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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިީޓެގ  ައޅުަގނޑު ިމއަދުގެ މި`. 

ތަމަ ކަމަކަށް ކޮމިޓީގެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ފުރަ މިހާރު ކޯރަމް ވެސް ލިބިފައި މި .ން ަކމަށްބައްދަލުވުން ފަށައިގަންނަ

ނޑު މި ވަގުތު ަވޑަިއގެްނ ތިއްބެވި އި ، އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްހުރިހާ އި އްޒަތްތެރި ހުރިާހ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ަކނޑިީތމު . މިވަގުތު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީއަކީމަރުޙަބާ ދަންނަވަން

ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޒާ، ތުލުްސދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު،  

ޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ އިއް އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެން

އޮތީ  މިނިވަން ުމައއްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަާކ ެބހޭ ކޮމިޓީގެ ިމއަދުެގ ބައްދަުލވުމުގެ އެޖެންާޑގަިއ މިއާދެ!  ޝާހިދު.

އަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ މެދުަގއި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަެކއް ނިންމުން. ދެން އަދި ހަމަ އެބަ ކޮމިޓީ

ނޑު ހަމަ  އެ  .ވަގުުތ ައިއސްފައި އޮްތ ކަމަށް ވެސް މުހިންމު މަސައްކަތެްއ މިފާހަގަކުރެޭވ ވަރަްށ  ކަން ވެސް އަުޅގަ

 ފަހުން ދިރާސާކޮށް ނިންމި، ނިންމައިޅުަގނޑުމެްނ މި ކޮމިޓީން އެންމެއަ 2015/9ފެށުމުގައި ފާހަގަކުރަން ބޭނުން. އެއީ 

މީޑިއާ ަގވަރނިންގ ބޯޑަށް  ޕަބްލިކް ސަރވިސްވާ ގޮުތަގއި ފާސްކުރަްއާވފައި ނޫނެއްގެއަދި މުޅި މަޖިލީހުން ގާ

އޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅުތައް ފޮނުވި މައްސަލަ.  އްޔަން ކުރެއްުވމަށް އެ ބިލަށް އެބަމެންބަރުން ޢަ

ނޑު މަޖިލީހުގެ އިއެހެންވީމާ، މި ަމއްސަލަާއ ގު މި ްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަްށ ޭޅ ގޮތުން އަުޅގަ

މާ ގުޅޭ ޮގތުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަްތ ސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންިދއުދިރާ

މާ ގުޅޭ ގޮތުން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ކޮމިޓީން ކުިރައށް ގެންދިއު އަޅުަގނޑުމެން

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. ވަޙީދު ޙައްމަދުމު މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެންނަށް ތިަޔ ވިދާުޅިވ ޝުކުރިއްާޔ އި  އްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޫނުގެ ަޕބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ާގނޫނުގެ ދަށުން އެ ގާ ،2015/9ން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ތަނު އަޅުަގނޑުމެން މި

ވަރަށް ބޮޑެތި ނަމަކީ  7މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަދި ދަށުން ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާުރެގ ދަށުން 

އެީކގަިއ އިުތރު އިންަޓވިުއއަާކ އިތުރު  ީތއާވާފަިއ ފޮނުވާފައި އޮތް ނަންތަެކްއކަމުގައި ދިރާސާތަކެއް ކުރަްއވާ

ކަން މި ކޮމިޓީން އަވަހަށް ފާސްކޮށް ނިންމާލުމަށް  އެ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ރުމަކާ ނުލައިކަންތައްތަެކއް ކުރިމަތި ކު

