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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ ޢަލައިުކމް. ގުޑް މޯރނިންގ `. ައއްސަލާމް ޓު އޯލް އޮނަރަބަލް މެމްބަރސް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ އެޖެންާޑގައި ެދަކމެ ބައްދަލުވުމަށް ތި އް ހުށަހެޅިގެން. ެއއްކަމަކަްށ މިއޮތީ އަުޅގަ

ނޑައެޅުން. ެދވަނަ ކަމަކަށް ިމއޮތީ ކުީރ  ކުރިމަތީގައި ިމއޮތް ދެ ބިލު. ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ދެ ބިލުެގ ސުންގަޑި ކަ

ހުށަހެޅިފައިާވ ލަށް ބިބެހޭޮގތުން  ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަކާކުެރިވގެން އައި ޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާދުވަހު އަ

އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް ވަކިގޮެތއް ނުނިންމާ އެދުވަހުގެ އެ ޖަލްސާ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން ދިޔައީ. 

ނޑުމެން މި  އެހެންކަމުން އެކަމަށް ގޮތެްއ ނިންމުމަށާއި އެއްކޮށް ބޭއްވި ބައްދަުލވުމެއް މިއީ. މިހާރު އަޅުގަ

އެުކ ގުިޅވަަޑއިގެން މިތިއްެބވީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ަގއި ައޅުަގނޑުމެންނާށް ގެންާދއިރުބައްދަލުވުން ކުިރއަ

ގެމަނަފުީށ  ޒަތްތެރި މެންބަރު ައސްމާ ރަޝީދު،މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއް  ރިފާޢު،هللا ޢަބްދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ހިތަދޫ  ތެރި މެންބަރު ިއބްރާހިމް ނަސީރު،ތްމުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން،ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

 ،هللاރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއިހަަވންދޫ ދާއި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު،ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢި

އާދެ!   މަދު.ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްއަދި ހޮޅު ތްތެިރ މެންބަރު  އަނާރާ ނަޢީމްމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

ނުޑ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާލަން  ނޑު ދަންނަވާިލ ފަދައިން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މިއަދު އަުޅގަ ކުރިން އަުޅގަ

ނުޑމެން ކުރިމަތީގައި އެބައޮްތ ައއިސް އޮތް ދެ ބިލެއް. އެ ެދ ބިލުގެ އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ  ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަުޅގަ

ންނަ ބިލުތައް ނިންމާނެ ސުންގަޑިެއއް ނޫނީ ޑެޑްލައިނެއް ދޭންޖެހޭ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއިން ކޮމިޓީތަކަށް އަ

ނޑު ދަންނަވާލީ  ނަޑައޅަން. އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަ ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަ ރައީސަށް. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މާލީ އެ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  ،0202/8

ބޭފުޅުންގެ  އިޞްލާުޙގެ ބިލަށް. އެހެންކަމުން މި ބިލު ނިންމުމަށް ތި މި ށް ގެނެވިފަިއވާ އިޞްާލޙަށް، އާދެ!ޤާނޫނަ

ނޑުމެން ސުންގަޑި   ަކނޑަައޅާނީ ކޮންއިެރއްތޯ؟ އެއް ކަމަށްޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އަުޅގަ

 

 ޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަ

ތެރެއިން  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކުގެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤަްއރިރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީ

ަގއި ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ހުންނަ މީހުންނަށް މާލީ އެހީ ބޮޑު ުކރުމުގެ ބިލު. މިއީ ޙަޤީޤަތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ށް އިމްތިޒާރު ންމީދާ އެްއކޮށް ވަރަރަށް ބޮޑު އުއެކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ބޭފުޅުން ވަ ރިކަން ހުރި މިހާރު ނުކުޅެދުންތެ

 ންމު ވަރަށް މުހި ސް އަވަަހކަށް ގޮތެއް ނިްނމުން މިއީވެ މެން މި ބިލު ވީހާބިލެކޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުރަމުންދާ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. ދެން ެއގޮތުން  އްކަމެ ނޑުމެން ކުީރގަިއ އެންމެފަހުން ބޭއްވުުނ އަޅުހަމަ ކަމަށް އަުޅގަ ގަ

ޒިރުކުރަން ހުރި ފަރާތްތައް ހާ އިއްތިފާޤުވެ ަވޑަިއގެންފަިއވަނީ އެކަމާ ގުޅުންވެސް  ންބައްދަލުވުމުަގއި ހުރިހާ މެންބަރު



  

ނޑު މިތަންތަން. އެހެންވީމާ، އަޅު  ިދ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާޔާތަކާއި ދެން އައްޖަމްޢި ވާަހަކ  އެހަމަ ގަ

ވަރަްށ  ވެގެން ވަރަށް ެއފަދަ ހަމަ ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ވަރަށް ބޭނުންޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކުނަވާލަންދަން

ކަމުގައި ޤަބޫލުކުެރވޭތީ.  ވާނެންމުޙަޤީަޤތުގައި ަކނަޑއެޅުން މުހި ވީާހެވސް އަވަސް ުމއްދަތެއް ރާ ބިލެއްވީމާންމީދުކުއު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ދެ  އިތުރަށްވުން ކުިރައށް ދާއިރުަގއި ބައްދަލުމި ރު އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާ

ސީމް. އަދި ރި މެންބަރަކީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު ފައިސަލް ނަޒަތްތެޢިއް އެްއ ނަަވިއފި. ގުޅިަވޑަިއގެން މެންބަރުން

ތިއްެބވި.  ބަވެސް ވަަޑއިގެން އެهللا ޢަބްދުލް ބާރީ ޢަބްދު މެންބަރުއްޒަތްތެރި ޢިދޫ ދާއިރާގެ ހަމަ އެހެންމެ ކުރެން

ނޑު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަހެއް. ދުން ގަޑިެއއް ނޫނިއްޔާ ނިންމާލާނެ ވަކި ދެންމެ އަޅުގަ

 މަޢުލޫމާތު  ހުރި ހުންހުިރ ދެންމެ މިދެންނެވި ބިލާ ގުޅު ޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި އެބައޮތް ިމކަމާ ުގޅުންއަ

ނޑަކަްށ އް އެބައޮތް. ފަރާތްތަކެ ޒިުރކުރަންޖެހޭށް ހާޓަކަިއ މި ކޮިމޓީއަ ސާފުފުކުރުމަށް ވަރަކަްށ  02ވަރަކަްށ  9ގާްތގަ

ބުދަ ދުވަހަށް ގެން މިއަންނަ އެހެންކަމުން މިހާރު ޓޭބަލެއް ހަދާލެވި. ތް އަޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކޮށްފަބައޮފަރާތް އެ

ޢިއްޔާތަކާ ދިފައިވާ ޖަމްންނާ ގުޅޭގޮތުން ހެރިަކން ހުރި ކުދިހުރި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ނުުކޅެދުންތެ ންގުޅު މިވަނީ މިކަމާ

އަނެްއ  މާދަން ނޫން ސިޓީ ފޮނުވިަފއިބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްަކއިެގން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާގޮތަށް. މިހާރު ވަނީ  މި

ނޑުމެން ހަމަ އެއާއެކު އަ ހަށް ޓޭބަލް ކުރެވިފަިއވަނީ.ދުވަ ވެސް ހަމަ ވަން ަބއި  ދެން ބާކީ ހުރި މުއައްސަާސތައްުޅގަ

