
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   14  ކޮމިޓީގެ   ޕެޓިޝަން   

 

2020ޓު ގަސްއޮ 12  

 

 

 

   ( 1)ޮކމިޓީުކރ  ޮކޓަރި ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ 

 

00:10 :ށުނު ގަޑިފެ  

 

 ލިސް މަޖި  ގެތުންރައްޔިަވނަ  19



 2020 އޮގަސްޓު 12               ވަނަ ބައްދަލުވުން   14ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

1 

 

 { ރުމުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ޕެޓިޝަން  މަރުޙަބާ    14`.  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ތިއްބެިވ  ވަޑައިެގން  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ދަންނަވަން. މިއަދު މި ކޮމިޓީަގއި މުޤައްރިރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބައެއް ކަންކަން އޮތީ އިނޭގތޯ. ބޮޑު ކަންނެލީެގ  

މި އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  ހެދެމުންދާއިރު  ރިޕޯޓު  ކަންނެލީެގ  ޕެޓިޝަންެގ  ބޮޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީން...   

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ.   ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މިހާރު ހެދެމުންދަނީ.  ރިޕޯޓު  ޕެޓިޝަންެގ  މަސްވެރިންެގ ޝަކުވާތަކުެގ 

އޮ ހިމެނިފައި  މިހާރު  ކަންކަން  ފާހަގަވެފައިހުރި  ކޮމިޓީއަށް  ފާހަަގކުރި،  އަޅުަގނޑުެމން  ރިޕޯޓުަގއި  ތީ. އެ 

ކަންކަމުން   އެ  ހުރުމާއެއްކޮށް  ކަންކަން  ބައެއް  ފާހަަގކުރެވޭ  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންނަމަވެސް، 

ހިރާ ސްކޫލުެގ  ސްކޫލުެގ،  ހިރާ  މި  ކަމަކަށް އޮތީ.  މި ބައްދަލުވުމުަގއި ނިންމާލަން. އަނެއް  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑުމެން 

އަ މެދުވެސް  ޝަކުާވާއ  އެ  ދެން،  ބެލެނިވެރިންެގ  ހިތަދޫ.  ސ.  ފަށާފަ.  ތައްޔާރުކުރަން  ރިޕޯޓު  ަވނީ  ޅުަގނޑުމެން 

އަިއސް   ބޭފުޅާ  އެ  ބައްދަލުވުމަށް  އެންމެފަހުެގ  ވަނީ  އެދިފައި  ނާޒިލް  މެންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކަންތަ އެދުވަހުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދޭޮގތަށް.  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ކޮންމެވެސް  ޮގތުން  ދިމާވި  އް 

ބޭފުޅާއަށް ދައުވަތު ނޭރުވި ެއ ދުވަހުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭެގފަހުަގއި އެބަ އެދޭ ިއއްޒަތްތެރި  

އެހެންވީމަ،  ހިމަނައިދިނުމަށް.  މީަގއި  ކަންކަން  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ބޭފުޅާ  އެ  ޮގތުަގއި  ރިކޮމެންޑޭޝަނެއްެގ  މެންބަރު 

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެ ބޭފުޅާ އެބަ ޝަކުވާ ކުރައްވާ މިހާރު ވެސް އަހުމަދިްއޔާ  އިްއޒަތްތެރި  

ސްކޫލުަގއި ސަރުކާރުން އެ ޚިދުމަތް ދެއްވާކަމަށް. އަހުމަދިްއޔާ ސްކޫލަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް.  ހެނދުނުެގ 

ށް. އަދި ެއ ތަނުެގ ޓިޗަރުންނަށް ވެސް ސަރުކާރުެގ ޓީޗަރުން  ނާސްތާ ހަމަ އަހުމަދިއްޔާ ސުކޫލަށް ބަރާބަރަށް ލިބޭކަމަ

ރިޕޯޓު ކުރިއަށް ދިއުން އެީއ   މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާލުމަށްފަހުަގއި އެ  ތިބި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެ 

ހުށަހަޅާ ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ހަމަ  ޝަކުވާ  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  ފެންނާތީ،  ޮގތްކަމަށް  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑު  އެންމެ  ލީ. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލްެގ އެދޭ ސްޕޮންސަރއަކުން ހިރާ ސްކޫލުެގ މި ޕެޓިޝަން  

މި އައިސްފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ެވސް އެދެން ނާޒިލް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ބައްދަލުވެ އެ  

އަޅުަގނޑުމެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ހުރި  މިީއ  ބޭފުޅާެގ  އިނޭގތޯ.  މައްސަލަައކީ  މީަގއި  މިއީ  ދެން  ލިބިެގންދިއުން.  ންނަށް 
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މިކަހަލަ  ފެންނަނީ   މި  ތަފާތަކީ.  ހުރި  ތެރޭަގިއ  އަތޮޅު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މާލެއާއި  ކިޔާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

މާލޭަގ ފެންނަނީ.  މި  މައްސަލަތައް  މިކަހަލަ  ދިޔަޔަސް  ދިމާއަކަށް  ކޮންމެ  ވެސް.  ހުރި  ކަންތައްތަކުން  އި 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލަކަށް ސަރުކާރުން ޓީޗަރުން ވެސް ދެއްވަނީ. އަނެްއކާ ހެނދުނުެގ ނާސްތާ ެވސް ދެްއވަނީ.  

މި  ހަމަ  ފެނޭ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންެވެގން  ނުލިބޭ.  މިައކަށް  ސްކޫލެއް.  ބޮޑު  މިކަހަލަ  ހަމަ  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު    ސްޕޮންސަރކުރެްއވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޙިއްސާ ކުރުމަށްފަހު ދެން މިއާއިެގން ކުރިއަށް ެގންދެވުން ައޅުަގނޑުެގ އަޅުަގނޑުެގ އެދުަމކީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު  

 .  ހުށަހަޅަން އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީއަށް ެގނަުއން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ދެން މާލެަގއި ހުރި ސްކޫލަކާއި އެ ސްކޫލާ ތަފާތުކުރެވުނުއިރު  

ހިރާ ؟ ކޫލެއްކަން އެނޭގތޯއަނެއްހެން ހިރާ ސްކޫލަކީ އެއީ ކޮން ކުލާސްތަކަކަށް، ކޮން ްގރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ ސް 

އަޅުަގނޑު   އެނޭގތޯއޭ  ސުކޫލެއްލަން  ކިހާވަރެއްެގ  ސުކޫލެއްކަން  ކިޔަވައިދޭ  ްގރޭޑުތަކަކަށް  ކޮން  އެއީ  ސްކޫލު 

 ދެންނެވީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަން. އެކަކުން ދިހަައކަށް. އިނުގރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަންއަށް ފުރުޞަތު އަރު

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހޯދާފައި  ލިޔުމުން  މަޢުލޫމާތު  ވިދާޅުިވ  ތި  ދެއްކެިވިއރުަގއިރުަގިއ  ވާހަކަފުޅު  ބެހޭޮގތުން  ތިކަމާ  ދެންމެ  މުޤައްރިރު 

 ބައްދަލުކުރީަމ ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް  މިކަމާ ބަޙުސްކޮށްފައި މިވަުގތު ކުރުކުރުން. އޭެގފަހުން ނާޒިލާ ވެސް އެްއކޮށް

 ހީވަނީ މީަގއި އެްއޗެއް ނިކުންނާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  
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 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ   ތާއީދުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުްއވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  އަޙްމަދު  ޙަސަން  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް 

ވާހަކަ. އެ ކަންކަން ސާފުކޮށްފައި ދެން ެއކަމާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ރިކޮމެންޑޭޝަނާ އެހެން ކަންކަން ހިމަނަން  

 ން ފާހަަގކޮށްލީ.ބައްދަލުކުރުން އެއީ ރަނަގޅު ޮގތެްއކަމުަގއި ފެންނާތީ އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެން ބޭފުޅަކު މި މަޢުޟޫޢުަގއި ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންފުޅުވާހެން އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ. އެހެންވީމަ، މި  

ކަމަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ެއއް ހުށަހެޅުމެއް. ެއއީ މި ހިރާ ސްކޫލުެގ މި ޕެޓިޝަން ސްޕޮންސަރކުރެްއވި ފަރާތް،  

ޙާޒިރުވެ، މި ކޮމިޓީެގ އެ ބޭފުޅާެގ މަޝްވަރާ ެވސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ނާޒިލް މި ކޮމިޓީއަށް 

އަޅުަގނޑު  އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ  މިއަށް  މެމްބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމަ،  ނިންމުމަށް.  ޮގތެއް  ހޯދުމަށްފަހުަގއި 

