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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫދަންނަވަން. މިއަދު ކޮމިޓީަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މަރުޙަބާ 

މާފަންނު ހުޅަނގު ، މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންއިއްޒަތްތެރި އިރާގެ ބިލެތްދޫ ދާ، ރަޝާދު ނާޡިމް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ިއއްޒަތްތެރި އަލިފުށި ދާއިރާގެ ، މެންަބރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ާބރަށުއަދި އަޅުގަނޑު  މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް އިއްޒަތްތެރި މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ، ޙުސައިން

މިއޮތީ އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ކޮމިޓީއަށް މިވަގުތު  އިމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެްނޑާގަ  .މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

އިތުރުކުރުން. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅގަނޑު ކަމުގަިއވާ ތަޢުލީމު ބިލުގެ ުސންގަޑި  ހުށަހެޅިފައިވާ ހަމައެކަނި ބިލު

ކުރިން  އި ކުރިން ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ބިލުގެ މިހާރު އަޅުގަނޑުކޮމިޓީގަ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިން ސްޓޭކް އެހެންނަމަވެސް، ހަމަވާ ތާރީޚަކީ މިއަދު.  ފާސްކޮށްފައި އޮތް ސުްނގަޑި 

އެއް މަްސެވގެންދިޔައިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށްރުކުރަން ފާްސކުރެވި އެކަން ިމވަހޯލްޑާރސް ހާޒި

އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅާލަން މިވަގުތު ފުރުޞަތަށް ހުށަހަޅާލަން ، އެހެްނވީމާއެޖެންޑާނުކުރެިވ. 

ދެއްވުމަށް. ޮގތަށް ހުށަހަޅައި އިތުރުުކރުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ މި ބިލުގެ ސުންގަޑި

 އަނާރާ.)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އޮގަްސުޓގެ ނިޔަލަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 އަޅުގަނޑު އަނާާރއަށް ތާއީދުޮކށްލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނާޡިމް ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ؟އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިތުރު އިްއޒަތްތެރި އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝާދު ނާޡިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ
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. ނެތް އޮތް ހިސާބެއް އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް ބައިެވރިވީމަ އެނގިފަެއއް އިމިހާރު މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފަ

 އޮތް ހިާސބެއް އެނގުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް... ގޮއްސަ، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެ ނޑުމެން ިމ ބިލަށް ހަމައެކަނި އެންއަުޅގަ .ޓަކައި ދަްނނަވާލަން ލޫމާތަށްރުްނގެ މަޢު! ިއއްޒަތްތެރި މެންބައާދެ

ބެހޭގޮތުްނ  މެން ފާްސކޮށްފައިވާނެ މި ބިލާައޅުގަނޑު އިއެ ބައްދަުލވުމުގަ މިވަނީ.  ބައްދަލުވުމެއް މިހާރު ބޭްއވިަފއި

ލޫމާތު މިޓީއަށް ހާޒިރުކޮްށގެްނ ސުވާލުކޮށް މަޢުއި އަުޅގަނޑުެމން ކޮޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުްއވުމަށް ބަެއއް ފަރާތްތަކާ

ފޮނުިވ މި ކުރިން އަުޅގަނުޑ  އަުޅގަނޑުެމން މިހާރުވާނީ ސިޓީ ފަރާތްތަކަށް ސާފުކުރުމަށް. ެއގޮތުން ބަެއއް

އް ބާްއވަން ބެލިއިރު ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުމެ ،އެހެންނަމަވެސް .ތާރީޚުތަކެއް ވެސް ކަނޑަެއޅި

ގޮތް ނުވި.  ހުރިހާ ކަންތައްތަކާއި ެއކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބައްދަުލުވންތައް ބޭއްވޭ ތައް ބަންދުވުމާއި މިލުސްކޫ

މި އިންޓަނޭޝަނަްލ  ،އި މަދަރުސާތަކުގެ ތެރެއިން މަދަރުސާއަާކއިއެސޯިސއޭޝަނާ ޓީޗާރސް ،އެހެންނަމަވެސް