ނޑުމެން ކޮ ރަންޖެހޭ ކުތީގަިއ އެބައޮތް ހާޒިރުކުރިމަ ކުރަން. އެހެންކަމުންމިޓީއަްށ ގެނެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުވަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިުލގެ ނިމުމަށްފަހު ކަމުން އެފަރާތްތަކާ ވާހަކަދަްއކައިފުދޭވަރެްއގެ ގިނަ ފަރާތްތަްއ. އެހެން ގަިއ އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ށް ދާންނަން. ފައިނަލައިޒޭޝަނަ

ނަޑއަުޅއްަވއިރައީސަ މަޖިލީހުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިމި   .ެދއްވުން އިނގޭތޯށް ފޮނުާވނެ ތާރީޚެއް ކަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބްދުރާގެ މެންބަރު ޢަދާއި ފަންނު ދެކުނުމާ

މިއަށް ްސ ަފިއވާ ބިލަކަށް ވިޔަބިލަކީ ޭއގެ ޒާުތގަިއ އެްނމެ ޕޮއިންޓަކަށް ނިސްބަތްވެ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އާދެ! މި

 .ހަގަެވގެން ިދޔަވެްސ ފާ މަްޝވަރާތަކުން  ކޮްށ ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރީދުވަުހގެމަސައްކަތް ފުދޭަވރަކަށް ބޮޑު ކުރަންޖެހޭ

މިކަމާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކަމެއްވީމާ ހުރި ވި އަދި މާލިއްޔަާތ ގުޅުންނަ ފަރާތްތަކަކާ ބައްދަލުކުރެވަރަށް ގި

ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ެއގޮތުން މި  ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވާހަކަެދކެިވގެން ުކރިއަށް ދާންޖެހޭ ބިލެއްމުއައްސަސާަތކާ ވެސް 

އެހެންވީމާ، ސެޕްޓެމްބަރ  ގެ މަޖިލީހުގެ.ނވެސް އެބަ ެނގޭ ކަންނޭ ޗުއްޓީ އިރުގައިދައުރުގެ މި މަސް ނިމޭ



  

ނޑަށް ލަފާ ކުރެވޭގޮުތގައި ޮއކްޯޓބަރއަޅު މަހަކަށް. އެހެންވީމާ،  ނެގޭ މަސްވެގެންދާނީ ބްރޭކް ތި މީ ކަމަށް ހިސާބަށް ގަ

އެ ސަރުކާުރގެ އަންނަ ތަންވަޅަށް ވެސް ބަޖެޓް  ރުންޒް ުއޅޭކަމަށް ވަންޏާ އޭ ޝޫއި ރީނިންމާލެވޭލީ. އެއީ ބަޖެޓަ

ވުުމގެ ފުރުޞަތު ންނަށް ތަްއޔާރީތައް ބޭފުޅު ވެސް އެ ޓަކައި ހަރުގެ ބަޖެޓަށް މިކަން ލުމަށްއަންނަ އަވުޒާރާަތކުން 

. ޖެހޭނެ ކަމަށްންނިންމެ މަޖިލީހަށް އައުމުެގ ކުރިން މީގެ ގޮެތއް ރުން ލިބިގެންދާނެ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ބަޖެޓްއޭ

ނޑަްށ ސް މިަކހަލަ ކަމެއްވީމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ  ހަމަ ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަންނައަުޅގަ

 ވާން ސަރުކާރަށްވަރަށް ޕްރިޕެއަރއިރުގައި އެއަންނަ ކުރެވޭ ހިސާބަށް އަންނާނީ. ކަންތައްތައް ތަންފީޛުގުިޅގެންނޭ މި

  ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ.ދޭން ވެސް ފުރުޞަތު އެބަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅު  ނޑަައޅަން. އެއް ޑެ ލަޑެޑްދެ ގަ ޑްލައިަނީކ އިނެއް ކަ

ޑެޑްލައިަނކާއި ދެްނ އެހެން  ތްތަކާ ބައްދަލުކޮްށ ނިންމާލާނެފަރާ އި މިމީހުންނާމެން ަބއްދަލުކުރަްނޖެހޭ ޅުަގނޑުއަ

ނޑުމެންގެ ޓަރމް ނިމޭއިރަށް މި  )ެރކޯޑިްނގަގިއ މެންބަރު ވިދާޅުިވ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(ވެސް  ބޭފުޅުން  އަުޅގަ

ން ނުޑ ހުށަހަޅަގައަޅު  )ރެކޯޑިްނގގަިއ މެންބަރު ވިދާުޅވި އެްއޗެްއ ސާފެްއ ނުވޭ(ނިންމާ ދުވަހެއް ކަުމގަިއ ކޮމިޓީން 

ނޑަައޅަިއގެން ެއއަށް ަޓރގެޓްކޮްށގެން މަސައްކަތް ކުަރން.ލައިނެދެ ޑެޑް ނޑުމެން ކަ   ްއ. އަުޅގަ

  

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ވަރަށް ާތއީވާވިދާުޅވީ ވެސް ދެންމެ ބާީރ  އަޅުަގނޑު މަ އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަެއީއ ކުެރވޭ. ދުހަަކއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން ކޮމިޓީ  ނަންގަވާަފއިޓްތަާކއި އެްއޗެހި ބޭފުޅުންގެ ރިޕޯ ބަޔަކާ ބައްދަުލކޮށް އެ ގިނަ ވަރަށް ައޅުގަ

ބޭފުޅުންނާ  ގެފިނޭންސް އެަބއޮތް ދެްއތޯފަހުން ގޮތަާކިއ އަދި ޭއގެ ންދާނެކުރިއަށް ގެެދން ދަލުެވގެން ކަންތައްަތއް ބައް

 ަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ ދެ ވިދާޅުވީ ގޮތަށް އަޅު  އެާބރީ އަޅުަގނޑަށް  ބައޮތް. އެހެންވީމާ،ބައްދަލުކުރުން ވެސް އެ

ނޑުމެންނަށްބަޔަކަށް ބަހާލަން. މި ދައު މީހުންގެ މި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މި  ރު ނިމެންވާއިރު އެޓްލީސްޓް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަންޓްތައް ނަމި ރިޕޯމަޢުލޫމާތުތަކާއި އެްއކޮށް  ައޅުަގނޑުމެްނ  ެގ ތެރޭގައި ރުއުނަ ދަ ގާަފއި ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެންަނށް ފުނީ. އެއީ އަކަންތައް ކުރެވޭދެން ދާވަރަކުން އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ  ަގއިރުއޭ ން އަލުނުން ރަތަމައިުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދެން ނޯންނާނެހެން މާބޮޑު ކަންތައްތަކެއް އަނެއްހެން ކުރާކަށް.  އަނެއް ހުުޅވުނީމާދައުރަށް 

ތައް ނަގާ ެއމީހުންގެ ހުރިހާ ކަންތައް ެއއްެޗއް އިޓްތަކާބޭފުޅުންގެ ރިޕޯ އެއެއް މިދަނީ މީހުން ގެނެސް ބަ އެންމެ ބޮޑު

 ށް ީހވަނީ އަްނނަ ދައުރުގެ މެދުތެރެއާ ކޮށްލަން. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑަތައް ަވކިއް ވޭނެ ނުކުެރވޭނެ ކަންތަކުރެ

 0 ދެއްތޯ އެއީ މަސް ދުވަސް ދިނަސް 0މިސާލަކަށް ހަމަ ކަމަށް.  ވެސް ކަމެއް ނިންމޭނެކޮންމެ ހިސާބަށް މިކަމަށް



  

ނޑަކަށް މަސް ދުވަހަކީ ގާ ނޑުެމންގެ އެޓެ 00ތްގަ ގޮތް  އެ، ވީމާއެހެންންޑެންސް އޮންނަ ޮގތުން. ބައްދަުލވުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާއަޅު ްއާޔ ކަމަށް. ނޫނީ ރަނގަޅުވާނެ  ނޑު  ންމުންމުކަމުހި ކަމުގެެވސް ކުެރވިދާނެ ދެއްތޯ  ރުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ންމު ކަމުން ވުމުެގ ބަދަލުގަިއ ކަމުގެ މުހިލުބައްދަ 0ދުވާލަކު  މިދަންނަވަނީ މިހާރުވެސް ައޅުގަ

ދައުރުގަިއ  މި ރާ ކަމަށްވަންޏާ ކުރެވިދާެނ ނޫންތޯ.ން ހުއްދަކު ުލވުވެސް ބައްދަ ފަހުންމެންދުރުފަހަރެއްގައި 

ތްތައް ގެނެސް އެބައި ނިންމަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ފަރާ ގެންނަންވީއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ސުވާލުުކރަން 

 ދު.އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ބާރީ ޢަބްދު

މާތު ޑްަލއިނޭ ދެންނެވީ މަޢުލޫދެ ޑެައޅުަގނޑު އަޅުަގނުޑ ދެންނެވި އެްއޗެްއ ބައެްއ ބޭފުޅުންނަށް ސާފެްއނުވި. 

