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 9:02 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:40: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މުޙައްމަދު މަސީޙު هللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )ުބދަ 2017 ެފބުރުވަރީ 15

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله الم على رسولالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 ޖެންޑާ ައއިޓަމުއެ

 .2017/1/6އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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 ޢަލީ ސަލީމް ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ފުނަދޫރުކާުރގެ ފަރާުތން ގަިއވާ، ސަ 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4.1

ަގއިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 75ގަާވއިދުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމުަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ  ތަޢުލީމުގެހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

 ންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން.އޮ ައުށް ގޮސް 5އެޖެންޑާ އަިއޓަމް ، ންތުގެ މަތީން ވޯަޓކަުށް ދަންނެވުގޮ

ަގއި  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ، 4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{4.2}

ަގިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11:15. 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ

 .2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  މާލިްއޔަތުގައި  11:00. 1ކޮޓަރި 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއިާވ، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ  5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އިބްިތދާޢީ ބަހުސް.، 5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ާވ، ތަޢުލީމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާފައި

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަުްށގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަުތ ދިނުމަުށްޓަކައި މަޖިލީހުގަިއ  75ގަާވއިދުެގ 

ޖެ ނަމަ، އެ ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ން. އަދި ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަުްށގެންދިުއމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއ7ްވޯޓުނެގު 

ައއި  ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް މިވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެްއވުމަުށް އިދާީރ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. ބަހުސް ފެުށުން. 

ައއްޑޫ ބެހޭ ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަކާ ާލނަން. މިނިވަންބައެއް ބަދަލުތައް ދަންނަަވއި

ކޮމިީޓއަުށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަްމގެ ބަދަލުގައި އެ

 ން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިޭވ. އެ އެިދވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު  ެދްއވުންންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވައިމެ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ލިޔުން ލިބުމުން 

. ަގއި އަްނގާފަ 2017ފެުބރުވަރީ  14ނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ވާ ަތކުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ން އެކަން ެއގޮތަުށް މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107 ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ،އެހެންކަމުން

ިއގަންނަވާ ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ ެބހޭ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަ  ުމައއްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ  އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިްނ ދާއިރާކޮމިޓީއަުށް ހަނިމާދޫ  ސައިންގެ ބަދަލުގައި އެްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުއި

ލިޔުން  ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެއެދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު ދެްއުވންޝަހުދީ ހަމަޖައްސަވައި

 އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

. ގައި އަންގާފަ 2017ފެބުރުަވރީ  14ނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ވާ ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ން އެކަން ެއގޮތަުށް މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން
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ގަްނނަވާ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރެގ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއި ތައްަތކާމުއައްސަސާތަުކގެ ކަން އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން

ރު އަޙްމަދު ޮކމިޓީއަުށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ގެ ބަދަލުގައި އެތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙްްއޒަތްއި

ިލޔުން  ން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެރޫޕުިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގްދެްއުވން އެދިަވޑަޝިޔާމް ހަމަޖައްސަަވއި

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

. ގައި އަންގާފަ 2017ފެބުރުަވރީ  14ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ން އެކަން ެއގޮތަުށް މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،ންކަމުންއެހެ

ދާއިރާގެ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ފަރެސްމާތޮޑާ  މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިީޓއަުށް ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި  ގެ ބަދަލުގައި އެމަދު ލަޠީފްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން މުޙައް

ިލޔުން  ން ިސޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެއެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު އްވުންއިބްރާހީމްދީދީ ހަމަޖައްސަވައިދެ 

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ން މަޖިލީހުގަމަތީ ތުގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

. ގައި އަންގާފަ 2017ފެބުރުަވރީ  14ނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ވާ ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ުށް ން އެކަން ެއގޮތަމަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ަވަޑއިގަންަނވާ ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނި ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ  އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން

ތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީއަުށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތް ގެ ބަދަލުަގއި އެهللاްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއި

ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެިދވަަޑއިެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު ދެްއވުންސަަވއިޢަބްދުއްލަތީފް މުޙައްމަދު ހަމަޖައް

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އެ

. ގައި އަންގާފަ 2017ފެބުރުވަރީ  14ސް.އެމް.އެްސއަކުން ނީ އެވާ ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު ޕާޓީތަކުގެ 

ން އެކަން ެއގޮތަުށް މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ރި މެންބަރުްނ ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކުކޮުށްެލްއވުމަުށް ހައިޢުލާންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުްށފަހު( އިއްޒަތްތެ

 ލާނަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޢލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގަިއވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފު 5.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

މަތީން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 75ތަޢުލީމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާީޢ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ މެދު އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދު ފެުށުމާ ބިލުގެ އި މަުށް ޓަކައި މިކުރިއަުްށގެންދިއު

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަުށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   25     މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 13      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 25        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގ85ެލަ އަދަދު؛ ހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ

. 2. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 23. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

. ޯވުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 2ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަުށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  މި އެހެންކަމުން، .25ލަ؛ . ޖުމ13ުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސްވ25ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ފު ،އެހެންަކމުން )ަވގުތުކޮޅަލަުށްފަހު( .ސްވެއްޖެފެުށުމަުށް މަޖިލީހުން ފާ

ބިލު މަޖިލީހުަށް  ބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާއަުށް ދާނަން. މިލީުމގެ ބިލުގެ އި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ތަޢު

 އަރުވަން. ރަުށް ފުރުޞަތުެދްއވާނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަހުުށަހަޅުއްވައި

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

މު ފުރުޞަތު މުގެ ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ މި މުހިއްތަޢުލީ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރި`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެ

ޝުކުރުކުރަން. އަދި އެއަުށްފަހު، މްދާއި ޙަ ތަބާރަަކ ވަތަޢާލާއަުށްهللا ޓަކައި ނޑަުށް ތަނަވަސްކޮުށްދެްއވި ކަމަުށްއަޅުގަ

ންބަރުންނަުށް މި ބިލު މިހާހިސާބަުށް ގެނައުމުަގއި އެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި ުހރިހާ މެ

ބޭފުޅުން ވެސް ކުރެއްވި އެްނމެހައި މަސައްކަތްތަކަުށް އަުޅަގނޑު ފަުށްފަުށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮުްށ 
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ރިކަމާ އެކު ާރއްޖޭގެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި ކޮުށްެދއްވާަފިއވާ ބުރަ މަސައްކަތަުށް ވަރަުށް ިއޚްލާޞްތެ

ލޮބުވެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައުށާއި އަދި މި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި މަަސއްކަްތކުރެްއވި އެންެމހައި ފަރާތްތަކަުށް ފަުށްފަުށުން 

އަޅުގަނޑު ހިތުެގ އެންމެ ފުްނމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. މި ބިލަކީ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަުްށ ޤައުމީ ބިލެއް. މި ބިލަީކ ިޑމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަުށް ަވރަުށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުަގއި އަޅުގަ

ވެސް ދަންނަވަންޖެހޭ. މިއީ ަވކި ބައެްއގެ ބިލެއް ނޫން. މި ބިލަކީމ ނޫނިއްޔާ މި ހެދިގެންދާ ގާނޫނާކީ މުޅި ރައްޔިތުންެގ 

ދަންނަވަންޖެހޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ބިލުގެ ޛަރިޢާިއން އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ  ގާނޫނެއް ކަުމގައި ވެސް އަުޅަގނޑު

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުުކރެވޭ ގޮުތގައި ފާހަގަ މި ކުެރެވނީ، ރާއްޖޭަގއި އުނގަންނައިިދނުމުގެ މަސައްކަުތގައި ހިމެނޭ 

ކާއި، އަދި އެންމެހައި ކުދިޮބޑުތަކުންނަުށް އުނގެނުމުަގއި ފަރާތްތަކާއި، އުނގެނުމުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަ 

ކުރިއަުށްދިއުމަުށް ވަރަުށް މުހިްއމު މަގުކޮުށައިދޭ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު މި ބިލު ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން، މިއީ 

ަފއިވާ ކުދިންގެ ވެސް ބިލެއް. ޒުވާނުްނގެ ވެސް ބިެލއް. މިއީ ކިަޔވާކުދިންގެ ވެސް ބިލެްއ. މިއީ ޚާއްޞަ އެހީއަުށް ބޭނުންވެ

މިއީ ބޮޑެތި މީހުންނާއި، އަންހެނުންނާއި، މުދައްރިސުންނާއި، އަދި ސަރުކާރުން މި ކަންކަން ކުރުމަުށް ޝާމިލުވެފައިވާ 

އެންމެތަކުންގެ ބިެލއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ވަރަުށް މުހިއްުމ 

އެބައޮތް. ެއއީ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަުށް މުހިްއމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި، ވަރަުށް މުހިއްމު ޙައްޤެއްގެ ގޮތުަގއި  މަޤްޞަދެއް

ބަޔާންކޮުށްދޭ އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު. ތަޢުލީމުގެ ޙައްޤު. އެެހންކަމުން، މި ޙައްޤު އެންމެ އެކަުށޭނަ ގޮތުަގއި، އެންމެ 

އިާރއެްއގަިއ ކުރިއަުރަވއި، ަރއްޔިތުންަނުށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ފައިދާކުރުވަިނވި ގޮތުަގއި ިމ ޙައްޤު ފުާޅ ދާ

ފެންވަރުަގއި މި ހައްޤު ފުިރހަމަކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި މަގުޮކުށުމަުށް މި ގާނޫނުން ވަރަުށް މުހިއްމު ސަމާލުކަމެއް ދޭ. 

ަހކަތަކެއް ައޅުގަނޑު ގިނަ ވާ އި މާއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެެހންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގަ 

 އޮްނނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނެތީމު. މި ބިލު އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅގައި ދައްކާކަުށް

ިރ ތްތެއޮންނާނެ. އިއްޒަ އިބަޔާންކުރެވިފަ  އިމަޤްޞަދު ބިލުގަ 6 ،މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު އެތައް މަޤްޞަދުތަކެއް

ވަނީ. މިއިން ކޮންމެ އި ާބބެއްގެ ަމއްޗަުށް މި ބިލު އެކުެލވިފަ 19މި ބިލު ެއކުލެިވގެްނވާ ގޮތަުށް ބަލާއިުރގައި  ރައީސް.

އުނގެނުމާިއ  ،ލަްއަވއިފި ކަމަުށް ވަންޏާ ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަވައި އިބާބެއްގަ 

އި ތައް ާޤއިމުކުރެވިފަ ެއ މީހުންެގ ޒިންމާ ،ސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެންގެ ޙައްޤުަތކާއި މަ އިއުނގަންނައިދިނުމުެގ ވެުީށގަ 

ނޫނުން ޮއތްކަން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަުށް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ޭއގެތެޭރަގއި ތަޢުލީމުދޭ ފަރާތްތައް، މި ބިލުން، މި ގާ

 އި މި ކަންކަުމގަ ންްޓރޯލްކުރުމާ،ކޮލިޓީ ކޮ ،ހެއްޓުމާއިއަިދ މީގެ ކޮލިީޓ ހިފެ ،މުދައްރިސުން، ިކޔަާވކުދިން، ބެލެނިވެރިން

މި ބިލުެގ ، އެކަުަށއެޅިފަ ާވނެ. އެހެންކަމުން އިޒިންމާ ވެްސ މި ބިލުގަ އިޝާމިލުވާ ހުރިހާ އެންމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ 

ގަނޑު ދަންނަވަމުން މި ކަމުަގއި އަޅުއި މިހާހިސާބުން ބިލު ހުުށަހަޅައިލެވުނީސަުށް އަޅުގަނޑު އިތުރު ާވހަކަ ބަހައްޓާފަބަހު

 ޢަލައިކުމް.  ފުރުޞަތު ނިންމާލަން. ވައްސަލާމް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ސްގެ ވަގުތު. އެ ގަިޑއިރުގެ ބަހު 3އި ަވނީ ޖުމުލަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފަޝުކުރިއްޔާ 

ިސކުންތު.  41މިނެޓު  14ރީ ޕާޓީައުށް ކުންތު. ޖުމްހޫސި  3މިނެޓު  44އަުށް ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  41މިނެޓު  40ގަޑި  1

ޒަތްތެރި . ވަކި ޕާީޓއަކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިއް މިނެޓު 3ންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ކުސި 35މިނެޓު  12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަުޅގަނޑު މިހާ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 5މެންބަރުންނަުށް 

 ޡިމަުށް.ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް 

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

ދަުްށ ނޫނެއް ވުޖޫޭޔގެ ެއހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި ގާނޫނެއް ހަދަނީ، ގާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތުގައި ދުނި

. އިުގޑް އިންޓެންޝަްނގަ ރަުްށ ރަނގަޅު އިންޓެންޝަނެްއަގއި،ވަ .ގެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުްށ މާތް މަޤްޞަދެއްގައި

ދިޔައީ ކާ ޖެހެންދެން މިކަން ހިނގަމުންއަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފަހަ ،އެހެންނަމަވެސް

ދިކޮޅަުށް. މާ އިމިހާރު އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެކަން ހިނގަނީ ދި  ،ވެސްއަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ބީދާއިން ނަމަ

ނޫނެއް ަހދާއިރުަގއި ފަހަރެއްަގއި ވެސް ފެނިގެން މި ަދނީ އަޅުގަނޑުމެން ގާމި މަޖިލީހާ ހިސާބުން ފެުށިގެން އަުޅގަނޑަުށް 

ކުރާނެ ގޮތާ ޚިލާފަުށް ވަކި މީހަކަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން އެްނމެ މަންފާ ،ަޤއުމަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ިއ،ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުުމގަ

 ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ވަކި ަބޔަކަުށް މަދު މީސްކޮޅަކަުށް ުނވަތަ ސަރުކާރު ހިންގަންތިބި މީހުންނަުށް ފައިދާވާ ގޮތަުށް ކަްނކަން

ބިލު ބަލައިލުމުން  ޑަުށް މުޅިވާ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ބިލުގައި ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅަގނ ުހުށަހެޅިފައިވާ މި ތަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކިަޔވައިދިނުމާިއ  ،އެިކއެކި ފަންތީގެ ޓީޗަރުން ،ޙަޤީޤަތުަގއި އެިކެއކި ގިންތީގެ  ،ކަމަކީ 3ކަމެއް. އެ  3ދިޔައީ ފާހަގަެވގެން

 މަރުަކޒުތައް ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި، މިދެންނެވި ީޓޗަރުންގެ  ތަޢުލީމީ ގެ އަދި ެއ ފަންތިތަކުގެއަދި އެ ގިންތިތަކު 

ކަންތައްތައް ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި ގޮތް. ދެވަނަ ކަަމކަުށް އަުޅގަނޑަުށް މި ބިލު ބަލައިލުމުން އަޅުގަނޑަުްށ 

ދޭހަވެގެންދިަޔއީ ނުވަތަ އެނިގގެން މި ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޓީޗަރުންނަުށް، ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ޓީޗަރުންނަުްށ 

ކުގެ ތެރޭަގއި ވަަރުށް ބޮޑަުށް އެބަޮއވޭ ީޓޗަރުން ަވކި ގޮަތކަުށް ލައިސަންެސްއ ލައިސަންސެއް ދިނުމުެގ ވާހަަކ މަޤްޞަދުތަ

ދީގެން ކަންތައްަތއް ކުރުުމގެ. ތިންވަނަ ކަމަކަުށް ރަޖިްސޓްރޭޝަން ކައުންސިެލއް ެއުކލަވައިލުން. އެީއ އަުޅގަނުޑ 

ރުންނަުށް ފައިދާވާނެ ގޮތަުްށ، މުިޅ މިދަންނަވާ ހިސާބަުށް މި ދަނީ. މިއީ ެއއްގޮަތކަުށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ޓީޗަ

ޤައުމަުށް ފައިދާވާނެ ގޮތަުށް ކަްނކަން ވިސްނަިއގެން އަުޅގަނުޑމެންގެ މަޤްޞަދު އަޅުގަނޑުެމންގެ އިންޓެންޝަން ޮއވެގެްނ 

ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މި ކައުންސިލާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގިގެންދާނެ މި އުޅެނީ ކީއްކުރަންކަން، ކޮްނކަމެްއ 

ކުރަންކަން. މަޤްޞަދުތައް ވަރަުށް ބައިވަރު. ދެންމެ ބިލު ހުުށަހަޅައިދެްއވަމުން އެ ވިދާޅުވީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް ބަިއވަރު 
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މަޤްޞަދުތަކެއް އޮތް ކަމަުށް. ފޮރުވިފަިއވާ މަޤްޞަދުތަކެއް ެވސް ވަކި މަދެއް ނޫން. މީގެ ޮކންމެ ކަމެއްަގއި، މި މަޖިލީހަުށް 

އެްއަގއި ފޮރުވިފަިއވާ މަޤްޞަދުތައް ވަކި ުކޑަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހުުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލަ

ބޭނުން އަޅުގަނުޑގެ ދަރިން އެންމެ މޮޅު ޓީޗަރުން ކައިރިއަުްށ ދާން. ކޮލިފައިޑު ރަނގަޅު ޓީޗަރުން ކައިރިއަުށް ޮގސްގެން 

ގަނޑު ކޮލީގުން ެވސް ބޭނުންވާނެ. އެހެނިހެން ރައްޔިތުން ވެސް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަން. ސްޕީކަރު ވެސް ބޭނުންވާނެ. އަޅު 

ބޭނުންވާނެ، ހަމަ އެފަދަ ރަނގަޅު މަދުރަސާތަކަުށް ގޮްސގެން ރަނގަޅު އެްނވަޔަރަންމަންެޓއްަގއި ބޮުޑކޮުށް ދަރިންނަުށް 

އެ ވިސްނުމެއް ނެތް. އެ  ތަޢުލީމުދޭން ބޭނުންވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ރާއްޭޖގައި ިމައދު

ފިކުރެއް ނެތް. ރަްއޔިތަކަުށް، އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ާއދައިގެ ދިރިުއޅޭ ރަްއޔިތަކަުށް ެއއްވެސް ކަމެއް ވާކަުށްނުޖެހޭ. 

 ވުމަކީ ވެސް ސަުރކާރުން ބޭުނންވާ ކަމެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި އުޅެނީ މަސަްއކަތްކުރަމުން

މި ދަނީ ޓީޗަރުންނުަށް ބިރުދައްކަން. ަވކި ކައުންސިެލއް ހަދައިގެން ޓީޗަރުންނަުށް ބިރުދައްކަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ފެނިގެންހިނގައްޖެ ދެއްތޯ، ދާދި މިދާކަުށްދުވަހު ވަޒީރުން، އެ މީހުންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ބިރުެވރިކަމުގައި މަގުމަްއޗަުށް ނިކުމެ 

އުޅެނީ އެ މަސަްއކަތް ކުރަން. މީގެ އަީޑގަިއ ފޮރުވިަފއިާވ މަޤްޞަދަކީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ގިނަ  ފޯމުފުރަމުންދާ މަންޒަރު. މި

ގަިޑއިރު ނުނިދާ. ސްޕީކަުރ  24މެންބަރުންތަކެއް ވެއްދުން. އެަކން ހާސިލުކުރެވޭތޯ ދުރާލައި މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ 

ކިޔުން ެއއްފަހަރާ ިއއްވާަފއި،  3ކުރަންޖެހޭނެ މިއަދު ވެސް ވެސް އޭގެތެޭރގައި. ެއއީ މިއަދު ވެސް؛ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލު 

މަސްުދވަސް ތެޭރަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ބުނާ ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  1މި ބިލު ބުނާ ގޮތުން ެވއްެޖއްޔާ 

ބުގެ ކުރިން ކައުންސިލެއް އެބަ އެކުަލވައިަލންޖެހޭ. އެކަންތައް އަވަހަުށް ުކރަން މި އުޅެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާ

ބޭނުންވާ މެންބަރުންތައް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންަތއް މަޖުބޫރުކޮުްށގެން ތިބުން. ައޅުގަނުޑ މިދަންނަވާ، އެްއކަލަ އަުޅގަނުޑ 

ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން، ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ޤާބިލު ޓީޗަރުން ކައިރިައކަުށް އަުޅގަނޑު ދަރިން ނުފޮނުވޭނެ މި ވާ 

ތް އިތުބާރެއް މި ޤައުމުަގއި މި އޮތް މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކން؛ އަޅުގަނޑުމެން ނިކަން ގޮތަކުން. ައޅުގަނޑަުށް ނެ

ލީމަ މީޑިއާގެ ބޯޑަުށް ބަަލއި. ކޮންބައެއްތޯ ިތބީ؟ ގާ. އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަުށް ބަލައިލީމަ ެއނގޭނެ އެކަންބަލައިލަމާހިނ

އަންނަންޖެހޭނީ  ،. އެހެންވީމާ، ދެން ޓީޗަރުންނުަށް އަންނާނީލާފައި މި ތިބެނީއެނގޭނެ ކޮންބަެއއްތޯ ތިބީ؟ އެކްޓިވިސްޓުން 

ުށް އެްއގޮތަކަުްށވެްސ އާދަިއގެ ދިރިއުޅޭ ަރއްިޔތުންނަކަގޮތް. ައޅުގަނުޑމެންގެ  އެކްިޓވިސްޓުން. ެއއީ މި ސަުރކާރު ގަބޫލުކުރާ

ގެ ވިސްނުމަކީ ގު ޔާމީން ޖެހެނީ. މިއީ ޔާމީންގެ ވިސްނުން. ވަނުޖެހޭ. ހަލާކުކޮުށްލަންރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ދޭކަުށް

ކުރަމުންދަނީ އްކަތްަވޒީރަކަުށް ައއި ހިސާބުން ފެުށިގެން މަސަހަލާކުކުރުން ފެުށުނީއްސުރެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު 

. އެގޮތަުށް ކަންތައްތައް ަތރުތީބުކުރުމަުށް. އެ ވިސްނުމުަގއި ހުުށަހަޅަމުންދާ ބިލުތަކެއް .އެގޮތަުށް ކަންަތއްތައް ބިނާކުުރމަުށް

ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންތަެކއް ތިބީތީވެ ައޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވޭ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަރިން  ކަންތައްަތކަުށް އެ

 އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަންބޮޑުވޭ. ެއކަމާައޅުގަނޑު ކުރަމުންދާތީވެ މި މަސައްކަތް ހަލާކުކުރުމުގެ ވިސްނުުމގައި 

 ސަފުހާ އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، 147 މީގައި، ނަސްމަޤްޞަދު ކިތަންމެ ބައިވަރެއް ލިޔު، ކަައކީއުޅޭ ވާހަ ދަންނަވަން މި
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ނޫނޭ  އެއްގޮަތކަުށް އިންެޓންޝަނާ ކިޔާ އަޅުގަނޑުމެން މި ؛ނަމަވެސް އިންޓެންޝަންބާބު މި ބިލުގައި އޮތްކަުމަގއި ވީ 19

 ނޫނޭ...  ސް ކަންތައްތައް ކުރަމުންދަނީ އެޮގތަކަުށް. މި މަޖިލީހުން ވެމަސައްކަތްކުރަމުން ސަރުކާރުްނ ދާނީކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 މަނިކަުށް. މޫސާ

 

 :ހަކަދެއްެކވުންވާ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކުހުޅު

 ކިޔުން ެއއްފަހަރާ ކުިރއަުށް 3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަުށްގެންދިޔުުމގަިއ 

 ،ހެދިާކއާއި  އި،ފެނާ  އި،ތަނުަގއި ަސޔާ ކަމެއް. ކޮްނމެ ކިޔުމަކަުށް މި މަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ތާއީދުކުރާގެންދާގެންދިއު

 ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމެއް ނުފުދޭ.ކިޔުން ނިމޭއިރުަގއި  3ތާއަކު ދުވަހުން ހަފު 4ދެން އަނެއްާކެވސް ވާހަކަދަްއކާފައި 

ޔުން އެއްފަހަރާ ކި 3އަދި އަުޅގަނޑުެމން ހަދާފައި އޮތް ގަވާއިުދގެ ދަުށުން  ،އެހެންވީމާ، ރައީްސގެ ސިާޔަސތުގެ ދަުށުން

އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަާމ  ދެއްވާތީރާބަރަުށް ައދާކުރުމަުށް ފުރުޞަތުސް މެންބަރުންގެ ވާޖިބުތައް ބަގެންގޮސް މަޖިލި

 ން. އެކަން އެގޮތަުށް ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ މިޝުުކރު ދަންނަވާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަ  ވަރަުށް ޮބޑަުށް އެީކގައި

ެއއްެޗްއ ދެްނވެސް ހުިރއްޔާ ހުރި  .ދައުލަުތގެ ފެނާ ،ދައުލަުތގެ މުާސރައާއި  ިއ،ހޭދަކުރަީނ ދައުލަތުެގ ކަރަންޓާ ތަނުގައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަުށް ، އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ  ަރއްޔިތުްނގެ ެއްއެޗހި.، ދައުލަތުގެ

ން. ރުމަުށްޓަކައި ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވީތީ އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވައުމެއް ބިނާކުތަޢުލީމުދިނުމުަށް ޤަ

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. މިއީ މިައދަކު ހިނގާ ކަމެއް ނޫން. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުަގއި، ބޮޑުރަސްގެފާނުގެ ޒަމާނުންސުރެ ފަުށައިގެން، އަދި ޭއގެ ުކރިއަުށް ލިޔެިވގެންވާ ދެ ހާސް 

ޔަކު އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދިނީތީ އަުޅގަނޑުމެން އަހަރުގެ ތާރީޚުގެ ތެޭރަގއި ޮކންމެވެސް ބަ

މިހިސާބަުށް އައިއްސަ މި ތިބީ. ކޮންމެ ތަރުބިއްޔަތެްއގައި ނަމަވެސް، ެއއިރެްއަގއި ރަްއޔިތުން އެދޭ ތަރުބިއްޔަެތއްެގ 

އިތައިންާނއި، ެއދުރުބޭންނަުށް ވެސް މިއަުދ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ. އެދުރުގެަތކުަގއި ކިަޔވަިއދިން އެދުރުދަ

އަންނަނީ، ގާނޫނަކުން މި އަޅުގަނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކީަގއި ޝުކުރު ދަންނަަވންޖެހޭ. މިއަދު ބަދަލުވެގެން މި 

ސް ވަރަުްށ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަުށްަޓކައި ިމއަދުެގ ސަރުކާރުން އެކަން ދެކޭ ކަަމުށް ވާނަމަ، ެއއީވެ 

ރަނގަޅު ހެޔޮ ފާލެކޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ. ސުވާަލކީ، ވޭުތެވދިޔަ ތަންތަނުގައި ސަރުކާރުތަުކން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުްނ 

ަވޒީފާ އަދާކުރާެނ  ދައުލަތުން ހޭދަކުރި ފައިސާއާ ެއްއވަރަުށް ދައުލަތުަގއި ދެވުނު ތަރުބިއްޔަާތއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނަުށް 

 ދިޔައީ އެންމެ  ކާއުޭޅ އުސޫލުތަ އަދި އަުޅގަނޑުމެން މި ،ކިޔާ އެްއޗަާކއި  މި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދަބިއްޔާތޭ އި،މީހުންނާ
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އަކީ. އިމުކުރަންޖެހޭނީރުކާރަކަުށް ސިާޔސަތެއް ނޫން މީގައި ޤާ ރަނގަޅަުށްތޯ ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ސަ

 ރާއްޭޖގެ  ދަްއކަނީ އިސްލާމީ ތަރުިބއްޔަތު ިދނުމުގެ ނަމުގައި މި މިކަަދއްކަމުން ވާހައައިސް ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފަހަކަުށް

ގެ އަހަރުތައް 80ބުޑުގައި ހިްނގަމުންދިޔަ ކަންތައްތައް ތަ ހަރިއްމަތަކުަގއި ނުވަތަ ފާރުބައެއް މިސްކިތްަތކުަގއި ުނވަ 

ވަކި ޤައުމަކުން ތަޢުލީމު އަިއސް އައި ންމެ ފަހުން އެ ގެ މަގުަތކުަގއި ބޮންޮގއްަވއި،ފެުށުނީއްސުރެ ފަުށައިގެން ައިއސް މާލޭ

ުށް ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާ ޮބޑަ އެންމެ މެްއގެ ސަބަބުްނ މިއަދު ދުނިޭޔގައިކުރި ކަ މީހުން މިތާހާސިލުކޮުށްގެން އައި 

ންވީމާ، އެހެމީހުން.  އަުޅގަނުޑމެންގެ ވެސް ދަުށް ގޮއްސަތަނުގައި ވެސް އެބަތިބި ޖިހާކިޔާ  އައިިސސް ޖަމާޢަތޭ މި

ނަުށް ކަމެއް ހުުށަހެޅިގެންާދއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަުތގެ މަްއޗަުށް ބިނާކޮުށް 

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮންނަންވީ އިސްލާމް ދީނުަގއި ކޮން މިންގަނޑަކަުްށ، ކޮން ފެންވަރަކަުްށ 

ކަތްކުާރނެ އުސޫލެއްތޯ. މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު ވިސްނުމެއް. މިކަމަުށްޓަަކއި ވަކި ބަަޔކު ފާރަލައިގެްނ އަޅުގަނޑުމެން މަސައް

ސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި ތިބެގެްނ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ަވކި އަމާޒަކަުށް ގެންގޮްސގެން ވަކި ގޮަތކަުށް އަުޅގަނޑުމެން 

ންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަރީންނަުށް އެ ނިންމަން އުޅޭ ކަމަުށް ވާނަމަ، އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަ

ތަރުބިއްޔަތުދޭކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން. ނަމުގައި، ިއސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގެ ނަމުގައި ިމ ކަންކަން ގޯސްކުރަމުން އެަބ 

ކުދިންނަުށްތޯ ކައްކަން ގެންދޭ. ދެން އޮތީ، ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދީފައި ދޫކޮުށްލި ިކތައް ކުދީންނަުށްތޯ، ކިަތއް އަްނހެން 

ދޮެވލަން އެނގެނީ. މިވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހޭދަކޮުށްގެން  އެނގެނީ. ކިަތއް ކުދިންނަުށްތޯ ތިމާގެ ފިރިމީހާގެ އެްއޗެހި

އި ކިތައް ކުދިންނަުށްތޯ ދެފަ ނެތް އެއެއް. ލީމެއް. އެކަމަކު މިއަދަކުއި އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދިން ތަޢުޓަކަދަރިންނަުށް

 . ގޭަގއި މި ގެންގުޅޭ މީހުންނުަށް އެނގެނީ މަސައްކަތެއް ނުކޮުށް ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމުތިބެން ޯބން ުށް ނަަގއިގެން ކޮފީމޭޒުމައްޗަ

ަކމެއް ނުކޮުށްދީ އުޅެނީ. އެހެްނީވމާ، ދައުލަތުން ހޭދަކޮުށްގެން  ބަންގާޅީން ބަދަލުކުރުމަުށްފަހު އެންމެ ކުޑަމިނުން އެްއވެސް

އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާިއރުގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި މި މަޖިލީހުގައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަައޅަިއގެން 

ނޫން ެއއްގޮަތކަުށްވެސް. އަުޅގަނޑުމެން  ކަންކަން ދަނީ ކޮންދިމާލަކަުށްތޯ. ކުރާ ހޭދައެއް ކުޑަެއއް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ މި

ައޅުގަނޑުމެްނގެ  މީހުންގެ ފަރާތުން ނަުށް ތަރުބިއްޔަތު ދީފައި އެ ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ދަރިންޮބޑު މިކަމަުށް  ކުރާ ހޭދަ ވަރަުށް

ަރއްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދެވޭ ހޭދަެއއްގެ މައްޗަުްށ ބިނާކޮުށް ިމ ބިލު އަޅުގަނޑުމެން އެަބ  ،ދައުލަތަުށާއި  ،އުމަުށާއިޤަ

 ުޅގަނޑުމެން ޖަލުތަާކއިުނލާ. އަ ައޅަެއއް ނިންމުމަުށްފަހު ދެން އެކަަމކާ ކުރިއަުްށގެންދަންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުން ބިލެއް

ހިނގަމުންދަނީ ބަލަން. ެއކަން ޕެރޯލުގެ ބިލު ވެސް ހެދިން. އަޅުގަނޑު އެދެން މަޖިލީހުގައި ިކހާވަރަކަުށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން 

 ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި މިހިރީ ރާއްޖޭގެ ިފރިހެން ކުދިން އެންމެ ގިނައިން އެންމެ ވަރުގަަދއަުށް ކިަޔވާ  މިއަދު

ގަީޑގައި އެހެރަ އިވޭ ައޑުތައް އެޑިުޔކޭޝަން ފަރާތުގައި ިމހިރީ. އިންޓޯލު ސްކޫލު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި ދެ ދެ

 ގޮނޑިމޭޒު ، ބޭރަުށް އައިސް  ހަމާ ެއއްޗެހި ލްއިންޓޯ ރީއަުށް ނުިއވެނީތޯ؟ މަތިން ފޮތްފަންސޫރާ އެއްޗެހި ުއކައި،މިނިސްޓް

ނުވަތަ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގޮތެއް  ؟ންނަުށް އެކަން ނުފެންނާނީތޯބޭރަުށް އަންނައިރުގައި ައޅުގަނޑުމެ
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މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ސަރުކާރުގެ ިޒންމާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މިއިްނ  ؟ނަހަދަނީތޯ

ނުކޮުްށ، ުށް ހަދަިއގެން ޙަޤީޤަތުގައި އެކަންތަނަުށް ަވންނައިރަުށް ސިޔާސީ ޮބޑު ަކންތައްގަނަޑކަ ކޮންމެ ކަމެއް މި

 މި ،އި ތަންތަނަުށް ލާފައިންގޮސް މޮޅެތި ޔުިނވަރސިީޓައުށާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލާރި ލިބޭތީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިން ގެ 

ޯތ ލީމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު ކަލޭއިސް ދެން ތިބި ާއދައިގެ ނިކަމެތީންގެ ދަރިންަނުށް ތަޢުތަނަުށް އަ

ފުވެރި ަނޒަރަކުން ހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަުލަގއި އިންސާމި ވާ ،ންނާނީމަގޭ ޕާޓީތޯ ވެރިކަމުަގއި އޮ، ވެރިކަމުަގއި ހުންނާނީ

ޅާފައިވާ ދީނީ ރާއްޖެ ހައްދުފަހަނަ ތިބި މި އަމާޒުކޮުށް ކިަތންމެ ބަޔަކު އެބަމިކަމަުށް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ވެސް އެކަން އެބަ ހިނގަމުންދޭ. އެކަންކަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓުވާލަން.  ންދަން. މިއަދުމިންގަނޑުގެ ތެެރއަުށް ގެ

