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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 24ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/5އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  އިޖުތިމާޢީގަިއ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ޓީކޮމިއާއްމު ގައި  2:00މެންދުރުފަހު  .3ކޮޓަރި 

 

 .ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ . 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ޮއގަސްޓް  17ގެ މުއްދަތު މެންބަރެްއގެ މަޤާމު 3ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  -5.1

، 2014/36މެންބަރުްނ ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ަޓކައި ގާނޫނު ނަންބަރު  3ގެ ިނޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ ކޮމިޝަނަށް  2015

( ވަަނ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ގާނޫނު 1ްށ މަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނު( އަހިއު)، 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު )

ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްަވިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 5ގެ 

ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް އެ ަމްއސަލައާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމުގެ ަމއްސަލަ. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފިއވާ 

 ންނަވަން.ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއުދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަސީޙް މުޙައްމަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ހިއުމަން هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ގެ ނިޔަލަްށ  2015އޮަގސްޓް  17މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު،  3ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުަގއި މިހާރު ހިމެނޭ 

)ގާނޫނު ނަންބަުރ ، 2014/36މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ގާނޫނު ނަންބަރު  3އެ ކޮމިޝަނަށް ، ހަމަވާތީ

ވަނަ ާމއްދާެގ  5ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ާގނޫނު( ގެ  1އުމަން ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު( އަްށ ހި، )2006/6

ނޑަށް ފެންނަ )ރ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އިުޢލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަ ބޭފުޅެްއެގ  3ދެއްވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ޝިފާޤު މުފީދު،  -2އާމިނަތު އީނާސް، ހ. ހަބަރުގެ.  -1ނަންފުޅާއި އެ ބޭފުޅުްނގެ ވަަނވަރު ތިރީަގއި މި ވަނީެއވެ. 

ފުޅުްނގެ ނަންފުޅު ބޭ 3ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުަޙއްމަދު، މ. ކޮރަލް ގާޑްންސް. ވީާމ، މި  -3ފާތު، ޏ. ފުަވއްމުލައް. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވައި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއެގ މަތީން ނިންމަވައިދެއްވުްނ 

ޔާމީން هللا . ޚާދިމުކުމް، ޢަބްދ2015ުޖޫން  10. 1436ޝަޢުބާން  23އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުެރއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ(ގަިއ  115ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ، 5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -5.2

ނޑައެޅުަމށް ޓަކައި ބަނގްލަދޭޝްގަިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަީފރުކަމަށް ގ. ވައިޖެޭހގޭާއގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް ޢައްަޔންކުރެއްވުމަށް ފޮުނއްވާަފއިވާ 
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ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމުގެ ަމއްސަލަ. ދިރާސާކުރަްއަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މަްއސަލައާ މައްސަލަ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވއުދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 ފަހު ދަންނަވަމެވެ.މަސީޙް މުޙައްމަށް، ވެދުން ސަލާމަށްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަަނ މާއްދާގެ )ދ(ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ަބނގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަވާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ގ.  ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަ

( ޢައްޔަންކުރުމަށް ގަސްުތކުރާތީ އޭނާ ސަފީރުކަމަށް 041190Aމުޙައްމަދު ޢާޞިމް، )ވައިޖެހޭޭގާއގޭ ޑރ. 

ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްަވރާ ހޯއްދަަވއިދެްއވަިއ އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮްތ 

ހި ަރއްޔިެތއްކަން އަްނގައިދޭ ާކޑުގެ އަންަގވައިެދއްވުން އެދެމެވެ. ިމ ސިޓީއާ އެކު މުަޙއްމަދު ޢާޞިމްގެ ވަަނވަރާއި ދިވެ

هللا . ޚާދިމުކުމް، ޢަބްދ2015ުޖޫން  9. 1436ޝަޢުބާން  22ކޮޕީ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެެމވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައށް

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ދިވެހި ، 2005/7ނޫުނ ނަންބަރު ގާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  -6.1

، 2005/7ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނަްށ 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.

، 2009/8ރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ގާނޫނު ނަންބަ -6.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެޭހ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.، 2009/8
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 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. ، 7ޓަމުއެޖެންޑާ ައއި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިުލގެ ފުރަތަމަ ، 2015/11

ވަނަ ޖަލްާސގައި.  3ވަނަ އަހަރުގެ ެދވަނަ ަދއުރުގެ  2015ގައި ޭބްއވުނު،  2015ޫޖން  9ފައި ވަނީ، ކިޔުން ިއްއވާ

މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ 

حمن هللا بسم حيم الر   وعلى والمرسلين األنبياء أشرف على الموالس   الةوالص   العالمين رب   هللا الحمد ،الر 

ނޫނު( އަށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ގާ، 2015/11ގާނޫނު ނަންބަރު  .أجمعين وصحبه وصحبه آله

ގޮތުަގއި މިއަދު މި ހުށަހަޅާ ިބލަކީ، މި ގާނޫނު ފާްސވެ، އެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި  އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިެލއްގެ

ފަހުން އެ ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވެ ދިގު މުއްދަތެއް ހިނގަމުންދާތީ، މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ އެ 

ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެުޓަގިއ އެ ގާނޫނު ާޝއިޢުކުރެވުުމން ކަމުގައި އެ ގާނޫނުގަިއ ގާނޫނަށް ފާސްވެ ތަސްީދގުކޮ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ފެށިފައިނުވާތީާއ އެކު؛ އެހެންކަމުން، އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިސްލާމީ 

ށާތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ޔުނިވަރސިީޓގެ އިންތިޤާލީ މަޖިލިސް އެކުލަަވއިލެވެނީ ގާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ

ކަމުގައި ވީހިނދު، އިންތިޤާލީ ކަންކަން ނުފެށި ތިން މަސްދުވަސް ބޭކާރު ގޮުތަގއި ފާއިތުެވގެންދާތީ މި ކަމަށް ޙައްލެްއ 

ގެނައުުމގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތަކެއް މި އިޞްލާަޙކީ މީ. އެހެންވީމާ، މި ިއޞްލާޙާ އެކީަގއި މި ގާނޫަނށް 

ކުރަން ފެށި، އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުަރްއވަން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ޢަމަލު

މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ފެށިގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. މި އިޞްލާޙުަގއި ހިމެނިފައިވާ ނުކުތާަތއް ކޮންމެ 

. އެެހންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތަކައިެގން ކުރިއަށްދިޔުމަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ައތްޕުޅުގައި ެވސް ވާނެ

 އަޅުަގނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅި ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމްލަ ޝުކުރިއްާޔ އި  ެގ ަވގުތު. އެީއ ހުސްގަިޑއިުރގެ ބަ 3އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

މިނެޓު  24ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  47ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  4މިެނޓު  28ަގޑި  1ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްުނާވ  5ިސކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  14މިނެޓު  10އެމް.ޑީ.އޭއަށް ސިކުންތު.  35

)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނުޑ ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަން.މިނެޓު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް އަުޅގަ 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ޢާޡިމަށް. ޢަލީ އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާިއރާގެ މެދުހެންވޭރުއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނުޑ ބިލާ ގުޅޭއިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީެގ ، 2015/11ގާނޫނު ނަންބަރު ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޔާ ޝުކުރިއް ގޮތުން އަުޅގަ

ވަކި ަބޔަކަްށ  ،މިއީ ަވކި މީހަކަށް .ްއމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަމައިނުން ވެސް ޖެހެނީ އަުޅަގނޑު އާދަންނަވާލަން ފުރަތަ

ަޒތްތެރި ރައީސް ވެސް ޒިންމާާވންޖެހޭނެ. އެއްވެސް ބެލުމެްއ އްގައި އި ްށގެން އެްއވެސް ބެުލމެއް ނެތި، މި ކަމުއަމާޒު ކޮ

ގިނަ ުދވަހެއް ުނެވ  މާ ،ގާޫނނެއް މިއަހަރު ހަދާފައި އޮތް ؛ ވަނަ އަހަރު 2015ގޮތް. ތި ކަންތައްތަްއ ކުރާތީ ވާ ގޮތްނެ

ާގނޫނުހަދާތީ ވާ ކަންތައްތައް.  ންކޮށްގެޓާގެޓު ، ކޮްށގެންލާފަ. މިއީ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުއޮތީ އިޞްލާޙު  އަނެއްކާ މި

ނޑުމެން  އީުހންނަނީ. މި ބަަލންޖެހޭ ވަރަށް ނުބަލާ ކަންތަްއތައް ކުރީމަ ވާ ގޮްތގޮތް މިކަންތައްަތއް ކޮމިޓީތަކުން  އަުޅގަ

 އި މި ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. ކޮމިޓީތަުކގަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަުޅަގނޑުމެން ައއިސްވިސްނާލަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް.  ފުންކޮށް

ވަނީ  ކޮންމެ މީގެ ަކމެއްގެ ފަހަތުގައި މި ،ނުކުރާ ވާހަކަ. ދަންނަވަންތޯ ކަތްކުރަންޖެހޭ އުސޫލުްނ، ހަމައިންމަސައް

މީގެ ކޮންމެ ކަމެއްގެ  ެގއްލުަވިއލުން؛، ދެއްކުން. މީހުންގެ ަވޒީފާ ނަގާލުންމީހުންނަށް ޖެއްސުންކުރުން. މީހުންނަށް ބިރު

ވަކި ، ކޮށްގެން ފައި ހުރީ ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުން ހަދާ ގިނަ ގާނޫނުތައް މިހާރު ހަދާމިތަނު ؛ގާނޫނުތައް  .ފަހަތުގައި

ަލ ވެސް ޖުމު ވަިކ ބަޔަކު ނައްތާލަން. ނޫނީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާތަކެއް ދޭން. ފަހަރެއްގައި ،ކޮށްގެން ބަޔަކަށް އަމާޒު 

ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ އެްއވެސް ކަހަލަ  ކުރިއެރުމެްއ،، ެއއްމުިޅ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ތަަރއްޤީ ،ގޮތެްއގަިއ މުޅި ޤައުމަށް

ކޮށް ކަށް ކަެމއް ނެތް ކޮށްފަެއްއ. ޤުރުއާނުގެ އާޔަެތއް ރީތިކޮްށ ކިޔައިލާަފއި ދެންހެޔޮ ކޮންމެ ކަމެއް ފަހަތުން ނުބައިގޮތަ

އުޅޭ ކަމަކީ  ކުރަން މިކަށް. ކުރާ އެ ކަންތައްތައް ަބރާބަރު. ހެޔޮނުވާނެ މީހުންނަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ،ކުރިޔަސް

ިމ ޙަޤީޤަތަކީ ރަީއސް ނިކަްނ ބައްލަާވ މި ކަންތައްަތކުެގ ފަހަތުގައި އޮތް ކަަމކީ  ؛ޔުިނވަރސިޓީ ބިލު އިސްލާމީ

ސިޓީ ކިޔާފަިއ ކުީރގަިއ ޔުިނވަރ ޔުނިވަރސިޓީަތކުެގ ބިލު ކަްޓ އެންްޑ ޕޭސްޓު ހެދީމަ ެވެގންއުޅޭ ގޮތެއް. އިސްލާމީ

ގެ ކުރިއެރުމަކަށް، އުމުންނަނީ. ފަހަރެއްގައި ވެސް ނެތް ޤައޮ މި ށް، ޒާތީ ތަޢައްޞަބު މީގައިކަމަކަޒާތީ  އޮތް

. އަމިއްލަ ވިސްނުމުަގއި ކަްނތައްތައް ކުރާީތވެ. މި ބިލު ހުށަހެޅި އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ފަ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ މުޖުތަމަޢާ

ީކ ޞަދަަމޤްޞަދަކީ މިއޭ. މަޤްދު ހުށަހަޅުއްވަމުން އެ ވިދާުޅވީ މެންބަރު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީ

ނޑުމެން މީ ރަްއޔިތުންެގ ނޫން. މަޤް ދިޔުމޭ.ގިނަ ދުވަްސެވގެން ޞަދަކީ އެެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފު. އަުޅގަ
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ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމަށް ވާީތވެ ައޅުަގނޑުމެން މި  ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ.  ކަންކަން ބަލަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެދުވާނަން ފުރަތަމައިނުން. އަނިޔާވެރި ކަމެްއ ވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އަބަުދވެްސ މީހަކަށް ްއޔާ އަުޅގަ

ސާ. ޔުިނވަރސިީޓ ހިންގަމުންދާ ފަސް ފަރާތެއް. ާޚއްޞަކޮށް ޒަކަިރއްާޔ މޫ އުޭޅ ގޮަތކީ މިހާރު އިސްލާމީ ވެގެްނ މި

އިން ަވކިކުރަން. ދެން އެތާ އުޅެނީ ަޒކަރިްއޔާ މޫސާ ވަޒީފާ  ސަނަލް ކަމެްއަގއި މިވަޙީދާ ިދމާވި ޕާޒަކަރިްއޔާ މޫާސއާއި 

މި ވިސްނުމަކީ. މީ މި  ވެސް ބޭނުންވަނީ ވަޒީާފއިން ވަކިކުރަން. މިއީއެންމެ މަތީގައި ތިބި ފަސް މީހުން  ފަސް؛

ނޑުމެން ަޒކަރިްއޔާ މޫސާެގ ޙަ އަށް އެމް.ޑީ.ޕީއްޤުގައި މިއަދު މި ތެދުަވނީ ކޮންމެހެން ފިކުރަކީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވެިރވާްނ ދުވަހަކު ވެސް ތާއީުދކޮށްފައި އެްއޗެއް ބުނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އަނެއްާކވެސް އަިނޔާ

މާ، މައުމޫްނ ތެދުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެންވީ ،ނަމަމި ސަރުކާރުން އުޅޭތީވެ ތެދުވާންޖެހެނީ. އެހެންނޫން

ައީކ . އެމް.ޑީ.ޕީއްޔާ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ތެދުވާނަންެވސް މި ސަރުކާރުން އަނިޔާެވރިވެއްޖެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދޭތެރޭގައި

ނޑުމެްނ ފިކުރެއް. ތަަރއްޤީ އަބަުދވެސް ބޭނުންވަނީ. ކުރިެއރުން ބޭނުންވަނީ. އެ ިވސްނު މުގައި އަުޅގަ

މާ، މިއަދު ކުއްލިައކަްށ ގާނޫނުގެ ތަންކޮޅެއް އަނެްއާކވެސް ރަނގަޅުކޮށްލަން މި ދަނީ. އެހެންވީ ކުރަމުން މިމަސައްކަތް

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަން ޒަކަިރއްޔާ މޫސާާއއި ދެން ތިބި ފަސް ބޭފުޅުން އެތާ  ސްލާމީޖެހުނީ ތަންކޮޅެއް ދިގުލާދަނީ. އި

ސް ބޭފުޅުންނަށް ސިވިލް އި އޮތީ މި ފަާގނޫނު އޮތްއިރުގަ  ފާއިން ަވކިކުރެވޭތޯ. ީމގެ ކުީރަގއިތިބީމަ އަވަހަށް ަވޒީ

ގޮތަށް. މިހާރު މި  ަވޒީފާ ލިބޭސްއިން އިން މިތަނުން ަވޒީފާ ެގއްލުނު ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ސިވިލް ސަރވި ސަރވިސް 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  ހައްދުފަހަނައަޅާފަ. މިއީރީ ސް ނެތީ. އަނިާޔވެރިވުން މިހިއިޞްލާޙުަގއި ެއވެ އަުޅގަ

