
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން. ވަނަ  7 ކޮމިޓީގެ އިޖްތިމ ޢީ  

  4112 ސްޓްޮއގަ 11

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަުލވުން ފަށަިއެގން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ.  7ތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު އިޖް`. 

ނޑުމެންނާ މިއަދު ގުިޅވަަޑއިގެން އެަބ  ވަނަ ަބއްދަލުވުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް 7އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ އިތުރުްނ  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީ، މެންބަރު އަސްމާ ަރޝީދުޢިްއޒަތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ތިއްބެވި އަުޅގަ

ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ، ނަޞީރު މެންބަރު އިބްރާހީމްޢިްއޒަތްތެރި މުލަކު ދާއިރާގެ ، މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންޢިއްޒަތްތެރި 

ބަުރ އަނާރާ ނަޢީމް. މީގެއިތުރަްށ އަދި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑމެންނާ ގުޅިަވޑަިއގެންފި ވަަޑއިގެން  هللا ާމފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،މިހާރު އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުްނ ރިފާޢު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްމި  ޚާއްޞަކޮށްލާފައި ކުޑަކުދިްނގެ  99/9އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު  މި ކޮމިޓީ ،ވަނީ ައޅުގަ

ޡްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްާލާޙ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް

އެ ބިލު ޤާނޫނެއް ގޮތަށް ފަރުމާކުރުމަށް ޓަކައި  ،ވަނީ މި ބިލު ކޮމިޓީއަށް އައިއްސަ. ެއހެންކަމުން ގުޭޅގޮތުން މިހާރު މި 

ނޑުމެން ިޢއްޒަތްތެިރ ވަނީ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ަބއްދަލުވުން ާޚްއޞަކޮށްލެވިފައި  . ެއގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފުޅުމެންބަރުން ބޭނުން މަޢުލޫމާތު  ،ފަރާތުން ުކރާ ސުވާލުތަކަށް ގެއަދި އެހެންމެ އަުޅގަ

އެަބ  ޓަަކއި ދެ މުއައްސަާސއެްއގެ ފަރާތުްނ ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެން ރާ ސުވާުލތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށްހޯދުމަށް ޓަކައި ކު

ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުޭކޝަނާ. މިހާރު އެ ޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޗެންޑަރ ާއއިތިއްބެވި. އެއީ މިނިސް

ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިލާނަ އެމިހާރު އަޅުަގނޑު ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީމަ 

ނޑުމެން އިޖް`. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ އަދި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ތި  ތިމާޢީއަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރިމަތީގައި ޢިއްޒަތްތެރި  4ޢިއްޒަތްތެރި 

މަށް ވަަޑއިގެްނ މި މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްދިނުމަށް އަދި ތި ބޭފުުޅން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނު

އަކްރަްމ އަދި އަލްފާޟިލް  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީބުއިން ންޑަރ ބެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެތިއް

އްޒަ، ބެވީ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަޙުސައިން. އަދި ހަމައެހެންމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުއކޭަޝނުން ވަޑަިއގެން މި ތިއް

ޝަފީޤް،  ައކީ އަްލފާޟިލާ ނިއުމަތު އިންެނވި އަެނއް ބޭފުޅާމި ދެން ވަޑަިއގެން ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް.  އެއީ

ިއގެން ކުިރއަްށ ނުޑ މި ބައްދަުލވުމުގެ މަސަްއކަތައެިޑއުކޭޝަްނގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ. އެހެންކަމުން މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު ޮކންމެ ދާއިރާއަކަިއގެން ުކރިއަށް ދާއިމަސައްކަތަ ދާނަން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ  ށް ވެސް އިނގޭތޯ،ރު އަުޅގަ

ނޑު އަުރވާނީ ެއއް އެންޑް ޗެންޑަރ ފުރުޞަތު. ތި ބޭފުޅުން  އަށް ވެސް ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަނަްށ ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ޢާއްމުކޮށް ޢި ތަޢާރަފު ލާނީ. އްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ހުޅުވައިގެ ގޮތުން ެއއްެޗއް ވިދާޅުވުމަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ  ބޭފުޅެއްގެ ނަން ވިދާުޅވާތި! ހެންކަމުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވާހަކަަދއްަކވާއިރު އެއެ



  

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ތަޢާރަފެއް ގެންުގޅުމަށް ޓަަކއި. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ. ކޮންމެވެްސ ެއއް ބޭފުޅަކު ަޖވާބުދެްއވީމަ  !ކުރިައށް ގެންދަވާ އެިޑއުކޭޝަނަށް އަުޅގަ

 ރަނގަޅުވާނެ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އްޒަ ފާޠިމަތު ޢަޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ 

ّعليكمالسّ  ނޑު ފާިޠމަތު ޢަ .الم ނޑުމެންނައަޅުގަ ށް މަޖިލީހުން އްޒަ. މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެިޑއުކޭޝަްނގެ ފަރާތުން. ައޅުގަ

މާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ަރއްކާތެރިކުރު 99/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބިލު، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުމަށް ދެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް އަިއސް މި ތިބީ. އެހެންވީމާ،  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް ޮކމެންޓު

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި މިއެގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން  ވަަނ  5މާއްދާ ދެއްތޯ.  1ަގނުޑެގ  1އޮތީ  ޢާްއމުކޮށް އަުޅގަ

ނީ. މި ކޮށްލަފޯކަސް ަބޔަށް ައޅުަގނޑުމެން  )ރ(. ެއއާ ބެހޭ ބަެއއް. ެއހެންވީމާ، އެ )ނ(، )ށ(، މާއްދާގެ )ހ(،

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަިއ ނޭނގޭ އިތުރު ިއޞްލާޙު ހުރި ކަމެއް.  ވެސްދެން އަޅުަގނޑަކަށް ެއއްގޮަތަކށް އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ގެ )ހ( ގައި އެ އޮތް ބަޔަްށ ވަނަ ޕޮއިންޓު 5ނަންގަތީ. ދެން  އޮތް ބައި ެއކަނި އިނގޭޯތ އަޅުަގނޑު މި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ޯއކޭ އިނގޭތޯ. އެީއ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ ކޮންމެ ުކއްޖަކަށް ވެސް އެްއވެްސ 

އެ ޙައްޤު  ،. ެދން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޭޅ ކޮންމެ ކުއްޖެއްއޭއުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި

އިންޓަރނޭަޝނަލް ކޮމިޓްމަންޓްސް ވެސް ެއއީ ކަމުގައި ިވޔަސް ެވސް އެ ޙައްޤު. ނާނެ ކަމަށް. އެއީ ބޭރު ުކދިން އޮން

ތީވެ އެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުޅޭ ކުއްޖަކަށް އޮންނާެނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، ކުަޑކުއްޖަކަށް ވީ 

ނޑުމެން ވެްސ ޤަބޫލުކަ ނޑުމެން  ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ މަށް އަުޅގަ ބަޔަށް އިތުރު ެއއްވެްސ ކޮެމންޓެއް ނެތް. އަުޅގަ

ްނ؛ ފަށައިގަންނަ ޑަކުދިއޮތް ބައި. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިިރުއޅޭ ކު އެގޮތަށް ހަމަ އޯކޭ އިނގޭތޯ. ދެން )ށ( ގައި މި

ން އިތުރުކޮްށލަން ބޭނުންވޭ ޕްރީސްކޫލް ލީމާއި ތަރުބިއްޔަުތގެ ބަަޔށް އަޅުަގނޑުމެތައުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތައު

ލް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިްނ ސްކޫރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި އަނެްއކާ ޕްރީލީމުގެ ބައި. އެއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަސްމީ މަތައު

ލީމުގެ ތައު ލީުމގެ ބަާޔއި މެދުމަދަރުސީބަޔަށް، ޕްރީސްކޫލްގެ ތައު އެަބ އާދޭ. އެހެންވީމާ، އެސްކޫްލގެ ބައި ވެސް ޕްރީ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ސާނަވީ ަތއުފަ ާއއި ދަށު ސާނަީވއާ  ނަވީަބިއ އިތުރުކޮށްލަން. ެއއީ މަތީ ސާލީމުގެ ހަތަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން އެްއކޮށް ހަމަ ސާނަވީ ަތއު " އަދި"ބޭނުންވޭ. ދެން އޭެގ ައނެއް ޖުމްލަ ދެއްތޯ. ީލމުގެ ބައި ެއގޮތަށް އަުޅގަ

. އެ ބައިގައި އަދި ޕްރީސްޫކލް ތައުލީމު، ފަށާ ތައުލީމުގެ ބައިގެ ކުރިއަށް ޕްރީސްކޫލް ލަކިޔާފައި ފަށާފައި އޮތް ޖުމް

ަގއި ދިރިއުޭޅ ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭބައި އަިއއްސަ އޭނީ އެ ؛ލީމުތައުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަުއލީމު އަދި ސާނަވީ ތައު

ނޑުމެން އުިނކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ.  ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ެވސް ދައުަލތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެ ވާހަކަ. އެ ބައި އަުޅގަ

އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހިލޭ ފޯރެއް ނުކޮށްދެން މިހާރުވެސް. 



  

ގަިއ އުޅޭ ބޭރު މީހުންގެ ކުދިން ވެސް އިނގޭތޯ. އެކަަމކު ފުރުޞަތު ކޮންމެ ކުއްޖަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭ 

ނޑުމެން ސްކޫލް ތައުވެސް ަޙއްޤު އެބަ އޮތް އެ ުކއްޖަކަށް ެވސް، ކޮންމެ ކުއްަޖކަ ލީމުގެ ފުރުޞަުތ ށް ވެސް އަުޅގަ

ތުން، ދަރިންގެ އަތުން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ މީހުންގެ އައެހެންނަމަވެސް މިހާރުވެސް ބޭރު އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭން.

ނޑުމެން ނަގާ. އެ ރަމްޒީ  . ދެން އެއީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެއްެޗްއގެ ޮގތަށް ވިޔަސް ވެސްފީއެއް އަުޅގަ

 ޭއ އަޅުަގނޑު ބޮޑަްށ، އެންމެ 088ބައި ފަހަރަށް އެބަ ޖެހޭ ނަގަން އިނގޭތޯ.  ކޮންމެހެން އެއް؛ އަޅުަގނޑުމެން ނަގަން

ނޑަށް ބަލައި ފަހުން ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް ޗާޖު 088ާލފައި، އަޅުގަ

. ދެން އަނެއްކާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކުއްަޖކަށް ވީމަ މެ ކުއްޖަކަށެއް ނޫން އެީއކީދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮން 

އަްށ  ބޭުރަގއި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ެވސް. ެއއްބައި ފަހަރަށް ރާއްޖެ އެބަ މައްސަލަޖެހޭ. ެއއީ ރާްއޖޭގެ ކުދިން އެބަ އުޅޭ

ނޑުމެން ކަށަވަރުވޭ. އެެހން ވެސް އެބަ ބަދަލު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ ބޭރުގައި އުޅޭ ކުދިންނަކީ ވެްސ ވީމާ، އަުޅގަ

އްޖަކަށް ވީީތވެ ކަަށވަރު އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ ކު ،ސްކޫލަށްދާ ކުދިންތޯ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ވީތީވެ 

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ އެބަ  ޤުން މަޙްރޫމްވަންޏާއެބަ ކުރަންޖެހޭ. ދެން ކަަށވަުރކޮށްފައި އެ ކުދިން އުނގެނުުމގެ ަޙއް ައޅުގަ

އެ ކުއްޖަކަށް އުނގަންނައިޭދން ވެސް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން މިހާރުވެސް ލަންކާަގއި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް 

ފޯރުކޮށްދެން އެބަ. ން ފޯރުކޮށްދެން. ޓެކްްސ ފޮތް ލީމު ފޯރުކޮށްދެން. ޓީޗަރުމެދުވެިރވެގެްނ ތައު އަޅުަގނޑުމެން

ނއެހެންވީމާ،  ޑުމެން. ދިވެހި ުކއްޖަކަްށ ކޮންމެހެން ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ ދިރިއުޅޭ ކުދިން އެކަންޏެްއ ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ފެސިލިޓޭޓުއްޔާމުވެއްޖެ  ނޑުމެންގެ ފަރާތުން ކޮށްދެން. އެހެންން އަުޅގަ ވީމާ، ެއއީ އިނގޭތޯ )ށ( އަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަނެއްހެން ްސޕެސިފިކް ކޮމެންޓެއް ނެތް. ގައި އިން )ނ( އަށް ކޮމެންޓު އޮތް ކޮމެންޓަކީ. ދެ ނގޭޯތ ައޅުގަ

 އޮންނައިރު  ވަނަ މާއްާދާއ ހަވާލާދީގައި 63. އޮންނަނީ ހަވާލާދީފަ ދެއްތޯ މި އާއެކަމަކު ޤާނޫނުއަާސސީ

ހަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަްށ ވެސް އެްއކަލަ، ޭއަގއި ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް އޮންނަީނ  ،އޮންނަ ބައިޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އޯކޭ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި މާއްދާ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ފުާޅކޮށް އޮންނަ ވަރަށް އޮތުން ައޅުގަ

ކުެޅ، އަންނަ ބައި؛ ުކޑަކުދިން ކުޅިވަރު މި ބައި. ދެން )ރ( ގައި މި  އިނގޭތޯ. އެއީ އެހެންނަމަވެްސ އަނެއްހެން ޯއކޭ

. ންވަރަކަށް ތަްއޔާރުކޮށްދޭްނވާނޭަވގުތަކަްށ ތައްޔާރުކުެރވެން ހުރި މި ތަންތަން އެ ނެމުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނިކުމެ އުޅެވޭ

ނޑުމެންގެ ސަޖެ ނީ. ދައުލަތުެގ ތޯ އެ ފޯރުކޮށްދޭކޮން ފަރާތަކުން ޝަނެއް ދައުލަތް ނަމަވެސްސްދެން އެ ބަޔަށް އަޅުގަ

އޯކޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެާހ  ވެސް  ނުކުރިޔަސްން ހަމަ އޯކޭ. ދެން އެޑްކޮށްލަތުން ވިޔަސް ެވސް އެަތނަށް އެޑްފަރާ

)ށ( ގައި ހުރި ބައިތައް ެއއީ ސްޕެސިފިކްކޮށެއް ެއއަކަެށްއ އޮޕީނިއަނެއް ނެތް އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް 

 އޮޕީނިއަންސް.ެޕިސފިކް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ަފރާތުން އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިމހާރު އަޅުގަ

 ޓަކައި...