 ،ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ެއކަން ެއބަޖެހޭ ހުއްޓުވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން. އެހެންނޫންނަމަ

ުށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަ ،ިކޔާފައި ޕާޓީ ހަދާފައި ނޯންާނނެ. ލަވަ އި ކުިރއެރުމެއްދެކޭ ަތރައްޤީއާ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ބޮޑު  ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ވަރަުށްގަނޑުމެންގެ ދަިރންނަުށްދާނެ. މިއީ އަޅު މިގޮތަުށް ކަންތައް ކުެރވި

ންނެވި ކަންތައްަތކުގެ ތެޭރގައި އަުށް ތާއީދުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، މިދެބިލަުށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ފުރިހަމަ ޒުމެއް. މިޢަ

. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ވާީތ ދަންނަވާލީ ވިސްނުންތަކެްއ ގެްނގުޅުމަކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަުށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ުށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ލީމީ ތަޢު، ލީމީ ސިޔާސަތުގެ ބިލެއްދުވަސްީވއިރުަގއި ތަޢު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާ

ރު ރައީސް މިހާ ނޫން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކަމެއް ނެތުމަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެފާސްވެގެްނގޮސްފައި

މަނިކުފާނުގެ ިސޔާސަތު  އެ ،ލީމީ ސިާޔސަތު ތަންފީޛުކުރުމަުށް ޓަކައި ަރީއސް ޔާމީންގެ ތަޢު، ސިޔާސަަތކީ ޔާމީންގެ

ބަލާއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ފުރިހަމަކުރުން. މިގޮތުން ގޮތުން ތަންފީޛުކުރުމަުށް ޓަކައި ގާޫނނީ

ރާއްޖޭަގއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކުިރއެރުވުަމުށް ޓަކައި، އަދި ޚާއްަޞކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަީކ 

މަނިކުފާނު މި ކުރަްއވާ މަސައްކަަތކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ޢިލްމު ލިބިފައި ތިބި ޤައުމަުށް ބޭނުންތެރި ބަޔަކަުށް ހެދުމަުށްޓަކައި އެ

ވެސް ވަރަުށް މުހިއްމު މަސަްއަކތެއް. މިކަމަުށްޓަަކއި ހަމަ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސަުށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެިރކަމާ 

ގެ ނަތީޖާތަކަުްށ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވޭތުެވދިޔަ އަހަރަކީ ހަމައެކަނި ައޅުގަނޑުމެން
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ކުދިން މުޅި ދުނިޔެއިން، މުޅި ދުނިޔެއިން  40ދަރިވަުރން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ހަދައި،  511ބަލައިލާއިުރގައި 

ާމއްދާއިްނ  4ުކދިން ދުނިޔޭގެ  4ކުދިން ނުވަތަ  5ަގއި ހިމެނިގެން.  10އެްއވަނަ ހާސިލުކޮުށްފައި އެބަޭވ. އެއީ ގަދަ 

ަގއި  10ކުދިންނަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ގަދަ  40ސިލުކޮުށްަފއި އެބަވޭ. ކުރިން މި ދެންނެވި ދުނިޔޭގެ ެއއްވަނަ ހާ

ހިމެނިފައި ތިބި ކުދިން. ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތައް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް 

އަހަރު ވެގެން އަންނައިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ  3ސްޓަރު ފެންނަން އެބައޮތް. މި ސަރުކާރުގެ އެިޑއުކޭޝަން މިނި

އެްއވެސް ސްކޫެލއް ނޯންނާނެ އެ ކަމަނާ ސީދާ ވަޑަިއގެން ނުބައްލަވާ ެއްއވެސް ސްކޫލެްއ. މި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަުށް 

ންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރީމަ. ޓަކައި ގާނޫނުތައް ގެންނަން މި ޖެހެނީ މި ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިޞްލާުޙކުރަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން އަޅުގަނޑުމެން ގޭަގއި ހޭދަކުރާ ވަގުތަުްށުވރެ ސްކޫލުތަކުަގއި ހޭދަކުާރ 

ވަގުތު ގިނަ. ްސކޫލުތެރޭަގިއ ކަންތައްތަކެއް ައޅުގަނޑުެމން ފުރިހަމަކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަދާ ގަވާއިދަކުންނެއް މި 

ތަެކއް ޙައްެލއް ނުކުެރވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިަކން ޙައްލުކުރެވޭނީ ގާނޫނީ ގޮުތން އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ކަންތައް

ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަިއގެން. މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެބަ ޔަޤީންކޮުށްދޭ، ކަުށަވަރުކޮުށްދޭ ޚާއްޞަ އެހީއަުށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަުށް 

ޤާއިމުކުރުމަުށް. މިއީ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުން، ައޅުގަނޑުމެންގެ މައިންބަފައިން  ހަމަހަމަކަމާ އެކު ފުރުޞަތުތައް 

ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ކަންތައްަތކަކީ. ހަމައެާއއެކު ކޮލިޓީ ެއޝުއަރެންސް އެބަ ޤާއިުމކޮުށްދޭ. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނުޑ 

މަސްދުވަސް ތެޭރަގއި  1މި ގާނޫނު ތަންފީުޛކުެރވޭތާ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، ީޓޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކައުްނސިލެއް 

ޤާއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. ީޓޗަުރންގެ ފެންވަެރއް ނެތް ކަމަުށް ވަންޏާ، ީޓޗަރުންެގ ކޮލިޓީ ެއޝުއަރެންސް ާޤއިމުކުރެވޭނެ 

ރަީއސް. މި  ސިސްޓަމެއް ނެތް ކަމަުށް ވަްނޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިންނަުްށ ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ނުދެވޭެނ އިްއޒަތްތެރި

ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ވަުރގަދަ އިންވެސްޓްމަންޓުތަެކއް ހެދިކަުމގައި ވިަޔސް، އިންވެްސޓްމަންޓުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރަން 

ތިބި ޒުވާނުންނަކީ ތަޢުލީމީ ޤާބިލު، އެކަުީށގެންވާ ކޮލިޓީ ޒުވާނުންތަެކއް ނޫން ކަމަުށް ވަންޏާ ޤައުމުގެ ތަރައްީޤގެ 

 12ކުދިްނގެ ޖާަގިއގެ ސްކޫލެއް ހުޅުމާޭލގައި  1700ކަުށްނުދާނެ. އިްއޔެ ނޫންތޯ މި ސަުރކާުރން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮުށްލާފަ. މި ކަންތައްތައް ކުރަމުން  132މަސްދުވަސް ތެރޭަގއި ނިންމުމަުށްޓަކައި ހަވާލުކުރީ 

އިރުަގއި މި ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުެރވެން އޮތީ ގާނޫނުން އަންނައިރުަގއި ުޒވާނުންނަުށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމު ދެމުން އަންނަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ކަންތަްއތައް ލާޒިމުކުރެިވގެން. ހަމައެާއއެކު ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، މިދިޔަ އަހަރުަގިއ 

ން ފެުށިގެން ގޮސް މާސްޓަރސް ކުދިްނގެ ސްކޮލަރޝިޕް ކަންތައްތައް ސަުރކާރުން ހަމަޖައްސާފައި އެަބއޮތް، ޑިޕްލޮމާއި 900

ލެވަލާ ހަމައަުށް. އެކަމަކު، ަތޢުލީމީ ފެންވަރު މިގޮތަުށް ގެންދާއިރުގައި މި ގާނޫނުގެ ެތރޭގައި ހުރި ކަންތައްތަަކކީ 

އިޞްލާޙުކުރަން؛ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސްކޫލުގެ ބިންގާ. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަކީ މިއަދު 

އަުޅގަނޑުެމންގެ ތަރައްީޤވެފަިއ ހުރި ޤަުއމުތަކުން ވެްސ، ނުފޫޒު ފޯާރ  ީއސް ވިސްނާަވޑަިއގެން ބައްަލވާ!އިްއޒަތްތެރި ރަ

ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ފިކުރީ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާުނންނާ ކުޅުމަުށްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި މުޤައްރަުރގެ ތެރެއަުްށ 
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ތަކާ ކުޅެމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ލޯހުޅުވައި ބަލައިގެން ނޫނިއްާޔ، މި ލައިގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ުޒާވނުންގެ ސިކުނޑި

ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮުްށގެްނ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުން އަުޅގަނޑުމެންނަކަުްށ ސަލާމަތެއް ނުކުެރވޭނެ. މި 

ލެނިވެރިންގެ ޒިންމާތައް ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ. ދަންނަވަނީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންިސޕަލުގެ ޒިންމާތަކެއް ކަނޑަައަޅންޖެހޭ ވާހަކަ. ބެ

ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާތައް ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ. ޒިންމާތަކާ އެކު އޭގެ މަްސއޫލިްއަޔތު އަދާކުރުމާ އެކު ދިމާާވ 

ޓްރީން ކަންތައްތަުކގައި ޒިންމާ ނަގަން އެބަޖެހޭ. ގާނޫނީ ގޮތުން އެ ކަްނތައްތައް ނެތް ކަމަުށް ވަންޏާ، ެއޑިއުޭކޝަން މިނިސް

ހަދާފައި އޮންނަ ގަާވއިދަކުންނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަން ޙައްލެއް ނުކުެރވޭނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ދާއިރާއަުށް އެކަނި ބަލައިލި ކަމުގައި ިވޔަްސ، ވޭތުވެިދަޔ އަހަރަކީ ގެމަނަފުުށްޓަުށް އެކަނި ބަލައިލިކަމުގައި ިވޔަސް 

ކުިދން ފާސްވި. ހަމަ ެއގޮތަުްށ  80ީޖ.ސީ.އީ އޯލެވެްލއިން ފާްސވިއޭ. ކަނޑުހުޅުދޫަގއި % ކުދިން 80ގެމަނަފުުށީގެ %

ބަލާއިރު ދެއްވަދޫަގއި ވެސް މަތީ ފެންވަރެއްގެ ދަރަޖައެްއގައި ުކދިންތައް ފާސްވެގެން މި ދިޔައީ. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނޑުމެން 

ގައި ހިމެނިފައި ތިބި ކުދިން އެބަތިބި. މި ތަޢުލީމީ ނިޒާމު  10ދަ މި ދާއިރާގައި ޓޮޕް ލެވަލްަގއި، ނެޝަނަލް ލެވަލްގައި ގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްފުުށާ ހަަމއަުށް މި ދިަޔއީ މި ސަުރކާރުން މި ކުރާ މަަސއްކަތުން. މިކަން ކުރުމަުށްޓަކައި ީޓޗަރުންނަކީ 

، ނަީތޖާ އެއީ. ެއ ރިސޯސަސްަތއްޑިގްރީ ފެްނވަރުެގ ޓީޗަރުންަނުށް ހެދުމަުށްޓަކައި މި ސަުރާކރުން ކުރާ މަސަްއކަތުެގ 

ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ސަރުކާރުން  ުށް ފޮނުވަިއެގން އެ ކުދިންނަުށްތައް ސްކޫލްތަކަބޭނުންވާ އެކިެއކި މެޓީރިއަލް

އަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ،ހަމަޖެއްސުމުގެ ނަތީޖާ މިއީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންަނވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ 

ންތައްަތކެއް އެބަުހއްޓޭ. ގެމަނަފުުށީގައި ވެސް ބޭނުްނވޭ އިތުުރ ސްކޫލު ޖާގަ ބޭނުންވޭ. އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަ

ކަނޑުހުޅުދޫއަުށް ވެސް އިތުރު ޖާގަތައް ބޭނުންވޭ. ދެްއވަދޫަގިއ ވެސް އަދި ކޮނޑޭަގއި ވެްސ މިހިރީ މިއަދު އެ ޒުވާނުން 

ޓަަކއި. އެކަމަުކ، އުފެއްދޭނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ުށްވެސް އުފެއްދުމަ 8ކޮނޑޭ ރަްއޔިތުން ެވސް އެދެނީ ގްރޭޑް  ،ވެސް

ކަންަތއްތައް ކަުށަވަުރކޮުށްގެން، ާލޒިމުކޮުށްގެން. އެހެންނޫނިއްޔާ  ގާނޫނުތައް ހަދައި ގާނޫނުަތކުން އަުޅގަނޑުމެން

 އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މިކަމެއް ނުވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރިއްޝުކު

`. އަޅުގަނުޑ  އަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅަކުށްފަހު(މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި

 މިރަުށް. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާާރގެ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއި

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:
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ގަނޑު ޓަކައި ައޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހުަށް ބިލެއް ހުުށަހެޅުއްވި ކަމަުށް

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލު މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުވައިެދްއވީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ  ެއކު ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ 

އެކު ޝުކުުރ ވެސް ވަރަުށް އިުޚލާޞްތެރިކަމާ  މަނިކުފާނަުށް ވީތީވެ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ކަމަުށް

ވެސް އަޅުގަނުޑ  ވަސްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހަމަގައިމުދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުަރމުންދިޔަ ދު

ހިތްހަމަޖެހޭ އެއް ބިލުކަމުގައި މި ބިލު އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ޕަރފެކްޓޭ  ،ދޭތެރޭގައި އެންމެ އުފާވެ އެ ބިލަކާ

 ކައި ހަމަަގއިމު ައޅުަގނޑުމެންނަުށް މި ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމަުށް ޓަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. މިހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ

ން ތަޢުލީމީ ޤާނޫނުައސާސީގެ މަިއގަނޑު ރޫހާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީޖެހިއްޖެ ކަމެއް. މިއީ ިމއަދު ކޮންމެހެން ކުރަން ވެސް

ޓަކައި އަދުގެ ސަުރކާުރން މިފަދަ ފުރިހަމަ ބިލެއް ފޮނުވިކަމީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވެހިރާއްޖޭަގއި ބަްއޓަންކުރުމަުށްނިޒާމު ދި

ހޭ ސަރުކާރަުށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަންޖެ ،ޝުކުރުވެރިވެ  އެންމެހައި ރައްޔިތުން އެކަމާ  ދައުލަތަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިވެހި

ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަުށް ސާފު  36ނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ އެކުަލވައިިލއިުރގައި އާ ޤާނޫނުކަމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި އާ ޤާ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާތަނުަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމު  . އެހެންނަމަވެސް،ބަހުން ވާހަކަތަކެއް ބަޔާންކޮުށްަފއިވޭ

ޔަޤީނުން ވެސް މި ބިލުން މީގެ ވަރަުށް ގިނަ ަކންތައްތަކެއް ކަުަށވަުރވެގެންދޭ.  . ހަމައޮތީ ެއގޮތަުށްތޯ؟ ހިނގާ ބައްަލވަން

ްއގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނެިތ އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު ކޮންމެ އެްއވެސް ބާވަތެ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާން މި ކުރަނީ 36

މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު ދައުލަތުން  ފަުށާ ތަޢުލީމާއި، ެއކު )ުށ( ގައި މި ބަޔާންކުރަނީކަމަުށް. ހަމައެއާ މީހަކަުށް ލިބިގެންވާ

ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާިއ  އެ ކުދިންނަުށް ފަުށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ ،ކަމަުށާއި ހިލޭ ފޯރުކޮުށްދޭންވާނެ

. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކިަތއް މީހުންނަުށްތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިުބ މައްޗަުށް ލާޒިުމކަމެއް ކަމަުށް ދައުލަތުގެ

ޅި ެވސް ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ މު  ހަމަގައިމު ،އަުޅގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ ން ެއނގެނީ؟ކިހާވަރަކަުށް އޮތް ކަމެއްކަ

މުޖުތަމަޢު އެއްކޮުށް އެކަމުަގއި މަސައްކަތްކޮުްށގެން ނޫނިއްޔަކާ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޓީޗަރުްނނަުށް އެކަނި ކުރެވޭނެ ކަމެްއ 

މި ގާނޫނުގެ ން . ހަމައެއާެއއްކޮުށް މިއާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތީނޫން. އަބަދުވެސް އަޅުގަނުޑ ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެއް

ން މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ގޮތުަގއި މި ދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރޫހާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ ނޑު މަޤްޞަދެްއގެމައިގަ

ވެސް ެއކުލެިވގެންޭވ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ ހަމަ މި ދެންނެވި މާއްދާގެ )ުށ( ަގއި ބަޔާން ިމ 

ދީނުަށް  ނބައި ކިޔަމަްނގަތުމަުށް ބާރުެއޅުމަުށާއި، އިސްލާމްދީނަުށް ބޯލަ  ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން އިސްލާމް ،ކުރަނީ

މާއި ާއއްމުކޮުށް އެންމެންގެ ެމދުގައި ސުލްޙަމަސަލަސްކަ ،ކުރުމަުާށއިުށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަުށް އިޙްތިރާމުލޯބިޖެއްސުމަ

ނެ ކަމަުށް. ރެއަުށް ގެންނަންޖެހޭމަތްތެރިކަން ބާއްވަިއގެން އުޅުމުގެ މުހިއްމުކަން އުނގަްނނައިދިނުމުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރަހު

އެހެން މިދަންނަވަނީ މިފަދަ ގޮތަކަުށް މި ޤާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއިީވ ހިނދު، މިދޭތެރޭން ބަޔަކު އިސްލާީމ 

ތަޢުލީމަކީ އިޚްތިޔާރީ ކަމަކަުށް ހެދުމަުށްޓަކައި ެވސް މަސަްއކަްތކުރެިވގެންދިޔަ ތަން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ. 

ހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަގައިމު ވެސް މި ހުރިާހ ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންނުަށް އެ
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ޙައްލުެވގެންދާނީ އަުޅގަނޑުމެްނނަކީ ސައްަތއިން ަސއްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަުށްީވ ހިނދު، މި ދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެިވއްޖެ ނަމަ، އަޅުގނޑުމެންނަުށް ހަމަގައިމު ވެްސ ރޫހާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސްލު މަްޤޞަދު ހާސިލުވެގެންދާނެ. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނުޑގެ ވާހަަކ 

ުލން ކަން ކުރަމުންދާއިރުަގއި ނިމެންދެކަުށް ބަހައްޓާލަދެއްިވއްޔާ ވަރަުށް ރަނގަޅު. އެެހންވީމާ، މިދެންނެވި އުސޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަުދގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަުށް މައިންބަފައިންގެ ދައުރު ކިހާވަރަކަުށްޯތ އޮތީ، ޓީޗަރުންގެ ދައުރު 

ކިހާވަރަކަުށްތޯ އޮތީ، ައޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި ނަންނަމުގަިއ އުފައްދާފައި ހުރި ޖަމާޢަތުގެ؛ ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ދައުުރ 

ހާވަރަކަުށްތޯ އޮތީ. އެހެންވީާމ، މި ގާނޫނުން ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް މިކަންކަން ބަޔާންވެގެްނވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަްނ ކި

މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ޓީޗަުރގެ ފަާރތުން މައްސަލަ ދިމާވީމާ ބަލަިއނުލާ ދާ ގޮތަުށް ގޮްސ، ުކއްޖާ 

އި ތަޅަިއގަތީމަ، އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރަނގަޅަކަުށް ކުރެޭވ ކަމެއް ކަމުގައި ދެިކގެނެްއ ގޮަވިއގެން ގޮސް ޓީޗަރު ަގިއގަ 

ނުވާނެ. މުޅި މުޖުތަމަޢު އެކަމާ އިދިކޮޅަުށް ނުކުމެވެންޖެހޭނެ. މިއީ ކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތް. އަދި ހަމައެއާއެުކ، މިއަދު 

އްލުކުުރމަުށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަަގއިމު ވެސް މައިންބަފައިްނެގ ސްކޫލުތަކުގެ ތެޭރަގއި ހިނގައި ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ޙަ 

ލެވެލްަގއި ނުވަތަ މުޅި މުޖުަތމަޢުގެ ލެވެލްަގއި މަަސއްކަތްުކރަން އެބަޖެހޭ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ، ހަމަަގއިމު 

އަުްށ ފޯނު ވައްދައިގެން ތިބެގެްނ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ސްކޫލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ފޮތް ކަނޑައިލާފައި ފޮތުގެ ތެރެ

ފިލާވަޅުހެދުމުގެ ނަމުަގއި ނޭދެވޭ ކަންަތއްތައް ކުރަމުންދާކަމީ މިއީ ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، މި ާބވަުތެގ 

ލަުްށ ކަންކަން ހަމަގައިމު ވެސް ހުްއޓުވުމަުށްޓަަކއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުގެ ތެރެއަުށް ސްކޫލް ދުވަސްވަުރަގއި ސްކޫ

ފޯނު ވެއްދުމަކީ ހަމަ ވަރަުށް ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުްށވެރިކުެރވޭ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ލާންޖެހޭ. 

ދުނިޔެ ކުޑަެވގެން ައއިސް ހުރިހާ ނުބައި ކަންތައްތަކާއި ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ވެސް މި ޮއތީ ސްމާޓް ފޯނެއްގެ ތެރެއަުށް 

މި ފޯނު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސްކޫލްތެރެއަުށް ހަމަ ނުވެއްދޭނެ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލުގެ އައިސް. އެހެންވީމާ، 

ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނޑު ެއދޭ ކަމަކަުށް ވާތީ މި ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ 

އެންމެން ގުިޅގެން ނޫނީ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ދެން، އަނެއް ކަމަކީ  ހަމަ ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ، އަޅުަގނޑުމެންނަުށް މިއަދު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަުތގެ އަޚްލާޤާއި ަޤއުމިްއޔަުތ މި އޮތް ދަނީ އެއްކޮުށް ނެތިެގން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުވަނީ ކާުށިދޫ ދާއިއަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ލް ނަސީމަުށް.ފައިޞަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލް ނަސީމްކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ
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އޮތީ.  މު ބިލެއް ުކރިމައްޗަުށް ލިބިފައި މި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ވަރަުށް މުހިއްއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، 

އޮތް. އެއީ ައުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ބިލު ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވުމެއް އެބަ ައޅުގަނޑު މީގެ ފެުށުމުގައި، އެހެންނަމަވެސް

 ފަރާތްތަކާމުކަމާއި ބޮޑުކަމުްނ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަޤީޤަތުގައި ިބލުގެ މުހިއްއައީ ިއއްެޔ. 

 ބުނު ނަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅޭ އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ. އާދެ، ވަރަުށް ކުރު ވާހަކަދަްއކަން. އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލި

ގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ކިޔުންތަކެއް ެއއްކޮުށްލަިއގެްނ ނިންމީމަ މި ދިމާވާ މައްސަލަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

މި ބިުލ ހަޅާ ތިބެން. އާެދ، ޖެހެނީ ހަމަ އަބަުދވެސް އިޞްލާޙުތަްއ ހުުށަހަޅާ އެބަ އެނގޭ. ފަހުން އަނެއްާކވެސް މި

ކަެމއް. ފުރުޞަތުތައް ލިިބގެންދިުއމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ގޮތެްއަގއި  ާދއިރު ހަމަހަމަގާނޫނު ވުޖޫުދވެގެން، ދާއިރުނިމިގެން

 ބަލާއިރު މުޅި ޤައުމުގެ ތަޢުލީމަުށް. އެގޮތަުށް ،އާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ މެން ިރޢާޔަތްކުރަންޖެހެނީ މާލެއާދެ، މުޅި އަުޅގަނޑު

މިދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެްނ ހުރިހާ ދިމާލަކަުށް ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި މި ބިލުން 

ދިއުމަކީ ޅަފަތުގައި ދެވޭ ތަޢުލީމު ހަރުދަނާވެގެން އަޅުގަނޑުމެން ޖާގަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އާދެ، ޚާއްޞަކޮުށް ކުަޑުކދިންނަުށް

ޓަަކއި އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަުޅ މި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަުށް، ުޅގަނޑު ދެކެން. އާދެމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަވަރަުށް މުހިއް

ދެއްެކވި ގޮތަުށް ޒިންާމ ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާަހކަފުޅުވަންޏާ ހަމަ ދެންމެވެސް އިއް  ޖީލެއް ބިނާކުރަން ބޭނުން ަކމަުށް

ފަނަރަ، އުޅެނީ މީގެ  އް ނުވާނެ އަުޅގަނޑުެމން މިއިތުރުވާން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނުޑމެން އެއްގޮތަކަުްށވެސް ވިސްަނއިގެނެ 

 އޮިއވަރުތައް އަުޅގަނޑުމެންނާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަފާތު ެއކި ،ވިހި އަހަރު ކުރީަގއެއް ނޫން. ތަފާތު އެކި ގޮންޖެހުންތައް

ުޅގަނޑުމެން މެ އައި ީޓވީގެ ޛަރީޢާއިްނ ކިތަންންނާައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފޯނުގެ ޛަީރޢާއިހަމައަުށް ވަނީ ައއިްއސަ. 

ބޭނުންނުވިޔަސް އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުޑަކުދިންނަުށް ވަރަުްށ ގެއްލުންހުރި ނުފޫޒުތައް ދަނީ ފޯރަމުން. އެހެންވީމާ، 

މުޅި މުޖުތަމަޢު އެއްކޮުށް މިކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަކީ އަޅުގަނުޑ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިންބަފަިއން އަދި ޓީޗަރުން

ނުވަތަ ޚާްއޞަކޮުށް ކުޑަކުދިންނަުށް، ޒުވާުނންނަުށް، ދަރިވަރުންނަުށް އޭެގ  ،ރައްޔިތުންނަުށްދަންނަވާނީ މިފަދަ ގާނޫނަކުން 

އެންމެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވާހަކަދެއްކިދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޓީޗަރުން ވެްސ 

ގޮތަުްށ  ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވިކުެރވިދާނެ. އަދި ަމއިންބަފައިން ވެސް ކުރެވި. ކުުްށވެރިކުރެވިދާނެބްލޭމް

ނުކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަ ނުހަދާ ގެ އެންމެން އެުކއެކީ މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެން

ޖެހޭ. އާެދ، އިތުރު މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަން އެބަ ؛އެްއޗެކޭ އެްއވަރޭ. އެހެންވީާމ، އެކަމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ަމސައްކަތް 

 ،ާޚއްޞަކޮުށް ހަމަ ރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުަގއި ،ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހަމަ މި ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކުީރގައި މިދެންނެވި

އަދި ވަކިްނ ، ތަޢުލީމު ދިނުމާއަތޮޅުތަުކގައި ވަރަުށް ގިނަ ޮގންޖެހުންތައް އެބަހުރި. ތަފާތު އެކި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި. 

 ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން  ދާއިތުރުވެގެންދަރިވަރުން  ،. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޒުވާނުން އިތުުރވެެގންގެުށް ޓީޗަރުން ޚާއްޞަކޮ

އަިދ  ،ގިނަކުރަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ،އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދައްރިސުން އިތުރަުށް ތަމްރީންކޮުށް

ގޮތަުށް އެންމެ ބޭނުންވާ  އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ އެެދވޭ ޭއ؛ޖެހެ އެބަ އިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށްމިހާހިސާބަުށް އައި
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ބޫލުކުރަނީ ނޫން ގޮތްގޮތުން ެވސް އަޅުގަނޑު ގައަދި އެ މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިންނާ މިންވަރަުށް އެ ކަންތަކެއް ނުުކރެވޭ.

އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ  ެދންމެވެސް ،ސްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފުދޭ މިންވަރަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭނުންވާ މިންވަރަުށް؛ މިހާރުވެ

ތައްޔާުރާވން  އެބަޖެހޭ. ދަރިވަރުން މިތިބީ ތައްޔާރަުށް. އެހެންނަމަވެސް،  ލެއް އެިޅގެންދާ ވާހަކަ. އެކަމަުށްވަރަުށް ބޮޑު ސްކޫ

ގާނޫނުެގ މި  އިްއޒަތްެތތެރި ރައީސް.. އިދައްކަީނ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގަ  ކިަޔވައިދޭނެ މީހުން ނެތް ވާަހކަ އަުޅގަނުޑ މި

ުށް ެވސް ވަނަ ާމއްާދގަިއ ޤައުމީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުަގއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަ 6ދޭއިރު، ވަރަުށް ގިނަ ކަންކަަމުށް ޖާގަތެރެއިން 

އޮވޭ. ފުރުޞަތު ލިބޭ ވާހަކަ އެބަ ކަްނ ހުންނަ ފަރާތްތަކަުށްންތެރިއޮތް. އޭގެތެޭރގައި ނުކުޅެދުފުރުޞަތުދޭ ވާހަކަ އެބަ

ޤަުއމީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ރަްސމީ ކްލާސްތަކުަގއި ހުރިހާ  ،ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭގަ ޑުމެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނ

ވީމަ.  ކިޔަނީ ކަމެއް ކުދިންނަުށް ބައިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު އެއީ އޮންނަ އެްއޗެްއ ނޫން. ޚާއްޞަ އަޅުގަނޑުެމން މި

ދެވޭނެ ކަންތައްތައް ފަހިކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ނަުށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް ތަޢުލީމުއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ކުދިން

ހުރޭ. ޓަރުތަްއ ޤާއިމުކުރެވިަފއި އެބަވެސް ބަލައިާލއިރު ރާއްޖޭަގިއ އަދި މާލޭގައި ކޮންެމވެްސ މިންވަރަކަުށް ސެން

އީ މި ކުދިންގެ އެ  ،ދައްކަންޖެހޭ އަގު ބޮޑުކަމާއި ތަންތަނަުށް އެ ،އެބަޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަން

ންޖެހޭ ކުދިން އެހެން ކުދިންނާ ޚިލާފަުށް. ރުތައް ދަސްކޮުށްދޭތެރަޕީތަކާއި ހުނަތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަކީ ަތފާތު އެކި 

އެންމެ އާދައިގެ މީހާގެ ދަރިއަުށް ެވސް ، މިފަދަ ސްޕެޝަލައިްޒވެފައި ތިބި ތަންތަނުގައި އެންމެ ނިކަމެތި، އެހެންވީމާ

ހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑގެ އުއްމީދަކީ މި ހަލަ ގޮތަކަުށް މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މަގުފަހިކުރަން އެބަޖެލިބޭނެ ކަ ތަޢުލީމު

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ގޮތަުށް ތަފާތު އެކި ަފރާތްތަކާ ދާއިރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑު މިެދންނެވިގާނޫނު ނިމިގެން

ނަުށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ންތައްަތަކުށް ޙައްލު ލިބުން. އެ ކުިދންާދއިރު މިކަމަޝްވަާރުކރެވިގެން، ވާހަކަދެެކވިގެން 

ކަުށް ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ފޮނުވުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަ ފައިހާސް ރުފިޔާ މަހަކު ދައްކާ ހަތަރު ،ހާސް ދިއުން. ތިންލިބިގެން

ދާއިރު ހުރިހާ ާގނޫނެއް ނިމިގެން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ފުރުޞަތު ައޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދޭން، އެހެންވީމާ

ބޫލުކުަރން އެބަޖެހޭ މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގަިއ މުޅިން ވެްސ އެަބޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ގަކަމަކަުށް ރިޢާޔަތްކުެރވެން 

. ަމއްސަލަެއްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ، ތަުޢލީމީ ދާއިރާއަީކ ެއ ދާއިާރގެ އިއޮތީ ިސޔާސީ ކަންކަން މުޅި ޤައުމުގަ  މި

ނަމަވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުވަަތ  ރެއަުށް ސިޔާސީ ކަންަތއް ަވއްދައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ ވަރަުށް ގޯސްވާނެ. މަދުންތެ

އެބަދޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ޓީޗަުރންނާއި އަދި ޕްރިންސިޕަލުން،  ނަމަވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން ގިނައިން

 ،ތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ޮގވާލަން ބޭނުންވޭ  ކަންތައްަތއް އޮެވެގންދާ ސްކޫލް ނިޒާމު ތެޭރގަިއ ވެްސ ހަމަ މި

ކަްނ އެ މިނިވަންދާއިރާ އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮުށްލަންޖެހޭނެ ހަމަ އެއްކޮުށް. އެ މީހުންނަުށް  ތަޢުލީމު ؛އެިޑއުކޭޝަން

ރިވެދީ ކުދިން ކުރިއެުރވުމަުށް. އަުޅގަނޑުމެން ލު ބަލަހައްަޓއި ުކދިންނަުށް އެހީތެރަނގަޅު ގޮުތަގއި އެ މާަޙއު އޮންނަންޖެހޭނެ

 ެވގެންދާނީ އަނެއްާކވެސް އަހަރުތަެކއް ފަހުން... މިކަން ނުކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންޏާ ނަތީޖާއަކަުށް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ިއއް އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް.މުޙައްމަދު ނާޡި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

މު ބިލެއް ދިވެހިރާއްޖެއަުށް. ޚާްއޞަކޮުްށ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ވަރަުށް މުހިއް ގެ ބިލުޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަޢުލީމުޝުކުރިއް

ންފަޅިއަުށް ކިަޔވައިދޭްނ ޖެހޭ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގަިއ ެއއްދައަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން 

އެންމެ ކުރިއަރާަފއިވާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއްގެ ގޮުތަގއި  ،ޒީބު ޤައުމުަތކުަގއިކީ ދުނިޔޭަގއި މިއަދު އެންމެ ތަހުިވސްނުމަވިސްނި

ލައިލާއިުރގައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމު އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ޤައުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ. އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ބަ 

 50ލަ ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ އަދަދަކީ ކޮރެއާ. ސައުތު ކޮރެާއގެ ޖުމު ނީ ސައުތުމި ކޮުށްލަ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަ 

ގައި މިލިޔަން ބަޖެޓު ސަތޭކަ ތިން ،ސަތޭކަ ބޮލެއްގެ މައްޗަުށް ގާތްގަނޑަކަުށް ެއގާރަ .މީހުން 993ލައްކަ  5މިލިޔަން 

ގޮތަީކ  ކޮެރާއގަިއ މި ސިސްޓަމް އޮންނަ ަސއުތު ޑޮލަރު. މި 224ބޮލަކަުށް ޖެހެނީ ހިމަނާފައިވޭ ތަޢުލީމީ ކަންތަްއތަކަުށް. 

