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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެންެދއްވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ.  9އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ `. 

ނޑުމެންނާ އެްއކޮށްގެއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށި  މިއަދު ަވޑަިއގެން މިތިއްެބީވ  ންދާއިރުަގިއ އަުޅގަ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު، މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަސީރު، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، އިހަވަންދޫ ދާ

ނޑުމެން މިހާުރ  ންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. އާދެ!ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެދެން هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު އަުޅގަ

ކުަޑކުދިންގެ ، 99/9ކުރިމަތީގައި ިމއޮތް މަސަްއކަަތކީ މި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ ްފލޯއިން ފޮނުވާފަިއވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ތައް ަރއްކާތެރިކުރުމާ ެބހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން. ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުން، ޙައްޤު

. އެހެންކަމުން ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދިފަމަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިހާރުވަނީ ހާޒިރުކުރެވި އެ

ދާނީ، މިއަުދ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެްނދާނީ މި ބިލު ޑްރާފްޓުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޖަލްާސ ކުރިއަށް ގެން

ނޑު މި މަަސއްކަތް ވީއްކަތާ ނިންމާލުމުގެ މަސަ މަށް ަޓކަިއ ހާެވސް ފަސޭހަ ހަުލއިކޮށް ގެންދިއުއިގެން. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިމުމަކާއި ހަމައަށް ގެންދެ ވުީނމާ ރަސްމީ ގޮތެއްަގއި ިމ ނުރަސްމީ ގޮތެްއގައި މަަސއްަކތްކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންާދޮގތަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ނުަރސްމީ ގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކާފައި 

ހެންމެ މަށް ަދންނަވަން. އަދި ހަމަ އެޞްލާޙުތައް ގެންނަވަމުން ގެންދިއުދެން ކުރިމަތިން ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ބިލަށް އި

ނޑުމެންނާމި  ގުިޅަވޑަިއގަންނަަވއިފި ގަލޮޅު ދެކުުނ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް.  ހާރު އަޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ށް ައޅުަގނޑު ާތއީުދކުރަން. ެއއްކޮށް ކިޔަްނވީ! ޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ މި ބިލުގެ )ށ(ގައި ިމވާ ުޖމްލަ އަކު 

 ،ފަށާ ތަޢުލީމާއި އި،)ށ(ގައި މިވާ ިއޞްލާޙު، ދިެވހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ޕްރީ ސްކޫލު ތަޢުލީމާ

ރުޞަތު ަގންނައި ދިނުމުގެ ފުނމެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމާއި، ސާނަވީ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްަޔތާ ބެހޭ ކަންތައްތައް އު

ތަރުބިއްޔަތު  އި. އަދި އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާދައުލަުތގެ މައްޗަށް ާލޒިމުކަމެކެވެ ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ 

 ،ފަށާ ތަޢުލީމާއި އި،. އަދި ޕްރީ ސްކޫލު ތަޢުލީމާބަފައިންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަެމކެވެ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މައިން

ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަަކށް ވެސް ދައުލަތުން ހިލޭ ތަޢުލީމު ޢުލީމާއި އަދި ސާނަވީ މެދުމަދަރުސީ ތަ

ނޑު ތާީއދުކުރަން. ފޯރުކޮށްދޭނޭ. މި އިޞްލާޙުަގިއ މިވާ ގޮތަ ނުޑ  އާދެ!)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ށް އަުޅގަ މިގޮތަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކޮށް މި ހުށަހަޅަނީ އިނޭގތޯ. 



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 ައޅުަގނުޑ ތާއީދު.  ،އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ ޖަމީލް އުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުަމށް މިހާރު އަނާރާ ތާއީދުކުރައްވައިފި. އެހެންކަމުން މިހާރު  އާދެ!

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓުކުރަުމންދާ ބިލުގެ )ށ( ގޮތުގައި  ދެންމެ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު ގޮތަށް އަޅުގަ

 އެކުަލވާލުމަށް ޓަކައި ފެނިަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނޑު ހަމަ ރެކޯަޑށް ޓަކައި ދަން ލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ ނަން ތަޢުއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މީގައި ގެން .ނަވާލަންމިހާރު އަޅުގަ

ލީމީ ޖެއްސުމަށް ބާރުއަޅާ ދިވެހި ތަޢު ބައި ކިޔަމަން ގަތުމަށާއި އިްސލާމް ދީނަށް ލޯބި ނއިސްލާމް ދީނަށް ބޯލަ

އްޖަކަށް ވެސް އުނގެެނވޭނެ މަންހަޖުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދީނީ ގޮތުން އެނގުން ލާޒިމުވާ މިންވަރު ކޮންމެ ކު 

. އެތާ މަންހަޖު އިތުރުކޮށްފައި އެަބއި ގެްނނަން. އޭރުން މަންހަޖުގައި ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަިއ ދޭންވާނެ އެވެގޮތް 

އެީއ  .މި އިޞްލާޙު ށް ހުަށހަޅަންއަޅުަގނޑު )ނ( އަވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެަބއޮޭވ ދެއްތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ބައި ކިޔަމަންގަތުމަށާއި އިސްލާްމ ދީނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށް ނލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމް ދީނަށް ބޯލަތަޢު

ކޮންމެ  ،ގޮތުން އެނގުން ާލޒިުމކޮށްފައިވާ މިްނވަރު ލީމީ މަންހަޖުގައި ދީނީރުއަޅައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަރސްމީ ތައުބާ

 . އްސައިޭދންވާނޭމަޖަދައުލަތުން ހަކުއްޖަކަށް ވެސް އުނގެނެވޭނެ ގޮތް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 )ނ( އަށް އެ ގެެނވިފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުުކރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިގެން އެދިަޔއީ. ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް ދެްނމެ އެ ހުށަހެޅިގެންދިަޔ  5މިހާރު މި ޤާނޫނުގެ  އާދެ!

