
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ  ޤައުމީ ތަރައްޤީ  

  2015މ ރިޗު  11

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ލްޓީ އޮފް ފެކަލްޓީތަކުން މިހާރު ފެކަ ެއއްކަަލ ބައެއް އެހެނިހެން .މި ބިލުގައި އެބަހުރި ަބއެއް ކަންޮބޑުވުންަތއް އާދެ!

ޝަރީޢާއިން މިބައިަތއް އެބަ ިކަޔވައިދޭ ދެއްތޯ ަޤއުމީ ޔުނިވަރިސޓީަގއި ެވސް. ެފކަލްޓީ އޮފް  ޓަީޑޒް،އިސްލާމިކް ސް

ދެން އެކޮޅުގެ ބައެއް ައޅުަގނޑަށް ސީދާ ހިއްސާކުރެްއިވ ބައެއް ކުދިންގެ ކަންބޮޑުުވން ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ ޤައުމީ 

ވަނަ އަހަުރގަިއ  4ވަަނ އަހަރު  3ުދވަސް ވެއްެޖ މިހާރު  ކުދިން ވަރަށް ގިނަ އެއީ އެ  .ޔުނިވަރސިީޓ ފެށުމަށްފަހު

ނޫނީ ހަދާ  ،އޮންނަނީ ހޭކުދިންނަށް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު އެކޮޅުން ވެސް އެބަހުރި. ދެން އެ ތިބި ކުދިން

ނޑު މި ބިލު ބަލާިލއިރު އެ ެއްއޗެހި އެހާބޮަޑކަްށ  މީ އުޤަ .ސާފުވާކަށްދެ ނނީޔުނިވަރސިީޓގެ ދަށުންހޭ؟ ެދން އަުޅގަ

ީހވަނީ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެްއ  ށްގޮަތކަށް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަ އް ގެންނަޔުނިވަރސިޓީން އެްއވެސް ަބއެ

 ހުންނަ އެއްޗެއް ދިރާސާ ފުދޭވަރަކަށް ކޮށްފަހެން މީތި ނިންމަންވާނީ ދެއްތޯ. އެއީ ކިަޔވާ ކުދިންގެ ެވސް 

ދަނީ ނިޒާމު  ަގނޑަށް ފެްނނަނީ މި މަސް ދެން ކުޑަކޮށް މަޖިލީހުގައި މިވީމާ. ދެން އަޅު ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރި ބިެލއް 

ނޑު ހުށަަހޅަން މި ބިލު ދިރާސާކޮށް ގެއްިލގެންދާ މަހެއްގެ ގޮުތގަިއ. އެހެންވީމާ، މި އަންނަ މަހު  ގެ ނިޔަލަށް އަުޅގަ

 ނިންމަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މަްށ މި ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް ގެންދިއުމިހާރު އަޅުގަ

ތާއީދު ލިބިފައި މިމަހުގެ ނިޔަލަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތްތަްއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅައިއޮތީ  ޓަކައި މިހާރު މި

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އްޒަތްތެިރ ޢިއިތުރުން އަޅުަގނޑު އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށް. އޭގެ

މިކަުމގައި މި ބިުލ  ދި އެހާމެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ބިަލކަށްވާތީވެމު އަންވޭ މި ބިލަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިންބޭނު

ނޑުމެން  ،ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްަތްއ އަޅުަގނޑުމެން ގެންދާނެ ޮގތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެންދާނީ. އެވަކި  ނޑު  އެއް ވަކި މާއްދާތަކުންތޯ ނޫނިްއޔާމުން ވަކިަވކި ބާބުން އެގޮތަށްތޯ އަޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

ވެްސ މެންބަރުން ކޮމިޓީަގއި އަޅުަގނޑަްށ  ކަމަށް ބޭނުންވޭ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ޚިޔާެލއް ހޯދާލަން. އެހެްނވީމާ، އެ

 ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވާލީ. އާދެ! ަގނޑު ބޭނުންވާ ކަމަކަްށވާތީވެ އެމަޝްވަރާ، ލަފަެއއް އެުރވުމަީކ އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ެވސް މިއީ އެހާ ބޮޑު ބިެލއްެގ  ކިޔަންވީމާ، މާއްާދއަކުން މާއްާދއަކުން ނޑަށް ފެންނަީނ މި ކަހަލަ ބިލެއް މިހާރު އަޅުގަ 

ފަހުމްވާނީ ދެއްތޯ. މި ބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ކިޔަިއގެން ޙަޤީޤަތުގައި ބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެން ގޮތުަގއި ނުވެއްފެނޭ. 



  

ުދން ބައެއް ކިަޔވާ ކުދިްނގެ ކަހަލަ އަމު ސް ބޮޑަްށ ބަލާފައި މިދަކީ ވެޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަތުކގެ މަޤުޞައަ

ނޑަށް ފެނޭ.  މާއްދާައކުން ކިޔަންީވމަ މާއްދާއަކުން ބިލެއް  އޮތްކަންބޮޑުވުންަތއް   އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޚަލީލްهللا ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  އާދެ!

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނަޑށް ވެސް ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުން  ދެްއވި ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ ިވޔަްސ ްއ ގޮތެ ކޮންމެދެން ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ވެސް އެބަ ާވހަކަދައްކަމު. ދެން ދެންމެއަުކ  މި ބިލަީކ ވަރަށް މުިހންމު ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑމެން އެންމެންއަސްލު 

ކުރިއަށް  ތަކެއްވެސް ިއސްާލމިކް ފެކަލްޓީ ަގއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ވިދާޅުވި ފަދައިން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ނޑު ެއހެންނަމަވެސް .ދޭ އެބަ ކަންތައް. މުޅިން ދެ އެކްްސުކލޫސިވް ޗުއަލީ މިއުހިތަށްއަރަނީ މި ދެކަމަކީ  ދެން އަޅުގަ

ޔުނިވަރސިީޓ މި ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނެ  ކަންތަކޭ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އެީއ އެ ތަފާތު ދެ

ފޯތް އިޔަރއަްށ ޕްރޮސީޖަރގެ ތެރެއިން މިތަނުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޖޮއިންކޮްށގެން އެ އޮންނަމި ހެދުމަށްފަހުގައި 

ޔުނިވަސިޓީެއއް  ދެ މިއުޗުއަލީ މުިޅން ތަފާތު އެބަފެނޭ އެއީ ައޅުަގނޑަށް  .ވަނުމުގެނޫނިއްޔާ ތިންވަނަ އިޔަރއަށް ވެސް 

ނޑަށް ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، ޭއގަިއ އަރާރުންވުންތަެކއް  ބޮޑަށް ކޮންމެވެސް ޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. އެީއ  ހުރި ކަމަަކށް އަުޅގަ

ނޑަށް މަސައްކަްތ ކުރެވިފައި ހުރީމާ ޤައުމީ  ވަރަކަށް ެއއްކަލަ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގިއ އަޅުގަ

 ެއއްކޮށް މި  ރަކަށް އޭގެ ހިްސޓްރީ އެނގޭީތއާވަ ގޮތް ޮކންމެވެސް އުފެދިފައި ހުރިއެ ފެކަލްީޓތައް ޔުނިވަރސިީޓގައި 

ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުންތައް ުކއްލިއްާޔގެ އޮތީމައާ ެއއްކޮށް  ައކަށްޔުނިވަރސިޓީދެންނެވީ. އަސްުލގަިއ އެ ިއސްލާމިކް 

 ސްކްލޫިސވް ދެުޗއަލީ އެކް އުފައްަދއިގެން ދިަޔއީ. އެހެްނވީމާ، ިމއު ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓަގއި އިްސލާމިކް ފެކަލްޓީތަކެއް

