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 (ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2112/13/12/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

 ން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު ަމސައްކަެތއް ނެތް.ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރު -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ަގއި ޤައުމީ  11:11 މިއަދުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. -2.1

 ަގއި. 3ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަިރ 
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 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުސވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. .1ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. . މަޖިލ6ީައއިޓަމު  ޖެންޑާއެ

ގެ 2112ނޮވެމްބަރު  22މެންބަރެއްގެ މަޤާުމގެ މުއްަދތު  2އިލެކްޝަންްސ ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން  -6.1

އިލެކްޝަންސް  2112/2ަމޤާމަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންުކރުމަށް ޓަކަިއ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  2ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތިން، ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބުދެއްވި  2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުަރއްަވއި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް ެއ 

ދާއިމީ ކޮމީީޓ އަށް ފޮނުއްވުުމގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް  މައްސަލައާ ގުޅޭ

 އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް ަކއުންސެްލ ޖެނެރަލަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ގެ 22ނޮވެމްބަރު  2112މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަުތ   2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

އިލެކްޝަންސް  2112/2ަމޤާމަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންުކރުމަށް ޓަކަިއ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  2ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން، ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބުދެއްވި  2 ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ

ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅާއި އެ ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު މި ސިޓިއާ އެުކ  3ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ 

ައލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަފީޡް /  -2ށީ، ހަތިޔާ. އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު / ބ. އޭދަފު -1ފޮނުވީމެވެ. 

 2112/2އަލްފާޟިލް އަމްޖަދު މުޞްޠަފާ / ގއ. މާމެންދޫ، އަލިވާގެ. އަިދ ޤާނޫނު ނަންބަރު  -3ނ.ވެލިދޫ، އާހިޔާ. 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތިން، ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން  2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 
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ށް އިޖާބުދެްއވި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ވެްސ މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުްނ އެކަމަ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމްުކމް. ޢަބްދ2112ުއޮަގސްޓް  22. 1231ޛުލްަޤއިދާ  2އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ަދއުލަތުެގ  33ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދިވެހި، 6.2ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން -6.2

ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ނަމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ފަާރތުން ބައިވެިރވާ ބައިނަްލއަޤްާވމީ މުޢާހަދާތަކަށް

ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، 

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަަނއިޒޭޝަްނގެ ސީފެއަރަރސް ައއިޑެންޓިޓީ ޮޑކިއުމެންޓްސް ކޮްނވެންޝަްނ 

(" ަގއި ިދވެހިރާއްޖެ އިން ބަިއވެިރވުމުގެ ަމއްސަަލ، ދިރާސާކުަރއްަވއި ގޮތެއް 121)ީސ  2113)ރިވައިްސޑް( 

ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިާވ 

 ދަންނަވަން. ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވވަިއދެއްވުމަށް ަކއުންސެލް ޖެނެރަލަށް

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯަގނައިޒޭޝަްނގެ ސީފެއަރަރސް އަިއޑެންޓިޓީ ޑޮިކއުމެންޓްސް ޮކންވެންޝަން )ރިަވއިސްޑް( 

(" ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ަބިއވެރިވުަމށް ނިންމައިފީމެވެ. ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ނަުމގައި ވެރިކަްނ 121)ސީ  2113

ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، ެއ 

ނިންމާ ގޮުތގެ މަތީން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ  އެ މަޖިލީހުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު،

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާތީ، އިންޓަރނޭޝަނަްލ ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަްނގެ  33ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިްނ  ( އަށް ިދވެހިރާއްޖ121ެ)ސީ  2113ސީފެއަރަރސް ައއިޑެންޓިޓީ ޮޑކިއުމެންޓްސް ކޮްނވެންޝަން )ރިވައިްސޑް( 

ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި އެ ަމއްސަލައާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނިންމެވި ގޮތެއް އަންަގަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. އިންޓަރނޭަޝނަލް ލޭބަރ އޯގަނަިއޒޭޝަންެގ ސީފެއަރަރސް ައއިޑެންޓިީޓ 

( ގައި ިދވެހިރާއްޖެ އިްނ ބައިވެިރވުމާ ގުޅޭ ތިީރގަިއ 121)ސީ  2113)ރިވައިްސޑް(  ޑޮކިއުމެންޓްސް ކޮންވެންޝަން 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޭޒޝަންގެ  -1މި ދަންނަވާ ލިޔުންތަކުގެ ޮކޕީ މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުީވމެވެ. 

( ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ިއްނ 121)ސީ  2113ސީފެއަރަރސް ައއިޑެންޓިޓީ ޮޑކިއުމެންޓްސް ކޮްނވެންޝަން )ރިވައިްސޑް( 

ބައިވެިރވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުީރގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންްސޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުިނކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ތައްޔާުރކޮށްފަިއވާ 
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޭޒޝަންގެ ސީފެއަރަރސް ައއިޑެންޓިޓީ ޑޮިކއުމެންޓްސް  -2ކަރުދާސް. 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު  -3(ެގ ކޮޕީ. 121)ސީ  2113ކޮންވެންޝަން )ރިަވއިސްޑް( 

33/2113/163/32-C1 (3  ުގެ ސިީޓގެ ކޮޕީ. 2113އޮކްޓޫބަރ)ރޒްގެ ނަންބަރު  -2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

12/2113/63/21-G3 (1  ްގެ ސިީޓގެ ޮކޕީ. 2113ޮއގަސްޓ)ކުރީެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔޫތު -3 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  -6(ެގ ސިީޓގެ ކޮޕީ. 2113އޮގަްސޓް  22) P-1/2113/63/121އެންޑް ސްޕޯްޓސްެގ ނަންބަރު 

 (ގެ ސިޓީެގ ކޮޕީ.2113ޖުަލއި  12) LA-1-3/2113/63/22ޑިފެންސް އެންްޑ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިީޓގެ ނަންބަރު 

ޔާމީން هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2112ުޓެމްބަރު ސެޕް 12. 1231ޛުލްޤައިދާ  13އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން ެއދެން. 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވަން ނިންމަން.

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

      ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.. މ7ަޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލެްއެގ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަްށ ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބި . ކުރިން 2ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ބަހުސް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. . އިބްތިދާއ3ީައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 މި ހުރި މަސައްކަތް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތްއ ނެތް.. ނުނ11ިޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިީޓތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. . ކ11ޮައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު، ކުޑަ 31/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  -11.1

ަގއި މެންބަރުންނަށް  2112އޮގަސްްޓ  21އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓް. މި ރިޕޯޓް، 

ނެތް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  ފޮނުވާފައިވާނެ. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް އަިދ މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

ުކަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެިރކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ...ވަނަ  31/3ޤާނޫނު ނަންބަރު . بسم هللا الرحمن الرحيم

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ، އިޞްލާުޙކުރެްއވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް މި ދަންނަވާލަނީ. 

ގެ ަޙއްޤުތަްއ ރަްއާކތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ...ަވނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ުކޑަކުދިން 31/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އި ބޭްއވުނު ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަަނ ދަުއރުގެ ެދވަނަ ޖަލްސާަގއި. ެއ ގަ  2112ޖޫން  3މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ 

ަގއި އޮތް މަޖިލީހުގެ ދެވަަނ  2112 ޖުލައި 21ބިލާ މެދު މަޖިލީހުގެ ދެ ޖަލްސާއެްއގައި ބަހުްސކުރެްއވުމަށްފަހު 

ވަނަ ޖަލްސާ އިން ނިންމެވީ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިާޔލުތަކުގެ އަީލގައި އެ ބިލު  11ދައުރުގެ 

ގަިއ ބޭއްވި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ  2112އޮގަސްޓް  2އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް ޓަަކއި ިއޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވެުވމަށް. 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަސަްއކަތް ފެއްޓެވި. މި ބިލު މަސައްކަތް  1ދައުރުގެ  މި
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ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެިވއިުރގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިުއކޭޝަންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮްފ ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ކަާމ 

ލާ ގުޅޭ ގޮތުން އިުތރަށް މަޝްވަރާކޮށް، މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވޭ. އިޖްތިމާޢީ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ބި

ަގިއ  2112އޮގަްސޓް  12ބައްދަލުވުމުަގއި ކުެރއްވުމަށްފަހު،  2ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުުމގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ 

އިޞްލާުޙކުރެވުނު މާއްދާަތއް އިތުރަށް  ވަނަ ަބްއދަލުވުމުގައި ބިުލގެ 3ބޭއްވުނު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ މި ދައުރުގެ 

ުކޑަކުދިްނެގ  31/3ބައްލަަވއި ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫނަށް ...ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ނިންމެވި. އަދި މިގޮތުން 

ަފއިވާ ބިލާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓާ އެކު އިޞްލާޙުކުރެވިފަިއވާ ބިލު އިޞްލާޙުކުަރއްވާ

ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ  31/3މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާަފ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލު އިޞްލާޙުކުެރްއވުމުގެ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީން ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ...ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބި

ނިންމެވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާަފއިވާ ޚިޔާލުފުޅުަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިަފއިވާނެ. ައިދ 

ދަޢުވަތުއެރުިވގެން ކޮމިީޓ އަށް ވަަޑއިގެން ޚިާޔލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ެވްސ 

ނޑުގެ އިތުރުްނ، ރި ޢާޔަތްކުރެވިަފއިވާނެ. އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ އަންނަނިވި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ 

ރިފާޢު. މަކުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު هللا ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުރަޝީދު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއި

ކުރަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ هللا. އަނާރާ ނަޢީމް. އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް. މުލަކު ދާއިރާެގ ކާށިޫދ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންهللا. މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ އަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމް ނަޞީރު. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ 

ތަްއ ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤު 31/3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާން. މިކަންކަން ފާހަގަުކރުމާ އެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫަނށް ...ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުެރއްވުމަށް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ބޭއްިވ 

ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ލިޔުމެއް މި ރިޕޯޓަށް 

ރައީސަށް ދަންނަވަން. މި ބިލު ދިރާސާކުރުމާ އަދި ހަމައެހެންމެ، އިޖްތިމާޢީ  ހުށަހެޅިފައިވާނެ ވާހަކަ ޢިްއަޒތްތެރި

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުންަތއް ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަަކިއ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ ެސކްރެޓޭރިއެޓުން ެދއްވާަފއިާވ 

ނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ެއއްބާރުލުމަށް ޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަން އެހީތެރިކަމާއި

 ރައީސް. ރިޕޯޓް ނިމުނީ.
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ނަޑއެޅިފައި ވަނީ  ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު. ޕާޓީތަކަްށ  1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

 12މިނެޓް  12ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  13މިނެޓް  27ވަގުުތ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ަދންނަވައިލާނަން. ޕީޕީއެމަށް 

ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  11މިނެޓް  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  22މިނެޓް  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

ޞަތަށް މިނެޓް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރު 3މިނެޓް. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  3

އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ މަސަްއަކތްތައް ވީހާެވސް އޮމާންކޮްށ 

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް 

ތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަެއްއގަިއ ެއ މައްސަަލއަކާ ގުިޅގެން އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކީަގއި ދަްނނަވަން. ރަްއޔި

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހުއްަދކުަރނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަިއެގ ތެރެއިން ބަހުސްެގ ކަންކަްނ ކުރިއަްށ ގެންދިއުްނ ކަމަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަ ން. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއގައި ކަމާ ގުިޅގެން ވާތީެވ، ބަހުސަށް ފުރުޞަތުެއރުވުމުގެ ކުީރަގއި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ދައްކަމުންގެންދަާވ ވާހަކަތަކަށް އެހެން ބޭފުޅުން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަަގއި، ފުރުޞަތު ހޯއްދަަވއި މަޖިލިސް 

ނޑު ފުރު ޞަތު ނާރުވާެނ ހަލަބޮލިނުކުރެއްވުމަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކީަގއި އެދެން. އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ައޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށިވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ

ދި ުއއްމަތަށް ކައުކުެރްއވި ސާހިބާ އަްށ ަޙމްދުކުރަން. އަهللا ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގަދަ ކީރިިތވަންތަ

ޞަލަވާތް ކިަޔވަން. މި ސަލަވާތުަގއި އިތުރު އެކަޭލގެފާނުގެ މިތުރު އާލުންނާ އަދި ޞަހާބީން ޝާމިލްކުރަން. މި 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ބިލެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، މި ބިލުގެ 

ފްޓު ނިންމާލުމަށްފަހުގައި މި ރިޕޯޓް އެކަށައަޅާލައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ؛ ޑުރާ

ވަރަށް ކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއްގެ ެތރޭގައި މި ބިލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމެމަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށް 

ޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު އެ ކޮމި 

އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަމޭ. އަދި ޚާއްަޞކޮްށ މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ 

ކުދިންނަށް ޓަަކއި ދެްއާވ ސަމާލުކަން އަޅުަގނޑަްށ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، ތި ބޭފުޅުން ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ކުޑަ

އިތުރަށް ވެސް ފާހަގަކުެރިވެގންދިޔަ ކަމެކޭ މީ އެްއވެސް ފިކުރަކަށް ނުބައްލަަވއި، ތަާފތު ފިކުރުތަކަށް ނުބައްލަވައި  

މީ. ހަމައެާއއެކު، ކުޑަކުދިންނަށް ޓަަކއި ރަނގަުޅ ގޮތް ހޯދުމަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަަސއްކަުތެގ ހެއްކެކޭ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މިފަދަ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފާސްވެގެން، އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ފާސްުކރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހިނދު، މި ބިލުގެ ސަބަބުން  ހުށަހެޅި ފާސްވުމުގެ؛ އަުޅގަ

ނޑު ާޚއްޞަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަެކްއ ލިބިގެން އެބަ ދޭ. ޭއގެެތރޭގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަކީ ސައްތަ އިން ސައްތަ އިސްލާީމ ޤައުމަކަށް ވީހިނދު، ދީނީ  ގޮތެްއގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަށަވަރުކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް މި ބި ނޑައެިޅގެން އެބަ ދޭ. ހަމައެއާއެކު، ތަޢުލީމު އަޅުގަ ލުގެ ސަބަބުން ކަ

ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމަކީ ެވސް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެތެރޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގަިއ، ޚާއްޞަކޮށް ގެމަނަފުށީ 

ނޑޭ އަށް ބަލައިލި ކަމު ގައި ވިޔަްސ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުަގއި ވެސް؛ އަޅުަގނޑު ަވކި ރަށްރަށެއް ދަންނަވާކަން ނެތިން. ކޮ

ނޑުހުޅުދޫ އަްށ ބަލައިލި  ގެމަނަފުއްޓަށް ބަލައިިލ ކަުމަގއި ވިޔަްސ ، ެދްއވަދޫ އަްށ ބަލައިލި ކަުމގަިއ ވިޔަްސ، ކަ

ކަމުގައި ވިޔަސް މިއިން ކޮްނމެ ރަށެއްގައި ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި އަިމއްލަ މީހުންގެ ހިއްސާ އޮެވގެން ހިނގަމުންދާ 

ނ ޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެްނ މި ދަނީ. އޭގެ ސަބަުބން، މި ބިލުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަުރކާރުން އެހީތެރިކަމާިއ ެއއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ. ދީނީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ޓަަކއި ދީީނ 

ގެންދާނެ. ހަމައެއާެއކު، ކުިޅވަރާިއ ޓީޗަރުންނާއި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ޓީޗަރުންނާިއ ެއކިެއކި ފެސިލިޓީޒް ޤާއިމުކުެރވި 

ނޑުމެންެގ ރަށްރަށުގަިއ ޙަޤީޤަތުަގިއ  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ވެްސ ސަރުކާރަްށ ލާޒިމުުކރެވިގެންދާނެ. އަުޅގަ

 އުޅެމުންދާ ކުޑަކުދިންނަކީ ަވރަށް ނިކަމެތި ގޮތަކަށް އުޅެމުންދާ ކުޑަކުދިންތަކެއް. ހަީވރު ފިނީގައި އެ ކުދިންނަށް 

ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަެކއް ނެތިެގން، އެ ކުދިންގެ ހުންނަ ުޝޢޫރުތަކާއި ެއ ކުދިންެގ އިހްާސސްތައް ފާޅުކޮށްލުމަށް ަޓކަިއ 

ގިނަ ކުދިންތަަކކާ ެއކު ުކިޅވަރާއި މުނިފޫހިފިލުމުގެ ަވީސލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫަތކާއި 

ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން މިއަދު މި ހުށަހެޅި ބިލުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި އެބަ ހުރި. އެ

ނޑު  ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ހަމައެއާެއކުަގއި އަުޅގަ ކުޅިވަާރއި މުނިފޫހިފިލުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ައުޅގަ

ކުންނެއް އަޅުަގނުޑމެންގެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ބިލަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ދިިރއުޅޭ، މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ އެަތއް ބަަޔަކށް، އެަތއް ކުޑަކުދިންނެްއ،  ޙައްލެއް ނާދޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ ކަން ަތއްތަްއ އެތައް މުްސކުޅިންނެއް، އެަތއް ުޒވާނުންނަށް، އެތައް ައންހެނުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވގެންމިދަނީ  ނޑުމެންނަށް ފޯމް  1111ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. މިއަދު ެވސް އަުޅގަ ފްލެަޓށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ އެްއޗަީކ ައޅުަގނޑުމެންެގ  11111ހުށަހަޅައިލީމާ  މީހުން ފޯމު ލަމުންދާ މަންޒަރު. ެއއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަން. ތެރޭގައި މައްސަލަތަެކއް ހުރިކަ  މާއި މި ކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑު މާލޭގައި އެިކއެކި؛ އަުޅގަ ނޑަށް އެްނމެފަހުން މި ލިބުނު ޗުއްޓީގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑު ޒިޔާރަްތކުރިން. މިއީކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ފޮެތއްަގިއ ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަތަެކއް  ދާއިރާގެ އެިކއެކި ގޭތަކަށް ައުޅގަ

ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ލޮލަށް ފެނިފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް. ރަްއޔިތުން އުޅެމުންދަނީ ވަރަށް ބިކަހާލުަގއި. މާލޭަގިއ 

އިންުޓ ލިބިގެންދާއިރު ޕޮ 21އަހަރު ވެގެންާދއިރު ެއ މީހުންގެ ދަރިން ލިިބ، ދަރިންނަށް ފްލެޓް ލިބި،  11ދިރިއުޅެ 

ޕޮއިންޓް. މީ ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް. ަޙއްލުކުރަންޖެޭހ  21މައިންބަފައިންނަށް މި ލިބެނީ 

ނޑުމެންނަށް މިކަންތައްަތކުގެ ަޙއްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި  މައްސަލަތަކެއް. މި ސަރުކާުރން މިއަދު މި އަންނަނީ ައޅުގަ



9 

 

ުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފްލެޓްަތްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުރަމުން. ނު

މަސައްކަތްކުރަމުން މި އަންނަނީ. ހަމައެއާއެކު، ޭރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން މި ދިޔަީއ 

ނޑުމެން ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަސް  ވެގެންދިޔަ ތަން. ާޚއްޞަކޮްށ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން...  ފެނަކަ އިން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މަޖިލީހުން މިއަދު ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ަރްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް 

ނޑު އުފާކުާރ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް  އައު އިޞްލާެޙއް ފާސްެވގެްނދިއުމަކީ އަުޅގަ

އަހަރު ފުރިގެން ހިނގައްޖެ.  1ހިރާއްޖޭަގއި ައއު ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ައމަލުކުރަން ފެށިފަހުން އެބައޮތް. ިދވެ

ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިއަާދ ހަމަައށް ވެސް ޕްރީްސކޫލް ކުދިންަނށް ސަރުކާރުެގ ޚަރަދުަގއި ތަުޢލީމުދިނުމުގެ ނިޒާމެއް. 

ފެށިގެން އަންނަ ދުވަސްވަރު. ތަޢުލީމުގެ ބިންގާއެޅޭ  މި ކުއްޖާ އަށް އެންމެ މުހިއްމު ވާނެ ދުވަސްތަކަކީ ްސކޫލު

ދުވަސްވަރު. ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ސަރަހައްދެްއގައި ެއކަށީގެްނވާ ގޮަތކަށް ޕްރީސްކޫލުގެ ތަޢުލީމު 

ނޑުމެން މި ބިލު ފާސްކުރިޔަ ސް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް އަދި ޤާއިމުކުރެވިަފއެއް ނެތް. އެެހންކަމުން، މީ އަޅުގަ

ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވޭ. ދައުލަތުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރީމާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކ އެކަންކަން ތަންފީޛުކުރީމާ 

ޤާނޫނެއްގެ ބޭނުން މި ހިފެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިމއަދާ ހަމައަށް ފާސްކުެރވުނު ހަމަ ެއްއވެސް ޤާނޫނެްއ ެއކަށީގެްނވާ 

ޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ެއއްގޮަތކަށްވެސް ރަްއކާތެރިވަުމންނެއް ނުދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮތެްއގައި ތަންފީުޛވަމުންނުދޭ. ކު

ނޑަައޅާފަިއ  ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްާކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކަީށގެންވާ ިސޔާސަތެއް ިދވެހި ސަރުކާރަކުން ކަ

ނޑުމެން ލަދުގަންނާންޖެހޭ ކަމެ އް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މުސްތަޤްބަލުގެ އޮތެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް. މީ އަޅުގަ

ޖީލުތައް ހަލާކުވެގޮްސ؛ މި ދަނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ މީ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް، 

ދިވެހި ސަރުކާރު ހިންގުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަްނތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް ެއ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ނަފުސާ 

ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ތިމަންމެންނަށް، ތިމަންމެންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުެރވޭޯތ އެބަ ޖެހޭ އަމިއްލަ އަށް 

ދެނެގަންނަން. އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަނީ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ދަރިންގެ މުސްތަްޤބަލު އެކަށީގެްނވާ ގޮތަކަްށ 

ވަހުން އަެންއ ދުވަހަށް މަދަރުސާތަކާއި ަދރިވަރުންގެ މެުދގައި ޑްރަުގގެ ރައްކާތެރިކޮށްނުދެޭއ. އެހެންޫނންނަމަ، އެއް ދު 
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ވަބާ ފެތުރިގެނެއް ނުދާނެ. ކުއްތާ ގެންނަ ވާހަކަ ވެސް ަވރަށް ބާރަށް ދައްކަވާ. އެކަމަުކ ގެންނަންވާއިރު ދެން އެ ވާ 

ސުންނާ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ގޮތެއް ުނއެއް އެނގޭ. ތަޢުީލމުދިނުމުގައި ވެސް އެކަީށގެްނވާ ގޮަތކަށް މުދައްރި

އެްއގޮތަކަްށވެސް ތަމްރީނުކުެރވުމަކުންނެއް ނުދޭ. ްސކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތައް ެއކަށީގެްނވާ ގޮަތކަްށ 

ނޑުމެްނ  ޤާއިމުވަމުންނެއް ނުދޭ. ދައުަލތުން މި ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ސަރުކާރުން ުނދެއްވާ! މީ އަުޅގަ

ޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ޤާނޫުނ ފާސްެވގެން ދިއުމުން ޕްރީްސކޫލް މުޅި ރާއްޭޖގަިއ އެންމެ ހިތާމަކުރަން

އެކަށޭނަ ގޮުތަގއި ސަރުކާުރެގ ޚަރަދުގައި ކޮށްދެްއވާނެ ކަަމށް. ހަމައެހެންމެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމަށް 

ނޑުމެ ްނގެ މަދަރުސާތަކަށް ދާ ކުދީން ޑްރަގުގެ ވަބާ އިްނ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ގޮތަށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަާކއި އަުޅގަ

ސްކޫލުގެ ދޮރުމަީތގެ ފާުޅގަިއ ޑްރަުގ ިވއްާކިވއްކުން ހުްއޓުމަކަށް ގެަނއުމަށް ސަރުާކރުން އެކަީށގެންާވ ފިޔަަވުޅ 

ން ކުދިްނ ހޭލުންތެރިވަނީއޭ، ތަޢުލީމު އަޅުްއވާނެ ކަމަށް. މީ ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރާ ކަެމއް. ހަމައެކަނި ދީނީ ގޮތު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެނެއް ނުވާނެ. ކުއްޖާ އަށް ދޭންޖެހޭ  ދެވުނީއޭ، ޤުރުއާން ކިަޔަވއިދިނީމަ ނިމުނީ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ގޮަތކީ.  ހުރިހާ ތަޢުލީމަކާއި ތަރުބިއްަޔތަކާއި ހުނަރެއް އުނގަންނައިިދނުމަކީ އެއީ ކުޑަކުދިްނގެ ޙަްއޤު ރައްކާތެރިކުެރވޭނެ

 އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.  

 

 

 ެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއް

ކުޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުާމ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިއަދު އައު ، 31/3ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ހުށަހެޅިގެން، ފާސްވެގެންދާ އިޞްލާަޙކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުާރ 

ދެ، ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ފަދައިްނ އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ދަްނނަވަން. އާ

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަެމއް ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ  36ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަށް ލާޒިމުކޮށްފަ. ތަޢުލީމުގެ ވާހަކަ، މައިންަބފައިން ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނޭ ކަ

އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގައި ެއ އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދޭ އެބަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅޭ ޮކންމެ ކުއްޖަކަށް ޕްރީސްކޫލުގެ 

ތަޢުލީމާއި ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ާވހަކަ. އާދެ، ޕްރީސްކޫުލގެ ތަޢުލީމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުގައި، ތަޢުލީމެއްކަން  ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  17އަުޅގަ
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ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގެން، ެއކަމަށް ޓަކައި މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ބިލެއް މި ތަނުން 

އް އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމް އެންމެ އެދެވޭ ވަނީ ފާސްކޮށްދީފަ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ އަކީ، އަިދއެ

ގޮތުަގއި ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ިމ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުެރވިގެްނ، ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމު ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވޭ، ނުވަތަ 

ނޑު ހަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ރަށްތަުކަގިއ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ެވގެންެނއް ނު ދޭ. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާެޙއް ގޮތުަގއި ފާސްެވގެންދިޔަ، ޕްީރސްކޫލުގެ ތަޢުލީމަކީ ވެްސ،  ނަޑއެިޅގެން ހަނދާންވޭ އަުޅގަ ކަ

ޕްރީސްކޫލުގެ ހުރިހާ ޚަރަދަީކ ވެސް ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަުތން ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުަގއި ފާސްކޮށްަފއިވާނެ. 

ނޑުެމންނަށް އަދިއެއް ނުފެނޭ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ަގވާއިދުަތާކ އަދި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އެހެންނަމަވެސް އަޅު  ގަ

ކަންތައްތައް ކޮށް ނިންމުމަށްފަހު؛ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ެއަކން ތަންފީޛުވެގެންދިއުަމކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން 

ން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލު ހުށަހެޅި، މީދޫ ދާއިރާގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވެްސ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަެތއްކަން ައޅުަގނޑަށް އެނގޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލީ. ދެން 

ނޑުމެން މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް މި ވާހަކަދެކެވެނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނޑުމެންނަްށ  ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ އަުޅގަ

އެ ޙައްޤުަތއް ފުރިހަމަ އަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވާހަަކ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ިވސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އެކިެއކި 

ސަބަބުތަކާ ހުރެ، މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެްނ ވެސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ޅައުމުރުަގިއ 

ނޑުމެންނަަކށް އަދި ފޯރުކޮށްދެވިަފއެްއ ނެތް. އެހެންވުމުެގ ސަބަބުްނ ތަޢުލީމީ ހަޔާތު ން މަޙްރޫމުވާ ކުދިންނަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކިެއކި ސަރަހައްދުތަުކަގިއ މަޑިފަޅާ ނުވަތަ މަޑި އުފުރާ ޓީމު ބޮޑުެވގެން މި ދަނީ. 

ތަފާތު ކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ، މި ޤާނޫނުގެ ތެރޭން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ދިމާވާނެ

އަންނަންޖެހޭ ސްކޫލުތަކުެގ ތެރޭގައި އެފަދަ މެކޭިނޒަމެއް ވެސް ޤާއިމުކުެރވެްނ އެބަ ޖެހޭ. ޙައްޤުތަުކގެ 

ޖެހޭ. އެ ނިޒާުމ ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ނުރަނގަުޅ ޙައްޤުތަކުން އެކަހެިރވުމުގެ ޙައްޤު ެވސް ެއ ކުދިންނަށް އެބަ ލިބިދޭން

ނުޑމެންނަކަށެއް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއެއް ނުކުެރވޭނެ.  ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ އެ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް މިއަުދ ކޮންމެހެންވެސް ލާޒިމުުކރޭ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ އޭގެތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ށް ލޯބި ޖެއްސުން، އެއީ ކިހާވަރަކަށް މަަސއްކަތްކުެރވެމުންދާ ކަމެއްތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮްށފައި ދީނަ

ޤައުމިއްޔަެތއް އެ މީހުންގެ ިހތްތަކުަގއި އަަށގަތުމަށް، އެީއ ކިހާވަރަކަށް މަަސއްކަްތކުރެިވެގންދާ ކަމެއްތޯ؟ މަސަްއކަތުގެ 

ރަމުންދޭތޯ؟ މި ކަންކަން ކޮްށގެން ނޫނިްއޔާ އަޚްލާޤު ކުދިންެގ ހިތްތަކުަގިއ އަަށގަތުމަށް ކިހާވަަރކަށް މަސައްކަތްކު

ނޑު ނުދެކެން.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ޤު އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުގައި މި ދެންނެވިހެން ބަޔާންކުރަން އެބަ ޖެހޭ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ޙައް

 ވެސް ުކޑަުކއްޖާ އަށް އެބަ ިލބެންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 



12 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މަކުނުދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމު 

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް އެްއޗެއް ބުނެލަން ބޭނުންވީ،  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، `. ައޅުގަ

ނަޑށް ފާހަގަކުރެޭވ މި ބިލަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ އިޞްލާޙަކީ.  ޙަޤީޤަތުގައި މީ ވަރަށް މުހިްއމު ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ވަރަށް މުހިއްމު އިސްކަެމއް  އެއީ ޕްރީްސކޫލު ތަޢުލީމަކީ ހަމަ

ދޭންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އެއީ ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ގިނައިން އެބަ ދިމާވޭ ހަމަ، އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ވެްސ 

ނަޑށް ކުރި ޝަުކވާެއއް މީ، ެއ ރަށް؛ މަކުނުދޫ، ނޭކުރެްނދޫ އަދި ކުމުންދޫގެ ޕްރީސްޫކލު ޓީޗަ 3 ރުން ވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ މުސާރަ ވެސް ހަމަނުޖެހި އޮންނައޮތުން. އަދި ރަނގަުޅ އެކަީށގެންވާ މުސާރަތަެކްއ 

ުޅ ނުލިބުން. އެއީ ޙަޤީޤަުތަގއި ކުދިންނަށް ވެސް ލިިބގެންދާނެ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ހަމަ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ރަނގަ 

ފެންވަރަކަށް ޓީޗަރުންނަށް ތައްޔާުރވުމަށް ޝައުުޤވެރިެވގެންދާނެ ކަމެކޭ ޓީޗަރުންަނށް ރަނގަޅު މުސާރަެއއް 

ނަޑއެިޅގެންދިއުން.  ދެން އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން ހަަމ މި އިޞްލާޙާ އެކު މިއަންނަ އަހަރު ފެށޭއިރު ޕްރީސްކޫލު،  ކަ

ނުޑ ހަމަ ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމަކީ ެވސް ސަރުކާރު ން ޚަރަދުކުރާ ތަޢުލީމެއްގެ ގޮުތަގއި ެވގެންާދނެ ކަމަށް. ދެން އަުޅގަ

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން، ތަޢުލީމާ އެކީ ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތަކީ ެވސް މީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްެޗއް. ތަރުބިއްޔަތަށް ވެސް ހަމަ 

ގޭތެރޭަގއި ދެޭވ ތަރުބިއްޔަތު. ަމއިންބަފައިްނ  ތަޢުލީމެކޭ އެއްފަދައިން އެބަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ. އެއީ ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި

ނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިނައިްނ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ސަމާލުވާްނޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގަިއ  ދައްކަވާ ވާހަަކއެއް މީ ކުދިންގެ އަޚްލާޤު ގޯްސވާ ވާހަކަ. ކުދިން ތަޢުލީމީ ގޮތުން ވެސް ދަށްވާ ވާހަކަ.

