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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ހުރިހާ  1ވަނަ އަހަރުގެ  2017އުމީ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީގެ ޤަ`. 

ގެ ކޮމިޓީަގއި ިމވަގުތު ޮއތީ އެންމެ މަސައްކަެތއްކަްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑމެން

ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެޖެންޑާަގިއ ޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ މަޢުވެސް ހުރިހާ ިއއް

ގެންދިއުމުަގއި  ލީީމ ބިލުގެ ދިރާސީ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށްޢުލީމުގެ ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނަޑއެޅުމާއި ތަޢުމިއޮތީ ތަ

ވާީތވެ ައޅުގަނުޑ ގޮތްތަެކއް ކަނޑަެއުޅން ކަމުގައި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

ސުންގަޑިއެއް ނިންމުމަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ހުޅުވާލާނީ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް 

 .ދާއޫދު ަޖޢުފަރުޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ތާރީޚުތަކެއް ެދއްވުމަށް. ކަނޑައެޅުމަށް އިއް 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 ޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް.ރއާދެ! އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން މާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުކުރަްއވާ ކަުމގަިއ ވާަނމަ ތޯ؟ އެހެން ބޭފުޅަކު އިޢުތިާރޟުރެއްެގ ޚިޔާލުފުޅެްއ އެަބއޮތްއިތުރު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ

ައޅުގަނުޑ ދެން  ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ކަނަޑއަަޅއި ހުގެ ނިޔަލަށް މި ބިލުގެ ަމސައްކަތްަތއް ނިންމުމަށް ޗް މަރމާ

ގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި، އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ އަޅު ނީ މި މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމުގައި.ޖެހިލާ

ލޫމާތު ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެްއގެ މަޢު ހާ ވުާޒރާތަކެއް، ެއކަމާ ރިލޭޑެޑްކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ސަުރކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ހުރި

 ެއއްގެ ބިލަކަށް ލީމާ ގުޅޭ ދާއިރާޢުއެގޮތުން މި ބިލަކީ ތަ ކުރީަގއި ބިލުތަކުގައި ވެސް ހޯދާފައިވާެނ. އަޅުގަނޑުމެން މީގެ

ލީމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ަފރާތްތަކެއްެގ ޝާމިލުވުން އަުޅގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަުތަގއި ޮއތުމަކީ މި ބިލުގެ މަަސއްކަްތ ޢުތަ ވެ ވާތީ

ގެންދިއުަމށް ޓަކައި ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކޭތީވެ މިކަން، އަދި އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިއަށްފުރިހަމައަށް 

ން ވެސް ބޭފުޅުބައެއް ިއއްޒަތްތެރި  ރާަގއި ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައި ތިއްެބވިލީމީ ދާއިޢުވެސް ތަކޮމިޓީގައި 

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ  އްކަތްތައް ކުިރއަްށ ގެންދިއުމުގެހިމެނިވަޑަިއގެންފަިއވާތީވެ މި ބިލުގެ މަސަ

 އަނާރާ. ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ކަނޑަެއުޅމަށް އިއްޒަތްތެރި މެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ މި ބިލަކީ އަސްލު ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތާ ބެހޭ ބިލެއް އޮންނަން ވެްސ 

ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް  ،ޅުގަނުޑމެން އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭމި ބިލުގައި އެބަ ހުރި އަ ކުޖެހޭ. ދެން އެކަމަ
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ްސ ހާޒިރުކުރަްއވަިއގެން ސާފުކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އެީއ މިސާލަކަށް ޓީޗަރުން، ކިޔަަވއިދިނުމުގެ ލައިސެން

ނަމަވެްސ  ކުންތަަބެއްއ ސްކޫލު، ތަުކގެދޭއިރު އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ސްކޫލުދޫކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތަްއތައް 

ބޭުފޅުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން މިއީ ވަރަށް މުހިންމު  ޕްރިންސިޕަލުން ގެނެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި އެ

ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ވެސް ވަކި ޝަރުތުތަެކއް މިހާރު  ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާއެ  ބޯޑު،މި އިތުރުން  ކަމެއްހެން. ދެން މީގެ

ލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭފުޅުން ގެނެސް ެއ މަޢުއެގޮތަށް އް ެނތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލަކު ކަނޑައެޅިަފއެ

ެއ ތަޤިއްލުކަމާެއކު ިއ ވެްސ ޓީޗަރުންނަީކ ވަަރށް މުސްޙަޤީޤަތުގަ . ެއއީ އޭޝަރުތުތައް ވެސް ސާފުކުެރވިދާނެ

އެކުަލވާާލއިރު ވަރަށް މުހިންމު ބޯޑު  ވެސް ކުރަންޖެހޭ ބައެްއ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެްނ އެ ބޯޑުތްމަސައްކަ

ތަޢުލީމީ  ގަނޑު ހުށަހަަޅން މި ކޮމިޓީއަށްއެގޮތަށް އަޅު  މެންބަރުންގެ ވެސް ވަކި ަޝރުތުތަކެއް ހުރުން. ދެން ހަމަ 

ަޔސް ޭއެގ ބަެއއް ބޭފުޅުން ގެންނެވިތަޢުލީމީ ވުޒާާރއިން ެވސް  ދެން ށްވުރެ އަސްލު ޮބޑަށް ބޭނުންވަނީ،ވުޒާާރއަ

 ތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުަރްއވާ ބޭނުންވޭ ޕްރިންސިޕަލުން. ސްކޫލު ން އަުޅގަނޑު ވަރަށްއިތުރު

ބޭފުޅުްނގެ ިޚޔާލު ހޯދުމަށް މި ކޮމިޓީއަށް  ތަަކކުން ގެންނެވިަޔސް އެަވކިަވކި ސްކޫލު ސުވާލުކުރަން. ދެން ފާހަގަކޮްށލެވޭ

 ގެންނެވުން ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ށް.ނާޡިމަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ސްގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ހަަމ ބޮޑަށް ބަލާލިން. މި ބިލުގެ ބަޙު ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަނޑު މި ބިލު ވަރަށް

މި ޖުމްލަކޮށް ަވކާާލތުކުރިން، ވާހަކަދަްއކަމުން ދިޔައީ. ެއގޮތުން  ވިސްނާފައިވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް 

މުޖުތަމަޢު ވެްއޓަކަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޑިމޮކްރަސީ، ލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މުޖުތަމަޢު އެބަ ޖެހޭ ބިލަށް ބަލައި