ަލ ޖަހާއިރު. ޖުމު 6ންނަނީ އޮ  ޖަހާއިރު. ސްކޫލް ނިިމގެން ގެއަުްށ އަންނަ ގަިޑއަކަުްށ މި 8ގަިޑއަކީ  ސްކޫލަުށް ދާން ފަުށާ

ައޅުގަނޑުމެންެގ ސިޔާސަަތކީ. އެއް ދަންފަޅި. އެއީ އަުޅގަނުޑމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުަގއި  .ހޭދަކުރަންޖެހޭ ގަިޑއިރު 10

އް ގެނައުމަުށް ގޮުތގައި ސްކޫުލން "އޭ" ރިޕޯޓެ ބޫލުކުރާއަުޅގަނޑުެމން ގަަގޑިއިރު.  14ސްކޫލް ކުދިން ހޭދަކުރަްނޖެހޭ  ހައި

ހޯދުމެއް  ބޫލު މިކުރަނީ ފޮތްކިޔައި "އޭ" ރިޕޯޓުތަްއޔާރުކުރުން. އަުޅަގނޑުމެން ގަރިޕޯޓުގެ ކުއްޖަކު  މީ "އޭ"ވުރެ މުހިއް

ކުރުން. ކްލާސްރޫމް ސާފުކުރެވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން ރަނގަޅަުށް ކުދިން ތައްޔާރުމޭ ނޫން. އެއަުށްވުރެ މުހިއް

ކުދިން ލަްއާވ  ކްލާސްރޫމް ސާފުކުުރން ވެސް އެ ،އްބުނާ ަޤއުމުަގއި ްސކޫލްތަ ލިިއރުގައި މިނީ އަޅުގަނުޑ ބަލައިދަ މި

މިކަން ެވސް އޮވޭ. ުކއްޖާ ނުކުމެގެން ؛ ސާފުކުރުން ހަފްތާއަކު ެއއްފަހަރު ފާޚާނާ ގެންދޭ. ޚާއްޞަޮކުށްއެބަ ކުރިއަުށް 

ުމ އީ އެންމެ މުހިއްތަރުބިްއަޔތުކުރުން އެ  އަންނައިރު މުޖުތަމަޢު ބަލައިަގންނަ ކުއްޖެްއގެ ގޮތުަގއި ކުްއޖާ ތައްޔާރުކުރުްނ،

"އޭ"  ކުދިންނަކަުށް މީކީ. ހުރިހާގޮތުަގއި އެންމެ މުހިއް ބޫލުކުރާ އޭ" ރިޕޯެޓްއ ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި ގައެއް ކަންަތއް. "

ކަން. ސިޔާސަތަީކ މިއީ ެއއްަޗކީ އެމް.ީޑ.ޕީ ރިޕޯޓެއް ނުވެްސ ލިބޭނެމެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގޭ

ކަުށް ނުފެނޭ އެއްދަންފަޅިައުށް ކިޔަަވއިދިނުމުގެ ިސޔާސަތު ބިލަކުން އަުޅގަނޑުެމންނަސަތު އަިދވެސް މި އެހެންވީމާ، މި ސިޔާ

ގޮތުން ބެލެނިވެރިޔާ ވަޒީފާ އަާދކުރަންޖެހޭ. ސްކޫލަުށް ކުއްޖާ  ލަތު އޮތްހާ ކަމަކަުށް. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ޤައުމުގެ އޮތް

ފަހަރަުށް އެހެން ކަމެއް  ން ގެއަުށް ގެނައުާމއި އަނެްއކާ ެދވަނަޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެ މި ަގއި ގެންދަން  6:45ހެނދުނު 

ޖެހެނީ ބެލެނިވެރިޔާ. ބެލެނިވެރިޔާ ވަޒީފާ ވެސް  ހުރިހާ ކަމެއް ުކރަން މި މި ،އޮެވއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ގެްނދިއުމާ

ލި ދެއްޭކކަުށް ވެސް. ތިން ތަނެއްގައި. އަާދކޮުށްެގން ނޫން ގޮތަކަުށް ނެތް ތަނުގެ ކު ،ތަނެއްގައި  އަދާކުރަންޖެހޭ ދެ
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ބޫލުކުރަންޖެހޭ. މި ބިލުން އެނގޭ ދަްނފަޅިކަން އަުޅގަނޑުމެން ގަމީ ެއއްަވގުތު އެންމެ މުހިއް އެހެންވީމާ، މި ޤައުމަުށް މި

ަގިއ  6:45މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި  !އެއްދަންފަިޅއަުށް ކިެޔވުން ނެތީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮތް ދަތިކަން. ބަލަމާ ،އެްއޗަކީ

ފައި ުށް ފޮނުވާއިރުަގއި، މި ގާނޫނުަގއި އެބަ ބުނޭ ކުއްޖާ ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެްއަގއި ހުރުމަުށް ރަނގަޅަުށް ކާންދީސްކޫލަ

 10ންދާ ކުދިންތަކުގެ ތެރޭަގއި ތި ސްކޫލްތަކުަގއި ނެތް ކިަޔވަގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑެ ލަތު އޮތްފޮނުވާުށޭ. މިއަދު ޤައުމުގެ ހާ

އެބަހުރި ރާއްޖޭގަިއ  ފައިލު ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނެތް. އަޅުގަނޑަުށް އެނގިެލވޭ ހާލަުށް ދީފައި ފޮނުވައިރުފިޔާ އިންޓަވަ

ވަލަުްށ ރުިފޔާ އިންޓަ  10ހަދައިގެން އެހެން އަންނަ ކުދިްނނަުށް  ފަންޑު މާލޭގެ ބޮޑެތި ްސކޫލްތަކުަގއި ީޓޗަރުން ،ހަމަ ބޮޑެތި

އި ަރއީސް ނަޝީދު ތްއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓުގަމު އޮލަތުގައި ަޤއު ންވީމާ،  މި ހާދޭ. ެއހެދޭކަން އެބަ އެނގޭ. އެބަ

ނަމަވެސް  ވާނީ. މި ބިލުގެ ތެޭރގައި ހިމަނަިއގެން ހިމަނާލުން ކީއްތޯއޭ ކޭލާއި ކިރުތަުށްޓަކާ ވަުށް އެ ފާހަގަކުެރއްވިހެން ދެ

 ވަރުންނަުށް ފައިދާހުރި ކަެމއްކަުމަގއި ވިޔަސް ެއއީ ަޤއުމަުށާއި ަދރިއަދި ަރީއސް ނަޝީދުގެ ސިޔާސަތުކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ަގިއ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ . އިރާދަކުރެްއވިްއޔާއަުޅަގނޑު ހުުށަހަޅަން ރުހުން ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ؟ެއކަމަުށް  ކަމުގައި ވަންޏާ

ގަިއ ބަޖެޓަުށް ބަލައިލާއިރު ގެކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި އަހަރު  ވެސް ީމދުމިކަމަުށް ވިސްނާނެކަމުގެ އުއް

އެއަުްށވުރެ ރަނގަޅު އަދަދެއް  ،ޮޑލަރު. އެއަުށްވުރެ ރަނަގޅު 38އިންނަނީ  ނިސްބަތް ޖެހިފައި މި އެވްރެޖުބޮލަކަުށް 

ޙަެތއްަގއި ކުދިން ރަނަގޅު ޞިއް ،ޓަކައި ރަނގަޅު ތަރުިބއްަޔތެއް ދިނުމަުށްގައި ހިމަނަިއގެން ކުދިންނަުށް ބަޖެޓު

ގޮްތ ނެ ަރނގަޅު ކާނާ ެދވޭ ،ރަނގަޅު އެްއެޗއް، ިޅއަުށް ބަދަލުޮކުށްއެއް ދަންފަ ބޭއްތިބުމަުށްޓަކައި ްސކޫލުތައް 

 ނުަށް . އަުޅގަނޑުމެންއިކަމުގަޖެޓުތައް ކަނޑަައޅަނީ ތަފާތު ކަންކަމަުށް ފެނޭ. ބޮޑެތި ބަ ރަނގަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މާ

ެގން ނޫން ގޮތަކަުށް ުނވާނެ ކުދިންތަެކއް އުފެދި ގެރަނަގޅު ތަރުިބއްޔަތު  .ތަަރއްޤީައކީ ކުދިންެގ ވިސްނުން ގެޤައުމު

ބޫުލކުރަންޖެހޭ. މިއަދު ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ަރނގަޅުކޮުށްފަިއ، ީޓޗަރުންނަުށް ން އަުޅގަނޑުމެން އެްނމެން ވެސް ގަކަމެއްކަ

 ގޮތަކަުށް ިމކަން ކުެރވޭނެ ގޮތެްއ އެބަޖެހޭ ވާން. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން މި އިތުރު ތަނަކަުށް ގޮްސގެން ޫނން

އަހަރުެގ ޖުލަިއ ވަނަ  1980ންދިޔަ ކަެމއްެގ ގޮތުަގއި އިބްރާހީމް ޝިހާބު ހިނގަމުގެ ކުރީޮކޅުގަިއ 1970 ވަުޅގަިއ،ދަނޑި

ކަމުަގއި ިވޔަސް؛ ުވޒާރަތުލް ދާޚިލިއްޔާއިން ފޮުނއްވާަފއި ފާނުގެ ދަިރއެއް ޠާބެްއގައި ިވދާޅުވެފަިއވޭ. މަނިކުވަނަ ުދވަހު ޚި 26

ންވަރަުްށ މި ުވާޒރާއިން ހުއްދަކުރާ މި ،ކަމުަގއި ިވޔަސްވިދާޅުވަނީ. މަނިކުފާނު ދަރިއެއް ފާނު އޮތް ސިޓީެއއް ކަމަުށް އެ މަނިކު 

ދުވަސް ހިނގައްެޖ މިހާރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަކީ މަޢުލޫމާތު  . އެވުރެ އިތުރަުށް ތަޢުލީމު ދީގެންނުވާނޭ

މެްއ. ބަލަމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޤަުއމުގައި، ރާއްޭޖގައި ވޯލްްޑކަްޕ ފޯރުޮކުށްދިނުމުގައި ލާމަސީލު ޤައު ،ހޯދުމާއި  ،ލިބިގަތުމާއި

މާދަން ބާއްވަން ފެުށިކަމުގައި ވިޔަސް އުފަންވާ ުކއްޖާއަުށް ވެސް ޓައިމްޓޭބަލް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ފެންވަރުަގިއ 

ކަމުގަިއ. އެހެްނވީމާ، ވަންއަުޅގަނޑުމެން ޤައުމު މި އޮތީ މިނި، އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ޤައުމު މި

ގޮުތގައި ެއއް ދަންފަޅިއަުްށ  ބޫލުުކރާއި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގައޮތީ ހޭލުންތެރި ޤައުމެއް ގޮުތގަ  އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމު މި
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 ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ގޮުތގައި ެދކެމުން، ގެމު ކަމެއް މުހިއްކިެޔވުން އެއީ ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޚަލީލަުށް.هللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފެއިލްވެ ހާއްޔަުށް ވަދެ ެގއަުށް  ،ރައީްސ، ވާހަކަ ފަުށަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ  `. އިްއޒަތްތެރި

ޖެހެނީ މި  ފިލި ސަރުކާރަކުން ދެްއކި ވާަހކަތައް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އަހާކަުށްނުޖެހޭ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އަހަން މި

އިއްޒަތްެތިރ މަތްތަކާއި މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ނަތީޖާ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދު

ދުވަްސކޮޅެއް ކުރިން  މީގެ ކުޑަ ،ފެނުމުން އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއެރީ ބިލު އަުޅގަނޑަުށްމިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ  ރައީސް.

ަގއި ބަެއއް ރުތަކުކުރި ބައެއް ދަތު ރާއްޖޭގެ ބަެއއް ދިމަދިމާލަުށް އަޅުގަނޑު ކުރި، އަުޅގަނޑު ވެސް ބަިއވެރިެވގެން

ފިކުރުެގ  ،އިްއޒަތްތެރި ޕްރިންސިޕަލުން ވިދާޅުވި ަބއެއް ވާހަކަފުޅުަތއް. އޭގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންާނ ޚިޔާލުގެ ގޮތުން

 ،ވިދާުޅވަނީ ލާނަްނ. އެއް ބޭފުަޅކުއް ެވސް ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައިގޮތުން ތަފާތު ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުތަ 

ތިމަންނާއަކީ މި ސަރުކާާރ ވަރަުށް ޚިޔާުލ ތަފާތު މީހެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތިމަންނަ ވަރަުށް އުފާކުރަމޭ ާރއްޖޭގެ 

އޮތޭ. ކާރަކުން ކުރާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތް ތަޢުލީމު ނިޒާމުގެ ތެރެއަުށް ގެނެސްދީފައި މި ސަރުކާރުން އެބަސަރު

ފަހިކޮުށްދިނުމުގެ ނިޒާމެކޭ. ދަިރަވރުންނަުށް ތަޢުލީމު އުނގެނޭނެ މަގުބާކީުނުކރާ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން  އެއީ ެއއްވެސް ުކއްޖަކު

ހިނގަމުންދާ ގޮތެއްަގއި ރާއްޖޭަގއި މި  ރަސްމީ އާއްމު ،ކަމަކީ  އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތިމަންނަމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވުނު

އަދި މަގުމަތީަގއި ބާީކެވގެންދާ  ،ސް އެ ކުއްޖަކީ ގެއަުްށ ދާންނުޖެހިގެ ތެރެއިން ފެއިލްވާ ދަިރވަރު ވެ ރަސްމީ ތަޢުލީމު

 ހިސާބަުށް، ލެވެލް، އަދި އޭެގއިތުރުން ެއންމެ މަތީ ފަންތިއާ ލެވެލް، އޭ  ކުއްޖަކަުށް ވުމުގެ ބަދަލުަގއި، އެ ކުއްަޖކީ ހަމަ އޯ

މު މުހިއްއަދި މުޖުތަމަޢުގައި  ،ދެވޭ  ލީމުހިސާބަުށް މަސަްއކަތްތެރިަކމުގެ ގޮތުން ތަޢު ގެ އެންމެ މަތީ ފަންތިއާތަޢުލީމު

 ،ޓަކައި ތިމަންނަެއކަމަުށްދައުރެއް އަާދކުރާ ުކއްޖަކަުށް ހެދުމުގެ ނިޒާމެއް މިހާރުގެ ސަުރކާރުން ވަނީ ޤާއިމުކޮުށްެދއްވާަފއޭ. 

މު ރަުށް މުހިއްއީ ވަސް ރައީސް ޔާމީނަުށް ތިމަންނަގެ ޝުކުރު ޙައްޤޭ. މިކީ ޚިޔާލު ތަފާތު މީހަކަވެސް ތިމަންނައަ ހަމަގައިމު

ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން  ވާހަކަތަެކއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ

މު ބައެްއ ބަލައިލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަކުރެިވގެންދާ މުހިއް މި ބިލަުށް އަޅުގަނޑު ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި

އެުކ  ވާކަން ައުޅގަނޑު ވަރަުށް އުފަލާމީގައި ބަޔާްނކޮުށްފައި ރެންސްގެ ވާހަކަަތއް ެއޝުއަކުގެ ތެޭރގައި ކޮލިޓީ ކަންތަ
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ފާހަގަކުރަން. މީެގއިތުރުން، ީޓޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކަުއންސިލެއް އުފަްނވާންޖެހޭކަން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ފާހަގަކުރަން. 

ަގއި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފަިއވާ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ެވސް، ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކައުންސިލަކީ ދުނިޔޭ 

އަޅުގަނޑުމެން ޔޫ.ކޭއަުށް ބެލިަކމުގައި ިވޔަސް، އޮސްޓްރޭިލޔާައުށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ެވސް، އެންމެ ކައިރިން ސިންގަޕޫރު، 

ދަނީ މިކަހަލަ ކައުންސިލުތައް އެިކ މެލޭޝިޔާއަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި 

ނަންނަމުގައި އުފައްަދއިގެން ޓީޗަރުންނަކީ ތަމްރީނުދެވޭ، ތަމްރީނުކުރެވޭ އަދި ޭއެގއިުތރަުށް ރިފްރެޝަރ ކޯސްތައް 

ހިންގައިގެން ކޮލިޓީ އެުޝައރެންސް ލިބިދޭ ގޮތަުށް މަސައްކަތްކުރާ ަކއުންސިލަކަުށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން 

މެންނަުށް މި ފެނިގެންދަނީ މިއިން ކޮންމެ ޤައުމަކަުށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް. ިމ ނިޒާމުތައް ކަުށަވަުރކޮުށްދީފައި އަޅުގަނޑު

އޮތްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއްެގ 

ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ފެންވަރު ހުރި ބައެއްަކން ކަުށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުްނ  ތެރެއިން ޓީޗަރުން، އެ މީހުންނަކީ ތަޢުލީމުދޭ 

އަހަރުން އެއް ފަހަރު ނަމަވެސް  5އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނަމަވެސް، ނޫނިއްޔާ ދެ އަހަރުން އެއްފަހަރު ނަމަވެސް، ނޫނިއްޔާ 

ން ބަލާއިރުަގއި އުމުތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެއް ޤައެ ހުރި ބަ އިމްތިހާނަކާ އެ ޓީޗަރުން ކުރިަމތިލުން. އެއީ ދުނިޔޭގެ ތެަރއްީޤވެފައި

 ކަމެއް އުލުަގއި އެ ކުރެވޭ މަސަްއކަތަކީ ފެންވަުރ ހުރި މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ބެލުމަުށްޓަކައި ކުރަމުންދާމަސައްކަުތގެ މާޙަ

އިރިްނ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ކަ  ިސވިލް ސަރވިސްއަުްށ ބެލިޔަސް ވެސް، ރވިްސއަުށް ެބލިޔަސް ެވސްމީ. ޕަބްލިކް ސަ

 މު ކަމެްއ މިއި ވަރަުްށ ާއއްސިްނގަޕޫރުގަ  އި.ދަނީ ސިންގަޕޫރުގަ އް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންއެންމެ ރަނގަޅު ިނޒާމެ

ކަމަކީ. އެހެްނވީމާ، ީޓޗަރުން ވެސް އެ ޓީޗަރުން އެ ކިަޔވަިއދޭ މާއްދާއަކީ ނޫިނއްޔާ އުނަގންނައިދިނުމަުށް މަސައްކަތްކުާރ 

ވޭނެ ނިޒާެމއް ފެންވަުރ ހުރި ފަންނެއްތޯ ބެލުމަުށްޓަކައި ޓެސްޓުކުރެ  އިޓީޗަރެްއގެ ކިަބއިގަ ، ފަންނު އެއީ ފެންވަރު ހުރި

ޓީޗަރުްނގެ ، އިމުކުެރވިއެބަ އޮންނަންޖެހޭ ކަމަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ. ޭއގެއިތުރުން، ރިފްރެޝަރ ކޯސްަތއް ހިންގޭނެ ިނާޒމެއް ޤާ

ެއްއކޮުށް ައޅުގަނުޑ ިއއްޒަތްތެިރ ވެްސ ގަބޫލުކުެރވޭ. މިއާ މަުށް ކަ މު ކަެމއްފެންވަރު ކަުަށވަރުެވގެންދިއުްނ އެީއ މުހިއް

ކަުށަވަުރވާެނ  އިއިސްލާމީ އަޚުލާޤު ދަރިވަުރންގެ ކިަބއިގަ  ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ ،ރައީސް ފާހަަގކޮުށްލަން

އުލަުށް ބަލައިފިއްޔާ ގެ މާޙަ. ރާއްޖޭ މު ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިއީ ވެްސ ވަރަުށް މުހިއް، ގޮތެއް ހެދުން

ބަސްތައް ެއކިެއކި ސިާޔސީ  ތިރާމު ުކޑަކުރުުމގެުށް މި ފެންނަނީ ގެތަުކގެ ސިޓިންރޫމާ ހަމައަުށް އިޙްއަޅުގަނޑުމެންނަ

، ައސަރުތައް އެބަކުރޭ. އެހެންވީމާ ދުތަކުގައި ފޮނުވާ މަްނޒަރު. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަުށް ވަރަުށް ނުބައިމަޤްޞަ

އިން، ިމއަދު ސްކޫލުތަުކގެ ތެރެ އި އަޅާލާނެ ގޮތް މިއީދޭތެރޭގަ ކަުށް އިޙްތިރާމުކުާރނެ ގޮތާއި، އެަކކު އަނެަކކާއަނެކައެކަކު 

 ،ބޮޑެތި މީހުން، ގަބޫުލކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ވާްނޖެހޭ ކަންތައްތައްކަމަުށް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްނިޒާމުގެ ތެޭރގަިއ ކަުަށވަރު

ކަންކަން  އެކުަގއި ސްކޫލު ދަރިވަރުްނނަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މި މާޑެތި މީހުންގެ ޒިންމާ އުފުލު ބޮ

ކަުމގަިއ ދަންނަާވލަމުން ވާހަކަ ނިންމާލަން.  މު ކަމެއްއި ވަރަުށް މުހިއް ިދއުމަކީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެްއގަކަުށވަުރވެގެން

 ންނަވަން. ދަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ެވސް މި ބިލުަށް އަޅުގަނޑު  ދާ ތަޢުލީމީ ބިލު މިއީ  ކުރެވެމުން މި މިއަދު ބަހުސް ީއސް. އާދެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

މު ދާކުރަން. މި ބިލުގަ ވަރަުށް މުހިއްއަދި މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރަުށް ޝުކުރު ވެސް އަ ވަރަުށް ތާއީދުކުރަން.

ރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެވިދާނެ ަކންތައްތައް ބަެއއް މެންބަރުން އެކު މި ބިލަުށް އިތު އި އެބަހުރި. ހަމައެއާކަންތައްތަެކއް ހިމެނިފަ

ުށް ޔަވަިއދިނުމުން މުޅި މުޖުތަމަޢަހަމަ އެއް ދަންފަޅިއަުށް ކި ،ެއގޮތުން އަޅުަގނޑަުށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ  .ފާހަގަކުރެްއވި

ޒާމު އޮންނަ ގޮތުން، ތަޢުލީމީ ނި ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެއީ މިހާރުކަމަުށް އަޅުގަ ވެސް ވަރަުށް ބޮޑެތި ފައިދާތަެކއް ކުރާނެ

ހަދަމުން މައިންބަފައިންނަުށް އެ މީހުންެގ ގެނެސް، ކުދިން ސްކޫލަުށް ގެންގޮސް  ،ބަފައިން ަވޒީފާ އަދާކުަރން ދަމުންމައިން

، ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން. އެހެންވީމާ އި މި އޮންނަނީވަޒީފާ ވެސް ރަނަގޅަުށް އަދާުކރުމަުށް ފުރުޞަތު ނުލިބިފަ

މު ގެ ތެޭރަގއި ެއއީ ިވސްނުން މުހިއްމި ބިލަުށް ގެންނަ ބަދަލުތަކު އިލާގަ ކޮމިޓީ މަރުޙަ، އެކު ނިޒާމު މި ބިލާ ދަންފަީޅގެއެއް

 އަޚުލާޤީ ވާހަކަަތއް.، ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލަން. ހަމަ އެގޮތަުށް ަބއެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްަވއިފި ކަމެއް

ކޮންމެ މީހަކީ ވެްސ ަވކި  މު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމންޢުގައި ެއއީ ވަރަުްށ މުހިއްހެއްުޓން މުޖުތަމައަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ހިފެ

ޖެހޭ މީހެއް. ސިޔާސީ ގޮުތން ވެސް އިސްލާމް ދީނުަގިއ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުތަެކއް އަޚުލާޤެްއގެ ތެރޭަގއި ހުންނަން

ބަލުކަުމގަިއވާ ކުދިންނަުށް އަޚުލާޤީ ޤުއުމުގެ މުސްތަމި ޤަނަުށް އަޅުގަނޑުމެން މާދަމާގެ ކުިދން ،ގެންގުޅެންޖެހޭ. އެގޮތުން

ޅުގަނުޑ ދެން އަ .ީދގެން ނަމަވެސްދުރޫސުލްއަޚުލާޤު ކިަޔވައި، މު ކަމެއްފިލާވަޅުތަެކއް ދަސްޮކުށްދިނުން މިއީ މުހިއްރަނގަޅު 

ވެރިންގެ ނިމަިއންބަފައިންނާއި ބެލެ ،މު ނުކުތާއެއްއި ހިމެނިފައިވާ ަވރަުށް މުހިއްފަސްވަނަ ބާބުގަ ފާހަގަކޮުށްލާނީ މި ބިލުގެ

 ،މު ޕޮއިންޓެއް. ެއކަމަުކ މި ބަޔަުށް އިތުރުކޮުށްލަންފާހަގަކުރަްއވާފައި އެަބވޭ. މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި ވަރަުްށ މުހިއް ޒިންމާ

 ،ވާ ހިނދުމެދު އިހުމާލު ދަިރންނާ އަކުެރއް އިތުުރކޮުށްލަން ައޅުަގނޑު ހުުށަހަޅާލަން. ެއއީ މައިްނބަފައިންނާއި ބެލެނެވެރިން

ކަމުަގއި ފާހަަގކުރަން.  ުމ ކަމެއްިއ ބަާޔންކުރުން މިއީ ވަރަުށް މުހިއްާލގަޅޭނެ ފިަޔވަުޅތައް ކޮމިޓީ މަރުޙައެ މީހުންނަުށް އެ

އަހަުރ  16އުމުރުން  ،އަހަރު ވަްނދެން 16 ؛މަޖުބޫރު ތަޢުލީމު އިވަނަ މާއްާދގަ  23ދެން ހަމަ އެގޮތަުށް މި ބިލުެގ 

ނަމަވެސް އިތުރު ދެ އަހަރު މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިްނ  އަހަރަުށް އިޚުތިޔާރީ ގޮތުން 18 ،އިރު ވަންދެން ދޭ ގޮތަުށް އޮތް

ވަންދެން ދެވޭނެ ަމގެްއ  18އެ މީހުންގެ ދަިރންނަުށް ތަޢުލީމު އިތުރަުށް ދޭން ބޭނުންވާ ކުދިންނަުށް  ،ބޭނުންވާ

ުށް ފާހަގަކޮުށްލަން. އެއީ އެ އުމުރަކީ އެންމެ ބޮޑުަށް ކަމަ މު ކަމެއްޖައްސައިދިނުން ވެސް އެއީ ވެސް މިއީ ވަރަުށް މުހިއްހަމަ
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އަދި ދިރިއުޅުުމގެ  ،އެ މީހުންނަުށް ރަނގަޅު ޕްލޭންތަކެއް ،ާވތީ ކަމަުށް ކުދިން ނުރަނގަޅު މަގު އިޚުތިޔާރުކޮުށްގެންދާ އުމުރު

 ،ންދާނެ. ދެން ހަމަ އެގޮތަުށްބަލު އުޖާލާވުމަުށް މަގުފަހިެވގެޅު ހުނަރުތަކެއް ދަްސކޮުށްދެވިއްޖެްއޔާ ކުދިްނގެ މުސްތަޤުރަނގަ

ކަމެއް ކަމުަގިއ މު ޓެއް ދެްއވުން ެއއީ ވަަރުށް މުހިއްތަޢުލީމަުށް ރަނގަުޅ ބަޖެ ،ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ކަނޑަައުޅއްާވއިރު

 ނާިއ ހުރިހާ ޔުނިވާސިޓީތަކުންނާ ެވސް ހުރިހާ ސްކޫލުތަކުން އިރުފަހަރު މަޖިލީހަުށް ބަޖެޓު އައި މި ފާހަގަކޮުށްލަން.

 . އެހެންވީމާ، ތަޢުލީމ މުއައްަސސާތަކަުށް އެކަުީށގެންާވ...ްއކެވިދެއް ނެިތގެްނ އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަންވާ ބަޖެޓެއެކަުީށގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ 

 އަުށް.ފަހުމީ ތިޔާޒްމެންބަރު އިމް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ްއ ބިލެ އިލާ އެއްކޮުށްލާފަ އި، ތިން މަރުޙައޮތީ ިތން ކިޔުން ެއއްކޮުށްލާފަ  ވެސް މިިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަނެްއކާ  ޝުކުރިއްޔާ 

މި ބިލުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް އޮްތކަމުަގއި  .ކުލެވޭ ބިލެއްހާތަކުގެ މައްޗަުށް އެ ހުުށަހަޅާފަ. ވަރަުށް ގިނަ ސަފު

ގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ެއކަން ފާހަަގކުރުމު ޑުމެން ސަރުކާރަުށް ޝުކުރުދަންނަވައި،ވީނަމަވެސް ެއކަމަުށް އަުޅަގނ

ުޑުވން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް އެކަުމގެ ކަންބޮ ،ނަމަވާަހކަތަކެއް ހުރިކަުމގަިއ ވާ ނުރަނގަޅު އިެއކުަގއި ޭއގަހަމައެއާ

މިހާރު މި  ؛ސަރުކާރަުްށ ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުްނ މިއަުށް މާ ބޮޑު ،ނގޭ ކަމަކީ ންނަުށް އެނެތް. އަުޅގަނޑުމެ

 ހަމަ މި  އިިނޒާމަުށް އެްއވެސް ެހޔޮ ރަނަގޅު ަވިކ ބަދަލެއް ައއުމެއް ނެތް ފާހަަގކުރެވިފަެއއް. ީމގަ ރާއްޖޭަގއި މި ހިނގާ

ހުރިހާ މައިންބަފައިން ވެސް އެަބ  .ދަރިވަރުން ވެސް ވަރަުށް ިކަޔވަންވާޭނ. ރަނގަޅުވާންޖެހޭނޭހަމަ ހުރިހާ  ،ބުނަނީ

 ން ރިޓު، ން ލޯއެއް. އަންރިޓުނުލިެޔވިާވކަން މިއިނގޭތޯ. ހަމަ އޮންނަ ގާނޫނެއް  ންޖެހެއޭ ދަރިވަރުން ކިޔަާވތޯ. މިއީބަލަ

އެ އުސޫުލ ، މި ރާއްޭޖގައި ހިނގަމުންދާ އުސޫލެއް ،މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ނިާޒމެއް .ލޯއަކަުށް ބަދަލުާވކަން ެއކަނި މި

މެންބަރުންެގ  ޅުގަނޑުމެންނަަކުށް ސަރުކާރުގެމިއަުށް މާ ބޮޑު ބަދަލެްއ އައިކަެމއް އަ ، . އެހެންވީމާގާނޫނެްއގައި ލިެޔވުން

ލުމުގެ . އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ބިލު ބަލައިނުކުރެވޭ ވާހަކަފުޅަކުންނެއް އަުޅގަނޑުެމންނަކަުށް އަދި މިހާތަނަކަުށް ފާހަގަެއއް

. ްސކޫލު ގެންދަވާީތވެ ދިމާވި ަމއްސަލަައކަުށް ެވސް ވެދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުރިއަުށް ފުރުޞަތު ނުލިބި ބަހުސްތައް 

ދިން އިސްތިޤުބާލަން ަވއްކަމަކީ ޠަބީޢީ ކަމެކޭ. ްސކޫލު ކު، މި ވިދާުޅވަނީ އިައވީލާފަ ކުދިން އިސްތިޤުބާލަން ނެރުްއވައި 

، މި ވިދާޅުވަނީ  އިލާފަ  އި. ހުރިހާ ކުދިން ައވީގަ އްޔާ ރަުށްރަުށަުށް ވަަޑއިގެންނޫންތޯ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއެބަ ނެރުްއވަެއއް

 .ަދއުލަތުގެ އެންމެ އިްސވެިރޔާ ހޭ ކަމެކޭ. ފިލާވަޅު މި ދެއްވަނީޖެންމެންގެ ހުންނަންއެ .ކަމެކޭ ވަްއކަންކުރުމަކީ ެއއީ ޠަބީޢީ

ވަީނ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފަންނަކަުށް އްކަމަކީ ފަންނެއް. އެހެރީ ޯވޑިއޯ ފަންނެކޯ. ވަ  އެއީ



23 

 

އެއީ ފަންނަކީ. ؛ ކިަޔަވއިދިނުމުގެ ފަންނުދައްރިސުްނ އެ ކިޔަަވއިދޭމު ކިޔަަވއިދޭ، ދަރިވަރުންނަުށް  އިސްކޫލުތަކުގަ 

ކަމެއް  ުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ސިފައެއްނުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޠަބީޢީގޮވެސް ަވއްކަމަކީ ެއއީ ފަންނެއްގެ އެްއގޮތަކަުށް 

މި ވެސް ހަމަ މިގޮތަުށް  އިރިއްޔާ ދަރިވަރުން ެއއްކުަރއްާވފައިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫ  ،ނޫން އެއީކީ. އެހެންނަމަވެސް

މިކަން މިގޮތަުށް އަނެއްކާ  .ދޭ . މިއީ ފިލާަވޅު ކަން ކުރުމަުށް މި ވިދާޅުވަނީނެތި މި ހަރާމެއް ބެލުމެއް ،ހަލާލެއް .ވިދާޅުވަނީ

 ..އިކޮުށް މާނަކުރުމެއް ެވސް ނޫން.އަުޅގަނޑުމެން ނުބަ . މިއީހިނގަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތްކަުމގަިއ  ؛ސަލީމް ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ފުނަދޫނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއަގިއ 

 ތީވެ. ވާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:  ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

އަުޅގަނޑު  އިައޅުގަނޑު މި ބިލު ހުުށަހަޅާފަ ،އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއް މި ނެގީ  އާދެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މިހާރު ައޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުާތއެއް މި  ؛ގެންވެ . މި ބިލަކީ ކޮންމެހެން ސިޔާސީުއމީ ބިލެކޭމިއީ ވަރަުށް ޤަ، ދެންނެވިން

، ބެހޭ މިފަދަ ކުޑަ ކުދިންނާ، ުއމެއްގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޖިލީހުގައި ކަނަޑއެިޅގެން ޤަނަގަންޖެހުނީ ރައްޔިތުން

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ؛މު ބިލެއްގެ ބަހުސްގެ ތެރޭގައި ކަނަޑއެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަމުސްތަޤުބަލާ ބެހޭ މިކަހަލަ މުހިއް އުމުގެޤަ

ކިޔަިއގެން ރައްޔިތުްނގެ  އިކުދިން އެއްކޮުށްފަ  ރިންސިޕަލް މިހެން ވިދާޅުެވއްޖޭސްކޫލު ޕް މިހެން ވިދާޅުވިއޭ. މަޖީދިއްޔާ

މެންބަރުންނަުށް މި ތަނުގައި ކަނަޑއެޅިގެން ޮދގު ވާހަކަތަްއ، ިފތުނަފަސާދައިގެ ވާހަކަތަްއ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ...ދައްކާކަުށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަުްށގެްނދެވުން(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް



24 

 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފުރުޞަުތ ދެއްަވއިގެންުނވާނެ. ޚާއްަސޮކުށް އަޅުގަނޑު... 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަުްށގެްނދެވުން(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 މި ހުުށަހެޅި ބިލުގެ ތެރޭގައި މި ބަހުސްގެ ތެރޭގައި އެ ފުުރޞަތު ދެއްަވއިގެންުނވާނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު އިުށީނދެވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން، އެއް މެންބަރަކު ދައްަކވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ވާހަކަފުޅަުށް އަނެއް މެންބަރަކު ޖަވާބުދެއްވުަމކީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން. ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ މެންބަރުން 

ުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ އަބަދު އާއްމުކޮުށް ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް އެކަމަުށް ިވސްނަިއގެން ކުިރއަުްށގެންދިއުމަކީ އަ

 ދަންނަވަމުންގެންދާ ވާހަކަެއއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅައިގެން ކުިރއަުްށވަަޑއިގަތުަމުށް ދަންނަވަން. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ހެ އަޖައިުބވެ އަންތަރީެހއް ނުވާނެތަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މުޅި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެ ވީިޑއޯތައް އެހެރަ އަޅެފަ

ބައްލަވަނީ. އަޅުގަނޑެއް ނޫން މިކަން، މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަދި ދައުލަތުން އެކަން ކުަރނީ ވެސް ެއގޮތަކަުށް ނޫންތޯ. 