 ބައްދަލުކޮށް ނިންމާލުމުގެ ޑެޑްލައިންައކާއި ެއއަށްފަހު  ން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ މީހުންނާ ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެންދާނެ ޑެޑްލައިނަކާ. އެ ދެ ޓަރގެޓަށް މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ނިންމާލައި

ނޑުމެން ނޑު ދަންނަވާލި ވާހަަކއަކީ.އެއީ އަ ނަށް ނިންމޭނެ.ކުރިއްޔާ އަުޅގަ  ުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ވާރި

 .ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މިަވގުުތ ބޭނުންވަނީ ސުންަގޑި އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި

ވި ވާހަކަފުޅުން ގެން ބޭނުންވޭ ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެނއެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީން އެބަ އެ

ނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުުކރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަްއ  އަޅުަގނޑަށް ދޭަހވޭ އެަބ މި ދައުރު ނިމެންވާއިރަްށ އަުޅގަ

ނުޑމެން މިއަންނަ ދައުރުގެ ުފރަތަމަ މަސް ނިމޭއިރަށް  ަގއިގެނެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުަރން. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

  ދޭހަވަނީ.މި ަގނޑަށް ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސަންކަަމށް އަޅު އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ ެޑޑްލައިެނއްގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ބާރީ ޢަބްދު

ނުޑ  ެއއް ޑެޑްަލއިނަީކ އެއީ ދެ ޑެޑްލައިނެއް.  ހުށަހެޅީއަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން ަވކި ޑެޑްލައިެނއް. އަުޅގަ

ޑްަލއިނަާކއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ޑެޑްަލއިެނކޭ މިދެންނެވީ ކްވާން. ދެ ޑެއެބަޖެހޭ ރިައލިސްޓިއަޅުަގނޑުމެން 

ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްަފއި ޑުމެން ނމިތަނުން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ނިންމުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ 

ނޑުމެންނަށް މި ނގޭވި ބޭފުޅުންނަށް އެފްލޯރއަށް ގެންދަންޖެހޭ ޑެޑްލައިނެއް. މިތަނުގައި ތިއްބެ  މަސައްކަތް ނީ އަޅުގަ

ފްލޯރއަށް ގެންދާެނ ެއއަށް ބާއްާވފައި  ކުިރއަށް ގެްނދެވޭނެ ވަރެްއ. މީޓިންގކިތައް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ވަަރކާއި 

ނޑަށް ހީވަނީ މިތަނުން ޑެޑްލައިެނއް  އް ނާޅާން ނޑު ވަކި ދުވަހެއް ހުށައެއަޅުގަ ނިންމީމަ ރަނގަޅުވާނެހެން. އަުޅގަ



  

ހުށަހެޅުން ކޮްނސަލްޓޭޝަން ޕްރޮސެސްއަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މި ކަމުގެ އެހެންނަމަވެސް . ށް ގެންދާކަށްކަރއަފްލޯ

 ހުށަހެޅުއްވީ. 

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މި ިމހާރު ައޅުަގނޑަށް ކުރިއްާޔ. ޝު މި ތައް ގެ ހުރިހާ ފަރާތްމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމު މެން މިވިސްނުނީ އަުޅގަ

ްފލޯރއަށް ބިލު ފޮނުވުން  ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިންަކމަށް. ދެން ހަމަ އެއާއެކު މި ށް ގެަނއުމަށް. ެއއީކޮމިޓީއަ

ދު ހުށަހެޅުމަށް ތާއީ  އެނީ. ެދން ނޑު ވިސްނުގަ ކަމަްށ އަޅުއެހެން . ަގއ10ިގެ ކުރިން ނޫނީ 10އޮކްޓޯބަރ 

 ގޮތެއް  ކޮންމެައޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ތީ. ފައިހެން އޮމިހާރު ލިބިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ނޑުވިޔަ ނޑުމެން  އޮތް ލަންަދންނަވާ ސް ީމގައި އަުޅގަ އެބަހުރި.  ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއްވާަހކަައކީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެއެހެންވީމާ،  ސް މަކީ ހުރިހާ ކޮޅަކަށް ބަލާލިޔަމިކަ ޙަޤީޤަތުގައި .އެކަންަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ދާނެުއޅެވެސް  ބަޖެޓަރީ މައްސަލަތައްކަމެއްގެ ގޮތުން  ހަމަ ބޮޑުށް ޤަބޫލުކުރެޭވ އަޅުަގނޑުމެންނަ އަޅުގަ

 ބޭނުންާވ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ ހަމަެއއާެއކު މިަކމަކީ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެއް . ޤަބޫލުކުރެވޭ

ލިބިފަިއ ދު ހަޅުއްަވއި ާތއީމިހާރު ހުށަ ، މާރުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީން ފޯރިކަމި އެހީތެކޮންމެވެސް ސިަފއެްއަގއި. 

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ތާއީދު ވެސް ގޮތަށް ައޅުަގނޑު އޮތް

 

 މާން ވާހަކަދެއްެކުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްގެމަނަފު

މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް  ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ވާހަކަައކީ އެއީ ަގނޑުއަޅު ޔާ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއް

ކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ވަރަށް ގިަނ މިމިހާރު ނާރާ ވިދާޅުވީ ފަދައިން ލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަންމު ބިމުހި

ނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ފާހަގަކޮށް  އެހެންނަމަވެސްދެން  ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި. މީހުން މި   މި ޤާނޫނެއްގެ އަޅުގަ

އެއީ އަިދ  ހުންނާނެ.ވަރަށްގިނަ ކަންަތއްތަެކްއ ންޖެހޭ ިވސްނަ އިރުސިފައިަގއި ނެރެފައި ޕަބްލިަކށް ދޫކޮށްލާ

ރަށް ގިަނ ވަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިސްނުމަށް ނާންނަ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ތިބެފައި

ނޑުމެންނަށް  މުއައްސަސާަތކަާކއި ވާހަކަދަްއކަިއގެން ވެްސ  ކަމަށްވަންޏާ އަދި އިތުރަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއަުޅގަ

ނިޔަލަްށ  ގެވިދާޅުީވގޮަތށް އޮކްޓޯބަރ ޢުިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިފާއެހެންވީމާ، ގެެނިވދާނެ. ވެްސ  ކަމެއް ފުރިހަމަ

ނަޑއަަޅއިގެން ނިންމުްށ ދެއްތޯ، ޮއކްޓޯބަރގެ ނިޔަލަ ނޑުމެން ެޑޑްލައިެންއ ކަ ން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށް އަުޅގަ