 އަުޅގަނޑު  ކަންަތއް ބައެއްއި ހުރި ނުހިމިފަކުރަން. ެއގޮތުން މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރެވިފައި ބައްޓަން

ނުވޭ. ެއގޮތުްނ ން ތަްއޔާރުވުމަށް ބާރުއެޅިފަެއއްދަރިވަރުެވއްޓަަކށް ފާހަގަކޮށްލާނަން ފުރަތަމަ. މި ބިލުގައި ޑިމޮކްރެޓިްކ 

އެކަމަުކ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ދެން ކަށް ާބރުއެޅިފަެއއްނުވޭ. ދަންފަިޅައށް ކިޔެވުމަށް އެހާވަރައެއް  ސްކޫލުތަކުަގއި

ތަޢުލީމީ ގޮތުްނ އެންމެ ހުރިހާ ތަނެްއގަިއ ެވސް ދުނިޔޭގެ ޖެހޭ. އެބަ ކުރަންޤަބޫލު އެބަ ެއއީކަން  ނގަޅު ނިޒާަމކީރަ

ިމ ދެއްކިަފއި، އެކަން އޮތީ ެއގޮތަށް. ދެން ޓީޗަރުންގެ ޙައްޤުަތކުގެ ވާހަކަ އެހާބޮޑަކަށް  ތަންތަނުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ

. ދެން ތް މާބޮޑަކަެށއްޗަރުންގެ އެސޯިސއޭަޝންގެ ވާަހކަ ެވސް ދެްއކިފަެއއް ނެނެތް. ެދން ޓީހިމެނިފައެއް ބިލަކު 

ޓީޗަރުންގެ ލައިސެްނސް ދިނުމާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަ ދަްއކާިއރު ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ބިރުވެރިކަމެއް އުފެއްދޭ ގޮަތކަށް 
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ންެޖހުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ނަގަނީ. ދެން ޓީޗަުރންގެ ލައިސެންސް ފާހަގަކުރެވެ ބިލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ނުފޫޒުތަކެއް ފޯރުވުުމގެ ބާުރ އެބަ ޮއވޭ ސަރުކާރަށް. ެއހެ

އުމުގެ މުސްތަޤުބަލު. ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ ހަމަ ޤަ ހަމަ މި ބިލުން އެބަ ޖެހޭ މިކަން ސީރިއަްސޮކށް ހަމަވާތީ ކަމަކަށް

ކުރާ ގޮތުގަިއ. ދެން ޤަބޫލުމަތީ ތަޢުލީމަށް ދީފައިވާ ސަމާލުކަން ތަންކޮެޅއް ކުޑަ މި ބިލުން އަޅުގަނުޑ  އެހެންވީމާ،

ގެ، ޚާއްަޞކޮށް މަތީ ތަޢުލީމު ދެންދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަރޝިާޕއި ލޯނުގެ އެހީ ލިބޭގޮެތއް ިބލުން ސާފުވާކަށް ނެތް. 

ށް މި ސަރުކާރުން ބައިވެަފއި އޮންނަ ގޮްތ ބިލުގައި ހިމެނިފައެއް ނެތް. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައުރު އަދާކުރުމަތަޢުލީމު 

އަުޅގަނޑުމެން އެހާބޮުޑ  ފަދަ ހިނގަހިނގާ ހުންނަ މުއައްސަސާއެއް އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުން އެއީއެމް.ކިއު.އޭ ދެން

މް.ކިއު.އޭގެ ބޯޑު އުަފއްދަން ނުކުރެވޭ. ދެން އެ ބޫލުޤަ ށް މި ބިލުން ފެންނަ ފެނުމަށްކަކަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް

ހިންގުމަށް ބިލުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ބޮޑަށް ލާމަރުކަޒީ  ކަންބޮޑުވޭ.ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ސްގައި ވެސް އަުޅގަނުޑ ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިލުގެ ބަޙުކަންބޮުޑވުމެްއ. ދެައޅުގަނޑު ބާރުއަޅާފައި ނެތުން އެއީ 

ލާއިރުަގއި ށް ބަލައިއި އިންނާނެ ެއއް ދަންފަޅިއަށް ކިެޔވުމަީކ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަފާހަގަކޮށްފަ

ނެ ހަތަރު އްޔާ އިންނާދެތަނަކަށް އުފުލަން ވެއްޖެ  ޖެހެނީ ކުދިން އުފުލަން. ބެލެނިވެރިން، އަޅުގަނޑުމެން މެންއަޅުގަނޑު

ެއހެންވީމާ، އެއް ދަންފަޅިއަްށ  ދާުކރަން ވެސް އެބަ ޖެހޭ.ްއޔާ އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާ އަދަތުރު. އެހެން ވެއްޖެ

 ކުރާ. ދެންއެްއގޮތް އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ޢު ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުބާރުއެޅުވުުމގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަ

ހަމަ މިކަްނ އަޅުގަނޑު  ކީ. ދެންމިދަނީ ނޫން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކާނާ ލިބިގެންދާއިރުަގއި މުކޮށް ކުދިން ްސކޫލަށް ޢާއް

ތިން ސްކޫަލކަށް ގޮްސ އަުޅގަނޑު ދެ ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލު، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އައުާމއެކު ފާހަގަކޮށްލީ

މާޭލެގ  ބަްއދަލުކުރީ. ކުރިއިުރަގއި ބަެއއް މީހުންނާ، ވެސް ޓީޗަރުްނ ތަންކޮޅެއް ބެލެިނވެރިންނާ ެވސް ބައްދަލުކޮށްފަިއ 

ެއ  ފަންޑެއް ހޯދައިގެން ަގއި ޓީަޗރުންސްކޫލު  އެރުފިޔާ ކުދިންނަށް ނުދެވިގެން،  10 ގައި އެބަ ހުރިތަކު ބޮޑެތި ސްކޫލް

ލަތުަގއި ތިބީ. އެ ޙާ އެަބ ހުރި.އިންޓޯަލށް ލާރި ނުލިބޭ ކުދިން ރުިފޔާ ދީފައި ވެސް އެ  10ން ލާރިދީގެން ފަންޑު

ބަޖެޓަށް އެްއޗެްއ އަދި ގައި ބަލަމާ ސްކޫލުނަށް މިސާލަކަށް އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންއެހެންވީމާ، ކަންބޮުޑވުން އުޅޭ. 