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ަވޑަިއގަންނަވާ.ވަޙީދު. މި ރިާޟ ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެދި ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑު ވެްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ރިއްޔާ އިޝުކު ންތަކަށް ސް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިސްޓަށާއި މި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެިކއުއަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ  ބޫލުކުރެވެީނ ބޭފުޅުންތަކެއް ކަމަށް ގަ މި ކަމަށް އެކަށީގެްނވާހަމަ ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑު  އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި އެހެންވީމާ، މްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައި މިވަނީ. ރައީސުލްޖު ވަޙީދު ުހށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް އިތުރު ޚިޔާލުފުެޅްއ އެހެން އިޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ. އްޝުކުރިއްޔާ ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ އި

ނޑު ުކޑަ ަވގުުތކޮޅެއް އަރުވާަފއި އިތުރަށްކުރިއަހަމަ އޮތިްއޔާ  ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތަކަށް ވަކި  ށް ަވޑަިއަގތުމަށް އަޅުގަ

ބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް އްޒަތްތެރި މެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ަބލައިލާނަން. އިފެންނަ ނުފެންނަ  މި ގޮތަކަށް

 ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން.

 

ނޑިތީމު  ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ހޭ ގޮތުން ޕަބްލިކު ގެ ފުރަތަމަ ަގަވރނިންގ ބޯޑު ޢަްއޔަން ކުެރއްވުމާ ބެއާ `. ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑި

ނޑު ވާކަން އަުޅގަ ައރުވާފައި  އްޞަ އިޚުތިޔާރުަތކެއްއްޔާ ޚާޖުމްހޫރިަރއީސުލްނޫނުގައި ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގާ

ގެ ނަންފުޅުތައް ަގވަރނިންގ ޯބޑަށް މެންބަރުންގެ ފާހަގަކުރަން. އެއީ އުސޫެލްއެގ ގޮތުން މި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

ަރއީސަށް  އޮންނަނީ އިޢުލާން ކުރަްއވަިއގެން ެއ އިޢުލާނަށް ޖަވާބުދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮނުއްވުން މި

ވަނަ މާއްދާަގއި  18ނަންތައް ހުށަހަޅުްއވަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނުގެ ފަރާތްތަެކއްގެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ކޮށްދެްއވާފައި މަލުކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ތަނަވަސްވެސް ާޚއްަޞ ގޮތަކަށް ޢަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމުގައި

މަ ގަވރނިންގ ފުރަތަ އޮތީ ފައި މި އަުރވާއަށް ާޚއްޞަ އިޚްތިާޔރެއް ގާނޫނުަގއި ހޫރިއްޔާއާއެީކަގއި ރައީސުލްޖުމް އެ ހަމަ

ނޫުނގައި ިމ މާ، ގާގެންަދވަން. އެހެންވީ ތައްކަންތައްއްޔަން ކުރެްއވުމުަގއި ޚާއްޞަ ގޮަތަކށް ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢަ

ންގ ބޯޑު ޢައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސާބިތު ކޮށްދީފައިވާ ިއސްތިސްނާއީ އުސޫުލގެ ބޭނުން ފުރަތަމަ ގަވަނި

ކަމަށް  ވެސް ބޭނުންކުރުމަކީ ވަަރށް މުނާސަބު ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްަގއި

އްޒަތްތެރި ދެ އަޚުްނ ައޅުަގނޑު އި ދެންނެވި އަސާްސގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އެހެންވީމާ، އެ މި އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.



  

ހުށަހެޅުއްވުމާ އެްއގޮތަށް ކުރިއަްށ  އަެނއް ބޭފުޅަުކ ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ  ެއއް ބޭފުޅަުކ ހުށަހަޅުއްވައި ، ހަޅުއްވާހުށަ

ނޑަށްގެންދިއު  ެވސް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. މަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެ މެންބަރަކު އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި މެންބަރުންގެ އިތުރަށް  އްޒަތްތެރިވަގުތު ކޮމިޓީގެ ހާިޒރީގައި އި  މި !އާދެ

ޒަތްެތރި މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދާއި އަދި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ އް . އެއީ ވެލިދޫ ދާއިާރގެ އިއެބަ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގަންނަވާ

ދެ މެންބަރުން އަލަށް  ްއޒަތްތެރިއި ޒައިނާ އާދަމް ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮއި

އަށް ފޮނުވިފައި ހުިރ . ކޮމިޓީކަތް ދަންނަވާލާނަންމަސައް  ކޮށް މިކުެރވޭެއުކގައި އަޅުަގނޑު ޚުލާޞާ  ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުމާ

ނޑިތީމު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްިވ ދާއިރާގެ އި މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންމެ ކަ

ނފަދައިން އަޅު  ވާފަިއވާ ޕަބްލިކް ސަރވިްސ އަދި މުޅި މަޖިލީހުން ފާސްކުރައް ޑުމެން ވަަރށް ފަހުން މި ނިންމައިގަ

ގަންނަާވ އަށް ލިބިވަަޑއި ދުމުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްނޫނުގެ ދަށުން ެއ އުފައްދާ ފުރަތަމަ ބޯޑު އުފެމީޑިއާގެ ގާ

ނޑުމެން ހަނދާންކުރާއިރުގައި ެއ ވަޑަިއގަންނަވާ ލިބިތަނަކާ އަދި މަިޖލީހަށް އިސްތިސްނާ ިއސްތިސްނާތައް އަުޅގަ

ނޫނުަގއި އޮްތ އް މަޖިލީހުން ނިންމަން އައިސް ގާދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ ވަކި ގޮތެ  3މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ުކރިމައްޗަށް 

ރުން ޅޭ ގޮތުން މެންބަަކމާ ގު . އެހެންވީމާ، އެއޮތީ އަިއސްފަ ހަމަތަކުގެ މަތިން ނިންމައި ދިނުމަށް މި 

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިއު އެ މަސައްކަތް  .ެގންދަނީ ކުރަްއވަމުން މިޚިޔާލުފާޅު ތޯ މަސަްއކަްތ މުގައި ކިހިނެއްއަުޅގަ

ްއޒަތްތެިރ ޅުއްވައި ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިމިހާރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ؟

ފުރަތަމަ ބޯޑު އެކުަލވާލުމުގަިއ މި ޚާއްަޞ މި ނޫުނގައި މި ުފރުޞަތު އޮތީ ގާ މިމެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވާފައި 

ގެންދާ  ކަހަލަ ކަންކަން މި އްމުކޮށް މިއިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އާ އެއްކޮށް ެކއް ދީފައި އޮތުމާސްނާތައިސްތި

ްއވާ ކަމަށް ޤާބިލް ން ިދރާސާކުރައޮފީހު ތަަކީކ ވެްސ ރައީސް އުސޫލުން ކުުރކޮށްލާފައި މި ފޮނުވާފައި ހުރި ނަންފުޅު

މެންބަރުން އަދަދަށް ފޮނުއްވާފަިއ އޮތީމަ އިތުރު ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ ނުކޮްށ  7ކަމަްށވާތީ އަިދ ހަމަ  ކެއްބޭފުޅުންތަ

އުޅޭ  ވެސް އަވަަހކަށް ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއީ މިހާރު މި ހުށަހެޅިގެން މި މި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ީވހާ

ނޑު އެްއކޮށް ައދިވެސް  ވެސް ބައިވެިރވަަޑއިގަތުމާ ްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުންލުފުޅަކީ. އެހެްނވީމާ، އި ޚިޔާ ކުަޑ މި އަުޅގަ

ގެ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް ޚިޔާލުފުޅެއް ފާޅުކުރެްއވުމަށް އޮތް ކަމަށް ަވންޏާ ފުރުޞަތެއް ދިނުމު ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން އެ

ްއޒަތްތެރި ލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިޅުަގނޑުމެން ތު އެއީ އަ  .ރު އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާާލނަންމިހާ ގޮތުން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 ،ނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމަން. ރިޟާނަންފުޅުތައް އަޅުގަ  އިންޓަިވއު ކުރުމަކާ ނުލައިމި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަނީ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އީދަށް އިތުރަށް އި ތާއެ ައދި  .އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވަނީާދއިރާގެ އި ގުރައިދޫ 