ނަޑށް ފެންނަނީ. ަގނޑުމެން އެްއކަމަކަށް މި ސާފުކޮށްދޭންޖެހެނީ އެހެންވީމާ، ކުިދންނަށް އަޅު ކަންތަކެއް ގޮުތގަޭއ އަުޅގަ

މިއީ މުޅިން ވަިކ  .ވަނީ. ޤަުއމީ ޔުނިވަރސިޓީަގއި އޮތް ފެކަލްޓީތައް ުއވިގެންދަނީ ޫނންކަން ކިހިނެއްކަން މި

ކަށް. ކަމަ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުޅިން ވަިކ ޔުނިވަރސިޓީ ެއއް ުކއްލިްއޔާ މިހާރު ހުރި ކުއްލިއްާޔ ބަދަލުވެގެންދަނީކަން ެއއް

ވެސް ިތ  މުޤައްރިރުދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް މިތަނުގައި ަބއެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން ޢިއްޒަްތތެރި 

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންދާއިުރގައި ވަިކަވކިން މާއްދާތަކަށް ވޯޓަށް އަަހއިގެން ިދޔުމުގެ 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެެވނީ އެީއ ވަރަށް އިނގޭތޯ ބަދަލުގައި  ކަންބަސަމް ގޮަތކަށްވާނެ. އޭގެ ބަދަުލގަިއ އަުޅގަ

ވެސް  އެއްބަްސވުމަަކށް ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް .ނޫންހަމަ އެއްބަސްވުަމކަށް އިނގޭތޯ. ވޯޓަކަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެދުގައި

ނުޑކޮށް ވޯޓަްށ އަަހއި ބާބުއައުމަށްފަހުަގއި ެއ ބާބެއް ިނންމާފައި  ފިއްާޔ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖުމްލަ މަންޒަރު ެއއްކޮށް ގަ



  

އެްއކޮށް ފެނިގެންދާނެ. އެެހންވީމާ، ެއކަހަލަ ގޮތަކަްށ ގޮސްފިްއޔާ އަުޅަގނޑުެމންގެ މަސައްކަތްަތއް ވެސް 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތަީކ ކޮންމެ މާއްދާއެއް ވެސް  އަވަްސެވގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ހުިރ ޚިޔާލުތައް އިްނކޯޕަރޭޓުކޮްށ ކޮށްލެރީޑު ހަމަ ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ ވިދާނެ. ރީޑުކޮށްަފއި ައޅުގަ

އެންމެންގެ ތެރޭަގއި އެއްބަްސވުމެއް އޮތްތޯ ބަލާލުން. މުޤައްރިރު ބައްލަވާލަްއވާފައި ވޯޓަަކށް އަހާ ފާސްކުރާ ހިސާބަށް 

. އެއީ ދެން އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލަކަށް އޮތް ދެ ވާހަކަައކީބަށް ދިޔުން. ދާއިރުަގއި މުޅި ބާބު އެއްކޮްށ ފާސްކުރާ އެހިސާ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

ނުޑ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝުކުރިއް ގެ އެ ހުށަހެިޅ ހުށަހެޅުމަށް މި ބާބުތައް ޚަލީލުާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 ވޯޓަށް  ެއއްކޮށް ކަށްހުރިހާ މާއްދާތަނޫންނަމަ ހުރިހާ ބާބަަކށް އެްއކޮށް  ވަކިން ހަމަ ބަލައިލާފައި ވޯޓަށް އެހުމަށްވަކި 

ނޑުނިންމާލުން އެީއ އެންެމރަނގަޅުގޮތް ކަ އަހައި  މަށް އަުޅަގނަޑށް ވެސް ހަމަ ފެންނާތީ އެކަަމށް ތާއީދުކޮށްލަން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރުޞަތު ހޯދީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނާޡިމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރު

ނޑު އާދެ! ނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  އަުޅގަ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހެދި އަުޅގަ

މިއީ މެލޭޝިޔާގެ ިއސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓގެ ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ަބޔަކު  .ދެއްތޯ ވީ ނޫންތޯއޭހޯދާލަން ރިސަރޗް ޕޭޕަރ

