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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖި  12ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  ކަްނތައްތަކާ ލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ`. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ފޭދޫ  ނޑުމެން މި ބާއްވަނީ. މި ބައްދަލުވުމަށްއަުޅގަވަނަ ބައްދަލުވުން  ކަ

މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމް އަދި މާފަންނު އުތުރު  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަްއޑޫ

ތެިރ މެންބަރު ރިޒާ، އަދި ތުުލސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ، ގުރައިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތް

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ޝާހިދު،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ައދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެން މިހާރު މި މަސައްކަތްކުާރ ބިލުގެ މަަސއްކަތް މިއަދު މި ވަަޑއިގެން އެބަ ިތއްެބވި. އާދެ!ހާޒިރުވެ   .އޮތީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެވި އިތުރަށް   އަދު އިށީނދެ މި ެއކުަގއި މި އިްއޔެ ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއިްއޔެ އަުޅގަ

ޮއތީ ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، ބިލު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އެއްެވސް މެންބަރަކު އެްއވެްސ  ކަން ނިންމާލުމަށް އިއްޔެ

މެދުގައި މެންބަރުންނަށް އިްއޔެ މި ކުރެވުނު މަސައްކަތާ ވާހަކަފުޅެއް ވިާދޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަދި 

އަރުވާފައި އަޅުަގނުޑ މުޅި ބިލަށް ވޯޓަށް އަހާނީ.  ވަންޏާ އެކަމަށް ފުރުޞަތު ކަމަށް ހުށަހެޅުމެއް އޮތްއެްއވެސް އިތުރު 

 އެިދވަަޑިއގަންނަވާ ފުރުޞަތަކަށް.ރިޒާ އެބަ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިޒާ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް 

ހެްނވީމާ، . އެޙެއް އެބަ އޮތް ަތއްޔާރުކޮށްެލވިފައިޞްލާ 5ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު މި ބިލަްށ 

ނޑު ދަންނަވާލާނަމޭ. ދަންނަވާލާފަ 5ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުަގނޑު ނޑު ތައްޔާުރކޮށްފަިއ ިއޞްލާޙު ފުރަތަމަ އަޅުގަ އި އަޅުގަ

މި ދެންނެވި  ،ދެން ެއ ބޭފުޅުންނަށްގޮަތކަށް.  ލުކޮށްލީމަ ެއ ބޭފުޅުން އޭިތ ލިޔެލާވާކަރުދާސް އިދާރީމޭޒާ ޙަ އޮތް 

ިއޞްލާޙު އެްއކޮށް ެވސް މި ދެންނެވީ ހުށަހެޅީމަ ފާސްކޮށްލެވިދާނެ ކަންނޭނގެ.  5އެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. ޕަބްލިކް  ވަނަ ާމއްދާ )ހ( އަންނަނިވި 14އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ދަންނަވާލާނަން ބިލުގެ 

އްޔަންކުރާ ަގވަރނިންގ ރިއްޔާ ޢަޖުމްހޫގެ ރުހުން ލިބިގެން ރައީސުލްސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ނަޑއަަޅއި، އެ ބޯޑަްށ ޢައްޔަންކުރާނެ ފަރާތްތަކުެގ  ބޯޑަކުންނެވެ. ގަވަރނިްނގ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  15ެއވެ. ބިލުގެ ލީހަށް ފޮނުއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައްޔިތުންގެ މަޖިނަންތައް 

ިމ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ފުރަތަމަ ގަވަރނިންގ ބޯޑަްށ ތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގޮ

ނަޑއަަޅއި ރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫޢައްޔަންކު ދުވަސް  3ނަންތައް، މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ފަރާތްތަކުގެ ރިއްޔާ ކަ

ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި 18. ބިލުގެ ވާނެއެވެްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންތެރޭގައި ރަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ފުރތަމަ ގަވަރނިްނގ ބޯޑުގެ މުއްދަުތ  15މި ގާނޫނުގެ 



  

ވަނަ މާއްާދެގ  15ގާނޫނުގެ ނަމަ، މި ހުސްެވއްޖެ ގެ މެންބަރުކަމެއްހަމަވުމަށްފަހު ނުވަތަ ފުރަތަމަ ގަވަރނިންގ ބޯޑު 

ދަށުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއގެ ަގވަރނިންގ ބޯުޑގެ ެމންބަރުން ނުވަތަ މެންބަރެއް ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންާވ ކޮންމެ 

ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދަކަށް ގަވަރނިްނގ ބޯޑުެގ ރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދަށްއެ ފަހަރަކު ޢައްޔަންކު ،ފަހަރަކު

 ހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަާކއި އެކު އަށް ެފންނަ ނަންތައް އެ މީހުން ހުށަ ށް ޢައްޔަންކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމެންބަރު ކަމަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ގޮތުަގިއ  18ވާނެއެވެ. ބިލުގެ ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންރިއްޔާ ރަރައީސުލްޖުމްހޫ

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން  -)ހ( 18ހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.  ތިރީގައި މިވާ ދެ އަކުރު ހަމަޖައްސައި، ދެން

ފެންނަ  އަށްށް ޢައްޔަންކުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފުރަތަމަ ގަވަރިނންގ ބޯޑަލައި ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިއާގެ އެކުަލވާ

ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ނަންތަާކއި މެދު  3ވާތާ ގިަނެވގެން އްރިއްާޔ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނު ނަންތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫ

ނަޑއަަޅއި ނިންމަންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމުގައި ފެން މި މާއްދާގެ )ހ(  -)ށ( 18ވާނެ. ނަ ގޮެތްއ ކަ

މަޖިލީހުގެ  ބެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ަޓަކއި ރަްއޔިތުންގެ  ދަތުގެ ތެޭރގައި ރުހުން ދިނުމާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުމއް

ތުތަކަށް އަދި ުމއްދަތައް ިއސްތިސްނާ ގެނައުމުެގ ބާރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޢާގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުރަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މި އިޞްލާޙުތައް އެްއކޮށް   އެއާ ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާލަން. އަދި ހަމަލިބިގެންެވއެވެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު ގެނަިއ  ފާސްކޮށްލުމަށްތަކާއި ެއކު މުޅި ބިލުގެ ވެސް އެކު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާލަން. ދެން މިއީ އަޅުގަ

ނޑު ޙަ އިޞްލާޙުތައް އިދާރީމޭޒަ  ވާލުކޮށްލާނަން.ށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމް 

އެ ހެޅިގެން ދިޔައިުރގައި ވެސް މި ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުަރން އެ އިޞްލާޙުތައް ހުށަ

ނުވާީތ. އެއީ މި ބިލު މިހާރު ވެސް އެކުލެވިަފއި ޓެކްނިކަލް ޝަރުތުތަކެއް އެްއގޮތަަކށްހުންނަންޖެހޭނެ 

ނޑު ބައްޓަންކުރެވިަފިއވާ ގެ މީމި ހުރިހާ ކަމެއް މި ކުރަނީ ހިންގުމާއި މި ތަން ގޮތެްއަގިއ  ގޮތުން މި ބޯޑުން މައިގަ

އިޢުާލނުކޮށްގެން ބަޔަކު ނަން ފޮނުވަިއގެން ވަކި ޝަރުތުތަެކްއ ނަންގަަވިއގެން. އެހެންވީމާ، ތެރެއިން އެކިެއކި ފަރާތް 

 އަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ނަންތަކެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާމަ، އޭގެ ތެރެއިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަވާ ބަޔަކު ނަން ފޮނުވީ

ވަންޮކށް ހިންގަން ބޭނުންވާ ތަނެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސީދާ ނަން ގޮތަށް. ނޫނިއްޔާމު މިނި

އިޢުލާނު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަން ހުށަހަޅައިގެން ކޮމިޓީައކުން ހުށަހަޅައިގެން 

 ހިންގަން އޮންނަ،ސަުރކާރުެގ ސީދާ ްޕރޮޕެގެންޑާ އަކީ ޑިއާ ގެންދިޔާމަ މިީއ ޕަބްލިކް މީ ކަން ކުރިއަްށ  ފާސްކޮށްގެން އެ

 ރަދުކޮށްގެން ހިންާގ މުއަްއސަސާެއއްެގ ގޮުތގަިއ އޮތުުމގެ ރޮެޕގެންޑާ ހިްނގަން ދައުލަތުން ޚަނުވަތަ ަވކި ޕާީޓއެްއގެ ޕް

ރެވޭ. އަދި މިހާރު މިީއ ޫބލުކުން ހިނގާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ގަކަ ކަމާއި ެއީކގައި މިބަދަލުގައި ތަންޮކޅެއް މިިނވަން

ބޯޑު ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްގޮތުން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް 



  

މި ރީތިކޮށްލަން ވެސް މި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މީތި ބައްޓަން ނުކުރެއްވީތީެވ ހިނދު ވެސް  އޮތް. އެހެން އޮތް ވެސް އެބަ

 ތާމަކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން.ހި އަޅުަގނޑު ހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

އަދި ފުރިހަމަކޮށްލުމުގެ އިޞްލާޙުތަެކްއގެ ގޮުތގަިއ ގޮތުަގއި  މި ބިލަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއްގެޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެގައި 

ވާހަަކ  ުޑ ތާއީދުކުރާ ގުރައިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިާޒ، ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނ

 ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކު އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި  ރު މެންބަރަުކ އިޝާރާތްކުރުމެއް ނެތުމާއެކު އަދި އިތު އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާ

ރިޒާ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަާކއި  ްއވާފައި ޮއތް ހުށަހެޅުން، އެއީދުކުރަމެންބަރު ރިޒާ ހުށަހަޅުއްވަިއ، ވަޙީދު ތާއީ

ެދއްވުން އެދެން. ިއއްތިފާޤުން  ޓުއެުކގައި މުޅި ބިލު ފާްސކުރުމަށް ފެންނަ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ނެންުގވުން. ވޯ

ނޑު މި ަވގުތު ކޮމިީޓގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާްސވެގެން މި ިދޔައީ ިރޒާ އެ  މެންފާސްވެއްޖެ. އަުޅގަ

އިދާރީމޭޒުން މި އިޞްލާޙުތަކާިއ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުަތކާއި އެުކގައި މުޅި ބިލު ފާސްކުުރމަށް. އެހެންވީމާ، ދެން 

އެކު މި ބައްދަލުވުން ނިމިގެން މި ދިޔައީ.  ވުމާވައި، ރިޕޯޓު ތައްޔާުރކުުރމަށް ދެންނެއެްއކޮށް ނިންމަގައި މުޅި ބިލު އެކު 

  ޝުކުރިއްާޔ. 

____________________ 

 