ހެޔޮނުވާނެ ސަރުކާރުން އަދި ގޮތެއް ހަަދއިގެން ނޫިނއްޔާ  ؛މެންބަރުން ެއބަ ޖެހޭ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ،ަގނޑުމެންއަޅު

އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭނެ.  ރައްޔިތުންނަށް މިވަރުވާަކށް ފިކުރެއް، ޚިޔާެލއް ތަފާތުވެެގންޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި 

ނޑުމެން ާގނޫނުން ވަހިނގާ ވަިކ ބަަޔކަށް  ތެރޭަގއި ކަންތައްަތއް ކޮށްަފއި؛ އަހަރުގެ  ކި އަމާުޒކޮށްގެން މި ބަލަމާ އަުޅގަ

ލަމާ. އެންމެ ފުރަތަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ގާނޫނަށް ގެނަިއ އް ކޮށްފައި ހުރި ގާނޫނުތައް ބަލައިއަމާޒުކުރަން ކަންތައްތަ 

ހަދަނީ ވަކި ނަށް ގެނައި ބަދަލަކުން. ގާނޫނުގާނޫ ރ ޖެނަރަލްގެ ވަޒީފާ ގެއްިލގެންދިޔަީއ،ހިސާބުން އޮިޑޓަ އިޞްލާޙު. އެ

ބަލަމާ ކޯޓުތަކަށް ގެނަިއ، ކޯޓުތަުކގެ ތައްތައް. ދެން ހިނގާކަން މީހަކަށް އަމާޒުކޮށްފަެއއް ނޫން. އެހެން ހަދާތީވެ ވާ

ންތައްތައް ކަ ތަނަްށ ލާންވެގެން މި ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލު. ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ެގނައީ. ވަކި ަބޔަކު އެ

ކަށް އިނަނުދޭންވެގެން. ބަލަމާ، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލަށް. ަރއީސް ނަޝީދު އެމް.ީޑ.ޕީގެ ަރއީސަކޮށްގެން. ދެން ހިނގާ

ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން. އެންމެ ގިނައިން ގާނޫނުތައް، އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާފައި ހުރީ ރައީސް ނަޝީދަށް  މިއީ

ނުޑ މި ަވިކ މީހަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން. މިއީ  ރައީްސ ނަޝީދުގެ ވިސްނުމަށް.ޖެއްސުންކުރަން. ނޫނީ  ދަންނަާވ  އަުޅގަ

ވާހަކަައކީ. އެހެންނަމަވެސް ަހމައެކަނި ރައީސް ނަޝީދާ ހިސާބުން ނިމެނީކީ ނޫން މިހާރު. އާދައިގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން ތެދުވެ ކާރުން ކުރަންއްޕާންަތްއ މި ސަރުހޮރުލަ އުނދަގޫަތއް، ޖެއްސުންތައް، ނޮވެސް މިކަހަ ފެށީމަ ދެން އަޅުގަ
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ދުވަަހުކ ގެންބާަވއޭ ކުއްލިައކަށް، އިހަށްީކއްވެ  ،މި ވާހަކަތައް ދައްކަންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އަޖައިބުވެ ައންތަރީސްވޭ

 ،ުކއްލިައކަށް ނިމިގެންވާހަަކދައްކާ  ތަކުަގއިކަށް ހަމަ މިތާ ތެރެއިން ކޮމިޓީިނންމެވި ގާނޫނަ ތަސްދީުގކުރަްއވައިރައީސް 

ގޯެހއް.  ޯއކޭ މީގައި އެބަ އުޅެއޭ ، ވަކި ހިސާަބކުން މި ރިއަަލިއޒްވަނީ، ނޫނީ އަމިއްަލއަށް މި ވިސްނެން ފަށަނީ

 އަނެްއކާ މި އިޞްލާޙު ަލއިގެން މި  ން އުޅުނު މީހާ ނުވިއޭ ވަތްެކއް. އެހެްނވީމާ، އެބަ ޖެހެއޭ ތިމަންނަ ވަކިކުރަ

މިކަމާ ދޭތެރޭ  އްޒަްތތެރި ރައީސް، އެބަ ބަލަންޖެހޭ، ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ. ރައީސް ވެސްކަންތައްތައް ކުރަން. އި 

 ހަމައިަގއިތޯ... ހޭ. ކޮމިޓީތަކުން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ރަނަގޅަށްތޯ،ޖެޒިންމާވާން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު ެވސް މި ބިލަށް، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ  ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު، ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ ީއސް. އަުޅގަ

ގާނޫނަށް މި  ގެޔުނިވަރސިޓީ  ވި ބިލަށް، އަޅުަގނޑު ިއސްލާމީމުޙައްމަދު ވަޙީދު މި ހުށަހެޅުއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީތީ ހަމަ މިއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި އިޞްލާޙަށް. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެްސ 

ގާނޫނުތަކަށް  ،ކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލަމުންދަނީ އެއިރަކަށް، ެއ ހާލަތަ ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެންަނމުން މި 

މި  ،ނަމަ ނަމަ، އިޞްލާޙު ގެންނަ ގޮތަށް ނޯންނަ ނުޖެހޭންނަމުން. ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެންނަންއިޞްލާޙު ގެ

ނޑަށް ީހަވނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ދެމި މިމަޖިލިސް ވެސް ދެމިއޮންނާކަށް  ތަްއ އޮންނަނީ ގާނޫނު ނުޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

އެ ހަދާ ގާނޫނުތަކަށް އަނބުރާ އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭތީވެ. އިޞްލާޙަކީ އަބަދުވެސް އަންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ، ހަދައި

ވެސް، ހުރިހާ އެންމެނަށް  ރަކަށް ވެސް، ހުރިހާ އިންސާނުންނަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ވެސް، ހުރިހާ އުމު

ދޭ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ިއްޞލާޙު އާދޭ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބަދަލުތައް އާދޭ. އިްޞލާޙުތައް އާ

އަހަރު ރަމަޟާން މަސް އަންނަންވާއިރަށް މި ގެންުގޅެނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ޭގޭގގައި ގެންުގޅުނު ފަރުނީޗަރެއް ނޫން މި

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ވެ އިޞްލާޙު ގެނެވިަފއި މި ތަމަޢުގެ ކަންތައް ސް އެ މުޖުއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގޮތަށް ިއޞްލާޙުތައް ގެންނަން. އެހެންވީމާ، އަންނަ ިއޞްލާޙުތައް މީ. އިްއޒަތްތެިރ އެނބުރެމުން އަންނަ ގޮތާ ުގޅޭ

ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް މި ގެްނނަނީ އަނިޔާވެރިކަމާ ގުުޅވަިއގެން މީހުންނަށް އަނިޔާދޭށޭ.  ،މެންބަރު ފާހަގަކުރައްަވއިފި

މީހުން އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް  .ން. އިޞްލާޙުތަްއ މި ގެނެވެނީ، އިޞްލާޙޭ މި ކިޔަނީ ވެސްއެހެނެއް ނޫ

ށް ޓަކައި ޓަކައި، އެންމެންގެ ލާބަޔަ ލަޙަތަށްމަޞްޓަކައި، އަިނޔާއިން މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަކަިއ، އެްނމެންގެ 
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 ކުރަން މި ޖެހެނީ ގާނޫނެއް ވެްސ އިޞްލާޙު . ކޮންމެ ކަމެއް، ކޮންމެކުެރވެނީ. ރަނގަޅު ވާހަަކެއއްކަންކަން މި އިޞްލާޙު

ން މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތާިއ މެްއ، ނޫނީ ގޯސް ކަމެްއެގ ސަބަބުން އެހެކޮންމެވެސް މީހަކު ކުރާ ނުބައިކަ

ނޑުމެންނަށް ދުނިޔެގޮތަށް އަޅު ކުެރވެނީ. ހަމަ އެމަށް ޓަކައި ގާނޫނުަތއް އިޞްލާޙުދިނުކަންތައްތައް ހޯދައި މަތީގަިއ ގަ

އިްޞލާޙުވާން. ފިރުޢައުނުގެ އަތްަދށުން އެ ޤައުުމގެ މީހުން ކަންކަން ފެނިފައި، ތަންފީުޛވެފައި ހުރި ކަްނކަން 

ބޭކަލުން ވެްސ ފޮނުވާފަިއ އެަބ ހުރި. ެއއީ އިޞްލާޙުވުމަްށ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ، އެ ޤައުމަށް ނަބީބޭކަލުން، ރަސޫލު 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި  ވެސް އަނި ،ޞްލާޙުކުރުމަށް ަޓަކއި. ހަމަ ެއގޮތަށްޓަކައި. އި ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ ާޔ އަުޅގަ

ކުރުމަށް ކަންކަމުްނ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރެވެންޏާ އެމީހުންނަށް ދެވެންޏާ، އަނިާޔކުރަންޏާ، މީހުންނަށް ފުރައްސާރަ

ވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ކައި ގާނޫުނތައް އިޞްލާޙުކުރަން. އެހެންަފސޭހަ ހޯދުމަށް ޓަށް ލުއިޓަކައި، ަރއްޔިތުންނަ

ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް ވެސް ިއޞްލާޙު މި ގެނެވުނީ ކޮންމެހެން ވަކި މީހަކަށް ނޫނޭ. ެއއީ ކުރިއަށް އޮތް ހުރިހާ ޖީލަކަށް 

ސް އެ އިޞްލާޙަށް ގެނެވުނު އިޞްލާެޙއް އެއީ. ކޮންމެ ވެރިޔަކު ޖަލުގަިއ ހޭދަކުރިޔަސް، ދުވަސް ހޭދަކުރިޔަ

ޢަމަލުކުރެވޭނެ ދެން. އެއީ ާގނޫނަކަށް ވުމަށް ފަހަށް. އަނެއްކާ އިތުރަށް އެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ނުގެންނަހާ ހިނދަކު. 

އެހެންވީމާ، ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަށް، އެ ރައްޔިތުްނގެ 

ނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަްއ މި ހަދަނީ. މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ބަެއއް ފަހަރު ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަަކއި އަ ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ އިްޞލާޙުގެ ތެރެއިން ގެެނވުނު ިއޞްލާޙެއް އިހަކަށްުދވަހު ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ އެލަވަންސް 

ގެެނވުނު ިއްޞލާޙެއް. ޭއގެތެރެއިން ިދވެހި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ދެވިގެންދިަޔއީ. އެވެްސ ހަމަ ގާނޫނަކަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަްތކުާރ އެތައް ސަތޭކަ ުމވަްއޒަފަަކށް ލިބިގެންދިޔައީ ކުީރަގއި 

ރުފިާޔގެ އެަލވަންެސއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައި ެއ ދެއްވީ. އެ ވެސް ގާނޫނަށް  3000ރުފިޔާ ލިބޭ ތަނަށް  2000

ވުނު އިޞްލާެޙްއގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަިނޔާެއއްތޯ؟ ގެންނަ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ އަނިޔާެއއް ކަމަްށ ގެނެ

ރުފިޔާ ލިބޭ ކޮންެމ  2000ވެއްެޖއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަމަޟާން އެލަވަންސް ެވސް މި ވަނީ އެހެންވީމަ އަނިާޔއަކަށްތާ. 

ނޑުމެން މި، އް ވެއްެޖްއޔާ. އެހެންވީމާލިބުނީމަ، އެއީ އަނިާޔއެރުފިޔާ  3000މީހަކަށް  ގެންނަ  ގާނޫނުތަކަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންވަރަށް ހިތާަމހުރި ކަމެއް. ޚާއްޞަ  އިޞްލާޙުތަކަކީ އަނިާޔއޭ ދެންނެވުމަކީ ެއއީ ރަްއޔިތުންެގ ، ކޮށް ައޅުގަ

ތުންގެ މަޖިލިސް މި ރައްޔިކުރާނެ ބަޔެއް ނޫން. އެްއވެސް  ރައްޔިތަކަށް ައނިޔާ ގެ މެންބަރުންނަކީމަޖިލީހު

ނޑު ވަރަްށ ، ޓަކައި. އެހެންވީމާ ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ބުވެފައި މިއިންތިޚާ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މަސައްކަތުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ގޮތަްށ ވިދާުޅވީތީވެ. ައޅުަގނޑު ގަހިތާމަކުރަން އެ ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

 ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން، ދާދި އަންނަނީ ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެމުން. އޭގެ ތުންނަށް ވެސް މިހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ސަރުކާރުން  ކުީރގެ ސަުރކާރުން މުދިމުންގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފަިއ  ،ފަހުން އަޅުގަ

ދެއްިވ މަންޒަރު ެވސް. ށް އެބައި ޢިޔާދަކޮށްހުރިހާ މުދިމުންނަ ދިމާކޮށްފައި ތް ބައި ިމއަހަރު ރަމަޟާން މަހާއޮ
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އިޞްލާޙަކުން ޫނންތޯ އިހަކަށްދުވަހު ހަމަ ރަމަޟާންމަހު އެލަވަންސް ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ގާނޫަނށް ގެނެވުނު

ނޑުމެންނަށް ގާނޫނުތަކުން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކުން ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޢިޔާދަވެގެން ިދޔައީ. އަުޅގަ

 ކުރުމުގެ ގާނޫނުަތއް ހަދާފައި މިރަނގަޅު ދު ދާހުރި ގޮަތށް ކަންކަން ކުރުުމގަިއ، ާރްއޖޭގެ އިޤްތިޞާޔިތުންނަށް ފައިރައް

ނޑުމެން ކަންކަން ކުރަމުން މި  ދަނީ.  ތިބީ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ހުރިހާ  ކުރީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް މި ފާސްުދވަހު ރައްޔިއަޅުަގނޑުމެން އިހަކަށް

ރުން ވޯެޓއް ބަޖެޓަށް ވެްސ ބައެްއ މެންބަ މެންބަރުން ވޯޓު ދީގެން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން ާފހަގަކުރަން އެ

ނޑުމެން ފާސްކުރި ބަޖެޓެއްތޯ؟ އަުޅގަ ބަޖެޓަކީ ވެސް އެއީ ރަްއޔިތުންަނށް އަނިޔާައކަށް، ނުދެއްވާ. އެހެްނވީމާ

ނޑުމެން ކުރާ ހުރިހާ  ގައިނުވާެނ ދެއްތޯ. އިިދކޮޅު އެހެންވީމާ، އެހެންެވގެން އަދި އަޅުަގނޑުމެން ިތއްބަކަސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތައް ވެްސ  ،ނުވެކަންކަމޭ އެހެން ވިދާޅުކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާައކަށް ކުރާ  އަުޅގަ

ނުޑ ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާ ން އެބަފާހަގަކުރަ ނޑު މި ފުރުޞަތު ހޯދީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ އެކަމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ގާނޫނުތަަކށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެްނ  ކުރަން މިމައަށް ތާއީދުފުރިހަހަމަ  ގެންނަ އިޞްލާޙަށް. ައޅުގަ

 އުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގެނައިޞްލާޙުޖެހެނީ. ޅުަގނޑުމެން މިކަންކަން ކުަރންއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއިްއޒަތްތެ

 

 ތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އު

ނޑުމެ ން އަބަދުވެސް އެކަމަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތަކަކީ އަުޅގަ

އަދި މި ގާނޫނަށް ، ހުކިޔަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެްނ މިއަދު މި ގާނޫނު ހެދުމަށްފަމަރުޙަބާ

ްނ ަރން ދިމާކުރީމާ ދެން ޭއގެކުކޮށް ސިާޔސީ ބޭނުމުަގއި އަނެއްާކވެސް މިކަްނ ަގޑުބަޑުކުރަން ނުފެށިގެން އުޅެނި ޢަމަލު