މުހިއްދީްނ  ،ިއސްކަްނދަރު ސްކޫލް ،ހުޅުމާލޭ ސްކޫލާއި ،ޕްރީ ްސކޫލްތަކާއި  ،ސްކޫލުތަކުެގ ތެރެއިްނ ސްޫކލަކާއި

އުމީ ޔުނިވާރސިޓީ، ޤަ މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިޓެކްނިކް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯރިޓީ ،ސްކޫލް

އިސްލާމިކް ޔުިނވާރސިީޓ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިުޔކޭޝަްނ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ަހޔަރ އެިޑޔުކޭޝަން، ޕަބްލިކް 

އަުޅަގނޑުމެން ވާނީ ކޮމިީޓއަށް  ފެމިލީ. މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ްގޒަމިނޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާރ އެންޑްއެ

ދެއްވުމަާށއި އަިދ ޭއގެ ތެެރއިން ބަެއއް ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުްނ  ބައެއް ފަރާތްތަކުްނ ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން މަޢުލޫމާތު

އި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ވަގުތާ ގޮތެއްގަ  ސިޓީ ފޮނުވިފަ. އެއީ ޖުމްލަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ މިހާރު 

 ންވީމާ، އާދެ! އަނާރާ.ހުރި މަސައްކަތްަތކަކީ. އެހެ އިބެހޭގޮތުން ކުރެވިފަ ހަމައަށް މި ބިލާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ތުން ކަންތައްަތއް ނިންމާ ބެޭހގޮ ީއ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތަކާކޮމިީޓއަކީ މިއަޅުގަނޑު ައސްލު ދަންނަވާަލން އުޅުނީ މި 

ތައް ހުޅުވޭގޮތަށް މި އޮީތ ރަށް ނުރައްކާތެރި ރޯގާއެއް ެއޗް.ވަން.އެން.ވަން. ދެން ސްކޫލުމިހާރު އެބައުޅޭ ވަ ކޮމިޓީވީމާ

ބެހޭ ބޭފުޅުން އެ  ގަނޑު ހުށަހަޅަން އެކަމާދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅު  އާދީއްތަ ދުވަހު. ެއކަމަކު ވަަރށް ބާރަށް ފެތުރެމުން 

މިޓީން ދެން ސްކޫލުތައް ހުޅުވިދާނެތޯ މިކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެން މި ކޮ ،ރޯގާ ކިހާވަރަކަށްތޯ ކޮންޓްޯރލްވަނީ

ނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބޭ މީހުންވީމާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ. އަުޅގަ ޖެހޭސާފުކޮށްލަން

 ެއގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ، ހެންވީމާއެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރޮޒައިނާ. .ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވަނީ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓަކުެއްއ އެކަމަކު އަުޅގަނޑަށް ހީ .އަޅުގަނޑު ވެސް އަނާާރގެ ެއ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން

 ނޯންނާނެހެން ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަުތގެ މެންޑޭުޓގައި އިްނނަކަމެންހެން އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުޅުނީ. ެދން އަޅުގަނޑުމެްނގެ މެންޭޑޓުން ބޭރުގެ ކަމެްއވީމަ  ވެގެން އަޅުގަނޑު މިއެހެން ދަންނަވާލަން

ވާލީ ސުްނގަިޑ ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ހަމައެކެިނ މި ބާއް ،ނުކުރެވޭނެތީވެ  ގޮތުން އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކޮިމޓީއަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން  ކަަމށްވާތީއާ އަދި އިތުރަށް މި ކުރުމަށްހަމަވަމުންދާތީއާ އަދި އިތުރަްށ ސުންގަިޑ އިތުރު 

 ހާރު ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބުން ދަންނަވާލެވިއްޖެތިބި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް މި

 . އެހެްނވީމާ، ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން،ލިބިފައިވަނީ މެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދުކަމަށް ދަންނަވަމުން އެން

ގަނޑު އަޅު ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެމި ހުށަހެޅުން ނަމަ ކަމުަގއިވާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު މިއަށް ިއއުތިރާޟު ނުކުރަްއވާ

 ورحمة هللا السالم عليكموވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.  .ލާނަންކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމައިކަނޑައަަޅއި ިމއަދުގެ 

 وبركاته
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