މައިންބަފައިން ވެސް އަދި ީޓޗަރުން ވެސް ކުދިންނަށް ބުނެދޭންޖެހޭ އެބަ، ތަޢުލީމަކީ ކިހާ މުހިއްމު އެއްޗެްއކަން. ކިހާ 

ނޑުމެންނަށް ވޭތުވެިދޔަ  ނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަން ައޅުގަ ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ އެްއޗެްއކަން. މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

ބަލާއިރު ފެންނަމުންދަނީ އަބަދުވެސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް އޮންނަ ބަޖެޓު އަހަރަކުްނ  އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓުތަކަށް 

އަހަރަކަށް މަދުވަމުންދާ ތަން. ޙަޤީޤަތުގައި މީ ެވސް ަސރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިްސނަވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި 

ކެއް ކޮށްގެން ެއ ދާއިރާ ރަނގަޅުވަމުންދާނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުތަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގއި ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންަތއްތަެކއް 

ޅުަގނުޑ އެބަ ހުރިކަން. އެހެންވީމާ، ަރނގަޅު ބަޖެޓެއް ލިިބގެން ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކަންތައްަތއް ރަނގަުޅވެގެންދާނީ. އަ 
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އުއްމީދުކުރަން ހަމަ އަންނަ އަހަރު ތަޢުލީމީ ގޮތުން އައު އަހަރެއް ފެށިގެންދާއިރު މި ަކންކަން އިޞްލާޙުެވގެންދާނެ 

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.  

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ކުަޑުކދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އަދި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ الم عليكمالس  

ގައި އޮްނނަ ސަރުކާރަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ެއގޮތުން އެ ަޙއްޤުތައް ކަށަވަުރކޮށްދިނުމަށް އަބަދުވެސް އެއިެރއް 

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ވެސް ވަނީ ގިނަ ޤާޫނނުތަކެއް ފާސްކޮށްދީފަ. އަދި  17ޓަކައި މި މަޖިލީހުންނާ، އާެދ، 

ކުަރއްަވއި މިތާ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަށް އިޝާރާތް 36ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދަިއން، މި ޤާނޫނު މިއަދު ކަށަވަރުކޮށްދޭން މި އުޅެނީ މިފަދަ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ފޯރުކޮށްދޭ 

ފޮނުވަން. ފަރާތްތަކަށް މަޖުބޫރުކުރަން މި މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ުކދީން ތަޢުލީމް އުގެނުމަށް ޓަކައި ްސކޫލަށް 

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބައެއް ސަބަބުތަާކ ހެދި ބައެއް ބެލެނިވެރިްނ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ސްކޫލަށް ދަރިން ނުފޮނުވާކަން އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ކަމަށް ޙައްލެއް ގެންނަން އެަބ 

ނގަޅަށް މި ބިލުން މިއަދު ފެނިގެން އެބަ ދޭ. އެހެންކަމުން، މި މަސައްކަތް ކުރެއްިވ ޖެހޭ. އޭގެ ސަބަބު ވަރަށް ރަ 

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންަނވަން. އަދި ހަމައެހެންމެ އަދިވެސް 

ތައް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި މީަގއި މިހާރު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި މި ިބލު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަން

ނަޑއެޅިފައި ހުރި އަދަބުަތއް؛ އެއީ ކުަޑކުދީންނަށް ެއ ފުރުޞަތު ގަސްުތގައި ުނދޭ ބެލެނިވެރިންނާ މެދުގައި  ކަ

 އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތަެކއް ވެސް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަްށ މީގައި ހިމަނަންޖެހޭ. އާދެ! ބައެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅަކު މިތާ ވާހަކަދަްއަކވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ މި ޙައްޤު ހަނިުކރުމަށް، ނޫންނީ މި ޙައްޤު 

ހިފެހެއްޓުމަށް މި ސަރުކާރަށް، ނޫންނަމަ ވަކި ސަރުކާރަކުން އެކަން ނުކުރާކަމުަގއި. އެހެންނަމަވެސް މި ޙައްޤު 

އި. އެ ޤާނޫނުައސާސީ ފުރަތަމަ ލިބުނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ލިބިގެންދިޔައީ އާ ޤާނޫނޫައާސސީއާ އެުކގަ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  17ބޭފުޅުން އެކަން ނުކުެރްއވި. އޭެގ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިަޔއީ 

ލީޑަރު އޮނަރަބަލް  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މީދޫ ދާއިރާގެ އޭުރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، އަދި މިހާރު އެމް.ޑީ.ޭއގެ

އަޙްމަދު ސިޔާމް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއް. އެ ބިލުން މިއަދު ކަށަވަރުކުރޭ އެބަ މި ޙައްޤު ކުދީންނަށް 
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ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން. އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ ދަތިތައް ހުރިކަމުގައި ީވނަމަވެސް ރައީސް ވަޙީދުެގ 

ުދ އެކަން އަންނަނީ ޕްރީްސކޫލްތަކުގެ ީޓޗަރުންނަށް ދަުއލަތުން މުސާރަދިނުމާއި މި ވެރިކަމުން ފެށިގެން މިއަ

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ދަނީ ގިނަގުނަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުން. އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް މިދެންނެވި 

ައޅުަގނޑު ާފހަގަކުރަންޖެހޭ  ކަމެއް. އަިދ  ޕްރީސްކޫލްތައް އިތުުރކުރުމަށް ސަރުކާރުން މުހިއްމު އިސްކަެމއް ދޭކަން ެއއީ

އެވާހަަކ ެއގޮތަށް ަދއްާކއިރުަގއި ބަެއއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން އޮޅުމެްއަގއި ތިބެގެްނ ާވހަކަދައްަކވާ ކަމަށް ވާނަމަ، 

ވެދާނެ ެއގޮތަށް ދެްއކެީނ ކަމަށް. ދައުލަުތގެ ަބޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮންެމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހާ އަދި ކުރިން ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  17ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ޚާްއޞަކޮށް އެނ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އެްނމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އަބަދުެވސް ދީފައި އޮންނަނީ އެިޑުއކޭޝަނަށް. އެހެންމަވެސް މި 

ހުގެ ނާިއބު ރައީސަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ިމއަުދ އިންނެިވ މަޖިލީ

މިލިއަން އޮތް ބަޖެޓް ކުޑަކޮށްލީ.  311މިލިއަން،  711ވެރިކަމުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެިޑއުކޭޝަްނގެ ބަޖެޓް 

ނޑުމެން ުސާވލުކުރިން ބަޖެޓް ކޮމިޓީަގއި ީކއްެވގެންހެއްޭޔ. ބުނީ، ތިމަންނަމެ ން ޕަރައިވެަޓއިްޒކުރަނީއޭ. އޭރުވެްސ އަުޅގަ

އެހެން ޕްރަިއވެޓަިއޒްކުރީމަ ެއ ސަބަބަކަށް ޓަަކއޭ ތިމަންަނމެން ކުޑަކުރީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަެނއްާކވެސް ަރއީސް 

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ކުޑަކުދީްނގެ ޙައްޤުތަކަށް ވެްސ، ނުކުޅެދުންތެރިނަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ވެސް 

އްޖޭގޭ އެހެން އެހީތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތާކަށް ވެސް ދެމުންދާ އިނާޔަތްތައް މިއަދު މި ދަނީ އެއް ދުވަހުން އަދި ރާ

އަނެއް ދުވަހަށް ބޮުޑކުރަމުން. މިއީ މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަކީ 

މު ކަމެއް. އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުކުެރވުނު ކަންތައްަތއް މިއަދު މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް މާ ބޮޑަށް ލާޒި

 ސަރުކާރުން މި ދަނީ ކުރަމުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللا ދުޢަބްދުލްބާރީ ޢަބް

  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބާރީ ޢަބްދުންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްކުރެ

ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުާމ  31/3`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ދެތިން ކަމެއް. ވަނަ މާއްދާަގއި އަޅު  1ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެވުުނއިރު، ާޚއްޞަކޮށް  ގަ

ނޑަށް ފުރުޞަުތ  ނޑުެމންނަށް މި ޤާނޫނުން ޕްރީސްކޫލުގެ ތަޢުލީމު ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅުގަ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަ

 ލިބިގެންދޭ. ދެވަނަ ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ ކުަޑކުދިން ކުިޅވަރުކުެޅ، މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ޓަކައި



15 

 

ނޑު މި ދަންނަާވލަނީ މި ބިލު ސަރުކާރުން  ޕާކުތަކާ މި ތަންތަން އެުޅމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އަުޅގަ

ހުށަހެޅިއިރުގަިއ މި ބިލުަގއި ހަމައެކަނި ފާހަގަކޮށްފަިއ މި އޮތީ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ބައި. ެއހެންނަމަވެސް ކުޑަކުދިްނެގ 

ސަްއކަތްކުާރއިރުަގއި މި ބިލުގައި އެބަ ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަ

ހޯދައިދިނުމަށް އަދިވެސް ހުރަސްއެޅޭ ބަެއއް ކަންތައްަތއް. އަޅުަގނޑު މީގެ ކުރީަގއި ެވސް މިބިލަށް ބަހުސްކުރިއިރުަގއި 

ްއ ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ވާހަކަ ވާނީ ފާހަަގކޮށްފަ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ، ކުަޑކުދީންގެ ަޙއްޤުތަ

މަސައްކަތްކުާރއިރު އެބަތިބި ަބއެއް ުކޑަކުދިންނަށް ެވކްސިްނނުދީ. އެ ވެކްސިން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދިންނަށް 

ޖެހިގެންދާ ކިތަންމެ ބަލިތަކަކުން އެ ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ސަރުކާރުން 

ނޑު ހިތަށްއެރީ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ކީއްވެގެންާބޭއ އެހެން މާއްދާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅި އިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ  ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ޕްރީސްކޫލަތަކަށް އަުޅގަ އިޝާރާތްނުކުރެްއވީ. ދެން އަުޅގަ

ަކނަޑއެޅިފަިއާވއިރުަގއި އަިދވެސް މިހާތަނަށް ޕްރީސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް  މިހާހިސާބަށް ދޭން ސަރުކާރުން ސިޔާސަތެއް

ހަމައަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ. ބައެއް ީޓޗަރުންނަށް މުސާރަ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް އަނެއްަބިއ ޓީޗަރުންނަށް މުސާރައެއް 

ރިާހ ޓީޗަރުންނަށް ސަރުކާުރގެ ނުލިބޭ. އަޅުަގނޑު މިިއ ުއއްމީދުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޕްރީްސކޫލްގެ ހު

ނޑުމެންނަށް  ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން މުާސރަ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ މި ބިލު ފާްސވުމުން އަުޅގަ

 ޕްރީސްކޫލްތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުެމއް ލިބޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނޑު ެވސް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އި ޞްލާޙު ރަނގަުޅ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނުޑމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ހަމައެކަނި އިޞްލާޙެއް ނުަވތަ ބިލެއް އަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަން. މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެންެގ މައްޗަށް އަޅުގަ ނަށް ފާސްކޮށްލެއްވުަމކުން ހުރިހާ ކަމެއް ކަމެއް ނިމުނީކީ ނޫން. އެއަށްވުރެ އަުޅގަ

މުހިއްމުކަން ބޮޑީ ކަންަތއްތަްއ ތަންފީޛުކުރުން. ޙަޤީޤަުތގަިއ ޕްރީސްކޫލަކީ އެންމެ؛ ޕްީރސްކޫލުަގއި ެދވޭ ތަޢުލީމަީކ 

އެންމެ މުހިއްމު ކަމަށް ވާިއރު، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ވެސް އެބަ 

ދެވިފައި އޮންނަ ސަމާލުކަން ކުޑަވެފައި އޮންނަކަން. ަދއުލަތުގެ މުައއްސަސާތަކުްނ  ފާހަގަކުރެވޭ އަބަުދވެސް މިކަމަށް

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އެންމެ އެކަީށގެންާވ ގޮތެްއގަިއ ސަމާލުކަން ދެވިަފއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  ވެސް އަުޅގަ
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އެކަންތައްތައް ރަނގަުޅވެގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިއަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން 

ނޑު ހިތާމައާ އެކު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުން ކަމަކީ ކުީރަގއި ވެސް އެަބ ހުރި ބިލުތަކެްއ ހުށަހެޅި  މީގައި އަުޅގަ

 ފާސްކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ޝަކުވާތަެކއްގެ އަުޑިއވެމުން މި ދަނީ. އެހެންވެ،

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ހުރި މުއައްސަސާަތކުން މިއަުދ  އެކަންތައް ަތކުރާރުނުކުރުމީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެންނެވީމަ ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ، ޕްރީްސކޫލު ތަޢުލީމަީކ  ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން ބޮޑަށް ޕްރީސްކޫލޭ އަުޅގަ

ހިލޭސާބަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މި އޮންނަނީ. ކިތަންމެ މުހިއްމުވީ ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ިދވެިހރާއްޖޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ދާއިރާަތކަށް، އަތޮޅުތަކަށް ބަަލއިލާިއރު ވެސް އަދި ައޅުަގނުޑގެ 

އެކަށީގެްނވާ ީޓޗަރުންނެއް  ދާއިރާ ކާށިދޫ ދާއިާރގައި ހިެމނޭ ދެ ރަށަށް ބަލައިލިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ

ނެތް. އެންމެ މުހިއްމު ބިންގާ އެއީ ޕްރީްސކޫލު. އެހެންނަމަވެސް އެކަީށގެންާވ ރަނގަޅު މުދައްރިސުްނ 

ތަމްރީންކުރެވިފައެއް ނެތް. ަރނގަޅު އުޖޫރަެއއް ނުދެވޭ. ނުވަތަ އެްއވެސް ވަރަކަށް ނުދެވިގެން އާދޭްސކުރަންޖެހޭ 

ނޑުމެން އެންމެ؛ ހިސާބަށް އެބަ ދޭ ރާއްޖޭގެ އެ ކި ހިސާބުތަކުގައި. އެެހންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަްއޗަށް ާލިޒމްވަނީ އަުޅަގނޑުމެން އެންެމން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރުން. އަުޅގަ

ޖެހޭ ކަންތައް ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ތަޢުލީމީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްފައި ދެ ވަނަ އަށް ކުރަން

ނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ބިންގާ؛ ޕްރީސްކޫލު. އެހެންވީމާ،  ނޑުމެން ވިްސނައިލާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ ނިޒާމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑުމެން މެދުމަދަރުސީ ނުވަތަ ސާނަވީ ނުވަތަ ަމއްޗަށް ދިޔަޔަސް އަދި އަުޅގަ ން މިކަން ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން މިއަުދ  ނޑި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހާސިލެއް ނުުކރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ ނޑުދަ ބޭނުންވާ ލަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން މި ފެންނަ ޝުޢޫރުތަކާއި އެ ބޭފުޅުން ެއ 

ކުިރއަށް އޮްތ ތަނުގައި މި ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުެވގެންދާނެކަން. އަިދ  ފާޅުކުރަްއވާ ޚިޔާލުފުޅުތައް ަމއްޗަށް ބަލާފައި

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ ކަންތައްތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން މިއަދު ވެސް ސަުރކާރުން ެވސް އަުޅގަ

އެކަނި ފެނުމަކުން ނިމުނީކީ ރަނގަޅުކުރާނެކަުމގެ މަންޒަރުތައް އެބަ ފެންނަމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް މަންޒަރެއް ހަމަ

ނޫން. ރައްޔިތުން މިތިބީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކުން ވެސް ބަލަން. އެހެންވީމާ، ވަިކ މުއްދަތަކަށް ކަންތައްތަކަްށ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި. ައޅުގަ އިންތިޒާރު ވެސް ކުރާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިީޓަގއި ވެްސ ވަރަށް އެުކވެރި މާަޙއުލެްއގައި ބަހުްސކުރެވި މި މިއަދު  މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ހިސާބަށް ގެނެވިފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން ކުރިއަށް އޮތްތާ ރަނގަޅުވާެނ 

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުަތްއ  31/3އްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު؛ ޝުކުރިްއޔާ، ޢި .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙު މި ގެެނވުނީ. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދިިރއުޅޭ 

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ތުއްތުކުދިން، ެއންމެހައި ކުޑަކުދިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެވޭ ތަޢުލީމަކީ 

ތަޢުލީމެއްގެ ގޮުތގައި ހިމެނިެގންދިއުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ އުފާކުރާ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕްރީސްކޫލުަގއި މި ކިަޔވާ 

ކުދިންނަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ތުއްތުކުދިންތަކެއް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ 

ވެސް ޕްރީްސޫކލު ތަޢުލީމާއި ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާއި  ކުޑަުކއްޖަކަށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް.  ބެހޭ ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނގަމުންދާނެަކމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