އި، ހަލާލެއް ހަރާމެއް ބަލަންނުޖެހޭނެ ކަމަުށް ވިދާޅުވެ، ހަމައެއާއެުކގައި މިދެންނެވި ފަލްސަފާ އެގޮތަުށް ބިނާކުރަްއވާފަ

ފަދައިން ަވއްކަމަކީ ޠަބީޢީ ކަެމކޭ އެހެން ވިދާުޅވެފައި އެގޮތަުށް ޢަމަލުކުރައްވާ ތަން ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު، ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ އިއް 

ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ތަުޢލީމާ ބެހޭ ބިލަުށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވެސް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ، މިއީ މުޅި ރާއްޖޭެގ 

ޅޭ ކަެމއްަގއި. އެހެްނވީމާ، ަދއްަކވާ ވާހަކަފުުޅަގއި މަޖިލީހުގައި ވެސް ޮއވޭ ކަނަޑއެިޅގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިވަރުންނާ ގު
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މަޖިލީހުގައި ވާހަކަެދއްކުުމގެ އަދަބުތަކާއި ކަންކަމުަގއި ިވސްނަންޖެހޭ ވަކި މިންގަނޑުަތކެއް. އެ މިންގަނޑުތެޭރަގއި 

ންކަން މިގޮތަުށް ހަނދާންކޮުށްދިނުމުން ބައެއް އިއްޒަތްތެިރ ވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑު ބަެއއް ފަހަރު މި ކަ 

މެންބަރުން އެކަމުގަިއ އިުހތިޖާޖުކުރައްވާ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުގަނޑު އެ ވާހަަކ ދަންނަވާނަން. މިކަމުގަިއ 

މަކީ އަުޅގަނުޑ ވިސްނާަވޑަިއގެން ސީިރއަސް ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަ ހުރިހާ ބިލެއް ވެސް ނަންަގަވއިގެން ަބހުސްކުރެްއވު

 އެދޭ ކަމެއް. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ތަޢުލީމަކީ އަޚްލާޤު އެހެންނޫންތޯ. ހުރިހާ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކުްނ 

ސަްއކަތް އެކަްނކަމަކީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ފާހަަގކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެޭވ އެއް ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދައުލަތަުށް، ރަްއޔިތުންނަުށް، ދަރިވަރުންނަުށް ދިން 

ތަކުން ނެއްޓި، އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކުްނ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގެއްލުން ިމ ފަހަކަުށްއައިސް. ކޮމަްނވެލްތުން ދުނިޔޭގެ ހަމަ

ނެއްޓި، އިންސާފުން ނެއްިޓ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވީމާ ތިމާ ަސލާމަތްވުމަުށްޓަކައި ކޮމަންވެލްުތން މި ވަިކެވވަަޑއިގަތީ. ކިަތއް 

ިއގެން. މިކަން ދަރިވަރުންނަުށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތޯ ގެއްލި މި ދިޔަީއ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިނަކން ވިސްނާވަޑަ 

މި ކުރެއްވީ ކޮން ބަެއއްތޯ؟ ޮކމަންވެލްތުގެ ސްކޮލަރޝިޕުން ކިަޔވާވިދާުޅވި ބޭފުޅުން. އަމިްއލައެދުން ވެސް މިވަރު ވާކަުްށ 

ނުވާނެނޫންތޯ. ތިމާ މީހުން ކޮމަންވެލްތުގެ ސްކޮލަރޝިޕުން ކިަޔވާ ނިންމާފައި، ދެން އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް މިކަމުން 

ފަދަ ނުބައި ކަންތައްތައް މި ހުންނަނީ. ކޮންފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދިވެހިރާްއޖޭގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުަށް މަޙްރޫމް. ކޮން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ ދަރިންނަުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަްއަކންކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަުށް ކިޔަވައިޭދވަރުެގ 

ން ަވއްކަންކުރާެނ ބައެއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެން ވައްކަުމގެ ަފއިސާއިްނ ފެންވަރެއް ހުރި ަބއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެ

ދަރިންނަުށް ކިޔަވައިދޭން ވެްސ ބޭނުމެއް ނުވޭ. މިވެރިން ހުރިހާ ވައްކަެމއް ކުރަްއވާ ތިއްަބާވފައި ދެން ސްކޮލަރޝިޕެއް 

ޅުގަނުޑމެންގެ ޖީލުތަކަުށް، ނިކަމެތި ލިބެން އޮތް ދަރިވަރުގެ ވެްސ ދޮރު ބަންދުކުރީ. ކޮންފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުން އަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ ދަރިންަނުށް ދެމުން މި ދަނީ މި ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުގެ ސަބަބުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރ 

އޮތްއިރު ކުރީ އެންމެ ރަނގަުޅ އެްއ ކަމަީކ، ެއއް ދަންފަިޅައުށް ސިޔާސަތު، ކިަޔިއވައިދިުނމުގެ ސިޔާސަުތ ބަދަލުކުރުން. 

ގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުން އެ ވާހަކަދައްަކަވއިފި. މި ބިލުން މިކަން ހާސިލުކުރެވޭ ކަމެއް ނެތް. މިީއ އަޅު

އެންމެން އިއްތިފާޤުވާ ކަމެްއ. ދަރިވަރުންނަުށާއި، މުދައްރިސުްނނަުށާއި، ބެލެނިވެރިންނަުށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ސިޔާސަތަީކ 

. ނިކަން ބައްލަވާ! ޣިޔާޘުންދީން ޕްރައިވެޓައިްޒކުރީމަ ޑރ. މުޞްޠަފާ ލުޠުފީއަުށް މިދެންނެވިހެން އެއް ދަންފަޅިއަުށް

އަވަހާރަނުލެއްޕުނޭ އެންމެ ރެަޔކު ެވސް. ގޭ ދޮރުމަތީަގއި މުާޒހަރާ. މިއަދު މި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ވެރިްނެގ 

ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރަކީ މި ދިވެހިާރއްޖެގެ ދަރިން މި ދެންނެވި ޣިޔާޘުންދީން ސްކޫލަުށް ނުވެއްިދގެން، ެވއްދުމަުށް
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ރައްޔިތުންނަުށާިއ، ދަރިންނަުށާއި، އަުޅގަނޑުމެންގެ މުސްތަްޤބަލަުށް ބެލުމެއް އޮތް ބައެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

އް ކިަޔަވއިދޭތީ. އެނގޭ. އަުޅގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވަނީ މި ސަރުކާރުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދަރިންނަުށް ނުބައި ފަލްސަފާތަކެ

ވަްއކަންކުރުމަކީ ެއއީ ޠަބީޢީ ަކމެއްގެ ގޮުތަގއި ކިަޔވައިދިނުން. އެއީ ހަލާލެއް، ހަރާމެއް ބެލުމެއް ނެތި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ 

ގޮތުަގއި ވިދާުޅވާ ފަލްސަފާގެ މައްޗަުށް ބިނާވާތީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިން، އަުޅަގނޑުމެން އިނގިރޭސިބަހުން 

 ވަނީ ވިްއޔާ، ދަ ތިޔަރީ އޮފް ޑިފައިނިންގ ޑީިވއެންސީ ަޑއުން. ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއް ކޮުށްަފއި...ދަންނަވާކަމުަގއި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ 

ަސތުން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަންފެުށީމަ ބައެއް ފަހަރުަށް އިހުތިޖާޖުކުރައްވާ. ތަންފީޛުކުރުމަުށްޓަކައި ރިޔާ

އެހެންނަމަވެސް، އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ރަްއޔިތުންނާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި 

ންބަރު އިުށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ވަރަުށް މުހިއްމު މައްސަލަތަކުގައި. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެިރ މެ

ޖަދަލުކުރައްަވއިގެން މަޖިލީހުެގ ކަންކަން ކުިރއަުްށގެންދިއުމުަގއި މި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ހަަރކާތްތެރިެވވަަޑއިގަންަނވަންޏާ 

ތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަުްށ ކަންތައްތައް ކުިރއަުށްގެންާދނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަ

ގަާވއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތަވާ! މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތަވާ! އެެހންނޫނީ އަޅުގަނޑަުށް ޖެހޭނީ 

ރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިްއވަން. ައޅުގަނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު މި ހޭދަުކރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބިލަކީ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އުފާވެރި އެއް ުދވަސް. އިނޭގތޯ. އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަްއޗަުށް 

މިހާތަނަުށް އެއްވެސް ސަރުކާަރކަުށް ނުކުޅެދިފައި އޮތް ކަމެްއ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރީ. މި ބިލަކީ 

ޔާުރކޮުށްގެން މި ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން އެކިެއކި ޮގތްގޮތަުށް ތައް 2006ވަނަ އަހަރުން ފެުށިެގން، އިނގޭތޯ.  2006

މަޖިލީހަުށް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ބިލެއް މިއީ. އެެހންނަމަވެސް، ފާއިތުެވގެންދިޔަ ސަރުކާރުތައް ވަނީ މިކަމުަގއި 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ނުކުޅެދިފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަނީ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި 

ގައި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވަމުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި ސިޔާސީކުރަްނވެގެން، މައުޟޫޢު ކަނޑައަޅަީނ، މީ

އޮޅުވާލަްނެވގެން، ީމގެ މަޤްާޞދު އޮުޅވާލުމަުށްޓަކައި މަސައްަކތްކުރަމުންދާކަން އެބަ ފާހަަގުކރޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއީ 

ުޅގަނޑުމެން މި ކުރަމުން އައީ. ރަނގަޅު ވާަހަކއެއް. މީގެ ކުރިން އެްއވެސް ހަމަ މި ހިނގަމުން އަންނަ ކަންކަމެކޭ އަ
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ވަރަކަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެއިރެްއގައި އޮތް ސަރުކާރަކުްނ ހިލޭ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮުށްދެއްމުން އަންނަނީ. ގާނޫނީ ގޮތުން 

އަުށް އަިއއިުރގައި. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ އެކަން ލާޒިމުކޮުށްަފއި ނޫނީ ަސރުކާރަކަުށް މަތިކޮުށްފަެއއް ނޯވޭ މިއަދާ ހަމަ

ގަނޑުމެްނ ދަުށުން އަޅު ގެއޮނިގަނޑު ކޮުށްދެނީ މި ސަރުކާރުން އާ މި ޔަޤީންކޮުށްދެނީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޔަޤީން މި

އްތުކުދިން މި ފެުށީ. މިއަދު އެންމެ ތު ވެސް ނިޒާމުގެ ތެރެއަުށް ފައްަތއިގެްނ މަސައްކަތްކުރަން ޕްރީސްކޫލުގެ ތަޢުލީމު

ފޯރުކޮުށްދެމުން. މިއަދު  އަންނަނީ ހިލޭ ތަޢުލީމު ހަމައަުށް ސަރުކާރުން މި އަހަރުވުމާ 18ފެުށިގެންގޮސް އުމުރުން 

ލުކޮުށްލީމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ވަނީ ގާނޫނަކަުށް މި ބަދަލުކޮުށްލީ. ގާނޫނަކަުށް ބަދަ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރި ކަމަކީ

އައިސްފާނެ އެހެން ސަުރކާެރއް އަެނއްާކވެސް. ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ނުދަންނަ ސަރުކާރެއް.  މާދަމާ މިތަނަުށް ކިހިނެއްތޯ؟

ގާނޫނުން  ކަުމގައި ވީނަމަވެސް މިސަރުކާރެއް. އެހެން ައއި ނުލާދިންނާއި ާރއްޖޭގެ މުްސތަޤްބަލާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިކުޑަކު

ސް ސަރުކާރަކަުެށއް ދެނެއް އެއްވެ .ރޭއެބަ ލާޒިމުކުވޭނެ. މި ާގނޫނުން ނުވެކުރޭ. އެްއވެސް ަބޔަކަުށް ބަރީޢައެބަ ލާޒިމު

ކޮުށްލާނީ. . ތިމަންނަމެން މި ނިޒާމުން ބޭރޭނާނަމޭ ނިޒާމުގެ ތެރެއަކުންދޫކޮުށެއް ނުލެވޭނެ. ތިމަންނަމެން ޕްރީސްކޫލެއް ނުހިމަ

ހިއްމު ވަރަުށް މު ،ޅުންމަނީ ވަރަުްށ ރަނގަނޑުމެން މި ނިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ައުޅގަދެނެއް އެކަން ނުކުެރވޭނެ 

އަޅުގަނަޑކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މިއަާދ އެހެންވީމާ، މިއީ  މި ގާނޫނު މުހިއްމުވެގެން އަންނަ ސަބަބަކީ. . ނިންމުމެއް

 ،ވަރަުށް ބޮަޑުށް އުފާކުރަން މި ބިލުގައި ،ވީތީވެ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް އުފާކުރަން ހަމައަުށް މަސައްކަތްކުރަމުން ައއި މީހަކަުށް

އައީ.  ތަނަުށް މި މުޅި ބިލަުށް އަޅުގަނޑު ކިާޔލައިފިން. މުޅި ބިލު ދިރާސާކޮުށްފައި މި ރޭަގއި މިހިރަ؛ތެގެ ބިލުމުޅި 

 ންމެ ބޮޑަުށް އުފާކުރާ އެއް އަުޅގަނޑު އެ. ހަަގކޮުށްފައި މިހިރަ ކަންތައްތަކަުށްއުާފުކރަން މީގައި ފާ ޮބޑަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

އަނާރާ ނަޢީމް ވެސް  ؛ބެލެިނވެިރންނަުށް ވެސް. ބެލެވެރިން ެވސް ލުކުރޭމީަގއި އެބަ ޒިންާމތަކެއް ހަވާ، ކަމަކީ

ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ބެލެނިވެިރއަކު . އަޅުގަނޑު ވެސް އެއް ވާހަަކެއއް މީގައި ހިމަނާލަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ފާހަގަކުރަްއވަފި

  މިއޮންނަ... ން އެބަޖެހޭ.ކަމަުށް ކަނަޑއެޅެ އްދޭތެރޭަގއި ެއއީ ގާނޫނީ ކުުށެއިހުމާލުވެއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ، އެ ބެލެނިވެރިއަކާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ބުނަންވާ ގޮތަކަުށް ވިާދޅުވެެދއްވުމަުްށ ، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި މެންބަރެއްގެ ަނން ގަނެވޭ ހިނދު ތެރި މެންބަރު.އިްއޒަތް

 ންނަވަން. ދަ

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑު މިދަން ،މް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންރާ ނަޢީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

. ކަމަުށް ވާނަމަ ެއއީ ގާނޫނީ ކުުެށއްކަމުަގއި ކަނޑައެިޅގެން އަންނަން ތެރޭަގއި މި ބެިލވެރިައކު އިހްމާލުވެއްޖެޖެހެއޭ ީމގެ ބައެ

އެތަނުެގ  ތައް ބަންދުކުރަނީކު އެްއވެލާފައި ސްކޫލް ތިން މީހަ، މީހަކުޑުމެންނަުށް މިއަދު އެަބފެނޭ ހަމަ ދެ އަޅުގަ 
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. މިފަދަ ކަެމއް އްޤުތަެކއްެގ ގެއްިލގެންދާއެތަްއއެތަްއ ދަރިވަރުންތަކެްއގެ ޙަ . މިއީ ލައިބުރަރީަގއި ފޮތެއް ނެޭތ ިކޔާފަ

ހަމައަުށް ން. މިއީ ވަރަުށް  ފުރިކޮުށްފައި އޮންނަ ހުރިހާ ކަންކަމަކަުށް ރިޢާޔަތް ހޭ މިޖެގެ ތެރެއިން އަުޅގަނުޑމެން އެބަގާނޫނެއް 

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނުޑ ، ންނަމަވެސްމި ދެކެނީ. އެހެކަމަުށް އަޅުގަނޑު  ފައި އޮތް ގާނޫނެއް އެކުަލވާލެވި

އަދި ޓީޗަރަކު ، ވެއްޖެކަުމަގއި ވާނަމަހުމާލު ގުޅުވާލަިއގެން ބެލެނިވެރިއަކު އި ޕީނަލް ކޯާޑ މިއާ އުއްމީދުކުރަން،

ން އެޅޭނެ ގޮތަކަުށް މި ގާނޫނު ނިމިގެެވސް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އި ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގަ އެ، ވެއްޖެކަުމގައި ވާނަމައިހުމާލު

 .އުަށް ސް ހަމަ ވަރަުށް ފުރިހަމައޮތީ ވެ ންގެ ކުރިަމއްަޗުށް ގެނެވިފައި މިއައުަމކީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެއަންނައިރު 

ން އަންނާނެ. ުލެވގެއްމިދެންނެވި ހުރިހާ މައްސަަލތައް ޙަ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގައި މި ނިިމގެން އަންަނއިރުަގއި

ތެރޭަގއި ތެެރއިން. ޓީޗަރުންނަުށް އެބަޮއވޭ، ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މީގެ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު އެބަ ަވަޒންކުރެވޭ މި ގާނޫނުގެ

ނިޒާމަުށް ބަލާއިުރ  އީ މުޅިކުެރވިގެން އެބައާދޭ. އެހެންވީާމ، މިދޭ. ީޓޗަރުންގެ ފެްނވަރު ަވޒަންއާއެބަބޯޑެއް އުފެދިގެން 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް  ،މެން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަުށް ބަލާއިރުމީގެ ކުރިން ައޅުގަނޑު، އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި އުފެދިފައި

ގެނެސް ލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުރިހާ މި ތެރެއަުށް  ނިޒާމެްއގެ ފުރިހަމަވެ، ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދޮންވެފައްާކވެފައި އޮތް

އާދޭ. ބެލެނިވެރިންނަުށް  ލިިބެގންހާ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް ޔަޤީންކަމެއް ފަރާތްތަކަުށް ވެސް އެބަ ބާރު ލިބިގެން އާދޭ. ހުރި

އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮުްށ ދޭ. ޔަޤީންކަން ލިބިގެން އާއެބަ  ލިބިެގން އާދޭ. ޓީޗަރުންނަުށް ވެސްއެބަ ޔަޤީންކަން ވެސް 

ނގޭ ތިމަންނަމެން މިތިބީ ގާނޫނީ ތަރަހައިެގ ެވސް އެބަ އެ ތްތަކަުށްތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަަސއްކަްތކުރާ ެއކިެއކި ފަރާ

ތެރެއަުށް ދޮންކެޮޔވަެކއް ލާ މިހިރަ ކަންކަން ިތމަންނަމެން ކަުށަވަރުކޮުށްދޭންޖެހޭކަން އެބަ. އެހެްނވީމާ، މީގެ ، ތެރެއިން

ޤައުމުގައި ތަޢުލީމުދީ،  ސާރަެއއް. މިއަުދ މިދެއްކުމަކީ މިއީ ިމއަުށް ކުރާ ފުރައް ތަުށްޓެއް ލާ ވާަހކަކިރު، ވާހަކަ

 ޓަކައި މަސަްއކަތްކުާރ ބެލެނިވެރިންނަުށާއި ިކަޔވާކުިދންނަުށް ކުރާ ފުރައްސާަރއެއް މި ކަމަކީ. މިީއ ސިޔާސީ ތަޢުލީމަުށް

ުރ މިއީ ބޭކާ ާއއިތް ވާހަކައާިއ، މީެގތެރޭގައި ީޓޗަރުންގެ ސެލެރީ ނެވާހަކަ  ވިވެލްތުން ވަކިކަމަކަުށް ހަދައިގެން ކޮމަން 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުީރަގއި މިދިޔަ ގަކަމެއް؛ އަޅު ފުރިހަމައަުށް ެކއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާވާހަކަތަ

 11ފަހުން މީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ފެުށިތާ އެންމެ ްއކަނީ. ކަމެްއގެ ވާހަކަ މި ދަކާަރކަުށް ނުކުެރވުނު އެްއވެސް ސަރު

މި  ؛ކަތްަތކެއް އެހެންވީމާ، ލަްއަކ ގިނަ މަސައް އަހަރު ވެފައި އޮތް ބިލެއް ިމައދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތަގއި މި އޮތީ.

އްޔިތުންނަުްށ އެންމެ ރަ، ތުްނނަުށްމި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ޔަޤީންކޮުްށދެނީ ދިވެހި އެންމެ ރައްޔި، ސަރުކާރުގެ ިސޔާސީ

އެްއވެސް ، ވެސް  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށްއަުޅގަނޑުމެންެގ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު  ،ނޑުމެން ކަުަށވަރުކޮުށްދޭްނ ބޭނުންވަނީގައަޅު

އަުޅގަނޑުމެން މި ޔަޤީންކަން  ހެންވީމާ، އެކަން؛ އެބަ. އެޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކޮުށްދެމޭ އެ ކުރުމެއް ނެތި އަ ކުއްޖެއް ާބކީ

އެހެން ސަރުކާރަކަުށް ވެސް ދެނެއް މި  ،ބުނަނީ މި ނޑުމެން ހަދާފައިގަގެ ތެރެއިން ގާނޫނެއް އަޅުރަހައިގާނޫނީ ތަދަނީ 

ކަންމަތީ ހަމަހަމަ، ކަންމަތީމައް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ފުރިހަ ހުރިހާ ކަންކަމެ ލެއް ނުކުރެވޭނޭ. މީަގިއ މިހިރަބަދަ

ދިވެހި ރަްއޔިތުން ވެރިައކު ން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެ . މިއީ އެކު ގެނެްސދޭންޖެހޭނޭ އިންސާފުވެރިކަމާ
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ތީމާ މިފަދަ ގާނޫނުތައް ކުއެކު ނިރަނަގޅު އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތަކާ  ރޭ ހެޔޮއެދޭ،ތުންނާ ދޭތެއިސްކުރީމާ އެ ވެރިމީހާ ރަްއޔި 

ތެރޭގައި އުޅޭނެ. އެކަމަާކ  ރައީްސ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ހަސަދަވެރިވާ ބަަޔކު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިއްޒަތްތެރި އަންނާނެ

މި  ތަުށްެޓއް މިއަކަުށް ނުވަންނާނެޅުނަސް ކިރުއުއަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވުމެްއ ނެތް. މީގެތެރެއަުށް ކިރުތަުށްޓެއް ލާން

 ،ން އެކަން ކުރަން އުޅުަމކީ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީކަމެއް ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެ. އެ ގާނޫނުގެ ތެރެައކަުށް

، ންނަުށާއި ބެލެނިވެރި ،ންނަުށާއިގަނޑމެންގެ ކިަޔވާކުދި މިައދު އަޅު  ފުރައްސާރަކުރުން. ވަރަުށް ބޮޑު އިންސަލްެޓއް ކުރުން  ހަމަ

ރަުށް ބޮޑަުށް އުފާކުރަން ނޑު ވަގައެހެންވީމާ، އަޅު ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް. އަދި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް 

ންނާ މެބިލެއް ައޅުގަނޑު ގެޚާއްޞަކޮުށް ދައުލަތުން މިވަރު ބިލަުށް. އަދި ވަކިން ުށަހެޅުއްވި މި ހު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  ..ރި ރައީސަުށް.ތެހަމައަުށް ގެނައީތީ ިއއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް. ޢަލީ ޙުސައިނައިާރގެ މެންބަރު އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ންދޫކެ

ފެނޭ ވަރަުްށ ނޑުމެންނަުށް އެބަލާއިރު އަުޅގައިވާ މަޤްޞަދުތަކަުށް ބަލައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު ހުުށަހެޅިފަ

، ލުމުންބަަލއި މާއްާދގެ )ބ( އަުށް އްޞަކޮުށް ދެވަނަވަިކން ޚާ ތަން. ވާނާފައިމާތް މަތިވެރި މަޤްޞަދުތަކެއް މީގައި ހިމަ

 ޑަކުދިން ހަދާ ވާހަކަ؛ިކަޔވާ ކު  ޔަކަުށް ިދވެހިރާއްޖޭަގއިއިސްލާީމ ތަރުބިއްޔަތު ުއގަންނައިދޭ ބަ އާއި ޤީދާއިސްލާމީ ޢަ

ން ކަމެއް އެބައޮތް. ޖެހޭ ދެތިލަން ާވއިރުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ހަދާންކޮުށްއް ކަމުގައި ކަނާޑއަޅާަފއިހެދުމަކީ މީގެ މަޤްޞަދެ

އަންނަނީ އޮންނަނީ، ކޮންމެ އިސްސާަނުކ ވެސް ދުނިޔެއަުށް  ކުަރްއވާފައި މިޙަދީޡްرسول هللا عليه وسل م ކީ ރަތަމަ ކަމަފު

ސް މި ހަދަނީ މައިންބައިންނޭ. އަދި ނަޞާާރއަކަުށް ވިޔަ ، ސްވިޔަ މީހަކު މަޖޫސީއަކަުށް  . އެމަތީގައޭ ފިތުރަތުގެ ސާފުކަން

 ން އެ މުޖްތަމަޢު އަދި އެ ،އިރުންނާއި އަދި ެއ މުޖުތަމަޢާމައިންބައިންެގ މާނަިއގައި ީޓޗަ ،ވިދާުޅވަނީން ރިމުވެޢިލްދެން 

މިއަދު ސަުރކާރުން މި ގަބޫލުކުރަްއވަީނ  ،ކަމެއް ހިމެނޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ ،މީހަކަުށް ފެންނަ ކަންތައްތަކާއި 

އެބަހުރި. އެހެންވީމާ،  ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، މީގައި ވަރަުށް ބޮޑު ފުުށުެއރުމެއް ކަމެއްގެ ބީޢީޠަ ވަްއކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަކީ ެއއީ

ކުރުމަުށްޓަކައި މި ސަރުކާރުްނ ާއއްމު އެ ކަމުަގއި ހަދައި، ބީޢީ ކަމެއްއަދި ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމަކީ ޠަ ކުރުމަކީވަްއކަން

އިންސާނީ  ،ވާހަކަ ދަައކާއިރު  ގެތަރުބިްއޔަތެއް މިކުރާ މަސައްކަްތ މިއަދުން މިއަދަުށް ހުއްޓާލަން އެބަޖެހޭ. އިސްލާމީ 

ނޭގ، ނޑުމެނަުށް އެބަ އެއް ބިނާކުރާ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަރާ މުޖްތަމަޢެކުތެރި އިްޙތިރާމުޙައްޤުތަކާއި ކަރާމާތް

ކަމަކީ  މުމުހިއް އިންސާނީ ކަރާމާތަުށް ނުވަަތ އިންސާނީ ޙައްުޤގެ ގޮުތަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަުކރެވޭ އެންމެ

އެާއއެީކގަިއ ނގެންޖެހޭ. ހަމަކުދިންނަުށް ވެސް އެބަ އެކުަޑ ތުއްތުއިންސާފު ލިބުން. އިންސާފަީކ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެްއކަން 
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ަތއް ވާން ތަކަކަުށް ސްކޫލުމުޖުތަމަޢުގައި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މުއައްަސސަ ،ދިނުުމެގ ބަދަލުގައިސެޓްފިކެޓަުށް ކިަޔވައި

ެލވެލްގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަުށްޓަަކިއ  އޯ ތަކުން ަހމައެކަނި ޖީ.ސީްސކޫލު ންނަުށް ެއބަފެނޭ ބައެއްއެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެ

ުށް ނުކުމެ ކުރާ އެ ކުދިން މުޖްތަމަޢަ، ކުދިންވަތަ ިކޔަވާ ކުދިން ނު އެ ތަން. އެްއވެސް ގޮތަކަުށް  ދާކިަޔވައި ދެމުން

ކުދިންގެ ސިުކނޑީގެ ފެންވަރު ހުންނަ ގޮތުން  ޖެންސް ނުވަތަ އެނުަވތަ ބައެއް ކުދިން އިންޓެލި ،މަސައްކަތާ ގުުޅަވއިގެން 

ުވރެ ބޮޑަުށް ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ  ކުދިންނަުށް ވަކިން ޚާއްޞަ ުއސޫލެއްގެ ތެެރއިން މިހާރަުށް ބައެއް މާއްދާަތކުން ދަުށްވީމާ އެ 

 ،ހަޖެއް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މީހުންނަުށް ހެދުމުގެ މަން ކަތްތެރިކަން ުއގަންނައިދީ، މަސައްކުދިންނަުށް  ތެރެއިން އެ

 ،އެއާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަންން އެބަޖެހޭ. ހަމަނުވަތަ އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެ

 ،ންވަނީނުުކެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތަޢުލީމުގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނު ،މި ބިލުގައި އެބައޮތް

ުނވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ދިރިއުޅޭ އެންމެނަުށް ވެްސ  ،އެންމެންނުަށް ނުވަތަ ހުރިހާ ކުދިންނަުށް ވެސް ،މިފަދަ ކުދިންނަުށް

ބަޔާްނކުރާއިރު  ގެ ގޮތުަގއިއްެޤއްޙަ  ަވިކން ޚާއްޞަކޮުށް ޒަރޫރީ ؛އްޤެްއގެ ގޮުތގައި މުގެ ފުރުޞަތަކީ އިންާސނީ ޙަތަޢުލީ

ކުދިން އެންމެ  ދޭންޖެހޭ. އެ ތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާ މެދު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް އެބައަޅުގަނޑުމެން ނުކުޅެދުން

 ވެންޝަން އަުޅގަނޑުެމން ހަދަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އެރއަރލީ ިއންޓަމި ކިޔާ ފެުށިގެން އަުޅގަނޑުމެން  އްތުއިުރއްސުރެތު

 ފަދަ މިންވަރަކަުށް އެ  ދެވޭަދއިއަުށް ެއްއޗެއް ަވއްކުދިްނގެ ސިނކުނޑި ދެވޭނީ ނުވަތަ އެކުދިންނަުށް ތަޢުލީމު އުނގަންނައި

މި  ،ގޮތަކީ ވާ ކުދިންގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ޚާއްަޞ މެކޭނިޒަމެއް އެބަޖެހޭ ހަދަން. މިހާރު މި

ބިލެއް ހުުށަހެޅީމާ  ނަުށް ދޭ ޚާއްޞަ އިނާޔަތެްއގެ ގޮތުންން ހުންނަ ކުދިންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަ

ވެަފއި ތިބި  އަހަރު 65އުުމރުން  ،ކުޅަދުންތެރިކަން ހުރި ،ޮގތެއް ނޭންގޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބިލު ވީ ބޭރު. އެއަުށް ވީ

ްންސ . ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު އެލަވައޮތީ ބޮޑުކުެރވިފަ ބާރު ހުރި މީހުންނަުށް ލިބޭ އެލަވަންސް ވެްސ މި އިހަމަ ގައިގަ 

ކުދިންނަުށް ވެްސ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުިދންނަުށް އެ ،ނުޖެހެނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްމާ ހިތްހަމަބޮޑުކުރީމަ ެއކަ

އަުޅގަނޑު ެއކަން ބޭރުކޮުށްލެވިފައި ވާތީ، ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އިނާޔަެތއް ބޮޑުކޮުށްލަން މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅުނު ބިލެއް 

ންނަުށް ވެގެން. ހަަމ ތިބި ކުދީފަދަ ހާލަތެއްަގއި  މު އުނގެެނވޭކީ ތަޢުލީކުދިންނަ ގެެނވޭނީ އެނފާހަގަކުރަން. ތަޢުލީމު އު

ންނަކީ އެކަުށީގެްނވާ ވަރަުްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ީޓަޗރުބޭނުން، މުޅި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން 

 ހެންލެއްަގއިހާ ސްކޫލާފަުށް މިހާރު ހުރިކުރިއާ ޚި؛ ނުެލވި ތިބި ބައެއް. ަވކިން ޚާއްޞަކޮުށް ދެ ދަންފަޅިތަކަުށްއަޅައި

ދިޔައީ، ީޓަޗރުން މުޅި ދުވާލު ހަތަރުދަމު  ނަތީޖާައކަުށް ެވގެން މި ޔަވާދޭން ފެުށުމުގެގާތްގަނޑަކަުށް ދެ ދަންފަޅިއަުްށ ކި

ގު އަދި ަތކެތީެގ އަ  ،އެކަުީށގެންވާ ިމންވަރަކަުށް މާލޭެގ ކުލި ޮބުޑވުމާއި ،ކުރަންޖެހުން. އެެހންނަމަވެސްކަތްމަސައް

ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ރަ ެއކަުށީގެްނވާ ވަރަުށް ބޮުޑވެފައި ބޮޑުވެފަިއވާ މިންވަރަުށް ބަާލއިރު ޓީޗަރުްނގެ މުސާ

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ.  ޓަކައިފުރުޞަތުގައި ހަމަ ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުން ކަމެއް. ދެއްވި ފުުރޞަތަުށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިާޔ ިއއްޝުކުރިއް

 މް ޝަރީފަުށް. އިބްރާހީ

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

އް. ތަޢުލީމަކީ އަސާސީ ޙައްޤެއް. ޤައުމެްއގެ ކުރިަމުގ މު އެއްޗެ ރަީއސް. އާދެ! ތަޢުލީމަކީ މުހިއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ،މަސައްކަތްތެރި ،. އަޚްލާޤު ރަނގަޅުޢުލީމުއޭގެ ޙަޤީޤީ ސިއްރަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޅަދަރިންނަުށް ދެވޭ ތަ ،އުޖާލާެވގެންދާނީ

ގެން. މެއްގެ ަމއްޗަުށް ބިާނވެ ެހޔޮ ޖީލެއް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ ބިނާކުރެވެން އޮތީ ެދވޭ ތަޢުލީ  ލްޤުޚު ،ކަންކަމަުށް ކަމޭހިތާ

 ތެރިކަން ބިާނަވނީ ވެސް މީހުން ބިނާކޮުށްގެން. އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަޤއުމެްއގެ އުފެއްދުން

 ދިވެހިރާއްޖެއަުށް މިހާރުެވސް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ، އެކަުީށގެންވާ ބިނާކޮުށްގެން. ތަރައްޤީކޮުްށގެން. އާދެ! 