އަނެއްހެން އުސޫލީ ގޮތުން  އެއީ  .ްސކޫލަށް ދާތަނުން އެއްޗެއް ކާެލވޭގޮތް ހަދާލުން ވެސްއިތުރުކޮށްގެން ނަމަވެސް 

ންތައް. އެއީ ކުދިން ުހރި ކަ ފާހަގަކޮށްލެވިފައި އީ އަުޅގަނުޑމެންނަށްއެހެންވީމާ، މި މާބޮޑު އެއްަޗކަށް ނުވެްސވާނެ.

މިކަން ކުރެވޭނީ.  ހުރީމަރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަެތއްަގއި ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ، ރަނގަޅު ޞިއްޙަެތއްަގއި ެއކުދިން 

ނިޒާމެްއގެ ގޮތުަގއި ްސގައި ަސއުތް ކޮެރއާ އެންމެ ަރނގަޅު މަ ާވހަކައިަގއި ފާހަގަކުރިން ބަޙުއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަ

އަށް ތަޢުލީމީ 10އިން  8ހެނުދނު  ،10އިން  6އަށް. ދެން  6ހެނދުނު  އިން 8ކުރިއިުރގަިއ ފާހަގަ އިން ކަމަށް

ބަލަމާ އިންިޑާއގެ ން ހަމަޖެހިފައިވޭ. ިމސާލަކަށް އިރުަގއި ހުރިހާ ކަެމއް ސްކޫލުވަގުތުަތއް ހޭދަެވގެން މިދަނީ. ދާ

ޑީ.ޕީ.އެލް  ޝްހޫރު ބަޔަކު ިހންގާ ސްކޫެލއް.ޑީ.ޕީ.އެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް. ެއއީ ޮއސްޓްރޭލިާއެގ ވަރަށް މަ
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ގެން ފެށިއިން  7އިުރގައި ހެނދުނު އާއި ހަމައަށް ކިަޔވާ 10އިން ފެށިގެން  1އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް ގްރޭޑް 

ކްފަސްޓް. ދެން އިންނާނީ ރެބް ދެނީ ފުރަތަމަ ދާތަނުން  އޭނާ  ހަމައަށް ްސޫކލުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރޭ. 6އިރުޮއއްސި 

 ން. ދެން މެންދުރު ކެއުން އިންނާނެ. ހަފްތާގެ ެއއްފަހަރު ކޮންމެވެސް އެްއކަަހލަ ކުޅިވަރު. ސްވިމިްނގޕޫލްކިެޔވު

ހަތަރު ބާރަ ަގޑިއިުރ ގާްތގަނޑަކަށް މިއަދު ފެންނާަކށް ވެސް ނީންނާނެ  ކުން ދަސްކޮށްޭދނެ. އެކަމަތަފަ، އެްއޗެހި

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި  ންމުހިތަމަޢުގައި ވަރަށް މުގަނޑުމެންގެ މުޖުޅުމިއީ އަ ، ދަތުރުކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ

ވަންޏާ  ކަމަށްއްޖެ ރަނގަޅު ގޮތެްއަގއި ވިްސނުން ހުރެއެހެންވީމާ، . ނީެގންނަން ބޭނުންވަމި ނިޒާމު އަުޅގަނޑުމެން 

ްށ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ެއއްކޮ  ބޫލުކުރަންޤަދެްއކެނީ. ދެން އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ މި ބޫލުކުރާީތ މިޤަމިގޮތް އަުޅގަނޑު 

ފުރިހަމައަށް  އެންމެ ަފިއ އަދިއަުޅގަނޑު ެދއްކި ވާަހކައަށް ރަނަގޅަށް ވިސްނާ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކަްށާވތީވެ

 މިކަމަށް ކޮންމެވެސް  ،ވެސް ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ްނަކން ނުކުރެވިދާނެ. އެދޭ ގޮތް އަޅުގަނޑު ބުނާގޮތަކަށް ކަ

ްށ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ވާހަކަ. ދެން ާޚއްޞަކޮ ންސްނާލާފަިއ ވާްނޮއތް މަގަކަށް ގެންދިއުވި ވަރަކަށް

ހަމަ ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވާއިުރ  މެންނަށްތު މިހާރު އޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުލަޙާއުމުގެ ޤައަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 

ކީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކާންދީފައެއް ނޫން ފޮނުވެނީހަމަ 

ަގއި ބަޖެޓެްއ ސްކޫލު ަރނގަޅު ތޯ ބަލާފައި ތްއްެލއް ޮއތް ގޮތެއް އޮއިތުރު ޙަމައްސަލަެއއް. މިކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން 

އަުޅގަނޑުމެން މުޅި އީ އެހޯުދން އަދި ެއހެން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް ން ކުދިންނަށް ެއއްެޗްއ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހަދައިގެ

ބޫުލކުރާތީ ހަމަ މިކަން ފާހަގަކޮށްލާފައި ކުރިއަްށ ޤަ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ބިލަށް ވިސްނާލާއިުރގައި އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއް

ޓަކައި. އެހެންވީމާ،  ުކރަންޖެހޭނެ މި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްރަކޮްށ އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްއޮތްތަނުަގއި ވަރަްށ ބު

ކަތްކޮްށ ަވރަށް ބުރަކޮށް މަސައް މެންހުށަހެޅުއްިވ ވަގުތަށް އަުޅގަނޑު ންގެ ތި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެއަޅުގަނޑުމެ

ގޮތުަގިއ  ތިބީ އެކަމަށް ތަްއޔާރަށޭ. ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިއެއަށް އިޙްތިރާމް

ދެްއިވ  ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައޅުގަނޑު ދެން. ޝުކުރިއްޔާނެބިލު ނިންމޭކަމަްށ ވަންޏާ  މަސައްކަތް ކުެރވިއްޖެ

 . ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހޭ ތްހި ބޫލުކުރާޤަވެސް  ަގނޑުއްރިރު. އަޅު ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ނެްއާކ ކުރަމުން ދާއިރުގައި އަޑުން ސައްތަެއއް ޒުވާނުން ހިއްސާ އުމުގެ އާބާދީގެ ބޮޤަބިލެކޭ މިއީ. އަޅުގަނޑުމެންެގ 
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މުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ރައިގެ ދެން ތަޢުލީމީ ނިޒާނީ. ހަރުފުއްކެދެ ކުރެޭވ ވާހަކަތަކެއް މިޅަދަރިންތަކެއް ތަމްރީނު