 

 

 ޙައްމަދު ޝަކީބް ންގެ ޑިެރކްޓަރ މުކްޝަން ޑިިވޝަމިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާގެ ަޗއިލްޑް ޕްޮރޓެ

  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ّ ّعليكم އާދެ، އަުޅަގނޑު މުޙައްމަދު ޝަކީބް އިނގޭތޯ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާގެ ޗައިލްްޑ . السالم

ނޑު ގޮތެްއަގއި ދެންމެ ޢައްޒަ އެޑިއުކޭަޝންގެ ފަރާތުން އެ ވިދާޅުިވ  ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިވިޜަންގެ ިޑރެކްޓަރ. މައިގަ

 5ގެ ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއާކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 91/9ޅުަގނޑުމެންަނށް ލިބިފައި މި އޮތް ފަދައިން މި އަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ކަންތައްަތކަށް ބަލަިއލިއިރުަގއި އަުޅގަ ވަނަ މާއްދާގެ އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤުަގއި އަުޅގަ

ޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުިޅގެން ޮކން ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްތޯ ފަރާތުން ބޮޑަށް ބަލައިލާފައި ހުންނާނީ މިނިސް

ނޑުމެްނ އޭގެ ދެން ތަފުސީލަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދެންމެ ޢައްޒަ  ބޮޑަށް މިކަމާ ގުޅިގެން ައިއްއސަ ހުންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، މީގެތެރެއިން ބައެއް ކަހަލަ ކަންތަްއތައް، ފާހަގަކުރެ  ވޭ ކަންތައްތަްއ އަޅުގަ

ފާހަގަކޮށްލާނަން. ޭއގެތެރެއިްނ ބިލު މިހެން ފަރުމާކުރެވިގެްނ އައިުރަގއި އެންމެ ފަހުން ދެންމެ ޢައްޒަ ފާހަގަކޮށްެލއްިވ 

ތަުކަގއި ވެްސ ކަންނޭނގެ އެންމެ ފަހު ނަންބަރުގައި ދައުލަތް، މިހެން ބިލެއް ތައްޔާރުކޮށްލައިިފއްޔާ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ

ކިަޔވައިދޭ ހަމަ ތަންތަނަށް މީތި ފޯލްވެގެން ހަމަ މިގޮތަށްތޯ އޮންނާނީ. ހިލޭ ކިޔަަވއިދެޭވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނެގ 

ޤާނޫނު މި ގޮތަށް ތަންފީޛުުކރެވިއްެޖއްޔާ އަންނާނީ. އެހެްނނޫން ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ެދން އެީއކީ މައްސަަލެއއްެގ 

ނޑުމެނަ ނޑުމެން މީެގ ބޮޑަށް ބަލައިލާފައި މިހިރީ ގޮތަކަށް އަުޅގަ ކަށް ެވސް ނުބެލޭ. ދެން މި ދަންނަވާލިހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަންނަ ކުދިންނަށް ބަލައިލާއިރުގައި މި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ކިހާ  ދައުލަތުގެ އެހީތެރިކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންަނށް އެބަހުރިތޯ ލިބިފަ. ދެން ވަރަކަށްތޯ ހުށަހެޅިފައި ހުރީ. މީގެ ކިަތއް ކޭްސ މިހާހިސާބަށް އަ ިއއިރު އަުޅގަ

އޭގެ ތަފުސީލަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ެއސިްސޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ައކްރަމާ ހަވާލުކޮށްލާނަން. ދެން އެ 

ނޑުމެނަށް ލިބިފައި މި އޮތް  ނަންބަރުގެ ތެރެއިން މާ ބޮޑެިތ  4ނޫނިއްޔާ ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑުމެނަަކްށ  ކަންތައްތަެކއް ބޮޑަށް ހަމަ އެޑިުއކޭޝަނާ ުގޅުންހުރި ކަމަކަށް ވީމާ އެ ަބއިެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

 ފާހަގަކުރެވިަފއެއް ނެތް. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

ކްރަމް ޑިރެކްޓަރ އަިޑވިޜަންގެ އެިސސްޓެންޓް ކްޝަން ޮރޓެަޗއިލް އެންޑް ޕްމިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ޙުސައިން 



  

ޝުކުރިއްާޔ. އަކްރަމް އިނޭގތޯ. ޗައިލް އެންޑް ޕްރޮޓެްކޝަން ޑިވިޜަންގެ އެިސސްެޓންޓް ޑިރެކްޓަރ. ދެން ޝަކީބު 

ނޑުމެން ހަމަ ތާއީދުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް އޭެގ  ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ފަަދިއން ހަމަ ޖުމްލަކޮށް މި ބިލަށް އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ތަފުސީލަކަށް ދިއުމުގެ ކު ރިްނ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަްށ ބަލާފައި މި ވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީ  މައްސަލަތަކަށް. ކުދިން ތައުލީމުން މަޙްރޫމްވެގެން ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ މައްސަލަތަްއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިލާއިރު މި ކަަމާކ ވަނަ އަހަރުގެ  0816ައހަރުން ފެށިގެން  0818އަށް ހުށަހެޅެމުންދޭ.  ނިޔަލަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި. އެއީ ހަމަެއކަނި އުނގެނުމުެގ  179ގުޅުންހުރި ތަފާތު  ވަަރކަށް މައްސަލަ އަުޅގަ

ެވގެންތޯ ޙައްޤުން މަޙްރޫމްވެގެން. ޖުުމލަކޮށް ބަލާއިރު ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކުަގއި ކުދިން ްސކޫލަްށ ނުދަނީ ކިހިނެއް

އަޅުަގނޑުމެން ޢާއިލާތަާކއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ފާަހގަކުެރވިފައި މި ވަނީ. ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ކުދިންނަކީ 

ޝަރުޢީ ކަިއވެންޏަކާ ނުލަިއ އެހެން ލިބިފައި ތިބޭ ކުދިންަނށް ވުމުގެ ސަބަބުން ޢާއިާލެގ ތެރޭގަިއ އެހާ މާލީ ގޮތުން 

ޫކލަށް ކުއްޖަކު ފޮނުަވއިގެން ކިަޔވައިެދވޭނެކަމުގެ. އެހެންުވމުގެ ސަބަބުން ހަމަ މިކަހަލަ ތަނަވަސްކަމެއް ނުހުރޭ ސް

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކުދިންނަށް ހަމަ ތައުލީމުގެ ޙައްޤު  ބިލެއް ހަމަ ވުޖޫދަށް އައުމުެގ ސަބަބުން ހަމަ އަޅުގަ

 ލިބިގެން އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ެވގެންދާނޭ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ 

ނޑު އެިޑުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށާ ައދި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަށް ކުަޑކޮށް ސާފުކޮށްލަދެއްވާ. ދެ ން ހިލޭ ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑަށް ހިލޭ؛ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ޮއވޭ.  ނޑާލަން ހުށަހެޅި ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ ނަޑއިލެވޭ ކަހަލަ ވާހަަކެއއް، ކަ ކަ

ނޑުމެން ބަަލއިންދަންޖެހޭކަން. ދެން އަޅުަގނުޑ  ނުޑ އެ ީރކޮންފޯމްކޮށްލަންޖެހޭ އެބަ ހިލޭ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުކުތާ ައކީ ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް، މި ޤާޫނނަކީ ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ  0ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ 

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނަކަށް ާވއިުރގަިއ، އެހެންނަމަވެސް މި ހުށަހެޅިފައި އޮްތ އިޞްލާޙު ގެންނަްނ 

ގައި އެބަހުރި އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެންނަން. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނު އަށް  ވަނަ މާއްދާ 5އޮތީ  މި

ނުޑ ވަރަށް ހިތާމަ ދިޔައިުރގަިއ ކުރަން މި އިްޞލާޙު ހުށަހެޅިގެންވަރަށް މުހިއްމުން އެހެން މާްއދާތައް ވެސް. ދެން އަުޅގަ

ނަށް ކުަޑކުދިން ޙައްޤުަތއް ަކމަށް ބަލައި، ލީމަކީ ެއީއ ކުޑަކުދިްނގެހަމައެކަނި ތައު، ހަމައެކަނި އެންމެ މާއްދާެއއް

ށްފައި އެ ިއޞްލާުޙ ލީމަށް ފޯކަސްކޮހަމައެކަނި ަތއު، ލިބިދޭންޖެހޭ އެހެން ޙައްޤުތަކަކީ ެއއީ ޙައްޤު ނޫން ކަމަށް ބަލައި

ނުޑ ރެކޯޑަށްހުށަހެޅިގެން ނުޖަހާ ވަރަށް ޓަކައި މި ދަންނަވަނީ މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެވކްސިން ދިޔައީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތައުނުޖެހުމުއުޅޭ. ެވކްސިން  ަނ ކުދިން އެބަބައިވަރު ހަމަ ގުނާލެވޭހާ ގި ލީމު ލިބުމުގެ ގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ވެސް ެއ ނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޙައްޤު ނިުގޅޭ ގޮތަކަށް މިހާރުނަގާލަގެ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ކުރީަގއި އެ ކުއްޖާ 



  

ފަހުން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް ސަރުކާރުން  އެއަށް ވުރެޙައްޤު ހޯދައިނުދީ  ކުޑަކުދިންނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާއިރުަގއި އެ

ޓަކައި މި ބިލު އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅާފައިާވތީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަުކރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ  ހޯދައިދިނުމަށް

ފުޅުން މިކަމަށް ތަނުަގއި ވެސް މިަތނަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ މިނިސްޓްރީގެ ބޭ އުއްމީދުކުރަން އަދި ކުިރއަްށ އޮތް

ޓަަކއި  ގޮތުން އެ ުކދިންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ްއޞަކޮްށ ޞިއްޙީޚާ، މަސައްކަތްކޮށް 

ވާނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު އަނެއްކާެވސް އެަބއި ނުންތައްތަކުން އެ ކުދިްނ މަޙްރޫމްއަދި މިފަދަ ކަ ވެކްސިންދިނުމާ

ވަރަށް ބައިވަރު ކުދިްނ އެބަިތބި  .ޓަކައި ހެން މި ދެންނެވީ ހަމަ ރެކޯޑަށްދިއުން. ައޅުަގނޑު އެއިޞްލާޙުެވގެން

ޖަހަންޖެހޭ ތަން ްސކޮށްގެްނ ކުދިންނަށް ވެކްސިންޖެހޭ ވާހަކަަދއްަކިއގެން އާދޭ ނުޖަހާ. އަދި ސަރުާކރުން އެބަވެކްސިން

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ކުދިންނަށް އެ ޙައްޤު ލި ނޑުމެންނަށް އެ  ،ބިދިނީމަވެސް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނަކުްނ އަޅުގަ ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ގިނަ އެހެން ވާހަ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ވެސް ފުޅާެވގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން މާ  ކަެއއް އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި ފާހަގަކޮށްލާކަށް، އަުޅަގނުޑގެ ބަހުސްގައި ވެސް މި ވާހަކަ ާވނީ ފާހަގަކޮށްފަ

ނޑު މި ވާހަކަދެކަމަށް  އެކަނި އެންމެ މާއްދާއެއް އިޞްލާުޙކުރަންއޮތީ ހަމަ އްިކޔަކަސް މިއަދަކު މި ޤާނޫނަށް ވާތީ އަޅުގަ

ނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ މުަގއިއިޞްލާޙުގެަނއު މާ މުހިއްމު އެއްަޗކަށް ެވގެެނއް ނުދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ  އަުޅގަ

ލު ސަރުކާރާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން މި ބަދަ އި ސަރުކާުރގެ ބޭފުޅުން ެވސްގައަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ކުިރއަށް އޮތް ތަނު 

 ދެން ލިބޭ ފުރުޞަތެއްގަިއ. ޝުކުރިއްާޔ. ގެނައުމަށް މަސަްއކަތްކުރާނެ ަކމަށް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރުދަންނަވައި އަިދ  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާެދ، ތި ދެ މިނިސްޓްރީގެ

ނުޑމެންގެ މި ކޮމިޓީ ކޮށްލަން ވަޑަިއެގންދެއްވީތީ. ދެން ތި ބޭފުޅުން އަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ މަރުޙަބާދަންނަވަން އަޅުގަ

ނޑު ގޮތެްއގަިއ ތި ހުށަހެޅުއްވި ގިނަ ކަންަތއްތަކަީކ އަޅު  ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުެގ ތި ދެއްެކވި، އެިޑއުކޭޝަނުްނ މައިގަ ގަ

ފްލޯގައި އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން މިއަށް ވާހަކަދަްއކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުަރްއވާފައި ހުރި ކަންތައްަތކެއް. 

ންގެ ކުދިންނަށް ހިލޭ ބިދޭސީ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އޭގެތެޭރގައި ހަމަ ޚާއްޞަކޮްށ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް

ެވއްޖެ  މީ ފުރުޞަތު ހުޅުިވގެްނދާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ މިއަދު ިމ ަވގުތު މި ބިލު މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށްލީތައު

. އެްއގައި ވަނީ މަޝްވަާރކުރެވިފަގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ ލިބިދޭނެ ގެއްލުންތަކާ ބެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެން ދައުލަތަށް

ނޑުމެން ރިއެހެންވީމާ، ެއކަމަށް އަ ކޮމިޓީ ލެވަލްަގއި މީތި އިތުރަށް ުކރިއަށްދާއިރު. އެހެންނަމަެވްސ  ޢާޔަތްކުރާނެުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަެނއް ަބއިވެިރޔާ އެ ފާހަގަކުރިހެން  ތަން ަކނޑާެލވެން އެ "ހިލޭ، "އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ދެްނމެ އަުޅގަ

އޮތީ ހުށަހަޅާފައި  އޭގެ ޒާުތގައި މި ބިލު މިއާ އެބަ ތަޢާރުޟުވޭ. ދެން އެކަމަކީ ވޭ އޮތްހެެނއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ހިއެއްނު

ޢާރުޟުާވ އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަ ޙަޤީޤަތުގައި މުޅި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި މާއްދާ



  

ނޑު ގޮެތއްަގއިމާއްދާއެއް ކަމަށް އެޓަރ މި  ނީ ޖެނެރަލަށް ފެނިވަޑައިގެން ުހށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާެޙއް މަިއގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ހަމަ ލީމުެގ ވާހަަކ ެވްސ ޭއގައި ހަމަ ޕްރީްސކޫލް ތައު އިޞްލާޙަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. އެހެންވީާމ، ެއގޮތުްނ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ފުރަތަމަ ބަހުސްގައި ވަނީ ފާހަގަކުެރވިފަވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ މި ބިލު 

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރާނަްނ  ށް ބޮޑަށް ތިއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަ ބޭފުޅުން ތި ދެއްވި މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ެއއާެއކީަގއިމީތި ކުިރއަށްދާއިުރގައި. ހަމަ އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ  އަުޅގަ

އެބަ އެކުެލިވގެންވޭ ތަރުބަީވ ދާއިރާެއއްަގއި  ވެރިކަންކުރަމުންދާ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯަގިއ ވަރަށް ފުޅާ

ވާހަކަ. އެީއ ވަރަށް ޮބުޑ ވަޢުދެއް މި ސަުރކާރުެގ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުގެ  ބަދަލުކުރާނެ ޖުތައުލީމަށް މަންހަ

 ގެންދާނެތޯ ނުވަތަ ެއކަންއަށް ިލބި ކަމެްއ ެއޑިުއޭކޝަން މިނިސްޓްރީ ސަބަބުން އެކަމަށް ކިާހވަރެްއގެ ފަސޭހަ

ޓަކައި މި ިއޞްލާޙަށް އިތުރު ގޮަތކަށް ަބދަލުކުރައްވަން ތި ބޭފުޅުންނަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ. މި  ކުރުމަށްތަންފީޛު

 ވަރަށް ބޮޑު ސުާވލެއް. ޝުކުިރއްޔާ.  ގެއަޅުަގނޑު 

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާއާދެ، ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ ަވރަށް ބޮޑަ ްސ ދަންނަވަން ެއޑިުއކޭޝަންގެ އި  ށް. ހަމަ އަުޅގަ

ނުޑ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާަލީކ ފަރާތްތަކާށާ އަދި ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ ގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ވެސް. ދެން އަުޅގަ

ތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ވާ އިޞްލާޙު އެއީ ކުަޑކުދިންގެ ޙަްއޤު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމައްޗަްށ ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަީނ.  ޤާނޫނަށް މި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނުޑ ޚާއްަޞކޮށް އަސާސީއާ ތަޢާރުުޟާވ ކަމެއް އޮެވއްޖެްއޔާ ނައްތާލަންޖެހޭނެޤާނޫނު . ދެން މީގަިއ އަުޅގަ

 ލަނބައި ލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނަށް ބޯ)ނ(. )ނ(ގައި މި އޮްނނަނީ ތައު ގެވަނަ މާއްދާ 5ފާހަގަކޮށްލާނަން 

ގޮތުން އެނގުްނ ލާޒިމުވާ މިންވަރު ކޮންެމ  ދީނީ ،ކިޔަމަންގަތުމަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ބާރުއަޅައި

ނުޑގެ ސުވާަލކީ  . މިހެންޖަކަށް ވެސް އުނގެެނޭވނެ ގޮތް ދައުލަތުން ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނޭކުއް އޮްތިއރު އަުޅގަ

ގޮތުން ކުދިން އިތުރަށް  ލީމާއި ތަރުބިއްޔަުތގެ ތެރެއިން ދީނީއުކޮންކަހަލަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއްޯތ މިގޮތަށް ތަ

ލީމާިއ އަޅުަގނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައި ތައު ދެން ޝަން މިނިސްޓްރީން ރާވާފައި ހުރީ؟ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އެިޑއުކޭ 

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމ މާދަމާ ބިނާކުރަން ތިބޭނީ ކުދިން؛ ހަކަަދއްާކއިުރ ތަރުބިއްޔަތުގެ ވާ ކުދިންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މުޖުތަޢުން މި ފެންނަ ޙަޤީޤަތަކީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުެގ  ކުދިން. ކުޑަކުދިން މިއަދުގެ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ދިވެހިންނަށް ތަން މި ފެންނަނީ. ވަރަށް  އިމީހުންގެ ބާރު ގަދަެވގެންދާ އެބަ  ވުރެ މީހުން އައިއްސަ އަުޅގަ

ނޑު މިާސލަކަށް ބަ ގިނަ މީހުން  ވުރެ ގްލަޑޭޝަްށ ބަލަިއފި ނަމަވެސް ެއ މީހުންގެ ަލއްަކއަކަށްނޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ހަމަ ދުވަހެއް  މީހުންގެ ބާރު ވެސް ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ޚަބަރު ލިބިފަިއވޭ. ދެން އަނެއްކާ އެ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އުޅޭ