ތަޢުލީމު ޒަމާނާ އެްއގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުދެވި އަހަރުތަކެއް ގޮސްފަިއާވކަމުގެ ހިތި ަނތީޖާ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުިރއަރާ މިންވަރަުށް ބަލާއިރު ދިެވހިރާއްޖޭން ލިބެންހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާ އަޅާބަލާއިރު، 

މަކުެރވޭ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މީހުން ބިނާކުރެވިފަެއއް ނެތް މިދިޔަ ތާކު. ދުނިޔެ އަންނަނީ އެ ަވޒީފާތަކާ ފައިހަ

ހަލުވިކޮުށް ބަދަލުވަމުން. ޓެކްޮނލޮޖީއާއި މަޢުލޫމާތާއި އަދި މިޫނންވެސް ކަންކަުމގެ ސަބަބުން މުޅި މަސައްކަުތގެ މާޙައުލު، 

ކެއް އަތުވެއްޖެ. މިކަންކަމާ ފައިހަމަކުރެވޭ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަުށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަ

ނިޒާމު ބައްޓަންކޮުްށގެން މެނުވީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަުގ އުޖާލާކުރެޭވކަުށް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން މި އެދޭ ރަނގަުޅ 

އީސް. މި ގާޫނނު ފުރަތަމަ ފަހަރަުށް އައުމުން ކަންކަމެއް ރަްއޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދެވޭކަުށް ވެސް ނޯންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަ

އަޅުގަނޑު މިއަުށް މަރުޙަބާކިަޔން އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މީހަކަުށް ހުރި ކަމަުށް ވިޔަސް. އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރުަށް ތަޢުލީމުގެ 

އަުޅގަނުޑ ސިޔާސަތެއް ކަނޑަައޅަިއ، މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހެޔޮ ފާލެއްކަމުަގއި ނޫނީ 

ނުދެކެމޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަަމކީ، މިހެން ގާނޫނެއް ފާސްުކރި ކަމަުށް ވިޔަސް، އަކުރުން 

އަކުރަުށް މި ގާނޫނު ތަންފީޛުވެގެންނުދާނޭކަުމގެ ބިރު އަޅުަގނޑުގެ ހިތުަގއި އޮތީމަ. އަުޅގަނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއިކ 

އްިވ ފަދައިން، މީގައި ލާޒިުމކުރާ ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރާ ކަންތައްތައް ނުކުރުމުން ދެން އޮްތ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެ 

އަދަބެއް މި ގާނޫނަކު ކަނޑަެއޅި ބަޔާންވެގެން ނެތް. އެއީ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ 

ން ހިލޭ އުނގަންނައިދޭ އެްއޗަކަުްށ ވެފަިއ، ކޮންމެ ޅަދަިރއެްއެގ އެންމެ ބޮޑަުށް އުފާވަނީ ޕްީރސްކޫލު ތަޢުލީމަކީ ދައުލަތު

ޙައްޤެއް ކަމުަގއި މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއި އޮްތއޮތުން. ހަމައެހެންމެ، ސާނަވީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ލެވިފަިއ އޮތުމުގެ ަޙއްޤު އޮތުން މިއީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ލިބިދިނުމާިއ، ފަންނީ މަސައްކަުތގެ ތަޢުީލމު އާއްމުކޮުށް ހުުޅަވއި

ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށް އެކަމަުށް މަރުޙަބާކިޔާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކޮންމެހެން ގާނޫނެއް ހެދުމެއް ނޫްނ 
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ެއ މުހިއްމީކީ. ގާނޫނުހެދުމަކީ ެވސް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ިސޔާސަތު ކަނަޑއެޅުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. ެއކަމަކު 

ސިޔާސަތު އެ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަުށް ބަރާބަރަުށް ތަންފީޛުވެގެންިދއުން މުހިއްމު ކަމަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު 

ކުރިމަތިވާ އެންމެ ޮބޑު މަްއސަލައަކީ، އަުޅގަނޑުމެން ިމހާރު ފާސްކޮުށްފައި ހުރި ގާޫނނުތައް ވެްސ، ގާނޫނުތަކުން 

އް ެވސް ޭއގެ އެންެމ ހެޔޮގޮތުަގއި ފޯރުކޮުށްދެވެމުްނނުދާ މައްސަލަ. މިއީ ވަރަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދީފައި ހުރި ޙައްޤުތަ

މުހިއްމުކޮުށް އަޅުގަނޑު ފާހަަގުކރާ ކަމެއް. މަސައްކަތްތެރިކަްނ ދަސްކޮުށްދިނުން، ތަރުބިއްޔަތު ދިނުން، ތަޢުލީމު ދިނުން، 

ދުން، ިމީއ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެްއ. މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤު ހުިރ ބަޔަކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުފެއް

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖެއަީކ ބައެއް ބޭފުޅުން ކިތަންމެ އަޑަުށް ބާރުލާފައި މުއްސަނދި، 

ތިޔާގި، ތަނަަވސް ޤައުމެކޭ ބުންޏަސް، ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކާއި ހުޅަނގު ޤައުމުތައްހާ މުއްސަނދި ޤައުމެއް ނޫން. 

ގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ސަިއންސްވެރިންނާއި، މަަސއްކަތްެތރިންނާއި، އުެފއްދުންތެރިން ަވރަުށް މަދު. އަޅުގަނޑުމެންެގ އަޅު

ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭން މައުދަނާއި ތެލާ ިމ ތަކެއް ާޚނާބޯޓު ހަދާ ފެކްޓަރީާއއި ނިުއކްލިއަރ ކާރުތިންދާތެރޭގައި މަ

ސް އަދިެއއް ެނގިފައެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އޮތް އެންމެ އްކިޔަބާވަތުގެ އެްއޗެހި ނަގާ ވާހަކަ ދެ

ކުރެވޭ ކަމަކީ.  ޓުއަިރަޒމް އަދި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތަކަުށް މި މަސްވެރިކަމާއިމުހިއްމު ކަމަކީ، އަޅުގަނޑުެމންގެ 

ން، ަކއްކާ މީހުން. ހޭ. ކޭޝިއަރުން، މެނޭޖަރުން، ވެއިޓަރުކުރަންޖެހުން އަޅުގަނޑުމެން ތަރުބިއްޔަތު މިކަންކަމަުށް ބޭނުންވާ މީ

ަމސައްކަުތގެ ދާއިާރގެ ތަޢުލީމު އަޅުގަނޑުމެން ފުޅާކޮުށް އަދި  ،ުއޅޭ މީހުންކަންކަމުަގއި ާބވަުތގެ  ވެސް މިއަދި މިނޫން

އްޖެއަުށް ފުދޭވަރަކަުށް ނެތް. ރާ ގެހޯދަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަުށް ބޭނުންވާ އެަކއުންޓެްނޓުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމަުށް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުަރމުން މިްއކަ މީހުންނެއް މިތާ މަސައްކަތްރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެަތއް ލަ

ނެތުން. ެދވިފައިގޮތަުށް ތަޢުލީމާއި ަތރުބިއްޔަތު  ހަމަވާަފއި، ގޮާތއި ެއްއގޮތަުށް ދިޔަރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުރޮިޅެގން

ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖގެ މަސައްކަުތގެ  ،ވިޔަސް ވެސް ކަމަުށް ލެވެލް ކިޔެވި  އޯ، ލެވެލް ހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ައދި އޭއެ

އަުޅގަނޑުމެން  ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަުމގެ ހިތި ނަތީޖާ ީމހުން އުފެއްދިފައެއް ނެތް. މިއީ ދާއިރާއަުށް ބޭނުންވާ ފަންނީ

 ދާންޖެހޭ އަސްލު ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ. މިއާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ބޭރަުށް ން. ރާއްޖޭން ލިބޭ ކުރަމުމި ދަނީ ތަޙައްމަލް

ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ނުދައްާކ ތިބެގެން ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަކީ ވަރަުށް ތަޢުލީމީ ބައެކޭ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަވޒީފާތަކަުްށ 

މިއަާދ ހަމައަުށް ، ޙަޤީޤަތެްއ ނޫން. ތެދެއް އީތްެތރި ރައީސް. އެ ެއއީ ޙަޤީޤަތެްއ ނޫން ިއއްޒަ ،މީހުން އެބަތިއްބޭ ިކޔަސް

 ދިއުުމގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް އެބައޮތް... ލެވެލަުށް އޯޖީ.ސީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަުށް.
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 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަނޑުެމންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަުށް ވަރަުށް 

ނުލާ ވާހަަކ އަޅައިމެދުގައި  ދަ ބިލެއްގެ ސަބަބުން އައިްސގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓިޗަރުްނނާބަދަލުތަކެއް މިފަހެޔޮ 

. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެިވއްޖެ ،އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ހިތަުށްއަރާ

ތިކުރެވިފަ. އަުޅގަނޑަުށް ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަުށް ފެންވަރު މަ ތިބީ އެންމެ ދަުށްެވެގން ކިަޔަވއިދޭ ީޓޗަރުން އެ ސްކޫލުތަކެްއަގއި

ދަނީ  އިންަސއްތަެއއްހާ ޓީޗަރުން އެ 50ގޮތުަގިއ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަުކގެ ގާްތގަނޑަކަުށް  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަުށް  އީސް. މިއީކުރަމުން އިއްަޒތްތެރި ރަފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރަުށް ަތޢުލީމު ހާސިލު

މި މާްއދާއަކީ އިޚްތިޔާރީ ާމއްދާެއްއ  ،ޮބޑެތި ހެޔޮ ަބދަލުތައް. ދެން އަންނަ ސަުރކާރަކުން ިއސްލާމް އަންނަ ވަރަުށް

މުގައި ވީނަަމވެްސ ބޭނުންވިކަތިބޭ ވެރިންތަެކއް އެގޮތަުށް  އަދި ދައުލަތެްއގައިކަމުގައި ހަދަން ބޭނުންވިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް 

އި ިކޔަަވއިދިނުން ނޫނު ވުޖޫދަުށް ައއުމަުށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ިއސްލާމް ވަކި ާމއްދާެއްއގެ ގޮުތގަ މި ގާ

ފަދަ ބިލެއް ވުޖޫދަުށް އައުމަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ރު މާއްދާއަކަުށް. ެއހެންވީމާ، މިއީގެްނދާނެ މަޖުބޫވެ ދާނެ. އެކަންލާޒިމުެވގެން

ޓަަކއި އަުޅގަނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ސަުރކާރަުށް ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭ ުށް މުހިއްމު ކަމެއް. މިއީ އެކަމަުށްވަރަ މިއީ

ައސާސެއް. ެއީއ ދައުލަތް، އަދި ދަރިވަރުން،  3ކަމެއް. މި ބިލަުށް ބަލައިލާއިރުގައި ައޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ މައިގަނޑު 

ުށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މަްއޗަުށް ލާޒިމު ކަމެއް. ތަޢުލީމު ހޯދަން ސްކޫލުތަކަުށް ދިއުމަކީ ދެން ބެލެނިވެރިން. ތަޢުލީމު ފޯރުކޮ

ދަރިވަރުންގެ މައްޗަުށް ލާޒިމު ކަމެއް. ދަރިވަރުންނަުށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮުށްދިނުމުަށް ޓަކައި ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ކަންކަން 

ޓުމާއި، ކަމެއް. އޭގެތެޭރގައި ދަިރވަރުން ރަނގަޅަުށް ބެލެހެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ އެއީ ބެެލނިވެރިންގެ މަްއޗަުށް ލާޒިމު

އެތައް މިފަދަ ކަންަތއްތަެކްއ ، ޓަކައި ަރނގަޅު ކާނާ ފޯރުކޮުށްދިނުމާއިދަރިވަރުންނަުށް ރަނގަޅު ިޞްއޙަތެއްަގއި ދެމިތިބުމަުށް

އްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނުޑ މި ބިލުގެ ޛަރިޢާއިން އެބަ ފަހިވެގެންދޭ. ލާޒިމުެވގެން އެބަދޭ. ހަމައެއާއެީކގައި އި 

ދެކޭގޮުތގައި މިފަދަ ބިެލއް ުވޖޫދަުށް އައުމުެގ ސަބަބުން ިމހާތަނަުށް އަިއއިރުަގއި ގާނޫނީ ހައިސިްއޔަތު ލިބިފަިއ ނެތް 

އެތަކެްއ ގުަނވަންތަކެްއ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި އެަބޮއތް. އޭގެތެޭރގަިއ މިސާލަކަުށް 

މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ވަރަުށް މުހިއްމު ސިޔާސަތަކަުށް ވެެގން އެބަދޭ، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ވަރަުށް ގިނަ ބާރުތަްއ 

ސްކޫލްތަކުެގ އަތްަމއްޗަުްށ ދޫޮކުށްލުން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބާރުތައް މެނޭޖުކުރުމަުށްޓަކަިއ ސްކޫލްތަކުަގއި އުފައްދާަފއި 

ުށް ވާނަމަ، ެއއީ ެއްއވެސް ހާނޫނީ ހައިސިއްޔަެތއް މިހާަތނަުށް އަިއއިރު ލިބިފައި އޮތް އޮތް ބޯޑު މިސާަލކަުށް ދަންނަވާ ކަމަ

ބޯޑެއް ނޫން. މި ބިލު ވުޖޫދަުށް އައުމަުށްފަހުގައި ސްކޫުލތަކުގެ ބޯޑަުށް އެބަ ލިބިދޭ ހާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް. އެީއ 

ތެރޭަގއި އިްނތިޚާބުކުރެވޭ ބޯޑަކަުށް ވާްނ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުން، ްސކޫްލގެ އޮނިގަނޑުގެ

އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެީކަގއި މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަުށް އައުމަުށްފަހުގައި ޓީޗަރުންގެ ަކއުންސިލެއް އެބަ އުފެދޭ. މާނައަކީ، ީޓޗަރުން 
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ުށްޓަކައި ީޓޗަރުން ވެގެންދާނީ އެ ކައުންސިލުން ސެޓިފައިކޮުށްފަިއ ތިބޭ ީޓޗަުރންނަުށް. ޓީޗަރުންެގ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަ

ކްލާސްރޫމްތަކުަގއި ޑެިލވަރކުެރވޭ ެއއްެޗއް ެއއީ ބެލެނިވެރިްނނާއި ދަރިވަރުންނަުށް އިތުބާރުހިފޭ އެއްަޗކަުށް ހެދުމަުށްޓަކައި 

ޙަޤީޤަތުގައި މި ގެެނވެނީ ވަރަުށް މުހިއްމު ބަދަލެއްގެ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ހަމަެއއާެއކު ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ްގޒަމިނޭޝަން ބޯޑެްއ އެބަ އުފެއްދޭ. ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯިރޓީއަކީ އެީއ ގާނޫނީ ވުޖޫދުގެ ތެރޭގައި އުފެދިގެން އަިއއްަސ އެ

އޮތް އޮތޯރިީޓއަކަން މި ގާނޫނު ވުޖޫދަުށް ައއުމަުށްފަހުގައި ވެެގން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ގެ ތަޢުލީމު ފުރާ ފުރިހަމަކުރުމަުށްޓަކައި ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތަުޢލީމީ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމުަށް މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

ޓަކައި ވަރަުށް މުހިއްމު ބިލެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިދވެހިންނަކީ ނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ބެލެނިވެރިންނަކީ ދަރިންނަުށް 

ކެއް ވަމުްނދާ ބައެއް. އަިމއްލަ އުފަންރަުްށ ދޫކޮުށްފައި މާލެއަުށް ރާއްޖޭެގ ދަޢުލީމު ދިނުމަުށްޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަ

އެކި ހިސާބުަތކުން ދިވެހިން ިމ ހިޖުރަކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް ދަރިވަރުންނަުށް ތަޢުލީމު ހޯދައިދިނުމަުށްޓަކައި. އެކަމުެގ 

ން ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށްޓަކައި މިފަދަ ބިލެއް ޙަޤީޤަުތގަިއ އަގު ސަރުކާރުން ވަޒަްނކޮުށް، ެއފަދަ ފަރާތްތަކަުށް ގާނޫނީ ހިމާަޔތްތެރިކަ

މި މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވަިއ، އަދި މި ބިލު މަޖިލީހުން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ފާްސެވގެންދިއުމަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުުކާރ 

ނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ އަިދ ގޮތުަގއި ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެްއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަުށް ބަލާއިރުގައި އަުޅގަ

އިތުރު އެހެން ުނކުތާެއއް އެބަޮއތް. މި ބިލު ވުޖޫދަުށް އައުމާ ިހސާބުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައުަލތުގެ މަްއޗަުށް އެބަ ގާނޫނީ 

ރުކާރުން އަހަރު ވަންދެން ތަޢުލީމު ސަ 2ގޮތުން ލާޒިމުވޭ ޕްރީސްކޫލް ަތޢުލީމު، ސާނަވީ ތަޢުލީމު އަދި އޭެގއިތުރަުށް އިތުރު 

 24ހިލޭ ފޯރުކޮުށްދިނުން. ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު ދަރިވަރުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުން ގާނޫނީ ގޮތުން އެބަ ލާޒިމުކޮުށްދޭ. މި ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރީސްކޫާލއި ފަުށާ ތަޢުލީމާއި، ސާނަވީ ތަޢުލީމާއި، މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު 

ންމެ ސްކޫލެއްަގއި ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަުމަގއި ވާނަމަ، ކޮންމެ ކުއްޖަކަުށް އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި އިސްލާމީ އުނގަންނައިދޭ ކޮ

ތަރުބިއްޔަތު ކިަޔަވއިދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ހަމައެއާެއކީަގއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޕްރީސްކޫާލއި ފަުށާ ތަޢުލީމާއި، ސާނަވީ 

ދޭ އެންމެހައި ސްކޫލްތަުކގައި ދިވެހިބަްސ ވަކި މާއްދާެއއްގެ ގޮތުަގިއ ތަޢުލީމާއި، މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައި

ކިަޔވައިދިނުން ލާޒިމު އެބަ ކޮުށްދޭ. ހަމައެއާއެީކގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެްނ 

ޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ބަެއއް އަިމއްލަ ހިމަނާލުން ވަރަުށް ރަނގަޅުވާެނ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހާރު ިކަޔވައިދޭ ޕްރީްސކޫލް ތަ

ތަންތަނުގައި ވަކި މާއްާދއެްއެގ ގޮތުގައި ޤުރުއާން ކިަޔަވއިުނދޭކަން މިއީ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުާވެއއް. އެހެންވީމާ، 

ުށް ރަނގަޅު ދިވެހިބަސް ވަކި މާއްާދއެްއގެ ގޮތުަގއި ކިަޔަވއިދިނުން ލާޒިމުވެފައި އޮްތއިރުަގއި ައޅުގަނޑު ހިތުން ހަމަ ވަރަ

ކަމެއް މި ބިލަުށް އަޅުގަނުޑމެން ހިމަނާލުން، ޕްރީސްކޫލާއި، ފަުށާ ތަޢުލީމާއި، ސާަނވީ ތަޢުލީމާއި އަދި މިފަދަ 

މަރުޙަލާތަކުގައި ޤުރުއާން ެވސް ވަކި މާއްދާއެްއގެ ގޮުތގަިއ ކިޔަަވއިދިނުން ލާޒިމުވާ ގޮތަުށް ވަކި މާއްދާއެއް މި ބިލަުށް 

ރި ަރއީސް. މިފަދަ ކޮންމެ ބިލެއް މަޖިލީހަުށް އަންނައިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިތުރުކޮުށްލުން. ިއއްޒަތްތެ

ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރޭ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގަ ބަހުސް މި ކުރަނީ މި ސަބަބަުށްޓަކައި. 
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ތަްއ ައޅުގަނޑުމެން މި ދިރާާސކުަރނީ ވެސް މިފަދަ އެތަކެްއ އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި މިފަދަ ބިލު

ސަބަބުތަކަުށްޓަކައި. އެހެންވީާމ، މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްެވގެން އަންނައިުރގައި ިމހެން ހުރި ބައެއް ކަންކަން 

ގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަުްށ ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާހިތްއޮތީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން

ވަރަުށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ގެުނވާނެ ބިލެއް. ވަރަުށް ގިނަ ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް އަޅުަގޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަުށް ގެނުވާނެ 

 އިއްޒަތްތެރި ބިލެއް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ރައްކާތެރިކަެމއް ލިބިގެންދާނެ.

 ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް.

 

 އިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އުތުރު ދާ މައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު މިއަދު މި ުފރުޞަތެއް ހޯދާލީ މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ތަޢުލީމާ ބެހޭ 

ސްދީގުކުރުމުގެ އެންމެ ބިލަުށް އަޅުގަނުޑގެ ޚިޔާލު ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެން ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށް ބިލެއް ތަ

މުހިއްމު ކަމަކަުށް މި ވަނީ ަރްއޔިތުން ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކޭ ގޮތް، އެ ވާހަކަ މަޖިލީހުަގއި ބަހުސްކުރެވި، އެ ކަންކަން 

އެ ގާނޫެނއްގެ ތެެރއަުށް ވަދެ، އަދި އެ ަރއްޔިތުްނގެ އެއްާބރުލުމާ އެކީަގއި، ރައްޔިތުްނެގ ވިސްނުމާ ެއކީަގއި ބިލެްއ 

ކޮުށް ގާނޫަނކަުށް ވެގެްނދިއުން. ވީމާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާކަންޮބޑުވުުމގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ، ހަމައެކަނި ދައުލަތުްނ ތައްޔާރު

ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތެއްހެން ތަޢުލީމުގެ ވާހަަކ، ތަރުބިްއޔަތުގެ ާވހަކަ، ކުދިން؛ އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލުެގ 

ހަމަގައިމު ވެސް ހިތާމަކުރާ ކަމެްއ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ މީގެތެރެއަުށް ބެލެނިވެރިންެގ  ވާހަކަ ދައްާކކަމީ އަުޅގަނޑު

ކަންބޮޑުވުން ލާން. އެކަމަކު ކުއްލިައކަުށް ޭރގައި ތަޢުލިމާ ބެހޭ ބިލު އެޖެންޑާކުރުްއވައިީފމޭ ވިދާޅުެވ، އަެނއްކާ ކުއްިލ 

މެންގެ ކަންބޮުޑވުން މިގޮތަުށް ގެންަދވާަކމީ ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު ގޮތަކަުށް މީތި މިހެން މާ އަަވސްކޮުށްލަްއވަިއގެން 

އްޖެއް ބާކީނުކޮުށް ިކޔަިއގެން ސްކޫލްގެ ދާއިާރގެ އެްއވެސް ކުއް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެއް ކަންތަ

ެއ  ،ގައިމު ވެސް ބެލެނިވެރިން އެބަ ދައްކާހަމަކޮުށްފައި ގެންދާ ތަޢުލީމީ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލު

ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް ނަގާނެ ކަމަުށް ފޮނުވާ ކުދިން  ،މީހުން މަދަރުސާއަުށް ފޮނުވާ ކުދިން މީހުންނަުށް އެނގުމެއް ނެތި އެ 

ުށް ެއ ކުދީންނަ ނުވަތަ ،ރަނގަޅު މަްޝވަރާެއއް ެނތި ރަމުންދާ ވާހަކަ ބެލެިނވެރިންނާޓެކްނިކަލް ދާއިރާަތކަުށް ބަދަުލކު

ޑީ ޓެެކއްތޯ،  ުކއްލިައކަުށް، ދިމާލެއްތޯ އެ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާދާން ބޭނުންވަނީ ކޮން، ދިމާލަކަުށްތޯކުދިން ދާންވީ ކޮން

 އި އަިއސް ބެލެނިވެރިން އަުޅގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކޮުށްފަ ގެންދާ ވާހަކަ. މިއީ މިހާރަކަުށް ބީ ޓެކަކަުށް ލަިއގެން ކުދިން
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ވަންޏާ އަިދ  ކުރާ ކަމަުށް ކަން އެކަދަްއކާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ މަދަރުސާތަުކގައި ކަންބޮޑުެވގެން ވާހަ

އަދި މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން އެންމެ  ،ބެލެނިވެރިންނަުށް ޒިންމާތަކެއް އަދާކުރުމަުށް ބުނެ

ހަވާލުކުރާއިުރ  ެއަވރުގެ ކަންކަން ،ދެވިގެން ކަމަުށް ވާއިރު ނުދަބުކަންބޮޑުފުޅުވާ ކަމަކީ ބެލެނިވެރިންނަުށް ވެސް އަ

ކަންކަން ހިނާގނެ ގޮތެއް ހޯދައިދިނުން. މި  އިބެލެނިވެރިންގެ މަޝްވަރާއާ އެީކގަ ،ވާހަކަދައްަކއިެގން ބެލެނިވެރިންނާ

ެވސް މިނިސްޓަރުަށް ޕާަސންތައް ުބކުރެޭވ ސްކޫލް ބޯޑުތަުކގެ ެޗއަރއިންތިޚާ ،ބިލުން އަޅުގަނޑަުށް އެބަ ެފނިގެންދޭ

ޑިމޮކްރެޓިކް ުއސޫލުން  ނޑުމެންނަުށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަފެނިވަޑަިއގަތީމަ ަވކިކުެރވޭނެ ގޮތަުށް އޮންނަ ވާަހކަ. އަުޅގަ 

ގައިދާނެ. އެކަމަކު ނުނވަތަ ެއކަހަލަ ގޮތެއް ހި ،ިވއްޔާ އޭނަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަުށް ެއތަނުން ނެގި އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެއް

ހަމަަގއިމު  ފުޅުވީމަ ވަިކވާ މީހާއަުށް ެވގެންދިއުމަކީިއންތިޚާބުކުރެވޭ މީހާއަކީ މިނިްސޓަރު ބޭނުން މެންނަުށް އެތަނަުށްގަނޑުއަޅު

ހަަމގައިމު ވެސް އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތަުށް ކުެރވޭނެ  އިވެސް ބެލެނިވެރިްނގެ އެއްބާުރލުމޭ ކިޔަިއގެން އެ ދެެކވޭ ވާހަކަިއގަ

ްލ ލެވެ އަުޅގަނޑުމެން ޖީ.ސީ އޯ  ،ން ދެކެން. އަުޅގަނޑުމެން ޖީ.ސީ އިމްތިހާނު ހަދާއިރުއަުޅގަނުޑމެ ނޫން ކަމަުށް ކަމެއް

ލެވެލްއާ އެްއޗެހި ހަދަނީ.  މިނޭޝަން ސެންޓަރެްއގެ ނަންބަރެއް ޖަހައިގެން މި ޖީ.ސީ އޯލެވެލް ވިޔަސް ެއގްޒަ އޭ ،ވިޔަސް 

ނޫން މިކަން  އްޖާގެ ނަމާއި އެޑްރޭާހ ޖަހައިގެނެއްވިލާތުަގއި މި އެްއޗިހި މާކު ވެސް ކުރަނީ. އެކަމަކު ކުއިނގިރޭސި 

ކަންކުރާ ގޮތް. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން  އި ވެސްގަ އީ މާ ބޮޑު ރާއްޖެއެއް މި .ކުރެިވގެންކުރަނީ. ކުއްޖާ ނޭނގޭ ގޮތަުށް މާކު

ުކއްޖާގެ ނަމާިއ  އިނުގަލް ިއމްތިހާެލވެ ޖީ.ސީ އޭ ޖުތަމަޢުގައި މި ހަދާ ޖީ.ސީ އޯ ލެވެލާއިއޮތް ުކޑަުކޑަ މު ރާއްޖޭަގއި މި

ގަިއ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބޭ އެ ރިޒަލްޓު  އައި.ޑީ ާކޑު ނަންބަރާއި ެއޑްެރހާ ޖަހައިގެން ހެދީމާ އެޑިުއޭކޝަން މިނިސްޓްރީއަުށް

ގައިމު ެވސް ބެލެނިވެރިންގެ ހިތުަގިއ ތިިރއަުށް ޖަްއސާ މިހެން ހެދުމަުށް.  ،މީހުން ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު މައްޗަުށް ަޖއްސައި  އެ

ުށް ބުނާ ގޮތަުށް ކަން ޓަަކއި މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރާ ކަމަސިޔާސީ ސަބަބުތަކަުށް، އުފެދޭ ގޮތަުށް ްއކުގޮތަުށް ޝައެ

ތެރޭގައި ދެެކވޭ ވާހަކަ. މި ވާަހަކ ގެ ާދކަން އެއީ އަޅުަގނޑުމެނަުށް ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ކަމެއް. މި މުޖުތަޢުހިނގައިގެން

އެްއ  ބޭފުޅުން ވެސް ކުީރގެ ވެރިންނާ ންގެ ކްލާސްޭމޓުންނަުށް އުޅުްއވާއަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަުށް ގާުތން އަޅުގަނޑުމެ

 އި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެފަ ބޭފުޅުން އުުޅއްވީމަ މިހެން ކަން ހިނގާ ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެން ގާތުަގއި ވަރަުށް ާގތުން އެ އިކުލާހެއްގަ 

ެއޑްރެހާ  އިނަމާ ،ނުދީން ިހނގިޔަމި ގޮތަުށް ކަ ބޭފުޅުންނަުށް ބާރު ލިބިފައިވާ ދުވަސްވަރު އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެ 

 ގެ ަވކި މީހެއް ،އެ ހުރިހާ އެްއޗެއް އެހެން ހަދައިގެން ކަން ކުރާއިރު އެޑިުއކޭަޝން އެ ސެންޓަރާ، ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަުށް

ދެއްވުމަީކ ބޫލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަުށް ކަން ހިނގާނެ ގޮތަކަުށް ކަން ކޮުށްއެކީ ގަ މޫނަުށް ބެލުމެއް ނެތި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކަމާ

ސްކޫލްަގއި ުކއްޖާ ހުްއޓާ ނުކުމެ ވަްއކަންކުރުން،  އިހަމަގައިމު ވެސް އެދެޭވ ކަމެްއ. ސްކޫލަުށް ުކއްޖާ ގެްނގޮސް ލާފަ

ހި ވަގަުށް ަނގަިއގެން ދުއްވުްނ، މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރީމާ ހަމަގައިމު ވެސް ބަންޑާރަ ރާމާރީ ހިންގުން، ސައިކަލު އެްއޗެމާ

ެއ ތަނަުށް، ސްކޫލަުށް ގެންޮގސް ، ައޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ އިއަުޅގަނޑުެމން އުޅުނުއިުރގަ  އިނައިބު އޮފީހުގަ 

ލިބުނު ގެއްލުުމގެ ބަދަލު އެއީ ބެލެނިވެރިޔާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަުށް  ކުއްޖާ ލުމަުށްފަހު ވެސް އެހެން ކުރާ ކުއްތަކުަގއި
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އުޅުންއިރު ވެސް އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ ިއ ކިޔަަވއި ގަ ކަމަުށް. އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއިން ބޭރު އޮންނަ ކަމެއް

ދެްނ ހުންނަ ވަގުތަކީ ހަމަަގއިމު  އިއެިޑއުކޭޝަން އޮތޯރިީޓއަުށް ެގންގޮސްގެން ކުއްޖާ ހަވާުލކުރުމަުށްފަހު އެތާ އެތެރޭގަ

ވަގުތެއް ކަމަުށް ހަމަ އެިޑުއކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޒިންމާވާްނޖެހޭނެ  ،ވެސް މަދަރުސާ ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ވަގުތެއް ކަމަުށް

 ބުނަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، މަދަރުސާއަުށް ުކއްޖާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟަުށް.هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ބްދުޢަދާއިރާގެ މެންބަރު  ކިނބިދޫ

`. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، ތަޢުލީމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅުްއވާ ިބލެއް ހުުށެޅުއްިވކަމީ މުހިއްމު 

އި ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލުގަިއ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ގިނަ މުގަ ކަ ކަމެއް

ތުން ކަންބޮުޑވާ ަމއްަސލަތަކަުށް އެްއވެސް ހާެލއްަގއި އަލިއަުޅަވއިލެވިފައިުނވާކަން. ަބއެއް މުހިއްމު ކަންތައްތަްއ ރައްޔި

އަލިއަުޅަވއިލެވިފައިުނވާކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާީތވެ މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި ބިލާ ބެހޭ 

ރު މިއިން ަބއެްއ ކަންތަްއތަކަުށް ވިސްަނއިލެްއވުން މުިހއްމު ކަމަުށް. އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮތުން ކޮމިީޓގަިއ މަޝްވަރާުކރާއި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ، ީމގަިއ، މި ބިލުަގއި އެބަހުރި ޓީޗަރުންނަުށް ވެސް މަްސއޫލިއްޔަތުަތކެްއ، ޒިންމާތަެކްއ 

ަތއް ހަވާލުކުާރއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ހަވާލުކޮުށްފަ. އަުޅގަނޑުމެން ެއހެންނަމަވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު

އެ މީހުންނަުށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި، އަދި އެ މީހުންނަުށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި، ައދި އެ މީހުންނުަށް ދޭންޖެހޭ 

ތުތައް ނެތި ހަމަ އުޖޫރައާިއ، އެަލވަންސްތައް ވެސް ކަނަޑއެޅޭނެ ސިޔާސަެތއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެ ސިޔާސަ

މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް ަހވާލުކޮުްށގެން އެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދނުކުރެިވގެން އެ މީހަކާ ދޭެތރޭގައި ިފޔަވަުޅއެޭޅއިުރގަިއ 

ސަރުކާރުން ެއކަންކަމާ މެުދގަިއ ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނުނިންމާ ހުރެގެން ކަންަކން ވަމުންދާކަން ެއއީ ިމއަދު 

ރާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، މިކަން މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެން. ދެން ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކު

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މީގައި ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުދިނުމުގެ މި ސެކްޓަރގައި ަވރަުށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭީސ 

އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނޭނޭގ އެ މީހުންނަކީ އެކަުީށގެންވާ  ޓީޗަރުން އެަބ ގެްނގުޅޭ. ިމ ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބިަލކުން 

ފެންވަރަކަުށް ރެކްރޫުޓކުރެިވެގން ވަޒީފާދޭ ބަެއއްތޯ ބެލޭެނ ނިޒާމެއް ނެތް ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަުތގައި. އަުޅގަނޑަުށް 

ޓެއް ަހއްދަަވއިފި. ިމ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތން، ދާދި ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން މެނޭޖްމެންޓް އޮޑި 

ހެއްދެވި ޮއޑިުޓގެ ނަތީޖާއަކީ ާރއްޖެއަުށް ގެންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަުރންނަކީ ވަކި ކުންފުންޏަކަުށް ހުއްދަދީގެން ކުރާ ހަމަ ސީާދ 
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ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ބެލި ފަރާތްަތކުން ހުުށަހެޅި ރިޕޯޓުތަކުަގއި ފާހަގަކޮުށްފައި އެބަހުރި، ެއ 

ން ސަރުކާރަުށް ހުުށަހަޅާފައި ހުރި ސަނަދުތައް ެއއީ އޮތެްނޓިކް، ޙަޤީޤީ ސަނަދުތަެކއްތޯ ެވސް ބެލިފައިނެތްކަން. ެއވަރު މީހު

ބަލައިލުމެއް ނެތި ހަމަ މީހުން ގެނެސް، ވަކި ތަނަކަުށް އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރަން ފެުށީމާ އެއީ އެްއވެސް ފެންވަރެްއ 

އެބަ ބޭރުކުރަންޖެހޭ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ. މިއީ ަޙޤީޤަތް. މި ރިޕޯޓު އޮންނާނެ ނެތް މީހުންކަން އެނގިގެން މީހުން 

ރައީސްގެ މޭުޒކޮޅުމަތީަގއި ަރއީސް އޮފީހުަގއި. ބައްަލވާ! ދެން ޤައުމާ ހަވާލުވާން އޮތް ޖެނެރޭޝަންތަކަުށް ތަޢުލީމު 

ހުންގެ ސިނކުޑިއަުށް ވަްއދައިދޭން ގެންނަ ޓީޗަރުންގެ އުނގަންނައިދޭނެ ސިޔާސަތުަތެކއް އެކަުށަައޅާ ވާހަކަ. އެކަްނކަން އެ މީ

ފެންވަރުގެ ވާހަކަ. ެއކަންކަން މޮނިޓަރކުރެވޭ މިންވަރު މި ޮއތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމީއ ވެސް ބޮޑު ވިޔަފާިރއަކަުށް 

ން. އަުޅގަނުޑ އެދެްނ ހަދައިގެން ހަމަ ަވކި ަބޔަކަުށް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަުށް މިކަންކަްނ ކުރާކުރުން އަުޅގަނޑު ކުުށްެވރިކުރަ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަާނއި އަދި ސަުރކާރުގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން މިކަންކަން ބަލައި، މިއީ ސިޔާީސ 

ސީރިއަސް ަމއްސަލަެއއްެގ ޮގތުގައި ެދކިގެްނ މިކަމަުށް ޙަްއލެއް ގެންނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ިމީއ 

ތެރޭގައި މަޝްވަރާކުާރއިރުަގއި ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި، މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް، ޚާއްޞަކޮުށް ޓީޗަރުްނ ކޮމިޓީގައި މިކަމާ ދޭ

ބޭރުގެ ޓީޗަރުން ާރއްޖެއަުށް މި ގެންނަން މިހާރު މި ގެންގުޅޭ ުއސޫލުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް ބަަލއި، މިކަން ހަރުދަނާކުރުމަުްށ 

ސަުރކާރުގެ ިސާޔސަތުގައި މި އޮންނަނީ އެކަުީށެގންވާ ކަންތައްަތއް ހުންނަންވާނޭ. އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

ކޮބައިތޯއޭ އެކަުީށގެންވާ ކްލާްސރޫމަކީ؟ ކޮބައިތޯއޭ ެއކަުށީގެްނވާ ކުޅޭ ސަރަހައްދަކީ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ 

ތ. އަތޮޅު ހިރިލަންދޫަގއި މިއަދު ޖީ.ސީ.އީ އޯ ެލވެލް  މިނިމަމް ސްޓޭންޑަޑަކީ ކޮަބއިަކން. މި ބިލަކުން އެކަެމއް ނުުބނެދޭ.