މީ އުހުރި ޤަޔުނިވަރސިޓީއެއް ރާއްޭޖގައި ހުންނަންޖެހެންޏާ މިހާރު  ޒަތްތެރި ރަީއސް ގޯސް. އިސްލާމީނިކުންނާނީ އިއް

ވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބަދަލުކުރީމަ ވެސް ހަމަ އެކަން ނަން އިސްލާމީޔުނިވަރސިީޓގެ 

ނޑަކަްށ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ހެދިތާ، އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓް އިނޭގތޯ ދުވަްސ އަހަރު 5މިހާރު  ވޭތުވެިދޔަ ގާްތގަ

މިލިއަން  400ނުވަތަ  300 ގުމަށް ޓަަކއިއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ ހިން ގޭޯތ މީ. އެހާ ދުވަްސވީއިުރަގއި ޤަދިަޔއީ އިނވެގެން

ބޭފުޅުން  މަޖިލީހުން އެ އަހަރު ތެޭރގަިއ ވެްސ މި 5ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. ދުވަހަކު ވެސް، ވޭުތވެދިޔަ ރުފިޔާ 

ބޭފުޅުންނަށް  މިލިއަން އެންމެ ގިނައިން އެ 130ިމލިއަން،  120ދެވިފައި ނެތް. ބޭނުންވާވަރާ ަކއިިރއަށް ެވސް ބަޖެޓު 
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ރސިީޓއެއް ހެދުމަކީ ކޮން ޔުިނވަ ވަރސިޓީ އޮްއވާ އަލުން އިސްލާމީއުމީ ޔުނިދެވިފައި ހުރީ. މި ހާލަތުގައި ޤަ ބަޖެޓު 

ނޑުމެން ސުވާލު  ކުރާ ބޭނުމަކު ނޑުމެން ަކންތައްތައް ކޮްނއުޅެންކަމެއްތޯ ައޅުގަ ޖެހެނީ އުފެދޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި ންތަްއ ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ން ކަކަްނ ހުރި ނިސްބަތަކުގެ ފުދުންތެރިައޅުގަ

ުޔނިވަރސިޓީއަްށ ބަދަލުކޮށްގެން  ިނަވރސިޓީގެ ނަން އިސްލާމީއުމީ ޔުއަޅުަގނޑުމެން އޭރުެވސް ބުަނމުންގެންދިޔައީ ޤަ 

ނޑުެމން އެްއވެްސ މައް މިިލއަން  300ނެްއކާ އިތުަރށް އަ ސަަލއެްއ ނެތޭ. ކޮބައިޯތ ރާއްޭޖގައި އެކަން ކުރިޔަްސ އަުޅގަ

ކަމެއް ކުރުމުގެ ނިޔަުތގައި އެކަްނ ، ޓީއެއް ހިްނގަން ފައިސާ ކޮބައިތޯ؟ އެހެްނވީމާއަހަރަކު ޚަރަދުކޮށްގެން ޔުނިަވރސި

ދަނީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް  އް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިނކުންނަމުން މި ރީމަ ދެން ނިކުންނާނެހާ ނަތީޖާތަކު

އުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ޤަ، އުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ޓަކައިކީ ޤަކަޔުނިވަރސިޓީތަ 

ޢިލްމީ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ތަންތަން އެއީ. ސިޔާސީ މީހުން ލައިގެން ސިޔާސީ ބޭނުން ހިފުމަށް ޓަކައި އުފައްދާ 

ޔުނިވަރސިޓީެއއް  ކަްނތައްތައް ނުދާތީ އަނެއްާކވެްސ އިސްލާމީ ށްެއގޮތަ، ންތަނަކީ. އެހެންވީމާތަ ތަންތަނެއް ނޫން އެ

ކުރުމަށް ަޓކަިއ ުކރާ ކަންތައް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރާއްޭޖގެ އެންމެންނަީކ ތަފާތު ފިކުރެްއ މީގަިއ ޤާއިމު، ހަދާފައި

ތައް. އެކަން ވަރަްށ ނެ ޕާޓީހިތަންޖެހޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކީ ވެސް އިސްލާމް ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އިސްލާމުން. ރާއްޖޭގެ

ކުރަން ދިމާކުރީމާ ދެން  އޮތް. ޮއތްއިރުަގއި މިހެން ކަންތައް ނޫނުއަސާސީަގިއ ލިޔެވިފައި އެބަސަރީޙަކޮށް ޤާ

ނީ. ކަމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ތިންހަތަރު ފަހަރަށް އެކަން ދަ ވެސް ޚަރަދުތަކާއި އެެހނިހެން ކަންތައް ބޮޑުވެގެން މިހައްތަހާ

ރާއްޖޭގައި ނެތް ، ހެންވީމާވެސް ގޯޭހ. ގޯސްކޮށް އެ ފެންނަނީ. އެ އޭގެ މާނައަކީ ޭއގެ އަސްލު ންޖެހުނީމާ ބަދަލުކުރަ

ތް ކަެމްއ ެއއްވެްސ ގޮަތކުން. ތަޢުލީމީ ގޮތުން ވެސް ެއވަރެްއ ނެޔުނިަވރސިޓީ ހިންގޭނެ ޤާބިލު 2ސް ހާެލއްަގއި އެްއވެ

، ނަވަްސކަމެއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކިބަޔަކު ނެތް. އެހެންވީމާއަދި ރާއްޖެައކު. އަދި ެއއާެއކު މާލީ ގޮތުން ެއ ތަ

ރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ނުދޭ ިއއްޒަތްތެށްލުމަކުންނެއް އެަކމެއް ެވގެންމިހާރު ހުރި ކުއްލިއްާޔގެ ބޯެޑއް ބަދަލުކޮ

ނޑުމެ ،ބޮޑަށް ނގޭ ވަރަށްއެ ފުޅުން ރާއްޖޭގެ ެއިކ ބޭ ކުރަމުންދާއިރު އެން ބަޖެޓް ކޮމިީޓގަިއ މަސައްކަތްއަުޅގަ

ކައިިރއަށް ވެްސ  އިމާރާތްތައް ކުރުމަށް ޭބނުންވާވަރާ ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ެއހެން އަދި އެ ތަންތަނުގައި ކެމްޕަސް އެޅުމަށާ 

ްނ މެދުން ކަންތައްތައް ކުރަެއކަމެްއގެ ދޭތެރެ ، ކަމެްއ ނުކޮށް، ށް ފައިާސއެްއ ނުދެވޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެން މިއަދު ިމވަުރގެ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަން ، ހުރިހާ ނަތީޖާތަކެއް މި ނުކުންނަނީ. އެހެންވީމާދިމާކުރީމާ މި އަުޅގަ

ކަންތައް ކުރަން  ވަރުރާއްޖެއަށް ުކރެވޭ ،ޖެހޭ ރާއްޖޭެގ ނިސްބަތުން ބޮޑަށް ިވސްނަން އެބަ ނިންމާއިރު ވަރަށް

ޖެހޭނީ ހުންނަ ތަންތަނުގެ ނަންބޯޑު ބަދަލުކޮށްގެން ކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަބަދުެވސް 

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ މާލެއާއި ރާއްޖެތެެރއާކުރަން.  ިއ އޮތްކަން އާމްދަނީ ލިބުމުގަޔާ ބޮޑަށް ތަފާތު އެބަ ަވރަށް އަުޅގަ

ނުދާނެ. ކަންކަން ޙައްުލެވގެންަރއީސް މި  ިއއްޒަތްތެރި ،ުނވެަކމެއްަގއި. މިކަންކަްނ ޙައްލު މިހުރިހާ އާވަޒީފާ ލިބުުމގަ

ަނގަީނ  ރުފިާޔ އެ 7ކުޅުުދއްފުށީަގއި  ،ޔުނިޓަކަށް ނަާގއިރު ކަރަންޓު ރުފިޔާ ބައި 3މިއަދު ވެްސ މާލޭަގއި 
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އުޅެނީ  ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް. މިކަންކަން ނުކުރެވިގެން މި ފިހާރަތަކުން ކަރަންޓު ޔުނިޓަކަށް. މިއީ

ގައި ަފއިާސ އުޅެނީ ދައުލަތު  ނެިތގެްނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހަމަހަމަކަން ނުގެނެވިގެން މިދައުލަތުގަިއ ފައިސާ 

ންނަށް މި ބުރަ އަންނާނީ ކުރަން ދިމާކުރީމާ ރައްޔިތުނެތިގެން. އަނެއްާކވެސް އިތުރަށް ފައިސާ މިހެން ޚަރަދު 

ކުރުމުގައި މިހާރަށްވުެރ އުލަުތގެ ފައިސާ ޚަރަދުޖެހޭ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިަކމާ އެކު ދަ އެބަ ، އަބަދުވެސް. އެހެންވީމާ

ޖެހޭ ލިބޭ މިންވަރަކުން  ޒިންމާދާރުކޮށް ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާތަކުން ހަރަކާތްތެރިާވން. ސަރުކާރުން އެކަމަށް ެއބަ

 ކާ ނަންކިޔާފައި ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި އެހެން ކަންތަ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެން. އަޅުަގނޑުމެން ރީތިޚަރަދު

ނޑުމެން އެބަ  ހުން ނެިގ ފަ އެންމެ ގައި ޖެހޭ ބަލަން ދެއްތޯ. އދ. ކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު އަސްލަީކ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ދޭކަށް. މިހާރު ރާއްޖޭގަިއ ސް ރާއްޖެއަކަްށ ނުކެރުނު އެއާ އިދިކޮޅަށް ވޯޓުވޯޓުގައި ވެ އެއްޖިންސުން ކަިއވެނިކުރުމުގެ 

. ގަިއ އޭތި ިވއްކަމުންދާތީކެއް ރާއްޖޭަގއި ކުެޅ، ދުނިޭޔގެ މާެކޓުތަ ބަރަހަނާ ީވޑިއޯ ށަހެޅިގެން އުޅެނީމިހާރު މައްސަލަ ހު

 ހުރި މިންވަރަކީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސަރުކާރުން އެ  ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުން އިސްާލމް ސަރުކާރުގައި މި މިއީ

ޖެހޭނޭ. އެކަމަކު ަމއްސަަލތައް ބަލަން އެ ،ދާޅުވީ . ކިތައް ދީނީ ބޭފުޅުންތޯ ވިމަްއސަލަތައް ބަލަން ނުކުޅެދިފަވަނީ އެ

ީދން ބޭނުންކޮށްގެން ސިޔާސީ ، ތާޖު އަޅައިގެންއެއްވެސް ކަމެއް ބެލިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމަ، ދީނީ ބެހޭއަދިވެސް ެއއާ 

އެއީ. އެކަްނ  ތާރު ވެރިަކމުގެ އަސްލުތަުކގެ ތެރޭަގއި ިހމެނޭ ކަމެއްމަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ޚުދުމުޚް

ްއގެ ގޮތުަގއި. ބޮޑު އެްއޗެ ނަށް ދައްކާނެ ވަަރށްންދީނަކީ ެއއީ މީހު، އެހެންވީމާދަނީ.  ވެސް ހިނގަމުން މި މިއަދު

ނެއް ނުދޭ. އެ މަލުކުރާ މަންޒަރެއް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެންނަމުންޢަ ދީނަށް ހިތައި،އެކަމަކު ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށް

ނޑުމެން އެބަ ތީ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ނިކުންނަމުން މިނުދާ މަންޒަރު ފެންނަމުން ޖެހޭ އެންމެން ވެސް  ދަނީ. އަޅުގަ

އެއް ަރއްޔިެތއް މިތާ  ،އުމެއްޖެހޭ. މީ އެއް ޤަ  ދިމާވާން އެބަ ސާފުކޮށް ައޅުަގނޑުެމން ހިތާއި ބަހާއި ޢަމަލާ ވަރަށް

އެްއޮގތަށް ކަންތައް ކުރަންޖެހެނީ.  ޖެހެނީ. އެ ވިސްނުމާނުމުގައި އެަކއްެޗއް ގެންުގެޅންދިރިއުޅެނީ. އެންމެން ވެސް ިވސް

ތަފާތު ބައިބަިއުވންތައް އަންނާނެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރީމާ ނިކުންނާނެހާ  ،އިތުރު ވިސްނުންތަެކއް މިއަްށ ގެނެސް

ނޑުމެންނަްށ ފެންނަމުން މި ނޑުމެން ސިޔާސީ މަްޤޞަދެއް ހާސިލު ނަތީޖާތައް އަުޅގަ ށް ކިހާ ރުމަކުދަނީ. އަޅުގަ

ކުރެވޭނީ ކިހާ ދުވަހެއްތޯ. އެީއ ދުވަހަކުތޯ ތިބެވެނީ، އަުޅަގނޑުމެން ބާރާއި ނުފޫޒާއި ނާޖާއިޒު ގޮތްަތއް ބޭނުން

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ޮއތް ސުވާލަކީ. ސަުރކާރު ނުާވނެ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން އަިނޔާވެރި ސަުރކާރެްއގެ ގޮތުަގއި 

ކަންތައްތަްއ ކުރަން.  އުމަށް ފައިާދހުރިހޭނީ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި، ޤަ ވެސް ޖެއޮންނާކަށް. ސަުރކާރުން އަަބދު

ނޑު މިހާުރ ވެސް ހަމަ ، އެހެންވީމާ ޔުނިވަރސިޓީއަްށ  މީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ނަން އިސްލާމީއުމި ޮގވާލަނީ ޤައަުޅގަ

 ...ތަން ހިންގޭނެ ފައިސާ އެ ،ބަދަލުކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކު  އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތްތެިރ ިއއްޒަ ،ދެއްެކވި ަބއެއް ބޭފުޅުން ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަފުޅު ުހށަހެޅުމަށްފަހުގައި މި `. އާދެ! އިޞްލާޙު

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖެއަީކ ފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅު އޮޅޭ މެންބަރުން މީގެ މަފްހޫމު ދަްއަކވާތީ ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ

ގަިއ 1979 ،އުމަަކށް ވީ ހިނދުޤައޮްތ  ފެށިގެން އެަތއް ސަތޭަކ ައހަރެއް ވެަފއި ގިނަ ޒަމާނުްއސުރެ ވަރަށް

އަްލއުސްތާުޛ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫްމ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގޭ 

 ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ އެީކގައި ިދވެހިވާލުެވަވޑަިއގަތުމާ އާދެ! ހަ ހަވާލުެވވަަޑއިގަތުމާ އެީކގަިއ؛

ލެވޭނެ ނުވަތަ ަނއްތާލެވޭެނ އެްއޗެްއ ނޫން. އަާސީސ އަދުެގ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފޮުރވައި އީ މި މިްއޔަތަކީ އެއްއަހަ

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  1980ހަމައަށް ވާސިލްކޮށްެދއްަވއިފި.  ޅުއްވި ބިންގާ މިއަދު ޕީ.އެޗް.ޑީއާތަޢުލީމުން އެ

ނިޔަތް ޮއެވގެން ވަރަްށ ކުރުުމގެ އައްސަާސއެއް ާޤއިމުށް ޓަކައި މުކުރުމައިސްލާމީ ޢަރަބި ތަޢުލީމު ހާސިލުވުޖޫދުަގއި 

ލް އިސްލާމިއްޔާ ިކޔާ ތަނެއް ރައީސް އަްލއުސްާތޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިރާސާތުމާތް މަޤްޞަދެއްގައި މަޢުހަދުއް 

ނޑުމެންެގ ތެ ނޑުމެން ޤުރުއާން ިކޔަވަުމންދިޔަ ގޮތް، އަުޅގަ ރޭގައި ތިބީ ކިތައް ދީނީ އުފައްދަަވއިދެްއވި. އޭރުަގއި ައޅުގަ

ޢިލްމުވެރިންތޯ އަޅުަގނޑުމެްނ އަމިއްަލއަށް ސުވާުލކޮށްލީމާ އޭެގ ޖަވާބު ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިއަދު ިތއްބެވީ ކިތަްއ 

ޤާރީވެރިންތޯ، މިއަދު ތިއްބެީވ ކިތައް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންތޯ ބައްލަަވއިލެްއވީމާ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. 