 ހެން. ވާނެކަމަކަށްންމު މުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ކުރެވެނީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާެދވިއްޖެހެން. އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެިރ ަގނަޑށް މިހާރު ޤަބޫލުއާދެ! އެހެންކަމުން އަޅު

ނޑުމެންމެން ބަދަލުގެނައުމާ  ހީއަށްުކރިމަތީގައި މިއޮތް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެ ގެބަރުން އަޅުގަ

ފެނިވަޑައިގަންަނާވ  ކަމަށްޮއކްޓޯބަރ  10ެގ ގޮތުގައި ވާ ބިލުގެ ޑެޑްލައިުނގެ ސުންގަޑީ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައި

  ދެްއވުން ެއދެން. ވާ ވޯޓުރި މެންބަރުން އަތްޕުޅު ނަންގަޢިއްޒަތްތެ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ުކރީ ދު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ވަހު ވާހަކަދެއްކިްނ ދަންނަވާލަން އުުޅނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަކުރަން. ދެން ކުރާއިރު އަޅު ފަރާތަކުން ިމކޮޅަށް ހާޒިރު 02ދެއްތޯ  ނޑުމެންނަށް ށް ހީވަނީ އަޅު ގަ ގަ

 02ަވިކވަކިން  .ތަމަ ޖަމްޢިއްތާތައްފުރަ ،ކުރަންވެސް ހާޒިރު ހުރިހާ އެންމެން އެއްފަހަރާވޭހެން ވާހަކަދެްއކިފައި 

 ންކޮެޅއް ގިނަ ތައެްއކަލަ  ވެސް ކުރާއިރުދެން ެދވަނަ ަބޔަކު ހާޒިރު  ޒިރުކޮށްފައިނޫން. އެއްަބޔަކު ހާ  ފަރާތެއް

ނޑުމެްނނަށް ވާހަކަދެެކވިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅު ވެސް އެަކހަލަ ގޮތަކަށް އަޅު  ންމިނިސްޓްރީތަކު ނޑަްށ ގަ ގަ

ނޑަަކށް ވިސްނިފައި އޮތީ ގާ ނޑުމެންދެއްޯތ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުބައްދަލުވުންވަރު  1ްތގަ ނަށް ގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ިވސްނިފައި އޮްތގޮތް. އެކަަމށް. ބައްދަލުވުމުން ފުދޭ 1 އެގޮތަށް އެްއކޮށް ގެންނާތީވެ  ދެން އީ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށް އެރީ މަޢުޑަށް. އެހެންބޮ ިގވަަޑއިގަންަނވާނީނޤައްރިރަށް އެމު  0ސާފުކުރާށޭ ކިޔާފައި ލޫމާތު ވީާމ، އަުޅގަ

ންމެ އެ މަޢުޫލމާތުތައް ސާފުވީހާ އަވަަހކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެހަމަ ވުރެ ދެއްތޯ މި ގާތްަގނޑަކަްށ ދިނުމަށްމަސް 

ގެންނަްނ ޗެހި އްއެ ންނަންޖެހޭ އިތުރު ބަދަލުތަކާވެސް އެ ވިދާުޅވީ ފަދައިން ެއއަށް ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް 

ކަންތައްތަުކގައި އަސްލު ބޮޑަށް ަހރަކާތްތެރިކޮށް މަސައްކަްތ މި ފެށުމާއި ތައްަތއް ައވަހަށް ކަން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. އެ

ނޑަށް ޅު އަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނޑަައޅަިއގެން ުއުޅނިއްޔާ. ދެން ފަހުންފެނޭ އެއަ ގަ ވެްސ  ްށވުރެ ައވަސް ާތރީޚެއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ނުނިންމިއްޖެ  ވާލީ. ކަމަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަ ރެވިދާނެކުބަދަލު އްޔާދެއްތޯ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމިހާރު ތެރި މެންބަރު. ިޢއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ  ަގނޑުެމން މަސައްކަތް ނިންމުމުގެޑްލައިން އެއީ އަޅުމެން ޑެއަޅުގަ

ނަޑއެޅީ. އެހެންވީާމ،  ނޑުމެންނަށް އްޔާ އަޅު ކަމަށް ވެއްޖެ ނިމިއްޖެ ކުރީަގއިއޭގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚެއް ކަމަށް ކަ ގަ

ޑްލައިނާ އެ ޑެ ޖެހޭ  އަުޅަގނުޑމެން، އަޅުަގނޑުމެންއެހެންވީމާ، އެީއކީެއްއ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ފޮނުވިދާނެ. 

ނޑައަޅަންޖެހޭ. ނުނިމިއްޖިްއާޔ އަލުން އަެނއްކާ އެހެން ުސންގަިޑއެއް ހަމައަށް ނޫނީވިްއޔާ ެއ ސުްނގަިޑއާ ހަމައަށް  ކަ

ދާނެ ިކތަންމެ ކުރިއަކުން ވެސް. ކުރެވިޕޯޓްފްލޯރއަށް ރި ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭގެ ކުީރަގއި ނިމިއްޖެ

ެއބައޮތް ގެންނަން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބަޖެޓު ވެސް އެުކލަވާލެިވގެންދާ ދުވަްސވަރު  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން



  

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ައޅުަގނޑުމެން ިމ ފަރާތްތަކާ ވާަހކަދައްކަން. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން  ކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވޭ. އޭގެ އިތުރަށް ެއ ހީފުޅުނުކުރައްވާހާ ގިނަ ުސާވލުތައް ތި ބޭފުޅުން ވެސް އައްަސވާނެހެން އަުޅގަ

ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަރަށް ގިަނ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ަބއްދަލުވުންތައް ފުދޭވަރަކަށް ިދގުލަިއ ދެމިގެންދާނެ ކުއްލިއަކަްށ 

އެހާ ގިނަ ބޭފުޅުން ހާޒިުރކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންދަންޏާ. އެހެންވީމާ، ވީހާވެްސ އޮށްޓަރު ހުރި ގޮެތއްަގިއ 

ން ބިނާކުރަނިވި ިޚޔާލުތަކެއް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ އަސްލުަގއި ތަންކޮެޅއް ގްރޫޕް ކުޑަކޮށްެލވިއްޖެ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން މިހާރު މި ޑެޑްލައިެނއް ަކނަޑއެޅުީނ  ކަމަށްވަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް، އޮކްޓޯބަަރކީ ެއީއ  10އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ައއިޓަމް ނިންމާލާފައި އަޅުަގނޑު ދެްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުންގަޑި ކަމަށް. ދެން އެހެންކަމުން

ުކޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ، 90/9ޖެހިލާނީ ދެވަނަ އައިޓަމަށް. ދެން އޮތް ބިލަކީ 

ނަޑއަޅަން އެބަޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ  ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާުޙގެ ބިލު. މި ބިލަށް ސުންގަޑި ކަ

ނޑުމެން ޖެހޭ އެ ބިލެއް ނިންމާނެ ސުންގަިޑ  ބުނާގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ކޮންމެ ބިލެއް އައުމާިއއެކު އަުޅގަ

 ދޭން. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ ސުންގަިޑއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަެދއްކުމަށް ހުޅުވާލަން.  