ައޅުަގނޑު ވޯޓަްށ ، ޙުސައިން ވެްސ ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާފައި ވަނީ އިތުރަށް ފުިރހަމަ ކުރައްވާފަިއ ވަނީ. އެހެންވީމާ



  

އިންޓިވިުއކުރުމަކާ ންމެހެން ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަްތ ކޮ  ޔަ ުހށަހެޅުމަށް. އެއަހާލާނަން ހުށަހެޅިގެންދި

ނޑު ޯވޓަށް  އަށްނުލައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފެންނަ؛ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ފުރުޞަތެއް އަރުވާަފއި އަުޅގަ

 އަހާނީ. 

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑަށް  ެދއްެކވިއިރު ދެންމެ މުޤައްރިރު ވާހަކަ ނުޑ ހަމަ  ހެޅުން އެހެން އޮތް ކަން ހުށަ އެއަުޅގަ ނޭނގޭތީވެ އަުޅގަ

ވިޔަްސ  ބޫލެއް ނުކުެރވޭ ކޮންެމ ބަޔަކު ލާކަމުަގއިަނވާލަންެވގެން. ައޅުަގނޑަކަްށ ގައަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ދަން

ހުން ވެސް ބޯޑުތަކަށް މީށް ގެންދާކަށް. ެއއީ މިހާތަނަށް ން ކުރިއަކަ އެތަނުން  މިނުކޮށް ައޅުަގނޑުެމން އިންޓަިވއު

މަޖިލީހުން  ން ރުހުން ދޭ ކަމަށް ވަންޏާމުއިރު އަުޅަގނޑުެމން ގެންގުޅެަފއި އޮްތ އުސޫެލއް ނޫން. މަޖިލީހުރި ކުޢައްޔަން

ށް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެްނނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ ިވއު ކޮްށގެން އެ ޕްޮރސެސް ކުރިއައިންޓަ

 ދަންނަވާލީ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ އެ ޚިޔާލުފުޅު ދެންމެ ކޮމިޓީއަްށ  ޝުކުރިްއޔާ. ރޮަޒއިނާެގ ޚިޔާލުފުޅަށް، އާދެ!

ނޑު ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އަދި މި ވަގުތު މީޑިއާެގ ބޭފުޅުން މިކޮޅުގައި ތިއްެބިވ  ހުށަހެޅިގެން އެ ދިޔައީ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އެބަ ިއޝާރާތްކުރަްއވާ. ެއހެންވީމާ، މި ކަމަށް ގޮެތްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކަމަށް އެބަ އިދާރީ 

ނޑު ކުިރއަށް ތު ޅުންނަށް ފުރުޞަގެންދަން ަގސްދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މީިޑއާގެ ބޭފު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުފުޅެްއ  އާދެ! ގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ؟ )ވަދިނުމާ ބެހޭގޮތުން  މިހާރު ައޅުގަ

. އެއީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ަކމަކަށް ހުށަހެޅިފަ އޮތީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި އެއް މި

މި އޮތީ ގާނޫނުން މި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވައި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްވާފައި 

ކަންކުރުމުަގއި މި އިސްތިްސނާތަކެއް ދީފައި މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވެސް ދީފައި ފުރަތަމަ 

ަކހަލަ ކަންކަމުގަިއ މި ގެްނގުޭޅ  ހުރި. އެހެންވީާމ، ާއއްމުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން މި ގަވަނިްނގ ބޯުޑ ެއކުލަވާލުމުަގއި އެބަ 

 18ވާނެ ތުތަެކއް ދީފައި ގާނޫނުން މި އޮތީ. އެނިގވަަޑއިގަންނަ ސްނާ ފުރުޞައި މި މިންގަޑުަތަކށް އިސްތިއުސޫލުތަކަކާ 

ނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވާަފއި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ވޯޓަށް  މި ވަނަ މާއްދާ ގާނޫުނގައި  ކަން އަުޅގަ

އަހާނަން ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަނީ އިންޓަިވއުކުރުަމާކ ނުލައި އަުޅަގނޑުމެން މި 

 މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދާށޭ ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޚިޔާލުފުޅަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު

 ތަކަށް އެިދވަަޑއިަގންނަވާ.އެބަ ފުރުޞަޙައްމަދު ޙުސައިން އަދި ދެއްވުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު



  

 

ނޑިތީމު  ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވައި އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑުމެން އެ ާލ ރިޟާ ތާއީދުކުެރއް ނޑު އެެދން އަުޅގަ ިވ ތެދުފުޅެއް އިންަޓިވއުައކާ ނުލައި. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ  ވޯޓެއް ބިނާެވގެންދަނީ ކޮން އަސްލެއްގެ މަްއޗަށްކަން އެ ވޯަޓކަށް އައްަސވާއިރު އެ ވޯޓެްއަގއި ހިމެނުން. އަޅުގަ

މުރާދަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަވަާރއި އެ ބޭފުޅުްނގެ  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ހިމަނުްއވާފަިއވާ  2ހީވަނީ އެ 

ތަނަށް ހާޒިރުކުރުމަކާ ނުލައި މި  ކޮލިފިކޭޝަނާއި މި ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ބައްލަވާފައި އިތުަރށް އިންޓަވިުއއަކަށް މި

 ގޮތަށް އަްއސަވާލަެދއްވުން ެއދެން.  ކަން ނިންމުން. އެހެންވީމާ، އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތެއް އަުރވާނަން. އާދެ!

 

 އްެކވުން:ވާަހކަދެ އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނުޑ ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ގާޫނނުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް  !އާދެ ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

އިސްތިސްާނއެްއގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ޞައްށްފަިއާވ ޚާަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮ 18މީޑިއާެގ މި ގާނޫނުގެ 

ބަލާއިުރގައި އެ މީހުންނަކީ މި ކަމަށް އެންމެ މަްއޗަށް އަަޅއި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފަިއވާ ނަްނތަކުަގއި އެ ނަންތަުކގެ

ކަމަށް ހޯދަވަންޖެހޭ ހުރިހާ  ކަން ބައްލަަވއި އަދި އެ  އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ އެ ކަމަށް އެކަީށގެންވާ މީހުން

ނޑުމެނަށް ފޮނުްއވާފަިއވާީތއާ ވެސް އެުކަގއި މި   ާޚއްޞަހާލަތުގައި އަދި  ޚާްއޞަލިޔުންތަކެއް ހޯއްަދވާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އިންަޓިވއުކޮށް އެ ން ކަމަށް ކަން ކުރަނީ ާއްއމު އުސޫލުގެ ދަށު އިސްތިސްނާެގ ގޮުތގަިއ ދާއިުރގައި އަުޅގަ

ނުޑ ގެ ދަށުންއިސްތިސްނާ ވެގެންހާލަތަކަށް ބަދަލު ޚާއްޞަާއއްމު އުސޫުލ އެ ވާއިުރގައި  ދާއިރުަގއި މި ކަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އެ  ބައިގެ ވަނަވަރުތުަގއި ބހުރި ކަންތަކަށް ހުށަހެޅި ގޮތަށް މި ބައިތައް އިތުރުކޮށްލުމަށް އަުޅގަ

ނޑު އެއެ މީހުންނަކީ އެކަބަލާއިރުަގއި  ގޮތަށް ހުށަހެޅީ. ހުށަހެޅީ  ީށގެންވާ ބަެއއް ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީވެ އަުޅގަ

 ގޮަތށް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. އެީއ ޕްރޮސެސް އަވަްސކުރުމަށް ަޓކައި. ޝުކުިރއްާޔ. އިންޓަިވއުައކާ ނުލައި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަކަށް އެބަ ފުރުޞަ ރަށް ސާފުވެއްޖެހެން. އެހެންވީމާ، ރިޟާއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ ހުށަހެޅުން ވަ

 ތެއް އަރުވާނަން.މި ައޅުަގނޑު ފުރުޞަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ.