ށް މިންނަތް މަސައްކަތްތަކެއް ކުަރއްަވިއގެން އޭރުަގއި ވަރަށް އާދަިއގެ، ވަރަށް އާަދއިގެ ތަނެްއަގއި ވާެރވެހެންޏާ ވަރަ

ވާރޭަގއި، ައވީަގއި ވެއްޖެްއޔާ އަީވގަިއ ތިއްަބވަިއގެން އޭުރަގއި މަޢުހަދުއް ދިރާސާތުލް ިއސްލާމިއްޔާ ގެންދިޔައީ. ވަރަށް 

. ނަމަވެސް އެ ތަން ތަނަކަްށވެގެން ިދޔައީ އެ ތަނުގެ ިހންގުންތެރި، ވަރަށް ވަުރގަދަ މަދު ކުދިންކޮޅެއް ގޮަވިއގެން

ބޭފުޅަކާ ހަވާލުކުެރިވގެން. އެ ބޭފުޅާ އެކަްނ ކުރަްއވަމުންގެްނގޮސް ކުއްިލއްާޔއަކަށް އެ ަތން ބަދަލުކޮށް، އިމާރާތްތަްއ 

ތީ އެ ތަން ބޮުޑ ޔުިނވާސިީޓއަކާ ހަމައަށް ިދއުމަށް ބަދަލުވެ، އެާތ ހުރި ގޯތިަތްއ ބަދަލ ދެއްވާފަިއ ނަގާފަިއ އެ އޮ

ނޑުމެންނަށް  ޓަކައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުަރްއވާފަ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ކިބަިއގަިއ ހުންނަންވާނެ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކޮށްދެވޭ ކަންތައްތަކަްށ ޝުުކރުވެރިވުުމގެ ހިތްތަްއ އޮންނަްނވާނެ. ުޝކުރުވެިރކަމާ ެއކީ ަބލައިގަތުމަކީ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ދީނީ  ކިބަިއގައި އޮންނަންވާނެ ކަެމއް. ައޅުަގނޑުމެންގެތެޭރގަިއ ކިތައް ކުދިންތޯ މިއަދު އަުޅގަ

ޢިލްމު ހާސިލުކުރައްވަިއގެން ދީނަކީ ކޮބައިކަން، ިއސްލާމް ދީނުގައި ބަޔާންކުަރއްވާަފއި ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބަިއކަން 

ނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދާ ނިޢުމަތްތަކަށް އަސްލު ދެނެގަތުމު ެގ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މި ދިޔައީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ޝުކުރުވެިރވުމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހާސް ނިޢުމަތްތައް އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމެއް. ނަމަވެސް ނިޢުމަތްތަކަށް 
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ނޑުމެންނަށް އެނގިގެން އެަބ ތަޢާލާގެ ޢަޛާهللا ކުފުރުވެރިެވގެންދާ ކަމުަގއި ަވނީ ނަމަ،  ބު ގަދަފަދަވެގެްނވާކަން އަުޅގަ

ދޭ. މިއީ އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ވަކި މީހަކަްށ ޓާގެުޓކޮްށގެން، ވަކި ަބޔަކަށް ޓާގެުޓކޮށްގެްނ ުކރާ ކަމެއް ނޫން. މި ކަމަީކ 

ނޑުމެންނަށް ޤާއިމުކުެރވި، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ިދެވހިރާއްޖެ އާ އުސްމިންތަކަކަްށ ދަތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ 

އެކަމުގެ ފުރުޞަތުަތއް ލިބިެގންދިޔަ ހިނދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރުމަށް ނިންމާފައި އޮތް ަކމެއް. މިއަދުގެ ިދވެހިރާއްޭޖެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ އިްސލާމީ ތަޢުލީމަށް، އިސްލާމް ދީނަށް ވަރަށް އަހައްިމއްޔަުތަކން ދެއްވާ ބޭފުެޅއްކަން އެ 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ބޭފުޅާ ޢަމަލުކުރައްވަމުންގެންަދވާ ގޮތުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަ

ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް، ކިަތންމެ މީސްކޮޅު މަދުވި ކަމުަގިއވީ ނަމަވެްސ އަުޅަގނޑުމެންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 

ކޯޓާ ވެސް އެަތްއ ގުނައަކަށް އިތުރުކޮށްފަ. ެއކަމުގެ މަސަްއކަތްކުރަްއވާފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެހީތައް ވަނީ ިއތުރުވެފަ. މިއަދު ުކއްލިްއާޔ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަރަބި ޤައުމުތަކުން އަުޅގަ

އެ ަތނުގައި އެީއ ކޮންފަރާތަކުން ކުއްލިްއޔާައކަށް ވެގެްނ، އެ ތަނުގައި ޮބޑުސިންގާ އިމާރާެތއް ެވގެންދިަޔއިރުަގއި 

ހޯދައިގެން ގެަނއި އެހީތެރިަކމެއްތޯ ބައްލަވަންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓަކުްނ އެކަންޏެއް ނޫން އެކަން 

 ކުރަްއވާފައި ވަނީ. މިކަމުގެ ތާރީޚުތަކާއި މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތްތައް ބައްލަަވއިލަްއވާ ފަރާތްތަކަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ނޑުމެންގެ ަގއުމުަގއި ާޤއިމުކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްެލްއ ވަރުގަދަކުރުމުން، ޢަބްދު هللا އަރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު އަޅުގަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މަތިވެރި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މި ތަން ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ހިނދު މިކަން 

ފަ. މިކަން ކުެރވޭެނ ހުރިހާ މަގެއް ވަނީ ޤާއިމުުކރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، އިތުުރ ކުރަްއވާނެ ހުރިހާ މަގެއް ވަީނ ކޮށްޓަވާ

ބަހަނާތަކަކާއި އިތުރު ކަންަތއްތަކެްއ، ވާހަކަަތކެއް އަސްުލ ދެއްކެވުމަކީ ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިއސްލާމީ އަރަބި 

ނޑު ގަބޫލެ އް ނުކުރަން. އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީެއްއ ތަޢުލީމަށް އަސްލުގައި ހުރަަހކަށް ެވގެންވާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

ޤާއިމުެވގެންދިއުމަކީ ެއއީ އަިނޔާެއއް ކަމުަގއި ވަންޏާ ވަރަށް ދެރަ ހާލަތެއްގައި ައޅުަގނުޑމެން ވިސްނުން ބަދަލުވެއްެޖ 

ނޑުެމންގެ ދަރީންގެ ދަރިންނަ ށް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުުކރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ އަނިާޔއެއް ނޫން. އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ަޤއުމު ސައްތައިން ސައްަތ މުސްލިމު ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި އޮްތޮއތުން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި 

މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވެސް އަދި ރަްއޔިތުން ެވސް ވަރަށް ޮބޑު ުއއްމީދެްއަގއި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. 

ނޑު ދެކޭޮގތުގައި މީގެ ތެޭރގައި ހުރި ިއޞްލާޙުތަކުގެ ވާހަކަ ނުބައި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކުރަްއަވއިގެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެކި ފާޑުފާުޑގެ ވާަހކަ ދައްަކއި، މިފަދަ ޒާތުގެ ކަންަތްއ ކުރުމަކީ ކުރެިވގެންވާނެ ަކމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން، 

ނޑުމެން ކު ރާ ކަންތަކުަގއި ވެސް އުިނކަން އިންސާނުންނަކީ އުނި ބައެްއ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ހުންނާނެ. ކިތަންމެ އަވަސްައވަހަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ކަމެއް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތަީކ 

ނޑުމެން މިކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިވސްނުމަށް އައުމާ ެއީކގައި އެންމެން ުގޅިގެން ކޮްށގެން، މަަސއްކަތްޮކށްގެން އަުޅގަ

ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޤާއިމު
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އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ޔުނިވަރސިޓީ ޤާއިމުކުރެިވގެން، ައވަހަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢަމަީލ 

މިައދު އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެްސ  މަސައްކަތްތައް ެފއްެޓވުމުގެ ޖާގަ ހޯއްދަަވއިދެްއވުމަކީ

ނޑު ދެކޭީތވެ، ެއކަމަށް އެދި ައޅުަގނޑު ޮގވާަލމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ  ކުރުން އެންމެ ރަނަގޅު ކަމެްއކަން އަުޅގަ

 ނިންމާލަން. އަޑުއެއްެސވީތީ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ ތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ލާޙަކީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞް

ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުން ޓާގެެޓޑް؛ އާއްމު ގޮެތއްަގއި މަޖިލީހަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅޭހެން، ގާނޫނުތައް މި ހެދޭހެން، 

ގާނޫނުތަކަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅޭހެން، ވަކި މީހަކަށް، ވަކި ގޮތަކަްށ، ަވކި މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް 

ނުޑ ގަބޫުލކުރަން. ވަރަށް ދެރަކަެމއް. ވަރަށް ކަންތައް ތަްއ ބައްޓަްނވާން ބޭުނންވާތީވެ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާެޙއްކަން އަުޅގަ

ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް އެ ފާހަގަކުެރްއވިހެން މިއީ ިމ ގާނޫނު ބަްއޓަންކުރެވިަފއި 

 3ޅުން ތިބެންޖެހޭ ޕީރިއަޑެއް މި ދޭތެރޭގައި. މިހާރު އެ ތަނާ ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ބޭފުއިން ގޮތުން އެބަ އާދޭ އިންަޓރިމް 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިްނ ޒާީތވެ ،ެޑއް ެއބަ އާދޭ. އެ ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިންމަސްދުވަހުގެ ޕީިރއަ  ،އަުޅގަ

 އެ ބޭފުޅުން ބޭރުވާން އެބަ ވެ އޮތީތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ކޮންމެވެސް މެންބަރެްއގެ ޒާތީ މައްސަަލއެއް

މަޖިލީހަށް ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބާުރ ރު އޮތީތީ، ޖެހޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބާ 

ހާލި ނޫންތޯ. މިއީ ވިއްސިވި ކަމެއްކުޑައޮތީތީ އެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ބޭފުޅުން ބޭރުކޮށްލުން. މިއީ ޒިންމާދާރުކަން 

ގޮތެއްަގއި މިތާ މަސައްަކތްކުރަން މި ވިސްނާ އުސޫލުން ކަންކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް  މި ބޭފުޅުން އާްއމު ،އުސޫލުން

ކުދިންގެ ތެރެއިން މި ބޭފުޅުން އެ  އަންހެން ްއޓެހިވާން ހުށަހެޅިއްޔާ މި ބޭފުޅުން ޒުވާންއިރު ރަކަމަކަށް ވެއްޖެ 

ރާތްތައް އަލުން މި ބޭފުޅުންނާ ކައިވެިނކުރުމަށް ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ވި ފަޕޯޒްކުރި ޕްރޮޕޯޒަލް ރިޖެްކޓުޕްރޮ

ނޫންތޯ މިތާ. މިއީ ކިހާ ދެރަކަމެއްތޯ. ދެންމެ މި ބިލަށް ވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއް ެނތީއޮތް. އެއް  ފުރުޞަތު މިހާރު އެބަ

 އި ކައިިރކޮށްފަ ޔާައޅުަގނުޑމެން ރޯދަ ،ވި ވާހަކަދެްއކެިވ، މި ިއޞްލާޙަށް ވާހަކަދެްއކެިވ އެހެން ޭބފުޅަކު ވިދާޅު 

ފަރުނީޗަރު ބަދަލުކުރާހެން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާސީ ބަަދލުކުރަން މިއީ ައޅުަގނޑުމެން  !. ަބލަރަނީއޭފަރުނީޗަރު ބަދަލުކު

ޓުމަށް ނޫނޭ. މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ހެދިފައި އޮތް ދުސްތޫރު. މި ދުސްތޫރު ދެމެހެއް އަމިއްލަ ެއްއޗެއް
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ނޑުމެން ޭބނުންހާ ގޮތަކަށް ފަރުނީޗަރު ހަދާފައި އޮތް ޤާ ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ނޫނުއަސާީސެއްއ މިއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހެނދުން ބަދަލުކުރާހެން ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލެއްނުކުެރވޭނެ. ޒިންމާދާރުވަން އެބަ ،ބަދަލުކުރާހެން  އަުޅގަ

ވެރިކަމެއް ައުއމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ޖެހޭ. ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު ިއނގޭތޯ މިއީ. 

ނޑުމެނަށް ރޭޓުއެ ބޭފުުޅންގެ ވަޢުދުތަކަށް ކޮންސަންޓް  ،އެ ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުމުގައި ހުރި، ގެންނެވި ވުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންހާ ގޮތަ ހަދާ މަޖިލިސްގާނޫނު، ފެނިގެން މި ދަނީ ކަްށ، ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ެވގެން މި ދަނީ ައޅުގަ

ގޮތަކަށް ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮްށ، ރައްޔިތުންނަށް އަިނޔާވެިރާވ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މިއީ 

ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދާ ސަބަބަކީ، މިއަދު މި އިޞްލާޙު 

ޔުން. އިސްލާީމ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލު، ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ާގނޫނު ގެނެސްގެން އިސްލާމީ ހުށަހެޅިގެންދި

ޔުނިވަރސިީޓއެއް އުފެއްދުމުެގ ވިސްނުން ސަރުކާރަށް ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން މިތާ ދިފާޢުކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އަނިޔާވެިރވުމަކީ ކުރެވުނު މޮޅުކަމެއް ގޮުތގަިއ ވާހަކަދައްަކއި، މި ދެންނެވި ގާނޫނު ނާ

ކޮބައިތޯ ިއސްލާން ދީނަށް ޓަަކއި، ތަޢުލީމަށް ޓަކައި ާރއްޖެައށް ކުރެވުނު، މި ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްދެވުނު ކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

މިއީ އިނގޭތޯ.  މިހެން ހުރިހާ ކަމެއްހެން ދާން މި ދަނީ. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. މިއީ ވަރަށް ވަރަށް ނިކަމެތިކަމެއް

ނޑުމެން ފަޚުރުވެިރވެ ރަމްޟާން މަހުގެ އިނާޔަތްތައް ދިން ވާހަކަ ދެކެިވގެންދާއިރު،  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަމާ ައުޅގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ފުރަތަމައިނުން ހުށަހެޅިގެންދިޔަ 

ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރުވެސް ޕާކުކުެރިވފައި އެ އޮތީ. ފިނޭންސް  ބިލެއްގެ ގޮުތގައި އެ

މިނިސްޓްރީން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ ބަޖެޓެއް ެނތޭ. ބަޖެޓެއް ނެތޭ ވިދާޅުީވ. އެކަމަކު އަދަދަށް ބަލާއިުރ 

ފާތު މި އަންނަނީ. އެެހންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ނެތޭ ރަމްޟާން މަހު މިދެވޭ އެަލަވންސަށް ވުރެ ާމކުޑަ އެްއެޗްއގެ ތަ