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަهللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑަށް ައނެއްކާ ެވސް ދަންނަވާލާނަން މި ބިލަކީ ވެސް މި ބިލު ހުށަހެޅިފައި އޮތްއިުރގައި ިމ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާުޒކުރެވިފަިއ އޮތީ އެިޑއުޭކަޝން ދާއިރާ. އެހެންނަމަވެްސ ކުޑަކުދިްނގެ ަޙއްޤުތަްއ 

ެހއިއްސުރެން ފަަށއިގެްނ ކުއްޖަކު ދެމިއޮތުުމގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރަން ދިއުމަށް ހިމެނޭއިރުގައި އެންމެ ޅަފަތުަގއި ވި

ކުއްޖާގެ ިޞއްޙަތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ޚާއްޞަކޮށް ުއމުރުން އެކުއްޖެްއގެ އުމުރުަގއި އެުކއްޖަކަށް ދޭންޖެހޭ 

ޅުަގނޑު މަިޖލިސް ފްލޯރގައި ވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ހުންނާތީ އަ

ނޑުމެން މި ރިވައިްސކުރާއިުރަގއި އެހެްނ މިނިސްޓްރީތަކާއި ވެސް  މިވާހަކަ ދަންނަވާފަިއވާނެ. މި ބިލު އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއްހެން. ޚާއްޞަކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ   ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ހެއްެދވުމަކީ އަުޅގަ

، އި މި ަތންތަން ވެސް. އެހެންވީމާގުޅޭ އެބަހުރި އެހެން ޖުވެނައިލް ކޯޓުަތކާ އަދި ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްުޤތަކާ އާއި

ވެްސ ުކރީ ފަހަރުގައި ވެްސ ހުށަހެޅިގެން ހިންަގވާށޭ ދެ ޑެޑްަލިއނެއް ަކނަޑއަޅަން. އެްއ  އަޅުަގނުޑ އަެނއްކާ

މާނެ ލުކުރުުމެގ ޑެޑްަލއިނަކާިއ އަެނއް ޑެޑްަލއިނަކީ މި ބިލު ނިންޑެޑްލައިަނކީ މަޢުލޫމާތު އެްއޮކށް ތަންތަނާއި ބައްދަ

ނޑު ޑެޑްލައިަނކާ . އޭރުން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ފަސޭަހވާނެ މި ަމސައްކަތްކުރަން. އޭރުން ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑމެ ހުށަހަޅާލަން ތަންކޮޅެއް ސްްޓރަކްޗަރކޮށް ގެންދިއުމަށް ަޓކައި މިހާރު ން ބައްދަލުކުރަން ތިިބ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތާވަލެއް ހަމަ ހަދާލަން. ކުރީަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެްނ  ހުން އެ ދުވަސްތަަކކަށް ަކނޑަައޅައިމީ އަުޅގަ

 އަނެއް ބިލުަގއި ވެސް މި ވާަހކަ ދެންނެވިން. ޝުކުރިްއޔާ. 



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަން ވިދާޅުވިހެން  ނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ސުންގަޑި ަކނޑަެއޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތިމިހާރު އަޅުގަ

، އެބަތިބި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮްށގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް، ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް. އެހެންކަމުން

އެހެންމެ އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާއެއްގެ ގޮތުްނ  ހުގައި އަދި ހަމައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފައެ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަަދއްކަ 

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ ޤާނޫނީ މައްސަލަެއއް އުޅޭތޯ ބަލަން އެަޓރނީ ޖެނެރަލްގެ ލޯޔަރުންނާިއ ވެސް ވާހަކަދަްއކަން ިމ 

ށް މަޢުލޫމާތު އެހެން ހުރި ބައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮ، މިޓީއަށް ގެނެްސގެން. އެހެންވީމާކޮ

އެހެންމެ ސުންގަޑި  ސާފުކުރުމަށް. ދެން ކުރީަގއި ބާރީ ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާުޅވި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ައދި ހަމަ

ނަޑއެޅުމާއި ދެ ޑެޑްަލއިެނއް. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނުޑ މިހާރު ބޭނުންވަނީ ހަމަ ސު ންގަޑި ނޫނިްއޔާ މި ބިލު ކަ

ިއ ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި ެއއްކޮްށ މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ނިންމާލާފަގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަމަޖިލީހު

 ލަްނ ބޭނުންވަނީ. ފޮނުވޭނީ ކޮންއިރަކުތޯ ބަލާ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުގެމަނަ

ނޑުމެން މި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ހި ނގަމުންދާ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނެފައިވާ ކުޑަކުދިންނަްށ  12ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޢާރަޟްވާ މާއްދާތަކެއް ހުރީމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އި އަދި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަށް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ބިލަކަށްވުާމއި މި ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށް ބަާލއިުރ  އޮތްމިކަމަކީ ސީދާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މާ ގިނަ ދުަވސްތަެކއް ނުނަާގ ނިންމާލަންވީއޭ. އެީއ މި  އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ މި ިބލު އަުޅގަ

އަެނއްާކ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ތަޢާރަްޟާވ ކަންތައްތަެކއް ހުރީމަ އެ  .ން ހުށަހަޅާ ބިލެއްސަރުކާރުެގ ތެރެއިން ސަުރކާރު 

ނޑަްށ ފެނޭ މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިްނ ، ކައި ހުށަހަޅާ ބިެލއް. އެހެންވީމާކަންތައްތަްއ ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަ އަުޅގަ

 މީތި ނިންމާލަން އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

މު ބިލެކޭ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް މުހިން ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ އާދެ!

ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  ގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކުރުމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ ކުޑަކުދިން



  

ނޑުމެން އިތުރަށް ތަފްޞީއި އެބަހުބިލު. ދެން މި ބިލުގައި ަޙޤީޤަތުގަ ލުުކރަންޖެހޭ ބައިތަކެއް ވެްސ ރި އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް ފްލޯރގަިއ އެ ވާހަކަދެކެވެމުންދަނީ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ. އެއީ މިހާރު

ތަރުބިއްޔަތުެގ  ނީ ތަޢުލީމާއިބައިަތއް މިއަންނަމާރާމާރީތަކާއި ކުށްކުރުން ިއތުރުވާ ވާހަކަ. ދެން ޙަޤީޤަުތގައި އެ

ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުަގިއ  ހަމަ ޢާއިލާތަުކގައި ތަޢުލީމާއި  ބައިަގއި މައްސަލަަތކެްއ ުއޅޭތީ. ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

ނޑުމެންނަށް ، އްސަލަތަކެްއ އުޅޭތީ. އެހެްނވީމާމަ އެބައިަތއް ރަނގޅުކުުރމުގެ ގޮތުން ޙަޤީޤަުތގަިއ މި ބިލަށް އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރުން  ބަހުރި. ެއގޮތުން ހަމަ މި ބިލާނެ ޕޮއިންޓްތަެކްއ އެއިތުރުކުެރވިދާ

ނޑަށް ފެނޭ މި ބިލު އަދި މި ، ގަޅު ޚިޔާލުަތއް ހުށަހަޅުްއވާަފ. އެހެންވީމާވެސް އެބަހުރި ވަރަށް ރަނ އަުޅގަ

 އިންޓްތައް ހިމަނައިގެން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަރަްށވުރެ ވެްސ އިތުރަށް ހިމަނަންޖެހޭ ޕޮ

ހަމަ ކުރީގައި ވާހަކަެދކެވުނު ބިލު އެއްކަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުެގ ، ޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އެހެންވީމާކަމުގައި އަ 

ނޑަ ބިލުގަިއވާފަދަ ހަމަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް މި ބިލުގައި ެވސް ކުރަންޖެހޭ ށް ލަފާކުރެވޭ. ެއއީ އަިދ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުދިން ބިނާކުރުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ިމ  ،ވެސް ތަޢުލީމު ފައިސާގެ ކަންަތއްތަކެއް ހިމެނިފައި ނެތަސް

ނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅިދާނެ ފި ، ޔަވަޅުަތކެއް ހުރީމަ. އެހެންވީމާބިލުން އަޅުގަ