ފައިްނގެ މަްއަޗށް ވެސް ކަންތައްތަެކއް މީެގން ލާޒިމްކޮށްގެން އެބަ ދޭ. އަދި ހަމައެާއއެުކގަިއ އެ ކުިދންގެ މައިންބަ

ނޑުމެން ވަރަށް އުފާކުރަން ިމއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުން މިކަހަލަ ަކންތައްތަކަށް އިްސކަންދީގެްނ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ންކަން ކުރުމުގައި ވިސްނުން ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެނެިވ، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ކަ 

ވަނަ މާއްާދގައި ަކނޑައެިޅގެން އެބަ ވޭ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ތަޢުލީމީ  36ގެންގުޅޭީތވެ. ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

ކަންތައްތައް ހިންގަންޖެހެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން އެްއވެްސ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތިކަން. އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް އައިއިރު 

ޖޭަގއި ޕްރީސްކޫލުަތއް މި ހިންގަނީ އަމިއްލަ މީހުންކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ޚާްއޞަކޮށް ޕްރީސްކޫލުތަކުން ދެޭވ ދިވެހިރާއް

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. އަިދ މިހާތަނަށް  ތަޢުލީމް ދެވިގެން މި ދަނީ ައމިއްލަ ފަރުދުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެްއކޮށްކަން އަުޅގަ

ނޑު މެން ޝުކުރުެވރި ވެސް ވަން. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް މި ކަންކަން ކުރި ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

ވެގެންިދއުމުގެ ސަބަބުން، ާޤނޫނަކަށް ވެގެންދާ ހިސާބުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލާޒިމް އެބަ ކުރޭ މި ހުރިހާ ކަންކަން 

ނޑުމެން ވަރަށް އުފާކުާރ ދިވެހި ދައުލަތުން، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުން ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދަކީ ިމއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ުއއްމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި އަދި މިއަށްވުރެ ވެސް ފުިރހަމައަށް މި ކަންކަން ދިވެހި  ދުވަހެއް. އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދިނުން. ޚާއްޞަޮކށް ތުއްތުކުދިންނަށް. ދިވެިހ ސަރުކާރުން ތުއްތުކުދިްނގެ 

ބަލަހައްޓަނީ، މިގޮތަށް ކަންަތއްތައް ކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރަމުން މި ަދނީ އެ ކުދިްނގެ މުސްތަޤްބަލު  ކަންތައްތަްއ މި

ބިނާވެފައި މި ވަނީ ފުރަތަމަ އެ ކުދިންގެ ފަށާ ތަޢުލީމުން، ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުން، ޕްރީސްކޫލުތަކުން އެ ކުދިންނަށް 

ކުދިން ބޮޑުެވގެން އެ ކުދިން މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނައިރު ތަމްރީން ދެވޭ ތަޢުލީމުން ކަމަށް ވާތީވެ. މުޖުތަމަޢުގައި އެ 

ލިބި، ތަރުބިއްޔަތު މި ވަނީ މި ހިސާބުން ފެށިގެން. ފުރަތަމަ އެޅޭ ބިންގާ ަކއްޗަށް އެޅިއްެޖއްޔާ ކެްއޗާ ހަމައަްށ 
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ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނ ޑުމެްނގެ ވާހަކަ މިހެން ދިޔަޔަސް އެ ބިންގާ އޮންނާނީ ކައްޗަށޭ އަުޅގަ

ހުންނައިރު، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލު އެބަ ކުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމް ފުރަތަމަ ޕްރީސްކޫލުން 

ފެށިގެން ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ބައްޓަންެވގެން، ސަރުކާުރގެ ަޚރަދުގައި ރަނަގޅަށް ބެލިގެން، ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންެގ 

ކަންތައްަތކެްއ ލާޒިމްކޮށްގެން ގޮސްގެން ޫނނިއްޔާ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮުތަގއި މުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްތަްއ  މައްޗަށް ެވސް

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުން މި ފެންނަ  ނޑުމެން އުއްމީދުުކރަނީ މިހާރު އަޅުގަ ނުދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ންގޮސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެން އެްއކޮށް ެއކުވެިރ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް އޮތް ާތނގައި ަޙއްލުެވ، ރަނަގޅުެވގެ 

ނޑުމެންގެ  ރަނގަޅު މާޙައުެލއްަގއި ދިރިުއޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާެނ ކަމަށް ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ައއިސްގެން އަުޅގަ

ިކަޔވާ  އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ކުިރއަށް އޮްތ ައހަރަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެهللا ޕްރީސްކޫލުތަކުަގއި ކިަޔވަްނ ފެށުމުން. 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އެއީ މި ޤާނޫނުގެ...  ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ މުސްތަޤްބަުލ އުޖާލާވެގެންދާނެ އަހަެރއް ަކމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ަމއްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާެގ 

 ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް. ޢިއްޒަ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މާރިޔާ އަޙްމަދުދާއިާރގެ މެންބަރު  މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  31/3ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ހިުތަގއި ުސވާލުއުފެދޭ ކީްއވެބާއޭ މިއަދު މި ހުށަހެޅޭ އިޞްާލޙަ ނޑު މަރުޙަބާ ަދންނަވަން. އަުޅގަ ށް އަުޅގަ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރެއް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން އެ ބޭފުޅުންެގ ސަރުކާރެއް އޮްއވާ ެއކަްނ 

ކަން ނިންމަވަންޖެހެނީ. އެ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުން ކުރުވަން މަޖުބޫރުކުރުވަންޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މި

ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ނެތީތޯ ޤާނޫނަކުން އެ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވަިއެގން ނޫނިއްޔާ މިކަން ކުރަން. 

ކުރީަގއި ވެސް މިތަނުން ފާސްކޮށްފައިވޭ ކަްނކަން. އެހެންވިަޔސް މި ކަންކަމަށް ބަލައިލުމެއް ނެތި، މިގޮތަށް ޤާނޫނުން 

މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަޖުބޫރުކުރުަވއިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަަމކީ އެ މީހުން އެކަން އަިމއްލަ އަށް، ކުަޑކުދިންނަށް 

ނޑުމެން ހަމަ މިކަން މިގޮތަށް ޤާނޫނަކުން އެ މީހުން  ކޮށްދޭހިތުން ކޮށްދޭން ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ލައްވާ ކުރަން ބޭނުން ނޫން ަކމެއް ކުުރވަން  މަޖުބޫރުކުރަންުއޅޭއިރު އަުޅގަ

އޮތް. ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާެރއް އޭގެ ޒާުތގައި ފަންކްަޝންކުރަނީ މަޖިލީހުން އެ މީހުން ޖަވާބުދާރީކުރުވާތީ. އަދި 

ފަރާތުން ކުރާ ކަންތައްތަްއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަްއޗަށް ާޤނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކުރޭ ވެިރކަން ހިންގުމުގެ ބާރު، އެ

ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާިއ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން. އަދި މި ކަންކަން ކުރުވުމަށް ަޓކަިއ 
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ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނުަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން ފިޔަވަުޅތައް އެޅުން. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާަހކަ ައކީ ަވޒީރުންެގ 

ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ެއ  31ބަ ޮއވޭ ދެ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ވަީޒރަކު ުވޒާރާައކާ ހަވާލުވާތާ ޤާނޫނުގައި އެ

ވުޒާާރއަކުން ކުރާ ނުވަތަ ހިްނގާ ކަންކަން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ވުޒާރާައކުން، އެ ަވޒީރަކު އަްނގަންވާނެ ކަމަށް. 

މިއިން އެްއވެސް މަސްޫއލިއްޔަތެއް ހަމަަގއިމު ވެްސ މި ސަރުކާރު ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެަބ ފާސް ވެްސ ކުރަންޖެހޭ ެއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެ ންދަީނ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް. އެހެންވިަޔސް ެއކަން ވެްސ ކުރެވޭ ގޮތެްއ ނުވޭ. އަުޅގަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވަކިކުރީމާ މަޖިލީހުގެ 

ބާރަކަށް ވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ބާރު އެގޮތަށް އޮްއވާ ބާރުަކނޑުވާަލއި ސިޓީ މި ތަނަށް ފޮނުވީމާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ްއވާ ތަްނ، އިެލކްޝަން ޮކމިޝަންގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ިޚލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެއ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެންވަްނ އުޅު

ނޑުމެންގެ އަިމއްލަ އަށް  ކުރި ކަންތައް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަނެއްާކވެސް އެއީ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަށް ކިަޔއި، ައޅުގަ

ނުޑވާލަިއގެން އެ މީުހން ޢައްޔަންކުރުުމގެ ކަންަތއް. މިއަދު  ނޑުމެންގެ ސްީޕކަރެްއ،  ގެهللاބާރު ކަ އިރާދަފުޅުން ައޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސްޕީކަެރއް މިއަުދ މަޖިލީހުގައި ތި ގޮތަށް އިންނެވީމަ އެކަން މިއަދު އެޖެްނޑާކުރެިވގެންނުދިޔަ ކަމުަގއި 

ކުުރވަިއ، ގަިއ ެއ ބޭފުޅުންގެ ދައުުރ ހަމަވާއިުރ ެއ ނޫން ގޮތަކަްށ އެކަްނ  26ވިޔަްސ އަުޅަގނޑަށް ީހވަނީ އޮކްޓޯބަރު 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކުރާ ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަންަތްއ މިތަނުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތް ކަމަށް، ކުރުވުމަށް 

ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އިން މިއަންނަ ހަފްތާގައި ސްޕީކަރު މަސީޙް ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ނަމަވެސް ފާސްކުެރއްވޭޯތ 

 3ްނ ހަމަގައިމު ވެސް އެކަމަށް ވެސް އިހުތިޖާޖުނުރާނަން. ޕެރޯލް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބައްލަވާނެކަްނ، ައޅުަގނޑުމެ

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސ ފަށަމުން ދެންނެވިން، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ެގ 31/3. މިއަދުެގ މި ރިޕޯޓުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  އޮތް ޤާނޫނު ނަންބަރު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

 ރިޕޯޓަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ދަންނަަވން. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މާރިޔާ އަޙްމަދުދާއިާރގެ މެންބަރު  މައްޗަންޮގޅީ އިތުރު

ކުރާއިރު ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުންނަ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ، އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ މިތާ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ފާސް

ތެރޭގައި އެ ޤާނޫނުގެ ބާރުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހަމަގައިމު ވެްސ 

 ނެއް ފާސް...އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިކަާމ ގުޅޭ ކަމެްއ. އަދި ރިޕޯޓަކުްނ ޤާނޫ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ އަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންާޑކުރެިވގެން

ހިނގާ މައްސަލަތަކުަގއި ވަިކ ކަމެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންާޑކޮށްފައިވާ މަްއސަލަތަކަށް ސީާދ 

ފޯކަސްކުރަްއަވއިގެން ވާހަކަފުުޅދެއްކެވުމަށް ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެީކަގއި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

އާދެ،  ުކޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް. 31/3ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި މި އޮންނަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންެމ  1އަޅުަގނޑު މި ޤާނޫނަށް ބަލައިލާއިރު 

ކުއްޖަކަށް ވެސް އެްއވެސް ަތފާތުކުރުމެއް ނެތި އުނގެނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެްނވެޭއ. އާދެ! މި ޙައްޤު ކަަށވަރުކުރުމަްށ 

ޓަކައި، މި ޙައްޤު އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުދިންނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް އުނިވެފައި ހުރި ބައެްއ 

ކަންތައްތައް ކުަޑކުދިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އެ މަޤްޞަދުގައި މިއަދު މި ގެނެވުނު ިއޞްލާޙުތައް ގެނެސްެދއްަވއި، 

ންގެ މި މަޖިލީހާ ހަމައަށް ފޮނުވައިެދްއވި ކަމަށް ަޓކައި މި ކޮމިޓީން ކުެރްއވި އަދި ނިންމަވައިެދއްަވއި ައޅުަގނޑުމެ

ނުޑ  ނޑު ިމ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާ އަދި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަަކށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ދެންމެ ިމ ފާ ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ ހަގަކޮށްލި މާއްދާ އިްނ ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެްނ ދައްާކއިރު، އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރީސްކޫލުަތކުގެ ކުދިންނަށް ލިބެންވާ ަޙްއޤުތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހިންގާ ވަރަށް ގިަނ  ރަށްފުށުގައި މިހާރުވެސް ަވރަށް ހަމަ އަޅުގަ

ބަ ހުއްޓޭ. އަދިވެސް ފަން ޖިފުޓިތައްހެްނ ހިންގާ ޕްރީސްކޫލުތައް އެަބ ހުއްޓޭ. ައޅުަގނޑު ިމގޮތުން ޕްރީސްކޫލުތައް އެ

ފާހަގަކޮށްލަން، ދާއިާރގެ ެއްއ ރަށް ކަމަށް ވާ ހދ.ފިނޭަގއި ފަނުން ހިޔާކުރެވިަފއިވާ ްޕރީސްކޫލެއް ހިންގަމުންދަނީ. 

ނޑަކަްށ  އިގެ ޕްރީްސކޫލެއް. ފޮތްތައް ނުބެހެއްޓިގެން އަދި ކުދިްނ ފޫޓުގެ ޖާގަ  12ފޫޓް  12ޖާގަިއގެ ގޮތުން ގާްތގަ

ކުޅެން ބޭނުންވާ ސާމާނުތަްއ ނުބެހެއްޓިގެން، މީދަލާއި ުކރަތްޕާ އަދިވެސް އެހެން އެްއޗެހި އަރާތީވެ މުަދއްރިސުްނ 

ނޑު އެންމެ ފަހުން ދާއިރާ އަށް ކުރި ޒިޔާަރތުގައި ވެސް އަނެއް ުދވަހު ކުދިން ވަދެ  އެ ތަނުގައި މި އުޅެނީ. އަުޅގަ

ތިބެންޖެހެނީ. އާދެ، މީދަލާއި ކުރަތްޕާ އަރާ ތަނެްއގައި މި ތިބެންޖެހެނީ. އާދެ، ވަރަށް ދަތި ހާލެއްގައި މިއަުދ 

ޕްރީސްކޫލު؛ އެ ޕްރީސްކޫލު ހިންގަމުން އެ ދަނީ. އަދި އޭގެއިތުރަށް ދާއިާރގައި ހުރި ެއހެން ބައެއް ޕްރީސްކޫލުތައް 
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ނޑު ފާހަަގކުރަން. ހދ. ނައިަވއިދޫަގއި ދެ ޕްރީ ސްކޫލު ހުންނައިރު ވެސް ވަރަށް އުނަދގޫކޮށް ހި ްނގަމުންދާކަން އަުޅގަ

އެއް ޕްރީްސކޫލެްއަގއި އަދަދު ވަރަށް މަދުކޮށް މި އޮންނަނީ. މީ ވަރަށް ުކޑަ އާބާީދއެްއަގއި ދެ ޕްރީސްކޫލު ހިްނގަމުން 

ނޑުމެްނެގ މި  ނޑުމެން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ާވހަކައާ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕްރީސްކޫލިަތްއ  ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން މި ކަންކަން ރަނަގޅަށް ބަލަހަްއޓާ ވާހަަކ ދައްާކއިރު، އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންނާ އަދި އެކި ޖަމާޢަތްތަކުެގ ފަރާތުން މި ކުރަމުންދާ  ހިންގުމުގައި އަުޅގަ

ނުޑ މަ ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ަރއްޔިުތން މި ކަންކަމަށް ެއއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ ސައްކަުތގައި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އެގޮުތގައި ޕްީރސްކޫލާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހެދި، އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަނުން 

އަދި މި ކުދިންނަށް ވީހާވެސް ހަމަހަމަ ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ، ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ރަްއާކތެރިކުރެވި

ަގއި  2113ޖެނުއަރީ  2ޓަކައި ވަރަށް ރަނގަޅު ގަާވިއދެއް ވެސް އެކުަލވައިެލވިފަިއާވކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. 