ނޑުމެން ގާނޫނު، އަުޅަގނޑުމެން  ވިދާޅުެވ، އެ އޮތީ ބިލު ޕާުކުކރެވިފަ. ކޮބައިތޯ އިޚްލާޞްތެިރކަމަކީ؟ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ނުޑ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހެދޭ ގާނޫނުތައް ހެދުމުގައި އަޅުަގނުޑމެންގެ ހުރި އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ؟ އެހެންވާ އިުރ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެްސ މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ އަނިާޔެވރިވުމަށް ޓަަކއި މަޖިލިސް  މި ދައްކަމުން ދައްާކ؛ ައުޅގަ

ނޑުމެން ނެތަސް،  ބޭނުންނުކުރާށޭ. ރައްޔިތުންަނށް އަނިާޔވެރިވުމަށް ޓަކަިއ މި ތަން ބޭނުންނުކުރާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ާތއަބަުދ އަޅުަގނޑުމެން ނެތަސް މި ާރއްޖޭަގއި ހެ ދިފައި އޮްތ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިފާޢުވާން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

މިތާ ތިބޭނެ ބައެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް ވެސް މި ގާނޫނުތައް އެްޕލައިކުެރވޭނެ. އެހެންާވއިރު، 

ދު މިތާ މި ކުރެވުނު މަސަްއކަތަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުއަާސސީ ދިފާޢުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަ

ނޑުމެންނަށް މިތާ ލިބޭ ބާރު ބޭނުންކޮށް؛ މި  ބަލާއިރު ޒާތީ ގޮތުން މީހަކާ ޖެހިފައި އޮތުމަކީ ގާނޫނު ބޭނުންކޮށް، އަުޅގަ

ރު ދެންނެވިހެން މީހުން ކަތިލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ނުރައްކާ ދަަރޖައަށް މި ދަނީ. ފަރުނީޗަ

ނޑުމެންގެ ވިސްނުމުަގއި ޭގގައި ހުްނނަ ފަރުނީޗަރު ބަދަލުކުރާހެން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  ބަދަލުކުރާހެން، އަޅުގަ
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ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނވާ ބޭބޭފުޅުން މިތާ ސާފު މެޖޯރިޓީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮތީމާ 

ރުނީޗަރު ބަދަލުކުރާހެން ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްފާނަމޭ. އެ ވިސްނުމުަގއި މިތާ މިއީ ނުރައްކާތެރިކަެމއް. ޭގެގ ފަ

ނީޑގައި ހުެރގެންތޯ މި އުޅެނީ؟  ވާހަކަދެްއކުމަކީ ޒިންމާދާރުކަްނ ކުޑަކަމެއް. ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކަެމއް. ކޯްއެޗއް ސިކު

ވިސްނުމުަގއި މި ތަނަށް ވަޑައިގެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޯްއޗެއް ވިސްނިގެންތޯ މި އުޅެނީ؟ މި ނުރައްކާތެރި

ރައްޔިތުންނަށް ދޮުގ؛ ރޯުބހުތާނު ދޮގު ހައްދަަވއިގެްނ މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ިމ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަކީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ހުރި ނުރައްކާތެރި ނުރައްކަލެއް ފެނިގެން މި ދަނީ. 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެހެންވީމާ، އަޅު  ނޑު އަިދެވސް މި އިލްތިމާސްކުރަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަމުގަިއ އަޅުގަ ގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ޒިންމާދާރުވާން. ރައީސް، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ވެސް އެބަ ޖެހޭ މިކަމުގައި ޒިންމާދާރުވާން. 

ލާޙުތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެްއޗެހިތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ހުށަހެޅޭހާ؛ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ ިއޞް

ނޑު ދަންނަވަން މިހެން  ނޫން. އަދި ސަރުކާރަށް ިންސބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ހެޔޮިވްސނޭ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ަސއްކަތްކުރަންޖެޭހ ހުށަހެޅޭ ގާނޫނުތަކަށް ތާއީުދނުކުރައްވާށޭ. ތި ބޭފުޅުންނަީކ ތި ބޭފުޅުންގެ ުހވަާޔ ެއއްކޮށް މަ

ނޑުމެން ނެތީމޭ މިހެން ހަމަ މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭހާ އެއްޗަކަށް މިތާ  ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ވާހަކަދަްއކާނަމޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި ދަްއކާ ވާހަކަތަަކކީ ައޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެްސ  ޗުޕްެވގެން ތިބެން. އަުޅގަ

ކަ. އަނިާޔވެިރުވމަށް، އަނިާޔވެިރވެ ހައްދުަފހަނައަޅާ ޮގއްަސއޭ މި އޮީތ. އަނިާޔވެިރވުމަށް ގާނޫނު ދައްކާ ވާހަ

 ބޭނުންކުރަމުންނޭ މިހާރު މި ދަނީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަށް އަރުވަން.މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 30ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން 

 

 ]އަށް  11:05އިްނ  10:33ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ޢަލީ މުޙައްމަދު ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ފަށަިއގެން ުކރިއަށްދާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނ  ` މިހާރު އަުޅގަ

އި މި އޮތީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ކުރިމަތީގަ

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލު. މި ބިލަށް ، 2015/11ނަންބަރު 

ފުރުޞަުތ އަރުވަން މި ޖެހެނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރުޞަތަކަށް  ވާހަކަދެްއކުމަށް ޓަކައި މިހާރު އަޅުަގނޑަށް
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 ޢަލީއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް. އެހެންަކމުން، މެދު ހެންވޭރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މި ފުރުޞަތު އަރުވަން. ށް ޢާޡިމަ

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ދެވަނަ ، 2015/11ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ވަަރށް ކުރުކުރުކޮށް ހަމަ ދެތިން ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލުމަށް ަޓކައި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޫނު ހަދަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނު ަހދަންޖެހޭނީ؛ ގާނޫނުހަދަނީ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ގަބޫުލކުަރން ގާ

އަނިޔާކުާރކަށް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނު ހަދައިގެންުނވާނެ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން، ަވކި މީހަކަށް 

ގަންާނކަށް. ވަރަށް ގިނަ ޢާއިލާތަެކއް އަމާޒުކޮްށގެނެއް. އެ މީހެއްގެ ވަޒީފާ ނަަގއިލާކަށް. އެ މީހެްއގެ ަވޒީފާ ނިގުަޅއި

ނޑުމެން  ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ޢާިއލާއަކުން ވެސް ބަލަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަ

ސް. އެބަ ބަލަންޖެހޭ އަނިޔާވެރިކަްނ ނައްތާލުމުގެ ވާހަކަ ދައްާކިއރު މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ގަިއ ނިކަން ބައްލަވާ. އިސްލާން ދީނުގެ ވާހަކަ ވަރަށް މޮޅުކޮށްަފއި ގޮތްގޮތަށް ދަްއކާއިުރަގއި މި ދޭތެރެއަކުން މެލޭޝިޔާ

ފަރާތްތައް  އެެހންނަމަވެސް، އެ .މަތީގައި ޔޯެއއް ނެގީ މެޭލޝިޔާގެ ފަރުބަދަވީޑި  ،ކަމަކީ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއެއް ދިޔަހިނގައި

ތަނުގައި  ިގނަ ދީންތަކެއް އެ ކޮށްފައި މެލޭޝިޔާގެ ކޯޓަކުން. މިއީ ވަރަށްވަނީ ހުކުން ރުލާން މިހާ އުމުރަށް ޖަލަށް

ާރއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން އިސްލާން ދީނުގެ ވާހަކަަދއްކާަފއި މި  ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާ ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި

ގޮްތ  ދޭތެޭރގަިއ މި މައްސަލަ ހިނގި ކަހަލަ ކަމަކާމަސައްކަތްކުރަމުންދާއިެރްއަގއި މި ކަންތައްތައް ތަންފީުޛކުރުމަށް

ކަމެްއގެ ފަހަތުގައި މި އޮންނަީނ  މީގެ ކޮންމެ ،ކޮންމެ ކަމަކީ . މީގެވެސް ބަލައިނުލާ މި އޮންނަނީ ފޮރުވާފަ

އްޒަތްތެިރ އޮންނަނީ. އި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް މި ނުދާންުހރި ފަރާތެއް ވީމާ، ކުިރއަށްޙަޤީޤަތުގައި ސަުރކާރާ ގުޅު

ދެއްަވއިފި ހެނީ ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ހުޅުވައިޖެފަހު ވާހަކައަކަށް ދަންނަވާލަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ެއންމެ ރައީސް.

 ވެސް ނުޑ އަދި މި ވާހަކަ ޕޭޖަށް ފޮނުަވއި ރައީސް ޔާމީނަށް ިޚޔާލު ދެްއވުމުގެ ޕޭެޖއް. އެހެންވީމާ، ެއ ޕޭޖަށް އަުޅގަ

 .ގުތު ދަންނަވާލުމުެގ ފުުރޞަތު އޮތީތީެވ ބޭނުންކޮށްާލނަން. ޑިއަރ ޕްެރޒިޑެންޓުވަ  ލާނަން. އެހެންނަމަވެސް، މި 

ލާބައެއް އެދެންޏާ ރައީސް ، ރަނގަެޅއް ،މި ޤައުމަށް ހެވެއް .އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ ޑިއަރ ޕްރެޒިޑެންޓޭ

 ދެއްވާށޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޔާމީން އިސްތިޢުފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން   އަށް.އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު  މަްއޗަންގޮޅީމިހާރު އަޅުގަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ގެ އިސްާލމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު( ިދވެހިރާއްޖޭ)، 2015/11ނޫނު ނަންބަރު ގާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ބަހުސްުކރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ޅައިގެްނ މި މަޖިލީހުގައި ހުށަހަޙު ގެަނއުމުގެ ބިލެއް މިއަދު ށް އިޞްލާއަ

ފަހަކަށްއައިސް މި މަޖިލީހަށް މި  ަދންނަވަން އުޅޭ ވާހަަކއަކީ؟ އޭދަންނަވާލަން އޮތީ މިކަމާ ކުރަންއޮތީ ކޮން ބަހުސެއްތޯ

މީހުން މަޤާމުން  އި،ކުރަނީ ކީއްޯތއޭ؟ މީހުން ވަޒީފާއިން ަވިކކުރުމާ ހުށަހެޅިގެން މިއީ ގާނޫނެކޭ ކިޔަިއގެން މި

 ؛ފަހުން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ އެްނމެ !މިކަހަލަ ޒާތީ ަކންކަން ހިންގާ މަޖިލީހަކަށް މިތަން ހަދައިފި. ބައްލަވާ ،ވަކިކުރުމާ 

ފުރަތަމައިނުން ރައީސް ނަޝީދަށް  ޕެރޯލުގެ ބިލޭ ކިޔާފައި އެ ގެނައި ިއޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި އެންމެ އިކާޖަލުތަ

އެ ބޭފުޅާއަކީ އެންމެ  ،ވެފައި ރައީސް ނަޝީދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ މީހުން ލޯބިވާ ބޭފުޅަކަށް .އަމާޒުކޮްށގެން އެ ހެދި ބިލު

ން ހެދި ބިލެއް. މް.ީޑ.ޕީގެ ރައީްސކަން ކިޔާތީ އެކަާމ ކަންބޮޑުެވގެއެ ބޭފުާޅއަށް އެ ،ެވފައި ތާއީދު ބޮޑު ބޭފުޅާ ކަމަށް

ވެސް މިހާރު ތިބި މީހުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލަށް ބަލާއިރު ،އޮތް ހުށަހެޅިފައި މިދެން މިހާރު 

 !ކިޔާަފއި، ބައްަލވާ ކަަމކީ ގެނެްސ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙެކޭ ދެން މިކުރާ  ކަމުނުގޮްސގެން މީހަކު ަކނޑާލަންވީމާ

ނޑުފެށުނީއްސުރެ  ތަނުން ވަކިކުިރ ުއއްތަމަ  ޔާރުްނގެ ބިލަށް އިޞްލާޙެކޭ ކިަޔއިގެްނ އެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ

ނޑިޔާާރއި އެ ދެން މިހެންގޮސް ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަނީއޭ ކިޔާަފއި  .ދުނާނުއި ިއންނެވި މުޢުތަޞިމް ޢަތަުނގަ ފަ

މީހުންެގ  އަދި އެ ން ވަޒީފާއިްނ ަވިކކުރުމާ،މަކީ މީހުންނަށް ަވޒީފާ ދިނުމާއި މީހުކަ ގެނެސްގެން ހަމަެއކަނި މިކުރާ 

ފަރާތުން އެއްޗެއް ބުނެފިްއޔާ ވެސް ސަރުކާުރގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ ތިމަންނަމެން ކީއްހެއްޔޭ ކުރާނީ. ތިމަންނަމެން 

ހެން ބުނަންވެގެން ހަމަ ކޮންމެހެން ހެދިގެްނ އައި ބަދަލެކޭ. މި ގާނޫަނށް އައި ބަދަލަކާ، ނޫނޭ ކަމެއް ކުރި

ތަނަށް ަލިއގެން ދީނީ  ބޭކަލުން އެނަންޖެހޭނޭ ކިޔާފަިއ ދީނީ ދަންނަޔުިނވަރިސިީޓއެއް އޮން ހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީދިވެ

ބޭކަލުންގެ ތެރޭަގއި ވެސް އެިކ މިހާރު އަނެއްކާެވސް ދީނީ ދަންނަނުވަތަ  ،ން ހިތްނުރުހޭ ގޮތަށް ކޮށްދަންނަބޭކަލު

ދީފައި އެާތ ކޭ ބަޔަކަށް އަނެްއކާވެސް މުސާރަބަޔަކު ދެ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ތެރެއިން އެ ،ތަށް ިވސްނުން ހުންނާތީގޮތްގޮ

ނޑު ދަންނަަވން ބޭނުންވަނީ މިއީ ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކުރާ  ނުޑ މި ދެކެނީ. އަުޅގަ ވެްސ  ަކމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަީކ  މިގޮތަްށ ކަން ،ކޭ. ހެޮޔނުވާނޭކޮށްފައި ތިބޭ ބޭފުުޅން ތިއްބަވާ މަޖިލީހެއިންތިޚާބު ނުުކރައްވާށޭ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް ދެމެހެއްޓުމާއި ިދވެހި ޤައުމަށް އިޚްާލޞްތެރިވުމާއި ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން 

ގާނޫނާ އެްއގޮތްާވ  އިނޫނުއަސާސީއާ ގެ ޤާތުތަާކއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާއަހަރެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަ

ތަނަށް  ގަްނދީ ހުވާކޮށްގެން މިهللا ށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި މާތްދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކޮމަތީން ތެ ގޮތުގެ

ވެްސ  ފުޅުން ަވިކކޮށްލާފައި ހަދަންވީމާޔުިނވަރސިީޓގަިއ މިހާރު އެ ިތއްބެިވ ބޭ އިސްލާމީ، ވާއިރު  އައިްސ ތިބޭ ބަަޔކަށް

ނޑުމެން މިތާ ތިބޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބޭނުންކުރަން މީހުން އެ ބޭފުޅުން މިގޮތަށް  .ހަމަ އަޅުގަ

ގިނަ މެންބަރުން ދެކެވަަޑއިގަނޭ އެ ބޭފުޅުން  ނުދެއްވާށޭ. އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަރަށްބޭނުންކުރިޔަ
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ތުން ކުިރމައްޗަށް ވަަޑއިގަންަނވަިއގެްނ އަނެއްާކވެސް އެ ބޭފުޅުން ދެން އިތުރަށް އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތްކަން ރަްއޔި

ބޭފުޅުން މިހާރުވެސް ވިސްނާވަަޑއިަގންނަވަމުން ވަޑަިއގަންނަވަީނ  މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން. އެ

 ލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވައިފި ފަހަރަކު މަޖި އެިކއެކި ބިލުތަކަށް ބަދަލުގެންނަވަިއގެން އެންމެ އިއިމްތިޔާުޒގެ ބިލާ

. އެްއވެްސ ވަންޏާ ދެން އެކަމުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކެއް ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި އެ ގާނޫނު ވެސް ިއޞްލާޙުކުރަްއވަން ކަމަށް

 ކު ޕަބްލި، ލައިފްަގއި ނުވަތަ ޕަބްލިކު، ހުންނަންޖެހުންނަވާ ދެން ޮގސްގެން އިުތރަށް ަވޑައިުނގަންފަހަރެއްގައި ވިސްަނއި

ަރއްޔިތުންނަްށ  ،ރަްއޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ،ސަރވިްސއެއް ގޮތަށް ދެކެވަަޑިއގަންނަަވއިގެން 

ނޫން. ތަންތަނުން  ކަމެއް ކުރެއްވުަމކީ ވިްސނަވާ ރަްއޔިތުްނނަށް ތެދުވެރިކަމާ އެކީަގއި މި ކަންކަން ،އިޚްލާޞްތެރިކޮށް

ޚިލާފަށް ސިވިލް ސަރވިްސއަށް އަންނަ  . ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނާކުރަނީމީހުން ވަކިކުރަންވީމަ އެގޮތަްށ ބޭނުން

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބަލާފަިއ  ލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް. ފޮުނވީމާެވއްޖެއްޔާ މިހާރު މި ފޮނުވަނީ ަމޖިވަިކކުރަންމީހަކު ވެސް 

ސަރުކާރުން ވިދާުޅވަނީ  އަނެއްާކވެސް މަޖިލީހުގެ މީުހން ބޭނުންކޮށްގެން އެ ތަންަތނުން ވެސް މީހުން ވަިކކުަރނީ.