ހަދަންތިބޭ ކުދިން ތިބޭ ހޯލަކީ ކާޅު ވަދެނިކުމެހަދާ ހޯލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީތޯ އެކަުީށގެންވާ ވަރަކީ؟ ކިަތްއ 

ޑުތަެކއް އިޭވ ގޮތަުްށ ފަހަރަުށް ބަޖެޓުގައި ޖަހައިފިްނތޯ މި ކަންކަން މިނޫން ގޮަތކަުށް ހަދައިދިނުމަުށް؟ އިޭވ ހުރިހާ އަ

އެކުދިން އެްގޒާމް ހަދަމުން އެ ދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިއީ މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ 

ބިލުގައި އަންނަންޖެހޭ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.  ކީ ކޮބައިކަްނ މިްއާވއިރުަގއި މިނިމަމް ސްޓޭންޑަޑަމަޝްވަރާކުރަ

އޮންަނންވާނެ ވާހަކަ. ކޮލިފިކޭޝަން  އި ެއބަހުރި ސްކޫލް ބޯޑު ހަދާ ވާހަކަ. އެގްޒަމިނޭޝަން ބޯޑުސް. މީގައިްއޒަތްތެރި ރައީ

މިއިްނ  ޑުަތކަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަންކުާރ؛ަބެއއް ބޯ ޑުތަކަުށް މެންބަރުން؛އޮންނަންވާ ވާހަަކ. ބޯ ެއއްއޮތޯރިޓީ

ދެްނ  ،ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީލު . އަޅުގަނޑުމެން މިއެްއވެސް އެްއޗެްއަގއި ނެތް އެ މެންބަރުންގެ ޝަރުެތއް

އްޔަންވާން އެބަޖެހޭ ދެއްޯތ ކަ. މި ބޯޑުތަކަުށް ޢަވެފައި އޮތް ރަނގަޅު ޖީލަަކުށް ހަދާ ވާހައަންނަން އޮތް ޖީލު ތަރުބިއްަޔތު

ލާގައި މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ކޮމިޓީ މަރުޙަކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޝަރުތުަތކެއް ހަމަވާ ަބޔަކު. އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި 

ކިޔަީނ  ކޮުށްލީމަ އެއީ އެކަމަުށް ޤާބިލު މީހެްއތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. މިޖެހޭ. ހަމަ ކޮންމެ މީހަކީ އިންތިޚާބުކުރަންމަޝްވަރާ

ުށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެގޮތަުށް ދޫކޮުށްލާކަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ އެޑިުޔކޭޝަން ސެކްޓަރގެ ވާަހކަ
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 ބޮޑަުށް  އަުޅގަނޑު އެދެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަުށް، ގަނޑަުށް ހަމަ އެއްގޮަތކަުށްެވސް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާއަޅު

 ...މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި މަްޝވަރާކުަރއްަވއިެގން މިއަުށް، ދޭތެރޭގައި މިކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާނެ ވާހަަކ ގައި ކުރިއަުށް  11:00ން. ޖަލްސާ ލާނަސްވަގުުތކޮޅަުށް މެދުަކނޑައިބަރު. ހުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

 ދަންނަވަން.

 ] އަުށް  11:02އިްނ  10:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މޫސާމަނިކު(ރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުިރއަުށްގެންިދއުމަުށް ފަުށައިގަންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދަންފަޅީގައި މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަަތއިގެން `. 

ގެ ދަުށުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  5.1ބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔައީ އެެޖންޑާ ައއިޓަމް 

ދަންފަޅި ފުރަތަމަ ފެުށޭއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެން  ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ބިލަުށް. އެހެންނަމަވެސް މި

 . 6.1މި ކުރިއަުށްގެންދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހި ސިވިްލ )ދިވެ 2007/5ަވނަ މާއްދާއާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު  183ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -6.1

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން، ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައި  16ސަރވިްސގެ ގާނޫނު(ގެ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސެގ ގާނޫނަުށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު  2007/5)ގާނޫނު ނަންބަރު  2010/9ވާތީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގައިވާ ގޮުތެގ މަތީން އެ ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަުށްޓަކަިއ ވަަނ މާއްދާގެ )ުށ(  13ގެނައުުމގެ ގާނޫނު(ގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން ކުރެްއވި އިޢުލާނަުށް އިާޖބަދެއްވި ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިްނ، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ 

ފެބުރުވަީރ  14ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޯޕޓް. މި ރިޕޯޓް ކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅުަތއް ދިރާސާުކރައްަވއި 

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ  2017

ޒަތްތެރި މެންބަރުަށް ކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުަޤްއރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އިއް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ތި އިޝާރާްތކުރެްއިވ 

ގެ މަޖިލީހުން ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަުށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއާިއ، އަދި ގާނޫނުތަުކގެ ދަުށުން ރައްޔިތުން

ހުސްވެފަިއވާ މަޤާމަުށް ބޭފުޅަކު ހޯދުމަުށްޓަކައި ކުރެްއވެވި ިއޢުލާނުގައި ކުރިމަތިލެްއެވވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަރުުތ 

އްސަސާތަުކގެ މެންެގ މިނިވަން މުއައަޅުގަނޑުބޭފުޅެްއގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިާދރީ މޭޒުތަކުން  11ހަމަވާ 

ބޭފުޅުްނގެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަްއވާފައި އެ  8ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުއްެވވި އިނގޭތޯ. އެ ފޮނުއްެވވި 

ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަުޅމަުށް ރިޕޯޓެއް އެކުަލވައިަލއްވާ. ހަމަ އާއްމު އުސޫލުގެ މަތިން 

 ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެިރެވަވޑަިއގެންނެވިކަން އަުޅަގނޑުއިަގއި ވެސް މި މައްސަލަ

ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މި ރިޕޯޓް ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެކުލެވޭ އިްއޒަތްތެރި 

އިޚުާލޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އަުޅގަނޑުގެން ކޮުށްދެްއވި ބުރަ މަަސްއކަތަުށް ވެސް މެންބަރުން ކޮމިޓީއަުށް ހާޒިރުެވަވޑައި 

ބޭފުޅުން ވަކިަވކިން ގެެނސްގެން އެ ބޭފުޅުންނާ އެުކަގއި އިުށީނދެ އިންޓަރިވއުެއއް  8ބުރަ މަސައްކަތޭ މި ދެންނެވީ، 

އްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގއި ކުރުމަުށް ަވގުތު ހޭދަކުރުމަުށް ވަރަުށް ގިނަ ަވގުތު ހޭަދވެގެްނދިޔަ. އި 

އިދާރީ ގޮތުން އެ ކޮމިޓީަގއި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ކުެރްއވި މަސައްކަތްތަކަުށް ވެސް ވަރަުށް ފަުށްފަުށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ލަވާލި ރިޕޯޓް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅގައި ކޮމިޓީްނ މި ކަމަުށް އެކު

ލިބިވަޑަިއގެންފައި އޮންނަނީ. މޭޒުކޮުޅގައި ވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓުގެ މައްޗަުށް އިތުރަުށް ވަގުތު ހޭދަނުކޮުށް ހުރިހާ 

 އަުޅގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ރިޕޯޓް ހުުަށހެޅިއްޖެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ފުރުޞަުތއަރުވަމުން 

 ިރއްޔާ. ގަބޫލުކުރަން. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު. ޕާޓީތަކަުށް ަވގުުތ  30މި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމުަށް ޖުމުލަ ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މިނެޓު.  5އަުށް މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 5މިެނޓު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  5ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތް ދަންަނަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު.  5މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުަށް  5މިނެޓު. އަާދލަތު ޕާޓީއަުށް  5އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަޅުގަނޑު ފުރަަތމަ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން، މާފަންނު 

 ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް. އުތުރު ދާއި

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިވަން މުައއްސަާސގެ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނުނު މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އަުޅގަނުޑ 

ަގއި މި ަވގުތު ިތއްބެވި މެންބަރުންނާއި، އަދި ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ސްޓާފުންނާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

އަދި ާއއްމުކޮުށް، ޖުމުލަކޮުށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ ާއއްމު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަުށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ މުހިއްމު 

މެންގެ ކޮމިޓީން ޙަޤީަޤތުގައި ކަންކަން ނިންމައި ކަމެއް ކަމަުށް ފެންނާތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑު

ގްރިޓީައކަުށެއް ނޫން. ންޓެމީހުންނަުށް މާކްސްދިނުމުގައި ކޮލިފިކޭޝަނަކަުށް ނޫން މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ބެލެނިކީެއއް. އި

ވާ ބޭފުޅުންެގ މި ފަހަރު ވެްސ ޝަރުތު ހަމަ ،މެރިޓްސްއަކަުށް ނޫން. ެއއީ ެއކަން އޮތް ގޮތް. ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން

ތަޢުލީމީ  ުވރެ ކޮލިފިކޭޝަނުަގއި މި ަސރުކާރުން ހޮއްެވވި ބޭފުާޅއަުށް ؛ނަންފުޅުތައް ައއިއިުރގައި މިހާރު މިކަމަުށް ޕީ.ޕީ.އެމް

މި ހުރިހާ ކަމެްއގެ ގޮތުްނ  ،ގްރިޓީ، މެރިޓްސްޚްލާޤް، އިންޓރގޮތުން ވެސް މާ މަތީ ބޭފުުޅން ތިއްބެވި. ސުލޫުކ، އަ

ޔަމް ނާޒިމާ، އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނިޢުމާ، އަލްފާޟިލް ވި. މިސާލަކަުްށ، އަލްފާޟިލާ މަރްފުޅުން ތިއްބެ ވެސް މާ މަތީ ބޭބޭ

ފަދަ ބޭފުޅުން ތިއްބަވަނިކޮުށް މި ބޭފުޅުންނަުށް ފާސްވާ ގްރޭޑު ވެްސ  ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު، އަލްފާޟިލް ޝައްމޫން ޙަމީދު

ގްިރޓީައކަުށް ވެްސ ބެލުމެއް ނެތި. މިހާުރ އަދި އިންޓެ، ުްށ ބެލުމެއް ނެތިެވސް މެރިޓްސްއަކަުށްދެއްވާފައިުނވޭ. ެއއްގޮަތކަ

ވަނީ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ކަެއއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންެއކަން ހިނގި ގޮތުގެ ކުޑަުކޑަ ވާހަ ؛ހޮއްެވވި ބޭފުޅާ

ރައީެސއްގެ ގޮތުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅެްއެގ  ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ެއއް ސުާވލަކީ، ކުީރގައި ިސވިލް

ކޮންފިޑެންސް ނެންގެވި އިން ނޯފްލޯ ،އަުށް ފޮނުއްވައިކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވަިއ ފްލޯ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ،ދާުޅވީފާޅުގައި. ސާފުކޮުށް ވި ،ެއއީ ޒާތީ ަމއްސަލަެއކޭ ،މައްސަލަިއގަިއ ދެެކވަަޑއިގަްނނަވަނީ ކިހިނަކުންތޯ؟ ވިދާުޅވީ 

އެއީ ދައުލަތުގެ މުއައްަސާސއެްއގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކޭ.  އޭ،سبحان هللا  ،ޒާތީ މައްސަލައެކޭ. ައޅުގަނުޑ ދެންނެވިން

ވަީނ  އެ ަމއްަސލަ ޒާތީ މަްއސަލައަކަުށް  ްނގަަވއިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކޭ.ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާއިން މުސާރަ ނަ ،ދައުލަތުން

 އެ މަޖިލިސް ފްލޯއިްނ ނިންމެވި ކަންތައްތަެކކޭ.، ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކުން ަބއްލަަވއިެވގެންތޯ؟ ަރއް ކިހިނެއް

އިންޓްރަސްެޓއް އޮންނަންޖެހޭ މައްސަލައެއް  މިއީ ޕަބްލިކު، ކަމަުށް  ކުރަްއވާ ގޮތަކީ މިއީ ޒާތީ މައްސަލަެއއްބޭފުޅާ ގަބޫލުފުޅު

ތިއްެބިވ ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި  ިސވިލް ައޅުގަނޑު މިހާރުވެސް ، ކަމަުށް. އެހެންވީމާ ނޫން

ތަނުގައި ތިބި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އަންހެްނ ބޭކަނބަލުންނަުށް އިންޒާރު މި ދެނީ ވަރަުށް ނުރައްކާތެރި  އެ މީހުންނާއި،

ގެނައުމަުށްޓަކަިއ މަ ސަމާލުކަމަުށް މިކަން ހަ، ންވީމާ ބޭފުޅެއް މި ފޮނުއްވެވީ. ފަހުމީައކަުށް ދޫނުކުރައްވާނެ ޒާތުގެ ބޭުފޅެއް. އެހެ

 ލަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމައިލާނަްނ. ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނިޒާމާ ބެހޭ ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމަުށްއަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއް ޞަތުއަޅުގަނޑު މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމަުށް މި ފުރު

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،އްސަލަެއއްމަ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

ފުރުޞަތުަށް  ،އޮތް ގޮތަކީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގއި ެވސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަާވއިދުަގއި މި

އަުޅގަނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން ކޮަބއިތޯ ، ގޮތަުށް. އެހެންވީމާ އެ ޕާީޓއަކުން ފުުރޞަތަުށް އެދޭ ފަރާތްތަކަުށް ދޭ  މާދުނީއެ

ނގޭ މިތާ އިނީ އެންމެ މެންބަރެއްކަން. އެ އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އެބަ ޕީ.ޕީ.އެމުން އެދިފައި އޮތް މެންބަރުންނަކީ.

ނީ އެ މެންބަރަކަުށް ނުދޭން އެހެން މެންބަރަކަުށް ދިނުމުެގ ވިސްނުމުަގއި މަަސއްކަތެްއ އެ މެންބަރަކު ކަުޓަވއިލާފައި ނޫ

 ނުކުރެވޭނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ތިކަން ހިނގާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން

ތަނަުށް  ދައްކަވަން ބޭނުްނވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް މިޕުން އެ ޕާޓީއަކުން ރިޕޯޓުތަކަުށް ވާހަކަފުޅު ންޓްރީ ގްރޫޕާލަމެ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވިޕުްނގެ ފަރާތުން ލިބުނު ފުރުޞަތުގަިއ އަުޅގަނުޑ  ،އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ،ގެންދަނީ. ެއގޮތުންމުންފޮނުވަ

އެުމގެ ނައިުބ އެރުވީ. ދެން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން އެންެގވީ ޕީ.ޕީ.ފުރުޞަތު ުށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒް ފަހުމީއަ

، ނުކުރަްއވައި ޔާސަތާ ޖަދަލުދެްއކެވުމަުށް. އެގޮތަުށް އެކަން ކުރީމަ މި ނިންމެވީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރި ރައީސް ވާހަކަފުޅު

ދެއްވާ. ރިޔާސަތުން އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުން ިތ ންއްބާރުލުއެްއޮގތަުށް ކަންކަން ގެންދެވުމަުށް އެ  މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ

ެއްއގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުރިއަުށް މި  ސް ޖަދަލަކަުށް ޖަވާބުދާރީވާކަުށްނެތިން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާކުރަްއވާ ެއއްވެ

 ންބަރު ފުރުޞަތުގައި ގެންދަނީ. އެކަމުަގއި ރިޔާސަުތން ފަހަތަުށްނުޖެހި ކުރިއަުށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަްތތެރި މެ

 ދަންނަވަން.  ،ދެްއކެވުމަުށް ކުިރއަުށްވާހަކަފުޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީން  `. އަްއސަލާމް

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު މި ކޮމިޓީްނ  ،ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ޓަުށް ބަލައިލާއިރުހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރިޕޯ

ލަން ބޭނުންވަނީ މިނިވަން ހަަމއެާއއެީކގައި އަުޅގަނޑު ދަންަނވާކޮުށްފައިވާ މަަސއްކަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. 

ުށް ފުރިހަމައަލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ރިޕޯޓަުްށ ޕީ.ޕީ.އެމުން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި މަޖި

އެ ވާހަކަ  ،ވާތީ ކަމަުށް ގެންދިއުަމކީ އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމުން ބޭނުންވާ ގޮތްުށް ކުރިއަުށްއޮތް ގޮތަ ތާއީދުކުރަމޭ. މި ރިޕޯޓުގައި މި
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ތަކަުށް މީގެ ޕާޓީތަކުން ރިޕޯޓު ،ވި ފަދައިންދެންމެަގއި ރައީސް ތި ވިދާޅު  ؛ޕާޓީތަުކގެ ރި ަރއީސް.ލަން. އިއްޒަތްތެދަންނަވާ

 ޕީ.ޕީ.އެމުގެ  ،ން. އެގޮތުންޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހުުށަހަޅައި އެދިލަްއވާ ގޮތުގެ ަމތީ ވެސް ވާހަކަދަްއކަނީ އެ ޕާޓީތަކުގެކުރިން

ދިގުޮކުްށ  ގަނޑު މާއަޅު ، ީވމާންޓްރީ ގްރޫޕުން މި ރިޕޯޓަުށް ވާހަކަދައްކަން ނިންމާފައި އޮތީ ައޅުގަނޑު. އެހެންޕާލަމެ

ުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނުޑެގ ފުރިހަމައައް ނުުކރަން. މި ރިޕޯޓަުށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކާކަުށް ަގސްތެ

 ލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ނިންމާ ވާހަކަކޮޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ިދވެހި ިސވިލް  2007/5ވަނަ މާއްދާއާިއ، ގާނޫނު ނަންބަރު  183ެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަުށް މެންބަރެއް ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން  16ސަރވިްސގެ ގާނޫނު(ގެ 

ގެ ވޯޓުގެ ަވގުތުަގިއ ކޮމިޓީން ހުުށަހެޅި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓަުށް ވޯޓަުށް ދެންނެވުްނ މިއަދު

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާެގ 5.1އަޅުގަނޑު އަެނއްާކވެސް އެނބުރި މި ދަނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ތަޢުލީމުގެ ބިލުގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ުކރިއަުށްގެންެދވުން. އަުޅގަނޑު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޕާޓީތަކަުށް ަވގުތު އޮތްގޮތް ަދންނަވައިލާނަން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފަސޭހަފުޅުކުޮށް ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށްޓަަކއި. 

 13ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  13މިނެޓު  19ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  21މިނެޓު  1ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ބާކީ ވަގުތު އޮތީ 

ސިކުންތު. އަދާލާތު ޕާޓީގެ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްުނާވ  35މިނެޓު  7ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޭއއަުށް 

ޑު ލިސްޓު ދެންނެވުމުން ހަމަ ސިކުންތު. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން އަޅުގަނ 34އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް 

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ދަންނަވަްނ. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ 

 އަުށް.މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ސަފުާހެގ  47އްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު ތަޢުލީމުގެ ބިލަުށް އަުޅގަނޑުމެން ވާަހކަދައްކަން ފަުށާއިުރ ޝުކުރި

 މި ދިގު ބިލަުށް ކުއްލިައކަުށް ބިލު ފެނިގެން ވާހަކަދައްކާނެ...



44 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް ިއޞްލާޙުކޮުށްލާނަން. ައޅުަގނޑަުށް ދެންނެވުނީ ޕީ.ޕީއެމަުްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެންމެގައި ދެންނެވުނު ކުުށެ 

މިނެޓު. މި ކުުށަުށް އިއްޒަތްތެރި  21ގަޑި  1ކަމަުށް. ެއކަމަކު ރަނގަުޅ ގޮތަކީ،  21މިނެޓު  1ބާކީ ވަގުތު އޮތީ 

މާފުކޮުށްދީފި ކަމަުްށ  މެންބަރުންގެ ކިބައިން ނިހާޔަަތުށް މާފަުށް އެދެން. އަިދ ިއއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އަުޅގަނޑަުށް

 ގަބޫލުކުރަމުން، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ާވހަކަފުޅުދެއްެކވުމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ލަުށް ކުއްލިައކަުށް ފެނިގެން މާ ސަފުާހގެ މި ބި 47ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދެންނެވިހެން 

ތަފުސީލުކޮުށް ބަހުސްކުރާނެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެްސ، އާދެ، ތަޢުލީމުގެ ބިލަކާ ބެހޭ 

ގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންަނވާ ހިުތން އަުޅގަނޑު ވެސް ިމ ތެދުވީ. ފުރަތަމަ ައޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ބިލުަގއި 

ގޮުތގައި ކޮންެމ  ަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާދާތަކަުށް ބަލާއިރު ކޮމިޓީ ލެވަލްގިނަ މާއް ،ނޑައެިޅގެން މިހިރަ މާއްދާތަކުަގއިކަ

ކުރާނެ ބިލު އެންމެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތްގުިޅގެން ގަާވއިދުަތކެއް ހެދެން އެބަޖެހޭ. އެ ަގާވއިދުތައް ނެތި މި  މާއްދާއަކާ

ވަނަ މާއްާދގެ  4މި ބިލުގެ  ،ނުކުރަން. މިސާލަކަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އްކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެ

އޮންނަނީ ކިޔެވުމުަގއި ބެލެނިވެރިންގެ ައޅާލުމާއި ދައުލަުތގެ އެހީތެރިކަން ލިބިދިނުން.  )ވ(ގައި މި .ނޫނީ )ވ( ،)އ(

ތަކަުށް ފޮނުވަިއގެން ކިަޔވައިދިނުމުަގއި ބެލެނިވެރިންެގ އާެދ! ޓެކްސް ޕޭޔަރުންގެ ދަރިން ސްކޫލު ،މިކަން މިހެން އޮންނައިރު

ގޮތުަގިއ  އަޅާލުމާއި ަދއުލަތުގެ އެހީތެރިަކން ލިބިދިނުން ހަމައެކަނި އޮުތމަކުން އަުޅގަނޑަކަުށް ނުފުދޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

އިތުރުން އަުޅގަނޑު ން މީގެވަރަުށް ތަފްސީލުކޮުށް ަގވާއިުދތަކެއް ހެދެން އެބަޖެހޭ މިިއން ކޮންމެ މާއްދާައކަުށް. ދެ 

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގަިއ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލަކާ  ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ

ވާހަކަ ތަފްސީލުކޮުށް  ެވސް ވަރަުްށ ދިގު ވާހަަކއެއް. ިމތާކު މި ލް އެބަޖެހޭ ދިމާވާން. ިމއީކަރިކިއުލަާމއި ީޓޗަރުންގެ ެލވެ 

ގައި އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި . ެއހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ ލެވެލް އްކާނެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެންދަ

އެްއޗަކަުށް ކޮމިޓީ މެންބަރުްނ ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ެދން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން 

 .ދަރިަވރުންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ތަރުބިއްޔަތާ ބެހޭ ގޮތުން އެބަ ދައްކާކަ ބިލުގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވާހަ ،ބޭނުންވަނީ

ބެހޭ ގޮތުން ވަރަުްށ ދިގުކޮުށް ވާހަކަ އެބަ ދެެކވޭ.  އާރ ބިްލިޑންގކެރެކްޓަވަންޏާ  ނޫނީ އިނގިރޭސިން ބުނާ ަކމަުށް

ވެސް އަދި  ިގނަ ބެލެނިވެރިން އި ވަރަުށްގޮތުގަ  ގެބޮޑު މަްއސަލައެއް  ވެސް ދިމާވާ އެންމެ މިއަދު ،އެހެންކަމަުށްވާހިނދު

އިން ފެުށިގެން މަތީގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިްނ  7ސްކޫލުަތކުގެ ޚާއްަޞކޮުށް ގްރޭޑު  ،ގިނަ ފަރާތްތައް އެބަ ފާހަގަކުރޭ ވަރަުށް

ގެ ސަބަބުން ކިޔާ ޒުވާނުންނާ ގުޭޅ ވާހަަކެއއް. މިހެން ުގޅުމު މިހާރު މާލޭގަިއ އަުޅގަނޑުމެން މި  ިއ،ބައެއް ދަިރވަރުންނާ
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ވެސް މި  . މިއީތަުށް ވެސް އެބަ ބިރުެވރިކަން އާދޭދިމާވާ މައްސަލައަކީ ޙަޤީަޤތުގައި ްސކޫލުތަުކގެ ޓީޗަރުްނެގ ސަލާމަ މި

އެހެންނަމަވެސް،  .ބޮޑަކަުށް ނުފެނޭ މިކަހަލަ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ހުރި މައްސަލަތަކެއް ގާނޫނުަގއި އަުޅގަނޑަކަުށް މާ

 ،ކުަރްއވާ ބޭފުޅުންނަުށްއަުޅގަނުޑ ޮގާވލަން ކޮމިޓީ ލެވެްލގަިއ މަސައްކަތްމަ ކަންނޭނގެ ފެންނާނީ. ތަފްސީލުކޮުށް ބެލީ

އި ނެތް ކަމަުށް ޓަކައި ވެސް މި ބިލުގައި ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ފާހަގަކުަރއްވާފަ އި ރަްއާކތެރިސްކޫލުތަކުގެ ސަލާމަތާ

 ،ނަމަވެސް އެކަން ހިމެނުއްވުމަުށް. ައޅުަގނޑުމެން ދެންނެވި ވާހަކައަކީ  ލައްަވިއގެން ކަމަުށް ވަންޏާ އަލުން އިޞްާލޙެއް

ކުއްޖާ ފޯނުން  ގެ ުކއްޖަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަަވޅަކާ ެބހޭ ގޮތުން އ8ެގެ ނޫނީ ގްރޭޑު 7މިސާލަކަުށް ޓީޗަރަކު ގްރޭޑު 

. މިހާރު އެބަ އާދޭބިރުދައްކާ ހާލަތު  ުށްއިރީ ބޭުރން ބުނީމަ ޓީޗަރަކުއްާޖގެ ރައްޓެހި ކޮންމެވެސް މީހެއް ކަ އެ އިގުޅާފަ

އުމުގެ ތަރައްީޤާއއި ތަހުޒީބަުށް ފަދަ ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޤަޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ބޭރު ީޓަޗރުންނަުށް. އެހެންވީމާ، މި

ން ެއީއ އުމީހުން ހަލާކުވެގެންދާދި  ބަލު. އެދަރިވަރުންނަކީ މާދަމާގެ މި ަޤއުމުގެ މުސްތަޤު، އަޅުގަނޑުމެން ވިސްާނއިރު

ބަލުގެ ޖީުލ ކަމެއް. ޤައުެމއް ކުިރއަރަިއގެންދާނީ އެ ޤަުއމެއްގެ މުސްތަޤު ވެްސ ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

 .ލީމެއް ދެިވގެންގެން. ތަޢުލީމެްއ ލިބިރަނގަޅު ތަޢު، ކުެރިވެގންރަނގަުޅ ގޮތުަގއި ތަރުިބއްޔަތު ކަމަުށްވާ ދަރިވަރުން

މިކަން ޙައްލުވާެނ ކަމަކަުްށ  ދޫކޮުށްިލއަކަސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްައދި ގާނޫނެއް ހަދާފަިއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

ުށް ެއއްކޮ މި ދިގު ބިލު މިއާ ، ގޮުތގަިއ ކުރީަގއި ވެސް ދެންނެވިހެން ނުކުރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް 

 ނޫނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ހިމެނިގެން އެއްކޮުށް ކުުރން މި ގާނޫނާތައް ތަންފީޛުއެ ގަާވއިދު ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި،

އުމަުށް ވެސް ލިބޭެނ ދިވެހި ޤަ، ައދި މައިންބަފައިންނަުށް ވެސް  ،ގޮތުަގއި ީމގެ އެންމެފުރިހަމަ ފައިދާ ދަރިވަރުންނަުށް ވެސް

، ހަރު އިުށީނުމުގެ ކުރިން ޮގވާލަންފަ ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އަދިވެސް ެއއް ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫެލއް 

ބޮޑަުށް ކުރާނެ  އުމަުށް އެންމެކަންތައްތަކަުށް ރިޢާޔަތްކުަރއްަވއި މި ބިލުގެ ފައިދާ މި ޤަ ގައި މިދެންނެވިކޮމިޓީ ލެވެލް

އިްއޒަތްތެރި ދެްއާވުށޭ. ޝުކުރިްއޔާ ދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހައްދަަވއިއެްއކޮުށް ހަފަރުމާކޮުށްެދްއވާުށޭ. އަދި މިއާ  ގޮތަކަުށް މި ބިލު

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ލީމުގެ ބިލަކީ އެހެން ދާ ތަޢު ރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން މިއާދެ! ވަ

މު ބިލެއް ކަުމގަިއ ުށް ރާއްެޖއަުށް ހަމަ ަވރަުށް މުހިއްަވގުތަ މި  ،ފަަދއިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ފާހަގަކުރެްއވި
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ާލއިރު އަުޅގަނޑަުށް ވަރަުށް ާތއީދުކުެރޭވ ުށް ބަލައިއެކޮުށް ބިލުގެ ހުިރހާ ބައިތަކަކައާ ޑު ެވސް ދަންނަވާލަން. އަދި ހަމައެއަޅުގަނ

 ިއގެން ކުރިއަުށްދާނަން. އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ ާވހަކަތަކަބިލެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

ުށް ަބއްޓަންކުެރވިގެން ހިނގަމުން ައންނަތާ އަހަރުތަކެއް ެވއްޖެ. ީލމީ ނިޒާމު ޒަމާނާ ެއްއގޮތަފަދައިން، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތަޢު

ވަަޑއިގަތުމަުށްފަހު ރާއްޖޭެގ ހަވާލުވެ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމާއަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް ިއއްަޒތްތެރި ރައީ

ސަބަބުން އަހަރަކުން އަހަރަކަުށް ކުދިްނ  ލީމީ ނިޒާމު އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރަން ކުރެްއވި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަުކގެތަޢު

ވަނަ އަހަރު  2016ވަނަ އަހަރާ އަާޅބަލާއިރު  2015ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން. ަވކިން ޚާއްަޞކޮުށް  ހޯދާ ނަތީޖާތައް މި

ލީމީ ންސަްއތައިން ވަނީ އިތުރުެވގެންގޮްސފަ. މިކަމަުށްޓަކައި ތަޢުސްކޫލުތަކުން ހޯދި ނަތީޖާ އެތައްއެަތއް ގުނަެއއް އި

ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލު ނުަށް ކުރަްއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންަވގުތު މަސަްއކަތް ޒާމުގައި މިނި

ފަރުމާކޮުށްފައި އޮތް ގޮތަުށް ބަލާއިރު، މި ބިލަކީ މިހާރުވެސް ވަކިގޮަތކަުށް ބައްޓަންކުެރވިެގންގެންދާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި 

ރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަާކިއ، އެ މީހުންގެ ވާޖިބުތަްއ މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި މަސަްއކަތްކު

ބަޔާންކޮުށްދޭ ގޮތަުށް ފަރުމާުކރެވިފައި އޮތް ބިލެއް ކަުމަގއި އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. މިހެން މިދެންނެވީ، މީގައި 

ޙައްޤު ެއންމެ ތުއްތުއިރުން ފެުށިގެން  ބަޔާންކޮުށްފައި ހުރި ވާހަކަަތކަުށް ބަލާއިރު، ކުަޑކުދިންނަުށް އުނގެނުމުގެ

ކަުށަވަރުކޮުށްދިނުމަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ބާރުއަޅާ މަިއގަނޑު ިސޔާސަތުތަކެއް ކަނަޑއަޅާފައި އެބަވޭ. އަދި ޭއެގއިތުރުން 

