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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީލައިއައްސަލާމްޢަ ކޮމިޓީގެ  އަޝިކުމް.  ބައްދަލުވުން  35ރީ  މިމިއަދު  ފެށުނީ.  ވަނަ  އެޖެންޑާގައި  ކުރީ    ގެ  އޮތީ 

އެހުމުގެ   ވޯޓަށް  ބިލަށް  މުޅި  ބިލުގެ،  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއީ  ބިލު،  ނިންމި  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހު 

ގައި  ނިންމުމަށްފަހު  ލައި މެން ކުރީ ދުވަހު އެ ބިލު އެކުލަވާއަޅުގަނޑު  ހަރަކާތެއް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ހިންގަނީ.

ޖެނެރަލަ ޢާއްކައުންސެލް  އިތުރު  ށް  ފާހަގަކުރެވޭ  ދެން  ހިއްސާކުރައްވާނެ.  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  މިތަނުން  އުސޫލުން  މު 

އެގޮތަށް ސަމާލުކަމަށް   ދެން  ޓަކައި.  ގެނައުމަށް  ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  އޮތްކަމަށް  ކަމެއް 

ކޮމިޓީން   ކޮންމެހެން  ކަންކަން  ބަލައިނުގަތުންގެންނަ  އަދި  ބަލައިގަތުމާއި  ނޫން  އެހެންވީމާލާޒިމްވެގެނެއް   .  ،

އެކަންކަމަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުނުއިރުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބަލައިގަނެވޭ  

އަޅު މެދުގައި  ބަޙުސްކޮށްލައިކަންކަމާއި  ކޮމިޓީން  އެއްކޮ  ގަނޑުމެން  ބިލު  އެޕްރޫވްކުރުމުގެއެ  ކޮމިޓީން    ،ށް 

ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު މި ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވަނީ. މި ވަގުތުގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އެބަ  

ދާއިރާގެ   އުތުރު  ސިރާޖު، ހެންވޭރު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި 

ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ  އިއްޒަ

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ޝަހީމް  هللا އިއްޒަތްތެރި 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނ  ޢަލީ ޙުސައިން، ވިލިޢަބްދުލްޙަކީމް، ކެންދޫ 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު. ބިލު ސްކްރީނުން މިހާރު    ،ފަހުމީ  ޒުސަޢުދު ޙުސައިން، ދެން އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާ

ކޮން ދާނަން  ކިޔާލަމުން  އޮތީ ފެންނަން. އަޅުގަނޑު  ނަންފެނިވަޑައިގެން، އެ  މާއްދާއެއް. ގާނޫނު    ، 2019/5  ބަރުމެ 

ގާނޫނީ   އަންނަނިވި އިޞް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެނައުން.  ފަންނުގެ ގާނޫނަށް  ވަނަ    33ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ    -1ލާޙުތައް 

ފަރާތްތައް   ؛ރިމަތީ ސުރުޚީގެ ގޮތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. އަ  1  -33މާއްދާގެ ފަހަތަށް   ހުވާކުރެވިފައި ނުވާ 

އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި    ނުގެމި ގާނޫ  -ގެ )ހ(  1ގެ    33ހުވާކުރުން.  

އޮތޯރިޓީ ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ތަޤަބޫލުކުރާ    ންގާނޫނަށް  މަރުކަޒަކުން  މަތީ  ޢުލީމުދޭ 

ތެރެއިން ޑިގުރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  ފުރަތަމަ  ރޮނގުން  ނުވާ    ގާނޫނީ  ހުވާކުރެވިފައި  ވަކީލުކަމުގެ  ގާނޫނީ 

ޚާއްޞައެ ފަރާތްތަކަށް  ޕްރޮގްރާ  1ކޮށްގެން  ންމެހައި  ތަމްރީން  ދުވަހުގެ  އެކުލަވާލައި މަސް  ކައުންސިލުން  ބާ    މެއް 

މާ  އެއީ  ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ދުވަހު  )ށ(ކުރީ  މާއްދާގެ    -އްދާއެއް.  މި 

ވަކި )ހ( ހިމެނޭ  ޕްރޮގްރާމުގައި  ތަމްރީން  ބަޔާންކުރާ  ބައިވެރިންގެ    ގައި  ޕްރޮގްރާމުގެ  ތަމްރީނު  އެ  ބައިތަކާއި  ވަކި 

ފަށާ   ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  އެކުލަވާލައި  ކައުންސިލުން  ބާ  އުސޫލެއް  ބަޔާންކުރާ  ގޮތް  ވަޒަންކުރާނެ  ފެންވަރު 