  

ށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަަތކާިއ . މިހެން އޮތްިއރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަރިންނަ ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަހަކަށް ގަަދވަމުން އަންނަަކން

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަްށ ބަލިކަށިެވގެންދާނެކަމީ އެއީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީތައުލީމެއް ނުދެިވއްޖެ ޤަތެއް. ްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތައުވީމާ، އަޅު  ލީމީ ގޮތުންނާއި ތަރުބިއްޔަުތގެ ޮގތުން ވެސް ވަރަށް ހަރުދަނާ ކުދިންތަކެއް ބިނާކުރަންޖެހިފަިއ ގަ

ވަނީ. ައދި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ  ީހވާިގ ކުދިންތަެކއް ިބނާކުރަންޖެހިފައި މި ،ކެރޭ ނީ. މަަސއްކަތްކުރަން ވަ މި

ކުދިންގެ  ވެސް މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުމާއި ުމޖުތަމަޢުގެ ޒުވާންއެއީ މިހާރުވަނީ.  ކުދިންތަކެއް ބިނާކުރަންޖެހިފަިއ މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބޮޑު އާބަދީއެއް މަސްތުވާަތެކތީގައި ޖެހުމާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަ ުޅގަ

އަޚްލާާޤއި މި ކަންތައްތަްއ ވަރަްށ ބޮޑަްށ  ާއއި ކުދިންގެ އުޅުމާއި  ޤީދާމީ ނިޒާުމގެ ެތރެއިން ކުދިްނގެ ޢަލީގޮތުަގއި ަތއު

ޖެހޭ. ެއއީ ޮކންމެ ސަރުކާރެއް އޮތްކަމުަގިއ  ލެވެން އެބައިއެބަ ރަނގަުޅކުރެވެންޖެހޭ. ުދރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް ެއކުލަވަ 

އެގޮތަށް ށް. ދެން ހަމަ ދަ ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތަާކއި ތައުލީމެއް ދެވޭނެ ގޮތަައޅުަގނޑުމެންގެ ކުިދންނަށް އެފަވިޔަސް 

ނޑު މިއަުދ ދައްކަންޖެހޭ .އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަން ެބލެނިވެރިންގެ ޒިންމާގެ ވާހަކަ ވެސް ކަމެއް. ެއއީ  މިީއ އަުޅގަ

ކުދިންނަށް ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތު ގޯްސވުުމގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެހާ ގިނަ ކުދިންތަކެއް  ބެލެނިވެރިންނަށް އެ

ވަަނ  0ކެއްގެ ގޮުތގައި ވެސް އެބަ ާރއްޖޭަގއި އުޅެމުންދޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނުޑގެ ނޫން ކުދިންތަ ޒިންމާދާރު

 ަހލަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއްޯތ ރާވަނީ؟ކަެއޑިުއޭކޝަން މިނިސްޓްރީން ކޮން ސުވާލަީކ ބެލެނިވެރިން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން

ނޑުމެން  ޑުމެންނަށް އިތުރު ގަވާއިދުަތކުަގއި ވެސް ިމ ކަމަކު އަޅުަގނއަދި މި ޤާނޫނުގައި ނުހިމެނިއެއްދެން އަޅުގަ

 ލުމުގެ ފުުރޞަތު އޮންނާނެތީ ހަމަ މި ސުވާލު ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ.ބައިތައް ެއކުލަަވއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އުސޫެލއްެގ ގޮތުން އެހެންނަމަވެސް  ވަރަށް ގިނަ ުސވާލުކުުރއްަވއިފި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ؛އާދެ، އަުޅގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް  0ބޭފުޅެއް. އެ  0 އަރުވަން އެަބއޮތްއަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު އަޅު

ތެއް އަރުވާނަން. މިހާރު ޖަމީލް ޗަކަށް ައޅުަގނުޑ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަފުރުޞަތުއަރުަވއިލާފައި ދެން އެކީެއކައް 

ނޑު ފުރުަޞތުއަރުވާޢު  ނަން.ޘްމާނަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން މި ދެކޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުެވގެން  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެްނ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ މިހާރު އަޅުގަ

ޤާނޫނުން  ފެންނަ މި ުވރެ އައިުރގައި އުނގެނުުމގެ ޙައްޤު ޤާނޫނުއަސާީސގައި ިލބިފައި އޮތް މިންވަރަށް

ހަމައެކަިނ ، އޮތީ މިއޮތް ޤާނޫނެއް. ދެްނ މީގަިއ  ކަމަށް ފެންނާތީ  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އަޅުަގނޑުމެނަށް ހަނި

ދެްއތޯ. މި ޤާނޫނުގައި އެބަހުރި ަވރަށް ގިނަ އަދި އެހެނިހެން  ުނމުގެ ޙައްޤަށް ހަމަެއކަނިއުނގެ އިޞްލާޙު މިގެންނަނީ



  

ނޑުމެން އުނެގނުމުގެ ޙައްޤާ ބެހޭހުރި. އެހެންވީމާ، ހަމަެއކަނި ްސ އެބަކަންތައްތަްއ ވެ މި ޤާނޫނަށް  ނަށްގޮތުން ައޅުގަ

ސްކޫލާ އަދި ސާނަީވ ވިާދޅުވި ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެޭރަގިއ ޕްރީއޮތީ. ދެން ހަމައެއާއެކު އެ  އިޞްލާޙުގެެނވިފައި މި

ނޑު ހިތަށްއަ، ތައުލީމުގެ ބައި ހިމެނުމަށާ އޮތީ ހިލޭ  ަރނީ މި ޤާނޫނުގެ )ށ(ގެ ފަހު ބައިގައި މިދެން މިއަޅުގަ

 ސްކޫލާ ހަމައަށް ހިލޭ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެތޯއަށް، ޕްރީލީމާ ހަމަން އޮންނަ ބައި. އެއީ ސާނަވީ ތައުފޯރުކޮށްދޭ

ނޑު ސުވާކަންތައްަތއް ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ  އާއި އަދި މިހާރު އެ އާއެކު ކުޅިވަާރިއ އެުލކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން ހަމައަުޅގަ

ނޑުއަ .ހަމަ ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ ؛ލަތުންކަންތައްތަްއ ސަރުކާރުން، ދައު މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. ތަން ހަމަ ދައު ތުަގއި އެގޮ ލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ވާލު އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެ ސު

 

 :ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން

ނޑު ފާހަަގުކރަން ވަރަށް ހަމަ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް މި ގެެނވެނީ.  މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ލީމު ދިނުމަށް ްތ ވާހަކަ ޤާނޫނުން މި ފާހަަގކުަރނީ. ދީނީ ތައުކިެޔވުމުގެ ފުރުޞަުތ އޮ ރާއްޖޭގެ ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ހިލޭ

ނުޑ  ވެސް އިސްކަންެދވިފައި އެބަހުރި. އަދި މުނިފޫހިފިލުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މި ޤާނޫނުން އެބަ ދެވޭ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާޫނނުތައް ހެދުމުގެ ޒިންާމއޭ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ނޫނެއް މި ހެދެނީ. މިކަން މި އޮތީ. އަދި ޤާ ނަށްައުޅގަ

 ގެ ސަުރކާރު ށޭ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަޔަސް ތަކައޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ މުއަްއސަސާ ކުރުމުގެ ބާރު މިތަންފީޛު

؟ ތޯކުމުަގއި ހުިރ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައި ކަންޅުންނަށް މިހާރު މި ަވގުތަށް މިބޭފު މުއައްސަސާަތކުން މިކަން ކުާރނީ. ތި

ކޮށްލުމަކީ ފަހުން މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވެސް މު ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްލުމަކީ މުހިއްހިއްސާ

ވެގެން އައުމުން މިދެންނެވިހެން ރު މި ވަގުތައް މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުފުރުޞަތުލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާ

 ކޮބައިތޯއޭ.  ތަކަކީ މި ވަގުތަށްހުރި ގޮންޖެހުންޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ތި ފައިޞަލް ނަސީމަށް ފުރުޞަތެއް  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ކުރިން އާދެ، މިހާރު ވަރަށް ގިނަ، އަޅުގަ

 ލާނަން. އަރުަވއި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް މިގޮތަށް ވަގުތުޮކޅެއް ލިބުނީތީ. ގިަނ  އުފާކުރަން ތިިރއްޔާ. އަުޅަގނުޑ ވެސް ވަރަށް ކުއާދެ، ޝު

ނޑު މީަގއި ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. ދެން އަޅުގަ



  

ނޑުމެނަށް އިޞްލާޙު މިބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅު ވަނީ ވަކި މާއްދާތަކަކަށް. އެހެންނަމަެވްސ  ލިބިފައި މިހާރު ގަ

ނޑުމެނަށް އެނގިއްޖެ އަދި އިތުރު އިޞްލާޙުތަެކއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެނަށް މިއަށް  ުވރެ  މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ވާކަން. އެހެންވީާމ، ފައި އަުޅަގނޑުމެނަށް އުނިުކރެވި ނޫނީ ވާހަަކތައް ،ކުރިން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއްގެ ކަންތައް 

ނޑުމެންނަށް އަދިވެސް އެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް ކޮމިީޓގަިއ. ޅުަގނޑު ިމއަދު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނު އެއްކޮށް ބަލައިލާފަިއ އެ ހުރިހާ ކަމެއް، ިއސްލާޙު ގެންނަންވީ ނޫންތޯ. ދެްނ 

ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެންެނވީތީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ވެސް އެދެން ބޭނުންވާ ކަމަީކ، ިތ  ހަމަ އެއާެއކު ތި

ނޑުމެން؛ ޚާއްޞަކޮށް މި ބާވަތުެގ  ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ބޭނުްނވަނީ ވަރަށް ގާތުން. ހަމަ ތި ބޭފުުޅންނާ ވެސް އެ ކަންަތއްތަކާ ކަންތައްތަުކގަިއ މަސަްއކަތްކުަރން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުްނނާ މަޝްވަރާކޮްށގެން ނޫްނ ގޮތަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ޭބނުމެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

މު ކަމެއް. ބަެއއް ފަހަރު ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ ޤާނޫނެްއ ނިމޭއިރު ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮަތކަށް އޮތުމަކީ ވަރަށް ުމހިއް

އަޅުަގނޑުމެން މާ ކުރު ގޮތަަކށް ނިންމައިލީމާ އޭގެ އެންމެ ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތް ވެސް އެބަ ދިމާވޭ. އެއީ ކަންނޭނގެ 

ނޑަްށ  މިހާރު ތި ބޭފުޅުން މިހާރު މިކޮޅަށް ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ަސބަބަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ. އެެހންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ހަމަ ވަ ރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނު އެއްކޮށް ގޯތްރޫކޮށްފައި އިތުރަށް މިއަށްވުރެ އިްސކޮށް ގެންދަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް އޮތް ކަމަށް 

ނޑު މެން ހިނާގށޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު އަދި ގެއްިލގެން ދިޔަ ވަންޏާ އެއަްށވެސް އިްސކަްނދީގެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލީ. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު  ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވެ އެ ވާހަަކ އަުޅގަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ުޝކުރިްއޔާ.  ލިބުނީތީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަސީރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އޭގެފަހުން މި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނުޑ ވެސް ހަމަ ވަރަށް މަރުޙަބާ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ވަަޑިއގެންނެވި ދެ މިނިސްޓްީރގެ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑު ހަމަ ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ އަށް އަމާުޒކޮށް ސުވާލެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އަދި މަޢުލޫމާތު ދަންނަވަން

އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވޭ. ިތ ބޭފުޅުން ރާއްޖެތެރޭެގ ެއކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި އެބަހުރި ިތ ބޭފުޅުންގެ ސެންޓަރުަތކެއް 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި މިހާރު ބަެއްއ ޤާއިމުކޮށްފައި ތި މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަ ށުން. އަުޅގަ

ސެންޓަރުތަކުަގއި އެބަހުރި އެކޮމަޑޭޝަން ބްޮލކުތަެކއް ތި ބޭފުޅުން ހައްދަވާފަ. ަނމަވެސް ތި ބޭފުޅުން، ތި 



  

ޚާއްޞަކޮށް ތި  މިނިސްޓްރީން ކުރައްވާ މަަސއްކަތްތަކާ ގުޅުން ނެތް ވަރަށް ގިނަ އެހެން ކަންތައްތައް؛ މިދެންނެވީ

ބޭފުޅުން، ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާަތކަށް، މިސާލަކަްށ ފުލުހުން ނުވަތަ ޕޮލިހުން ކަހަލަ އިދާރާތަކަށް އެބަހުރި 

ބްލޮކުތައް ދެއްވާފަ. އެހެްނވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަށް ކިހާވަރެްއގެ ވަކި ބުރަ ކަމެއް އެބަ އޮތްތޯ މި ކަންކަން 

މުަގއި؟ ދެން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފަހުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެ ތަންތަނުގެ ބޭނުންކުރަން ތި ކުރިއަށް ގެންދިއު

ބޭފުޅުން ވިސްނަަވއި އެބަހުރި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ެއބަހުރި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، ާޚއްޞަކޮްށ 

އިޖްތިމާޢީ ކަންަތއްތަްއ ތި ބޭފުޅުން ެއ ކަންތައްަތްއ  ކުޑަކުދީްނގެ މެދުަގއި، ޚާްއޞަކޮށް މި މުޖްތަމަޢުގައި ިހނގާ

ޙައްލުކުރަން ބަލައިާލއިރުަގިއ މިދެންނެވި ސެންޓަރުތަްއ މިގޮތަށް ދޫކޮށްގެން ިތ ބޭފުޅުންނަށް މި ނަތީޖާ 

ނޑު ހަމަ އުފެދޭ ުސވާލެއް. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.   ހާސިލުކުރެވިދާނެތޯ؟ އެއީ އަުޅގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު އެިޑއުކޭަޝންގެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ. ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް ތި ބޭފުޅުންނަށް  މިހާރު އަޅުގަ

 އެޑްރެްސކޮށްފައި ެވއްޖެ. ެއއަްށފަހުގައި އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަން ޖެންޑާގެ ބޭފުޅުންަނށް އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:މަތު ޝަފީޤް ނިޢުޓް އޮފިސަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ ިޑވެލޮޕްމަން

ނޑަކަށް  ނޑުމެްނެގ މިހާރު ހެދެމުން އައި ކަރިކިއުލަމަކީ ވަރަށް ކުީރއްސުެރ ގާތްގަ ން  0885ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ފެށިގެން ރިސަރޗް ހެދިގެން އޭގެ އަީލަގއި ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. ދެން ހަމަ އޭގައި ެއބަހުރި މިހާރު މި ފަހުން 

ިއއްސަ ހުރި ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަުޅވާލެވިފަ. މިސާލަކަށް މިއަހަރު ތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިިވކް އަ

ނޑުމެން މި  އެިޑއުކޭޝަނަށް ފޮތެއް ަތއްާޔރުކޮށްގެން ނެރެިވއްޖެ. ޭއގެ ކަރިކިއުލަމް ލިެޔިވއްޖެ. އަްނނަ އަހަރު އަުޅގަ

ލް ރަސްމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް މި އައީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން. ލާޒިމްކުރާ، ޔޫ.ކޭ.ޖީ އަމާޒުކުރަނީ ޕްރީސްކޫލަށާ؛ ްޕރީސްކޫ

ކްލާަހށް ތައްޔާރުކޮްށގެން ފައުންޭޑޝަންސް ސްޓޭޖެއްގެ ގޮުތގަިއ. އެެވސް ފަރުމާކުރެިވގެްނ  0ނޫނީ އެލް.ކޭޖީ މި 

ނޑުމެން މި 1މިއަންނަ އަހަރު ތަންފީުޒކުރެޭވނެ. ހަމަ އެގޮތަްށ ކީ ސްޓޭްޖ  ގެ ަބއި ވެްސ 6، 0، 1ިކޔަނީ،  އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައި ކުރީގެ ހުިރ ބައިތަކުގެ އިތުރަށް ވެސް  މިއަށް ދަނީ. ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަހުރި ާރއްޖޭގެ؛ ާޚއްޞަކޮށް އިސްާލމް، ދިވެހި އަދި ސަގާފަީތ ކަންތައްތަާކއި ސިިވކް 

ނޑުމެން ކުރިާއ އަޅާބަލާަފއި ަވރަށް ބޮޑަށް ލެވިަފއި އޮީތ  އެިޑއުކޭޝަްނގެ މި ބައިަތއް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އެގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދެން ހަމަ އިސްލާމް، ޤުރުއާން މިއީ މަޖްބޫރު މާއްދާެއއް ގޮތަށް ކުިރއަށް މި 