ނޑު ދަންނަވާނީ  ނީ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ފާސްކުރީމާތިމަންނަމެން ކީއްހެއްޔޭ ކުރާ މިއީ ، ވާ ކަންތައްތަކޭ. ައުޅގަ

ވެްސ ޚިލާފަށް ކުރާކަމެކޭ. މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަްނކަްނކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ނުވަަތ  ނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާޤާ

 ކަންުކރަން. ނުވަތަ ޭއގެ ބަދަލުަގއިކޮށްގެން ޖެހިއްޖެއްޔާ ކޯޓު ުހންނާނެ ހުކުންކަން ކުރަން މީހުންގެ މައްޗަށް ކަން 

ރަްއޔިތުންެގ ވެއްޖެްއޔާ ސަުރކާރުން ެއކަން ކުރަންީވ. އިން ަވކިކުަރންސަރުކާރުން މީހަކު ތަނަކަްށ ލާފައި ަވޒީފާ

 އަުޅވަިއގެްނ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮލުަގއި  ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ،ސް ބޭނުންކޮށްގެންމަޖިލި

ނޑުމެްނގެ ހުވަޔާމާތަކަކީ ޙައި މިހާރު މި ހިންގާ ޖަރީތެރޭގަ ނޑުމެން މި ޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ތަނަށް  ޚިލާފަށް އަޅުގަ

ރުތަކެއް ާއއްމު އަމުރުތައް ނޫން އަމު .ދާ ޚިާލފަށް ކުރާ ކަންކަންށް ރަްއޔިތުން ޮފނުވި މުޅިން މަޤްޞައިންތިޚާބުކޮ

ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހިންގާކަށް ނޯންނާނެ ގާނޫނުގެ ސިފައިަގއި ކަންކުރާކަށް. ަވކި

ިމވެނި ެއްއޗެޭކ ކިަޔއިގެްނ ފާޑުފާުޑގެ އެްއެޗހި ފާސްކޮށްގެން އޮުޅވާލަން  ،އަބަދުވެްސ ޤައުމީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއޭ

ިޑއަރ ޕްރެޒިޑެންޓޭ ނުބުނިކަުމގަިއ  ،ޚިޔާލުފާޅުކުރާ ވާހަކަދައްާކއިރު ޓޭ ކިަޔއިގެްނ މިހާރުރެޒިޑެން ނޫޅޭ. ދެން ޑިއަރ ޕް

ނޑުމެން އަނިޔާވެިރވާ ވާހަަކއާ ވިޔަސް މި ރާއްޖޭ ނެއްޓޭނެ ގޮތުެގ  އަނިޔާވެިރކަމުން މި އިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވެސް ކޮންމެހެން ޑިއަރ ، އަންނަނީ ދައްކަމުން. އެެހންވީމާ ވާހަކަ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި މި 

ނ ޮއތް ހުރިހާ ދުވަހު ޕްރެޒިޑެންޓު ކިަޔއިގެން ނުފޮނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް މި ޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައަްށ ވެސް އަޅުގަ

 ...މަށްއަދި އެނޫަނސް ސިޔާސީ ވެރިން ދޫކޮށްެލްއވު އިޖާބަދެއްަވއި، ަރއީސް ނަީޝދު ދޫކޮށްލައްަވއި،

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު
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ނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން   ވަޙީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ުތލުސްދޫޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ށްއިބްރާހީމަ އީވާ އަރުވާނަްނ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . އެއަށްފަހު އަުޅގަ

 . هللاއީވާ ޢަބްދުލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަށް. އާދެ! ގަهللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاއީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމެްއގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން އެތައް ބައިވަުރ 

ްނނަށް އެތަްއ ބަިއވަރު ޚިުދމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން ވަީނ ރައްޔިތު ،މަސައްކަތްތަެކއް

ނޑު ދަންަނވައި . އޭގެތެޭރގައި މަދުމަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާބުކޮށްފަ ލާނަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޖުތިމާޢީ ކަެމއް ައުޅގަ

އިދިން. ހިޭލ ނުތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދައްކަ ހާއި އިމްތިފަންސޫރާފޮތް، ަތޢާރަފުކޮށް ނިޒާމެއް ރައްކާތެރިކަުމގެ

. އެކަނިވެރި މައިންނަށް ފެށި. އުމުރުން ދޮށީ މީހުންނަށް އިނާޔަތެއް ދޭން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭން ރައްޔިތުންނަށް ފެށި

ވި އުސޫލަކުން ފެށި. ދެމެހެއްޓެނިއެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުންނަށް އިނާޔަތެއް ދޭން ނާޔަެތއް ދޭން ފެށި. ޚާއްޞަދާއިމީ އި

ގޮތުންނާއި  ދެމެހެއްޓެނިވި ުއސޫލެްއގެ ަދށުން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެިރަކން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްޭދން ފެށި. ސީދާ

ނާނެ ން ހެޔޮ އަސަރު ނުކުރާނެ ެއއްވެސް ަރއްޔިެތއް ނުހުންސަރުކާރެއް ނިމިދިޔައިރު އޭގެ  ގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ނުސީދާ

ގައި ތިިބ .ޕީގެ ސަރުކާރެްއގައި މިތާ އިުތރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ ގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭ

ނޑުމެން ހެދި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގަ ،ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނު ހެދިން. ގާނޫނު ހެދި އަހަރު މި 3 ިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގާޫނނު ހެދިން. ކުދި އަދި މެދު  ލިން. ވަށާޖެހޭ ޓެކްސްގެލާމަރުކަޒީ ގާނޫނެއް އެކުަލަވއި  ިނޒާމަކަށް އަުޅގަ

އެ  ތުްނެގ މަޖިލީހަށް ބިލު ލައި،ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުުރ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިދޭން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ރައްޔި

ދައުލަުތގެ ޚަރަދު ؛ ތަން އަޅުަގނޑުމެން ދުށިން. ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ޒިްނމާވުމުގެ ދިޔަެވގެން ގާނޫނަކަށް

 ތަނަށް ބިލު ލައިގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުގައި ގާނޫނަކަށް ނުހިނގާ ގޮތެއް ރަނަގޅަށް ބަލަންވެގެން މިހިނގާ

ނޑުމެންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ވެގެންދިޔަ  ނޑުެމން ދުށިން. އޭގެ ބަދަުލގަިއ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ ތަން އަުޅގަ

ފެންނަނީ  ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަޣުލަބިއްަޔތު ބޭނުންކުރާރުއަހަ ނިމިދިޔަ މިދިޔަ ދޮޅު

 ،ޒާތީ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ެއކަނި. ވަކި މީހަކަށް ،ދެއްެކވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވިހެންކުރިންވެސް ވާަހކަފުޅު

ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭންވެގެްނ،  ،ރުކުރަންވެގެންަވކި މީހަކު ވަޒީާފިއން ދު ،ވަކި މީހަކަށް ގޮެތއް ހަދަންވެގެން 

ޑިޑޭޓަކަށް ަވޒީފާ ދޭންވެގެން ން ޕީ.އެމްެގ ފެއިލްވެފައިވާ ވަކި ކެވީތީ ޕީ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަވކި ކައުންިސލަރަކަށް

ރަލާ ބެޭހ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެ ދާެއކި ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަމުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއކި

މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭންވެގެން. ސުޕްރީމް ކޯޓާ ބެޭހ  ލާަފއި ާގތް ވަކިރީ ވަކި މީހަކު ވަޒީފާއިން ދުްއވައިގާނޫނު ބަދަލުކު

ނޑިޔާރުންނާ ބެޭހ ގާނޫނު ބަދަލުކުރީ ހަމަ ަވކި ބަޔަުކ ަވޒީފާއިން ޫދކޮށްާލފައި ަވކި ބަަޔކު ވަޒީާފގައި  ގާނޫނު؛ ފަ
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ނޑައެޅިގެްނ ރައީސް ނަޝީދަށް ބައްޓަންކޮށްގެން މުޅި ގާނޫނު އެއްކޮށް ކާއި ޓާންެވގެން. ޖަލުތަބަހައް ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލު ކަ

ނުޑމެ ބަދަލުކުރި އެތައް  ،ނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ހަދާފައި އޮއްވާ ން ދުށިން. މިހާރު މި ފެންނަނީ ޤާތަން އަޅުގަ

ނީ ޫނނުލްޢުޤޫބާތު މި ލަސްކުރަޮއްއވާ ޤާ ބާތެއް ހަދާފައިނޫނުލްޢުޤޫ ތަކުން ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ޤާމަސައްކަ

އްތަރެްއގެ އަދަބެްއ އުޅޭ ަބޔަކަްށ ވަކި ވަ ީޕގެ ސިޔާސީ ަމސައްކަތަށް ނިކުމެއެމް.ޑީ. ،ތަަކކަށްއެމް.ޑީ.ޕީގެ އެކްިޓވިސްޓުން

ނޑުމެންނަ ެއންމެ .ތަން ނޫނުލްޢުޤޫބާތް ލަސްކޮށްގެން ުއޅޭދޭންވެގެން ޤާ ނީ މުޅި ށް މި ފެންނަ ފަހުން މިހާރު އަޅުގަ

ވަިކ ، ވަކި މީހަކު ވަޒީާފއިން ވަކިކުރަްނެވގެން ،ނޫނުއަސާސީއާ ކުޅެލާން ތަްއޔާރު ވަކި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭންވެގެންޤާ

ެގ އަމާނާތެއް ކަުމގަިއވާ މުިޅ ހުރިހާ ރައްޔިތުން  ،ދިވެހި ރަްއޔިތުން .ންެވގެންމީހަކު ނައިބު ރައީސަކަށް ގެންނާ

މާ ިކ މީހަކަށް ވަޒީާފއެްއ ދޭންވެގެން އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެރިކަނޫނުއަސާސީާއ މި ކުޅެލަީނ ވަޤާ

ގާނޫނެއް ހަދައިގެންދިޔަ ތަނެއް ށް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލައިގެން ދަކަހަވާލުވަމުން ވީ އެްއވެސް ވަޢު

ނޫނުތައް ބަދަލުކުރަމުންދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އޭގެ ބަދަލުަގއި ހަސަދަވެިރ ޒާތީ މަޞްލަޙަތަށް ގާ

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅުެދްއކެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ޔާމީން މިހާރު ފައްޓަވައިގެން އެބަ އުޅޭ ިޑއަރ هللا ޢަލީ ޢާޡިމް ވެސް ވިދާޅުވިހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނޑު މި ޕްރެޒިޑެން ނޑު ވެސް ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ގަލޮޅު އުތުރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަ ޓު ކިޔާ ެއއްެޗއް. ައޅުގަ

 ދަންނަވަނީ ޑިއަރ ޕްރެިޒޑެންްޓ، ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލަްއވާ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފު ނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަ ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީ ގާނޫނަށް ގެނެޭވ 

ްއކަމުންދާއިރު، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހަނދާންކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގަިއ އިޞްލާޙެްއގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުްނ ވާހަކަދަ

އިސްލާމީ ވަޙުދަތު، އިސްލާމީ ޙަޟާރަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ތަފާތު އެތައް މަސަްއކަތެއް ކުރަމުްނ 

ނޑުމެން ފުން ކޮށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަންނަ ހިނދު، އިއްެޔގައި ަކންތައްތައް ެވގެންދިޔަ ގޮތާ ައޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ަތޅުމުގަިއ ވާހަކަެދއްިކ ބަެއއް ބޭފުޅުން މި ސަރުކާރުން ިއސްލާން ދީން ކުރިއެުރވުމަށް 

ގަިއ ޓަކައި، އިސްލާން ދީނުގެ އެިކއެކި ކަންަތއްތައް ކުރިއަުރަވިއ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ކުަރމުންދާ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް އެބަ ފާޅުކުރެވޭ ނުސީދާ ގޮެތްއގައި ަނމަވެސް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ
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ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި މާލޭގެ ިސޓީ ކައުންސިލުތަކަށް، ސިީޓ 

ރުތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޚާއްޞަކޮށް މިސްކިތްތަާކ؛ މިސްކިތްތަކާ ކުޅެމުންދިޔަަކްނ ކައުންސިލަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ބާ

އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދީނީ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަދަްއކައި އިސްލާން ދީން ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކިއ 

ށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރި ޒުވާން މުޖުތަމަޢެއް އުފެއްދުމަ

ނޑުމެންގެ މިސްކިތްތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

މިނިސްޓްރީ. އެހެންނަމަވެސް، ސިީޓ  ފަރާތަކަށް ާވންޖެހޭނީ އިސްލާމިކުއޮންނަންޖެހޭނީ، މިސްކިތްތަކުގެ ބަދަލުވެރި 

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ދީނީ ަދރުސްތައް ިދވެހިންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި، ރަްއޔިތުންނަށް  ކައުންސިލުން އަުޅގަ

ދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުަރމުންދިޔަ ހިނދު ވެސް، ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ދައްކަން ބޭނުންާވ ވާހަކަތައް ވެްސ، އެންމެ 

ދަހޯދައިގެން މި ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ކުޑަމިނުން ނޯޓުކޮށްގެން ގޮްސ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއް

ދިޔައީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމަކު ސިީޓ ަކއުންސިލުަގިއ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މި ލިޔުއްވާ ލިޔުންތަކަށް ފާުޑކިޔޭ ފަަދ 

ކަންަތއްތަެކއްގެ ތެެރއިްނ  ޢިލްމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ވެސް އެތާ ތިއްެބވީީކ ނޫނޭ. އެެހންވީމާ، މި ކަހަލަ ދަތިއުނަދގޫ

ެގ هللا އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދީން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްަކތްކުރަމުން މި ދަނީ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާއި 

ނޑުމެްނެގ މުޖުތަމަޢަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަމުންދާ ކޮންމެ މީހަކީ  ކަލާންފުޅު އަުޅގަ

ފައިާވ މީހެއްެގ ގޮތުަގއި ސިަފކުރެިވގެންދިަޔއީ. އަދި ޚުދު މި ަޤއުމުެގ ވެރިަޔކަށް ހުރި، އޭރުަގިއ ހައްދުފަހަނައަޅާ

ެގ ކަލާްނފުޅު ނޫން އެހެން ެއްއޗެްއ هللا ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ވެސް ވިދާުޅވަމުންގެންދެީވ ކީރިތި ރަސޫާލގެ ސުންނަތާިއ 

ރުަގއި ކުރުސި ކިޔުމުެގ ބަދަލުގައި ކޮންމެވެްސ އެހެން ހޯދަން އެބަ ޖެހެއޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުދިންނަށް ނިދާއި

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ.  ވައްތަެރއްގެ ަލވަެއއް ނަމަެވސް ހޯދަން އެބަ ޖެހެއޭ. މިއީ އަޅުގަ

ނުޑމެން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާިއރު އަޅުގަ  ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތއް މިއަދު ބަދަލުކޮށް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބައެއް ެއކްޓިވްސްޓުން ނުކުމެ މިސްކިްތތަކުަގއި، މިސްކިތްތަުކަގއި  ވެސް އަުޅގަ

ރީނދޫކުލަ ލާ ހިސާބަށް ަކންތައްތައް އެބަ ދޭ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ިމއީ ވަރަްށ ސީރިއަްސ މައްސަލަެއއް. 