ނޑަށް އޭރު މަޢުލޫމާތު އޮތީ މިގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފަ ބޮޑު ދިރާާސއެްއ ހެދުމަށްފަހު ބިލު މި ލައްވާ ވަރަށް . ދެން އަޅުގަ

ނޑަކަށް  އިީނޝިއަލް ކޮސްޓެއް ގޮުތަގއިލިބިފައި އޮތް ގޮތުގައި   ދޭ  ދުއިަސއްަތ ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާެވސް ގާތްގަ

ހުރި ކަމަށްވަނީ. ދެން ހަމަ  ޭއަގއި އެ މަޢުލޫމާތު އެބައެހެންވީާމ، ވެސް އިނގޭތޯ.  ޔުނިވަރސިީޓ ސެޓަޕް ހަަދންމި 

ުނކުރެވޭނެ ެވސް އުޅޭ ަބޔަކަްށވާތީ މި ިރސޯސް ޑުބްލިކޭޓު  އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންަނކީ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަްނ އަބަދު އެއާ

ވިދާޅުވި ޮގތަށް އެމް.އެން.ޔޫަގއި ވެސް ަހމަ މި ފެކަލްޓީތައް އެބަހުރި.  ގޮތަކަށް އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. ދެންމެ އަނާރާ އެ



  

ތަނުގައި  އެހެންވީމާ، ދެ ފެކަލްޓީ ދެމި ފުރުޞަތުތައް ހުންނާނެ. ެވސް  އިދެން އަނެއްކާ އުފަންކުެރވޭ ތަނުގަ

އެބައި ކުރިއަށްދާނެތޯ ނުވަަތ  ވެސް އުފެދުމަށްފަހު ޔުނިވަރސިޓީއެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ހަމަ  ނުވަތަހިންގާނީތޯ 

ނޑަށް ހީވަނީ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބު ދެއްވޭނެހެން.  ނޫންތޯ. ޅުންނާިއ އެމް.އެން.ޫޔގެ ބޭފުއެއީ ދެން އަުޅގަ

 ކަމެްއ. ދެން އަެނއް  ބޮޑު ވަރަށް  ވުަމކީ ގޮަތކަށް . އެެހންވީމާ، ރިސޯސް ޑުބްލިކޭޓު ނުވާނެކުއްލިްއާޔގެ ބޭފުޅުންނާ

 އެވިާދޅުވާ  ވެސް ގޮތަށް ދެއްތޯ ނަގުލުވަނީ ދެއްތޯ މި ސީދާ ބަދަލުވަނީ. ބަދަލުވާއިރު ކަމަކީ މި ކުއްލިްއޔާ މިއީ ޮއތް

އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތުތަްއ  އިނގޭތޯ.އެސްޓިމޭުޓ ެއ ވެސް ބޮޑު  މިލިއަނަްށވުރެ 200ލިއަްނ ރުފިޔާ ދާނެތޯ. މި 200

ފައިސާ ކަންތައްތައް ކިހިނެއްތޯ ހަމަޖެހިގެންދާނީ. ދެން ހަމައެކަނި  ހޯދާލާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ފާސްކޮށްލީމާ އެ

އެ ޚަރަދުތައް ޭއގައި އޮތް ޔުިނވަރސިީޓއަކަށް ހެދުމަށް ޓަަކިއ ނޫނީ ހަމަ މިީއ  އޮޓަމެޓިކުން ނަންބޯޑު ބަދަުލާވ ގޮތްތޯ

ހެން ނަންބޯޑު ބަދަލުކޮށްލާ ކަމަށްވަންޏާ ދެން ތޯ އޮތީ. އަނެއްއެގޮތަށް ކުެރވޭތޯ އެ ޤާބިލުކަން އެބަހުރިތޯ އެބައި ކިހިނެއް