ދެވޭ. ދެން މިހާރުގެ މުަޤއްރަރާއި ކުރީގެ މުަޤއްރަރާ، ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެަބއިތައް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެބަ ގެން

ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި އެްއކަލަ ވޮކޭޝަނަލްގެ ަބއި ވަރަށް ބޮޑަށް ފައުންޑޭޝަން، ޕްރީްސކޫލް އުމުރުން ފެށިގެން ހަމަ 



  

ގެ ބައި އެބަ އޮތް ނިމެންދެން ވެސް ވޮކޭޝަނަްލގެ ބައި ވަރަށް ބޮޑަށް، ކުދިންނަށް މަސައްކަތްތެރިކަން ދަްސކޮށްދިނުމު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާބިލިްއޔަތުތަކުގެ ތެޭރގަާޔއި އެ ކުދީންގެ ގަިއގަިއ ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް މި ބައިަތކެްއގެ ތެެރއަްށ 

އެބައޮތް ލެވިފަ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ޤަބޫލުކުރަނީ ކުއްލިައކަށް ބަދަލުތަކެއް ނުފެންނާނެ. ދުވަސް ނަގާނެ މި 

އަންނަން. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮށް ތަންފީޛުކުރަން ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުިރހާ ތަނެއްގައި، ޚާއްަޞކޮށް  ބަދަލުތައް

ނަޑއެޅިގެްނ މި އޮންނަނީ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ތިބޭ ކުދިންނަށް ކިެޔވުމުގެ ފުރުޞަތު އެަބ  މިކަހަލަ ޤާނޫނެއްގަިއ ކަ

އި ނުުހރޭ އެންމެ ޤާބިލު ޓީޗަރުންނެއް. މިހާރު މިސާލަކަށް ލިބެންޖެހޭ. ލިބެންޖެހޭއިރުގަިއ ކޮންމެ ރަށެއްގަ

ނޑުމެންނަށް މި އުޅެީނ  އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރުން ައދި ކިތަންމެ ރަނގަޅު ނިޔަެތއްަގއި ނިންމެވި ނަމަެވސް ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ ޢަރަބި ކިޔަަވއިދޭނެ ޓީޗަރުން ވެސް ހަމަ ނުލިބިގެން. ޢަރަބި އެކަންޏެއް ނޫން ދިވެހި ިކޔަަވއިދޭނެ  އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަީނ  ދިވެހި މުޖްތަމަޢުން ވެސް ބައެއް ފަހަރަށް ހަމަ ނުލިބޭ ހާލަތުގައި މި އޮންނަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮްތ އެންެމ ބޮޑު ގޮތްޖެހުމަކީ ހިއުމަން ެކޕޭސިޓީ. އެ މީހުންގެ ތަމްރީުނކުރެވިފަިއ ހުރި މީހުން؛ މި 

ނޑުމެްނގެ ކުިރއަްށ ބައި ައޅުަގނޑުމެން ނަށް ވަރަްށ އަދިވެްސ ގޮންޖެހުންތަކެްއގެ ތެރޭގައި އެބަުއޅޭ. ދެން މިހާރު އަުޅގަ

އޮތް އަޅުަގނޑުމެން ކަރިިކުއލަމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާއިރުގައި ހަމަ ތަްއޔާރުކުެރވޭ ޭޕރަންޓުންނަށް އަމާޒުކޮްށގެން 

ނޑުމެން ާރއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށެއްެގ ކުިރއަްށ ަގޑިއިުރގެ ެސޝަންތަ 3ފައުންޑޭޝަންސް ސްޓޭުޖގައި ވެސް  ކެއް އަުޅގަ

ގެންދާނީ މިއަންނަ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ކީ ސްޭޓޖްގައި ވެސް އެބަ ގެންދޭ. 

އާއި ރޭިޑއޯ މެދުވެރިކޮްށގެްނ ހަމަ ޖެނެރަލް، ޢާއްމު  ޓީ.ވީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ައަވހަށް އެބަ ފަށަން

ނޑުމެން މިހާރު މިގެންދާ ޕްރޮގްރާމަކީ ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް ޮބުޑ ހޭލު ންތެރިކުރުމުގެ؛ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ތިޔަ  ބަދަލުތަކަކާެއއްކޮށް، ޚާއްަޞޮކށް ކިަޔވައިދިނުމަށް ވަރަްށ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދޭ. އަުޅގަ

އޭަގއި  ،ނޑުމެން ތައްޔާރުކުރި ބޭސްލަިއން ސްޓަޑީއެްއގައި ބޭފުޅުން އަޑުއަްއސަވާަފއި ޮއންނާނެ ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ެއކަނި އިނގިޭރސިައކު ނޫން. ކުރުމުގެ ަބއި. ހަމައެބަހުރި އަުޅަގނޑުެމންގެ ދޭހަ އިގަކުރެވުނު ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގަފާހަ

ހެން ހުރި އަސާސީ ބަެއްއ އަނެއްާކ މި .ތައް ވަރަށް ދަށްރަށް ދަށް. ބަެއއް ކޮންސެޕްޓު ކުރުމުގެ ބަިއ ކުދީންެގ ވަ ދޭހަ

ނޑުމެންގެ ސްޓަޑީން ފެނިގެްނ  މިހާރު ހަމަ ހުންނަންޖެހޭ ވެލިއުސްތައް ވަރަށް ދަށް ،އަނެއް ވެިލއުސްތައް  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއބަ ކުރަ މިހާރު އޭގެ މަސއްކަތްަތއް   ށް ޚާއްޞަކޮށް ދޭހަވުމާއި ީރޑިން ން. މިސާލަކަވެސް އަުޅގަ

ންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކި ހިސާބުަގިއ އަންނަ ކަ ވީމާ، އެހެންހާރު ފެށިގެންދަނީ. އެހެންވެސް މި ކެމްޕޭނުތަކެއް

ނޑުމެން ތަންފީޒުކުރަން އުޅޭ ންނަވާެނ މިއަންނަ އަހަރު މިގިވަޑަިއގަނގެންދަނީ. ދެން އެ ކުެރިވގެން މިޓާގެޓް  ތީއަޅުގަ

ވެްސ  ފައިސާ ހަމަ މެން ބަޖެޓް ކަންަތއް މިހާރުުޅަގނޑު. ދެން އަވެސް އެބަ ދޭ ފުދޭވަރަކަށް ބޮުޑ ބަޖެޓެއް

ނޑުމެން ކަރިކިއުލަްމގަިއ ކުރިއަށް. އެހެންނަމަވެސް އިނގޭތޯ  ދޭ ލިބެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެބަ  މިދަންނަވާހެން އަުޅގަ

 6 ޕަރސް،ކަރިކިއުލަމް ިޑވެލޮ 6ކީ ވެސް ބައެއް މާއްދާތަކަ ތިއްބަާވ ބޭފުޅުންނަށް ބަލާއިރު މި އެން.ައއި.ީއަގއި



  

މާއްާދއަކަްށ މި ހުންނަނީ ހަމަ އެންމެ  ާދއިރާެގ ހަމަ އެ އެހެދެނީ. ެއކަމަކު ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން ތިެބގެން 

ކުރާއިރަކު ނުއެއް ލިބޭ ގިނަ ފަހަރަކު ކަރިކިއުލަމް ިޑވެލޮޕަރެއް. ެދން ބޭރަށް މި އިޢުލާންކުރަންޖެހެނީ. އިޢުލާން

 .އީ ޚާއްޞަކޮށް އެން.ައއި ،ސްޓާފުން ނެތުން މިއީ އަޅުގަނމޑުމެމންގެ މިހާރު ޮއތްއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައސްލުގައި 

  6 ،0 ،1އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް މިއަންނަ ؛. ކަރިިކއުލަމެއްއަސްލު އަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

ނޑުަތންފީޛުކުރަމުންދާއް ެލވަލެ 5އާއި ަފއުންޑޭޝަން، ޔޫ.ކޭ.ީޖ، އެލް،ޭކ،ޖީއާ  ނަ އަހަރު މެން ހަމަ މިއަންއިރު އަުޅގަ

 .ކުރަނީ ގެ ަކރިކިއުލަމް ސިލަބަސް ލިޔެފަިއ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެްނމެ ކަމެއް ނޫން މ4،5،3ިއެބަ ނެރެންޖެހޭ 

 ކަރިކިއުލަމް ތެރެއަށް ިތ ފާހަގަކުރެްއވި ކަންތައްތަްއ މިހާރުދަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ކޮށް މިއްބަޔަކާ އެ  ވަރަށް މަދު

 ލެވިފައި ހުރީ އިނގޭތޯ. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ފާޠިމަތު ޢައްޒަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ހުށަހަކުރެްއވި ަބއި އިނގޭތޯ. ިމކޮުޅން ރެއިޒް  އްއްސަލާމް ޢަލަިއކލުމް. ދެން އަނެއަ ޅާފަިއ ުސވާލުަގިއ އަުޅގަ

ނޑާލުމުގެ ކޮމެންޓެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ޭއގަ  ބައި ގެ ހިލޭއޮތީ )ށ( މި ނޑުމެކަ ޖޭަގއި ދިރިއުޭޅ ދިވެހިރާއް"ން އި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބުނީ. ދެން ކުރީ އ .ބައި އުނިކުރާ ވާހަކަ އެ "ވެސް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ގައި ނޫ ބައި އަޅުގަ

ފޯރުކޮށްދޭށޭ ކިޔާފައި އިނގޭތޯ. ފެހި  ރަކުންގެ ބައި އަންނާނީ ދައުލަތަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަތައުލީމުއަސާސީަގއި ޤާނޫނު

އޮތީ ކުޑަކޮްށ  ެވސް )ނ( މި އި ތީ ދެއްތޯ. އޭގައްދާގައި އޮތް ގޮތަށް މިހާރު މި އޮވަނަ މާ 63އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ވަރަްށވުރެ  އަސާސީގައި ޮއންނާނީ ފުޅާކޮށް. މިހާރު މި ޤާނޫނުގައި އޮތްއިނގޭތޯ. )ނ( ފެހި ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްފައި

ގޮތަށް  ގޮތް މާ ރަނގަޅު މީގައި އޮތް ންނާނީ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތްފުޅާކޮށް އޮ

ބާޭއ  އެ މިްނވަރު އެއީ ކޮން މިންވަެރއް ގޮތުން އެގެން ާލިޒމްވާ މިންވަރު؛ދީނީ  ،ޮއތ ވުރެ. އެއީ )ނ( ަގއި މި

މަްށ ކަ އަންނާނެ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، ސާފުވެއްޖެ ލާއިރު އެ ިއޝޫއިކުރަން ބަލަދެއްތޯ، މިސާލަކަށް ތަންފީޛު

ްޕރީސްކޫލް ތައުލީމާއި ސާނަީވ އޮތްވަރުން އިނގޭތޯ  ަބއި. ދެން މިހާރު މި އެ ެމނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަްނ އިނގޭތޯއަޅުގަ

ނޑުެމން މިހާރު ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ .ލީމްގެ ބައިތައު އިނގޭތޯ. ހިލޭެގ ދަނީ  މިހާރުވެސް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެމުން މި .އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގައި މާނައިގައި އަޅު   ސް ާރްއޖޭގެ ސްކޫލަކުން އޮންނާނެ ވެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ދިެވއްސަކަށް ެވއްޖެއްޔާ ގަ

ނޫން. އެއީ ފުރުޞަތު ނެތިގެނެއް އެ ކުއްޖަކަށް  އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއްަގއި އެ ކިަޔވަނީ އެ

ލިކް ސިސްޓަމަށް ވެސް ޕަބްިއ ފަ ރނޭަޝނަލްސް ސްކޫލެްއގައި ހުރެބޭނުންެވގެން އިނގޭތޯ. އިންޓަ ބެލެނިވެރިން ެއގޮތަށް

ކުދިންނަށް ޓެކްްސ  އަށް އޮންނާނެ ހަމަ ހިލޭ ކިެޔވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. ދެން އެ ުކއްޖާ އެ އަންނަންވެއްެޖއްޔާ

 އިން އެހުރިހާ އެއްޗެީހގެ ޛަރީޢާ  މި، ރީ ވައުޗަރއިނގޭތޯ. ޓެކްސް ފޮތް ވައުޗަާރއި ސްޓޭޝަނަދެވޭ  ފޮތްތައް އެބަ

ކުއްޖަކަްށ ދަތިެވގެން  ެވސް ެއްއވެސް މްގެ ކަންތައް ނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ. ދެްނ ޔުނިފޯމްގެ ކަންތައް. ޔުިނފޯކުދީން



  

ނޑުމެންގޮތަށް އޮންނާނީ އިނގޭތޯ.  މް ލިބޭ ޔުނިފޯމަށް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ ޔުނިފޯ މެހެން ހުރިހާ ކޮން އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ

ަބޖެޓަށް އަންނަ ވަރަށް ބޮޑު  ،އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ބުރަެއއް ދެއްތޯ. ދައުލަތަށް އަންނަ ،މް ދޭކަށެއްކުދީންނަށް ޔުނިފޯ

ނޑުމެން  ބުރައެއް. އެހެންވީމާ، އެ ސް މަވެއް ުނއެްއ ކިަޔއިދެން. އެހެންނަމުކޮށެކޮންމެހެންނެއް މިހެން ޢާއްަބިއ އަުޅގަ

ނޑުެމން އެވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ޔުނިފޯމް ދަތިވެއްޖެއްޔާ އެްއވެސް ުކއްޖަކަށް ގޮތަްށ އޮންނާނީ. ދެން އެއްވެްސ  އަުޅގަ

އޮންނަނީ ވެކްސިން  އަށް ވަްނނަން މި 1މިސާލަކަށް ގްރާޑް  ،ންނަންޏާމުންއެއްަގއި މިހާރުވެސް ސްކޫލަށް ވަމަރުޙަލާ

ނޑުމެން އެބަ އާދޭ އެއްަބއި ފަހަރަށް ބެލެނިވެރިން  ފުރިހަމަކޮށްގެން ވަންނަން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޞިއްޙީ، ޕީޑނުކުވެކްސިން ފުރިހަމަ ނޑުމެން ކުއްޖަކު ދެގެ ލަފާޝަނުންރިއޭޓiްރާ. އެީއ އަޅުގަ  ހޯދާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އެނުކުރަޙައްޤުން މަޙްރޫމް ނޑުމެން ހަމަ  ން އަޅުގަ ކުދީން ސްކޫލަށް ވައްދަން އިނގޭޯތ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ބެލެނިވެރިންނާ ވާހަަކދައްކާފައި ވެްކސިން ޖެހީމަ ، އެީކަގއި ބައްދަލުޮކށްފައި ވެސް  ބެެލނިވެރިންނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު

ޑުމެން ބެލެނިވެރިންނަށް ދެން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަެވްސ ަގނނޫނިއްޔާ ުކއްޖާ ސްކޫލަށް ނުވެއްދޭނޭ. އެ އިރުޝާދު ައޅު

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ އެ އަސްލު ސިޔާސަެތްއގެ ގޮތުްނ އެ ކުދިންނަށް  ކުދީން ަވއްދާނެ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ މަ ނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ައޅުގަ  ސަްއކަތް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްެދވޭނެ ގޮެތއް އަުޅގަ

މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  .ކުރިން މިކޮޅުން ކުރެްއވި ސުވާލަށް ކުރަން ޙަޤީޤަތުަގއި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް

ަވނަ މާއްދާގައި އޮތް ވަރަްށ  63ޤާނޫނުއަސާީސގައި މިހާރު  .ހުރިހެއްޔޭ ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަ

ދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ެއއްވެްސ އިޫޝެއއް ނެތް. ދެްނ  ކުރަމުން މި ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުެވސް އެ 

މަވެސް އަދި އިތުރަށް އެބަހުިރ އެހެންނަހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަަކ ނިޢުމަތު ވަރަށް ދިގުކޮށް ވިދާޅުވެެދްއވައިފި. 