ންމާތަަކީކ ކިެޔވުމުގެ، ތަޢުލީމީ ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި ަދއުލަތުގެ ވާޖިބަކީ ޮކބައިކަމާިއ، މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޒި

ކޮބައިކަާމއި، ތަޢުލީމީ ސިާޔަސތު ކަނޑަެއޅުމާއި، އެކަްނކަން ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ކަންކަން ުކރާނެ ކަންތައް ވެސް ވަރުަށް 

ތަފުޞީލުކޮުށް މި ބިލުގައި ަބާޔންކޮުށްދީފައި އެބަހުރި. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮުްށ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ަމއިގަނޑު ގޮތެްއގައި ިމ 

ހޯލްޑަރުންގެ ގޮުތގައި މި ބެެލވޭ ެއކިެއކި ބައިަތއް ވެްސ ވަރަުށް ތަފުޞީލުކޮުްށ އެބަހުރި ބަޔާންކޮުށްފައި ެއ ހިމެނޭ ސްޓޭކް

ފަރާތްތަކުގެ ދައުރަުށް ދާންދެްނ. ޭއގެތެރޭަގއި ހަޔަރ އެިޑއުޭކޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ަދއުރަީކ ކޮބަިއކަމާއި، މޯލްިޑވްްސ 

ިއ، ކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ދައުރަކީ ކޮަބއިކަާމއި، އަިދ އެްގޒަމިނޭޝަން ބޯުޑގެ ދައުަރކީ ކޮަބއިކަމާ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ިސޔާސަތުތަކަކީ ކޮބަިއކަން ވެސް އެބަހުރި ވަރަުށް ތަފުޞީލުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްދީފަ. ކުރު ގޮތަކަުށް 

އި ހިނގަމުންދިޔައީ ވަކި ގާނޫނެްއގެ ދަުށަކުންނެއް ދަންނަވާ ނަމަ، މި ހުރިހާ ބައިތަކެއް މީގެކުީރގައި މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގަ

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ައޑުިއވިގެންހިނަގއްޖެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި މާއްދާތަެކއް އެަބހުރި ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު 

ލިބިގެްނވާ  ކުރިއަުްށގެންދިއުމުަގއި ހުރިހާ އެންމެންނަުށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުުރޞަތު ފަހިކުރުމަކީ

އަސާސީ ޙައްެޤއްގެ ގޮތުަގއި ޮއންނަ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންކަން މި ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮުށްދިނުމުގައި ގާނޫނެްއެގ 

ތެރޭން މި ކަންތައްތައް އައިްއސާ އޮެވގެންނެއް ނޫން މިހާތަނަުށް މި ކަންކަން ހިންގަވަމުންދިޔައީ. އެހެންވީާމ، ރައީްސ 

ން މި ކުރައްވާ ކަަމކީ، ގާނޫެނއްަގއި ިލޔެވިފައި ނެތް ކަންތައްަތއް ެއކިއިރު ތިބޭ އެކި މީހުން އެިކ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު

ަގިއ 2008ގޮތަުށް ކުަރއްވާނެީތވެ، ގާނޫނެްއގެ ބާރު މީގެތެެރއަުށް މި ގެނެސްދެއްވީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަން އެބަޖެހޭ 
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ޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ދީނީ ތަޢުލީމާއި ޤުރުއާނުގެ މާއްދާަތކަކީ މިީއ އޮތް އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަުރކާރުަގިއ މިސާލަކަުށް ތަ

އެްއގޮތަކަުްށވެސް މަޖުބޫރު އެްއޗެއް ނޫްނ ކަމަުށް މި އޮތީ ަހމަޖައްސަވާފަ. އޭރުަގއި ތަރުަބވީ ތަޢުލީމުގެ ތެޭރަގއި އެީއ 

ންޏާ ކިަޔވަންީވ، ނުކިޔަވަންޏާ ނުިކޔަވަްނވީ. ކޮންމެހެން ލާޒިމު އެއްެޗއް ޫނން ކަމަުށް ވުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖަކު ިކަޔވަ

އެހެންނަމަވެސް، ސައްަތއިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްަގިއ އެއީ ެވގެންވާނެ ގޮެތއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި 

ްއގެ ގޮުތަގއި ފަރުމާކުރެވޭ ބިލުގެ ތެރޭަގއި ަތޢުލީމީ ނިޒާމުގައި އިސްލާމް ީދނާއި ޤުރުއާުނގެ ތަޢުލީމު މިއީ މަޖުބޫރު އެއްޗެ 

މި ވެގެންދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، ވަކި ސަރުކާެރއް އައުަމކުންނެއް މިއީ ކިޔަވައިނުދޭ ެއއްަޗކަުށް ދެނެއް ނުހެދޭނެ އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. އެހެންވީާމ، މިއީ ަވރަުށް މުހިއްމު އެއްޗެްއ، މި ގާނޫނަުށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަުށް ބޮޑު ފުރިހަމަކަމެއް ކަމުގަިއ 

ންނަވާލަން ބޭުނންވޭ. ދެން އަުޅގަނޑު އެހެްނނަމަވެސް އިތުރަުށް ފާހަަގކޮުްށލަން ބޭނުންވާ ދެ ނުކުތާއެއް އަޅުގަނޑު ދަ

ވަނަ މާއްާދގައި އެބަބުނޭ ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓަރީކޮުށް ލައިސަންސް ހޯދަންޖެހޭނެ ވާހަކައެއް. މީަގއި މި  42އެބައޮތް. މީގެ 

ގެ )ހ( ަގއި މި އޮންނަނީ، ޓީޗަރުން ރަިޖސްޓަރީކުރުމާ ުގޅޭ އެންމެހައި 42 ވާހަކަ އޮންނައިރު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން

މަސްުދވަސް ތެޭރގައި ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަްނ  1ކަންކަން ކުރުމަުށްޓަަކއި މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާތާ 

ތެރޭގައި މި ކައުންސިުލ  މަސް 1މަސް ތެރޭގައި އިނގޭތޯ. )ުށ( ގައި މި ބުނަނީ،  1ކައުންސިލެއް އެބަ އުފައްދަންެޖހޭ. 

މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގައި ސްކޫލު ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓަރީޮކުށް ޓީޗަރުންނަުށް ލައިސަންްސ  1އުފެދުމަުށްފަހު ހަމަ ކުރިއަުށް ޮއންނަ 

މަސްދުވަސް  6ދިނުމަުށް އުސޫލެއް ކަނޑައަަޅންޖެހޭނޭ ކިޔާފައި، އެ އުސޫުލގެ ދަުށުން މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާތާ 

ޓީޗަރުންތައް ރަޖިްސޓަރީކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. މީގެ މާނައަކީ، ީޓޗަރުންނަުށް ރަޖިްސޓަރީވާން އެ ލިބެނީ ބަރާބަރު  ތެރޭގައި 

މަސްދުވަސް. ައޅުގަނޑަުށް އެނގިފައި އޮތް ގޮުތގައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި، ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަިއ  4

ހެންވީމާ، މި މުއްދަތަކީ މީ މިކަމަުށް އެކަުށީގެންވާ މުއްަދތެއްތޯ ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް ހައެއްކަ ހާސް ޓީޗަރުން އެބަުއޅޭ. އެ

ދިނުމުގެ ވަނީ، މަތީ ތަޢުލިމާއި ތަމްރީނުވިސްނާލުން މުހިއްމު. ދެން ދެވަނަ ނުކުތާއަކަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(،  47ބަުބނޭ ހަމަ ގަވާއިެދއް ހަދާ ވާހަކަ. މި ޕްރޮގްރާމުތައް ެއކްރެޑިޓުކުރުުމގެ ބައިަގއި އެ ،ބައިަގއި

 . އެއިގަ  48އޮންނަނީ  ހައިސިއްޔަުތ ދިނުމުގެ ބައި މި ގެބުނަނީ. ޔުނިވަރސިޓީ  )ރ(، )ބ( ގައި އެ ވާހަކަ މި

ވާއިެދއް ގަ  ންނަނީ ކޮންމެ ަބއެއް ވެސް ވަކި މިއިން ކޮންމެ އެްއޗެއް ެވސް މި އޮވާހަކަިއަގއި ނުބުނޭ ަގވާއިެދްއ؛ 

ހައިިސއްޔަތު ދިނުމުގެ ވަނަ މާއްާދގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  48ގޮަތުށް ހައްދަވާފަ. އެހެންނަމަވެްސ  ގެންދާހަދައިގެން ކުރިއަުށް 

ުކަގިއ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެން ބައިތަ އެހެންވީމާ، މިއީ. ނޯވޭބައިަގއި ަގާވއިދު ނުކުންނާނެ މުއްދަތެއް ބުނެއްފަެއއް 

ުބނެފަ. އެހެންވީމާ، އެތަންކޮޅު ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް ކޮމިޓީ  ދަންޖެހޭނީ މިވެނި މުއްދަތެއްގައޭ އެބަޮއވޭއެ ަގވާއިދު ހަ

 މަރުޙަލާގައި ރަނގަުޅކޮުށްލަން އަޅުގަނޑަުށް ފެނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



48 

 

ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ސިކުންތު.  13ގޮތަުށް ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ބާކީ އޮތީ  މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް. ކުރިން ވެސް ދެންނެވި

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުންތަކީ ދެން ާވހަކަދައްކަން މާ އެކަުީށގެންާވ ސި 13ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑަުށް ހީަވނީ 

 . ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްލީ، ވަގުެތއް ނޫންހެން. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަުރ އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 އިނާ އާދަމަުށް.ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަރަުށް ސް ފާހަގަކޮުށްލަްނ ބޭނުންވަނީ، މިއީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެ

އެކަުށީގެްނާވ  ޔާރުވުމަުށް އިއްަޒތްތެރި ރައީސްނޑުމެންނަުށް ތައްމުހިއްމު ބިލެކޭ. ނަމަވެސް މިފަދަ މުހިއްމު ބިލަކަުށް އަޅުގަ

 މިއަުށް ބަހުސަުށް އަިއއިރުަގއި މިއީ  ފަހު މިއަދު ވަގުތު ެދވިފަެއއް ނުެވއޭ. އިްއޔެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުމަުށް

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ  ކޮުށްެގންބެހޭ މީހުންނާ މި ބިލު ޝެއަރ ވަރަުށް ދިގު ބޮޑު ބިެލއް. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ މިކަމާ

ހިއްމު ފަހަރަކު ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މިފަދަ މު  ކޮންމެ ،ކުރުމަުށް. އެހެންވީމާ، ެއކަުށީެގންވާ ަވގުތު ނުލިބި

މަކުަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަުްށގެންދާަކން މިއީ

ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، ިމ ބިލުގައި ހުރި ބަެއއް ކަްނތައްތަކަުށް ބަލާއިުރގައި ސިާޔސަތު ކަނޑަެއޅުމުގެ ވާހަކަ 

ފެންނަނީ އަޅުގަނުޑމެންގެ ކުަޑކުދިން ސްކޫލުަތކަުްށ ފޮނުވަިއގެން އެ ކުދިްނގެ  އަުޅގަނޑުމެނަުށް މިހާރު މި ،ދައްކާއިރު 

ނުފޯރާ ންނަުށް އަތްގޮސް ައޅުގަނޑުމެރުަގއި، މި ަކންކަން ސިޔާީސވެގެން ބިނާކުރަން ބަލާއިމުޅި ތަޢުލީމީ މުސްތަޤުބަލު 

ހިސާބަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަިރންގެ ކަންތައްަތއް ގޮއްަސވާ ަމންޒަރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެދންމެގައި އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ 

ަވކި ސަރުކާެރްއ  ،ގަުކރެއްވީ ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް. އެ ވިދާޅުވަނީ ދައްަކވަމުން އެ ފާހަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ާވހަކަފުޅުއިްއޒަ

ހެންވީމާ، އޮތީ. އެ މިކަން ކޮުށްފައި މި ކޮުށްނުލާންވެގެންނޭ ރައީސް ޔާމީންގޮތަކަުށް ބަދަލުކުރަން ކަންކަން ދޫ އައިމަ ވަކި

ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރޭ.  އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މީގައި އެަބއޮތް ކަނޑަައޅާފައި ސިޔާސަތު  އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ

ގުޅޭ މީހުން އެއްެވގެން ޕްރޮފެޝަނަލް ބޮޑީއަކުން އަުޅގަނޑުމެންެގ  އްގެ ެވސް މިކަމާއޭގެބަދަުލގައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކެ

ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ އެންމެން އެަކއްެޗއް ކިަޔިއގެން ކަނަޑއަޅަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް  ،ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު އެންމެން
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 600ގޮތުން  ގިނަ މީހުން ތަމްރީނުކުރީ ބުނުމުގެ ނައިރަުށް ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ބަދަލުވެ، ތިމަންނާމެންނޭ އެންމެއަން

މަސިސްޓުން އޮންލައިނުކޮުށް ތަމްރީނުކޮުށްގެން ނެރޭ މަންޒަރު މިއީކީ އަުޅގަނޑުމެން ބަލާކަުށް ބޭނުންވާ މަންޒަރެއް ނޫން. ފާ

ވީހާެވސް ކޮލިފިކޭޝަން  ،ަޓކައިޒާމު ވީހާވެސް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ންގެ ތަޢުލީމީ ނިއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ައޅުގަނޑުމެ

ގިނަ މީހުން ތަމްރީނުކުރީ  ރަނގަޅު ގޮތެްއަގއި ރަނަގޅު ދަރިވަރުންތަކެްއ ތަމްރީނުކޮުށްެގން ނެރެން. އެހެންވީމާ، އެްނމެ

ގެންދަނީ ސްޓުން ވެސް މި ޓްރެއިންކުރަމުންސިމަނުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިނުކޮުށް ފާތިމަންނަގެ މިނިސްޓަރުކަމުގަޭއ ބު

 ދާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަްނ އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މި . މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ވެގެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ހަމަގައިމުއަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު  އީދައްކަނީ ސިޔާސީ ވާހަކަ ެއަކންޏެއް ނޫން. މި

އޮންަލއިނުކޮުށް ، އިމަސީއަކަުށް ވަދެފަިއ އޮންަލިއނުކޮުށް ޓްރެއިންކޮުށްަފއި ހުިރ ނަރުހަކާވެސް ބޭނުމެްއ ނޫން ފާ

ކަންކަމަކީ  މަސިސްޓެއްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާކަުށް. މިުނކޮުށް ޓްރެއިންކޮުްށފައި ހުރި ފާއޮންލައި، އިޓްރެއިންކޮުށްފައި ހުރި ޑޮކްޓަރަކާ 

ރާ ކަންަތއްތައް. ޔުނިވަރސިޓީތަކަުށް ޮގސްގެން މީހުން ބޮޑެތި ޚަރަދުޮކުށްގެން ދަސްކު ،ުށް ކިަޔިއަވންޖެހޭވަރަުށް ރަނަގޅަ މިއީ

މި ިސޔާސަތު ، ލަންހެންވީމާ، މި ސިސްޓަމު އެކުަލވާއޮންނަީނ ވަރަުށް ދޯދިޔާ ސިސްޓަމެއް. އެ ހަމަ މި ރާއްޖޭަގއި

ވަިކ ޕާޓީއެްއގެ ފެންވަރެްއގަެއްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެކަން  . ހަމަެއކަނިއިޖެހެނީ ޤައުމީ ފެންވަރެްއގައެކުަލވައިލަން

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަބއެއް މާއްދާތަކަުށް ބަލައިލާއިުރަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން 

މި މަންހަޖުގެ  ،ެރެވމުންދާއިރުގައި ެއއްޗެހި ަތއްޔާރުކު މެންގެ ސްކޫލު ކުދިންެގ ޓެކްްސޓު ޮފތްތަކާއަޅުގަނޑު ،ބޭނުންވޭ

ޓަކައި. މިހާރު ެވސް ވީހާވެސް ބޮަޑކަުށް ސިޔާީސނުކޮުށް ކުރުމަުށް ކުރެވެމުންދާއިރު މިކަންކަންކަތް ކަންތަކުގެ ތެޭރގައި މަަސއް

އި އްޖޭގެ ަރއީސްކަން ކޮުށްފަެގ ސޯޝަލް ސްޓަޑީގެ ފޮުތގަިއ ލީޑަރުންޭނ ކިޔާފައި ީމގެ ކުީރގެ ިދވެހިރ6ާވެސް ގްރޭޑް 

ރުަގއި ހަމައެކަިނ އެކިެއކި ފަރާތްތަުކގެ ފޮޓޯތައް ހިމެނިފައިވާއިުރަގއި، މިާހރު އަލަުށް ފޮތް ތައްޔާުރވެގެްނ ނުކުތްއި ތިބި

 ގެަރއީްސގެ ފޮޓޯއާއި ަރއީސް ޔާމީން ލާފައި ޗައިާނގެން ހުރި ހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް ަކނޑައިގެ ފޮޓޯ ލާފަިއ، ދެރައީސް ޔާމީން 

ުށް އީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަހަމަޖެހޭ ސިޔާސަތެއް ނޫން އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަމަ މިީއ ފޮޓޯއާއި ލަިއގެން ހެދީ

ކޮުށްަފއި ތިބި ހުރިހާ ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކިަޔވައިދޭން ބޭނުންވަނީކީ ަހމައެކަނި ލީޑަރަކީ ަރއީސް ާޔމީނެކޭ

ތިިބ މީހުން. އެ މީސްމީހުންގެ  ކޮުށްފައިުށްގެން ވެރިކަން ން އިންތިޚާުބކޮއެންމެންނަކީ ވެްސ ހަމަ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތު

ބޮޑަުށް ސަރުކާރުން އެިޑއުކޭޝަުނެގ  ވާހަކަތަަކކީ ވެސް ހަމަ ކުދިންނަުށް އެނގެންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މާ

ައޅުގަނޑު  ތްތެރި ަރއީސް.އިއްޒައަުޅގަނޑުެމން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ކޮުށް ސިާޔސީކޮުްށެގން އުޅޭކަން މިއީދާއިރާ ހަލާކު

ސްމީހުންނުަށް ވަަނ މާއްދާއަުށް ބަލައިލާއިުރަގއި ޓީޗަރުންނާއި މީ 10ނޫުނގެ މި ގާ، ހަމަ އަދި ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

ކުރާ ިއ ތަޢުީލމީ ދާއިރާެގ މަސައްކަތް މި މާއްދާެގ )ތ( ގަކަނޑައަޅާަފއި އޮތްއިުރަގއި، ިލއްޔަތުަތއް މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫ

ޝައުޤުވެރިކަްނ  މީހުންގެ ންނާއި އެހެނިހެން ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަުރ މަތިކޮުށް މަސައްކަތުގައި އެ ޓީޗަރު

މި ވާހަކަ އޮންަނއިރުަގއި ެއކަުށީެގންވާ މުސާރަެއއް ޓީޗަރުންނަުްށ  ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛ޓަކައި ކުދެމެހެއްޓުމަުށް
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ްނ އޮތޯރިީޓ ވަނަ ާބބުގެ ކޮލިފިކޭޝަ 9ތުމަީކ މުހިއްމު ަކމެއް. ޭއގެއިތުރުން ެއކަން ވެްސ ކަނޑައަޅާަފއި އޮ ،ލިބޭނެކަން

ގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ކަނަޑއަާޅިއރުގައި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު، އެ އޮތޯރިީޓގެ ތިބެންޖެހޭ މީހުން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ސާފުތާހިރުކަުމެގ ގައި ސްކޫލުތަކުގެ  އްދާގެ )ބ(ވަނަ މަ 26މުހިއްމުކަމަުށް ދެކެން. އަދި ކޮންމެހެންވެސް މީގެ ހިމެނުން 

އެ ފާޚާނާތަްއ ، ނާތައް ސާފުކޮުށް ބެލެހެއްޓުމާއިކޫލްތަކުގެ ފާޚާޚާްއޞަ ޮގތެއްަގއި ކުަޑކުދިން ދާ ސް ،ވާހަކަ ދައްާކއިރު

ގައި ދިނުމުގެ ވާހަކަ މި ބިލުއެކަުށީގެންވާ މުސާރަމީހުންނަުށް  އެ ،ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދުމާއި ސާފުކޮުށް ބެލެހެއްޓުމަުށް

ކާއިރު އަުޅގަނުޑ ކޮުށް ލަިއސަންސް ހޯދާ ވާހަކަ ދައް ޖިސްޓްރީރަ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު ެދކެން. ޓީޗަރުން  މުމުިހއް ގެނައުމަކީ

ކަުމެގ ސަނަދު ޮއވެގެންތޯ އެކަން ީޓޗަރުންސް ނަގަިއގެން ކިަޔވައިޭދ ފެންވަރުަގއި ވެސް ަލއިސަ  ސުވާލަކީ ޑިގްީރއަުށް

ވަރަުށް ގިނައިން ހަމަ ޕްޮރފެސަރުންގެ ގޮތުްނގެ އަންާނނީ ޓީޗިންގ ކޮލިފިކޭޝަން  ކުރެވޭނީ. ޔުނިވަރސިޓީަތކުަގއި 

 ... ލީމީބެހޭ ތަޢު ނުހުންނަ، އެކަމަކު ކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ ޒައިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް . އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު

 .  މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަުށް

 

 މް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީއިނގުރަ 

ވާ ތަޢުލީމީ ބިލަކީ އަުޅގަނޑު  ޝުކުރިއްާޔ  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ތެރެއަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި

ތަޅުމުގައި މި މަޖިލީހުގެ  ރި ބިލެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އުމަުށް ބޭނުންތެޤަ އެހާމެ މިހަމަ ،މުމުހިއްދަންނަވާނީ ވަރަުށް 

ވެްސ  ަވޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި ވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުންޓީތަކަުށް ނިސްބަތްވެދެްއކެވި އެމް.ޑީ.ޕީ ައދި އެހެން ޕާވާހަކަފުޅު

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ަބެއއް ބޭފުޅުން ހަމަ މި ބިލުގައި  އެ ،މުކަން. އެހެންނަމަވެސްހަގަކުރަްއވައިފި މި ބިލުގެ މުހިއްފާ

އުމެއް ޤަ، ަކަވއިފި. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީދައްގޮތުން މި ބިލަުށް ހަމަ ދެކޮޅަުށް ވެްސ ވާހަކަފުޅު ބައެއް ކަްނކަމާ ބެހޭ

މުޅި ޤައުމު އެއްކޮުށް ތަޢުލީމީ ތަ އުމެްއގެ ޒުވާން ޖީލު ނުވަޤައުމެއް ކުރިައުށްދިއުމުގައި ކަމަކަުށް ވާނީ އެ ޤަ، ބިނާކުރުމުގައި 

ފަހުން ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ގެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަުށް އައި ނކަންނޭ ރަނގަުޅ ތަޢުލީމެއް ދިނުން ،އުމަކަުށް ބިނާކޮުށްޤަ

ކުރުމަުށްޓަކައި ރައީްސ ޔާމީން ވަރަުށް ގިނަގުަނ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުރަްއވަމުން އެބަ ގެންަދވާ. އެކަްނ ހަރުދަނާ

 ޓީޗަުރންނަުށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ،ެގ ވަރަުށް ގިނަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަަގކުރަްއވައިފި. އެގޮތުނޕީ.އެމް.ޑީ

ަކމެއް ކުރަމުން ގެންަދވާކަްނ  އެ ހުރިހާ ،ތަކާއި އެހެނިހެން ވެސް ތަންަތން ރަނގަޅުކޮުށް ްސކޫލްތަާކއި އަދި ކޮލެޖު، ދެވި

ެއުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ނުބައި  އަުދގެ ސަރުކާރަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،ހަމަ އަޅުގަނޑު އުފަާލއެކު ފާހަގަކޮުށް

ކުރެިވއްޖެ. ނުބައި ތަޢުލީމެކޭ ޖުރިބާތަޢުލީމެއް އިންސާނުންނަުށް ދެވުނީމާ، އެކަންކަުމގެ ހިތި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަ



51 

 

ހުންނަ  އެ ،ކަާމއިމުން އެ ތަޢުލީމެއްގެ ނުބައިދެވެދިނުމުގައި ނުބައި ތަޢުލީމެއް  އިންސާނަކަުށް ތަޢުލީމު، މިދަންނަވަނީ

ުށް ލިބިފައި ހުންނަ މީހަކަ އެ ތަޢުލީމު ކުރެވޭނީްނ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތަޞައްވުރު އަނިާޔވެރިކަމާއި ަޖއްބާރުކަ

 ނަުށް އެ ކުރި ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ކިބަިއން އަޅުގަނޑުމެންޒިންމާދާރުކަމެއް އަދާކުރަންޖެުހނީމާ. މި ޤައުމުގައި ވެރިކަން 

ޢުލީމެއް ނުބައި ތަ ،ލިބިވަޑަިއގެން ުޑ ދަންނަވާނީ ތަޢުލީމު ހިނގައްޖެ. ރައީސް ނަޝީދަކީ އަުޅގަނމަންޒަރު ފެނިގެން

ތަޢުލީމެއް ލިބިގެން ހަމަ އެގޮތަުށް ރަނގަޅު  ރައީސް. ކުރި ނުލަފާ ވެރިއެކޭ. ިއއްަޒތްތެރިލިބިގެން މި ޤައުމުގައި ވެިރަކން

އުމުން ހާމަެވގެްނ ންވަރު ިމއަދު މި ޤަކުރާނެ މިއިރުަގއި އެ ަރއްޔިަތކަުށް، އެ ަޤއުމަކަުށް ފައިދާނަކުރަމުން އަންވެރިކަން

ަމންޒަރު. މިއީ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު  ދަނީ އެ އެބަދޭ. ރައީްސ ޔާމީންގެ ކިަބއިން ފެނިގެން އެ

ނަވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވަަޑިއަގންނިސްބަތްވެ ކަުށް ބޫލުކުަރއްވާެނ ހެްއކެކޭ. މިތާނަގއި ަބެއއް ޕާޓީތަގަ ވެސް

އުމު ޤަ މުޅިން ؛އުމުގެގައި މި ޤަ 2008ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިުރގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތަުށްއަރަނީ ކީްއވެާބއޭ ފާހަގަނުކޮުށްލީ 

ކަމަުށް ވިދާޅުވަމުްނ  ެއްއ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ދައްކާނެއެހެން ދިވެހިރާއްޖެ، ބަދަލުކޮުށްލާނެ ކަމަުށް ވިދާޅުަވމުން

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަުށް ސިޓީއެއް ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅެއް ރައީސް ނަޝީދަކީ. އެްނމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ 

ދާދި ފަހުން އެ ސިީޓ  ؟ގޮތުން ީކކޭތޯ ދެކިަވޑަިއގަންނަވަނީ ކިާޔފައި ރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމްދީން ބޭއްވުމާ ބެހޭ ފޮނުވީ މި

އެއީ އިޚްތިޔާީރ މާއްދާއެއް ކަމަުށް ހަދަން  ނޑުމެްނގެ ތެރެައުށް ލީކުވެގެންިދޔައީ. އިސްާލމީ ތަޢުލީމުސް އަުޅގަވެ

ބޭފުޅުން ައޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ ސަރުކާރުގެ  ގެަރއީސް ނަޝީދު އިސްނެންެގވި ނޫންތޯ. އެހެްނވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީ ން،އެމް.ޑީ.ޕީ

ބިލުތަެކއްެގ ޮގތުގައި ގާނޫނުތަެކއް ގޮތުަގއި  ،ނި ކަންކަްނ ރަނގަޅުކޮުށް ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ަކންކަމުގައި ހުރި އު

ނގެ ކުރަން ކުާރ މަސައްކަތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ކަންނޭބިލުތަކާއި ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހަުށް

 ،ތަނަުށް އައިއްސަ މެން މިޢަލީ ޢާޡިމް  ގެ އިސް ސަުފގައި ތިިބ އެންމެ ރަނގަޅަުށްއެއްބާރުލުންދެްއވަން. މިއަދު ެއމް.ޑީ.ޕީ

 ... އިނގޭތޯ ހަމަ މިތާައޅުގަނޑަުށް ފެނޭ އައިއްސަ މެން މަދު ޞާލިޙްމް މުޙައް ބްރާހީއިމިތާ ތިއްބެވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދެވުމަުްށ ތަުށް ކުރިއަުށް ނަ ަގާވއިދާ ެއއްގޮއޮން ހިނދުގައި އެ ކިޔޭ  މަޖިލީހުގައި މެންބަރެއްގެ ނަން .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ދަންނަވަން. 

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހިމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަުޅގަނުޑ  ،މު މަސައްކަތެކޭ. އެހެންނަމަވެސްމަސައްކަތަކީ ހަމަ ވަރަުށް މުހިއް ރުކާރުން ކުރާމިތާނގައި މި ސަ

މި ބިާލ ގުޅުންހުރި ވާަހކަެއއް އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއީއ  ވެސް މިއީވާހަކަައކީ  އުޅެނީ، މި ދަންނަވާލަން މި

މު ދެއްޯތ ސިޔާސީ ޕާޓީ ިނޒާމަކުން ންދިއުމުަގއި މިފަދަ ބިލުތަކާ ެއއްވަރަުށް މުިހއްގެޤައުމު ކުިރައުށް މިސާލަކަުށް މި
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 ބޭފުޅުންގެ ވެިރއަކަުށް މި ންޖެހޭ. އެއިރުަގއި އިނދިކޮޅު ޕާީޓއަކީ ިޒންމާދާރު ޕާޓީއަކަުށް ވާވެިރކަން ހިންގާ ، ވެރިކަންކޮުށް 

ިކޔުްއާވ ްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ ެއއްޗެހިބޭފުޅުން ސައިމާލަމުގައި އި  މި !ތު ހުންނެވީ ރަީއސް ނަޝީދު. ބައްލަވާގުވަ

ވެްސ އި މް ވެސް ހަމަ އިއްެޔގަޢަލީ ޢާޡި، ކިޔަނީ. އެހެންނަމަވެސްއިނގޭތޯ. ރައީސް ނަޝީދަުށް ފެންނަތާނގައި ސަނާ

ރަީއސް ނަޝީދަކީ  ،ނުކުމެ ހުއްޓާ ވިދާޅުވީ ހަމަ ނުކުމެއަޅުގަނޑު  .ދާން އެބަހުރިނމާލަމުގައި އަުޅގަނޑު ަހމަ ހަ ސައި

ނުެކރެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޅުކުޮށް ކުރިމަތީގައި ދަންނަވަންބޭފުޅުންނަުށް ފާ އެ މުޚްތާރު ވެރިއެކޭ. އެކަަމކުޚުދު

މި  ،ޤީޤަުތަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ސް އަސްލު ޙަބޭފުޅުން ވެ މި ުށަހެޅުނީމަފަދަ ބިލުތައް ހުއުޅެނީ މި ދަންނަވަން މި

ޖެހޭނެ. ކަންކަމަުށް ސަނާ ކިޔަން ކޮުށްދޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. މި ދަްއކާއިރު ަސރުކާރުން މިކަބިލުތަކަުށް ވާހަ

ތުންނަުށް އޮޅުވާލަިއގެން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާއިރު ރައްޔި އެހެންވީމާ، މިތާނގައި ފާޑުފާޑު ވާހަކަ މި

ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  ދެްއކުމަކީ ވަރަުށް ިޒންމާދާރުކަން ކުޑަހަކަފުޅުވާ

 ަރއީސް ޔާމީން މި އި،ސަުރކާރަުށް ސަނާިކޔަ، ބިލުތަކަުށް ވާަހކަފުޅުދަްއކަާވއިރު މިއަދު ސަރުކާރާ ަބއިވެިރވެ ،އޮތީ

ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރުކަމަުށް ވާނީ. މިތާނގައި އެ ޭބފުޅުން ބައިވެިރވާންވީ. އެއީ މި  މި ކޮުށްދެއްވާ ކަންތައްތަކަުށް

އެޅުވީމަ ެއްއޗަކަުށް ުނވާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނާމުބޭފުުޅންގެ ބޮލުަގއި ވަްއކަމުގެ ަބދު ވަްއކަންކޮުށްފައި އެހެން

ންކަްނ މާ، ޒިންމާދާރު ބޭފުޅުންގެ ގޮތަކީ މިފަދަ ސަރުކާރެއް ލިބުނީމާ ސަރުކާރަުށް އެއްބާރުލަިއގެން ކައެހެންވީ

އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ރީއްޗަުށް  ވާހަކަދައްާކއިރު؟ނުކުރެވެީނ ބިލުތަކަުށް މުުކރުން. ކީއްވެތޯ ހަޖަސައްކަތްގެންދަން މަކުރިއަުށް 

އެނގޭ އެްއޗަކީ ރައީްސ . ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ކިޔަން މި ދެއްކިއިުރަގއިވާހަކަ މި ބިލުތަކަުށްބޭފުޅުން  ތިބިން އިނގޭތޯ މި

 ކުީރ އިނގޭތޯ. ރައީސް ނަޝީދު. ރައީސް ާޔމީނެއް ނޫން ވައްކަންކުރީ. ރައީސް ނަޝީދު ވައްކަން ޔާމީނަކީ ވަެގކޭ

ކަްނ ީއސް މިތާނގައި ވާހަކަަދއްރި ރައިްއޒަތްތެ ވާހަކަވާހަކަ؛ ީކއްެވގެންތޯ މިބޭފުޅުންނަުށް މި .ކުރީ އިނގޭތޯވަްއކަން

ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަުށް ދެރަންތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙައެްއވެސް ފުރުޞަތެއް ނުލިބެެއއް ނޫ

 .. ކަންކަން. މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮކޅަކަުށްފަހު( އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ަވގުތު .ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޙައްމަދު ވަޙީދު ިއބްރާހީމަުށް. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ނުންވަނީ މި ޤަުއމު ނުކިޔަވާ ތިބި މީހުންެގ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭ

އަހަރުގެ ާބނީ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫްނ  30ތެރެއިން އަލިކަމެްއގެ ތެރެައުށް ގެނެސްދެްއވީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ރަން 
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ތެިރ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އަސާސީ ތަުޢލީމުން ފައްޓަވަިއގެން ޕީ.އެޗް.ޑީއާ ހަމައަުށް މި ތަޢުލީމު ެގނެސްދެއްވީީތވެ  އިްއޒަތް

ރައީސް އަްލއުސްތާޛް ަމއުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެއް ދަންނަވަން. ިމއީ ހަނދާންހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލުގައި އަނެއް ވާހަަކއަކަުށް މި ޮއތީ އިސްލާމް ދީނުގެ ވާހަކަ މަްޤޞަދުގެ ތެރޭަގއި ގެނެއްސަ. 