ސް ވަރަށް މާތް ޔަ އި ސަރުކާރުން ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޓަކަ ދިނުމަށް އިތެރިކަން މީގެ ތެރެއިން ހޯދަތްސަލާމަ

 މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި  އިއެކުލަވާލަ ންވާފައި އޮތީ. މި ބިލު ސަރުކާރުމަޤްޞަދެއްގައި މި ބިލު މިތަނަށް ފޮނު

ށް ކޮމިޓީގެ މަރުަޙލާގައި މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު ބަދަލުތައް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވެސް އެންމެންނަމެން އަޅުގަނޑު

މަްޤޞަދު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް އަުޅަގނޑަށް މިއަށް އަދި ިއޞްލާޙެްއ  ،މް ނުގެއްލޭ ގޮތަށްޙޫބިލުގެ ަމފް މި ެވވޭ މުޅިއެްއގޮތް

ސް ހަމަ ޔަސް ކޮންމެ ތާކުން ހެދިޔަސަރުކާރުން ހެދިލު އަދި ބިމައްަސލައެއް ނޫން. ެއއީކީ ގެނެވުމަކުން 

ރަނގަޅު ގޮތަްށ ވެސް ކަންކަން ކުރަން ޭއެގ އެންމެ ވެދާނެ. ރަންޖެހޭ އިތުރުކުރުެމއް ވެސް އޮއިތުރުކު

ނުޑ އް ވެސް ކުރެވިދާނެ. ައޅުގަގުޅިގެން މަސައްކަތްަތކެ ކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަ

ބިލު މިތަނަށް އައިސްގެން ދިރާސާކުރެވެމުން ދާއިރުަގއި ބޫލެއް ނުކުރަން ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑު މި ޤަ

ކަމަކަށް. އެިޑއުކޭޝަްނ  ކޮްށގެން ގެެނވިދާނެއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އިންަވއިޓް ތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުްނނަށްސްކޫލު

 މި ހުރިހާ ތަންތަނެއް ވެސް މި ހުންނަނީ.ތަކާިއ ޕަލުންނާއި އަދި ސްކޫލުޕްރިންސި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުަގއި ސްޫކލް

ބޭފުޅުންެގ  ވާހަަކ ދައްކައިގެން އެ އިއަދި އެޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގަ ާއ ގުޅުންހުރިއެހެންވީމާ، އެ މުއައްަސސާ

ކުރެވިދާެނ ކޮމެންޑް އެގޮތަށް ރެ ނަށްފޮނުވިއަސް އަުޅގަނޑުމެން ލެއް އެފޮނުވާ އަދި ޕްރިންސިޕައެ ތެރެއިން 

ކަމަށް. ދެން މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ތަޢުލީމީ  ޕްރިންސިޕްލުން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން ބޭނުން

ފާހަަގކުރިއިުރ  އިވާހަކަިއގަ އިދެންމެގަ ގެމުޡިނޑުމެންގެ އަޙްމަދު ނާނިޒާމުގެ ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަްއ މި ޓަކައި  ދުގެ ސަުރކާރުން ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްއަޅުގަނޑުމެން މިއަ

 ބޭފުޅުން އެ  ކުަރން. ދެން އެއަުޅގަނޑު ެއކަމާ ވަރަށް ހިތާމަ ފާހަަގކޮްށ އެްއޗެްއ ނުބުނީމަ ވެސް އެްއގޮތަކަށް

އްރިރު ޤައިްއޒަތްތެރި މު ،. އެހެންނަމަވެސްވެސް މެ ވާހަކަެއއް ނުވެސް ދައްަކވާެނ. އެއީ އެކަން އޮންނާނެ ޮގތް

ދުނިޔޭގެ ލިސްޓުގައި މުޅި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  3އޮތީ މި ސަރުކާރު މިވީ ބޫލުކުރާ ހިތްޤައަޅުގަނޑު 

ލީމީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮުޑ މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ނަން ވަރަށް ޮބޑަށް ވިދާ ހިނގައްެޖއޭ. ވަރަށް ަތޢު ގެއަޅުގަނޑުމެން

ރިންތައް ވަރަްށ ތަމަޢުގެ މިއަދުގެ ދަްއސިއޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މުޖުއައިައޅުގަނޑުމެންނަށް ތަެކއް ންކުރިއެރު

ކުރެވި މުގެންދާން އޮތް ދިއުން ހަރުދަނާފޭރާން ގެއްލި ނި ޢީތިމާކުދިންގެ އިޖު އޭ. އެރަނގަޅަށް އެބަ ތަރުބިްއޔަތުވެ 

ާމއްދާ ާއއި ޤުުރއާން މާއްދާ ބަރާބަރަށް ލެވި ކޮންމެހެން  އޮިނގަނޑު ތެެރއަށް އިސްލާމް މީތަޢުލީއަޅުގަނޑުމެން 

މުސްލިމް  100% ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެން ދިއުމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ގޮުތގައި  ގެކިަޔވަންޖެހޭ މާއްދާއެއް

ޔާ ކުރެްއވި ވަރަްށ ގެ މިއަދު ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްނަށް ކުެރވުނު އަުޅގަނޑުމެންމެންޑުްއގެ ގޮުތގައި ޮއވެގެން ައޅުގަނޤައުމެ

ނިޒާމުގެ ދެން ކުދިންނަށް ކާންނުދީ  ރަނގަޅު ވަރަށް ހެޔޮ ފާލެްއކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުަރން. ދެން ތަޢުލީމީ

ތަކުން ފަންޑު ހޯަދއިެގން އެކަންކަްނ ކުރާ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު މުޅި ތަޢުލީމީ ނިޒާުމގެ ދައުލަތުން މިދަނީ ވަރަްށ ސްކޫލު
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 ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރިހާ  ލަތުން މުޅިން ހިލޭއެއްޗެހި ހަމަ ދައު އި މިރަމުން. އަނެއްކާ ފޮތް ލިސްޓާބޮޑު ހޭދަތަކެއް ކު

 ފާހަގަކުރެްއވި ކާން ނުލިބޭ  އިވާހަކަިއގަ ގެމްޡިދަންނަވާ ނާއެ ބޭފުޅުންގެ  ދަނީ. ދެން އެ ކަމެއް ވެސް ކޮށްދެމުން މި

ސް ޔަނެއް ނުތިޭބނެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވި މަކު އެ ފެންވަރުގެ ކުދިންއުޤަ. އަުޅގަނޑު ިހތުން މިއަދަކު މި ކުދިންގެ ވާހަކަ