. އެހެންކަުމން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ިއޞްލާޙު މި ބިލުަގއި ފަލިބި އަދި އެ އިޞްލާޙަށް މިހާރުަވނީ ތާއީދު

 މިހާރު... އާދެ!ހިމެނުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا ނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަން

ލާނަްނ ބަދަލު، މިހާރު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި)ރ( އަށް ައޅުަގނޑު މިހާރު މިއޮތް  ހަޅާލަންތޯ؟ އެހެންވީމާ، )ރ(.ހުށަ

އް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިްނެގ ކުޅިވަރު ކުޅެ މުނިފޫހިވުމަށް ނިކުމެ އުޅޭ ތަންތަނާއި ަވޞީލަތްތަ -އިނގޭތޯ. )ރ(

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ ެއވެ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އެކަށޭނަ ިމންވަރަށް ދައުލަތުން  . ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން އެދިަޔއީ މިހާރު މި މި އާދެ! ގެަނއުމަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަށް އިޞްލާޙު 5ހާރު އަުޅގަ

ނީ ިއޞްލާޙަށް ވިދާުޅވެ ިމހާރު ބާރީ ވަ ޢުއެހެންވީމާ، )ރ( އަްށ ގެނައުމަށް ަޓކަިއ ބޭނުންވާ އިޞްލާޙު ރިފާ .ޓަކައި

ބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓު ދިނުމަށް ފުރުޞަތު . އެހެންކަމުްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންތާއީދުކުރަްއވާފަ

 ނޑަަކށް މި މަސައްކަތް ނިމުމަކާ )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( މިހާރު ގާތްގަވަނަ ނަންބަރަށް ވަޑަިއގަންނަވާ!  2ހުޅުވާލަން. 

މިގެނައި އިޞްލާޙުތަުކގެ  ހަމައަށް ދަނިކޮށް މަޚްލޫފަށް އަޅުަގނޑު ޮޕއިންޓެްއ ދަންނަވާލާނަން. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން 

ނުޑމެން އެބުނާ އެއްޗެއް ެއއީ ިއތުރު ތަފްސީލެއް ބޭނުންވާ އެއްެޗއް އެއީ ކޮްނއެްއޗެްއކަން  ތެރޭގައި އެބަހުރިތޯ އަުޅގަ

ރޑެްއ ޓަކައި އެ ޮފނުވިފަިއވާ ޗެޕްޓަރަދެނެގަތުމަށް ޓަކައި. މިދެންނެވީ މާނަކުރުމަށް  ށް ލާންޖެހޭ އެްއވެސް ކަހަލަ ވަ

ނޑުމެން  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބައެއް އިންތޯ ބައްަލާވލެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެްނ އިނގޭތޯ. ނުވަތަ މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނަންބަރަށް ވަނަ  5 ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުަތއް ،99/9ޑްރާފްޓުކުރަމުން މިގެންދިޔަ 

ނޑުމެން މި ޓުކުެރވި އަދި ެއ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެހި މިހާރުއިޞްލާޙުަތއް ޑްރާފްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ވަނީ އަުޅގަ

. އެހެންކަމުން މިއަުދގެ ން ވޯޓު ދެްއވާ ފާްސކުރަްއވާފަފައިނަލް ރިޕޯޓުގަިއ ހިމެނުމަށް ޓަކައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު

ނޑު މި ިރޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސްެގ އަިރއަ ހަށް ފޮނުވާަނން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސގެ ވަގުެތްއގައި އަުޅގަ



  

ވެސް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ މި ބިލަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ޓަކަިއ  އަރިހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު އަނެްއކާ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯަގއި ެވސް މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެންދާނެ މި ފާސްވުމުގެ ކުީރަގއި. 

ންކަމުން މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މި ކޮމިޓީގައި މި ނިންމާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް އެހެ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ދެއްވި ެއއްބާރުލެްއވުމަށް. މިހިސާބުން އަޅުަގނުޑ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ 

އްކާތެިރކުރުމަށް، ޙައްޤުތައް ަރއްކާެތރިކުރުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ސަބް މިދެންނެވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ރަ ،އަނެއް ބިލުގެ 

ގެ ބައްދަުލވުން ކުިރއަށް ކޮމިޓީއަށް ައޅުަގނޑުމެން ތަްނދެން. ތަންދީފައި ސަބް ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން

 މަށް ދަންނަވަން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ގެންދިއު
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