ

ބުނި އެއްެޗއް، ލިޔުނު ެއއްެޗއް ނުވަތަ ފޮނުވި އެްއެޗއް ނުވަތަ ކުރި ކަމަކާ ގުިޅގެން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއ 

ުލ ސޫމަލުކުރާނެ އުޢަތު ދިނުމުގަިއ ޞަމުގެ ފުރުމެދުވެރިކޮށް ރައްދުދޭން ބޭުނންވެއްޖެ ފަރާތަކަްށ ރައްދުިދނު

ނަޑއަޅާ  ޫންނ  ކެމްޕޭންކުރުމަށް އަދި އެ އިތްތަކަށް އިޝްތިހާރުކުރުމަށާޢަޖަމާ އިިސޔާސީ ޕާޓީތަކާ އިދު. )އ( ވާގަ ކަ

ނބުތަުކގައި ޙާންތިއިދު. )ވ( އިވާ ގަވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ  ކަންކަމުަގއި ހަމަހަމަ ިޑޭޑޓުންގެ ކެމްޕޭނަށް ކެ

ނޑުަތއް ބަޔާންކުރާ  60 ޮކޅަކަށްފަހު(. )ަވގުތުދުއިވާ ގަތު ދިނުމުގެ ސަލުން ފުރުސޫއު ވަނަ މާއްދާ. ހަމަތަކާއި މިންގަ

ގެ އުފެއްދުންތަުކަގއި އަދި ޚަބަރާިއ، މަޢުލޫމާތާއި، މުނިފޫހިފިލުވުން ޑިއާކޯޑު. ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީ

ނޑުތަްއ ބަޔާންކުރާ ކޯެޑއް ަވކި ަގާވއިދެްއގެފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަ ގޮުތގައި ޕަބްިލްކ  ތަކާއި މިންގަ

. މި ބުނެވުނު ކޯޑުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނާފައި ސަރވިސް މީޑިާއއިން އެުކލަވައިލަްނވާނެެއވެ

ގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުެގ . )ހ( މަޢުލޫމާތު ތެދުކަމާއި އިންސާފުވެިރކަމަށް ބަލާނެ ގޮތް. )ށ( މީހުންންނަންވާނެއެވެހު

ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކަންކަމުން ދުރަށް  ޙުރުމަތަށް ބަލާނެ ގޮތް. )ނ( މީހުންނަށް ގޯނާކުރުމާއި، އުނދަގޫކުރުން

ންގެ ކުޑަކުދި)ބ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުަޑކުދިން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހަދާނެ ގޮތް.  18ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް. )ރ( 

 .ގޮތް ގޮތަކަށް ފެްއތުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ނުގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ަދއްކާެނ ގަޑިތައް ވަކި ންނާމީހު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެ

ަކމުގައި ުނވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލުތައް ކަުމގައި ބެލިދާނެފަދަ ޢަމަލުތައް ާއއްމު ނުކުރުމުަގިއ  )ޅ( އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތައް

ނޑުތައް. )ކ( ހަރުކަށި ބަހުރުވަކަމަށް ނު ބެލެވޭ ބަސް އާއްމު  އެކަށީގެންނުވާ ބަހުރުވަކަަމށްވަތަ ގެންގުޅޭ މިންގަ

ނުކުރުމުގަިއ ހިފަހައްޓާނެ ުއސޫލު. )އ( ެއކިެއކި އަިނޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަާކއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާިއ ެއކިެއިކ 



  

މަޢުގެ އާއްމު އަޚްލާީޤ ހިތާމަތައް ވެރިފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަްނކަން ގެންނާނެ ގޮތް. )ވ( ޖިނާޢީ ޢަމަލުތަކާއި، މުޖުތަ

ނޑުތަާކއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ އުސޫލު. )މ( މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ  ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑިަވޅުތަުކގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތް. )ފ(  ލަތެްއގަިއ ތިބޭ ދެ ފަރާތެއް ތަފާތުނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް. ެއއް ހާދަ

ޢުލޫމާތުތައް ލީކުވުމާއި ެއކިެއކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ މައްސަލަތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް. )ދ( އެކިެއކި މަ

މަސް ދުވަހުގެ  3ވަަނ މާއްދާ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. )ހ( ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  61 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ލީ ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ އޮޑިެޓއް ރާއްޖޭަގއި ގެ މާޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  ތެރޭގައި ނިމިދިޔަ އަހަރު

. ްޓ ރިޕޯޓެްއ އެކުަލވައިލަްނވާނެެއވެއޮޑިޓްކުރުުމގެ ަލއިސަންސް ިލބިފައިވާ އޮޑިްޓ ފަރމަކުން ުކރުވަިއ އަހަރީ އޮޑި

ޔާއަާށިއ ުދވަސް ތެޭރަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 15)ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބުނެވުނު ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް އެކުަލވާލާތާ 