 ގެގެނެން ބޭނުންވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނއު ކިަޔވަން ބޭނުްނވާނެ ތަޢުލީމު، ވެސް ތަުޢލީމް އަދާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު

ރަނގަޅު އެްއޗެހި މައިންބަފައިންގެ ތަނަވަސްކަްނ ހުރި މިންވަރުން ކުދިންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ކާން ދިނުމާއި އަދި 

ދިނުމާއި މި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭނެ. ދައުލަތުްނ އެކަންކަްނ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދަެއއް ިމ 

ފާހަގަކުރަން. ވޭުތވެދިަޔ ސަރުކާރުތަކުން މިހާ ބޮުޑ އަުޅަގނޑު  ގައިކަންސަރުކާރުން ކޮށްފަިއ މިވަނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު

ތަމަޢު އަޅުގަނޑުމެންެގ މުޖު ޅިެވސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މު މަށް ޕަމްޕްކޮށްފައެއް ނެތް. އެއީއަދަދެއް ތަޢުލީމީ ނިޒާ

ކައި އަދި މަތީ ޓަ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެްއ ދިނުމަށް ަޓކައި އެ ޅަދަރިން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ަތރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް

ޓަކައި މި ސަުރާކރުން ކޮށްދެްއވާފައި ހުރި  ުކރުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތުަތއް އިތުރު  ކުރުމަށްތަޢުލީމް ހާސިލު

ވެްސ  ވާހަކަ ގެހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މެންއަުޅގަނޑު ،ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސްޤަމަސައްކަތްތަެކއްކަން އަުޅގަނޑު 

އަުޅގަނޑުމެްނ  އިތުރު ގެނެސްގެންވި މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިހަމަ އެއްކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ދެންނެ

ކަމުަގިއ  ވަރަށް އެދޭކަެމއްހަމަ ވެސް  މިކަމުގައި އެންމެ ަރނގަޅު ގޮަތކަށް މަސައްކަތް ުކރުމަކީ އަޅުގަނޑުއެންމެން 

ެދކެވޭ. ބޯަޑށް ކަނޑަެއޅޭ މީހުންގެ ކޮލިފިކޭޝަންގެ އެްއވެްސ ކަމެްއ  ވެްސ އެބަ ދަންނަވަން. ދެން ބޯޑެްއގެ ާވހަކަ

ރަނަގޅަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް އަދި ިބލެއް ދިރާސާެއއް ނުކޮށްލެވޭ.  އެބަ ބުނޭ. ވެސް ނެތް ާވހަކަމީގައި ކަނޑައެޅިަފއި 

ބޫލުކުރާ ޤަެވސް  އަޅުގަނޑު ހަމަ ިއގައި ވެސްވެސް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައނާރާ ވާހަކަ އެއީ ،އެހެންނަމަވެސް

ބޯޑަށް ކަނަޑއެޅޭ ެމންބަރުންގެ ކޮލިފިކޭޝަްނގެ  ގެ ތެޭރގައި ކޮލިފިޭކޝަންއޭ  .ނަގޅު ަކމެއްރަގޮތުަގއި ވަރަށް 

ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް މި ބިލުގައި ހާމަކުރެވިފައި އޮތުން. ދެން ހަމަ އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ 

 ކުރިއްާޔ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝު ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ުކރުކޮށްލާނަން. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ޢަބްދުލްކަރީމަށް.

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ައވަސް ބިލު އައިސް އޮތްމި މި ކޮމިޓީއަށް  ުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުންވީއާދެ! އަ

 ވެސް ފުޅާ  އަރުވާަލއިގެން ިމކަން ނިންމުމުގެ ބަދަލުަގއި ތަންކޮެޅއް ަރނގަޅަށް މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ވީހާ
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ންމަން. އެހެން މިބުނަނީ އަވަސް އަރުވާަލއިގެން ކުެރވޭ ކަންކަމުަގއި ކުެރިވގެން މިކަން  ނި ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާ

ނުޖެހުން ރަގއި ަބއެްއ ބޭފުޅުން ހިތްހަމައި އަދި ފްލޯޔާ ކޮމިީޓގެ ތެރޭގަ އި ދެވަނަ ފަހަރަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލުމާ

ުރމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ކުކަން އެދާއިރާެއއްަގއި  .. އެހެންވީމާ، ފުޅާ .ްސގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަންއައި

ކުރުން. ދެން އެގޮތުން ައޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން މިކަމުގައި ޒިރުހާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް މިކޮޅަށް ޒިރުހާ

ަގއި ައިއއްސަ ހުރި ަބއެްއ ގެ ކުރީމީކުރަން. އެީއ ސަބަބަީކ ޒިރުހާ ން މިނިސްޓްީރގެ ބޭފުޅުން ވެސް އެިޑއުކޭޝަ

ބަހެއް ނެތްކަމަށް  އިުރގައި ހަމަން ފޮނުވާފައި އޮތްޖެނެރަލު ކަާމގުޅޭ ުވޒާރާެގ ބަހެއް ނެތްކަމަށް އެޓަރނީ ތަކުގައިބިލު

ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް  ތަކުގެއަދި ސްޫކލު ގެ އިތުރުންވީމާ، އެޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީއެހެން މިތަނަށް އޮތީ ސާބިތުވެފަ.

 ޝްވަރާކުރުން. އަދި ހަމަސް މަބޭފުޅުންނާ ވެ ލުން ވެސް ބައިވެރިކޮށް އެތަކުގެ ޓީޗަރުން ޫނނީ ޕްރިންސިޕަހަމަ ސްކޫލު

ވެސް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުަގއި ވަިކން އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން  ކީ ވެސް އަބަދުހަޔަރ އެޑިުއޭކޝަނަ އެްއކޮށްއެއާ 

 އި އެްއކޮށް ެއއް ބިަލކަށް ލާފަބޭފުޅުންެގ ވެްސ މިހާރު މުޅި ނިޒާމު  ހިނގަމުން ދިޔަސް ވަކިން ިހނގާ ތަނެްއވީމަ އެ

އެބަ ބާޠިލުކުެރވޭ.  ނޫނު ވެސް މީގައިގާނަންބަރު  2012/1ނޫނުތައް ގާތީ ނިންމާފަ. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް މިއޮ

މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ  އިތަކުގައްޔާ ޕްރީ ސްޫކލުއެހެންވެއްޖެ 