ނޑަްށ ހީވަނީ ހޖެންޑާ މިނިސްްޓރީން ެދއްވާނެހެން. އެއަްށ އަލިައޅުވާލަ ވެސް ކުަޑކޮށް ގޮންޖެހުންތަކެއް. އަުޅގަ

ނެތް އިނގޭތޯ ބެެލވެރިން  ތަުކންނެއް ެއއްވެްސ ގޮަތކުންޤާނޫނީ ގޮ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ޮއތް އެްއވެސް 

ބެލެވެރިްނެގ ، ނުފޮނުވައިގެން  ވެްސ ގޮތެްއ ޙަޤީޤަތުަގއި. އެހެންވީމާ، ުކއްޖަކު ްސކޫލަށްކުރެވޭނެ އެއް ޒިންމާދާރު

ނުޑމެންނަށް އެ އްޔާސްކޫލަށް ނުފުނުަވއިގެން ހުެރއްޖެމާލުން އިހު ކުދިން ގެެނވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ޙަޤީޤަުތގަިއ.  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް. ގެނުމުގެ ޙައްޤުން ނލީމް އުއެހެންވީމާ، ކުއްޖަކު ތައު  އެއީ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ޮގންޖެހުމެއް އަޅުގަ

 ކުރެވޭނެ ގެ ބެލެވިރިޔާ ެއކައުންޓަބަލް ކުއްޖާ  ވެގެން އެޖަކު ަމޙްރޫމްމަޙްރޫމްވެއްޖެއްާޔ، ބެލެނިވެިރއެްއގެ އިހުމާލުން ކުއް

ނޑުމެންނަށް ނެތޭ އިނގޭތޯ. ެއއީ ދެން އޮތް އަނެކަްއޗަކީ. ުޝކުރިްއޔާ.  ގޮތެއް މިހާރު ޤާނޫނުތަކުގެ ެތރެއިން  އަުޅގަ

 

 މުޙައްމަދު ޝަކީބް ންގެ ޑިެރކްޓަރ ކްޝަން ޑިިވޝަމިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާގެ ަޗއިލްޑް ޕްޮރޓެ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ނޑުމެދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެ ހަމަ ޢައްޒަ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިއާ ން ހަމަ ނޯޓްކޮށްލާފައި ހަމަ އޮތް ކަމެއް ން އަުޅގަ

 ލާއިުރގައި އަދިސަލަަތކަށް ބަލައިަމއް ،އެކި ކަންަތއްތައްއެ ކަމަކީ ެއއީ. ައޅުަގނޑުެމންނާ ވެސް ހަމަ ދިމާވާ އެކި

އް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޞަތުތަރަށް ފާހަގަކުެރވޭ މިގޮތަށް ފުރުވެސް ވަ ގޮތެްއަގއި ބިލުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ

ަކމެއް ބެލެވެރިންގެ އިހުމާލު  ވާއަންނައިުރަގއި ވަރަށް ގިނަ ދިމާކަންތައްަތއް ކުރެވެމުން  ީދގެން އެހުޅުވައި

ްއވެސް ކަހަަލ ދޮރެއް ހުޅުވިފައިުނވާކަން. ކުރެވޭނެ އެ ަކތްަސއްފަރާތްތަކާ އެއްކޮށް މަ ކުރެިވގެން އެއެަކއުންޓަބަލް

ފުުޅން ހަމަ އެކަން ވިސްނުުމގަިއ އަށް ދާއިރު ތި ބޭ ގެ ބިލުގެ ަފއިނަލް މަރުޙަލާނކަންނޭ ންވީމާ، ވަރަށް ރަނަގޅުއެހެ

ނޑުމެންގެަވއިގެން އެކަމަށް ކުިރއަށް ގެންެދވުބަހައްޓަ ަފރާތުން އެކިެއކި ކަންަތއްތަްއ  ން. ދެން ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ަވކި ސްޕެސިފިކް ސުވާެލްއގެ  ،ހުރީމަ ގޮތުން ސުވާލު އެހެން އަިއއްސަކުރުމުގައި ހުރި ެއކިެއކި މަްއސަލަތަކާ ގުޅޭ 

ނުޑ ދަންނަވާ ބޭރުން ހަމަ ޖުމް ކަްށ އްތަ ކުރެްއިވ ކަންތަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ބާރީ ފާހަގަނަލަކޮށް ހަމަ މިހެން އަުޅގަ

ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމާ  91/9ކަންބޮޑުވޭ  ވެސް މިއަދު  ވެްސ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރުބަލާއި

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި  .ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ހުރިހާ މަސައަަކތްތަކަށް ބަލާއިރުގައި

ނޑުމެންނަށް ހަަކ މިހާރު މިެގ ޤާނޫނެއްގެ ވ91ާޖެހޭ. ކުރަންލާޙުއިޞް ހެން ވިދާުޅވި ތި .ދެކެވެނީ އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިސްޓްރީ  . އޭަގއިތައްތަެކއް އެަބ އާދޭވެކްސިންދިނުމާ، މިކަހަލަ ަވރަށް ގިނަ ކަން

ވެސް ޔުނިސެފްެގ  ތާކުރަމުން އަންނަސައަކަތްއާ ޤާނޫނަކަށް މަހަމަ ވެއްޖެ  ވިސްނުން ހުރުމާއެއްކޮށް ވަަރށް ދުވަސް

ގޮތުން އަދި ވުޖޫދާ ހަމައަށް  އެހީއާ ެއއްކޮށް. އެހެންނަމަެވސް އެިކއެކި ުދވަސްވަރަށް ެއކިއެކި ކަންތައްަތއް ދިމާކުރާ

އަހަރުގެ ތެތޭގައި  މީދުކުރަްނ މިއްސަލަތައް ދިމާވާތީވެ ަނއިސް އޮތީ. އުއްއައުމަށް އެިކއެކި ކަހަލަ މަ

 ވިދާޅުވާ ހަމަ ވަރަށް  ުރން ތިކަމަށް. އޭ ދެވޭނެމަސަްއކަތް ުކރިއަށް ގެން ތި ރިވިުއކޮށް އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަލުން މީ

ން ފާހަގަކުެރއްިވ ދެން ހަމަ ބައެއް ބޭފުޅުތެރެއިން ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ. ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހަމަ އޭގެ 

ކުރެްއިވ ރު ދެންމެ ފާހަގަޮބޑަށް މާފުކުރަްއވާ އިނގޭތޯ. ނަޞީ ެވ، ވަރަށްގޭތީނދެްނ ނަން ނޭ ؛ކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރު

ާލއިުރގައި އަނެއްހެން ބަލާއިުރ މީގެ ޓޮޕިކުން ބޭރުން ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް މަަސއްކަުތގެ ކަންތައްތައްަތކށް ބަލައި

ނޑުމެ ވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ތި ްށ ބޮުޑ ގޮންޖެހުމަކަށް މިހާރު ތެރެއިން ހުރި ވަރަ ންގެ އަތޮޅުތެޭރގަިއ ވިދާުޅވާ ައޅުގަ

ގެ ެއއްބައި އެހެން ފަރާތްތަކަކުން ތަުކގެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭ ސެންޓަރުޤާއިމުކުރެވިަފއިާވ ފެމިލީ އެްނޑް ޗިލްޑްރަންްސ 

ދާއިރު ވަރަށް ބައިވަުރ ނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން މަސަްއކަތްކުަރމުންވަގުތުަގިއ ދާތީވެ. ސަބަބަކީ މި ކުރަމުން މިބޭނުން

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ޒިންމާތަކެއް ޓަކައި ެގވެށި އަނިާޔެގ  . އެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުަމށްހުރި ހަވާލުކުރެވިފަ އަުޅގަ

ސް ައޅުަގނޑުމެން ގުތީ ަރއްކާތެރިކަެމއް ދޭންޖެހުނު ކަމުގައި ިވޔަވަ  ،ޖެހުނު ނަމަވެސްތެރެއިން ބޭރަށް ުކއްޖަކު ނެެރން

އެއީ ހަމަ  ވަންޏާ ކަމަށް މެ އިމާރާތް ބޭނުންނުކުރެވޭތް ހުރެލާއިުރގައި އިމާރާފަރާތްތައް ބަހައްޓަން ބަލައި އެ

ެއކައުންޓަބަލްކުރުުމގެ ވާހަަކ ، ންގެ ވާހަކަ ވާނެ. ދެން ހަމަމިއާއެްއކޮްށ ޕޭރަންޓު ޔަޤީނުންވެސް ދަތިކަމަކަށް



  

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ސަުރކާުރގެ މުއައްަސސާތަުކގަދައްކާ ިއ ލާއިރުގަ ށް ބަލައިއި އޮންނަ ގުޅުމައިުރަގއި އަުޅގަ

 ގޮެތއްަގއި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ އާދޭ. ާޚއްޞަ ވެސް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ޑިިފކަލިޓީސްތަކެއް 

ހިފެހެއްޓުން ވަރަށް މުހިއްމު އެއް ކަމެއް ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ވަރަށް ބަިއވަރު ޒިންމާތަކެްއ  ވެސް

ބޮުޑ މެންޑޭޓެްއގެ ތެރެއިްނ ުވޒާރާެއްއ އޮންނައިުރގަިއ އެ މަަސއްަކތްކުރެވޭނެ ފަިއސާ ލިބުމުެގ  އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި

ދަތިކަން އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެިޑއުކޭޝަނުން ފާހަގަނުކުރެްއވި ކަުމގައި ވީނަަމވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު 

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލައިލާއިރުގައި ރާއްެޖ ތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމެއް. ސަބަބަކީ ައޅު ގަ

ނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން ހުންނަ ރަށަކުން  އުފެދިފައި އޮންނަ ގޮތުން ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއް ކަމަށް ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުަގއި ދަތުރުޮކށްފައި އެ ރަށަކަށް ދާ ން. މައްސަލަެއއް ައއިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ކަ

ނޑުެމންނަށް ބަޖެޓު ލިބިގެން އަންނައިރުގަިއ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާށިެވގެން އެބަ އާދޭ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި. ހަމަ ގިނަ ފަހަރަށް ޕޮލިހުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭކަން ވެސް ފާހަގަކުރާ 

ވެސް އެކިފަހަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް މި ކަންތައްަތއް ދިމާވުމުން މިހެން މަސައްކަތުގެ  ހާލު، އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުންނަށް

ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ހުިރ ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮުތގައި ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

ގަކޮށްލި ފަދައިން، އަޅުަގނޑަށް މިހާރަކަށްައއިސް ހަމައެއާެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ުކރިން ފާހަ

އަަހރުން ދަށުގެ ުކއްޖެއް ެވއްޖެްއޔާ ކޮންމެ ކަހަލަ ާބވަތެްއގެ  10އަހަރުން ދަށް،  10ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ އެްއ ކަމެްއ؛ 

ގޮތަކަށް  މައްސަލަެއއްގެ ތެރެއިން ވިަޔސް ވެސް ެއއީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

އަހަރުން ދަށުގެ އެކިެއކި ކުށްތަކަށް އަރަިއގަންނަ ކުދިން  10މާނަކުރެވިގެން އަންނަައއުން. ވަރަށް ބައިވަރު ތަފާތު 

އަހަރުން ދަށުގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަަތުކގައި ުއޅޭނެ. މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހުރިއިރުަގިއ  10އުޅޭނެ. 

ގެ ފަރާތުން އެފަދަ ކުދިން ބޭތިއްބޭނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ތަންތަން އިންސްޓިޓިއުޝަންތަެކއް ޙަޤީޤަތުގައި ދައުލަތު 

ނޑުމެްނ އެންމެންނަށް ވެްސ ހަމަ  ނޑުމެންނަްށ މި ޖެހެނީ އަުޅގަ ހެދިފައެއް ނެތް. ނެތުމުެގ ސަބަބުން އަުޅގަ

ކީ ަދއުލަތުގެ ފަރާތުްނ އެންމެ ތުއްތުުކއްޖާ އިން؛ އެނގިފަިއވާނީ ުކޑަކުދިްނގެ ހިޔާެއއްގެ ވާހަކަ. ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާ އަ

ޒީރޯ ޓު ނައިން އޭޖުގެ ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތުގައި ފަރުމާކުރެވިގެން ެއގޮތަށް ޚިދުމަތްދޭން 

ތުގައި ޭއގެ އެންެމ ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ މަރުަކޒެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިެދންނެވި ކަންތައްަތކަށް ބަލާފަިއ ޙަޤީޤަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަުތަގއި ހަމަ މިކަމާ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަްށ  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާނުކުެރޭވތީވެ ެއއީ ހަމަ އަޅުގަ

ގުޅުން އެބަ ހުރި ކަންނޭނެގ ކުދިން އެތަނަށް ނެގުމަށްފަހުގައި ކިަޔވައިދިނުމުގެ ކަންތަްއތައް ވެސް ހަމަ އެބަ ޖެޭހ 

ދަން. އެހެން ބަލައިލާއިުރގައި ެވސް ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރޭ ކަންނޭނގެ. އެޑިުއކޭޝަން ސިސްޓަމުގެ ކުރިއަށް ގެން

ތެރެއިން ވެސް އެބަ ބަލައިަލންޖެހޭ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ތަފާތުކުރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެބަ ސުކޫލްަތކުން ވެްސ 

ނޑުމެންނަށް ދިމާވާ މައްސަަލއެްއ އެ ަމއްަސލަ އަކީ. އެ ކުދިން ްސކޫްލތަކަށް، ނިޒާމީ ްސކޫލްތަކަށް  ހަމަ އަޅުގަ



  

ދިއުމުގެ ތެރެއިން ބަލައިާލއިރުަގއި ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓުގެ ތެރެއިންނާއި ކޮމިއުިނޓީގެ ތެރެއިން ކުދިންނަްށ 

ނިޔާެއްއ ތަފާތުކުރުންތަކެއް އަންނަކަން. ކޮންމެ ގޮތަކުން ިވޔަސް ެވސް ކުއްޖާ އަށް ިނކަމެތިކަމެއް، ުކއްޖާ އަށް އަ

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަެނގެން ކަންނޭނެގ  ލިބުން އެއީ އެ ުކއްޖާގެ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެކަްނ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ކުދިންނަށް؛ އެހެންވީމަ މިދެންނެވި ކަހަލަ ވަރަށް ބްރޯޑްކޮށް ވަރަށް ތަފާތު މައްސަލަތަެކއް އެބަހުރި ވަރަްށ 

ޑު ގޮތެްއގަިއ ދެންމެ އެިޑއުކޭޝަނުން ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް މުވަްއޒަފުންގެ މައްސަަލ ގިނަ މައްސަލަތަެކއް. ަމއިަގނ

ނޑު ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ  އަދި ޭއގެ އިތުރުން ފައިާސެގ މައްސަލަ މައްސަލަެއއްގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ

ސް ޭއގެ ތެެރައށް ހަމަ އިންކްލޫްޑވާ ގޮތަށް. ބޭނުންވޭ. ދެން ދެންމެ ކުިރން ފާހަގަކޮށްލި އިންސްިޓޓިުއޝަންތައް ވެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ކްރަމް ޑިރެކްޓަރ އަިޑވިޜަންގެ އެިސސްޓެންޓް ކްޝަން ޮރޓެަޗއިލް އެންޑް ޕްމިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފި ހަމަ މި ބިލުގައި ިމއަށްވުެރ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ެވސް ފާހަގަކޮށް

އަޅުަގނޑުމެން ިޑސްކަްސކުަރންޖެހޭ ބައިވަރު ޕޮއިންޓުަތކެްއ އެބަހުރި ކަމަށް. މި ދާއިާރގައި މަަސއްކަްތކުރާ މީހެއްެގ 

ނަކީ ދިމާވާއިރު ަދއްކާ ވާަހކަެއއް މި ޤާނޫ ނޑުމެން ހަމަ ބައެއް ބޭފުޅުންނާހައިސިއްޔަތުން ހަމަ މި ދާއިރާގައި އަޅުގަ 

ނޑުމެން ސިފަކުަރނީ ދަތް ނެތް ޤާނޫނެއްގެ ޮގތުގައި. މި ދައްކަނީ  ވަނަ އަހަރު ހެދިފައި އޮތް  1991ހަމަ އަޅުގަ

. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެްއ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފަ މި . ޗައިްލޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމުޤާނޫނެއްގެ ވާހަކަ 

ގޮތުްނ  ބެހޭ ކާ. ކުއްޖަބަދަހިކުރަްނޖެހިފައޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ގުޅުން މިއޮންނަ  ޖެންީސއާއެޖެންސީން އަނެްއ އެ

 މައްސަލައިަގއި ހަމަ ޕޮލިހުންނާ ޖެހޭ އެ  ވަންޏާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެބަ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެ ަކމުގައި

ޤާނޫނެއްގެ ތެެރއިން މިފަދަ ، މާ ހެންވީއެކު ަމސައްކަތްކުރަން. އެތަނާ ނޫނިއްޔާ ޖުވެަނއިލް ޖަސްިޓސް ކަހަލަ ތަން

އިތުރުްނ އް އެބަޖެހޭ އަންނަން. ހަމަ އޭގެނިޒާމެއް އެުކަގއި މަސައްކަްތކުރާ އިންޓަރ އެޖެންސީ ކޯިޑނޭޝަން ނިޒާމެ