ޅާއި ައޅުަގނޑުމެން މާތްެވެގންވާ އިސްލާން ދީން ކުިރއަުރވައި ތަަރއްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ެގ ކަލާްނފުهللا އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން އަޅުކަން ކުރުމަށް ޓަކައި  ގެ ގެފުުޅގެ ވާހަަކ، ގެފުުޅގެ هللاއަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުަރމުންދާ ހިނދު، އަޅުގަ

ނދޫކުލަ ޖައްސަިއގެން ސިޔާީސކޮށްގެްނ ކަންތައްތައް ކުރާ ވާަހކަ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ތަނުގައި ެވސް ރީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރާއްޖޭގައި ަބއެްއ ހިސާބުތަކުަގއި. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަީކ ެވސް ހަރުދަނާ 

ނޑުެމން ނުވާނެ ދެއްތޯ މިސްކިތްތަ ކާއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދީނީ އުސޫލެްއގެ މަތީން އަޅުަގނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނިޑތަކަށް ސިޔާސީ ފިކުރުަތްއ  ނޑުމެްނގެ ޅަދަރީްނނަށް، ޅަދަރީންގެ ިސކު ކަންތައްތައް ސިޔާީސކޮށްގެން، އަުޅގަ

ވެއްދުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަްތކޮށްގެން ކަމަކުނުދާނެ. މި ސަރުކާރުން މިއަދު އަމާޒު ކުރިއަްށގެންދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ 
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ރެއްވި ފަަދއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް ހުޅުވައިަލއްވާަފއި އެ އޮީތ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ވެްސ މެންބަރަކު ފާހަގަކު

ހުށަހަޅައި، ަރއްޔިތުން ޚިޔާާލ ެއއްގޮތަށް ކަންތައްަތއް ުކރުމަށް ޓަކައި ިމއަދު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުެގ 

ަފިއ އެ އޮތީ. ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތަްއ ވެސް ސަރުކާރަށް؛ މިއަދު ވެބްސައިުޓަގއި ވެސް އެ ވަނީ ކަންތައްތަކެއް ޤާއިމުކޮށް

ނޑުމެން މިއަދު ވެބް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް އެންމެ ފަސޭހައިން އަޅުގަ

ހެންވީމާ، މި ފަދަ އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެިރކޮށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތްަތކެއް ޤާއިމުެވގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު މީ. އެ

ކަންތައްތަކަށް ަޓކަިއ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ިމ ސަރުކާރުން މިއަުދ މި ައންނަނީ ރައްޔިތުންެގ ފިކުާރ 

ނޑުމެންގެ ސަގާފަތާިއ  ނޑުމެްނގެ އާދަކާދަާއއި ައޅުގަ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނާިއ އަުޅގަ

ގެނައުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަތްކުރަމުންނޭ މި އަންަނނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަެއއާއެުކ  ތަރައްޤީގެ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް

ނޑުމެން އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީެގ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު، މި ޔުިނވަރސިޓީައކީ ަހރުދަނާ ޔުނިވަރ ސިޓީައކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މި ޔުނިވަރސިޓީ ވީހާ ައވަހަކަށް ޢަމަލީ މަސައްކަތަށް ފެއްޓި، މީގެ ފޮނިމީރުކަން 

ނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި މިއަދު ވެްސ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ޑުމެްނގެ ތެރޭން ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން އެ ތިީބ ތަފާތު ދީނީ އެކިއެކި ކަންތައްތައް، ދީނީ ކޯސްަތއް، އަޅުަގނ

. ނުންވެފަިއ ތިބި ޒުވާނުން އެބަ ތިބި މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ ކޯްސތައް، އެިކއެކި ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭ

 ޢަރަބިއްޔާއަްށ، ނޫނީ ދީަސޢޫ، އެކި ޔުނިވަރިސޓީތަކަށްއެކަމަކު މަީތ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ބޭރުެގ ެއކި 

ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޮބޑު ރަދު އިންތިހާއަށް ނޫނީ މި ފަދަ ަޤއުމުތައކަްށ ގޮްސގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަ، ޤަތަރަށް

އި ގެ މި ރާއްޖޭގަ ޤައުމަށް ވީހިނދު، އަުޅަގނޑުމެން ވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަީކ ސަތޭކައިން ސަތޭކަ މުސްިލމުއެހެން

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  އެބަ ދީން ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަސައްކަތްކުަރންއިސްލާން 

ގޮުތގައި  ގެުޔނިވަރސިޓީެއއް  ރސިީޓގެ ބޯޑެއް ހެދި، އިސްލާމީޔުނިވަ ދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްލާމީމިއަ

ނޑުމެންނަށްތަރައްޤީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ރަީއސް  ،ޚާއްޞަކޮްށ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި ތިބި  ކުރެިވ، އެ ތަުނގަިއ ައޅުގަ

ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަްސކޮށްދީ، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ  ގެމަޢުމޫން ސަރުކާރުން އުފެއްދެވި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ވަޒީފާ

ނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މަކީ އަކެއް ބިނާެވގެންދާ މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔުފަރާތުން އިތުރު ދަރިވަރުންތަ ުޅގަ

ންނަށް ހެޔޮ ގޮތްތަކެްއ ޔުނިވަރސިީޓެގ ސަބަބުން މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުއިސްލާމީ ގޮުތަގއި  ބޫލުކުރާޅުަގނޑު ގައަ

ނޑުމެން މިއަދު މީގެ އެތައްފެނިގެން ހާްސ ައހަރެއް ކުރިން ގަބޫލުކޮްށގެން ތިބީ އިސްލާން ދީނުެގ މި  ދާނެ. އަުޅގަ

 ،ދާނެ. އަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ ށް ކުރިއެރުމުގެ ަމގުފަހިެވގެން ގެ މަތީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދީން ތަރައްޤީކޮރަތުޙަޟާ

ނުމުގެ ފުރުޞަތު ނުކުރާށޭ އިނގޭޯތ. ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ދީނީ ބަސް ބުޑުމެން ދީނީ ކަންތަްއތައް ސިޔާސީއަޅުަގނ

ގެ ކަލާންފުޅާއި ކީރިތި ޤުރުއާާނ هللا ދާށޭ. މެ މީހަކީ ޓެރަރިސްޓަކަށް ނަހަކޮން ދެއްވާށޭ. ދީނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާ
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އެއީ ވަރަށް  ،ހިނދު ދާވުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުަރމުންކޮށް ކުިރެއރުނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި ތަަރއްޤީބެހޭ ޢިލްމު އަޅުގަ

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެ ށް އަޅުަގނުޑމެން ގަކޮގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ސިފަ ގެމާތް ކަމެއް ،ގޮުތގައި ގެމާތް އަޅުކަމެއް 

ްށ ުނކުރާށޭ. މި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މަސައްކަތްކުރަނީ މި ޤައުމަހުްއޓުވުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތް ކަންތައްތައް

މާން ންއައަށް ވެސް ހެޔޮ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައޭ. ައޅުަގނުޑމެން ބޭނުންވާ އަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެ

 ހަމައަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައޭ. ޝުކުިރއްޔާ. ބަނދަރަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބާރަށު ދާިއރާގެ ިއއްޒަ  ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝުޖާޢަމިހާރު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްާލމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު( ، 2015/11ރު ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަ ޝުކުރިއްޔާ 

ދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއިމަޖިލީހަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ އަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު 

 ހިރާއްޖޭގެ ިއސްލާމީައދި ދިވެދަންނަވަން.  އެކު ައޅުަގނޑު ޝުކުރު ނިކުފާނަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެ މަ

ނުޑ މިއަދު ހަމަ ހައިރާންެވއްޖެ  ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު ދިރާސާކުރި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރެގ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ެގންދަވާ ޝުޢޫރުތަކާ ދޭތެރޭ. އެ ބޭފުޅުން އެ ފާޅުކުރަްއވަމުންދޭތެރޭ  ވާަދވެރި ފަާރތްތަކުން މި ބިލާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ރިއްޔާ ވަރަްށ މާތް މަޤްޞަދެއްގައި އެ ްނގެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫމިއީ އަޅުަގނޑުމެ ސް.ޒަތްތެރި ރައީއިއް 

މު އެއް ވަުޢދުގެ ގޮުތގައި އެ މަނިކުފާނު މެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެންމެ މުހިއްމަނިކުފާނު ރިޔާސީ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހި

ެގންދަވާ މަސަްއކަތަށް ވަރަްށ ެއ މަނިކުފާނު އެ ކުރަްއވަމުން އިކުރުމަށް ޓަކަ ވަަޑއިގެންެނވި ވަޢުދު. މި ވަޢުދު ތަންފީޛު

އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  ަގނުޑގެ ާދއިރާެގ ރަްއިޔތުންނާއިޚްލާޞްތެރި ކަމަށް ަޓކަިއ އަޅު

ދަންނަވަން.  އެކު ޝުކުރުމާ ށް އިޚްލާޞްތެރިކަ ވަރަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްهللا ބްދުމެންބަރުންގެ ނަމުގައި ރައީްސ ޢަ

ޖެހޭ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވީާހވެސް ބޮޑަށް ރަްއޔިތުންނަށް  ައޅުަގނޑުމެން އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުެމންގެ ވާދަ ،ގޮތަށް ސާފުވާ ގެންދާ ވާހަކަ ރަްއޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ވެރި ފަރާތްތަކުން މި ދައްކަމުންއަުޅގަ

މި  ،ބުނަނީ މި ިއޞްލާޙުގަިއ މި މަކޮށްދޭން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ގޮތަށް ރަްއޔިތުންނަށް މި ކަންތަްއ ހާ ތިލަވާ

ުޔނިވަރސިޓީެގ ަވގުތީ ުނވަތަ އިންތިޤާލީ މަޖިލިސް އެކުެލވިެގންވާ ގޮުތގެ ވާހަކަ. ިމއަށް  ؛ވަނަ ާމއްދާ 32ގާނޫނުގެ 

ރައީސް. މި ގާނޫނުގައި މި ބުނަނީ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން އޮތީ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އިްއޒަތްތެރި  މި

ދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންތިޤާލީ މަޖިލީހަށޭ. ވަރަށް ސާފު. ތް ކުއްލިްއާޔގެ މަޖިލިސް ވެގެންކުއްލިއްާޔގައި އޮ ،ފެށުމުން

ނުޑ ދަންނަވާނީ ނ ،އަދިވެސް ބޮޑަށް ސާފުކޮށްލަޭދ ކަމުގައި ވާނަމަ އަުޅގަ ރިއްޔާ، ެއ ސުލްޖުމްހޫޑުމެންގެ ރައީއަޅުގަ
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އެންެމ ބޮޑު ވަޢުދުގެ ގޮުތގަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިީޓއެއް އުފައްދާނެކަުމގެ  މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ

މަްސ  3ހިސާބުން ފެށިގެން  ކުރިވެހިރާއްޖޭގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝއިޢުރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދި ވަޢުދުގެ ބިލު

ނޑުމެން މި ކުރުކޮށްލަނީ މި އިްޞލާޙު ފާސްވާ ހިސާބުން. މިީއ މަރުޙަލާ ހިންގަން އޮތް  ންތިޤާލީފަހަށް އި އޮތުން އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އޮތް އެއްެޗއް. މީގައި އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ވަިކ ބަޔަކު މަޤާމުން ވަކިކޮށް،  ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ގެ ތެޭރަގއި އޮްތ ކަމެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެިރ ނޑުެމންގެ މެންޑޭޓު. ެއއީ ައޅުގަ މަށް ގެންނާަކށެއް ނޫންވަކި ަބޔަކު މަޤާ

ނޑުމެން މިހާުރ މި ހުށަހަޅާރައީސް. އަ ން ޢައްޔަންކުރާނީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިީލހަށް ބޭފުޅު ދިވެހިރާއްޖެ ިއސްލާމީ ުޅގަ

ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން އެގޮތަށް ފާްސކުރަން ބޭނުންވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫ

ޔުނިވަރސިޓީ  ގާނޫނުތައް އެބަހުރި ދިވެހިރާްއޖޭގައި މިހާރު އޮތް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު ވެސް ޢަމަލުުކރަމުންދާ ގޮތާއި

މި ހުރިާހ އެްއެޗއް ައޅުަގނޑުމެން ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ފެނޭ. ، ހިނގަމުންދާ ގޮތާ

ޒީބު ޢަމަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ގެންދަނީ ންގެ ފަރާތުން ފެންނަމުންދާ ނާތަހުޓީ ހިްނގަން ތިބި ބޭބޭފުޅުޔުނިވަރސި

ނުޑެގ ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ގާތުން ބަލަމުން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅު  ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ގަ

ކީ އަބަދުވެސް ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވައި ދީން ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ފުޅުންނަެއ ބޭ ރެްއވިމެންބަރުން ފާހަގަކު

އަހައްމިްއޔަތުކަމެްއ ދީގެން ަމސައްކަތްކުާރ ޕާޓީެއްއގެ އަހުުލވެރިންތަކެކޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް. އެކަމަުކ އަުޅަގނޑުމެން މި 

ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ހިނދު،  ދަންނަވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ާގނޫނުން މި އިްއޒަތްތެރި

އެމް.ޑީ.ޕީާއއި އަޅުަގނޑުމެްނެގ ވާދަވެރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުކން؛ ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެންބަރުން ތުންފަތްތަކުން 