ތިބި ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކަިއގެން. ސަރުކާރުން ހިލޭ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދެނިއްޔޭ  އެޑްރެްސކުރަން. އެ ހިންގަން

އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން ތޯ ހުރީ. އެެހންވީމާ، އިކުރެވިފަތަކެއްތޯ އެންމެ ރަނގަޅަްށ ބަޖެޓުހުރީ ކޮންކަހަލަ ދަތި އިބުނާއިރުގަ 

ން. ހަމަ ެއއާެއއްކޮްށ ަތކާ ވާަހަކދައްކާލުރަކަށް ޕްރީ ސްކޫލުކޮންމެވެްސ ވަ  ެގ ވެްސ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށްޕްރީ ސްކޫލު

ޝަން ބޯޑު ނޫނީ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް އަޅގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލަންޖެހޭނެ. ޓޭ އެކްރެޑި

އްޓަން. އެ ބޭފުޅުންާނ ހަމަ އެއްކޮށް އެްގޒަމިނޭޝަން ބޯޑެއް މިހާރު ވެްސ ޮއވޭ ެއގްޒަމިނޭޝަންެގ ކަންތައްަތއް ބަލަހަ

އެްއކޮށް  ވެސް ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭނެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ވާހަކަތަކެއް ވެްސ ބިލުގައި އޮތުމާ

ގެ އެކަމާ ގުޅުންހުރި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ެއކަމާ ގުޅުންހުިރ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

 މަށް. އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ޮޕލިޓެކްނިކް، ެއއީ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަން ވެސް މީގެމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ ކަ

ތެރެއަށް ކޮންމެވެސް ވަަރަކށް ވަންނާތީވެ އެ ބޭފުުޅންނާ ވެސް މަޝްވަރާކުަރންޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ްއކެވެްނޖެހޭނެސިީޓގެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ވާހަކަދެރސިޓީަތކުގެ ވާހަކަ ައންނާތީވެ ޔުނިވާރޔުނިވާ

އޮތް މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ  އިވާލާދެވިފަ ޙައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަާރއާ ެއއްކޮށް

ހަޅަން. ކުޑަ ކޮމިީޓއެއް ަނަގއިގެން މަަސއްކަްތުކރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަ އިނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް. އަދި އެކަމުގަ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަރުވަން. އަޅުގަނޑު އުނގޫފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތު

 

  އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ިމ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިީޓއަށް  އޮތީ މި އިޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މިަވގުތު ދެްނ ހުޅުވާލާފަ !އާދެ

ލަން ކަންނޭނގެ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ ވާހަކަދައްކާހާޒިރުކުރާނެ ފަރާތްތަކެއްެގ 

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީ. މީގައި އެބަހުރި ހަމަ ދެންމެ އެކިއެކި އިްއޒަތްތެިރ 

ވީމާ، އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެްއ ވެްސ އެހެންން އެ ވިދާުޅވި ހުރިާހ އިދާރާތަެކއް އެބަހުރި ހިމެނިފައި މި ބިލުަގއި. މެންބަރު

އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ، ަގއި ރާއްޖޭަގއި އެބަ. އެހެންވީމާމިވަގުތު ވެސް ފަންކްޝަންުކރޭ ކޮންމެވެސް ނަމެއް

ޅެދުންތެރިކަން ދެންމެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ނުކު އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހާޒިރުކުރަން. ހާޒިރުކޮށްގެން

ގުޅޭ ސަރުކާުރގެ ުމއައްަސސާތަކުން ެވސް ހަމަ ހާޒިރުކޮށް. ދެން ޕްރީ ސްކޫލް  ހުންނަ ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ެވސް ކަމާ

ގޮެތްއގައި ިއސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިާވ  ތަޢުލީމު ދޭ ހުރިހާ ތަނެއް ހާޒިރެއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މައިގަނޑު

ދެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ތިްނ ފަރާތެއް ނަމަވެސް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މި އަބުރުެގ ބިލު ދިާރސާކުރިއިރު ކަންތައް ކުިރ 

މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގެނެސްގެން މި ދެންނެވި ގޮތަްށ ، މެންނެއް ނުގެނެވޭނެ. އެހެންވީމާ ގޮތަކަށް ހުރިހާ އެން

ލެވިދާނެ. ދެން މި ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަނުޑ އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަުޅގަނޑު އެދެްނ ްއކާދަވާހަކަ

އްުމޮގތެއްަގއި މި ކޮމިޓީަގއި އިްނނަ މީހެއް ނޫން އަޅުގަނޑަކީ. ޢާކުން ނޯޓުކޮށްލަދެއްވުން. އެއީ ނޯޓުކުރަްއވާ ފަރާތަ

ގަކުރެވިަފއި އިން ދެތިން ނުކުތާއެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. މި ވަގުތީ ގޮތުން މި އިންނަނީ. އަޅުގަނޑަށް ފާހަ

ަކށް އެއްގޮަތކަށް ވެސް ބުއްދި ބިލުގައި ފުރަތަމަ ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ޖެހޭ ބަޔަށް ބަލައިލާއިރުގައި ައޅުގަނޑަ

ނަ މުއްދަތުަގއި މިކަން ކުރެވޭނެ ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކަންތައްަތއް ހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މީގައި ދީފައި މި އިންޤަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ޓީޗަރުްނ  42ކަމަކަށެއް އިނގޭތޯ. އެއީ މިހެން މި ދެންނެވީ މި ބިލުގައި އިންނަ ގޮތުން 

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ލައިސަްނސް ދިނުމުގެ ބައިަގއި މިުބނާ ގޮތުން ފުރަތަމަ މި ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް ގެޒެުޓކުރެޭވ 

މަސް ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ރަޖިސްޓްޭރޝަން ކައުންސިެލއް އުަފއްަދން މި ޖެހެނީ އިނގޭތޯ. ދެން  ދުވަހުން ފެށިގެން ެއއް

ބެހޭ  ޖިސްޓްރީޮކށް ލައިސަންސް ދިނުމާއެ ަކއުްނސިލުން ޓީޗަރުން ރަ އުފެދުމަށްފަހުރަޖިސްޓްރޭޝަން އެ ަކއުންިސލެއް 

ދުވަސް. ދެން އެ  30ކީ އަތޯ. ޭއގެ މާނަ ނގޭމަސް ދުަވސް ތެރޭގައި އި އުސޫލެއް ހަމަޖައްސަން މި ޖެހެނީ އެއް