ންނަނީ އެހާ ބޮޑަށް ައވަސް އަރުވާނުަލއި ހަމަ މި ކަންތައްތަްއ ބޮޑަށް ވިްސނަވަިއގެން ހަމަ ކޮމިީޓެގ އަޅުަގނޑަށް ފެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އިތުރަށް އެއްކަލަ ފްލޯރގައި ވެސް ދެކެވިަފއި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ބައްލަވާފައި އިތުރަށް 

ވިަޔސް މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ދެން  ަފއިއިޞްލާޙު ގެންނަން ހަމަ ަވުގތު އިތުރަށް ނަންގަވާ

ނޑައަޅާނަމަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އަދި މި ކަންތައްތަްއ ފެށުނީމަ ޙަޤީޤަތުގައި އެނގިގެންދާނެޭއ  ޑޭޓެއް ކަ

މަ ކުރިއަށް މިއޮތް ވެސް ހަ ނިންމާފައި ފްލޯރއަށް ދާނެ ޑޭޓެއް. ދެން އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮުތގައި މި ބިލު

ންޏާމުން ނިންމާލަން. ފަންސަވީހަކަށް ދުވަސް ތެރޭަގއި ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ މިދެންނެވި އިޞްލާޙުތައް މިއަށް ެގންނަ

 އޮކްޓޯބަރު.  02ައޅުަގނޑު ހަމަ މިއަށް ދެން ، އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ނޑު ކުރިންވަރަށް ބޮ ، ޞްލާޙުތަކެއް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާވެސް ދެންނެވިހެން ދެން މިއީ އި ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ގެންނަްނާވ  އަޅުަގނޑުމެން މި ުކޑަ ޮކމިޓީގެ ތެރޭަގއި މިއަށް ަބހުސްކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަ

ހުގެ ފްލޯރއަށް ފޮނުވާލާ ޑޭޓެއް ައޅުަގނޑުމެން މި ބޭފުޅުންތަކެއް ގެނެސްަފއި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައި ދެން މަޖިލީ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް  ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާ 82ތިއްބަވާ  ހޯދަނީ ދެއްތޯ. ފްލޯރއަށް ފޮނުވީމާ މަޖިލީހުގައި އެއްކޮށް ައޅުގަ

ތެރޭަގއި ފުރިހަމަކޮށް ނުކުންނާނެހެން ތިވިދާޅުވާ ތި އަނާރާ ެވްސ ކަންބޮޑުފުޅުވާ ހުރިހާ ކަްނތައްތަކެއް ޭއގެ 

ނޑުމެްނނަށް ދެވޭނެ. އެހެންވީމާވެސް އަޅު  ވެސް ައޅުަގނުޑެގ ޚިޔާލު ހިމެނުއްވޭނެ. އޭަގއި ހަމަ އަނާރާގެ ޚިޔާލު ، ގަ



  

ނޑުމެން ފޮނުވައިގެން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީގައި ިގނަ ސަރވޭތަކެއް ކުރުމުގެ ބަަދލުގައި މަޖިލިސް ފްލޯރއަށް އަޅުގަ

އެހާ ގިނަ މުއްދަތެއް މިތާނެގ ، ސަރންތައް ނެރެމާތޯއޭ. އެހެންވީމާއެބޭފުޅުންގެ ކޮން މަޖިލިސް ފްލޯރއިން ޚިޔާލުތައް

ނުޑމެން ނުދެންނެވީ.   ތެރޭގައި ގެންުގޅެން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ގޮެތއް ަގއި ހަމަ އަްސމާގެ ވާހަކަ އަދި އެހެން ބޭޭބފުޅުންގެ ވާހަަކއަށް ެވސް ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މަިއގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ޤާނޫނެްއަގއި ެއ  މަ ތާއީުދކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ ވެްސ ހަ އަުޅގަ

މައިަގނުޑ ގޮެތއްަގިއ ، ންީވމާޕޮޒިބަލް ކަމެްއ ނޫން. އެހެކަމެއް ހިނގަންޖެހޭ ހުރިހާ ަކމެއް ޕޮއިންޓް ފޯމަށް ލިޔުަމކީ 

ނުޑކޮށް ކަ ހަލަ ގޮތަކަށް ިމ ދެންމެގައި އަނާާރގެ ވާހަަކއިަގއި އެ ފާހަގަކުެރްއވި ކަންތަްއތައް ބޮޑުކޮށް ނުވަތަ ގަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ  ަގއި އެަބ ހިމެނޭ. ދެން މީތި އައިޓަމަިއޒް ެވގެންދާނީ ތަޢުލީމީ މުޤައްރަރުގެ ެތރެއިންނުކުތާ )ނ(

ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މިހާރު ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންތެރިކޮށް ދެން މާލޭގައި  ބޮޑަށް

ވެސް މައިަގނުޑ ގޮތެްއގައި ހަމަ ފެށިގެން  ޑްރަްގގެ މައްސަލަތަާކއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ާއއި  މިވަގުތު މިއުޅޭ މާރާމާރީ

ތަޢުލީމީ ، އްޔަެތއްގެ ތެރެިއން. އެހެންވީމާތެރެއިން އެ ުކރެވޭ ތަރުބިމި އަންނަނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމާއި އަދި ގޭ

ގަިއ 0ގައި ކިަޔަވއިދޭނީ ނޫނީ ގްރޭޑް ްއަގއިތޯ މިާސލަކަށް ޕްރީ ސްކޫލް ކަންތައްތަްއ ދެން ކޮން ލެވަލެ ނިޒާމުގަިއ އެ

ޭރގަިއ ސިޔާސަތުގެ ތެކިަޔވައިދޭނީ ކޮންކޮން ެއއްެޗހިތަކެއްތޯ. ދެން މިހާރު ސަރުކާރުން ގެނެސްފައި ޮއތް 

އެހެންވީާމ،  އަހަރު ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ ނިޒާމު ބަދަލުވެގެންިދއުން. 2ތަޢުލީމަކަށް މި  ކަމަށްވަންޏާ މިއޮތީ ތަރުބަވީ 

ނޑު ގޮތެްއަގއި އެ ތަރު  ބަވީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން މި ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަލި މަގުތަކެއް ފެންނާނެމައިގަ

ނޑު ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުަރނީ މި އިޞްލާޙުތައް ވީހާ، މެންނަށް މި އުންމީދުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ ކަމަށް އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އި ހަމަ ޖަމީލް އުވެސް ައވަހަކަށް ހަމަ ނިންމާފަ  ޘްމާންގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަލ މަސައްކަތްތައް ތަންޮކޅެްއ އަވަހަށް ނިމިގެންދާނެ ފަސޭހަކަމާއިެއކު ނިމިގެންދާނެ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މިކަހަ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި ުކޑަ ކޮމިޓީެއއް ހޮވާލަިއގެން  00މަޖިލިސްގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް ައއިސްގެން ެއއީ ކުެރވިދާނެ އެ ކޮމިޓީން މި ބިލުގެ މި ަބިއތައް ޑްރާފްޓްކޮށްަލއިގެން ހަަމ އަޅު  ގަ

 ގޮތެއް ެއއީ. ތަންކޮެޅއް އަވަަހށް ވެސް ކަންކަން ނިންމިދާނެ ގޮތެްއ ެއއީ. މި ބިލު ހުށަެހޅުއްިވ ފަރާތާއި އަދި ހަމަ



  

ނޑުެމން އެ  ަޑ ވާަލއި އެ ކުއެއްކޮށް ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ެއކުލަ ނިންމާ އަދަދެއްގެ މެންބަރުންނާއެހެންމެ އިތުރަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު  ތަްއ ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ލުކޮށް މި މަސައްކަތްކޮމިޓީއަކުން ތަންކޮެޅއް ތަފްޞީ