 މި ކޮިމޓީއަށް އައިސް މަޢުލުމާތު އެޮގތަށް ނިންމާނަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެ ހުށަހަޅާފައި ެއ އޮތީ ނާޒިލް

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު  ނުެގންދިއުމަށް.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނީ  ލިބުމަށްފަހުަގއި 

 ޙަސަންއަށް އަދި ެއއްފަހަރު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޮގތަށް  އަޅު އަޅުަގނޑު  ވިދާޅުވީމަ  ެއޮގތަށް  ލަފުޒުަގއި  އެ  އެހެން  މުޤައްރިރު  ދެންމެ  ދެންނެވީ  އެހެން  ަގނޑު 

ދެންނެވީ. ސްކޫލަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި، ސްކޫލުން ޖަވާބު ހޯދާފައި، ދެން އެ ދޭ ޖަވާބަކާ އެްއކޮށް ސާފުވީމާ ނާޒިލްެގ  

ެއއްކޮ ސިޓީއާ  މިނިސްޓަރުެގ  އަދި  ވާހަކަފުޅާއި  ކަމެއް އެ  ހުރިހާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވީމަ  އެކަން  ބަްއދަލުވެ  ށް 

 އޮންނާނީ ނިމިފައިހެން. އެހެންވެެގން އަޅުަގނޑު އެހެން ދެންނެވީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ސިސްޓަމަށް އެކި  ކަންކޮޅުތަކުަގއި  ެއކި  ރާއްޖޭެގ  އެްއޗަކީ،  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު   މުޤައްރިރު، 

އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް ބަދަލުެވފައި ހުރި ސުކޫލުތައް އެބަހުރި. އަދި ވަކިން އިޢުލާނުކޮށްެގން މި އިންޓަރނޭޝަނަލް  

ހިންާގ ސްކޫލުތައް   ޢިމާރާތްކޮށްެގން  އަމިއްލައަށް  އަިއސްެގން  ފަރާތްތައް  ހުރި  ހިންަގން ޝައުޤުެވރިކަން  ސްކޫލެއް 

ދި ޢިމާރާތެއް  ސަރުކާރުން  އެބަހުރި.  ައޅުަގނޑުމެން ވެސް  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ވެސް  ސްކޫލުތައް  ހިންާގ  ނީމަ 

މާލޭަގއި އިންނަ ަވކި ސްކޫލަކާއި އެހެން ސްކޫލެްއ ައޅާކިޔާިއރުަގިއ މި ދެ ސްކޫލު އިންޓަރނޭޝަލްއަށް ދިޔައީ ކޮން  

ެއއްކޮށް  ކޮން ޝަރުތުތަކަކާ  އެއްބަސްެވެގން،  ކަންކަމަކަށް  ކޮންކޮން  ތެރެއިން  ދޭތި  ނިޒާމެއްެގ  އެ  އެނިގެގން  ކަން 

ައޅުަގނޑު   ެއކަން  ެއހެންވީމަ،  ޮގތުަގއި.  ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އެްއކުރަންވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ރިކޮމެންޑުކުރަންވާނީ 

ދަންނަވަން. މިސާލަކަށް މާލޭގައި އެބަހުރި ބައިވަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުތައް ސަރުކާރުން ތި ބުނާ އެއްވެސް  

ތަން ނުދޭ  ޤަބޫލުކުރާ  އެްއޗެއް  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމަ،  އެޮގތަށް.  އޮތީ  އެއްބަސްެވފައި  އެޮގތަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ތަން. 

ހުރީ  ެއއްބަސްވެފަިއ  ފަރާތްތައް  ޙަވާލުވި  ހިންަގން  އެތަން  ދިއުމުަގއި  ދިޔަ  އިންޓަރނޭޝަނަލްއަށް  އެ  ޮގތުަގއި 

ަގނޑުމެން މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ކޮންކޮން ޮގތަކަށް، ކޮންކޮން ޓަރމްސްތަކަކަށް ބަލާފައި ދެން އަޅު 

 ރިކޮމެންޑުކުރަންވާނީ މިވެނި ސުކޫލަކާ ެއްއޮގތަކަށް ތިތާ ކަންކުރާށޭ. އަޅުަގނޑު ެއކަން ފާހަަގކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހިސާބުން   ނެތީމަ  މަޝްވަރާކުރަން  މެދު  ކަމަކާ  ިއތުރު  ކޮމިޓީަގއި  ބައްދަލުވުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީެގ  މި 

 ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

_______________ 