ދިމާވާ މައްސަލައެްއ  ގަކުރި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށްދެން ހަމަ މެންބަރުން ވެސް ފާހަ

ކުރެވޭނެ ޤާނޫނެްއ ނެތުން. އެަކއުންޓަަބލް ލަތް ޤާނޫނީ،ނިވެރިން ޒިންމާދާރުކުެރވޭނެ ވަސީއީ ބެލެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ނޑުމެންަނށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގަިއ މަންމަ ނޫނީ މައިންބަފައިން ށް ިއހުޚާއްޞަކޮށް ކުަޑކުއްޖަކަ މާލުވެގެން އަުޅގަ

ދައުލަތަށް ކުރެވޭނެ ެއއްެވސް ކަމެއް ނެތް. ޤާނޫނީ ގޮތުން  ހިސާބުން ކުއްޖާ ބަލަން ބޭނުންނުވާ ކަމުގައި ވަންޏާ އެ

ނުޑމެންގެ އެުކވެރި ނޯވޭ ކުެރވޭނެ ކަމެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުަރން މި ޝަކީބް ެއ  ޔާ ޖެހޭ ކަމަކީ އަުޅގަ

އަހަރުން  9އޭގެ ޒާުތގައި  ކީޔަލަޖެހެނީ. ކުޑަކުދިންގެ ހި ށް ކުއްޖާ ލާން މިޔަލަވިދާޅުވި ފަދައިން ހަމަ ކުޑަުކދިންގެ ހި

. 45ައކީ  ނެގުމަށް ހަދާފަިއ ހުރި ތަނެއް. ކުަޑކުދިންގެ ހިޔާގެ ކެޭޕސިޓީ ން ދައުލަުތގެ ބެުލމުގެ ދަށަށްދަށުގެ ކުދި



  

ދެން މިކުދިން  ؛މިކުދިން، އެހެންީވމާވުރެ ގިނަ ކުދިން.  އަށް  79ވަގުތު އެތާނަގއި އެބަތިބި  އެހެންނަމަވެސް، މި

ލުމުގެ ދަށަށް ނަގާފައި މިކުދިން އެތަނުްނ ނެރެވޭނެ ނިޒާމެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ޤާނޫނު ދައުލަތުގެ ބެ

ނުޑމެންނަށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ނެުތމުގެ ސަބަބުން. މި ކުދިން ފޮސްޓަރކުރަން އެދި އަުޅގަ

ނީ ވެްސ ކުރެވެކުިދން ފޮސްޓަރ ންނަމަވެސްއެހެ ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން. އަށް 98އެބަ ތިބި މިހާރުވެސް 

މިފަދަ ޤާޫނނެއްގެ ދަށަށް ހަމަ މިކުދިން  އިޒުނަ ލިިބގެްނ. އެހެންނަމަވެސްބެލެނިވެރިންގެ  ،ެއކުބެލެނިވެރިންގެ ރުހުމާ 

ނޫނެއް ކުދިންގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެިރަކން ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ ޤާ ަދއުލަތަށް އެ  ލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ނެގިއްޖެްއޔާދައު

ނޑުމެންނަށް އެ ކަމުަގއި ަވންޏާ ލިބިގެން އަިއއްސިވުޖޫދަށް މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް އިޞްލާޙެއް   އަޅުގަ

ކުދިން ތިބެގެން  ކުދިން ބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ ޢާއިލާގެ ތެރެއިން އެ ކުދިން އިންސްޓިޓިއުޝަނެްއެގ ތެރެއިން އެ

ބޭފުޅުން ހަމަ މިފަދަ  ކަމެއް. އެހެންވީަމ، ިމފަދަ ތި ޔަުތވެގެންިދއުމަކީ ވަރަށް ުމހިއްމުހަމަ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ތަރުިބއް

ނޑު ވެްސ އެދޭ ކަމެއް ހަމަ އެކަހަ ލަ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި މިކަހަލަ މަޝްވަރާކުރަމުންދާއިރު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

 ބަލައިލުން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ކަންކަމަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ދެން ރިފާޢު.  ،މަށް. ެއއަށްަފހު ބާރީފައިޞަލް ނަސީދެން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަންޖެހެނީ 

ނުޑ  11:08އޮތީ  ކޮށްފައި މިނިންމާލަން ަގސްތުއަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮށް  އާކޮމިޓީބޭނުން ގަިއ. ެއއަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުލަން. އެހެމިނެޓުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށް 5ބޭނުން  ށް. އެއަށްފަހު ފައިޞަލް އަ އަރުވަނީ ންކަމުން، ައޅުގަ

ނޑު  ބާރީ ފަހު  އަށް އަރުވާނަން ެއޑިުއޭކޝަނަށް. އަނާރާފުރުޞަތުއަށް. ދެން ރިފާޢު. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

ނުޑ ފަހު ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުން އަުރވާނަން.  އް ވިދާޅުވުމަްށ، ރުކޮށް ެއއްޗެ ވަރަށް ކު ، އެހެންވީމާ އެިޑއުކޭޝަނަށް އަުޅގަ

 ލް. ފުރަތަމަ ފައިޞަ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ފަިއޞަލް ނަސީކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޙަޤީޤަުތގައި  ޢައްޒަ ވެސް އެ ިވދާޅުވި ގޮތަށް،އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނުޑ އިތުރު އެއްެޗއް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވީ 

ޙަޤީޤަތުގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނ  ބަ ެފނޭ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަްތ އެށް ންނަށް މިއިްނ ަވރަށް ބޮޑައަޅުަގނޑުމެ

ދޭތެޭރގަިއ ހިނގާ ކަންަތއްތައް. ެއީއ ކަންނޭނގެ ދެންމެ ވިދާުޅވި  ބަޖެޭހ ސްކޫލާިއ ެގޔާމީގައި ޤަބޫުލކުރަން އެ

ރީތި  ނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށާއިިއސްލާމްދީގޮތަކަށްިވޔަސް ިރން އިތުރަށް ޒިންމާ؛ ކޮްނމެބެލެނިވެ .ތަންކޮޅަކީ ެވސް

ނޑުމެން މި އެ ކުދިންނަްށ އަީކ  ދެއްތޯ. ކުދިން ޅަފަތުގައި ވާހަކަ ކްސްެޕކްޓްކުރަނީ އެންޑް ރިޒަލްޓުއާދަތަކާއި. އަުޅގަ

ޤައުމު  .ކުދިން ބޮޑުވެގެން ރަނގަޅު މުސްތަޤްބަލެއް އެހެންނޫންތޯ މި ލިބެނީ ެދވިގެްނ އެރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތު



  

އަކީ. އެެހންކަމަށްވަންޏާ އެ ދެމެދުަގއި  ދަނީ. އެީއ ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި ދެކެވޭ ވާހަކަ ން މިއާރާސްތުެވގެ

ނޑަ  ްށ މި ހިނގާ ކަންތައްތަުކގައި ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ ެއްއވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެްއވެްސ ގޮތެއް ނެތް. އަުޅގަ

ްށ އަ އްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުަގއި ެވސް އެަބހުރި އިނގޭތޯ އަމިއްލަނގޭ ދަންނަވަން ަވރަށް ސްކޫލްތައް ހަމަ ރާވެސް އެ

އެހެންނަމަވެސް، އެީއީކ  ޓައި ކަންތައްތަެކއް ުކރާ. ސިސްޓަމްތަކެއް ާޤއިމްކޮްށގެން ބެލެނިވެރިން ޒިންމާދާރުކުުރވުމަށް

ނޑުމެ، ޤާނޫނެއްގެ ތެެރއިން ައސްލު އޮތް ކަންަތއްތަެކއް ނޫން. ެއހެންވީމާ ންނަށް ކުރީަގއި ވެސް ެއއީ ހަމަ އަުޅގަ

ދިންެގ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނާލެވިދާނެ ޕޮއިންެޓއް ކަންނޭނގެ. ދެން ކުޑަކު

ކުދިންނަށް ާޢއިލާެގ  ށް އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަުތގަިއ ބަލައިލާއިރު މިފަދަ ޤައުެމއްަގއި އެހިޔާ. ކުަޑކުދިންެގ ހިޔަލަ

ދި ޤާނޫނެްއ އޮންނަ ބެލެނިވެިރކަމެއް ނޫނީ އަ ވެސް ނުލިބޭ. ދަުއލަތުގައި އެހޭ ލޯތްބެއް އެްއގޮތަކަށް ޖެތެރެއިން ލިބެން

ނޑުމެންނަށް  ށްވެސް ނާދޭ. އެހެންވީާމ،ކުދިންނަށް ެއްއޮގތަކަ އެ ފީލް އެ ބެލުން؛ބަލާނެތިވެސް  ެއއީ އަުޅގަ

ކްސިމަްމ ގެ މ45ެއަށް އަރާފައި ޮއތް ވާހަކަ  79މިހާރުއްސުރެ؛ ދެންމެވެސް ވިާދޅުެވއްޖެ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

ންނައިރު. އަިދ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ކަންތައްތައް ވެގެންދާެނ ކެޕޭސިޓީެއއް އޮ

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް އަލަށް އިޞްލާޙުކޮށްގެ ްނ ގޮތެއް. ކޮންމެައކަސް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަކީ އަުޅގަ

ވެސް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމެްއހެން. މި ކަންތައްތައް ބޮއްސުންލުމަށް ޓަކައި ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮްށގެންވާނެ 

ނަޑށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުބާރުކުެރވޭ ނޑުމެން ،ކަމެއް ނޫން. ދެން އަުޅގަ  ؛ގެނަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު މަޖިލީހުއަުޅގަ

ބާވަުތގެ ކަންތައްތަކަްށ  ބަރުން ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިްސކަން އެބަ ދެްއާވ މިވަނަ މަޖިލީހުގެ މެން 10 ކޮށްޚާއްޞަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ، ގެްނ މަޝްވަރާކޮށްގެން. އެހެންީވމާޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި އެކި ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދަްއކައި  އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ކޮންފިޑެްނސް އެބައޮތް  މި ކަންތައްަތއް ނިމިގެން އަންނައިރު ވަރަްށ  ޤަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ އަުޅގަ

މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ، ންވީމާކަމަށް. އެހެ އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު ގޮަތކަްށ ޤައުމީ ވިސްނުމެްއގައި މި ަކންތައްތައް ނިމޭނެ

ނޑުމެން މި ގޯތްރޫކޮށްފައި ދެން ކޮބައިތޯ އަުޅަގނ ނޑު ަހމަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ ޑުމެންނަށް ފަރާތަށް ވެސް އަުޅގަ

އިތުރަްށ  ކަންތަކުަގއި ތި ބޭފުޅުންނާ އެ، ންވީމާއިސްކަންެދވެން ހުރި ކަންތަްއތައް މިހާރުން މިހާރަށް ވެްސ. އެހެ

ނޑުމެން ބަލާނަން އެ ކަންތައްތައް ކުރެވޭތޯ.  މަޝްވަރާކޮްށގެން ވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ 

ނޑު ަވރަށް ކު ނޑު ުއއްމީދުކު ރުކޮށް ދަންނަވައިޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ އިތުރަށް  ރަން މި ޤާނޫނު ާލނަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެީކގައި އަޅު ށް ލިބެންޖެހޭ އިންޕުޓް ލިބުމާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި ސަުރކާރުން މިއަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަ ގަ



  

ނޑުެމން ކޮށްދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑު އަުރވަްނ. ޝުކުރިއްާޔ.   ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަދި އެއްފަހަރު ހަމަ އޭތި ޅުަގނޑު ކޮށްލި ުސާވލަކަށް ޖަވާބު ނުލިބޭތީ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ، އަ

މިހާރު  ފުކޮށް އޮންނާނެ ތަރުބަީވ ތައުލީމު. އެހެންވީމާ،ކޮށްލަންވެގެން. ދެން ިމހާރުގެ މެނިފެސްޓޯގަިއ ވަރަްށ ސާރިޕީޓު

ނުވަތަ މިއަށް އިތުރު ގޮތެްއ  ،ތޯއޮތް ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އެބަ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެެރއިން ތި

 ްއޔާެވއްޖެނެއްާކވެސް ިއޞްލާޙެއް އަންނަންގެންނަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ ެއކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކަިއ. އެއީ އަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވގުތުތަެކއް ގެއްލޭނެ. 
ّ

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގޭތޯ. ދެންމެ ހަމަ ނިއުމަތު ފާހަގަކުރައްަވއިފި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މަންހަޖުގެ ތެރެއިން އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިނ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ުއފާކުރަން އެ ކަންތައްތަްއ. ެދން މިހާރު އަޅުަގނުޑ ހިތުން  ،ގެންދަން ރާވާަފއި އޮތް. ދެން އަުޅގަ

ރަކާތްތެރިވަނީ އެ ފީޛީ އިދާރާއެްއގެ ގޮުތަގއި މި ހަދެކޭގޮުތގައި ެއޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އެންމެ ބޮޑަށް ތަން

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިން މި  ތަނުގައި ބެލެނިވެރިން  ކަންކަމުަގއި. ދެން އަޅުގަ

އް ނެތް ވާަހކަ. ބެލެނިވެރިން ޭގގައި ރަނގަޅު ތަރުބިްއޔަތެއް ނުދިނަްސ ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ ގޮތެ  ވޭނެޒިންމާދާރުކުރެ

ވަރަށް  ،ފަހަރަށް ޓީވީ ޗެނަލްތައް ވެސް ވޭ ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރާ އެްއޗަކަށް. ަހމަ ވަރަށް ޢުދުވާނީ ނެތް. ބައެއް

ތަކުން ެވސް އެބަ ދައްކާ. އެކަހަލަ ަކންތައްތައް ވެސް ކުދިން އެބަ ތައް ކާޓޫނުއަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށް ފެންވަރުގެ ޢަމަލު

ނުޑ ، އް ވެސް އެބަ ުކރުވާ. އެހެންވީމާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަ  މުޅި އުމުރަށް ކުދިންގެ ދަސްކުރޭ. އެ ކަންަތއްތައް އެ  އަުޅގަ

 ،ލީމުތައް ރާްއަވވާއިރު ވެސް އުހަމަ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންެވގެން ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ. ތަރުބަވީ ތަ 

މާލުަތކުން ރައްކާތެިރވުމަށް ވަރަށް ހުްއގެ ެތރޭގައި ވެސް ެވވޭ އިބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރައްވާއިރު ވެސް ނޭނގުމެ

ނޑުމެން ބާރުައަޅންޖެ  ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ހޭ. އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ޝުކުރުބޮޑަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓަކައި. ނަޞީރު އެއަށްފަހު ނިޒާރު. ަވރަށް ކުރުކޮށް ެއއްެޗއް ވިދާުޅުވމަށް 

 

 ނަޞީރު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

ނޑު އެްއޗެއް އިތުރުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ. ދެން އަދި ޝުކުރިއްާޔ. ޢަ އްޒަ އެ ދެންނެވި އެްއޗަކަށް ހަމަ އަުޅގަ

ކުަޑކުއްޖާ ސްކޫލަށް ފޮނުވަން  ،ލާ ކުޑަުކޑަ ހުށަހެޅުމެއް އޮތީމަ. ވިދާޅުވެއްޖެ ހުށަހަޅައިއަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ 

ދެން ތިމަންނާމެންނަށް ހެދޭނެ  ،ނަމަ ހިސާބުން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު ުކއްޖާ ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ބެލެނިވެރިޔާ ފޮނުވާ

ނޑު ހަމަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން  އެްއވެސް ގޮެތއް ނޯވެއޭ. ައޅުގަ

އްދުތަުކަގއި. ކެްއ ރާްއޖޭގެ ެއކި ސަރަހަަކއުންސިލަރުންތަ ދެއްަވއިގެން އެބަ ިތއްބަަވއޭ ބޭފުޅުން ޓްރެއިިނން ބޭނުންވޭ ތި

އުޅުްއވާ. ދެްނ  ތިން މީހަކު އެބަ ،މީހަކު ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެޭރގެ ހަމަ މަދު އަތޮޅެއްގައި ފިަޔވައި ދެ

ރީެއްއ އަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަކިުކރެވޭނެ ދެ މިނިސްޓް ސެންޓަރުތަކުަގއި ވެސް އެބަ އުޅުްއވާ. ދެން މި ދެ މިނިްސޓްރީ

ނޑަްށ ހަމަ ދެޭވ ޚިޔާލެްއގެ ގޮތުަގއި މި ންތޯޭއ މިދެންނެވި ބޭފުުޅން ވީ ނޫ ވާަހކަ ފާހަގަކޮށްލަނީ. ތި ނޫން. އަުޅގަ