  

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ދަންނަވާލި  އާދެ! ނޑަށް ހީވަީނ މުޤަ ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުިރިއރު އަުޅގަ ހުންނާނެ  ވެސް ހަނދުމަފުޅުއްރިރު ައޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ. އެއީ ކަންނޭނގެ މި ލިޔެކިއު ންތަކަްށ ބަލާއިރުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ މި ކަމަށް ގާބިލު ބޭފުޅުން ކަމަށް އަޅުގަ

ންތަކަށް ބަލާިއރު އެ ބޭފުޅުންނަކީ މި ކަމަށް ގާބިލު ބޭފުޅުން ކަމަށް ވާ ލިޔެިކއުއަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ހުށަހެޅިފައި

ނޑު ތާއީދުކުރާއަޅުަގނޑަ ކަމަށް ޭއރުގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރީ. އެހެންވީާމ، ެއ  ށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ ައޅުގަ

 ގޮތުގެ މަތިން ހަމަ އަޅުަގނުޑ ވަޙީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުޮކށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއގަންނަވާ.އަދި ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަ ރޮޒައިނާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 އްެކުވން:ވާަހކަދެ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

މަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި ައޅުަގނުޑމެނަށް އެބަފެނޭ މިއީ މީޑިއާއާ ބެހޭ ބޯޑަކަށްާވއިރު އަިދ ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ލިޔެިކއުހު

ނިމޭއިުރ ންގުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތަާކ ވެްސ ތަން ހި ގާނޫނުަގއި އޮތްގޮތުން މި ޯބޑުަގއި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުންނަކީ މި

ތެރެއިން ބައެއް ބޭުފޅުން އެބަ ތިއްބެވި ހަމައެކަިނ ސްޕޯޓްސްއާ ބެހޭ ކަންކަން  ވާލުވާ ބޭފުޅުންނަށް ވާއިުރަގއި މީގެޙަ

މީަގއި  ހި ލިބިލައްވާފަިއ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ވެސް. މީިޑާއއާ ުގޅޭ ެއއްެވސް ކަެމއްިފކެޓްތަކާ އެްއޗެ އެކަނި ސެޓް

ގޮތަށް  ކަން ކުރިއަށް މި ނުހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ކުރިން ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު ދެންެނވިހެން އިންޓަިވއުައކާ ނުލައި މި

ނޑު ހަމަ ނުފެންނަ ވާހަކަ އަެނއްކާ ވެސް ިތ ބޭސިސްގެ ަމއްޗަށް މިހާރު ވިދާޅުވީމަ ހަމަ އެހެން ނެތް  ގެންދަން އަުޅގަ

ނޑު ހަަމ ދަންނަވާލީ.  ކަމަށް މި ކަރިކިއުލަމްތަކަށް  ަބލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވޯޓަށް މި އަހަނީ.  އާދެ! ައޅުަގނޑު މިހާރު ވަޙީުދ ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި ިރޟާ ާތއީދުކުރަްއވި މި ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ

އިވާ ނަންފުޅުތަކަކީ އެއީ މި ކަމަށް ގާބިލު މި ގާނޫނުގައި އިސްތިސްނާަތކެއް ދީފައިވުާމއި އެްއކޮށް ައދި ފޮނުވާފަ

އަދި ރިޟާއަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާތީ ހުށަހަޅުއްަވނީ ނަންފުޅުތައް ކޮންމެހެން  ދުއެކަށޭނަ ނަންފުޅުތަކެއް ކަެމްއ ވަޙީ