އަހަރީ ރިޕޯޓް.  .ވަަނ މާއްދާ 79ބިލުގެ  )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( .ނުވަންވާނެެއވެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ރިޕޯޓް ފޮ

ހިނގާދިަޔ  ކް ަސރވިސް މީޑިއާކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ފާއިތުވި އަހަރު ޕަބްލި

ތުންގެ ަމޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެެވ. ާވލައި އެ ރިޕޯޓް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ރަްއޔިގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ެއކުލަ

ެގ ކަންކަން. ޕަްބލިކް ސަރިވސް މީިޑއާވަނަ މާއްދާ. އަހަރީ ރިޕޯުޓަގއި ހިމަނަންޖެހޭ  80ބިުލގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

( އަހަރީ އާމްދަނީގެ ޚަރަދުގެ ޚުލާސާ. )ށ( މިހާރު . )ހންނަނިިވ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެއަހަރީ ރިޕޯޓުގައި އަ

ނޑައަޅާފަިއވާ ބަޖެޓުގެ ޚު ގެ ގާނޫނަށް އަދި ެއ ލާސާ. )ނ( ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިނގަމުންދާ އަހަރަށް ކަ

ްސ )ރ( ޕަބްލިކް ސަރވި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފަިއވާ ަގވާއިދުތަާކއި އުސޫލުތަކަށް ވޭުތވެދިޔަ އަހަރު ައއި ބަދަލުތައް.

ދުތައް ޙާސިުލކުރުމަށް މަސައްކަތްކުެރވުނު މިންވަރު. )ބ( ކުންފުނީގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުެގ ޞަމަޤުގެ މީޑިއާ

)ކ( ޕަބްލިކް ގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރި ގޮތް. ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިއާއާއްމު ބަޔާނެއް. )ޅ( އަހަުރ ތެރޭގައި 

ގައި އަޅަްނ ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް. )އ( އާއްމުކޮށް ލިބެމުންދާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރިމަގު  ސަރވިސް މީިޑއާ

ޝަކުވާަތކާއި އެ ަޝުކވާތަކާިއ ގުޅިގެން ކުންފުނިން އަޅަުމންދާ ފިޔަވަޅުތައް އަދި އެ ޝަކުވާަތކާއިމެދު ކުންފުނިން 

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ަކމެއް. ނގާަފއިވާނަމަ އެދެކޭ ގޮތް. )ވ( އަހަރު ތެޭރގަިއ ފާހަގަކޮށްެލވޭ ާޚއްޞަ ކަމެއް ހި

 ވަކިކުެރވޭނީ މެންބަރަކު މަޤާމުން  މެންބަރުކަމުގެ ޯބޑުގެ ަގވަރނިންގްަވނަ މާއްދާ.  29ކުރުން. ޤާމުން ވަކިމަ

 ބަޔާްނކޮށް ަވކިކުރެިވއްޖެކަން މަޤާމުން އެމެންބަރަކު ،މެދުވެރިެވގެން ލަތެއްހާ ތެރެިއން ލަތްތަުކގެހާ އަންނިވި

 ންބަރަކު މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއް ނެތި ަގވަރނިން)ހ( މެ .ލިޔުމަކުންނެވެ  ފޮނުވާ މެްނބަރަކަށް އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 މަޤާމުގެ އޭނާގެ  ން. )ށ( ެމންބަރަކުމަްސދުވަސް ފާއިުތވު 3ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަްށ ޙާޟިުރނުވާތާ ވިިދވިދިގެން 

 ނިންމުން އެ ،ފާސްކޮށް އަޣުލަބިްއޔަތުން  ގެދެބައި  ތިންބައިކުޅަ ބޯުޑގެ ގަވަރނިންގ ކަމަށް އަދާނުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު

 ާހޒިރުވެ  ޖަލްސާއެްއގައި މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ވަކިުކރުމަށް މެންބަރަކު އެ ،ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

 މެންބަރެްއގެ  ބޯޑުގެ ން. )ނ( ަގވަރނިންގފާސްކުރު އަޣުލަބިްއޔަތުން މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި



  

 އިހުމާުލވެއްޖެ  އަާދކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ކަމަށް އަދާުނކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރަންޖެހޭ ސިއްޔަތުންހައި

 ރަްއޔިތުންގެ  ނިންމުން އެ ،ނިންމައި ކަމަށް ފެނިއްޖެ ކޮމިޓީައކަށް ބެހޭ ކަމާ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ ކަމަށް

)ނ( ފާސްކުރުން.  އަޣުލަބިއްަޔތުން މެންބަރުންގެ ަބއިވެިރވި  ަގއިވޯޓު ހާޒިރުވެ ޖަލްސާއެއްަގއި މަޖިލީހުގެ