ޑިުޔޭކޝަނުން ވަނީ ެއކުލަަވއިލާފަ. ޕްރީސްކޫލުތައް ހިންގުމާ ބެޭހ ވަރަށް ފުރިހަމަ ަގވާއިެދްއ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ

ނޑުމެްނގެ ރަށްތަކުގައި ޕްރީްސކޫލުތަުކަގއި ކުދިން ތިބި އަދަދާ އަދި މިހާރުވެސް ޕްރީސްކޫލުތައް  ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ހިންގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިުރ، މާ ރަނގަޅު އެކަށޭނެ ކުރިެއރުންތަކެއް ނުހޯދި މި ވަީނ ައޅުގަ

ހުރިހާ ފަރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން؛ ހަމަެއކަިނ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާެތއް ނޫން. މިކަމާ ގުިޅގެން މި 

އެއްބާރުލުންލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ުނލިބިގެންކަން ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. މީގެތެޭރގައި ހަަމ 

ދިފައި ހުރި ޖަމާޢަތްތައް ވެސް ީމގައިޝާމިުލވާ ގޮތަށް. އަދި މިކަން ކުރަމުން ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަާކ އަދި އުފެ

ގެންދަވާ ޖަމާޢަތްތަކާ އަދި ަކއުންސިލްތަކަށް ވެސް އެ ބޭުފޅުންނަށް އެ މަސަްއކަތްތައް ުކރެވޭނެ ވީާހވެސް ފަހި ގޮތެއް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހޭކަން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރު މި އޮތް ޕްރީސްކޫލު ނިޒާމުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެވެމުން މި ދަނީ ވަަރށް ހަމަ ހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ކަމަށް. ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންގެ ޕްރީސްކޫލުގެ އުމުރުފުރައިެގ ޤާނޫނު ގައި ކިތަންމެ ރަނގަަޅށް ލިޔެފައި އޮްތ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ ަކންކޮޅުތަުކގައި ވަރަށް ތަފާުތކޮށް ތަޢުލީމު މިހާރުވެސް ދެއްވަމުންދާކަން އަޅުަގނޑު 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނ ޑު ަރއީސަށް ޝުކުރުދަންނަވާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަުޑއްވަރީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު
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 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ އްވަރިމަޑު

ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަކީ  31/3ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ަވރަށް ހިތާމަކުރަން، ޤާ ނޫނަކުން ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުަތްއ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސަްއކަތްތައް ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ިތއްބެވި ަބއެްއ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް ަޓކައި، ައޅުގަ

މެންބަރުން ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާީތވެ. ޤާނޫނުތަކުން ބޭރުން، ޗާޓުން ބޭރުން އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ކުރަްނ 

ނޑުމެންގެ މާޒީްނ ފެންނާން އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ދިމާކު ރީމާ ކުރަންޖެހުނު ހިތިތަޖުރިބާ އަޅުގަ

މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކޮްށ، އެ ޙައްޤުތައް އެ ކުދިންނަށް 

ނަށް ގެނެވޭ އިްޞލާޙަށް ބަލާއިރުގައި މި އިްޞލާޙުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ދެން މި ޤާނޫ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ  ދެކެވޭ ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމުގެ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުަގއި ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމަކީ އަޅުގަ

ޭވއިރު އަޅުަގނޑު ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް. އެހެންނަމަވެްސ ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމުގެ ވާހަކަ ދެކެ 

ނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ސަރުާކރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަުމންދާ ޕްރީސްކޫލުތަކަށް ވެސް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އަުޅގަ

ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ެގންދަވާ. މެންބަރަކު ދާދި ދެންމެއަކު ފާހަގަކުެރްއވި ގޮތަށް، 

ނަ އަހަުރގެ ޖެނުއަީރ މަހުގައި ހެދުނު ަގވާއިދެްއެގ ދަށުން ޕްރީސްކޫލުތަކަށް މާލީ އިނާޔަތް ވެސް ސަރުކާރުން ވަ 2113

ފޯރުކޮށްދެއްވާ. ޕްރީސްކޫލުަތުކގައި ިކޔަަވއިދެްއވަމުންދާ ޓީޗަރުންނަށް ވެސް މާލީ އިނާޔަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާ. އަދި 

ފުރިހަމަުކރުމަށް ޓަކައި، ވެސް ސަުރކާރުން މާލީ އިނާޔަތްތަްއ  ސްކޫލުތައް ހިންގުމަށް ަޓކަިއ އިދާރީ ކަންކަން

ނޑު  ފޯރުކޮށްދެއްވާ. އެހެންނަމަެވސް މީގެތެރޭަގއި ވެސް ުފރިހަމަ ވާންޖެހޭ ބައެއް ަކންކަން ހުރިކަން އަުޅގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގިއ މިހާރު ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންެގންދާ ޕް ރީސްކޫލު ތަޢުލީމުގެ ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ

ތެރެއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުްނދާ ޕްރީސްކޫލު ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ނާސަރީ، ބޭބީ ނާސަރީ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެތެޭރގެ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަތަކީ އަޅުގަ ހިމެނިފައެއް ނުވޭ. އެހެންަނމަވެސް އަުޅގަ

ުއޅުްއވަމުންގެންދަވާ ބެލެނެވެރިން އެ ކުދިންގެ ދަރިންނަށް އެންމެ ޅަފަތުގައި ވެސް ތަޢުލީމު ރަށްތަކުގައި ދިރި

އުނގަންނައިދޭން ބޭނުންވާކަްނ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ނާސަރީ އަދި ބޭބީ ނާސަރީ އަށް ވެސް ދަރިވަރުންގެ ފޮނުވަްނ 

ނޑުމެ ންގެ މުޅި ޕްރީސްޫކލު ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބެލެނެވެރިްނ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ެއކި  ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. އަނެއް ކަމަކީ ައުޅގަ މަރުޙަލާ ވެސް ހިމެނެންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

މާރާތްތައް ޙަޤީޤަތުގައި ހުރީ ވަރަށް ދަށު އިހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ޕްރީސްކޫލްތަކުަގއި ހުރި 

 މްރާނީ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާގެޢު، ޖެހިފައި އޮތް ދާއިރާއެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަަރއްޤީކުަރންއްަގއި. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރަޖައެ

ފަސް  .މާރާތްކުރުމުގެ ޕްލޭނެއްޕްރީސްކޫލް އި، އޮތް ޕްލޭނެއް މާރާތްތައް. ސަރުކާރުަގއި އެބަޕްރީސްކޫލް އި
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ހިނަގމުންދާ ޕްރީސްކޫލްތައް ހިންގާނެ ފުރިހަމަ އިމާރާތްތައް  ރާްއޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައިދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ރުއަހަ

. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި ގެ ވަޢުދު ސަރުކާރުން ވަނީ ވެފަކަމުސަރުކާރުން ތަރައްޤީކޮށްދެްއާވނެ

ކޫލް ތަޢުލީމަކީ ސްޖެހޭ. ސަބަބަކީ ޕްރީ ކުރަން އެބަަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަަވސްޖެހެނީ މި މަސައްކަތް އަޅު

ނުޑގެ ދާިއރާ ކަމުގަިއވާނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ހަރުދަނާއަޅުގަ  މިސާލަކަށް  ،ކުރަންޖެހޭ ތަޢުލީމަކަށް ވާތީ. އަުޅގަ

ސްކޫލް މިހާރުވެސް ހިނގަމުން އެ ދަނީ ސުނާމީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ޓަކައި އި ޕްރީމަޑުއްވަީރގަ 

ޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ކޮށްގެން. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެްއަގިއ އަްއ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީ ހިޔާ ވައްސެ އޭރު ހެދުނު 

ނޑުމެބޭނުންވަނީ،  ނޫނުގެ ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން. މި ޤާއިޞްލާޙުކުރަންެޖހޭ ކަންކަން. ން ތަރައްޤީމި ކަންކަމަކީ ައޅުގަ

އަށް  ކުޑަކުދީްނގެ ޙަްއޤުތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ .ނީމު ބަދަލުތަކެއް މި ގެނެވެއިން ޙަޤީޤަތުގައި ަވރަށް މުހިއް ރީޢާޛަ

ނޑުމެންގެ މުސްތަޤް ގެންދީ ކޮށްރައްކާތެރިކުެރވެނީ. ުކޑަކުދީްނގެ ޙައްޤުަތއް ފުރިހަމަ އަށް ރައްކާތެރި ބަލް މެނުވީ ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތަޢުލީމީ ނިާޒމުައޅު  .އުޖާލާއެްއ ނުކުެރވޭނެ ނޑުމެން ބޭނުންވާ ޙަގަ ޤީޤީ ނަތީޖާ ގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުނެރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުާރ 

 ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއި ރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފު

 ށް.މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަ

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ބެހޭ  ރުމާކުކުދީންގެ ަޙއްުޤތައް ރަްއކާތެރިކުޑަ  31/3ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ނުޑ  ؛ކުެރވޭ ތަން ފެންނަމުން އަންނައެ އަށް ޢަމަލު ،ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި މަންޒަރު ފެންނާތީ އެކަމާ އަުޅގަ

ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ައދާކުރަން. އާދެ! މި ކަމަީކ  ެދއްވި އެންމެހައިކޮށްން. އަދި ިމކަމުަގއި މަސައްކަތްއުފާކުރަ

ސަރުކާރުން ހުރިހާ  ،ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ،ރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިންމިހާރުވެސް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެ 

ނަޑެއޅި ނުވެ މިހާތަނަށް ދަމުން ފީޛުއެ ކަން ތަން އޮންނަ ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސްހަމަޖެހިފައި  ،ޚަރަދެއް ކުރާ ގޮތަށް ކަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މިހާރު އިތުރަށް މި ހުށަހެ މި ޅުނު އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އެ ކަމަށް ޢަމަލީ ދާ ދިއުން އަޅުގަ

އެ ކުދީްނގެ މުސްތަޤުބަލް  ،ސްކޫލްތަކަށް ސަރުކާުރގެ ަޚރަދުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވި ޕްރީ ހުރިހާ ،ސިފައެއް އައިސް 

ކުރާެނ ފުރުޞަތު މި އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާެއކުަގއި މި ބިނާ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް

ލުވުމަށް ޓަކައި ކުޅޭެނ، ކުޅިވަުރކުޅޭނެ ތަންތަން ދީން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް މުނިފޫހިފިއިޞްލާޙުގެ ތެޭރގައި އެ ކު 
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ނޑަށްދާހެދިގެން ކަމުގެ ސަބަބުން މިހާރު މި ފުުރޞަތުގައި އެބަ ލިބޭ. އަދި މި  ނެ ކަމުގައި ޔަޤީްނކަން އަުޅގަ

ނޑުެގ ދާއިރާގެ ހަތަރު ރަުށގައިާޚއްޞަކޮށް އަ ،ވާ ސްކޫލްތަކަށް ދީމާވެފައި މި ޕްރީ ެވސް ސަރުކާރުން މިހާރު މި  ުޅގަ

ސްކޫލްގެ ޚަރަދުތައް ސަލާންޖަހަިއގެްނ ޕްރީ، ދިމާލުން އާދޭސްކޮށްއިން ފަރުނުޖެއްސިގެން އެކި ދިމަ ދެއްވާ ފައިސާ

ކަމެއް. އެއީ މީގެ ފަސް  ހޯއްދަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. މި ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑު މިއަދު ވަރަށް އުފާކުރަްނޖެހޭ

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ބަެއއް ސްކޫލްތައް ހުރި ހާލަތު ފެނި ނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާ ،އަހަރު ކުރީން އަޅުގަ އާ އަޅުގަ

އިން  ުކރެވި އަދި މިހާރުވެސް ސަރުާކރުން އެ ދެްއވާ ފައިސާތާނަގއި އިމާރާތް ްސކޫލެއް އެޕްރީ، އެުކގައި ވާދޫ ސްކޫލް 

ނޑުގެ އެހީތެރިކަމާ .ންފޫނުބެދިގެންދާ ތަ ހުރޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ދާއިރާެގ  އެކު ހަމަ ޖެހެމުންދާ ސްކޫލެއް އެބަ އަޅުގަ

ިހތްހަމަޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮުތގަިއ  ،ހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުާފވާ ވެސް އެބަ  އެހެން ސްކޫލްތައް

ފަހަރު ޝުކުރު އަދާކުރަން.  ށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް އަދިވެސް ެއއްއެބަ ޤަބޫލުކުރަން. އެ ކަމަށް ޓަކައި މި އިޞްލާޙު ހު

ނޑު ފާހަގަކުރަން މިކަހަލަ ގޮ ބިންގާ ފުރިހަމަ ގޮތެްއަގއި  ަތކަްށ ކުޑަކުދީްނގެ މުސްތަޤުބަލުގެ އަދި ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ

ވަބާ ާއއި މިކަހަލަ  އޮތް ތަނުަގއި ޑްަރގުގެ  ނަމަ އެ ކުދީްނގެ މުސްތަޤުބަލް ކުރިޔަށްއެޅިގެންދާ ކަމުަގއި ވާ

ނޑަށް  .ދާނެ ކަމަށްންތައްތަކުގެ ތެެރއަށް ވަެދގެންދިއުމުގެ ދޮރު ބަންދުެވެގންހުރި ނުރަނގަޅު ކަ މުޖުތަމަޢުގައި އަޅުގަ

އަިދ  .އަހަރު ނުވާ ކުދީން އުމުރަށް ޖަލަށް ލެވިފައި ހުރި ވާހަކަ 12ހުރި އުމުރުން  މިހާރުވެސް ފާހަގަކުރެވިަފއި ެއބަ

ކުރަމުންދާ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެފަދަ ކުދީން އެ ހިސާބަށް ދާން ހުރި ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ންފީޛުޖަލުގައި ތަ

އްޓަންކުރާނެ ފުރުޞަތު ބަ ،މި ކަމުގެ ސަބަބުން އެ ކުދީންގެ މުސްތަޤުބަލް އުޖާލާވެ ،އޭގެ ކުރިން ބަންދުވެ 

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުްނ ަފދަ މާޙަމިހާރުވެސް މިނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑު އެދެނީ ފަހިވެގެންދާ އުލެއް ކުދީންނަށް އަުޅގަ

ށް ނިކުތުމަށް ޓަކައި ކުދީންނަށް އެ ކުދީން މުޖުތަމަޢަ ކުރަުމންދާފަދަ ޙުކުމް ތަންފީޛުޖަލުގަިއ އެ  ،ފަހިކޮށް ނުދެވި ތިބި

ލިބޭނެ ގޮތް ށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ވެސް ެއ ކުދީންނަ

 ފަހިވެގެންދިޔުން. ައޅުަގނޑު އެދެނީ މިހާރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.އަޙްމަދު މުބީނަ

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނޑުމެންެގ  ` އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. އާދެ! އަުޅގަ

ބެހޭ ޤާނޫނަކީ  ކުރުމާކުދީންގެ ަޙއްޤުތައް ަރްއކާތެރިކުޑަ  31/3ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުރިމައްޗަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފަިއ މި
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ނަޑށް ވެްސ ލިބޭނެ ވަރަްށ ބޮޑު ޙަޤީޤަތުގަ ނޑު ވެްސ މި އިޞްލާޙު ިމގޮތަށް ާފސްެވގެން ައއުމަކީ އަުޅގަ އި އަުޅގަ

އަންނަނީ  ކުރަމުން މި! އަޅުަގނޑު އަބަުދވެސް ވަކާލާތުޖެހުމެއް ކަމުގައި މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. އާދެހިތްހަމަ

ޭއގެ ސަބަބުން  ،ގޭްނގުތަްއ އުފެދިގެން ،ކިެއކި ވަބާތަުކގައި ޖެހިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެްއެކނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ

ނޑު އަބަދުެވސް ދައްކަުމން މިއަންނަ ވާހަކައިޖް  ،އަކީ  ތިމާޢީ މައްސަލަތައް ނިުކމެގެން އަންނަ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަޢުލީމީ ރަނގަޅު ނި ވާހަކަ ބަދުެވސް ދަްއކަމުން މިއަންނައަޅުަގނޑު އަ ރާއްޭޖަގިއ  ޒާެމއް މިއަކީ އަުޅގަ

 ތިމާޢީ މައްސަލަތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނިކުމެގެން މިއިޖްއެިކއެކި  ރާއްޖޭގައި ނެތުމުގެ ސަބަުބންނޭ މިޤާއިމްކުރެވިަފއި

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުރަން އެދޭ ކަމުަގއިވާ އަންނަނީ. އެހެންވީާމ، ތަޢުލީމީ ނިޒާ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ މެއް އަުޅގަ

ނޑުެމން  ގެސްކޫލްރަނގަޅު ޕްރީ، ޖެހޭ ކަމަކީ މަ ވެސް ކުރަން މި ފުރަތަ ޖެހެނީ.  ކުރަން މިޤާއިމްނިޒާމެއް އަުޅގަ

 .ރަށުގައެއް ނޫންރި ހަމައެކަިނ ބޮޑެތި ރަށްރާއްޖޭގައި ހު ޖެހެނީކީ މި ކުރަން މިގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްސްކޫލް ރަނގަޅު ޕްރީ

ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަީކ ހަމަހަމަ ރައްޔިތުން ކަުމގަިއ  ،މަތީގައިރަށްރަށެއްގަިއ ހަމަހަމަކަންހުރިހާ 

 ،ނުދީރަށަށް އިސްކަންކޮށްދޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަްނަކން ކުރުމުގައި ސަުރކާރުން ަވކި ރަށްކަަށވަރު ޤާނޫނުއަސާސީން އެބަ 

ނޑު ދެކޭކަންހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ،ހުރިހާ ރަށަކަށް މު ރަށް މުހިއްގޮުތގައި ވަމަތީ މިކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ހިލޭ ޕްރީސްކޫލްގެ ކުރޭ ހުރިހާ ކުދީންނަށް ންބާާރތުން އެބަ ބަޔާނޫނެއްަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް ސަރީޙަ އިކަމެއް. މިފަދަ ޤާ

ނޑު  ތަޢުލީމު ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެީއ ދައުލަތުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތެްއ ކަމުަގއި އެބަ ަބޔާންކުރޭ. މިއަދު އަުޅގަ

ސްކޫލްގެ ކުދީން މިހާރުވެސް ކިޔަވަމުން އެ ބިލެތްދޫ ޕްރީ ނީ މިއަންނަ އަހަރު ފެށިގެން އަންނައިރުގައި ފ.ހިތާމަކުރަ

 ށް ދީފައިވާ ޖާގަެއއްގެ ތެރޭ...އެ ުކދީންނަ ،ރޫމެއްގެ ތެޭރގައި ތްދޫ ސްކޫލްގެ ްކލާސްއަންނަނީ ބިލެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު  ާދއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު އަުރވަނީ  . އަުޅގަ

 ށް.ޝާހަ ޢަލީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ށަހެޅިފައިާވ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހު ކުރުމާކުދީންެގ ޙައްުޤތައް ރަްއކާތެރިުކޑަ 31/3`. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1މި އިޞްލާުޙގެ  ؛އިޞްލާޙަކީ އަުޅަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ސްކޫލް ޕްރީދިވެިހރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ެވސް  ،ވަނީ ކޮށްފައި މިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާން

ސްކޫލްގެ ވާހަކަެއއް ހަމައެކަނި ޕްރީ؛ ނަވީ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތުމެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމާއި ސާއި ފަށާ ތަޢުލީމާއި ތަޢުލީމާ

ކުރަްނޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަުޅަގނޑުމެން އެ ދާއިރާަތކަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ކަަށވަރުނޫން އިނގޭތޯ. ވީާމ، 
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އެ ސްކޫލްތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ދަރިވަރުންނަްށ އަދި  އެިކ ސްކޫލްތަކުގެ ފެންވަރުަތކާނިސްބަތްވާ ދާއިރާތަުކގެ 

ނޑުމެން ެއޑިުއކޭޝަންެގ  ،ކީ އެކަީށގެންވާ އެއް މިންަގނެޑއްަގއި ހިފެހެއްޓޭދެވޭ ތަޢުލީމަ އެއް މަންހަޖަކަށް އަުޅގަ

ކުާރ  ށް ޓަކައި މިކުރުމަގެ ތެރޭަގއި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުނުވަތަ ތަޢުލީމީ އިދާރާގެ ފަރާތުން އެއް މަންހަޖެއް ،ފަރާތުން

ނޑުމެންނަށް ހާސިލު އެ ަލނޑުަދނޑި މަސައްކަުތގައި މު ތަޢުލީމަކީ ވަރަށް މުހިއް ސްކޫލްޕްރީ؟ ކުރެވޭތޯއަުޅގަ

 .ޔާތް ފެށޭ ހިސާބު. ތަޢުލީމީ ހައެޅޭ ހިސާބުއީ ދަރިވަރުންގެ ފުރަތަމަ ބިންގާެވސް ނެތް. އެ ޝައްކެއް .ތަޢުލީމެއް

އްސަާސއަކަށް ދަިރވަރުން ޮގސް ހޭނެން ފަށާ ހިސާބު. އެ ށް ނުވަަތ މުއަ ތަ މަދުރަސާއަކަދަރިވަރުންގެ ތަރުިބއްޔަތު ުނވަ 

ން ައޅުަގނޑުމެންގެ މުދައްރިސުންާނިއ އްޖަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ލަންބާލަިއ، ބޭނުން ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުރަހިސާބަކީ އެ ކު 

ހުނަރާއި  ގައި ތިބެންޖެހޭނީ ތަޖުރިބާ އާއިސާބުހި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެދުރުންނަށް ފުރަތަމަ ވެސް ލިބޭ ހިސާބު. އެ

އެ ކަންކަުމގެ ތަުރބިއްޔަތު ލިބިފަިއވާ މީހުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ންނީ ގޮތުން އެ ކަންކަމަްށ ޤާބިލު،ފަ

ތުަގއި ްސކޫލް ތަޢުލީމް ދޭ ޓީޗަރުންނަކީ ހަރުދަނާ ބައެއްގެ ގޮޗާސް އެޯސސިއޭޝަނުން ެވސް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޕްރީޓީ

 އަސްކޮށް ލިބޭ ަބއެްއގެ ގޮުތަގއި ހެދުމަށް ޓަކައިޓްރޭނިންގަތއް ކޮންޓިނު، ތަރުބިއްޔަތު ލިބިފަިއވާ ބަެއްއގެ ގޮުތަގއި

ބޮޑަށް މި މަސަްއކަތް  ެބހޭ އިދާރާތަކުން ވެސް ިމއަްށވުރެ ޖެހޭ. ައދި ދައުލަތުގެ މި ކަންކަމާ ކުރަން އެބަވަކާލާތު

 .ހުރިހާ ުމދައްރިސުންނަށް ދަންނަވަން ތަހުނިޔާ ނިމިގެންދިޔަ މުދައްރިސުންެގ ދުވަހުގެ ޖެހޭ. އަުޅަގނޑު  ކުރަން އެބަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޕްރީްސކޫލް ތަޢުލީމުއަދި އަ ފުރާއެްއެގ ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރީސްކޫލް އުމުރުޢާއްމު ުޅގަ

ދިނުމަށް ޓަކައި މީދޫ ދާއިރާެގ ގައި ހަމަޖައްަސއިގޮތު  ބަެއްއގެ ސަރުކާުރގެ ބަލަދުވެރިންކަން އޮތްދަރިވަރުންނަކީ 

 ކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަެހޅުއްިވ ކަމަށް ޓަަކއި އެ ނަކުން ެއކަްނ ލާޒިމްޤާނޫ ،ޔާމްތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޢިއްޒަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާ ރު ކޫލްތައް މިހާސްއަކީ ޕްރީ ކުރަން. އަުޅގަ

އެ އަށްފަހު  ހަދާލަނީ. ސްކޫލެއްޕްރީބޭނުންވީމަ ކޮންމެވެސް ޖަމާޢަތަކުން  ،ަގއި އެަބ ހެދޭޚާއްޞަކޮށް ރަށްފުށު

. ކޮށްސްކޫލްަތކުެގ ހާލަތު މިހިރީ ތަފާތުބެލެިނވެރިކަމުެގ ެތރެއަށް ޕްރީސްކޫލްަތއް އަންނަން ފަށާއިރު ޕްރީ ދައުލަތުގެ

ނޑުމެން މިއަްށވުރެ މަކީ ެވސް އަޅު އެހެންވީމާ، މި ކަންކަ ނޑުމެްނގެ  މިއަށްވުރެން ބޮަޑށް ވިސްނައި، ފުންކޮށް ގަ އަުޅގަ

ލަތަށް ލާޒިމްކުރަނީ ކޮންޮކން ޕްރީސްކޫލްތަކެްއގައިޯތ، ށް ނުވަތަ ދައުތަުޢލީމް ސަރުކާރަ ގެސްކޫލްޕްރީތެރެއިން 

ޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެތަނުގައި ދިހަބާރަ ހާސް މީހުން އު 11ކިހާވަރެްއގެ އާބާީދއަކަށްތޯ، ނުވަތަ ރަށެއްގެ މިސާލަކަށް 

ނޑައެޅެން. އެހެންވީާމ، މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް...  ޕްރީސްކޫލް ހުންނަންޖެހޭތޯ އެބަ ޖެހޭ ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕާޓީގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދަންަނަވއިލާނަން. ަވގުތު ހަމަވުމާ ގުިޅގެން ޖުމްހޫރީ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަވުގތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 
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ނޑު އެ ވާހަކަ ދަްނނަވާނުލެވި އޮތީމަ، ޕާޓީ އަށް  މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންގެ ރަނގަބީލު ޖެހިފައި ވަނީ. އެކަަމށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ކުރިން އިޢުލާންކުރި ަވގުތު ހަމަވެފައި ވާތީ އެކަްނ އެގޮތަށް ނިމުނީ. އެއީ އެ ، ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު

ކަމުގައި ުސވާލެއް އުފެދިގެންުއޅޭހެން ހީވެގެން ކުރިއަށް އެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. 

 ށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ މެދުހެންވޭރުއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  31/3ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ގެންނެވި ރިޕޯާޓ ގުޭޅގޮތުން އަދި ކޮމިޓީެގ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް އިޖްތިމާޢީ ކޮ

ނޑުގެ ވެސް ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންަތއް ދަންނަަވއިލާނަމޭ ހިތާ މި ތެދުވީ.  މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ައޅުގަ

ނޑު ވަަރށް ކުރާހިތްނުވާ ކަެމއް މިައދު މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަެވސް އެ ބަ ޖެހޭ މި ވާހަަކ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މަޖިލީހުގެ އެއް މެންބަރަުކ އަނެއް މެންބަރަކަށް ުނވަތަ  ނުޑ ޭބނުމެއް ނުވޭ އަުޅގަ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

މަޖިލީހުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް، ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނުކޮށް ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް؛ އެބަ ުއޅޭ މަދު 

މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ޮގތަށް މަޖިލިސް އޭޒް އަ އިންސްޓްޓިއުޝަން މަޖިލީހުން  މެންބަރުންތަކެއް މަޖިލީހުގެ

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ަމޖިލީހުގެ ކަރާމާތާއި ރަްއކާތެިރކަމާ، މަޖިލީހަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް 

ނުޑ ދަން ނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްކުރާ ަބއެްއ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ުއޅޭ. ައުޅގަ ނަވަން މި ުއޅޭ ވާހަކަ އަކީ އަުޅގަ

ަގޑިއިރު މި ކަމަށް  2ކޮމިޓީތަކުން؛ މިސާލަކަްށ މި ބިލު ދިރާސާކުރި ކޮމިީޓެގ މުޅި ރިޕޯޓަށް ބަލައިާލއިުރގަިއ 

ވަން ހޭދަވެފައި އޮތީ. އޭގެތެޭރަގއި އެބަ އޮތް އަދި އިތުރު ބައެްއ ފަރާތްތައް ގެނެސްގެން ވެްސ ވާހަކަދެއްކިފަ. ދަންނަ

މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި ޙަޤީަޤތުގަިއ؛ މި ބިލުގައި ވަރަށް ިގނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން މިހާރު އެއްެޗއް ފޮނުވާއިރަްށ  ޔަޤީނުން ވެސް އެބަ ހުރި. އެހެން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ އަޅުގަ

ހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެއީ ގޯްސކޮށް އޮތް ކަމެއްޯތ، ނުވަަތ އެ ާޤނޫނުގައި އޮތް ވަރަށް ގިަނ އެްއގޮތަކުްނވެސް މި މަޖިލީ

ނޑުމެްނގެ ގިނަ ޤާނޫނުތަކަށް ބަލައިލާއިރު، މިސާލަކަށް  ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރިތޯ މިހާރު ސަރުކާރުން ނުކޮށް. އަޅުގަ

މަވެސް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެްއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނަށް ބަލައިިލ ނަ

މަޖިލީހަށް ވެސް، މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ވެސް ނުޮކށްދީ ވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ މީގެން އެްއވެސް ކަމަކަށް 

ލައިލަންޖެހޭ، މުިޅ ބަލައިލުމެއް ނޯވޭ. ޤާނޫނު ެގންނައިރަށް، ކުީރގައި ޙަޤީޤަުތގައި ކޮމިޓީން މަސައްކަްތކުރާިއރު އެބަ ބަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ކޮމިޓީގެ ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ  2ޤާނޫނު އެބަ ކިޔާލަންޖެހޭ.  ގަިޑއިރު ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ތެރެއިން ކޮން ބޭފުެޅއް ކަެމއް ނޭނެގ މުޅި ޤާނޫނު ިކޔާލީ. ސަރުކާރަްށ މި ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަންަތއްތަްއ؛ 

ްއާކތެރިކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް އެބަ ކުރޭތޯ ެވސް ބަލައިނުލާ. އެ އަންނަ ގޮތަކަށް ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ރަ
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ނޑުމެން މަޖިލީހުން  ނިންމާލަނީ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ، ހަމަ ކުަޑކުޑަ މިސާެލްއ ދަންނަވައިލާނަން. މިސާލަކަްށ އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ސިޓީއެއް މިއަުދ  ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތް ބަެއއް ބޭފުޅުން ގޯހޭ އަޅުގަ

އޮތް ޙަޤީޤަތުަގއި އެޖެންާޑކުެރވިފައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ދެ މެންބަރުން ވަކިކުުރމަށްފަހު އާ ދެ މެންބަރަކު 

ނާއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ޢައްޔަންކުރުމުެގ ވާހަަކ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަްނތައް އެޖެންާޑކުރީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ޤާނޫ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި 

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެން 31/3ގެންދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަނީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާއަކަށް ނޫން. އަށް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މަްއސަލަ އަިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ނޑު ކަންބޮުޑވޭ އިނގޭތޯ މިހާރު  ނޑު އަޖައިުބވެ ައޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނީޑގައި އިންނަާވއިރު ތި ކަހަލަ ވާހަކަ ވިދާުޅވަމުންދާތީ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކިތަންމެ މެންބަރެއް ހަމަ  ތި ގޮ

ނޑު ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މި ވާހަކަދައްަކނީ މި ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް އެ މެންބަރުން  މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ންދިޔައިރު ހަމަ ހުއްޓުވުމަކަށް ގެންނަ ތަނެއް ވެސް، ނޫނިްއޔާ މައުޟޫުޢގެ ތެރެއިން ވާހަކަފުޅުދަްއކާށޭ ވާހަކަދަްއކަމު

ނީޑގައި އިންނަވާއިރު ވިސްނުން އެހެން  ވިދާޅުވި ތަެނއް ނުދެކެން. މީ އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަެމްއ. މިއަދު ތި ގޮ

ންބޮުޑވޭ. ޙަޤީޤަތަީކ ައޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ވެްސ، ގޮތަކަށް ބަދަުލވެ، ަބއްަލވަމުންދާތީވެ ައޅުަގނޑު ކަ

ނާއިބު ރައީސް ވެސް ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ުކރަމުންދާ ތަނެއް މިއަދަކު ނުފެނޭ. އެހެން މި ދަންނަވަީނ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުިވ ސިޓީ އިލެްކޝަންސް ކޮމިަޝނުގެ ދެ މެންބަރުން ަވކިކުުރމަށް ރަ

ނަޑއެިޅގެން އެަބ އެނޭގ  ފޮނުއްވި ިސޓީ އެޖެންޑާކޮށް، އެޖެންޑާކޮްށގެން ިމއަދު ުކރިއަށް ގެންދަންއުޅުނީ. ހަމަ ކަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެ މެންބަރުން ވަިކކުރީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށްކަން. ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށްކަން. އެހެންނަމަވެސް ެއ 

 ުސވާލު ކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ... ސުވާލެއް ނުކުޭރ. އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 31/3އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއާކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު މީ ވަަރށް ކުޑަުކޑަ ިއޞްލާޙެއް. ިމ 

ވަނަ މާއްދާ އަްށ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާެޙްއ މި އިޞްލާޙަކީ. މި އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން  1ނޫނުގެ ޤާ

ނޑުމެން ހުރިާހ މެންބަރުންގެ ވެްސ ވިސްނުްނފުޅު މި ހުރީ ޕްރީސްކޫލްގެ  ނޑު ޮގތެއްަގއި އަުޅގަ ވާހަކަދަްއކާއިުރ، މަިއގަ

އި ޕްރީްސކޫލް ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމާ އަދި މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ތަޢުލީމާ ގުޅޭގޮތުން. އެއީ މި މާއްދާގަ

ވާހަކަ އާިއ ެއ ކުދިންެގ ަތރުބިއްޔަުތގެ ވާހަކަާއ މި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް އެކުެލވޭ ާމއްދާެއއް މ މާއްދާ އަީކ. 