ސްލާމް ދީނާ ޚިލާފަުށް އެއްެވސް މާއްދާެއއް ކިަޔަވއިނުދޭނެ ކަމަކަުށް ަގދައަޅައި ަބޔާންކޮުށްފަެއއްނުޭވ. އެހެންނަމަވެސް، އި

މިހެންވުމުގެ ނަތީޖާއަކަުށް އިހަކަުށްދުވަހު ހުއްދަދިން ސްކޫލެއްގައި ާޗޗުގެ ވާހަކަތައް ގެނެްސ، ޗާުޗގެ ފޮޓޯތައް ގެނެސް، 

ތްތައް ބަހައި، ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުނު ހިސާބުން އަދިކިރިޔާ އެނގުނީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ގެނެސް، ސްކޫލަުށް ގެނެސް ފޮ

ބަޔަކު މި މައްސަލަނުެޖއްިސ ނަމަ މިކަން ދާނީ މިހެން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަޤުއމެއްގެ ތަޢުލީމީ ސިާޔސަތު 

ލަނީ އަނިާޔކުރާ މީހުންގެ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ އަނިޔާެވރިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަުށްޓަކައި. މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް ގޮވާ

ކިބައިން ސަލާމަތްެވ، އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަުށް ނަޞްރުދިނުމުަށް. ތަޢުލީމުގެ ހުރިހާ ވެސް ަމޤްޞަދަކަުށް ވާްނވާނީ މިހެން. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އިހަކަުށްދުވަހު ވެސް ެފނިގެންދިޔައީ ތަޢުލީމު ލިބިގެްނ ތިބި ކަމަުށް ބުނާ ބަޔަކު، 

ތުގައި އެކަން ކުރި މީހާ ހުރީ މުޅިން އެހެން ތަނެއްަގއި. ފިންގަރޕްރިންޓަރ ފެނުނީ ެއހެން މީހެއް. ޖަލުގައި ހުރީ ޙަޤީޤަ

މުޅިން އެހެން މީހެއް. މިއީ މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، ިމކަހަލަ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރަން ވެއްޖެ ކަމަުށް 

މަޤްޞަދު އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ؟ ވާހަކަަދއްކާފަިއ އިސްލާމީ ކަްނކަން ކުރުްނ ؟ ވަންޏާ ކޮބައިޯތ ތަޢުލީމުގެ ޭބނުމަކީ

ލާޒިމްކުރާ ެއއްެވސް މާއްދާެއްއގަެއއް ނެތް ިއސްލާމީ ތަޢުލީމާ ބެހޭ އެްއވެސް ކަެމއް މި ަތޢުލީމުގެ މި ސިޔާސަތުަގއި 

ނުގެ ނަން ޭބނުންކޮުށްގެން މިފަދަ ޒާތުެގ ކަނޑައެޅިފަ. ކޮބައިތޯ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާއިރު. ިމއީ އިސްލާމް ދީ

ކަންކަން ކުރުމަުށް ޖާގަ އޮްތ ކަމެއް ނޫންކަން އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވެނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަޤއުމެްއގެ 

ކިރިޔާވެސް  އެްއވެސް ހާލަތެއްަގއި ވަިލއްުޔލްއަމުރަކަުށް ހުންނަ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ ޙާކިމަކަުށް ހުންނަ ބޭފުޅަކު އިސްލާމް ދީނަުށް

 ފުރައްސާރަވާ ގޮތަކަުށް ވާހަކަފުޅެއް ނުދައްަކވާނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް. 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއަލިފުުށީ ދާއިރާގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑަުށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއަގއި، ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައީސް މިހާރު ވަގުތުދިނުމުަގިއ ކިހިނެއްތޯ ތި އޮންނަނީ؟ މިހާރު ޕާޓީން ބުނެގެންތޯ ނޫނީ ރައީސަުށް ފެނިަވޑަިއގެންނެިވ 

ތި ދެއްވީ މިނެޓެއްހާއިރު.  ގޮތަުށްތޯ އަުޅގަނޑު އަހާލަން ބޭނުންވަނީ. އެްއކަލަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރުށް

އެހެންވީމާ، ޕާޓީން އުސޫލެއް ކަނޑައެިޅގެން ރައީސަުށް އަްނގާފައި އޮތީތޯ ނޫނީ ރައީސް އަމިއްލަ ވިސްނުންފުުޅގައިޯތ 

 އަހާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުންގެ ވަގުތާ ފަތާުތވީމަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫން. މި ތަނުގައި، މި ގޮނީޑގައި އިންނަ މީހާ ހަމަ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް 

ގަާވއިދާިއ، އަދި އިްއޒަތްތެިރ ޕާޓީތަކުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުޫސލުތަކާ އެްއގޮތަުށް. އެގޮތުން، 

ަޅއި އަްނގަވާަފއި ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކޮންމެ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަްނވާ ަވގުތު ަކނޑައަ

މަޢުލޫމާތަުށްޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު މި ގޮނޑީަގއި މި ތަނުގައި އިނަސް، ކުީރަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 

ންބަރުންނަުށް ސިކުންތު ދިންތައް ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެ 30އެކޮޅު ގޮނޑީަގއި އަުޅގަނުޑ އިންއިރު އަުޅގަނޑަުށް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ހަމަ މަޢުލޫމާތަުށްޓަކައި އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ރިޔާަސތުން ވަކި ގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑު 

ކަނޑަެއއްނާޅަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަގުތު ދިނުމަުށްޓަކައި އެ ޕާީޓއަކުން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން 

މި ގެންދަނީ. އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލީ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ކުރިއަުށް 

 އަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

 ،ނެތިން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީފާޑުިކޔާކަުްށ ދަންނަވާކަުށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވަކި ބޭފުޅަކަުށް 

 އޮތޭ އަސާސީ ގާނޫުނގައި ބަޔާްނކޮުށްފައި ކޮންމެނޑުމެންނަުށް ކަނަޑއަޅާަފއި އެބަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުސްތޫރު ައޅުގަ

ެގ ިވޕްލައިނަކަުށް ނުވަަތ ޕާޓީްނ ޕާޓީ ނޑުމެން ހުވާކޮުށްގެްނ މިތިބީއިނގޭތޯ. އަުޅގަ މެންބަރަކީ ހަމަހަމަ މެންބަރެއް
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ފުރަތަމަ ، ޝްވަާރކުރަން އޮތީކީ. އެހެންވީމާމަ ހުގައިލީކަންކަން ކުރުމަުށް މިތާ މަޖި ،ކަނޑައަާޅ ުއސޫލުތަކަކަުށް ޫނން

 ައސާސީން ލިބިދީފައި އޮތް ހަމަހަމަކަމުގެ މައްޗަުށް. ނޫނުޤާުޅގަނޑު ެދކޭގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ ޖެހޭނީ އަބައްލަވަން

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ކަމަުށް ބަލައެއްުނގަންނަން. އަުޅަގނޑު މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުން ޢަމަލު މި ކުރަީނ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި މިތަނުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަިއގެްނ 

އެ އުސޫލުން މި ގެންދަނީ. އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުުށީ ދާއިާރެގ  ،ތީކުރިއަުްށވަަޑއިގަންަނވާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް.

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުުށީ

ތުން ފުރަތަމަ ެއއްެޗއް ގޮ ނގޭތޯ. ައުޅގަނޑު ހަމަ ވަގުތު ދެްއވުމާ ެބހޭއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ އި

ކަުށް ތަފާތުކުރުމެއް އިެރއްަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެްއވެްސ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަނަން. އެމް.ީޑ.ޕީައކުން ެއއްެވސްލާއިދަންނަވަ

 ނެ. އަންގާަފއެއް ވެސް ނޯންނާނެ.ެވސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމާފައެއް ނޯންނާ ޭދކަުށް ހަމަގައިމުވަގުތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި ރިޔާސަތުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލަުށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއެރުީވ. މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަ 

 ފަރާތުން،ގެ ރުވަން. ސަރުކާރުނާ ގުިޅގެން އެްއވެސް އެްއެޗއް ވިދާޅުާވކަުށް ފުރުޞަތެއް ދިޔަ ކަންކަމާޖަވާބުދާރީވަމުން

ސްގެ މަރުޙަލާ ކުިރއަުށް ހުަފއިވާ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ބިލުެގ ބަފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާ

 ދަނީ.  މި

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުުށީ

ންވާނެތީ އަދިވެްސ ހަމަ ރި މެންބަރުން ވެސް ހަމަހަމަކޮުށް ަވގުތު ބޭނުތަޢުލީމާ ބެހޭ ބިލަުށް ހުރިހާ އިްއޒަތްތެ

ގޮތުން މިތާ  ލަތު ޕާޓީއަުށް ލިބެނީ ވަރަުށް ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް. އެހެންނަމަވެސް، އަމިއްލަލާނަން. މިސާލަކަުށް އަދާއިދަންނަވަ

ގޮތުން ދެއްކި  ހިނގަްއޖެ އަމިއްލައިނގޭތޯ. ކުރީަގއި  މިނެޓު  5ލިބޭ ރައްވާ ބޭފުޅުންނަުށް މިހާރު އެބަތަމްސީލުކު

ައޅުގަނުޑ ، މިނެޓު ލިބިގެްނ ެވސް. އެހެންވީމާ 1ލޫފް ވާހަކަދެއްިކ ދުަވސްވަރު ޚްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަ ،ދުވަސްވަރު 

ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިެދއްވަން ރިޔާސަުތގަިއ  ،އަރިުހން އެދެން ގެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވަންޏާ ައޅުގަނުޑ  . ދެން މި ބިލާ ބެހޭ ހަރޭއްަޔތުން މަސައްކަތްކޮުށްދެްއވަސި ވާ ބޭފުޅެްއގެ ހައިއިންނަ
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މެންބަރުންނަުށް ފެންނަ ގޮތުަށް ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް މިހާ ބޮޑު ބިލެއް މިހާ ކުޑަ ވަގުުތކޮޅެްއގެ ތެރޭގައި ުކއްލިއަކަުްށ ިއއްޔެ 

ހަމައަުްށ  ސްދީގުކުރުމާބިލު ތަ ،ވޯޓަުށް އަަހއި، އިެސއް ނިންމާލަހުމަެވސް، މިއަދު މީގެ ޮބޑު ބަފުރުޞަތު ލިބުނީ. އެހެންނަ

ޞަތު ނުލިބި މި ދަނީ. މަ މިކަމުެގ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެްއ މީގެތެރެއަުށް ިހއްސާކުރާނެ ފުރުދިޔައި

 ާއއިމިކަަހލަ ބިލުތައް ެއއް މަރުޙަލާ،އަުޅގަނޑު އެދެން، ޅަުށް ދާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާމިީއ އެންމެ ރަނގަ، ވީމާއެހެން

ތާނގައި ގެންދެވޭނެ ގޮެތއް  ގޮތަކަުށް ކުރިއަުށް އޮތް  ނުލާ ވާނެއިާލފައި އެއްުދވަހުން ނިންމައިއަނެއް މަރުޙަލާ ކުރުަގޅުވަ 

.ޑީ.ީޕ ވެސް އެމް ލާއިރު މިއީ ހަމަގައިމުއިނަވަތުން އަޅުގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންގޮ އިެދއްވަން. ދެން މި ބިލާ ބެހޭވަދައްހަ

ހިސާބަުށް ނައިސް މިހާ ދުވަސްވެަފއި  ހެދި މި ލެއް. ކޮންެމެވސް ސަބަބުތަކަކާުކރެވިފައި އޮތް ބިެވސް ޑްރާފްޓު އިސަރުކާރުގަ 

ހުރި ވަރަުށް ގިނަ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް. ޅުގަނޑު އުފާކުަރން. މީގައި އެބަތަނުަށް އައީތީ އަ އޮތީ. މިއަދު މި ބިލު މި 

ހަމަކުރުމަުށްޓަކައި ވަރަުށް ގިނަ ބައެްއގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް މީގެތެރެއަުށް އެހެންނަމަވެސް، މި ފުރި

ވަންނަންޖެހޭއިރު އެކަން ނުކުރެވި މީތި ކުރިއަުށްގެންދަންޖެހޭތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ނެ ވާހަކަ އޮތީތީ އަޅުގަނޑު އުާފކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކުދިންނަުށް މި ބިލުގައި ހަމަހަމަކޮުށް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ

އެގޮަތކަުށް ކަންަތއްތަކެއް ނުހިނގާ. ފުލްޓައިްމ  ،މިހާރުވެސް އުސޫެލއްގެ ގޮތުން އެގޮތަުށް ކަންތައް ކުރަން އޮތް ނަމަވެސް

ވެސް އެތާނގަިއ  އިދޭ ކުދިންގަިޑއިރު ކިަޔވަ  4ކުދިންގެ ގޮުތގައި އެ ކުދިން މިހާރުވެސް ސްކޫލުތަކަުށް ދިޔަސް ވެސް 

ދޮޅުގަިޑއިރު ބައިތިއްބާަފއި ފޮނުވާލަނީ. އެކަމަުށް ފަންނީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި ޓީޗަރުންނެއް އެތާކު ނުތިބޭ. ހުރިހާ 

ހެދިގެން  މިހާރު، އި ެގއަުށް ފޮނުވާލަނީ. އެހެންވީމާއުމުރުފުރައެްއގެ ހުރިހާ ކުދިންނެއް އެއް ކުލާހެްއގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅެފަ 

 ނުަށް އެ ކުދިން ،ކަމަުށް މިއަންނަ ގާނޫނުގެ ދަުށުން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން އެިޑޔުޭކޝަން މިނިސްޓަރީއަުށް ލާޒިްމވާ

ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ހަމަހަމައަުށް ޓީޗަރުން ތިބުމާއި، ކްލާސްަތއް ފުރިހަމައަުށް ގަޑި ނަަގއިދިނުމާއި އަދި ެއ 

ންތިޒާމުތައް ވެްސ ތެރޭަގއި ދެވޭނެ އިއެ ތެރަޕީތައް ކްލާސް ކަމަުށް ވަްނޏާ ޖެހޭރަޕީއެއް ދޭންގޮތުން ތެ ކުދިންނަުށް ޞިއްޙީ

. ދެން މިތާނގަިއ ޖެހޭނެ ކަމަުށްން އެކަން ތަންފީޛުކޮުށްދެްއވަންދާންޖެހޭނެ ކަމަުށާއި، އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީހަމަޖެހިގެން

ވާހަކަދެއްެކވިއިރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް އެ ޕާޓީއެްއަގއި ހުންނެވި  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފަލާޙް  ޚްއަޅުގަނޑުގެ އަ

 ދުމުޚްތާރުކޮުށް ޙަޤީޤަތާ ޚުގޮތުން ވަަރުށް  ބެހޭ . އެ ދުވަސްވަރާންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީސީލުކުރަމުންވަރު ސަުރކާރު ތަމްދުވަސް

އެކަން ނުހުއްުޓާވ އެ ފުރުޞަތު ދެއްިވކަމީ ޚިލާފަުށް ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅޭޮގތަުށް ވާހަކަދެއްިކއިރު ވެސް ރިޔާސަތުން 

ވެސް އަުޅގަނުޑ ތަމްސީލުކުރިން އެ ޕާޓީގަިއ އޭރުވެްސ، މިހާރުވެސް.  އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ހަމަގައިމު

ދީން މިތާ  ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްްޓރީއަކަުށް އިސްލާމް ސަރުކާރުަގއި ވެސް ހިމެނުނިން. އެމް.ޑީ.ޕީައކުން ހަމަގައިމު 

ވެސް  އްވާކަުްށ ސިޓީެއއް ފޮނުވާަފއެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަުށް ވެސް އެކަން އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ. ެއކަމަކުނުބާ

ދަްއކަާވިއރު އެއަުށް ޖަވާބުދާރީުނވެ އިްނނެވީތީ އަުޅގަނޑު އެކަމާ ހިާތމަކުރަން. މި ބިލުގައި ެއއް  އެކަހަލަ ދޮގު ވާހަކަ

ވާހަކަ ނެތީތީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެންނަން އޮތް ދަންފަޅިއަުށް ސްކޫލުތައް ހިންގުމުގެ 
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ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ މިހާރުވެސް ިއސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްެބވި ހުރިހާ 

ުށް. ެއއީ ެއއް ދަންފަޅީގެ ްސކޫލެއް. އެ އްދީން ސްކޫލަޘުަކނބަލުން މިހާރުވެސް ދަނީ ޣިޔާވަޒީރުްނގެ ދަރިކަލުން، ދަރި 

އެ ގޮތް ރަނަގޅުވީަމ އެ ސްކޫލަުށް ފޮނުވަނީ އެ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ސްޫކލުތައް ެއގޮތަުށް ބަދަލުކުރާކަުްށ ، ސްކޫލު

 ެއއްނުވޭ. ެއއީ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮތަުށް ައޅުގަނޑު ސިފަ ނުވޭ. އަދި ގާނޫުނގައި ވެސް އޭތި ހިމަނާކަުށް ބޭނުމެއް ބޭނުމެއް

ރަނގަޅަުްށ  އެ ކުދިން ،ނުކުރަން. ދެން މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ މީގައި ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ފާހަގަކޮުށްފައި އޮތްއިރު

އިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް، ައޅުގަނޑަުްށ އި ކަމެްއގެ ވާަހކަ ޭއގެތެރޭަގއި އަ  އެ ހުރިހާ ،ރުބިއްޔަތުކުރުމާިއ، ކާންދިުނމާތަ

، އިދޮރުަށް ހިނގަސަތު އެކަުށައަޅަްނވެެގން ދޮރުންބެހޭ ސިޔާ .ޕީ ސަރުކާރުގެ އެިޑޔުކޭޝަނާފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް ެއއީ އެމް.ޑީ 

ހެނދުނުގެ  ،މެނިފެސްޓޯއެއް ެއކުލަވާލަްނވެެގން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެޭރގައި ވަރަުށް ގިނަ ރަްއޔިތުން ފާހަގަުކރި ކަމެއް އެއީ 

، ކޫުލގައި ތިބޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާގޮސް ނިދިއައިސްަފއި ސް ސައި މައިންބަފައިންނަުށް ގެިއން ރަނގަޅަުށް ނުދެވޭތީ ކުދިން

 ޡިމް ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާައޅުގަނޑުމެން .ދިޔަިލޔެިވގެންއި ޯޓގަސްންަތއްތައް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެނިފެކަ އެ ސްކޫލުތަކުން

އްސަން. ކަހަަލ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖަ ދާނެއަދި ލުއި ކާނާއެްއ ލިބިގެން ޓަކާުށްސް ފާހަަގކުރެްއވި ގޮތަުްށ ކިރުތަވެ

ތަރުބިއްޔަުތވެގެްނ އަންނަ ކުޖަކަުށް ސިކުނޑި  ،ނެތުމަކީ އެީއ ކުއްޖާ ކަމެއް އެފަދަ އެްއވެސް ،އެހެންނަމަވެސް

ތެރެއަުށް ެއފަދަ ކަންކަން މީގެ، ވަނީ. އެހެންވީމާ އެޅޭ ކަަމކަުށް މިއި ރަނގަޅަުށް އުނގެނުމަުށް ހުރަސްއުޖާލާކަންމަތީގަ

  ...ފުރިހަމަވެގެން އައުން އެއީ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަުށް. މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުުށީ

ނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފު ލީމީ ސިޔާސަތުތަކުެގ ދަުށުން ުށ.ރައީސް. ތަޢުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

އަޅުގަނުޑެގ . ދަންނަވަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ސަލީމް މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްެވވީތީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރު

ރޫމުެގ ކްލާސް 6އަދި ދެ ބުރީގެ  ިއ،ވަލެއް އަޅައިެދއް ްސކޫވޭމަންޫޑގައި މި ސަރުކާރުން ޕްރީދާއިރާެއއް ކަުމގަިއވާ 

އުޅެނީ މުޅިން  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަން މިދަންނަވަން.  ޝުކުރު ަވރަުށް ބޮޑަުށް ސަރުކާރަުށް އަުޅއްަވއިދެްއވީތީ އިމާރާތެއް

ޓްރީކޮުށް ރަޖިސް ،ވަނީ ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮުްށފައި 42މި ބިލުެގ  .މި ވާހަކަެއއް ނޫން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ޓީޗަރުންނަކީ ލޭބަރ  ާރއްޖެއަުށް ެއތެރެކުރާ ؛ީޓޗަރުން ،. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީއެއްެދއްވާ ވާހަކަ ސަންސްޓީޗަރުންނަުށް ލައި

ގޮތަުްށ  ޑުން އެތެރެކުރާ ުކން ގޭެގއަުށް ގެންނަ ހައުްސ މޭރާއްޖެއަުށް ލޭަބރުން އެތެރެކުރާ އެޖެންސީތަ ؛މިނިސްޓްރީ
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. އެއީ އަުޅގަނޑަުްށ ފެނިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭަގއި ނުދާނޭޢުލީމީ ސިޔާސަތު ކުރިއަރަިއގެންއްޖޭގެ ތަރާ އެތެރެކޮުށްގެން މި

 ން އޭނަ ވެސް ރާއްޖެ އެތެރެކުރިކުރެވުނު ދުވަްސކޮޅެއް ފަހުުހރި ޓީޗަރެއް ވެސް އޭނަ ޑީޕޯޓު  އިކޮުށްފަސްކޫލަކުން ވަްއކަން

ިވޔަފާރިކޮުްށ  ،ދަރަނިވެރިވެަފއި ތިބި އި،ހަރަުށް ބަލާފަލަނީ ިގނަ ފަ މި ުށްޔަހިއުމަން ރިސޯސް ބަ ތަންތާނގެމި  ތަން.

ލޭބަރުން ގެންނަހެން  ،ލޭބަރ އެޖެންީސއެއް ހިންގާހެން ،ަވނީ ނަތިއްޖާައކަުށް، ލަނީ. އެހެންވީމާ ފެއިލްވެފައި ތިބި މީހުން

ުޅގަނުޑގެ ގެ މުޅި ރައްޔިތުންނަުށް. އަރާއްޖެއަުށް ޓީޗަރުން ގެނައުން. އޭގެ ގެއްލުން މި ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭ

ނުދޭ. ރާއްޖޭަގއި  މަކުތަެބއް މަދަރުސާއެއް ނެތް އެްއވެސް ޒަމާނެއް ،ިތމަރަފުުށީގައި ސްކޫެލއް ،ޓަކީުށްހަނދާނުގައި ތިމަރަފު

ންެގ ިމ އަކަުްށވީ އެޑިުޔކޭޝަޖާނެއް. އެކަަމކު ނަތީތަ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ތިމަރަފުުށްޓަކީ ތަޢުލީމަުށް ވަރަުށް ލޯިބކުރާ

އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދިޔަކަން. މީ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެ ހަލާުކވެހުރެ ތިމަރަފުުށީގެ މުޅި ތަޢުލީ މަލުތަކާޢަ

  ...ޖެހެނީދަންނަވަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ގެދާއިރާ އުތުރު ހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ޝާހިދަهللا ދުމެންބަރު ޢަބް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ގޮތާ  ވާމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ތަޢުލީމުގެ ބިލު ކުއްލިއަަކުށް މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅައި

ގެންަދވާތީ އެކަން އަުޅގަނޑު ކުުްށެވރިކުރަން. ތަޢުލީމުގެ މިސްރާބު ހާ ބޮޑު ބިލެއް ކުރިއަުށްޚިލާފަުށް ކުރުގަޅުވާަލއިގެން މި

ުރގެ ކޮންޓްޯރލްގެ ދަުށަުށް ތަޢުލީމުގެ ިނޒާމު ހަރުތަކުގެ ތެރެައުށް. މުޅި ސަރުކާއަ 1920ރީ މިހި އިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ޖަހާފަ

އަޅުގަނޑަުށް ލުމުން އިއަުޅގަނޑު މި ބިލަުށް ބަލަ .އޮތީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ހާރު މިބިލުގައި މި ގެންދިއުމުގެ ވިސްނުން މި

އިން ޢާރިޛަގެ އިެދޭވނެ ގޮތް މި ބިލުގޮތަކަުށް ކިޔަވަ ރުން ބޭނުންވާ އެއްެޗްއ ބޭނުންފެނިގެންދަނީ އެ މަންޒަރު. ސަރުކާ

 ،ބަންދުކޮުށްލީ. ފޮތް ބެލުމުގެ ގެ ތުއްތުކުދިންގެ ސިކުނޑިަތއްމެދުވެރިކުރުން. ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލަުށް ގެނައުން. އަުޅގަޑުމެން

ޢުލީމުގެ ކަންތައްތައް ޮގތަުށް ތަ ިއވޭނެރުން ބުނާ އެއްެޗއް އެކަނި ައޑުސަރުކާ އި،ފޮތްކިޔުމުގެ އުސޫލުަތއް ދޫޮކުށްލަ

ކުދި ކުދިހުރި  ފައިފޮރުވި ،ހުރި އިމީގަ  !ގެންދިއުމަުށް މަސައްަކތްކުރާ ބިލެއް މީ. ނިކަން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާކުރިއަުށް 

އިއްޒަތްތެިރ ުކދި މާއްދާތައް. ކުދި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަން މި ބިލުގައި ލިޔެވިފައިވާބޮޑެތި ،އެހެންނަމަވެސް ކަންތައްތައް. 

ދަނީ ވަރަުށް ރީތިކޮުށް ބެލެނެވެރިން އެއްވެ ެރިވގެންކުއްޔަންޢަ ގޮުތގެ މަތިން މި  ވާމި ބިލުގައި  ސްކޫލު ބޯޑު .އީސްރަ

ެއކަން ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ކޮންެމވެސް އެހެން މެންބަރަކު ވަރަުްށ ހަރުކޮުށް އެަބ  ،އެހެންނަމަވެސް .ބުކޮުށްގެންޚާންތިއި

 ދެލާނަން. ވަންޏާ އަުޅގަނޑު އިުށީނ ކަމަުށް ޭބނުންފުޅުވާ ންދެއްވައެކަމަުށް ފުރުޞަތު، އެހެންވީމާ  .އެްއޗެއް ވިދާުޅވޭ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަގއި ބަިއވެރިާވ މީހެއް ނޫން ތެޭރގައި ކުރެވޭ ހުރިހާ ބަހުސެ ސްމަޖިލި ،ުށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެރި ރައީސަތްތެއިްއޒަ

  !ވަަޑއިގަންަނވާިރައުށްިއގެން ކުވާަހކަފުޅައިންަނނީއަކީ.  އިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮުްށގެންނޭ. ބުޚާވަނީ އިންތި ލުމަުށް މި ބިލުގައި އިދިަޔއީ ސްކޫލު ޯބޑުތައް ެއކުލަވަ ގެންއަުޅގަނޑު ދަންަނވަމުންޝުކުރިއްާޔ. 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ބޯުޑަގއި ތިބޭ މީހުން ވަކި  މިނިސްޓަރު ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނެދއްަގއި އެ ،އެހެންނަމަވެސް

ތާރު ގޮތް. ެއގޮތަުްށ ޚްގޮްތ. އެ ޚުދުމު ލުކުރާމަޢަެއއީ މި ސަރުކާރުން  .ރު ފަރިތަ ގޮތްމި ސަުރކާ ބިލުން އެބަދޭ. ެއއީ

ރުެގ ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ދެްއކެވިފުޅުއަުޅގަނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަ .ވަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު މި

ޭއެގ  .ކަމަކީ އެއީ މުޅި މި ބިލުގައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި .އްޓީޗަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީއެ ، ވާހަކަފުުޅގައި އެ ވިދާުޅވީ 

  އި މި ސަުރކާރުގެ އަތްމަްއޗަުށް ީޓޗަރުންެގ ރަޖިސްޓްރީއެްއ ހަދާފަ ،ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް ޒާތުަގއި އެީއ ރަނގަޅު 

ގޮތަުށް ދޫކޮުށްލުން  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ކޮމިީޓއަކުން އެ ޓީޗަރުންނަުށް ރާއްޖޭގެ ކިަޔވައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ

ެއީއ  .ނގޭބައެއްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ވަުރގެ ކަމެއް ނޫން. ސަރުކާރުން ކަނޑަައޅާ ކޮމެޓީަގއި ތިބޭނީ ކޮންއެއީ ކުރާ 

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ އެްކޓިވިސްޓުން. އެ މީހުންގެ ައތްމައްޗަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ދޫކޮުށްލަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ 

އެކަން ނިމިގެންދާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޕީ.ޕީ.އެމަުށް . ދެވޭނެތޯ ނޫންތޯ ނިންމުމަުށްިކޔަަވއި ނަުށްމީހުން ހުރިހާކިޔަވައިދޭ

 ،އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި .ސޮއިކުރާ މީހަކަުށް ނޫނިްއޔާ ރާއްޖޭަގއި ކިަޔަވއިދުނުމުގެ ުފރުޞަތެއް ނުދޭނެ

އުޭޅ ފާސްކުރަން ައަވސްއަރުަވިއގެން ،އަވަްސކޮުށްލަިއގެން ލު މިހާއެހެންވީމާ، މި ބި .ލޯމަތީގައި ފެންނަުށް އޮތް ޙަީޤޤަތް

ރާއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ  ،ގެ ދަުށުން އި މިހާރު އެ ހިންގަވާ ޕްޮރގްރާމުގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގަ  ސިއްރަކީ އަުޅގަނޑަުށް

ރެވެން އޮތް، ޖެހެން އޮތް ކު ތު ހެދެން އޮްތ، ވަގު ރުކުރުމަުށް މިމުދައްރިސުންނަުށް ވަކި ޕާީޓައކަުށް ވަނުމަުށް މަޖުބޫ

އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ ދައުރެއް  ،އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތްކުރާ އިރާއްޭޖގަ ،އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މަޅިއެްއކަމުަގއި ވާތީ.

ެއ  ،ކުދީންާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީަގއި އަދާކުރާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ހިތްވަރުގަދަ ޓީޗަރުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތުއްތު  ،އަދާކުރާ

މި ޖަހާ މަޅީގަިއ  ،ގެންދާ ޓީޗަރުންދެމުންދީންގެ ިސކުނޑިތައް ހުުޅވާލައެ ކު ،ކުދީންގެ ސިކުނޑިަތއް ބައްަޓންކޮުށްދެމުން

ކުރާ މަަސއްކަތާ އަުޅގަނޑު  ނުދާނެ ކަމަުށް. އެ މަޖުބޫރީ ހާލަތަުށް ރާއްޖޭގެ ީޓޗަުރން ގެންދިއުމަުށް ސަުރކާރުން މި ބެދިގެން

މިއަުށްވުރެ ަތފްޞީލުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބެލޭނެ ފުރުޞަތު ދެއްވަން.  ،ޖެހޭނީ މިއުަށްވުރެ ރަނގަޅަުށް ދެކޮޅު. މި ބިލު 

ނޫން ގޮަތކަުށް މިކަން ދެއްވަން. އެ މަޝްވަރާކުރެޭވނެ ފުރުޞަތު ނަުށްންކަމުގެ މާހިރުންނާއި އަުޅަގނޑުމެ

ޅުވާލުންތަކެްއގެ ތެރޭގައި ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ގެންދަވާ ކަމަުށް ަވންޏާ އެ ކުރައްވަނީ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ އޮންމުކުރަްއވަ
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ވަރުގަަދ ޓަކައި. ރާއްޭޖގެ ހިތްރުމަުށްބޭނެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުގެއްލުން ލި ތަނުންރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނނަުށް ބޮޑު ،ނާޖާއިޒު

 ،ކާރަުށް ގޮވާލަން އަދި ސަރު. ުށް އަުޅގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަންގެންަދވާ ކެތްތެރި މަސައްކަތްތަކަޓީޗަރުން ކުރަްއވަމުން

 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަުށް ބޮޑުކޮުށްދެއްވުމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި އި ފުނަދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ،ދަުށުންގެ 5.1މެންބަރު. އެޖެންޑާ އައިޓަމް ްއޒަތްތެރި އިޝުކުރިއްާޔ. 

ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަނޭތޯ  ގެއްވާަފއިވާ ތަޢުލީމުހުުށަހަޅު  ސަލީމް  ޢަލީ  ބަރުމެން

މެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިއަދުގެ ވޯޓު ގަީޑަގއި ވޯަޓުށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަނޑު

މަިއގެްނ ވޯޓަުށް އެހު ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ،7އިޓަމް ންޑާ އަ އެއީ އެޖެ .ގައި 1:30ގެންދާނީ ކުރިއަުށް 

 ާލނަން ޖަލްސާ.އި. މެދުކަނޑަކުރިއަުށްދާނަން

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:49ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.7

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުްށ ، 7މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  .الّسالم عليكم

ޓަުށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިާދރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ ވޯ

މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ 

ސިވިލް ސަރވިްސ  ,އޮތީ ުރވަން. މިއަުދ ދެ ވޯަޓކަުށް ދަންނަވާލަން އޮީތ. ފުރަަތމަ ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަ

އި ބިެލްއ އޭގެފަހުގަ .ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުންމެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަުށް

  ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާަނން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ބަލައިގަތުމުގެ ވޯޓު.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ިދވެހި ިސވިލް ) 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ މާއްދާއާއި  183ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

މެންަބރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ   ގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ،ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށުން 16 ގެ(ސަރސްިވގެ ގާނޫނު
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ގެނައުުމގެ ރވިސް ގާނޫނަުށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ިދވެހި ސިވިލް ސަ 2007/5ންބަރު ާގނޫނު ނަ) 2010/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލް ޟިގޮއިދޫ ސޯސަްނގޭ އަލްފާ ކަމަުށް ބ.މަތީން އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( ގައިވާ ގޮތުގެ 13ގެ (ގާނޫނު

ވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުްނ ގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރެއް ޤުއިބްރާހީމް ޝަހީ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:        

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 23 ދަދު:މެންބަރުންގެ އަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި 49. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  .3މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި 

ކޮމިޝަންެގ ސިވިލް ސަރވިސް އެހެންކަމުން،  .72. ޖުމުލަ؛ 37. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤުލް އިބްރާހީމް ޝަހީޟިސޯސަްނގޭ އަލްފާ  ،ބ.ގޮއިދޫރުމަުށް ޢައްޔަންކުކަމަުށް މެންބަރު

 ފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( މިއަދުގެފާސްވެއްޖެ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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މަޖިލީހުން ގެ ބިލު ތަޢުލީމުހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ލީމްމެންބަރު ޢަލީ ސައްޒަތްތެރި އި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

 ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ލީމްސަ ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 36      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބ85ަމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 1. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފުނަދޫ އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  .70. ޖުމުލަ؛ 36ސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފ70ާމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. ތަޢުލީމުހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ 

 ންަނވަން.ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވިއްޖެކަުމގައި ދަ ތަރައްޤީމި ބިލު ޤައުމީ 
 

 ނިންމުން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެބުރުވަީރ  20އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގައި. 9:00ދުވަހުގެ ހެނުދނު  ހޯމަވާ  2017

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