 ނުވަތަ ކަމަށް އަދާނުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރަންޖެހޭ ހައިިސއްޔަތުން މެންބަރެއްގެ ބޯޑުގެ ގަވަރނިްނގ

 ކަމަށް ފެނިއްޖެ ކަށްކޮމިޓީއަ ބެހޭ ކަމާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިުތންގެ ކަމަށް އިހުމާލުވެއްޖެ އަދާކުރުމުަގއި މަސްއޫލިއްޔަތު

 މެންބަރުންގެ  ބައިވެިރވި ވޯޓުަގއި  ހާޒިުރވެ ޖަލްސާއެްއަގއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ނިންމުން އެ  ،ނިންމައި

 ފާސްކުރުން. އަޣުލަބިއްޔަތުން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދިރާސާގެ މަސަްއކަތުެގ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ މި ގެ ރަޙްމަތާެއކުަގއި ިބލުهللا އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު 

ނިންމާލެވުނީ. ދެން ހުރިހާ މާއްދާތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ވަރަށް ދިގުކޮްށ 

ނޑު ރެޯކޑުކަން އަޅު މަސައަކަތް ކުެރއްވީ. އެހެންީވމާ، މި ނުޑ ޅުގަ ރަން. އަދި ހަމަ އެއާ ެއކުަގއި އަ ަގއި ފާހަގަކުގަ

ނޑުމެންގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ިއގެން ފުރަތަމަ ސެޝަނުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަ މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި ފާހަގަކުރަން އަުޅގަ

ަޓކައި ކޮމިޓީ ޫދކުރަްއވަިއ  ސާފުކުރެްއވުމަށް ތައްބިލާ ގުޅޭގޮތުން އަދި އިތުރަށް ބަެއއް މަޢުލޫމާތުމި 

ނޑު ފާހަގަކުރަްނ.  ންކަން ކުަރއްަވއި ކޮމިޓީއާ ގުިޅވަަޑއިގެއި ބަެއއް ކަންކަން ސާފުފަހުގަ ވަަޑއިގަތުމަށް ވެްސ އަުޅގަ

 ބާ ދަންނަވައިގެ ފަރާތުން މަރުޙަމަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮިމޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންަޓކައި އެ  ކަމަށް އަދި އެ

ިރ މެންބަރުންގެ ކޮންމެވެްސ ވެސް ދަންަނވަން. ދެން ކޮމިޓީ ފަށައިގަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެ ޝުކުރު

އޭ ނޫީނ އޮީތ ކުންފުންޏެއްބާ ާބއޭ މިކަަހލަ ކޮންސެޕްޓެއް ވަރަކަށް ނުތަނަަވސްކަމެްއ ހުރި މުޅި ބިލުގަިއ ކޮން

މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން  ނގެއޭކަމެްއ އަދި ނޭ ާބަވއޭ. މި ކިހިނެއްމިނިވަން މުއައްސަާސއެއް

ނޑުދިރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި ބިލު މެންނަށް މި ފަހުމްވަނީ ހަމަ މިހާރު ހުރި ތަން ސާކޮށް ނިމުނުއިރު އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް އަޅު  ންނާަނނީކަން. ދެން މި ބިލުގެ ބޭފުޅުކުންފުންޏެއްގެ ގޮތަށް ހަމަ ނަގުލުެވގެން ބަދަލުެވގެން އަން ގަ

ހުރީ  ވެސް ވިސްނުން ބޭފުޅުންގެ  މެންދުރު އަޅުަގނޑުމެން ބްރޭކް މަޑުޮކށްލި ވަގުތުަގއި. އެ ށްލައިފިންމަޝްވަރާކޮ

ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑމެން ދެން މި ބިލު މިހާރު އި ފަރާތުގަ ންޏެއްގެ އުސޫލުން. ބިލު ހުށަހެޅުއްވިހަމަ ކުންފު

 މުން އެްއކޮށް ފެންނާނެ ގޮތަށް އިމްތިޒާމު ކޮށްލާފައި ައޅުަގނޑު އަދި ަބއްދަލުވުމަަކށް ތައް ލިޔެިކއުގެނެވުނު ބަދަލު މި

މޭޒުްނ ން ބަލާލަން. އެހެންވީމާ، އިދާރީނިންމާލުމުގެ ކުިރން އަޅުަގނޑުމެ ންނަވާލާނަން މުޅި ބިލު އެއްގޮތްކޮށްލައިދަ



  

ގެަނއި ބަދަލުތަކާ އެއްކޮށް މުޅި ބިލު  ،ވިސްނުންތަކާއި  ،ކަންތައްތަާކއި މި އަރިމަތީަގއި ނޯޓުކުރިއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން މިހާ ނިންމާލުމަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާފައި އަ ހިސާބުން. ުޅގަ

 . ވެސް ންބަރުންނަށްޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ މެ
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