ފެށިގެން   ދިވެހި  7ތާރީޚުން  ތެރޭގައި  މި    ދުވަހުގެ  އަކުރުގައި  މި  ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ 



  

އެއްބައި   ތެރޭގައި  ވާހަކައިގެ  މަޝްވަރާއަށް  މިއީ  ފާހަގަކުރާ  އިތުރަށް  މިދެންނެވިގޮތަށް  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ   ބައެއް.  ވާހަކަ   7ގެނެވުނު  ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ  ދިވެހި ސަރުކާރު  ތެރޭގައި  ބައި.  ދުވަހުގެ  އަންނަ  މި   

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް.  މާއެހެންވީ އިއްޒަތްތެރި  މެދުގައި  މި  ، މިކަމާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެންމެ 

މި  ގާނޫނުގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނޭ މި  7ދަންނަވާލި މާއްދާ، އަކުރުގައި  

ކައުންސިލު މި އަކުރަށްބާ  މެންބަރުން  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  އެކުލަވާލާ އެ ޕްރޮގްރާމް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  މި    ،ން 

އެއްބަސް އެހެންވީމާމާއްދާއަށް  މާއްދާ  ވެވަޑައިގަންނަވާހެން.  މި  ދަންނަވާލިގޮތަށް  އެއްކޮށް  މި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ   ،

އިއްތިފާޤުން. )ނ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ފާސްވެއްޖެ  ޕްރޮގްރާމް    -(ވެސް  ތަމްރީނު  )ހ(ގައި ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގެ  މި 

  7ވާނީ މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ންފަށަ

ދަރިވަރުންނަ ދެވެނީ  މި  ފަދައިން  ދެންނެވި  ކުރިން  ވެސް  މިއީ  ފެށިގެންނެވެ.  ތާރީޚުން  ހަމަވާ   ، ށްދުވަސް 

މިގުރެޖުއޭޓުން ދެވެނީ  މި  ނޯޓިސްއެއް  ޕްރޮގްރާމުގައި  ނަށް  މި  ހިންގަމޭ.  އެބަ  ޕްރޮގްރާމެއް  ޒާތުގެ  ވެނި 

މުކޮށް އިޢުލާނެއް މި ކުރެވެނީ. ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް  އް، ޢާ  ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް

އޮތީ ފާހަގަކުރެވިފަ.    ކުރެވޭނެ ގޮތެއް މިށް މާކްސް ދެވި ނޫނިއްޔާ އެސެސް ޕްރޮގްރާމައެ  ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނެ ގޮތާއި  

ޢި އެކަމަށް... ދެން  ފާހަގަކުރެވޭނަމަ  ކަމަށް  އޮތް  ކުށެއް  އެއްވެސް  ބަހުގެ  ދިވެހި  އެއްވެސް  ބާރާތުގައި 

މި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   )ނ(ގައި އަޅުގަނޑުމެން  ޢިއާދެ! ދެންމެ  ތަބާރާތް އޮ  ލާޙެއް  ންކޮޅެއް އިޞް ތް ގޮތުން ކުޑަ 

ށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގައެވެ. މިގޮތަ  7ގެނެއްސި ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް. އެއީ  

ދަންނަވައި މާއްދާގެ    -)ނ(  . ލާނަންއެއްކޮށް  މި  ފަށަންވާނީ  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީނު  ބަޔާންކުރާ  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  މި 

ބަޔާންކުރާ  ފެށިގެން    )ށ(ގައި  ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ހަމަވާ    7އުސޫލު  ދުވަސް 

ނިހާދު.  ތާރީޚުގައެވެ.   މެންބަރު  މާއްދާއެއްއިއްޒަތްތެރި  ކޮން  ކު) ؟)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހަމަ  )ނ(ގައި  ޑަ  ކުޑަނ(. 

، އަޅުގަނޑު އެ މިހާރު  ލުކޮށްލެވުނީ. އެހެންވީމާމި ބަދަ  ބާރާތެއް ވެސް ނޫން ލަފުޒެއްގެ ތަންކޮޅެއްއެއް ޢިބާރާތް، ޢި

ދަންނަވައި ބަދަލުކޮށް އެއްކޮށް  ގޮތަށް  )ނ(ލެވުނު  ތަމް  -ލާނަން.  ބަޔާންކުރާ  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  ޕްރޮގްރާމް  މި  ރީނު 

  7  ވާނީ މި މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރު ގެޒެޓުގައި ޝާއިރުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންފަށަން

)ނ( )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ރ(.  ބަލައިގަނެވިއްޖެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތާރީޚުގައެވެ.  ހަމަވާ  މާއްދާގެ،    -ދުވަސް  މި 

މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކުރާ ތަމްރީނު    -މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނު ގޮތް މި ދަންނަވާލަނީ. )ނ(

)ށ(ގަ  މާއްދާގެ  މި  ގެޒެޓުގައި ޝާއިޕްރޮގްރާމް  ދިވެހި ސަރުކާރު  އުސޫލު  ބަޔާންކުރާ  ފެށިގެން  ޢުއި  ތާރީޚުން  ކުރާ 

ފަށަންވާނެއެވެ.  7ގިނަވެގެން   ތެރޭގައި  އެއްބަސްވެވިއްޖެ. )ރ(  ދުވަހުގެ  ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު  މާއްދާގެ    -މިގޮތަށް  މި 

ގާނޫނުގެ މި  ފުރިހަމަކޮށް  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ގެ    30  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  އަދި    2،  1ވަނަ 

ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ފައިވާ ޝަރުޠުގައި ބަޔާންކޮށ3ް



  

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! )ނ( އަނެއްކާ  ...33ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގާނޫނުގެ   21ގިނަވެގެން  

ބަޙުސައި ދަންނަވާލަނީ. )ނ(ކަށްތުރު  މި  ގޮތް  އެކުލަވާލެވުނު  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާއްދާގެ    -ފަހުގައި  މި 

ޝާއި ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރު  ދިވެހި  އުސޫލު  ބަޔާންކުރާ  ގިނަވެގެން  ޢު)ށ(ގައި  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ދުވަހުގެ    7ކުރާ 

ތަމްރީތެރޭގައި   ބަޔާންކުރާ  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  ޕްރޮގްރާމް  މި  ހުރިހާ  ފަށަންވާނެއެވެ.ން  މި  ކޮމިޓީގެ   މެންބަރުންނަށް 

)ރ( ފެނިވަޑައިގަތީ.  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ޕްރޮގްރާމް    -މާއްދާ  ތަމްރީނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  މި 

ބަޔާންކޮ  3އަދި    2،  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ    30ފުރިހަމަކޮށް މި ގާނޫނުގެ    ފުރިހަމަވާ  ތައްށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގާނޫނުގެ    21ފަރާތްތަކަށް އެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ބާ ކައުންސިލުން    33

ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މި މާއްދާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ރަނގަޅު ކަމަށް  )ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  

)ބ( ދެން  ގާނޫނީ    -ފެނިވަޑައިގެންފި.  ދަށުން  )ރ(ގެ  މާއްދާގެ  މި  ގޮތުން  އައުކުރުމުގެ  ހުވާ  ވަކީލުކަމުގެ  ގާނޫނީ 

ންމެ އަވަހަށް  ން ފެށުމަށްފަހު  ބާ ކައުންސިލުން އެވަކީލުކަމުގެ ހުވާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ

އިމްތިޚާ ބާ  ލާޒިމްވާނެއެވެ.  ބާއްވާ  ބައިވެރިވުން  ހުރިހާ  ނުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބަލައިގަނެވިފަ.  ވެސް  މާއްދާ  މި  ގާނޫނުގެ    -2މެންބަރުންނަށް  މާ   72ބުނެވިދިޔަ  އްދާގެ  ވަނަ 

ގޮތު  )ރ(ގެ  ފަހަތަށް  އިތުރުކުރުން.  )ނ(ގެ  އަކުރެއް  އެހެން    -)ރ(  72ގައި  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައި  މި 

އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު    ންތަކުން އަސްލާ އުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަވީނަމަވެސް ބޭރު ޤަ

އާދެ! މި މާއްދާ ވެސް، މި އަކުރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވިއްޖެ. .  ޖެހުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ

ދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ   ތަޞްމި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ   -3

، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެންވީމާޖެ މި މާއްދާ ވެސް. އެ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވިއް

އަހާނީ.   ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލަށް  މުޅި  ހިމެނޭގޮތުން  މާއްދާތައް  ހުރި  އެއްބަސްވެވިފައި  އޭގެ  އެންމެންނަށް 

 ކުރީގައި އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

އެއްބައި  ކުޑަ އެހެންނަމަވެސް،  އެއްބަސްވަން.  އަޅުގަނޑު  އެއްޗަކަށް  ހުރިހާ  މީގައި  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ހަމަ  ކުޑަ 

ބުފިއްޔަކާއި އެކަހަލަ ކަމެއް އެބަ  ގައި އިންނަނީ ޕްރޮގުރާމު، އަނެއްބައި ތަންތާ މި އިންނަނީ ޕްރޮގްރާމް. އުނތަންތާ

 އުޅޭ. 