 ކުރުމުގެ ައކާއި ނުލައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން ދިރާސާބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އިންޓަރިވއު ވަިކވަކިން

ދެްއވުން އެދެން.  ގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު އެ ، މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް އެެހންވީމާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރއް  މި މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމުގައި އެ ، ޔާ. އަުޅގަ



  

އި މި ވަގުތު ބައިވެިރެވވަަޑއިގަްނނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްެވެގން މި ދިޔައީ. ކޮމިޓީގަ

ދީެގން މިގޮތަށް ފާސްެވގެން މި  އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓު މް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފިޔަވައިރޮޒައިނާ އާދަ

 އަށް ފުރުޞަތެއް އަުރާވނަން. އީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާދިޔަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން މިއަދުން މިއަދަށް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ވެސް ނިންމާފަިއ  މި ގޮތަށް މި ނަންފުޅުތައް ފާސްވުމުން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.  ވެސް އަވަހަކަށް ތަޅުމާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ވީހާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މް ވަޙީދުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީ

ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ފައިއާދެ! ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނިންމާ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް 

ނޑުމެން  ނޑު ހަމަ ކުރިްނ ދަންނަވާލިހެން މިއީ އަުޅގަ ކަމަށް  މި ބޭފުޅުންނަކީ މި މި ކޮމިޓީން މި ނިންމީ އާދެ! އަުޅގަ

ން އެ ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ތަޅުމުން ވެސް ފާސްކުރަ، ފުޅުން ކަމަށް ދެްއތޯ. އެހެންވީމާގާބިލު ބޭ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. ން ކަމަށްބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅު ާވތީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި ކަމަށް އަުޅގަ

އަދި ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮްށ ތަޅުމަށް ވެސް ފޮނުވަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން އެ 

 ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ކޮމިޓީން އޮތް ކަމަށް އިނގޭތޯ. 

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.މެންބަރު ވަޙީދަ އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ވަޙީދު

ނޑުމެން ިދގު ވާހަަކތަކެއް ނުދެންނެވުމަށް ަޓކަިއ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނުޑމެން ކުރިން ވެްސ ދެންނެވިެހން އަުޅގަ

ނޑަށް ޞީނޑު ކުރުކޮށްލާފައި ދެްނނެވީ. އެހެންނަމަވެސް، ީމގެ ކުޑަުކޑަ ަވގުތު، ތަފްއަޅުގަ  ލަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ



  

ވަނަ މާއްދާަގިއާވ  18ގާނޫނުގެ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިއާވެސް ފެންނާތީ ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ާޚއްަޞ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް މި  އަށް ލިބިފައިވާތުގެމަތީން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮ

ނުޑމެން ނިންމަންޖެހުނީ ނުވަތަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ޖެހުނީ  ފޮނުވިގެންދިޔަ ނަންތައް އިްނޓަރވިުޔއަކާ ނުލައި އަުޅގަ

ައީކ ދެން ޙަޤީޤަތަކީ މީިޑއާ ވަނަވަރުަތކަށް ބެލުމަށްފަހުގަ. ަމންޓްސްތަކަށާއި އެ މީހުންގެއެ ފޮނުވާަފއި ހުރި ޮޑކިއު

ނޫން ކަމަކަށް ހަމަެއކަނި ނިންމާލެވޭނެ ގޮތަކަށް  ހަމައެކަނި ޚަބަރުތަކެއް ކިޔާުލމަށް އޮންނަ ކަމަކަށްވާ ުނަވތަ އެ

އީ ެއ ކަމުެގ ގާބިުލ ބޭފުޅުން ތިބުމަކީ އެ ނޯންނާނެ. ސްޕޯޓްސް ދާއިރާިއން ވެސް އަދި ހުރިހާ ދާއިާރއަކުން ވެސް އެ 