ސުވާުލކޮށް ކަންަތއްތަްއ  ބޭފުޅުންނާ ސާފުކުރަން ދަންނަވާ ފަރާްތތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަދި ހަމަ އެ 

 ކޮމިޓީ ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް  ތިމާޢީ މުޅިމުޅި ކޮމިޓީ، މިދެންނެވީ މި އިޖު ގެސާފުކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލިސް

ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ިމކަންތައް  މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަޓކަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅު

ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް މި ބޮޑު ބައްދަލުވުުމެގ ކަމަށްވަންޏާ  އަވަހަށް ކުިރއަށް ގެންދަން ބޭނުން، ކޮށް ނިންމާލަން ބޭނުން

ބަދަލުގައި ުކޑަ ކޮމިީޓއެއް ަމދު މެންބަރުންކޮޅަކަށް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހަމަޖެހޭ ކޮމިޓީެއއް ހެދިދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުކަމަށް ވަނީވިްއޔާ މި މަސައްކަތްކުރުމަްށ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް

ތަޢާރަްޟވާ ބައެއް ނުކުތާަތކެއް ހުރީމަ  ޤަބޫލުކުރަން މި ޤާނޫނުއަސާސީއާޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް 

ނޑުމެން އެބަ ބަލާއެ ިއޞްލާޙު ވެގެންދާއި ނަމަވެސް. އެހެންލާޙުކުރަން މި ބިލު ހުށަހަޅާފައިޞް ލަންޖެހޭ ުރަގއި އަުޅގަ

މިހާރު އަުޅަގނޑު ުކރީގައި ވެްސ ދެންނެވިން  ،ކައި އަދި މިހާރުގެ ބައެްއ ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރުދެން ހުރި ޤާނޫނުތަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ބަެއއް މީހުން އެބަ ކުޑަކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ކުދިްނނަށް ދޭންޖެހޭ ވެކްސިން  އިގަތުމަށް ޓަަކއި އެކުއްޖާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު. އެ ނިުގޅަ ފުރަތަމަ ޙައްޤަކީ އެ

ޖަހާކަށް  އެއް ބެލެނިވެރިްނ ވެކްސިންެނއްނުދޭތަން. ރާއްޖޭގައި އެަބއުޭޅ މަދުން ނަމަވެސް ގުނާެލޭވ ހަމަ ބަ

ނުޖެހޭނެއޭ، ވެކްސިެނއް ނުދޭނަމޭ. ސަރުކާރުން މަޖުބޫރުކުރީމަ ވެސް އަދި މިނިސްޓްީރތަކުން ގޮސް އާޭދސްކުރީމަ 

 ކުއްޖާއަށް ކިަޔވައިދިނުމުގެ ކުރީަގއި އެ  ކުއްޖާގެ ަޙއްޤު ނިގުަޅއިގަންަނ. ފުރަތަމަ އެ ވެސް ނުޖަހާނަމޭ ކިޔައި އެ

ކުއްޖާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު. އެުކއްޖާ ޑިސްއޭބަލް ުކއްޖަކަްށ ވުމުގެ ވެސް ފުރުޞަތު  ކުއްޖާއަށް ނިުގޅަިއގަންނަނީ އެ 

ނުޑ ފާ ނޑުމެންނަށް ހަމަ ެއބަ ފެނޭއެބައޮތް. ެދވަނަ ކަމަކީ އަުޅގަ ހަމަ ކުޑަކުދިން  ހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިނިމަމް އޭޖެއް ވެްސ، ލީގަްލ ކުޑަކުދިްނގެ އު މުރުަގއި އެ ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް އެަބއޮވޭ ައޅުގަ

، ތަން ެވސް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާުގޅޭކުދިން ޖާރިޔާެއއްގެ ގޮުތގައި ގެން އޭޖް އޮފް މެރީޖް ވެސް. އޭެގ ކުރީަގއި އެ

ނޑަްށ ހީވަނީ އެަބ އެޑްރެްސކުރެވެންޖެހޭހެން. ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަާސސީަގއި  މި ހުރި ބައެއް ކަންަތއްތަްއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް  ތަޢާރަޟްވާ އެ ޕޮއިންޓްކޮޅު އިޞްލާޙުކޮށްފައި ައޅުަގނޑުެމން މި ބިލު ފޮނުވާލާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ކުރުމަށް.  ކުދިންގެ އަްސލު ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މި ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި ެއކަން ރަނގަޅު ބޭނެ އެނުލި

ނުޑ މި ދަންނަވާލީ ދެން ހުރި އެހެން ަކންތައްތައް ވެސް ތަޢާރަ، އެހެންވީމާ ވަންޏާ ެއ ްޟވާަކމަށް ވާކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބެލުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަ ީނ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މެންޑޭޓްގެ ތެޭރގައި ޤާނޫނެްއ ކަންތައްތައް އަުޅގަ



  

ޕޮއިންްޓ އިޞްލާުޙކުާރ  4ތަޢާރަޟްާވ އެ  ން. ހަމަެއކަނި ޤާޫނނުއަސާސީއާ ހަދާއިރުގަިއ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްހެ

ރާ، ވަކީލަކު ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ އަނެއްހެން މިވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. ހަމަ އެ ފުށުއަ

ޕޮއިްނޓް އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ފޮނުވީމަ  4ލައްަވއި އެ މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތްގޮތަށް އެ 

ެއ  ވާފައި މިއޮތީ.އްވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ފްލޯރގައި ޚިޔާލު ދެ ނިމުނީ. މިހާރު މިއޮތީ ގައިމު

މީހުން ރައްޔިތުންނަށް އެ ފެންނަ ގޮތުގައި ހުރި އިޝޫސްތަަކށް މިއޮތީ ޚިޔާލު ދެއްވަިއ  ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ރައްޔިތުން

މި ޚިޔާލުތަާކިއ ، ްއވާފަިއ ހުރި ޚިޔާލު. ެއހެންވީމާއޭތި ރެޯކޑްކުެރވިފައި ިމއޮތީ ޮކންމެ މެންބަރަކު ވެސް ފްލޯރަގއި ދެ

ނޑަށް ހީވަީނ މި ބިލުގެ ވާހަކަ ކޮމިޓީގެ ެތރޭ ކަމެއްހެން.  ގައި ދެެކިވގެން އިޞްލާޙުުކރުމަކީ މުހިއްމުއެްއގޮތަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނުޑމެން އިޞްލާޙު ގެންނައިރުަގއި މީގައި ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެން މި ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ މިވާ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ަހމައެކަނި މިބައިގެ ދަށުްނ  2ކީ މިއީ ހަމައެކަނި ވިސްނަންޖެހޭ އެްއޗަ

އައިސްަފއި ހުރި އިޞްލާޙުތަެކއް. ހަމަ މި ޤާނޫނުގައި އެަބހުރި ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤާއި ައދި އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އިތުރު ެއކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ގެ، ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ވާހަކަ ންނަ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަްށ ގެންިދޔައިމަ ކަންނޭނގެ އެންމެ ަފސޭހައިން ނިމިގެންދާނީ.  ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަދަުލކުރަން ހަދައިގެްނ ހަ  މަމިހެން ހުށަހެޅޭ ހަމައެކަނި ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެްއ މުޅި ޤާނޫނު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި ، ދިގުދެމިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް އަލުން ހުށަހެޅުމެްއގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅަިއގެން  އިތުރަށް އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންދަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑަށް ލިބިފަިއ މިއޮތީ މި ބިލުގެ ސުންގަޑިއެއް ޢިއްޒަތްތެރި  ގަސްޓް. އެހެންކަމުންއޮ  10ކަމަށް  މިހާރު އަޅުގަ