ނޑުމެންެގ ދަރިންނަށް ތަޢުލީމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ކުަރއްާވ  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނައިާލއިުރ ސަރުކާރުން އަުޅގަ

މަސައްކަުތގައި ސަރުކާުރގެ ިއޚްލާޞްތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ތަޢުލީމީ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެކަމާ 

ަގއި ރައީސް މައުމޫން ދިވެހި  1372މެދު އެއްވެސް ަޝއްެކއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަްށ ދަންނަވާ ނަމަ، 

ރު ހިންގެވުމާ ަހވާުލވެަވޑަިއގެންއިރު އޭރު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ިލޔަްނކިޔަން އެނގޭ މިންވަރަީކ، ސަރުކާ

މީުހންނަކީ ލިޔަންކިޔަން ނޭނޭގ މީހުން. އެހެންނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނު ފެއްެޓވި،  21ގާތްަގނޑަކަްށ %

އޭގެ ދިހަވަަރކަށް އަހަުރ ފަހުން ނިންމަވައިލެއްިވއިރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ފެއްެޓވި އަާސސީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮްގރާމް 

އަކީ ލިޔަންިކޔަން ދަންނަ މީހުން. އެހެންވީމާ،  31އާ ހަމައަށް ޖެހުނުިއރު ރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ 1331%

ން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު މަަސްއކަތެއް ކުރަްއވާ ނަމަ، ޭއގެ ެހޔޮ ނަތީޖާ ވަރަށް ައވަސް ުމސްތަޤްބަލެއްަގއި ފެންނާނެކަ 

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އެނޭގ. ޕްރީސްޫކލްގެ ތަޢުލީމުގެ ވާަހކަ މި ބިލުން އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާއިުރ  މިއިން އަުޅގަ

ގަިއ  2112/1ޕްރީސްކޫލާ ބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ވެސް ެއކަން ސަރުާކރަށް ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފަ. ޤާޫނނު ނަންބަރު 

ރި ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމަށް ސަރުކާރުން ހުރިހާ ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެފަިއ އެބަ ހު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އާބާދީއަކަށް، ހުރިހާ ރަށަކަށް އެއްވެސް ތަާފތުކުރުމެއް ނެތި ޕްރީސްކޫލްެގ ތަޢްލީމް ދޭންވާނެ ކަމަށް. 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު ދިވެހިރާއްޖޭ 2112އެހެންނަމަވެސް  ގެ ބަޖެްޓ އެކުަލވައިެލވިގެންިދޔައިުރ، ވަަނ އަހަރު އަުޅގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިހާުރ އުފެދިފައި މި އޮތީ ަކއުްނސިލްތަކެއް ާރއްޖޭގެ ރަށްަތއް 

 2112ހިންގަން. ކައުންސިލްަތކުގެ ޤާނޫނުގައި ަކއުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެްއގެ ޮގތަށް އޮވޭ. އެހެންވެ 

ނަ އަހަރު އެކުަލަވއިލެވުނު ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ، އެޑިުޔޭކޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެުޓަގއި ޕްރީސްކޫްލ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ވަ

އެްއވެސް ފަިއސާެއއް ހިމަނާފައެއް ނެތް. ަކއުންސިލްތަުކން ހިމެނި. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ެއއްޗެހިަތއް 

ށް ވަނިްއޔޯ އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްީރގެ ބަޖެޓުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ދިރާސާކުރިއިރު އެ މީހުން މި ހީކުރެްއވި ކަމަ

ނޑައިާލފައި ބަޖެޓް ފާސްެވގެންދިަޔިއރު ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމަށް  ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ބަެޖޓުން އެްއޗެހިތައް ކަ
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ކެްއގެ މުވަްއޒަފުންެގ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ފާސްކޮްށފައެއް ނެތް. ދެން ކުރަންޖެހުނު ގޮތަކީ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަ

މުސާރައިަގއި ހުރި އިތުރުަގޑީެގ ލާރި އާއި ކުނިކަހާ ފޮޅަން ހުރި ލާރިއާ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެްއކޮށްގެން އެ އަހަރު އެ 

ވަނަ ައހަރު ހިނގި ކަމެއް. އެހެންީވމާ، އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު  2112މީހުނަށް ފައިސާ ދޭން މި ޖެހުނީ. މީ 

ކަންަތއް ކުރުމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާ ުނލައި ކަންތަްއ ކުރުމާިއ ބަލަންވާ ވަރަްށ ނުބަލާ ކަންތަްއ މަސައްކަތްކޮްށގެން 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ތަރުބިއްޔަުތވާންވީ އަުޅގަ ކުރުމާ؛ ކިތަންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހަމައަކަށް އެޅެްނވީ މިދެންނެިވ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނުަގއި ާލޒި މްކޮށްފައި އޮތަސް، ނެތަްސ އަުޅގަ

ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެންނެވި މި ޤާނޫނަކުން ސަރުކާރަށް 

ނޑުމެން ނުކޮށްގެން ިމކަން ކުރާކަެށއް. ުކޑަކުދިްނގެ ޙައްޤު  1ތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ލާޒިމްކުރަނީކީ ނޫން ކޮންމެހެން އަުޅގަ

ނޑިކޮށްލާަފއި އޮތް ާމއްދާެއއް އަޅުަގނޑުމެން ވަިކވަކިކޮށްީލ މި. މީަގއި ހުރި  ވަނަ މާއްާދގަިއ އޮްތ، އެްއޮކށް ބޮ

 ބައިތައް ވަކި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ސިކުންތު. 21މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބާކީ ަވގުުތ އޮތީ 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ުކން ޖާދުލެއް ހަދައިލާފަިއ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ަބއެްއ ސަރުާކރުތަކުން ކުރާ ކަެމއް ބަހަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ާބވަތުގެ  ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމުެގ، ރައްޔިތުން އުފާކޮށްލުުމގެ ކަްނތައްތައް. މި ބިލު މީ އަުޅގަ

ކަމެއް. ޤާނޫނު ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ އެންމެ ދަށް ފެންވަރުގެ ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް އެްއޗެއް އޮތް ގޮތަްށ، އޮތް 

ބާރާތް ގެަނއުން. އެއީ ޤާޫނނު ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ ޢިލްުމގަިއ ކިަޔވައިދޭ ެއއްެޗއް. ޤާނޫނުައސާސީަގއި އޮްތ އިބާރާތް އޮްތ އި

ވަަނ  36ގޮތަށް ޤާނޫނުަގއި ލިޔުްނ ެއއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް ނޫން ކަމަށް. މި އޮީތ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ލިޔެފަ. އެެހންވީމާ، ސަރުކާރުތަކުން ކުަރންޖެހޭ ކަމަކީ، ކޮންކަމެއްތޯ  މާއްދާގެ )ށ( ަގއި މި ވާަހކަ ތަފްސީލުކޮށް

ތަޢުލީމު ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންވީ. ކޮންކަެމއްތޯ ތަރައްޤީ އަްށ ޓަަކއި އެކަމުަގއި ކޮށްދޭްނވީ. ީކްއވެގެންޯތ 

ޕޯުޓގައި އދ. އަށް ހުށަހެޅި، ކުދިން ސްކޫލްތަކަށް ނުފޮނުވައި ތިބީމާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރި 211

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކަްށ ސަރުކާރުތަކުން ފިޔަވަޅުނާަޅނީ. މި ކަންތައްތަކެއް ނޫންތޯ ސަރުކާރުން ބަލަންޖެހެނީ. 

ޤާނޫނެއްގަިއ، ޤާނޫނުައސާީސގަިއ ލިޔެފަިއވާ ކަމެއް ޤާޫނނަކުން އަނެްއކާ ރީޑްރާފްުޓޮކށް ލިޔުމަކީ ެއއީ ބަހަކުން 

ހެދުން ކަހަލަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކަންތައް ނުކޮށް ޢަމަލީ ގޮތުން ތަޢުލީމީ ކަންތައްތަކުަގއި  ޖާދުލެއް
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ނޑުމެން ސަުރކާރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ދަންނަވަން. މުދައްރިސުްނ  މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަ

 ޕްރޮޓެސްޓުކުރަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއް ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު. 

 

 ޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްމިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ަތއް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލު ުކޑަކުދިްނގެ ޙައްޤު 31/3އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ިރޕޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގަިއ 

ދަ ބިލެއް ހުށަހެޅި، އަދި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް މީގައި އެބަ ހުރި ކަންނޭނގެ. މިފަ

ނޑު މި  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި، ރިޕޯޓަށް މި ކުރެވޭ ބަހުސަކީ ަސރުކާރަށް މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް ޫނން ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވީ ބަެއއް  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންެމހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ދަންނަވަން. އެހެން ައޅުގަ

ނޑަެއޅި، ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުން ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުންދާއިުރގައި ީހފުޅުކުރަްއވަނީ އުސޫަލކާއި ަހމައަކާއި ގޮެތއް ކަ

ތާވަލެއް ޭރވުމަކީ ެއއީ ވަިކ ފަރާތަކަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން ކަމުގައި ެދކިލަްއވާތީ. ފަހަރެއްަގއި ެވސް ެއއެއް ނޫން. 

ޔަތަކީ ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ފަށާ ތަޢުލީމޭ ނުދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޤްޞަދަކީ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ނި 

ކަމުގައި ވިޔަްސ، ކަމެއް ފެުށމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ައްސލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއކަމަކަށް ނިޔަތްގަނެގެން އެ ކަމެއްގެ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޕްރީ ްސކޫލް ތަޢުލީމަކީ ކުޑަކުދިން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ކަޑައްތުކުުރން. އެގޮތުން އަުޅގަ

ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ަޓކަިއ ފުރަތަމަ މާޙައުލަށް ކުދިން ްޓރެއިނިންދިނުމަށް ޓަކައި ކުިދންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުކަމުަގއި 

 ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ދެކިަލްއވާނެ. ޙަޤީޤަތުަގއި މި ކަންކަުމން ކުދިންގެ ހިތުަގއި ަޝއުުޤވެރިކަމާ އަދި ފަށާ ތަޢުލީމު 

ވިޔަްސ، މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު ކަމުގައި ވިަޔސް ކުދިންނަްށ ފުރަތަމަ ލިބޭ ފިލާވަޅަކީ ެއުކދިންގެ ހަޔާތުަގއި އެ ކުދިން 

ނުޑ  އެ ކަްނކަން ކުރިޔަްށ ގެންދިުޔމުގައި އެންމެ އިްސކުރާނެ ިސފަތައް ެއކުލެިވގެންދާނެ ެއއް އަސާސް. ވީމާ، އަުޅގަ

ރުން މިފަދަ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަމުން، ދެވެންހުިރ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ަސރުކާ

ނޑައަުޅްއވާ ކޮންމެ ސިޔާސަތަކީ އަދި ކޮންމެ  އެކުދިންނަށް ޓަކައި ވެސް ައދި ޢާއްމުންނަށް ވިޔަސް ދޭން މި ކަ

ނޑު ނޑުމެން އޭގެ އުފާވެިރ، ފަޚްރުވެރިކަާމ އެކުަގއި އަުޅގަ މެން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ކަމުަގއި ޚިދުމަތަކީ އަޅުގަ

ދަންނަވަން. އަދި ފަހަރެްއަގިއ ބައެްއ ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުެވލައްވަފާނެ ކަންނޭނގެ، ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ަބއެްއ 

ނޑަނޭިޅ ކުިރއަށް ެގންދެވޭނެ ކަންތައްަތކެްއ ނޫ ން. ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިއިްނ ެއއްވެްސ ކަމަީކ އުސޫަލކާިއ ހަމައެއް ކަ
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ނޑު ޙަީޤޤަތުގައި ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން.  ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އެކަމަކަްށ ަވގުތެއް ބޭނުްނވާނެ ކަންަތްއތައް ކަުމގައި އަުޅގަ

ވީމާ، މިއިން ކޮންމެ ކަމަީކ ވެސް ކަެމއްގެ ތެޭރަގއި ހުރި އުނިކަންތައްަތކަށް އަލުްނ އިޞްލާޙުކޮްށގެން ކުރިޔަްށ 

ށް ވާތީ އެ އުސޫލުން މިަސރުކާރުން ވެސް، ިމއަދުގެ ަސރުކާރުން މިކަންކަން އަލުން ގެންދަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ަކމަ

މުރާޖަޢާކުރައްވައި އަނެްއކާ މިކަންކަން ދިރާސާކުރަްއަވއި މީގައި ހުރި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މި ކަންކަން  ކުިރޔަްށ 

ތޯ މި މަސައްކަތް މި ގެންދަވަނީ. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ގެންދެވޭތޯ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްނމެ ތުއްތުކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ދެވޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ރަޝީދަށް.މުޢާޒު މުޙައްމަދު 

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ުކޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުާމ  31/3`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވާ އިޞްާލޙުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮށް މި ގެނެސްފައި

ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙުަތކެއް. ީމގެ ސަބަބުން ކުަޑުކދިންނަށް ޕްރީސްކޫލްގެ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް 

ނުޑމެން ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުެރވޭނީ ހަމައެކަނި  ލާޒިމްެވގެންދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ކާރަކަށް ނޫން. މައިންބަަފއިންނާ އަިދވެސް މުދައްރިސުްނނާ މިހެންގޮސް ތަފާތު އެތައް ފަރާތްތަކެއް މެދުވެިރވެގެްނ ސަރު

ކުރެވޭ މަަސއްކަަތކުން މެނުވީ ުކޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތކެްއ ރައްކާތެިރއެްއ ނުކުެރވޭނެ. މައިންބަފައިން ވެްސ؛ 

އް މައިންބަފައިން ވެކްސިންދިނުމަށް ދެކޮޅުހަދައި، މިފަދަ ދަށު ކުޑަކުދިންނަށް މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ ބައެ

ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ކުރަމުްނދާ ތަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ވެސް ރަނގަޅުޮކށްގެން މެނުވީ ުކޑަކުދިންެގ 

އްކަން. ތަމްރީނުވެަފއި ތިބި ޙައްޤުތަކެްއ ރައްކާތެިރެއއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން މުދައްރިސުންގެ އެބަ ވާހަކަދަ 

ނޑުމެންނަށް ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުތަކެއް ރަްއކާތެރިެއްއ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  މުވަްއޒަފުންތަކެއް ނެތި އަުޅގަ

ސަރުކާރުން މިއަދު ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނަންޖެހިފައި އޮތް ަކމެއް މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކޮށް، އާދެ! މުދައްރިސުންނަށް 

ވާ އުޖޫރަެއއް ދިނުމަކީ މިއަދު ސަރުކާރަށް އަުޅަގނޑު އިލްތިމާްސކޮށް ޮގަވއިލާ ކަމެއް. މުދައްރިސުންނަްށ އެކަީށގެން

ނުޑމެން ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މި ކުާރ  ރަނގަޅު ެއކަށީގެްނވާ އުޖޫރަެއއް ދިނުމެއް ނެތި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ސަރުކާރުން މަސައްކަތަީކ ހަމަ ބޭކާރު ަމސައްކަތަކަްށ ެވގެން ދިޔުމަީކ ަހމަ ވަރަށް ގާތް ކަެމއް. އާދެ! އަުޅގަ

ޔަޤީންކުރަނީ، މިފަދަ ކަންަތއްތައް މި ކަންތައް ސަރުާކރަށް ލާޒިމްކުރުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން އެކަީށގެންާވ 
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. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންގެ ވަސީލަތްތަެކއް، ޕްރީސްކޫލް އެޅުން ފަދަ ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރުން ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ަކމަށް

ދާއިރާ އަށް ވިސްނައިާލއިުރގަިއ މިއަދު ވެސް ަނޑެއްާލގެ ޕްީރސްކޫލެއް ނެތް. ޕްރީްސކޫލެްއެގ ގޮތުަގއި މިއަދު ހިްނގަނީ 

ނެޑްއގައި. ހޯޑެއްޫދގައި ޕްރީްސކޫލެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތްއ  އަމިއްލަ ފަރާތެްއގެ ެގއެްއގަިއ ކުޑަ ކޮޓަިރގަ