މަސް ުދވަހުެގ ތެރޭގައި )ހ( ަގއި މިބުނާ  6މާއްދާގެ )ނ( ަގއި މި ބުަނނީ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ކީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި، ރަސްީމ އަ ސަންސް ޯހދަންވާނެއޭ. ޭއގެ މާނަޓީޗަރުންގެ ަކއުންސިުލގައި ަރޖިސްޓްރީކޮށް ލައި

ހަމަސް ތެރޭގައި ަލއިސަންްސ  ގެޒެުޓުކރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ކޮންމެ ޓީޗަރެއް މިތަޢުލީ

އެމީހަކު ޓީޗަރަކަށް ނުހުންނާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ  އްޔާހޯދިއްޖެގޮތަށް ނުހޯދަންޖެހޭނެއޭ. ގާނޫނު ބުނާ
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ޓީޗަރުން އެމީހުންނަށް ހުގަިއ މިގޮތަށް މިކަން ކުރެވިއްެޖއްޔާ މަހާ ފާއިތުވުމަށްފަ 2މަހާއި  1ފުރަތަމަ މި ބުނާ 

ިމ  މަސް. ިމ ދައްަކނީ ހަހާސް ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ ޓީޗަރުްނގެ ވާހަކަ 4ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ލިބޭނީ ބަރާބަރު 

ވިސްނާލަންޖެހޭނެ މި  އެަކށީގެންވާ ުމއްދަތެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެހެްނވީމާ، އެއީ ުއފެއްދޭ މުއައްަސސާައކުން .ދައްކަނީ

ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިަގއި، މަތީ  ކޮމިޓީގައި މި ބިލު ނިމިގެްނދާއިރު.

ތަޢުލީމުގެ ބައިަގއި މި ބުނާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ޕްރޮްގރާމްތައް އެކްރެޑިްޓކުރުމަށް، ްޕރޮގްރާމްތައް ެއކްރެޑިްޓކުރުން 

ވަނަ މާއްދާ. އެކްެރޑިޓްކުރުމުެގ ބަިއގަިއ މިއިންަނ ގޮތުން ގަާވއިދެްއ ހަދަން ެއބަޖެހޭ. އެ ަގާވއިދު  ހަދާފަިއ  47އެއީ 

ދުަވސް ތެރޭގައި އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އެހެންމެ އެކްރެޑިޓްުކރުމާއި ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު  90ގެޒެުޓކުރަންޖެހެނީ 

މަސް ުދވަހުެގ މުއްދަތެއް ދީަފއި. އެކަަމކު  6މިޮއންނަނީ  ބެލުމަށް ވެސް މި އޮންނަ ބައި މިކަމަށް ވެސް 

ޔުނިވަރސިީޓގެ ހައިސިްއޔަތު ދިނުމުގެ ބައި. ޔުނިވަރސިީޓގެ ހައިިސއްޔަުތ ވަަނ މާއްދާ.  48ވިސްނާލަންޖެހެނީ 

ބެޭހ ދިނުމުގެ ބައިަގއި މި އޮންނަ ގޮތުން މި ބައިަގއި ވެްސ މި ބުނަނީ މިކަމަށް ހައިސިއްޔަތު ދޭނެ ގޮަތކާއި 

ގަާވއިދެއް ހަދަންޖެހޭނެއޭ. ިމ ގަާވއިދު ހަދަންޖެހޭނެ މުއްދަތެއް ނެތް ބުނެފައެއް އެްއގޮަތކަށް ވެސް އިނގޭތޯ. މިއަށް 

ޖެހޭނެ މުއްދަތެއް ބުނަން. ެދން ކަންބޮޑުާވ އަެނއް ތަންޮކޅަކީ ޢާއްމު ަގވާއިދުަތކުެގ ަބއިަގއި، ޢާއްމު ގަާވއިދުތަުކގެ 

)ށ( ގައި އެބަބުނޭ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަާވއިދުތައް މި ގާނޫނަށް  ވަނަ މާއްދާގެ 54ބައިަގއި 

މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި ހަަދއި ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝިއޢުކުރަންވާނެއޭ. މި ބުނާއިުރ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

މަސް ތެރޭަގިއ  4ގައި ަގވާއިެދއް ހަދަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް، މަސްދުވަުހގެ ތެރޭ 6ފަހަތުން މިއިންނަ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފި 

މަހޭ ިކޔާފައި އޮތީމާ އެބަ ފުށުއަރާ މީަގއި ބުާޏ  3ހަދަންޖެހޭ ވާހަކަ އޮތްއިުރގަިއ ޢާއްމު ަގވާއިުދގައި އަނެްއކާ 

ލު އެްއޗެހިތަކެއް. އެހެންވޚމާ، މިއެއްޗެހިތައް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ޙަވާލާދެްއުވން ރަނގަޅުވާނެ ބި

 ނިންމަމުންދާއިރުގައި. އެ ވާހަަކތައް ފާހަގަކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އަުޅގަނޑު ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ންވޭުރ ދެކުުނ ހެިރއްޔާ. މި އަުޅަގނޑު އަނާރާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. އަދި ާޚއްޞަކޮށް އާދެ! ޝުކު

ހުަށހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް، އަިދ ޚާއްޞަކޮްށ ޖައުފަރު އެ  ންބަުރ އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ

އްސަސާަތްއ ހާޒިރުކުރުން އެއީ ހަމަ ފެންނަކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީަމ ގުޅުންހުރި މުއަ ފާހަގަކޮށްލެްއވި ގޮތަށް މިކަމާ

އެއަށް ވެސް ތާއީުދކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު މި ބިލު ކީން. ހަމަ ރިޕީޓުކޮށް ދެ ފަހަރު ކީން. 
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ގިަނއިްނ ޓައިޕްކޮށްފަ. ޚުލާޞާ އެތި  ށްއަޅުގަނޑު މި ބިލު ކިޔާފައި ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ކަންަތއް މިއޮތީ ލިޔެފައި ވަރަ

ލްމީ ސެއް، ޢިޙުށް ޢިލްމީ ބަޚާއްަޞކޮ .ގަނޑު ހަމަ ދިރާސާކޮށް ވިސްނިންއަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ. ެއހެންވީމާ، އަޅު 

ބިލު. ފަރު ވެސް ކުޑަަވގުތުޮކޅެްއގެ ތެރޭ ވަރަށްބޮޑަށް ބަލާލައިފި ޢުފަރު. އެހެންވީމާ، ޖަޢުވާހަކަފުޅު ދައްަކަވއިފި ޖަ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުން މިކަމުގައި އުޭޅނެހެން. އެހެންވީމާ، ކުޑަކޮށް 