ކަން ޙައްލުކުރުމަށް ބެލެނިވެރިންތައް ފާހަގަކުަރްއވައި އެ ަކއުންސިލަރުންތަުކގެ އެހީ ހޯއްަދވަިއގެން ިމ ކަން

 ރަށް ކަންބޮޑުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ތެއް ނެތޭ ވިދާުޅީވމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަކުަރއްވަން. ދެން ހެދޭނެ ގޮމަސައްކަތް

ަވގުތު  ކައުންސިލަރުން މި ންދެވިފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ޓްރެއިނި ތި ،އަޅުަގނުޑ ހަމަ ސުވާެލއް ުއފައްދާލަން

ހަމަ ކައުންސިލަރުން ލަިއގެން  ބަެއއް ސްކޫލްތަކުަގއި އެބަހުރި ދުތަކުަގއި؟އްގެ އެިކއެކި ސަރަހަމަދީތޯ ރާއްޖޭ

މާލޭގައި ތިބި ސްކޫލްތަކުަގއި  ،މަސައްކަތް ކުރަްއވާ ސްކޫްލތައް. ޚާއްޞަކޮށް އިންޓަރޭނޝަނަލް ސްކޫލްތަކުގައި 

ނޑު ހުށަ ބޭފުޅުން މި ކަންކަމަށް ވިސްނެވުން ވަރަށް ބޮޑަށް  ލާ ހުށަހެޅުމެއް. ތިހަޅައިއެބަހުރި. ދެން މިއީ ހަމަ އަޅުގަ

 ކުރިްއޔާ.އެދެން. ޝު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނުޑ ވެްސ.   ،ދިނުމުގެ މައްސަލަިއގަިއ ިވދާޅުވެއްޖެ އެިޑއުކޭޝަނުން ެވކްިސންއާދެ، ވަރަށް ައވަްސކޮށްލާނަން އަުޅގަ

ފުރުޞަތު  ކުދިންަނށް ކިަޔވައިދިނުމުގެ  ކުދިންނަށް ގެއްލުުމގެ ބަދަލުަގއި ފުރުޞަތު ދެވޭ ވާަހކަ. ދެވަަނ ފުރުޞަތެއް އެ 

ނުދެވޭ މީހުން ގިނަވުމުގެ ފުރުޞަުތ ނީ މިކަން މިދާ ގޮތުން ވެްކސިން. ެއކަމަކު، އަުޅަގނޑަށް ހީވަދޭ ވާހަކަ

ަލޙަތު ދަމަހައްޓާހެން ޤައުމުގެ ކުންފުންޏެއްގެ މަޞް ބޮޑުވާނެހެން އެ ފުރުޞަތު ެދވެންޏާމުން. ދެން އަޅުަގނޑުެމންނަށް

މީގައި ތަފާތު ފިކުރުގެ މީހުން އުޅޭއިރު މިދެންނެވިހެން ، . ބޮޑު ޤައުމެއް މިއީ. އެހެންވީމާޙަތު ނުދެމެހެއްޓޭނެމަސްލަ

ކިެޔވުުމގެ ފުރުޞަތު ، އޮވޭ. އެހެންވީމާ މީހުން އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ވެކްސިން ނުދޭ ބަޔަކު އުޅެްނޏާމުން އެ

އެކަމަށް އެހެން އޮތުމަީކ ، ގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެްނވީމާހުން އިތުރުވުމު ދެވެންޏާމުން މިދެންނެވި ވެްކސިން ނުދޭ މީ

ކުޑަކުދިްނގެ ކަންކަމަށް ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫނޭ. އެއަްށ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިއުްނ ބުއްދިވެރިއޭ. ދެން ބެލެނިެވރިންގެ 

އިރު ގޮތެްއ ނެތުމުގެ ވާހަކަދެއްކެވޭ  ރުކުރެވޭނެވާ ބެލެނިވެރިންގެ މަްއސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނެއް ނެތިގެން ޒިންމާދާއިހުމާލު

ކޮށް އަދި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނެއް ޑްރާފްޓު އިން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ެއކަމަށް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ



  

ނޑަށް އެނގިފަިއ އޮތް  058 ،ހުށަހެޅުމަށް. ދެން ވަރަށް ިގނަ ޤާނޫނުތަކެއް ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް ޤާނޫނު ައޅުގަ

އޮތީ. މިދެންނެވީ މި ދައުރުގައި  އަހަރު ވެސް އަންނަ ގޮތަށް މި ތުަގއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މަޖިލީހަށް މި ގޮ

ދެންނެވީ.  މި ދާނޭބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވި ކުރެިވގެން ހަމަ ތިފްޓު އެ ޤާނޫނު ވެސް ޑްރާ، އެހެންީވމާ އަންނަ ގޮތަށް އޮތީ.

ލް ވެސް ފާހަގަކުެރއްވިހެން ވުރެ މިދެންނެވިހެން، ފައިޞަ  ޕެއް ޭބްއވުމަށްގެ .އޮތޭ އެ ފުރުޞަތު ެއބަ، ވީމާއެހެން

އުމުގެ ކަންތައްަތއް. ޤަ ތީ ކަންކަްނ އިޞްލާޙުެވ ރަނގަުޅކުރުްނ މިމެން ވެސް ހަމަ ވިސްނުމުަގއި މިހުއަޅުަގނޑު

ހެދޭނެ.  ނޫނުތެއް ނޫން. ޤާނުކުރެިވ އޮތުމަކީ އޮެވގެން ވާނެ ގޮ ނު ނެތިގެން ކަންކަމަށް އިޞްލާޙުޤާނޫ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން މިތިބީ ަހމަ ތައްޔާރަށް މި ޤާނޫނުތަްއ ހަދައި މިތަ ނުން ނެރެން. ޤާނޫނު ހެދިގެން މިތަނުން އަދި އަުޅގަ

 މި ދެކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނވެގެން.، އެހެންވީމާ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖައިން  .ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މަ ނިޢުމަތާބައްދަލުކޮށްލެުވނީތީ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަޅުންނާ ތި ބޭފު

ބޭނުންވަރަށް.  ،ވެސް ނުލިބޭ ވާހަަކ ފުދޭވަރަށް ީޓޗަރުންނާދިވެހި  ންނަށް އިސްލާމް ޓީޗަރުންނާއިބޭފުޅު ދެއްތޯ ތި

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ވަކިވަެރއްެގ  ަގންނަވަނީ މުސާރަ ކުޑަވެގެްނތޯ ނޫނިއްޔާނުލިބިވަޑައި އޭަގއި އަުޅގަ

ކަންތަކުގެ ސަބަބުންތޯ.  ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ހުންނަ ވަރަކާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ޓްރެއިނިން އާއި އެ ޓްރެއިނިން،

ަގއި ތިބެދާނެ ރާއްޖެތެރޭގަިއ މުސާރަ ކުޑަެވގެންތޯ ނޫނިއްޔާ އިސްލާްމ، ދިވެހި ޓީޗަރުން ފަހަރެއް ؟ކިހިނެއްެވގެންތޯ

ކުދިންނަށް  ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ވަޑަިއގަންނަަވއިގެން ތިއްަބވަިއެގން މިކޮޅުން އެ އްޔާ އެތިބެއްޖެވަރަށް ގިނައިން ލިބެން. 

ނޑު ސާފުކޮށްލަކޮންމެވެސް ަކހަލަ ލަތަށް. އެކަހަލަ ދިނުމަށް ތިބެވޭނެ ހާކިަޔވައި ން ހުރަސްތަކެއް ހުރީތޯ އެއެއް އަުޅގަ

ްއޒަެގ ުސވާލުަގިއ ޢަ .ބޭފުޅާ ވާހަކަދެްއކެިވ ގޮުތގައި ވެްސ ވިދާުޅވި ެދއްތޯ . އަނެްއ ކަމަީކ ދެންމެ އެވަނީބޭނުން

ނޑަށް ީހވާ ނޑު ވެސް ވަރަްށ  ؛ވިދާޅުިވ ެއގޮތަށް. ބެލެނިވެިރން ކުދިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވައިިފއްޔާ އަުޅގަ އަުޅގަ

ޖެހޭ. އެއީ ދުނިޭޔގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުަގިއ  ން ވެސް ކުށްވެިރވާން އެބަޤަބޫލުކުރަން ވަކި ހިސާަބކުން ބެލެނިވެރި

މީހުން ހަމަ  ވިއްޔާ އެ ކަމަށް ަވނީ ވެސް ބެލެނިވެރިން ަވކި ޭއޖެއްގެ ދަށުގެ ކުދިން ސްކޫަލށް ނުގޮސް ތިބޭ

މި ތިއްބެވީ އެންމެ  މިހާރު މިތަނަށް ވަޑަިއގެން، މާޤާނޫނީ ގޮތުން ޤާނޫނީ ކުށަކަށްވޭ. އެހެންވީ  .ކުށްވެިރވޭ

ބޭފުޅުން ހަމަ ޤާނޫނެއް  ތި، އުޭކޝަނާ. އެހެންވީމާއެޑި  ާއއި އެޕްރޮޕްރިއޭޓް ދެ މުައއްސަސާ. އެއީ ލޯ އެްނޑް ޖެންޑަރ

އްޔާ ކަމަށް ވަނީ ވި ގޮތުަގއި ހަމަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރަން ހަމަ އިޞްލާޙެއްެގ ގޮތަށް ނަމަވެސް ގެންނަަވއިފި

ނޑަކަމަށް ވަނީ ވި ގެްނނަވައިފިކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤު. އެ  ނޑުމެން ށް ހީވަނީ އޭތި ްއާޔ އަޅުގަ ލެވޭނެހެން. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ިހއެއްުނޭވ  މެ. އެ ނެިތއެއް ވެސް ލައިދޭނަން ގޮތުްނ  އޮތް ގޮއްސަ ލަތު ވާނެހނެއް. މިހާރު ާރއްޖޭގެ ހާއަުޅގަ

އަެނއް ުކއްޖާ އަށް ނުިކޔަާވ،  ކުއްޖަކު . ެއއް ކުދިން އެބަތިބި ދިހަބާރައޮންނަނީ ކޮންމެ މީހެްއގެ ވެސް  މި



  

ރޫމުވަނީ. އެ ކުދިންނަކަށް އޭރަުކ ވައިެދވޭތޯ އުޅެނީ. ެއކަމަކު، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިެބންޖެހޭ ޙައްޤުން މަޙްކިޔަ 

 ،ެއއީ ކުޑަކުދިން ވީމަ. އެހެންވީމާނުވިސްނޭނެ ސްކޫލަށް ނުޮގސް މި ތިބެވެނީ މިއީ ކިހާވަރެްއގެ ކަމެްއކަން. 

ނޑަށް ައދިވެސް ވިދާުޅވެދެްއވަންޖެހޭ ީކއްެވގެންތޯ އިސްލާމް، ޑު އެ ވާހަަކ. އެހެންީވމާއަޅުަގނ ިދވެހި  ،ނިޢުމަތު އަޅުގަ

  ކުޑައީތޯ ނޫނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ؟ އުޅެނީ. މުސާރަ ޓީޗަރުން ނުލިބިގެން މަދުވެގެްނ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެުޓެގ  6އްސަާސއަކަށް ެވސް އަރުވާނީ ނޑު މިހާރު ކޮންމެ މުއަޔާ. ައޅުގަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއް

، ލަްއަވއިގެން. އެހެންވީމާވެސް ބަްއސަވާ ައނެއް ދެ ބޭފުޅުން ،ވެސް ބައްަސވާަލއްަވިއގެން ފުރުޞަތެއް. ތި ދެ ބޭފުޅުން

ނޑު އަުރވާނަން 6ޝަނުން. އަނެއް ބޭނުންކުރައްވާ އިނގޭތޯ ެއޑިޔުކޭ މިނެޓު 6  ޖެންޑަރ އަށް.  މިނެޓު އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:މަތު ޝަފީޤް ނިޢުމިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ 

މަޖިލީހުގެ ކުރީ އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދަްއަކންހުރި ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަަކ އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ ޙަޤީޤަތުގައި. 

ވެސް އިނގޭޯތ  ބިލު ިމ ދެ ޖުވެަނއިލް ޖަސްޓިސްގެ ބިލަކާ ލަކާއިލީމުގެ ބިކަށް އޮންނާނެ އިނގޭތޯ ތައުދައުރަ

ގައިުމވެސް ެއޑިުއކޭޝަން ބިލު އޮތީ އިނގޭތޯ.  އި. އެކަމަކު، ދައުރު ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް ކޮމިޓީ މަރުހަލާގަހުށަހަޅާފަ

ކުއްަޖކު ސްކޫލަްށ  . ދެން ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވީަހަކއާއޭަގއި ވެސް ހުންނާނެ ިއނގޭތޯ ބެލެނިވެރިްނގެ ވާ

ނޑުމެ ނުގެންޮގއްސިްއޔާ މިދެންނެވީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އިނގޭތޯ. ޤާނޫނެއްެގ  ންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނޭއަުޅގަ

ނޑުމެން ބެލެނެވެރިންނަްށ  ދަށުން ވާހަކަ އަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އޭގެ މާނަ އަކީ އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެްނ މިހާރުވެސް ކުރަމުންދަނީ އުންސިލްދީ އެ މަސަްއކަްތ މިހާރުވެސް އަކުދިންނަށް ކަ އެޕްރޯޗުކޮށް އެ

އިހުމާލުވާ ބެލެނިވެރިން މި އި ހުރަސްތަކަކާ. ެވސް ގޮްނޖެހުންތަކަކާ އިެއބަ ހުރި އޭގަ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް

ވެްސ އެބަ އިހުމާލުވޭ ެދއްތޯ.  އެވަރަށް ވެްސވަރަކަށް އަަޅއިނުލާ ހިސާބުން.އިހުމާލުވަނީ ހަމަ ކުދިންނަށް އެއް 

ްސ އެަބ އާދޭ. ދެން، މިކޮޅުން ރިފާުޢ ރެއިްޒކުރެްއވި އިޫޝގަިއ، ކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބުާމއި ިމހުރިހާ ކަންތައްތައް ވެ

ނޑުމެންނަ)ށ(ގައި މިހިރަ މަރުޙަލާތަކުަގއި، މަރުޙަ ށް ތަރުބަވީ ތައުލީމުގެ ަބއި ހަމަ ލާތައް މިގޮތަށް ުހރީމަ އަޅުގަ

ކުދިންނަށް މި ، އޮތީ މަރުޙަލާތަުކގެ ަބއި. އެހެންވީމާ ކުެރވޭނެ އިނޭގތޯ. މިހާރު މި )ށ(ގަިއ މިން ކަވަރު އޭގެ

ބަެއއް ނޫން މި  ކުރާ ޮކންޓެންޓުގެމީހުންނަށް ޑެލިވަރ އެކްސެްސގެ ަބއި ެދއްތޯ ިމ އަންނަނީ ޤާނޫނުަގއި. އެ 

ނޑުމެންނަށް ކޮ، ނޫނުގައި. އެހެންވީމާޤާއަންނަނީކީ  ނޑުމެްނެގ މަންހަޖުގެ ތެރެއިން ހަމަ އަުޅގަ ންޓެންޓުގެ ބައި އަުޅގަ

އޭތި ޑެލިވަރކުރުމުގެ އެްއެވސް ހުރަހެއް ނެތް އިނގޭޯތ މިގޮތަށް އޮެވގެންނެއް. ެދން އަޅުަގނޑު އަދި އިތުރަށް 

ނޑުމެންނަށް އޮތްގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު  ބޭނުންވޭ އެކްސެްސގެ ބަޔާ ބެހޭ ލަން ކަ ދަންނަވާގޮންޖެހުމެއްގެ ވާހަ ައޅުގަ



  

ލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭ ކުދިންގެ ތެޭރގަިއ ތެރޭގަިއ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތައު ގެައޅުަގނޑުމެންގެ ިމހާރު ސިސްޓަމު އިނގޭތޯ.