ކާރުން ވިސްނާަވޑަިއގެްނ މި ރަށްރަށުގައި ޕްރީސްކޫލްތައް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ އަުޅަގނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ސަރު

މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން މި ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ވިސްާނވަަޑއިގެން މި ކަންތައްތައް ޮކށްދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

 ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  އުއްމީދުކުރަން. ފުރުޞަތު ދެްއވި ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޚަލީލަށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

`. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާެއކު މި 

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސާ އަދި މަިޖލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ތި  މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާއި ހައިބަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި

ގެްނނަވާފަިއވާ މުހިއްމު ބަދަލާ ދޭތެރޭގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ އާއި ުޝކުރު ވެސް ިތ  ބޭފުޅުންގެ ހެދުންއެޅުމަށް

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވަން. އެާއއެުކގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ތަނުގައި ވާހަކަެދއްެކވި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހަށް މަލާމާތްކުރައް ބައެއް ަވއިފި ވާހަކަ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތަީކ އެ އިރެްއގައި އޮންނަ ސަުރކާރަކަށް މުހިއްމު މަގުތަކެްއ 

ނޑުމެންނަށް ދައްކައިދިނުން. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެންމެއަކު އަޑުިއިވގެންދިޔަ ވާހަކަތަެކއް، މިކަހަލަ ވާަހކަ ތަކެއް އަުޅގަ

ދެންމެއަކު ައޑުިއިވގެން ހިނަގއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީެގ ކުރިން ރަްއޔިތުންގެ އަޑުނޭުހމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާަރކަށް 

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ފެނިފަ. އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި...  ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިއްޒަތްތެ ، 31/3ރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަ

 ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްާކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓަށް އަމާޒުކުރަްއވަިއގެން ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނެއް 

ހެދިގެންދާއިރުަގއި މި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން ކަންތައްަތްއ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަން އަބަދުވެސް. މި 

ބަްސ އިްއވުމަށް އޮންނަ މަޖިލީހެއް. އެހެްނވީމާ، މި މަޖިލީހުން އަބަދުވެސް ސަުރކާރަކަްށ  މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ

ދައްކައިދޭނީ އެ އޮންނަ ހަމަމަގު، ރަނގަޅު ަމގު. އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަިދ ފާހަގަކުރަން އެބަ ޖެހޭ 

އް ަކނަޑއަޅަިއ ރައްޔިތުންނަށް ެއ އޮންަނ ޤާނޫނުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި އެ އޮންަނ އުސޫލުތަކެ 

ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު މި ޚިދުމަތުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުން. މި ޤާނޫނުން ވެސް މި ކޮށްދެނީ އެކަން. ރައްޔިތުްނނަށް

މު ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން، ކުޑަކުިދންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިުކރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން، ގެނެވިފަިއވާ މުހިއް

އިޞްލާޙުަގއި ބަޔާންކުރާ ިޚދުމަތަކީ މުހިއްމު، އަދި ލިބިދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަން 

ބަޔާންކޮށްދިނުން. ބަސްނާހާ ސަރުކާރެއް އަންނަ ަވގުެތއްަގއި މި ޚިދުމަތްތައް ނުހުއްޓޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިނުމުގެ 

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ޮބޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ، ޔަޤީންކަން ރަްއޔިތުނަށް ފޯުރކޮށްދިނުން . މި ފުރުޞަތުގަިއ އަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުން ކުޑަކުދިްނެގ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުުރމަށް ޓަކައި އަންނަ އަހަރު 

މިހާހިސާބަށް ސަރުކާރަކުން ކުރަްއވާފަިއވާ އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ ޕްރީސްކޫްލގެ ނިޒާމަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. 

ކަމެއް ނޫން ޕްރީސްކޫލްަތއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަަސއްކަތްތަަކކީ. އިރާދާކުެރްއވިްއޔާ އަންަނ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި އެކަްނ 

ނޑުމެންނަށް ވަީނ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އެަކމަށް މި ސަރުކާރަށް ހަ މަ ހިމެނިގެންދާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ

ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަދި ެއއާެއކުަގއި ތަޢުލީމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުަރއްާވ ޤާސިމް ިއބްރާހީމް ކަހަލަ ބޭފުޅުންނަށް 

ނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   މަރުޙަބާ އާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

 ސަޢުދު ޙުސައިނަށް.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ލިނގިލީވި

ރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ަރްއކާތެރިކު 31/3ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. އާެދ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު މަރުޙަބާ  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

އާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާއެީކަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ 

ނޫނަކަށް ބަދަލުވުމުެގ މަރުޙަލާ އަށް ގެނެސްދެްއވީީތވެ ުޝުކރު ދަންނަވަން. އާެދ، މިީއ ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ބިލު ޤާ

ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް މި ގެނެވިގެންދަނީ. ދިވެިހރާއްޖެ ތަރައްޤީވަމުން މި ދާ ހަލުވި ސްޕީޑާ އެއްގޮތަްށ 
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ދި މުހިއްމު ފަރުވާތައް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންސާނީ ަކރާމާތަށް ބޭނުންވާ މިފަދަ ތަޢުލީމީ އަ

ނޑައެޅެން. މިައދު މި ދަނީ މި ކަންތައްތައް  ތެރެއަށް ގެނެސް، މި ކަންކަން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ނިޒާމުތަކެްއ އެބަ ޖެހޭ ކަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން މިއަށް ގެެނވުނު އިޞްލާޙުަގއި އަ ލިއަުޅވާލަފައި ތަންފީޛުކުރެިވގެން. އެހެންނަަމވެސް އަުޅގަ

ހުރި ބައެއް މުހިއްމު ކަްނތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ޕްރީްސކޫލްގެ ޚިދުމަތްތަކާ އަދި ކުޅިވަާރއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 

ޚިދުމަތްތައް؛ މި ކަންތައްަތކަީކ ފަހަކަށްއައިްސ ެއކި ޤާނޫނުތަކުަގއި ބަިއވަރު ކަންތައްތަެކްއ ތަކުރާރުވަމުންދާ ކަންކަްނ 

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން. އެއީ ީމގެތެރޭަގއި ލާަމރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއި ކައުންސިުލތަކުގެ ަމއްޗަށް ާލޒިމުކޮށްފައި  ކަމުގަިއ އަުޅގަ

އެބަ އޮތް ކުިޅވަރުކުޅުާމއި މުނިފޫހިފިލުވުމާ އަދި ހަމައެއާއެީކަގއި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ. މިފަދަ މުހިއްމު 

ގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްީރެގ ކަންތައްތަެކއް އެބަ އޮތް. ހަމައެއާެއކީ 

ސިޔާސަތުެގ ތެރެއިން މި ަކންތައްތައް ތަންފީޛުކުެރވޭ. ެއހެންވީމާ، ސުވާލުަތކެއް އުފެދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންކަްނ 

ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ބާުރވެރިކަމުަގއިތޯ މި  ބައްޓަންވަމުން މި ދަނީ. އެީއ ކޮން ޤާނުނަކުންތޯ މިއަށް ޢަމަލުކުރަންފަށަންވީ؟

ކަންކަން ތަންފީޛުކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ކައުންިސލުތަކުން މި ޚިދުމަތްދެއްވަން ފެށީމާ ދައުލަތުން ބަޖެޓް 

ދޭންވެސް ބައެއް ފަހަރު ުއނދަގޫ މަރުޙަލާއެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ އެޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

ކޮށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަްނވީމަ ބޭނުންވާ ބެޖެޓް ެއ މިނިސްޓްރީ އަށް ނުވަތަ އެ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށް ތްރޫ

ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ބަޖެޓް ލިބިގެން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް 

ގައި ަތކުރާުރކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ، މި ކަްނކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ެއިކއެކި ޤާނޫނުތަކު 

އެްއގޮތްކުެރވިގެްނ ައއި ނަަމ މިއަށް ވުރެ ފުރިހަމަވީްސ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފާަހަގކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ޖުމުލަ 

ބެންޖެހޭ ތަޢުލީމީ ފަރުވާ އާއި ގޮތެްއގައި ިމއީ ވަރަށް މުހިްއމު މަސައްކަތްތަކެްއ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކުަޑކުދިންނަށް ލި

ތަރުބިއްޔަތާ އަދި މިފަދަ މުހިއްމު ކަންތައްަތއް ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރުމަކީ ދިވެހި ަރއްޔިުތން ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު 

ކުރިއެރުމެއް. އެކަމަށް ަޓަކއި މި ސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑު މިއަދު ހަމަ ޝުކުުރދަންނަވަން. މިފަދަ މުހިއްމު 

 ތައް ިދވެހި ރައްޔިުތންނަށް ލިބިގެންދާނެތީވެ ޤާނޫނީ ގޮތުން. ޝުކުރިްއޔާ. ކުރިއެރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް.

 

 މާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސް
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުކޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަްށ 

. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރިހަމައަްށ ތާއީދު ވެސް ކުރަން. އަިދ އެކަމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ  ރަށުަގއި ޕްީރސްކޫލް ހާލަތު ވެސް ވަރަށް  3ތަނުގައި މި ދަްއކަނީ ޕްރީްސކޫލްގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ދަށުދަރަޖައިގަ ހުރިކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ފިޔޯރީ، ފަރެސްމާތޮޑާ، ރަތަފަންދޫ ސްކޫލްގައި އިމާރާެތއް 

ނޑު ފާހަގަކުަރން.  އެހެންކަމުން މިއަދު މި ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ނެތި، އެ  ކުދިންތައް ކިޔަވަުމންދާކަން އަޅުގަ

ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާަފއިވާ ިފޔަަވޅު ެވސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށް ެއކަމަށް ޓަކައި ސަުރކާރަށް ޝުކުުރ 

ކުދިން ސްކޫލަށް  211ތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރައްަވއިިފ، ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ތަނުން ޢިއްޒަތް

ނުފޮނުވާ ތިބި ކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސއަކުން ނެުރނު ރިޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ 

އުސޫލެއް، މިއަދު އެޗް.އާރު.ސީ.އެމުން ނެރުނު ރިޕޯޓު ނެރެފައި އެ ވަނީ އެއްެވސް ދިރާސާއެްއ ކުރުމެއް ނެތި، 

ހަމައެއް ނެތި ބަޔަކު ނެރެފައިވާ ރިޕޯެޓއްގެ ަމއްޗަށް ބެްއލެވުމަށްފަހުގައޭ. މިފަދަ ބޮޑެތި މުއައްސަސާތަކުން ރިޯޕުޓ 

ނެރެންޖެހޭނީ ބަޔަކު އެްއެޗްއ ނެރެފައި އޮްތކަމުަގއި ވީަނމަވެސް ެއއަށް އެ ބޭފުޅުްނ އަމިއްލަ އަށް ދިރާާސއެއް 

ނުޑ ހެއްދެވުމަށްފަހުގައި. އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެްއގަިއ އެ ބޭފުޅުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓު އަުޅގަ

ހަރުކަށި އިބާރާތުން މި މަޖިލީހުގައި ކުށްވެިރކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ 

ކޫލުގެ ހާލަތު ރަނގަުޅެވ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ގޮތުަގއި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ައންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕްރީސް

ރައްޔިތުންނަށާ އަދި އެ ުކދިންނަށް ފުރިހަމަ ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކީ އެ ސްކޫލުތަކުގައި ިކޔެވޭނެ ފުރުޞަތު 

 .الم عليكمالس  و ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ުއއްމީދުަގިއ ވަިކވެލާނަން.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުަޑކުދިންެގ ، 31/3ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢި

ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ެބހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވާ ނިންމެވި 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފުރުޞަތުއަރުވަިއ ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި 

ނިމުނީ. އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައެްއ ނެތް. އަދި ޕާޓީތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގުތުތައް ވެްސ 

ވެސް ހަމަވެފަ. އިތުރު ޕާޓީއަުކްނ ބައެއް ޕާޓީތަކުްނ؛ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ަވގުތު ވެސް ހަމަވެފަ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަގުތު 

ވަނަ  3ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  71ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަެއއް ނެތް. އެހެންކަމަްށވުމާ ެއކީަގއި ގަާވއިދުެގ 

ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ، 31/3ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން. މި ބިލުގެ ވޯޓަށް އެހުން؛ މި  3ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމާ

ަގއި. މި ހިސާބުން މަޖިލީހުގައި އިތުރު މަސައްކަެތްއ 1:31ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ަގޑީަގއި. 
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ަގއި. ވޯުޓގެ މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަށް ދާނެ 1:31މިއަދުގެ ނެތުމާއި އެކީަގއި މަޖިލީސް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ 

ނޑާލަން.  ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މި ަވގުަތށް މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލއްުވން[  ]އަށް  13:31އިން  11:12: ޖަލްސާ މެދުކަ
 

 (ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާފައި ޮއތުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ަމސައްކަަތއިގެްނ އަެނއްާކވެސް އިމަސަްއކަތްތައް މެދުަކނޑަ  ` މަޖިލީހުގެ

ނޑު ނޑު ދަންނަވާލަން މެންކުރިއަށް ދިޔުމަށް ަޓކަިއ ައުޅގަ  .މި ފަށަނީ. ިޢއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

 ތަުކގަިއ ައވަސްކޮށްދިނުމަކީ ިރާޔސަތުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަތައް ކޮމިޓީ

ވެްސ ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތަްއ  އިރުމިދިޔަ ދައުރު ނިމުނު؛ ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް  އިކަމެއް. މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި އެބަ  ލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ޗުއްޓީ އެއް ނިމުމަށްފަހުގަިއ މަޖި ގެ ހުރި. ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި  ،ފެށިގެންދާއިރުަގއި މަސަްއކަްތތައް ހަލުވިކޮށް އަުޅގަ

ވާތީެވ  ކަމަކަށް ިރޔާަސތުން އެދޭ ދެްއުވމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށްއިއްކަތް ވީާހވެސް އަވަހަށް ނިންމަކޮމިޓީތަކުގެ މަސަ 

 އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ންނަށާއި މުޤައްރިރުންގެ ކިަބއި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަދި ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެިރން

 

 މަށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް. ެއއީ ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވަޓށް އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމަށް  12ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުަގނޑު މި

ހުރިހާ  .މެންބަރުންޢިްއޒަތްތެރި ދެްއވުމަށް ދަންނަަވން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިނގަބީލު ޖައްސަވަ ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަ

 ތައް ބޭފުޅުން ވެސް ކާޑުޮކޅުތަްއ ޗެކްކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު

ނޑު މި އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށްވޯަޓށް  .12ޗެްއކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ދަނީ.  ވޯޓަށް އަުޅގަ

ނޑިޮކޅުތަުކގަ ކޮްށލުމަށް ދަންނަވަން. ވޯޓަށް ނެދަވޑަިއގެން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކު އިށީ އިޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ގޮ

 . 12އެހުމަށް ހުރި ކަންކަން. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 
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މާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަަމށް ވޯޓަށް އެހުން. ޤާނޫުނ ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން -12.1

ތިމާޢީ ކޮމިޓީން ގެނަުއމުގެ ބިލު އިޖްރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުުކޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެ، 31/3ނަންބަރު 

 ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮތަށް ފާްސކުރެްއވުމާ މެދު ޢިއް ކޮމިޓީން ނިންެމވި ،ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް އިދިރާސާކުރަްއވަ

  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [  

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   11     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 11        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ިރކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުުކަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެ، 31/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ލާނަން. އިގޮތް ދަންނަވަ  ދެްއވިދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުގޮތަށް ފާސްކުރެްއުވމާ މެ ނިންމެވި

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 17. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 21ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަްށ 11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާްސވުމަްށ 11ިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ ޯވޓުަގއި ބަ. 12ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދެްއވި މެ

 މި ނަތީޖާއާ އެކު މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  .11. ޖުމްލަ؛ 26ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 
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 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.  13އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަން. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ، ކޮމިީޓތަކުަގއި ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނައްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާޢި

ދެއްވަިއގެން ކުރިއަްށ ތެރި މުޤައްރިރުން އެއްާބރުލުންއަވަްސކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތް

ެއްއ ނެތުމާ އެކު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ސަްއކަތެއްގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަން. މާދަމާ އަށް އެޖެންޑާކުރާނެ އެްއވެސް މަ

ކުރާނެ ވާހަކަ ންނާނެ ދުވަހެއް ަފހުން އިޢުލާނުއެއް އޮނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާމާދަމާ ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަން

  ދަންނަވަން.

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