ްސގެ ކުިރން ވެސް އަުޅގަނޑު ބެލިްނ ޙު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ބައެނގޭ ނަމަވެސް ބިލު ބަލައިިފއްޔާ ާމނަ އެބަ

. އެހެންވީމާ، ކިޔާފަިއ އަޅުގަނޑު ޑްރާފްެޓއް ހަދާފައި އެއަށްފަހު ައޅުގަނުޑ ބިލު. އެހެންވީމާ، ޭއގެފަހުން ކިން

މުޅި ޖުމްލަކޮށް ބިލުގައި ފުށުއަރާ ކަންތަްއ ހުރީމަ އަޅުގަނޑު ރަފްކޮށް  ފާހަގަކުރީ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ޕޮއިންޓުތައް

މީގަިއ ހަމައެކަނި ިމއެްއ ، ބަޖެހޭ. އެހެންީވމާްނ ވިސްނަން އެމި އަުޅގަނޑުމެ ،އޮތީ. އެހެންވީމާ ްއ ބުނެލާފައި އެއެްއޗެ

ނޑުމެންނަކީ އެްއކޮށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު މިކަން ކުަރން މިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މިަކްނ  ތެރެއަށް ވަދެ ރަނގަޅު ފުރިހަމަ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރަންޏާ ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ މީގެ މަސައްކަތްކުރާ ަބޔަކަްށވާތީ

ވިޔަސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މަސައްކަތް ކުރަްނވީ.  ކަުމގައި  ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ުކޑަ ކޮމިޓީެއއް ނެގި

 ،ޏާ ރަނގަޅު ކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާހާޒިރުވާންީވ، އަންނަްނވީ، ަބލަންވީ، ވަގުތު ދޭްނވީ. އެެހންވެއްޖެ ކަމަށް ވަން

ފަރު ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއ ތެރޭ ބައްލަވާަލއްވާަފއި ެއ ދެއްކި ވާހަކަ ެއއީ އަުޅގަނޑު ޢުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ދެްނމެ ޖައަޅު

ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައް އެއީ. ވަަރށް ފުރިހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑަށް ެވސް ފާހަގަކުެރވުނު ކަންކަން. އެހެންވީމާ، 

އްެޗއް ދަންނަވާލީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަވގުތަށް އޭތި ފުރިހަމައަށް ެއއްކޮށް ުނގެންދަަވއި ޚުލާޞާކޮށް އަުޅަގނޑު އެ 

ފަރުގެ ވާަހަކއަށް ތާއީދުކޮށްލުމަށް ަޓކައި. ޢުާއއި އަނާރާގެ ވާހަކައަާށއި، ޖަ އެދުނީ، އަޙްމަދު ޢަބްދުލްަކރީމުގެ ވާހަކަ  މި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ކުރިން ވެްސ . އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ މަސައްަކތްތައް މީޝުކުރިއްާޔ ހުރިހާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް

ހަމަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ގެންގޮސްަފއިވާނީ

ށް ހުށަހެޅިފައި އޮންނައިުރ މަސައްކަތް އަންނައިރު މިއަްނނަނީ، މިސާލަކަށް ތަޢުލީމާ ގުޅޭ ބިެލއް ައޅުގަނޑުމެންނަ 

އަންނަނީ.  ކުރެިވގެން މިގެން ބިލު ޑްާރފްޓުތަޢުލީމީ ވުޒާރާަގއި ޝާމިުލެވވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ސޭ ހޯދައި 

އޮންނަނީ އެިކ  ގިނަފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުޮކށް ޕްރެކްޓިސްވެަފއި މި ކޮމިޓީގައި މި ،އެހެންނަމަވެސް

އޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެްއޗެހި އިސްިތސްނާވެ އިސްފަސްކުެރވިފައި އޮތް ކުން ދެއްވާ ކޮެމންޓު ބައެއްމުއައްސަސާތަ 

ފާހަގަކުރެވޭީތވެ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ދިރާާސކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާއިުރ 

މި ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  ކޮމެންޓް ހޯދަންގެ ތަކުއަޅުގަނޑު ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންެގ  ،ައޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަާލއި އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ މިކަމަކީ

ވާހިނދު މި ބިލުގެ  ގުޅިފަިއވާ ކަމަކަށް ތަޢުލީމް އުމުގެ މުސްތަޤްަބލާޤަޤްބަލާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ މުސްތަ

މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ބީެވގެން ދާއިުރ މި ބިލަކީ ވަރަށް ުފރިހަމަކަމާއެކީަގއި މިކަމުަގިއ 

ވެސް ވަރަށް  ޝާމިލުވެަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިާހ ފަރާތްތަކެއްެގ ސޭެއއް އޮެވެގން ނިމިގެންދާނެ ބިލަކަށް ހެދުމަކީ އަުޅގަނޑު

ށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްހެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެންޓަވާތީވެ އި ބޭނުންވާ ކަމަކަށް

ސްދުކުރަނީ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިއަންނަ މަސް ތެރޭގައި ދެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމްއ ގަފޮނުވާނަން. އަދި އަުޅގަނޑު 

އުއްމީދުކުރަނީ ިލޔުމުން ޮކމެންޓް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތައް  ބާއްވަން. އެ ަބއްދަލުވުމަށް ައންނަންވާއިރަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ

އިުތރުން ދެން އަންނަ ބައްަދލުވުމެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  ނިންމާފައި އަދި ޭއގެ

ބެއްލެވުމުގެ  މަިއ ކޮމިޓީން ސީދާ ޅާކޮްށ، ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނުނަގާވެސް ބޮޑުކޮށް، ފު ހާޒިރުކޮށްގެން މަސަްއކަތް ީވހާ

ދަށުން ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވީވަރަކުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވަގުުތ 

ދެއްަވއިގެން ކުިރއަްށގެންދިއުްނ. ނޫނީ މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް އަުޅގަނޑު ނިންމާލާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ވަމުން ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް ައންނަންވާއިރަށް ލިޔުމެއް ހޯާދ، ކޮމެންޓްތައް ހޯދަންޖެހޭ ޔަޤީންކޮށް އަރު 

ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ޔަޤީްނކަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުން 

  .َعَلْيك مُُْالسَّالَمُ މިހިސާބުން ނިމުނީ. 
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