އަދި އަޅުަގނޑު  ން ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންނަމަވެސްދެން އަޅުަގނޑު އެަބޮއތް އެހެ ބަރުން އެގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގެން،މެން

ޮއކްޓޯބަރަށް އެބައޮތް ޑެޑްލައިެނއް. މިހާރު ތާއީދު ލިބިއްޖެ  02ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދެއް އޮތްތޯ. އެއީ  ލަނީ އެމި ބަލާ

މް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަިއނުން މި ވޯޓަށް އަހާލަނީ، ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

ނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ ޢިއްޒަތްތެ އަީކ  10ގަސްޓް ންބަރުންނަށް މި ދަންނަވާލަނީ އޮރި މެފުރަތަމައިނުން އަޅުގަ

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ސުންގަިޑއެއް  ބަރުން ވޯޓު ނެންގެވުމަށް. އާދެ!ކަމަށް ކަ



  

 ކާތެރިކުރުމާއް ަރއްގަސްޓަީކ އެއީ މި ބިުލގެ ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައޮ  10ދިަޔއީ  މިހާރު އެހެންކަމުން ނިމިގެން އެ

ނޑުމެން  ކަމުަގއި. އެހެންކަމުން  ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ބިުލގެ ސުްނގަޑި މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެ  ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނަން. ދެން ހަމަ  ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް  ން އަވަސްެވގަންނާނަން މި ބިލާއެހެންމެ އަޅުގަ

ސިީޓ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  .ސާފުކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށް ގެންެދވޭތޯ މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެްސ މަޢުލޫމާތު

ނޑު ދަންަނވާލި  އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީ ފޮުނަވމުން ގެންދާނަން. ޙަޤީޤަތުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިތުރު  ނަމަވެސްއީ. އެހެންދަންނަވާލުން މިއަދު އެޖެންާޑަގއި އޮްތ ކަންތަްއ ނިމިގެން ެއ ދިޔަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއް އެްއޗެއް ބުނަން ބޭނުންފުޅު ޒަތްތެިރ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަ

 ރަށް. މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީ

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަސީމުލަކު 

އް ދަންނަވާލަން. ބެހޭގޮތުން އެއްޗެ  މި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބިލާ ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނިން ންއަޅުަގނޑު ކުރި

ނޑު ވެސް އެ ދެްއކެިވ ވާހަކަތަކަްށ ތައީދުކުރާީތ ދެން އެ ފުރުޞަތު ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް ޢާއްމުކޮްށ ައޅުގަ

ނ ނުލިބުނަސް މައްސަލައެއް ނޫން  ނޑު ެދކެނީ. ައޅުގަ ޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ކަމަށް އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން ހުރި ބިލަކަށްވާީތ  ސަރުކާުރގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތާ ބިލަކީ މިއީ ސަރުކާރަށް ޚާްއޞަކޮށް

ވެސް އަވަހަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވީހާ

ކަމަށް  މު މަޢުލޫމާތުޢުލޫމާތަކީ މިއަށް އެންމެ މުހިންބޭފުޅުންގެ މަ ންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ހާޒިރުކޮށް އެހާޒިރުވާ

އަހަރު  2އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ެއއީ ޚާްއޞަކޮށް މި ސަރުކާރުގެ ިސާޔސަތެއް އެަބއޮތް ރިފާޢު ދެންނެވިހެން މީގައި މި 

އަދި  ެގ ތެެރއިން ސަރުކާުރގެ ބެލުުމގެ ދަުށން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ތެރޭގައި ޕްީރ ސްކޫލްަތކަކީ ެވސް ސަރުކާުރގެ ބެލުމު

ކަމުަގއި ހެދުން. ދެން  މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން ކުރިއަށްދާ ްސކޫލްތަެކއް ސަރުކާރުން ޢިނާޔަތްތަކާއި ައދި

ނޑު މިހާރު ާފހަގަކުރަން ބޭނުންވަނީ ރާއްެޖތެރޭގައި ާޚއްޞަކޮށް މުލަުކ ދާއި ރާަގއި ހުރި ޕްރީ މީގައި އަުޅގަ

ސްކޫލްތަކަކީ ގިނަފަހަރަށް ަކއުންސިލުތަކާއި ސަރުކާރުން ދެއްވާ މަދު ޢިނާޔަތްތަކާއި އެްއކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ 

ސިލުކޮށް ިޑގްރީ އެ ފެންވަރަށް ހަަދއިގެްނ ނޑު ފާހަަގކުރަން މަތީ ތަޢުލީމު ހާެއއްކޮްށ އަުޅގައެއާ  ސްކޫލްތައް. ހަމަ

ކުދިންނަށް  ވެސް މިދެންނެވި ޕްރީ ސްކޫލްތަކުަގއި ކިަޔވަމުންދާއިރު ެއކަށީގެްނވާ މުސާރަ އެއަންނަ ކުދިންތަކަކަށް 

ނޑު ހަމަ އުންވަގުތަށް ހަަމޖެހިފައި ނެ ސަރުކާރުން މި މީދުކުރަނީ މިދެންނެވިހެން މި ބިލަށް ތްކަން. ދެން އަޅުގަ

އިގަންަނވާ ބޭފުޅުންެގ ރާގެ ތެރެއިން އެ ވަޑަ އިޞްލާޙު ގެނެޭވއިރު ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަކޮށް ތަޢުލީމީ ދާއި

ސިލްކޮްށގެން ތިބި ކުދިންނަށް ހަމަ ޢާއްމު ން. މިދެންނެވި ޑިްގރީތައް ވެސް ހާއިޞްލާޙާ ެއއްކޮްށ މީތި ފާްސވެގެންިދއު

 ޓީޗަރުންނެކޭ ެއއްގޮތަށް މުާސރަތައް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދިއުން. ޝުކުިރއްޔާ. 



  

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑަްށ ކުރިން އުފެދުނު ޚިޔާަލކާޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅު އާދެ! ގުޭޅގޮތުން ެއްއޗެއް  ގަ

ނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮްތ ކުޑަކުދިން ގެ ޙައްޤުަތއް ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ޚާްއޞަކޮށް މިހާރު އަޅުގަ

އިޞްލާެޙްއ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ނޫނިއްޔާ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން  ބެހޭ ބިލު. ަޙޤީޤަތުގައި ބިލަށް ރައްކާތެރިކުރުމާ

ނޑުމެންނަށް އިޞްލާެޙްއ ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހު ގެ ފްލޯރއަށް ހުށަހެޅި މި ޑިބޭޓްކުރުމަށްފަހުގައި ފޮނުވާއިުރަގއި އަުޅގަ

ގުޅުން ހުރި  ވަަތ އިޞްލާޙާކަށް ނުގެނެވޭނީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ިބލަކަށް އެ ޤާނޫނަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަ

އް ނުކުރޭ އިނގޭތޯ. ކަމަކަށް. ޤާނޫނުގެ އެހެން މާްއދާތަކަކަށް އަސްުލގައި އުސޫެލއްގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ެއލަވްއެ 

ވާހަކަ ދަްނނަވާލަންެވގެން. ދެން އިތުރު އެްއވެސް އެްއޗެްއ ދަންނަވަްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އެ އެހެންކަމުން

ވަނީިވއްާޔ ައޅުަގނޑު މިއަުދގެ ބައްދަުލވުން މިާހ ހިސާބުން ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ތި ނެތްކަމަށް 

 ފާޅުކުރެްއވި ހުރިހާ ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކަށް. ުޝކުރިްއޔާ.
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