ޑުޕްިލކޭޓު ނުވާެނ ގޮަތކަށް ައޅުަގނޑުމެން  ސްރިސޯެއހެންވީމާ، މި އެހެންނޫންތޯ! ކޮށްލަންވީ.  މިއަދު ވެސް ހަމަ 

ނަޑށް ފެނޭ މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންސަލްޓެންޓުން  ތައްކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ވިސްނާފައި އެ ދެްއިވ  އެހޯދާލަން އަޅުގަ

 ޕޭޕަރ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފާހަގަކުރެްއވީ އް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކ އެ އާދެ! ގަސްދުކުރަނީ  ވެސް މި. ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެން ސްޓޭކް ހޯލްޑަ ނޑަކަށް އަޅުަގނޑު މިހިރީ އަުޅގަ ރސުންެގ ދެން އަޅުަގނޑު ދެތިން ހަެއއްކެ ތަނެްއ ގާްތގަ

އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . ޭއގެތެޭރގައި ކުއްިލއްޔާ އާއި މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ދެންމެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކޮށްފަ

ނޑުމެން ލިޔުމުން ގެނައުމަށް ފަދައިން އެ ގަކުރެްއވި ފާހަ . ދެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަ

ިއންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއިޑޔުކޭޝަންެގ މި ސަުރކާރުގެ  ާލއިރު މިބިލަށް ބަލައި މި އެޑިުޔކޭޝަނާިއ ައޅުަގނޑުމެން 

ރުން ެއޓަރނީ ހެނީ. އެހެންވީމާ، އިސްލާިމކް މިނިސްޓްރީގެ އިތުޖެ ސިޔާސަތާއި އެްއގޮތަށް ޔުިނަވރސިޓީ ހިންގަން މި

ނޑު ިމ ތަނު  މި ހަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓއާ ނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އަޅުގަ ން އަޅުގަ

ނޑު މައި .ކަުމގަިއވަނީ ިވއްޔާނުކުރައްވާ އިޢުތިރާޟު  ކުރަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގަސްދު ަގނުޑ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިލުގެ ދިރާީސ  ގޮތެްއގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ހަ ތަނަކީ މިއީ ދެން އޭގެ ިއތުރުން އިތުރު ތަނަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ތަންތަނުން  . އޭރަށްމަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި ވަންާޏ ފާހަގަކޮށްލަންވީ ައުޅގަ

ނިަލންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ގޮތަށް.  ނޑުމެން ބިުލގެ ދިރާީސ މަސައްކަތް ފަށާމަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި ދެން އަުޅގަ

 ށް. ޚަލީލަهللا ޢަބްދުމެންބަރު 

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ހަމަ ކަފުޅު ެއއީ ވިދާޅުިވ ވާހަ  ދެންމެއަކު ާނޒިމް އެ ކަަމކަށް  ެއއްހިތަށްއަރަނީ  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު

ަކމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. އެއީ  އެކަހަލަ ރިސަރޗެއް ހެދިފައި އޮތް ށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް އިނގޭތޯ. ދެންވަރަ

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުން ވަރަށް ިދގު  މުހިންމު އެއީ ވަރަށްހޯދާލުން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށް ދެއްތޯ. ހަމަ ހަ ފަރާތެއްގެ ލިސްޓެއްގެ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވީ  ކަމަކަށް  އަރަނީ ހަމަ އެއްވާހަކަ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ މިސާލަކަށް ެއޑިޔުޭކޝަން އިސްލާމިކް މިނިސްްޓރީ ދެން އަދި ޔުނިވަރިސިީޓ  މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހި  ފަރާތް. ދެން ފިނޭންސާ  4ރަނީ މި ތަށްއަގެންނަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ޔުިނވަރސިޓީ އާއި ކުއްިލއްޔާ އިނގޭޯތ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ގެަނއުން މުހިންމު ްނ ގެނެސްގެްނ މަޝްވަރާކުރު ،އެްއކޮށް ެއ މަޝްވާރާތަަކީކ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިހާރުން މިހާރަށް  ފަރާތާ 4ވިޔަސް މި  ގޮތެއް . ކޮންމެހަމަ ހިތަށްއަރާބާއޭ ދެން އަޅުަގނޑު މުހިންމުކަމެއް