ނޑުމެންނަށް އަދި ރީޗުވަރަކަ  އެބަ އުޅޭ ކޮންމެެވސް ނުކުރެވޭ ގްރޫޕެއް އެބަ ުއޅޭ. އެއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ށް އަޅުގަ

ރޫުޕގެ ެތރެއިން ވަރަށް ސިިވއަރ ިޑސްއެބިލިޓީސް ހުންނަ ކުދިން. ޭގގައި މިހާރު އެތިބަ ކުދިން ގްކުދިންގެ ހުންނަ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގޮންޖެހުންތައް އެަބ  ނޑުމެންނަށް ރީުޗނުކުރެވޭ ގްރޫޕެްއ އަދި އިނޭގތޯ. ދެން އަުޅގަ އެއީ އަުޅގަ

ާވ ނޫން. ހަމަ ވިކްޓިމައިޒް  ގެ ބައި. ޕްލަސް ކުށުގެ ެވއްެޓއްލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމު ޓަށް ދާ ކުދިންނަށް ތައުހުރި ކުށުގެ ވެއް

ޖިސްމާނީ ގޮުތންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ައދި ސެކްޝުއަްލ އެިބއުްސގެ  ށް. މިސާލަކަށް، ކީޭކ ދަންނަވާނީ؟ކުދިންނަ

. 16އްޖަކާިއ އަހަުރގެ ކު  10ދެއްތޯ  ވެސް އަިއއްސި ޝިކާރައަކަށް ވާ ކުދިންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އަަހރު

 ؛ލް އެބިުއސްސެކްޝުއަލް އެބިއުސް ްތރޫ، ސެކްޝުއައަހަރުގެ ދެ ކުދިން  10އަހަރު ދެ ކުދިން ދެއްތޯ.  10

ނޑުމެން ކުދިން ައނބުރާ އެ ކުދިންގެ ތައު ޕްރެގްނެންޓުެވގެން ދެއްތޯ އެ ދިޔައީ. އެ ީލމުގެ ޙައްޤު އަުޅގަ

ނޑުމެން ލީމު ފޯރުކޮށްދޭން ރި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެކުދިން ތައުނަށް ެއބަ ހުޑެލިވަރކޮށްދޭނީ. ެއގޮތަށް ަބލާއިރު އަުޅގަ

ނުޑމެން އެ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ރޭަގއި އިނގޭޯތ. އެހެންނަމަވެސްސްކޫލެްއގެ ތެ މި ބަލަނީ ކޮބައިތޯ  އަުޅގަ

ރުކޮށްދޭން. އްގެ ތެރެއިން އެ ކުދިންަނށް ތައުލީމު ފޯކީ ްސކޫލެއް ނޫން އެހެން ސިސްޓަމެއޮލްޓަނޭޓިވް ސިސްޓަމަ

ގެ ވެއްޓަށް މި ދާ ކުދިން، ޖެހޭ. އެކަމަކު، ކުށުއެހެންވީމާ، ވިްކޓިމަށް ވާ ކުދިންނަށް އެބަ އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިދޭން

. ދެން ބަލަން މި ތެރެއަކު މިސާލަކަށް ބަލާއިރު ސްކޫލު ސިސްޓަމް ނޫން އެހެން ސިސްޓަމެއް ނެތް ދެއްތޯ އަތޮޅު 

ނޑުމެންައޅު ؛ޖެހެނީ ޖޭ.ޖޭ.ޔޫއާ ވެސް ކު އް ކަހަލަ ތަނެއްވެސް ނެތް. ކުއްޖަޖުވެނައިލް ޑިެޓންޝަން ސެންޓަރެ ގަ

 ޭގަގއި އިނގޭތޯ. އެހެންދޫނިދޫގައި. އެހެންނޫނިއްޔާ  ކުރަނީމިސާލަކަށް ޑިޓެއިންކުރަންޏާ މިއީ ކުޑަ ކުއްަޖކު މި ޑިޓެއިން 

، ސް ެނތް ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމާވެ އް ެނތް ނުވަތަ އެހެން ރިހެބިލިޭޓޝަން ސިސްޓަމެއްޑިޓެންޝަން ސިސްޓަމެ

ނީޑު އިނގޭތޯ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ެއ ވަރަށް ބޮޑު ނީޑެއް އެބަ އޮތް ރާއްޭޖގައި އެކަަހލަ ސިސްޓަމެއްގެ  އަށްއެ

ނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށްދެވޭނެ ރީހެބިލިޓޭޓް ނޑުމެްނ  ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އުގެނުމުގެ ކަންަތއްތަްއ އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ގޮތަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިަނ  ޓީޗަުރންގެ އިޫޝގަިއ މި ވާ ނގޭތޯ. ދެން ޓީޗަރުންގެ އިޫޝގަިއ؛ލުކުރަނީ އިޤަބޫ

ނޑުމެންނަށް ޓްރެއިންމީ ނޑުމެން ކުރެވި ިއންކުރެިވއްޖެ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޓްރެހުން އަޅުގަ ގެން އަުޅގަ

 ،ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން. މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަތަސް ވެސް  އެކަމަކު ސިްސޓަމް ދޫކޮށްފައި އެބަ ދޭ ބަލައިލާއިރު،

ހުރިހާ ތަންތަނެއް  އިންޑިޕެންޑެންޓް ުމއައްަސސާތަކަށް ވަޑަިއގަތަސް ވެސް މި ،އުންސިލްތަކަށް ވަަޑިއގަތަްސ ވެސްކަ

ނޑުމެންނަށް އެއިރު ވެބައްލަަވއިލަްއވާ ނޑުމެންނަށްސް ައޅުގަ ންްޑ ޓްރެއި ފެންނާނެ ހަމަ އެޑިުއކޭޝަން ނގޭ އަުޅގަ

ޓަމް ދޫކުރައްވާފަިއ އަކީ ސިސްޓަމްަގއި މިހާރު ސިސް ާވހަކަ ؛މާ، އެހެން ބޭފުޅުންޅުން ތިއްބަވާނީ ދެއްތޯ. ެއހެންވީބޭފު

އެހެްނވީމާ،  .ވާތީވެ ންނަށް އެހެން ތަންތަނުންބޭފުޅު އެ ަވޑަިއގަންނަވަނީ އެ އެެހން ކަހަލަ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކްއ އެ

ޑް ބޭފުޅުން ހަމަ ން ނުލިބެނީކީ ނޫން. ލޯކަލީ ޓްރެއިންީޓޗަރު ،ދިވެހި ،ންޤްރުއާ، ކޮންމެހެނެއް އިސްލާމް



  

މުޅި ެޕކޭޖާ ދެްއތޯ، މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ ގޮތާ  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުން ދަތިވަނީއޭ އިނގޭތޯ. ދެން ުމސާރަ އާ

 އިނގޭތޯ. ަބއި އެ ދަނީ  ތެރޭަގއި ހިމެނިގެން އެވެސް މީގެ މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް

 

 ރިޔަސަތުން ވާޙަކަެދއްެކވުން:

އެރުވެނީ. އެހެންކަމުން،   ގެ ފުރުޞަތެްއ މިޑަރ އަށް ޓޫ އެންްޑ ހާފް މިނެޓުއާދެ! އަުޅަގނޑު ދެން ހަމަ ޖެން

ނޑުމެން  10:68 ނޑު އެެހން ކޮމިޓީއަކަްށ ދޭންޖެހޭނެ. އެއެަބ މި ރޫމްގަިއ  ަގއި އަުޅގަ ހެންކަމުން، އަުޅގަ

 އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން.  ައށް ޖެންޑަރ އަރުވަނީފުރުޞަތު

 

 

 ންގެ ޑިެރކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަކީބް ކްޝަން ޑިިވޝަމިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާގެ ަޗއިލްޑް ޕްޮރޓެ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން ދެންމެ ހަމަ ޖުމްލަ ގޮތެއް ަގއި ފަހު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑުމެ ކުރުމުގަިއ މި ދިމާާވ ބެލެނިވެރިން ޒިންމާ، ކުރުމުގައިންގެ ފަރާތުން ވެްސ ހަމަ ިޒންމާބަހެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މުހިއްކަންތައްތަުކގެ ވާހަ ނޑުމެންނަށް ކަ ެއއީ ައޅުގަ މު އެއް ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ފާހަަގކޮށްލާނީ. އަުޅގަ

ށް ނުފޮނުވަިއގެްނ ައއިސް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ްސކޫލަ ،ނަަމެވސްވީ ނަަގއިގެން ައއި ކަުމގައި  ހަމަ ކުއްޖަކު ަމގުމަތިން

ޭވ  ނަމަެވސް ހަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ދަތި އުނދަގޫ ކަމަކަށްވީ ކަުމގައި ވާހަކަދެްއކި

ކުރަްއވާއިުރަގިއ އިޞްލާޙު  ބޭފުޅުން ހަމަ ޤާނޫނުތައް ިއން ތިމާ، ޤާނޫނެްއގެ ތެރެރުކުރުވުމުގެ ކަންތައް. އެހެންވީޒިންމާދާ

މު ކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ ން ބެއްލެވުން އެއީ ވަރަްށ މުހިއްކަމަކަށް އެކަ މު އެއްޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު

ގެ ވާހަކަ ހަމަ ަކއުންސިލަުރންގެ ވާހަކަ ުނވަތަ ސޯަޝލް ވޯކަރުންން. ދެން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ފާހަގަކޮށްލާނަ

ނޑަްށ ހީަވނީ ޢަނަންގަތީމަ އަ ޖެހެނީ. އެއަށް  އްަޒގެ އެ ޮޕއިންޓަށް ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑު ވެްސ ދާން މިުޅގަ

ސަުރކާރުެގ  ،ކުރަްނ މިހުންނަ ތަންތަނަށް ބަލާއިރުނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ަމސައްކަތްވާނަމަ ައޅުގަ ކޮށްލާ ކަމަށްއިތުރު

ށް މުސާރައިގެ ކަންތައްަތްއ އައްސަސާތަކަށް ބަލާިއރުގައި ތަފާތު ބޮޑު ގޮތަކަ މުއައްސަސާަތކާއި މިނިވަްނ މު

ނޑުމެންނަށް ، ވާތީވެ ކުރަނީ ދިރިުއޅުމަށް ފައިސާ ހޯދަން ކަމަށް ސް މަސައްކަތް އެއްކޮށް ކޮންމެ މީހަކު ވެހުރުމާ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ލިބިފައި ހުރި ތަޖުރިބާ ،ހަމަ ފެނިފައި ހަމަ  ،ތަުކގަިއ މިހުރި ތަފާތުތަކުންއަީކ މުއަްއސަސާ އަުޅގަ

ދިޔުން ެއއީ މަސަްއކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުން ދާ ަގއިމުއައްސަސާަތކަްށ އެކަހަލަ ޓްރެއިްނޑް ފީލްޑު މިނިވަން

ތެޭރަގިއ ކަތްތައް ކޮށްލަން. ދެން އަތޮޅުއަނބުރާ ގެނެްސގެން ހަމަ ެއ މަސައް ންނަށް ހަމަ ވަރަށް އުނދަގުޭލ އަޅުަގނޑުމެ

 އެއް މުކަށް ބަާލއިުރ ހަމަ އެންމެ މުހިއްތަޢު ތެރޭގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުން ޙަޤީޤަތުަގއި މި މުޖުތަމައަޅުަގނޑުމެ



  

ވެސް އެ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ވެސް ތިބެދާނެ. ސޯޝަލް ވޯކަރުން ރުްނ ވެސް ތިބެދާނެ،ކަމަކަށް ވަނީ ކައުންސިލަ

ނޑުމެންނަށް ގަދަ އިޖާބަނުދޭ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ   ގެްނ ހަމަ މި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ،ކަމަުކން ކޮމިޔުނިޓީެއއް ގެނެސް އަުޅގަ

ޤުވެިރކަން މިހާރު މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަށް މިކަހަލަ މަުދ ކަންނޭނގެ ޙަޤީޤަތުގައި ޝައު މި ކަންތައްތައް ވަރަށް

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެްއ  ބޭފުޅުން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށް ތި ބަލާއިރު. ބައްދަލުވުމަކަށް ހަމަ ހާޒިރުާވ ފަރާތްތަކަށް

 އިނުވަތަ މިފަދަ ކަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާއިުރގަ މަޢުގެ ތެރޭގައި އެެވަޔރނަސްބައެއް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ މުޖުތަ

ނުޑ  އިމުޅި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިވެފައި އޮތް މިންވަރާ  މުޅި މުޖުތަމަޢު އެކަމަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަކަން އަުޅގަ

 ށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.ފާހަގަކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި ؛މު ަވރަށް ބޭނުންތެރިކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ.  ވަރަށް މުހިއްއާދެ! ވަރަްށ ޝު އޮްތ  އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ތި  ކުރަނިވި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ތިވަރަށް ބިނާ ،މުވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް މުހިއް ކުރުމަށް ޓަކައިޤާނޫނު ފަރުމާ

ން އެބަހުރިކަން. މަުޢލޫމާތު ދެއްވަ ޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ބައިވަރުނގޭ އަ ރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. އަދި އެދެއްވީ ވަ

ދެްއވި  ބޭފުޅުންނަށް ތި ވެްސ އެބަހުރި. އެހެންކަމުން، ތި ައޅުަގނޑުެމން ކުރިމަތީގަިއ ަގޑި އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުމަޢުލޫމާތަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި މިއޮތް ކުޑަކުދީްނެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫ ޤާނޫނަށް  99/89 ނު މިހާރު އަޅުގަ

 ވަނަ މާްއދާ އަށް ގެނެސްފަިއވާ އިްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 5 ،ވާ  ގެަނއުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއިޞްލާޙު

. އިތުރު އެހެން ދާއިރާެއއް ނެތް ކަމަށް ވަންާޏ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދީފަވަނީ ގުޅުންހުރި ދެ ދާއިާރއަުކން ވަރަށް 

 ނަންކުރާދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑު އެޖެންޑާ ޓަަކއި މިއަންނަ ބައް މުގެ ކަންތަކައިގެން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށްނިންމާލު ބިލު މި

ނޑު  ތި ތަކެއް،ނިންމާލުމަށް ޓަކައި. އެހެން މިދެންނެވީ ވަރަްށ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ބިލު މި ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ކުެރްއވި ސުވާލުތަކާ އެްއކޮށް އިނގޭތޯ.  ތި އިހަކަފުުޅތަކާބޭފުޅުން ދެއްކި ހުރިހާ ވާ ޔައުމިްއޔާ އަުރވާނަން އެ 

އެރީ ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަމަ އަޅުަގނުޑ ހިތަށް ންނެވިބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތް އި އެހެންކަމުން، އަސްުލގައި ިމއަދު މި

ނޑުެމން ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުަމކަ ނަގަިއގެން މި ނޑުމެންބަިއ ކުރިޔަްށ ގެންދަން. އޭރުން އަުޅގަ ގެ ކުަޑ ށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓގަ ކޮމިޓީ އަށް އެްއކޮށް މި  ،ބަލައިގަނެ  އިފެނިވަަޑއިގަންަނާވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނުޑމެން ޚިޔާލުނިންމާލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދެ ނން މިހާރު އަޅުގަ ޑުމެން މި ކުރީ މިއަންނަ ބައްދަލުވުމަކީ އަުޅގަ



  

ނުޑމެން ޚިޔާލުލާ ގޮތައޮތް ބިލު ނިންމައި ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅުއްވި  އުޅެނީ. ދެން މި ބިލު ކޮށްގެން މިށް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެ އަންަނ . އެހެންކަމުން، މިަބއި ކުިރޔަށް ގެންެދވޭކަށް ެނތީ ފަރާތް ނެތުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެ ކަންތައް ނިންމަން އޮންނަ ދުވަހަކީ ބިލު ޮކށްގެން މިޖެންޑާބިލުގެ؛ މިދެންނެވީ އެ މި ދުވަހަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޚާއްޞަ މި ކޮށްލަނީ ޓްރާންްސޕޭރެންސީ އޮފް މޯލްޑިވްްސެގ  އިނގޭތޯ. އެހެންކަމުން މިއަންނަ ދުވަސް އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ދުވަހަކީ އެއީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް .ގައި ެއ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންަނވާނެ 9:68ބޭފުޅުންނަށް. 

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިްވސްގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަްޤވާމީ ބައެއް މާހިރުން ވެްސ ގެނެސްގެން ސިންޕޯިޒއަމެްއ 

ރާވަމުންގެންދާ ދުވަހެއް ސޯލްޓް ރެސްޓައުރަންޓުަގއި. އެހެންކަމުން، އެ ދުވަހު ތި ބޭފުޅުންގެ ޓައިމް އޮތްވަރަކުން ެއ 

އަިދ  .މި ކޮމިޓީ އަށް ެއބައޮތް އިްނވައިުޓކޮށްފަ .ވެިރވެެދއްވުމަކީ ވަރަށް އެދެިވގެންާވ ކަމެއްސިންޕޯޒިއަމްަގއި ަބއި

ނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް މި ޚާއްޞަކުރަނީ މިއަންނަ  ހަމައެހެންމެ އޭގެއިތުރަށް އަުޅގަ

 .ނިމުނީ ލުވުންމިއަދުގެ ަބއްދަ .ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް  .ން ފެށިގެން 9:68ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
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