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުންނަ ތަންތަންކޮޅު އިދާރީގޮތުން އެ    މެންބަރު. ބަހުގެ ތިހިރަ އަކުރުތަކުގެ ފިލި މި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި   އާދެ!

ހުރިހާ  ފުރިހަމަކޮށްލުމުގެ އިޚުތިޔާރުދޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސް މި ކުރާނީ. ދެ އަޅުގަނޑުމެން މި އިއްވި  ންމެ 

މުޅި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަން. ވޯޓު މި އޮތްގޮތަށް  އެދެން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ން ދެއްވު  މާއްދާތަކެއް 

ހުރިހާ ގޮތަށް  ދަންނަވާލި  މި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  ބިލު  މި  ބައިވެރިނުވަން.    ،އާދެ!  ވޯޓުގައި  މުޤައްރިރު 

ސް، ދެން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ފާސްވީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  އެހެންނަމަވެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު މި ފާސްކުރެވުނީ މި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ބާއްވައިގެން މިއަދު މި  

ހަފުތާ ފެށޭ  މި  ނިންމީ  މި  ފާސްކުރުމަށް  ބިލު  މި  މުޅި  މަޤުޞަދުގައި  ގެނައުމުގެ  އެޖެންޑާއަށް  ރިޕޯޓު  މި  ގެ 

ބޭނުމުގަ ހުށަހެޅުމުގެ  އިއަވަސްކުރުމުގެ  ކޮމެންޓަށް  ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޓީ  މި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ،  ދުވަހުގެ    3. 

ލިބިގެން ވެސް  އެހެންވީމާފުރުޞަތެއް  އެ  ވޭ.  ނުބޭއްވިދާނެ    3،  ހަފުތާގެ  ފެށޭ  އަނެއްކާ  ނަގާފައި  ދުވަސް 

މުގައި ވީނަމަވެސް.  އާދިއްތަ ދުވަހަށް މަޑުކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނޫނިއްޔާ ހޯމަ ދުވަހަށް މަޑުކުރިކަޅުގަނޑުމެން  އަ

ޓަކައި.  އެހެންވީމާ މަޤްޞަދަށް  މި  އަސްލު  ބޭއްވީ  މި  ކޮމިޓީ  މި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހު  ހޮނިހިރު   ،

ދާއިރާގަ  ގާނޫނީ  މިހާރު  އެދެނީ  ވެސް  ހުވާނުކުރެވި  އަޅުގަނޑުމެން  ދަރިވަރުންނަށް  ތިއްބެވި  ކިޔަވާވިދާޅުވަން  އި 

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް، މަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާތީވެ އެ ކޮން ސަބަބުތަކެއްތޯ ބެލުމެއް ނޫން ކޮންމެހެން.    ،ލަސްތަކެއް

ލޭނެ ގޮތަށް އަދި އެ  މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން މުހިންމީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުގެ މަޤުޞަދު އެއްކޮށް ނުގެއް

ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލިދިޔަ މުއްދަތު އަނެއްކާ އިތުރަށް އެހެން މުއްދަތުތަކެއް ނަގައިގެން އެކަމަށް އެހާ ބޮޑު ތަކުލީފެއް  

ވީހާ އުސޫލަކުން    ނުޖައްސާ  އެސެސްކުރާ  މި  ކައުންސިލުން  ބާ  އަދި  ތެރޭގައި  ފުރުޞަތެއްގެ  އަވަސް  ވެސް 

ވީމަ އެ ކުދިންނަށް، އެ ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް   ގާނޫނަކަށްފާސްކުރެވޭ ބިލު އެސެސްކޮށްގެން މިހާރު މި  

މެންބަރުންގެ   ހުރިހާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ތާއީދުކުރާތީވެ  މިގޮތަށް  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑު.  ވުން 

  މިއަދު ހޮނިހިރު ދުވަހު ތި   .ންބަރުންނަށްއިއްތިފާޤުން މި ފާސްވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެ

ކަމަށް   ދެއްވި  އެއްބާރުލުން  ވަޑައިގެން މީގައި  މެންބަރުންތަކެއް  މިހާ ފުލްކޮށް ގިނަ  ކޮމިޓީ  މި  ވަޑައިގެން  ބޭފުޅުން 

 ޓަކައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ނިންމާލީ.  

________________________ 

 