ކަމަށް ފެންނާތީ  ސް މަޝްވަރާކޮށްލުން މުހިންމު ކަމަށްެގނެހަމަ މަށް ޓަަކއި ލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ ގެންދިއުމި ބި

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަދި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް  ނޑު ދެން އަޅުގަ އަޅުަގނުޑ  ފަހު()ަވގުތުކޮަޅކަށް ...ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަ

މަށް ޓަަކިއ ވެސް ައވަހަކަށް ުކރިއަށް ގެންދިއު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހަމަ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ވީހާ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހިސާބުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މިދެންނެވި ސްޓޭކް ހޯްލޑަރސްެގ ފަރާތުން ކޮމެންޓު އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި އިންނަ ސްލޮޓްތަކުގެ އިތުރުންފެށިގެން އަޅުަގނޑު ގަސްުދުކރަން ހަމަ އަޅު ނޑުމެންނަށް ކަ ވެްސ  ގަ

ނޑާއި އަދި ދުވާލުގެ ަވގުތުތަުކަގިއ ވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަގުތު ހޯދައިގެން ހަމަ ރޭގަ

ވަހަށް ކުރިއަށް ވެސް އަ ޓައިމަކަށް ކޮމިޓީ ާބްއވަިއގެން ބިލުގެ މަަސއްކަތް ވީހާ  ޓް މެންބަރުންނަށް ކޮންވީނިއަން

ނޑަށް ނިޭކޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފަމިހާރު އަޅުަގނޑު ވާނީ ޓެލެކޮމިޔު އާދެ!ގެންދަން.  . ދެން އޭގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

 ކޮޅަކުން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، އޭތި ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ޭއތި  ލިބިފައި އޮތް ކަމަކަށް އަދި މި

ނޫޭނ ބިލެއް ހަމަ ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި ހަމަ މި ބިލުގެ ވަިކ ސްޕެސިފްކޮށް  .ގޮތަށް ޭރގަިއ ެގންދާތެ ޭއގެ ވެސް ހަމަ

ނޑު ވަކިންއަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ...ކުރާިއރު ހަމަ އެގޮތަށޭ ގެންދާނީ ވާހަކަައކީ. ދެން އަުޅގަ

ނުޑ މިއޮތީ މިހާރު އެހެންވީާމ، ައޅުަގނުޑ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސް އާދެ! ލާމިްކ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިުލގެ މިހާރު އަުޅގަ

އިތުރުން  މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ބިލުގެ ދިރާސީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް. އޭގެ ސުންގަޑި އެއް ަކނަޑއެޅިފަިއ މި

ނޑުމެން މިހާރު ކޮމިޓީގައި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަ ރުން ތާއީދުކުރައްާވ އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލު މި ތަނުން އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީެގ  ދެންނެވީ ހަ ކުރަނީ ހަމަ މި ކަމަށް އަުޅގަ



  

، އެޑިުޔކޭޝަންމިިނސްޓްރީ އޮފް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،  ،ބައްދަލުވުން ކުިރއަށް ގެންދަން. އެީއ ުކއްލިއްާޔ ާއއި

ނޑުމެންނަްށ  އެާޓރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް އަދި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ. މި ސްޓްރީ،އިސްލާމިކް މިނި ތަންތަނުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިތުރު ަބއްދަލުވުެމްއ  އެ  ،ކޮމެންޓު ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓެއް ލިބުނުހާ ައވަހަކަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު މިހިސާބުން ނިންމާލަން.  ބައްދަުލވުން ކޮމިޓީ ގެ ދު ޭބފުޅުންނަށް ދެއްވަމުން މިއަ ބާއްވާނެ ކަމުގެ މެސެޖު ތި

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޚްމަތު 

______________________ 