ނޑުމެން އެންމެ ަގދައަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަންަތއްތައް އެއީ. އެހެ ކަހަލަ އެ  އެ ، ންވީމާ ފަދަ ހުރިހާ ޚަބަރުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަންތަނުގައި ތި ވާީތވެ ބުމަކީ އެއީ އެކަީށގެންވާ ގަބޫލުުކރެވޭ ކަމެއް ކަުމގައި ކަހަލަ މީހުން ވެސް އަޅުގަ

ންމާފައި ވަނީ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ފާސްކުރި އަޅުަގނޑުމެން މި ގާބިލު ބޭފުޅުން ކަމަށް ނި

 ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވީހާ އެދެނީ އަިދ ކޮމިޓީން މި ނިންމި  ނަންތައް އެއްެވސް ޝަރުތަކާ ނުލައި އަޅުަގނޑު

ނޑައެޅި ގާނޫނުަގއި ވެސް ައވަހަކަށް ތަޅުމަށް ފޮނުވަިއގެން މި ނަންތައް ފާސްކުރުން. އެއީ މި ނަންތައް  އޮތީ ހަމަ ކަ

ނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތަށް ނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަދަށް. އަިދ ގާނޫނުގައި ކަ ނުޑ ވެސް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ، . އެހެންވީމާކަ އަުޅގަ

ދެންނެވި ގޮތުގެމަތީން ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް މި 

 ރިއްާޔ. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ، އެހެންވީމާ އިތުރު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާ ކަމަްށ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އޮތީ އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި  ހުށަހެޅިފައި މި ދެންމެ އަޅުގަ

އެއާެއއްކޮށް މިހާރު  ގެންދަން. ހަމަ  ައކާ ނުލައި ނަންފުޅުތައް ދިރާކުރެއްވުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްންޓަރިވއުއި

ނޑުމެން ކޮމިޓީން  ހުށަހެޅިފައި އެގޮތަށް ފާސްެވގެން ދިއުމާ އެްއކޮށް ހުށަހަޅުއްވަނީ ދެން މި ނަންފުޅުތައް އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ރުހުން އޮތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވަން ހަމަ ބަލައިގަނެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާެލްއވުމަށްފަހު 

ގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  މި ، ވެސް އެ ކުރައްވަނީ. އެހެންވީމާ ޮގތަށް ވަޙީދު ތާއީދު ލަސްނުކުރަްއވާ. އަދި އެ

ގޭތޯ. މި ވަގުތު ކޮމިޓީަގއި ދެއްވުން އެދެން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިްއޔާ އިނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު 

ނުޑ ކުީރގަިއ ދަންނަވާލިހެން ދަންނަވާލަން  ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ހަމަ އަުޅގަ

ދެއްަވއިގެން ފާސްެވގެްނ  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ފިޔަަވއި ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި

ވެސް ައަވހަކަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮްށ  ދިޔައީ މި ނަންފުޅުތަކަށް ކޮމިޓީގެ ރުހުން އޮތްކަމާއި އަދި އަޅުަގނޑުމެން ވީހާމި 

ނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ، )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާމި... ، ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް. އެހެންވީމާމަޖިލީހުގެ  އަުޅގަ



  

އަށް ޙަމްދުކުރަމުން އަދި ކޮމިޓީގެ ސުބްޙަނަހޫ ވަތަޢާލާهللا ޓަކައި  ށްޢުފީޤް ދެއްވިކަމަކުރިއަްށގެންދިއުމުަގއި ހެޔޮ ތަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެްއވި އެއްބާރުލުމަށް އަޅުަގނުޑ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ވެސް ުޝކުރު 

ކޮށް ޓަކަިއ ރޮޒޭއަށް ވެސް ޚާއްޞަ ގެން ކަމަށްދަންނަވަން. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ރޮޒައިނާ އާދަމް ބައިވެރިެވވަަޑއި 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ކޮމިޓީ މިހާ ހިސާބުން ނިމުނީ. 

___________________ 

 

 

 

 

 