ނުވަތަ އަނގައިން ާތޅަފިލި ނުނެއްޓޭ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މުހިއްމު ބިލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާަގއި ެވސް 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ދުއްތުރާކުުރން ނޫން އިތުރު އެއްވެސް ަކމެއް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިންގާފަެއއް ނެތް. މިއީ އަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތން ހެކިވާނެ ހެކިވުމެއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ދީން ކުރިއަރުވަިއ، އިސްލާްނ 

ރުވަން މަަސއްކަތްކުާރ ބަޔަުކ އުޅޭނެ ގޮތެއް ނޫން ިމއީ. ިމ ބިލު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގަިއ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ތަޢުލީމް ކުރިއަ

ދިރާސާކުރުމަށް މަސައްކަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަްށގެންދިަޔއިުރ، ދެ ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުން 

ތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނޑަކީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު. ވޯްކއައުުޓކޮށްފައި ިނކުމެގެންިދޔައޭ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން އިްއޒަ

އެހެންވީމާ، މި ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔައިުރ ކަން ހިންގާފައި އޮތް ގޮްތ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭެނ 

އެ ބޭފުާޅއަްށ ، މީހަކީ އަޅުަގނޑު. މި ބިުލގެ؛ މި ބިލު މުޅި ޖުމުލަ ބިލަށް ވޯޓަށް އެިހއިރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއންމެ ބޭފުޅަކު

ހެޔޮ ވިސްނިގެން އެ ބޭފުޅާ މި ބިލުގައި ބައިވެިރވީ ފާްސކުރަން ލީ ވޯޓުގަިއ. ދެން އެހެން އެއްވެސް ިއްއޒަތްތެރި 

މެންބަރަކު ބައިވެރިެއއް ނުވޭ. މިއީތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްސލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުފެއްދުާމއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް 

ފުޅުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ. އަޅުަގނުޑ ހަމަ އަޖައިބުވެއްޖެ އިނގޭޯތ  އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީާއ ތާއީދުކޮށްގެން ތިބި ބޭ

ދޭތެރޭ އެ ބޭފުޅުން އެހާ ލޯބިން ކަންތައް ކުރާ ނަމަ، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ނަމަވެސް 
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ޢުލީމަށް އެ ބޭފުޅުން ދޭ އަހަމިއްޔަތު ފެނިގެންދާންޖެހޭނެ އެހާ ލޯބިން ދީން ކުރިއަރުވަިއ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދީ، ތަ

ނުޑ ގަބޫުލކުރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު މި ދެކެވެމުންދާ ވާހަަކއަކީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ކަމަށް އަުޅގަ

ސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުން. ކޮންމެ ބިލެއް ހުށަހެޅި ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް އަނގަިއގެ ކުީރގައި މި އޮތީ އެންމެ ބަހެއް. ރައީ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫުނން މަތީގައި އެްއވެސް މީހަކަށް ނުހުރެވޭނެ މި ޤައުމަކު. ނުހުރެވޭނެ. އެ މީހަކީ ގާނޫނާ 

ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ، މި ސަރުކާރުން އެ ބޭފުޅަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބު ދޭނެ. ތަންފީޛުކުރާނެ. އެ ވާހަަކ 

މެން މި ަދއްކަނީ. ެއހެންވެ، މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ގާނޫެނއް، ކިތަންމެ މުހިއްމު ގާނޫނެއް ިލޔަސް އަޅުަގނޑު

އިޞްލާޙެްއ، އިޤްތިޞާދީ ބޮުޑ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ގާނޫެނއް ލިޔަްސ، އެ ބޭފުޅުންެންއ މިއަކަށް ތާއީެދއް ނުކުރާނެ 

ކީ ހަމަ ދޫޮކށްލުން ނޫން ކަމަކަށް ެއ ބޭފުޅުންނެއް ނުޮގވާ. އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމަ

ރައީސް. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ބިލުގެ ބަހުސްގައި އެމް.ޑީ.ޕީްނ ވާހަކަދެއްެކވި ެއްއވެސް 

ނޑުމެްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަަގކުރަން؛ އެ ކޮންމެ ބޭފުެޅއްެގ އަނަގިއގަިއ އޮީތ ހަމަ  އެ ބަސް ނޫންތޯ. އަުޅގަ

ނޑުގެ ކުރިން ވާަހކަދެއްެކވި ގަޮލޅު އުތުރު ާދއިރާެގ  އެންމެން މިތާގައި ތިެބގެން މި ހެކިވަނީ ެއކަމަށް. ދެންމެ ައޅުގަ

ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރެއްވި އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަުމގައި ވަރަށް ޚާްއޞަ ބިލުތަކެްއ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު

 ފާސްކުރި ވާހަކަ. ނަތީޖާައކީ ޮކބައިތޯ؟ ބިލުތަކުގެ ނާޖާިއޒު ފައިދާ ނަގަިއގެން ދައުލަުތގެ ަބޖެޓު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލާ ބެހޭ ޝުކު

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓެއްއ  ގޮތުން ވާަހކަދައްާކއިުރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުެމން ދެކޮޅުހަދަނީކީ ނޫ ނޑު ވެސް ދެކޮޅުހަަދނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޤާއިމުކުރުމާ މެދު އަޅުގަ ން. އަދި އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ަކންބޮޑުވުން ފާޅު މި ކުރަނީ މި ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކޮށް ،ހުރީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންބޮުޑވުްނ މި

ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙެްއ ، ކުރަމުންދާ، އެއީ ސަގާފަތަކަްށ މިހާރު ހަދާފައިވާ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެއީ ގާނޫނެއް ައަޔސް

އަޔަްސ، އެ ގާނޫނެްއގެ އިްޞލާޙެއް ނިސްބަތްވާ އިންސްޓިިޓއުޝަނެއް ނުވަތަ މުައއްސަާސއެްއގައި ތިބި ކޮންމެވެްސ 

ބައެްއގެ ަވޒީފާ މި އޮންނަނީ ގެއްލޭ ގޮތަށް. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ ހަމަ އަންނައިރަށް އޮޑިޓަރ 

އެބަ ެގްއލޭ. ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް އަންނައިުރގައި އެ ކޯޓުތަުކގެ އެންމެ އިސް  ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ

ނޑިޔާެރއްެގ މަޤާމު ެގއްލޭ ގޮތަްށ ކޯޓުތަާކ ބެހޭ  ވެރިންގެ ގޮުތގަިއ ތިއްަބވާ ީޗފް ޖަސްޓިސްއާިއ އަދި ދެން ތިބި ފަ
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އެ މުޒާހަރާގައި ބަިއެވރިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ، ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު މި އައީ. މުޒާހަރާެއއް ބާވައިާލިއރަށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރ  ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާ އެތަްއ ބައެްއގެ މަޤާމު އެބަ ެގއްލޭ. އަުޅގަ

އުނަލްތަާކއި އަދި ޭއގެ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓަކައި ހެދިފައިވާ ޓްރައިބި

 މައްޗަށް ހުރި ކޯޓުތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާފު ހޯދުމަކީ، އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް 

ނޑުމެން ސްެޓޓިސްޓިކްްސއަށް ބަލައިލައިިފ  އިންސާފު ހޯދުމަކީ މިއަދު ދަތި އުނދަގޫ ކަމަށް ވެފައި ިމ ވަނީ. އަުޅގަ

ފެންނާނެ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިހިރަ ަވޒީފާާއ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަްލގެ ނިންމުންތަކަށް ބަލާއިރު ދައުލަާތ  ކަމުގަިއ ވާނަމަ

ނޑަށް ދަންނަވަން  ނޑަަކށް ސަތޭކަައކުން ހަމަ ސުމެކޭ އަުޅގަ ދެކޮޅަށް ނިންމޭ ނިންމުންތަކަކީ ހަމަ މިހާރު ގާތްގަ

އުުމގެ ހާލަތު. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީ؛ ިއސްލާމީ ކެރިދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޤަ

ޔުނިވަރސިީޓއާ ބެހޭ ގާނޫނަްށ ނުވަތަ އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީަގއި މި ތިއްބެވި ބޭފުުޅންނާ މެދުގައި މި ސަރުކާރުން 

ނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތު ގަިއ ވެްސ ދެރަވޭ. ކަންތައްތައް ކުރަްއވަން ނިްނމަވާފައިާވ ގޮްތ، އިހާނެތި ޮގތް ފެނިފައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ެއނގޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިސްާލމީ ތަޢުލީމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުާތ އެތަެކއް ައގުހުރި 

ދަރީންނެއް މިއަދު އެ ތަުނގަިއ އެބަތިބި. އެހެްނވީމާ، އެ މީހުންގެ ަވޒީފާ ެގއްލޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލެްއެގ 

ންނަ؛ ގާނޫނަށް ގެެނވޭ ބަދަލަާކ ގުިޅގެން ބަެއއްެގ ަވޒީފާ ެގއްލޭ ކަުމގައި ވާނަމަ، އެއީ ސަބަބުން، ގާނޫނަށް އަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން މި  ނޑުމެން ެއކަމާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ސީރިއަސް މައްސަަލއެއް. އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއީ އަުޅގަ ނޑުމެން ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް، ކޮންމެ ދައްކަނީ ސިާޔސީ ވާަހކަައކަށް ވުރެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާޑެއްގެ ޤާނޫުނއަސާީސއެޭކ  ދިވެއްަސކަށް ެވސް ލިބިފައިާވ އަސާސީ ަޙއްޤެްއގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ މީގައި   ކިޔާ ެއއްެޗއް ހިފައިގެން ކޮްނމެ ދުވަހަކު އޭގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު އަުޅގަ

އެބަހުރި ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ އެ މީހަކު އިޚްތިޔާުރކުރާ ަވޒީފާއެްއ އަާދކުރުމުގެ ަޙއްޤަީކ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެްނވާ 

ޙައްޤެއް. އެ ޙައްޤު ނިގުަޅިއގަނެވޭނެ ގޮތްަތއް އެބަ އޮތް ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ، އެ 

ޔުނިވަރސިީޓގައި ތިބި، ނުވަތަ ތިއްބެވި އެ ބޭފުޅުންގެ ކުށަކީ ކޮބަިއކަން  މިކުޔުނިވަރސިީޓގައި ުނވަތަ ިއސްލާ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި ސިާޔސީ ގޮތުން ނުވަތަ އެ ިސޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ 

 ބުން ނުވަތަ އިސްލާމިކުސަބަބުން ނުވަތަ މިހާރު ތިއްބެވި ސަުރކާރުގެ ބޭފުުޅންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ސަބަ

ޔުނިވަރސިީޓގައި ިތއްބަވާ ބޭުފޅުންގެ ސިޔާސީ ވިސްނުންހުިރ ގޮތެްއގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުުޅންގެ ަވޒީފާ ެގއްލޭ ކަމުަގއި 

ކަމަކަށް ނިމުމެއް ނާންނާެނ. ކޮންމެ ބަަޔކު ވެރިކަމަށް  ވަންޏާ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިއީ ނިމުމެއް ނެްތ ކަމެކޭ. މި

ވެއްޖެ ކަުމގައި ާވނަމަ، ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާެގ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޯންނާނެ. ރާރުވާން ން މިގޮތަށް ަތކުއަޔަސް މިކަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ މި  ،އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިކަން ކޮށްފައި ިމގޮތަށް ބަޔަކު ަވީޒފާއިން ވަިކކޮށްފައި މާދަމާ އަުޅގަ

ެމއް. އެހެްނވީމާ، މިއަދު މި ދައްކާ ވާަހކަ އަނެްއކޮޅަށް ދަްއކަންޖެހޭ ޤައުމުަގއި ވެރިކަުމގައި ތިބޭީނ ކޮން ބައެއް ކަ
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ނޑަށް ޔަޤީން،  ދުވަސް ައއުމަކީ ދާދި ކައިީރގައި އޮތް ކަެމއް. ނުޑމެން ފުންކޮށް އެބަ ޖެހޭ ިވސްނަން. އަުޅގަ އަުޅގަ

ަގނޑު މި ވާހަކަަދއްކާ ގޮތަށް ހަމަ ޔަޤީން ޕީ.ޕީ.އެމްގަިއ ެވސް ތިއްބަވާނެ ިމކަމާ ދެކޮުޅހައްދަވާނެ ބޭފުޅުން. ައޅު

ނޑު ވަރަށް އާދޭހާ އެުކ  ނޑު މި ކިޔާ ެއއްޗެހި ގަބޫުލކުރަްއވާނެ ބޭފުުޅން ތިއްބަވާނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ ނުވަތަ އަުޅގަ

ދަންނަވަން މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރުންގެ ކިަބއިން މި ބިލު މިގޮތަށް ފާސްނުކުރެއްވުން އިނގޭތޯ. މި 

މިގޮތަށް ފާސްނުކުރެްއވުން. ުކއްލިްއޔާަގއި މަަސއްަކތްކުރާ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ެއއްެވްސ  ބަދަލު

މުވަްއޒަފެއް، އެ މުަވއްޒަެފްއގެ މަޤާމު ގެއްލޭ ގޮތަށް މި ފަދަ ގާނޫނަކަށް އިޞްލާުޙ ގެނެސްގެން ފާްސކުރުމަކީ 

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ދެވޭ ބޮޑު އަިނޔާެއކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތުއަރުވާނަން، މަކުނުދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިސްލާމީ ) 2015/11. އާދެ! މިއަދު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާީމ  ޔުނިވާރސިީޓއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް. ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

ކަމެކޭ. އެެހންނަމަވެސް މި ގާނޫނަށް މި ޔުނިވަރސިީޓއެއް ާޤއިމުވެަފިއ ހުރުން އެއީ ދިވެހިން ވަަރށް ބޮޑަށް އެދޭ 

ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގައި ައޅުަގނޑު ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަންަތްއތަކެއް ހުރީމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެގޮތުން 

ބެވި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު، ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އިސްލާމީ ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން މިހާރު އެބަ ތިއް

ކުއްލިްއާޔގެ ބޯޑުަގއި ވެސް. އަދި ކުއްލިްއާޔގެ އެިކއެކި މަޤާމުތަކުގައި އެބަ ިތއްބެވި. ެއހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙާ 

ގުިޅގެން މަޤާމު ގެއްލޭ މުަވއްޒަފުންނަށް އެހެން ެއއްެވްސ މަޤާމެއް ކަށަވަުރވެފައިނެުތން އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް 

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ީމ ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ. އެީއ ޙަޤީޤަތުަގއި އެގޮތަްށ  ދެރަކަމެއް. މި އިޞްލާޙު އަޅު  ގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  ވަޒީފާ ެގއްލުން މީ އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަ

ރިކަން އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް ަވޒީފާ؛ އެހެން އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ދިވެހި ަރއްޔިެތއްގެ ވެސް ަވޒީފާގެ ަރްއކާތެ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވަޒީާފއިން އެހާ  ވަޒީާފއެއް ސަުރކާރުން ހަމަޖައްސައިދިނުން ވެސް ެއއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް އަުޅގަ

ކިކުރުން، ެއީއ ގިނަ ދުވަހު ދައުލަތަށް ިޚދުމަތް ކުރައްވާަފއިވާ ބޭފުުޅން އެގޮތަށް ކުއްިލއަކަށް ވަޒީާފއިން ވަ 

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުގެ؛ މި މާއްދާ، އެއީ   33އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ. މި އިޞްލާޙު މި އޮތް ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެއއީ ައޅުގަ

ނަ ބޭފުޅުންތަކެއްެގ ަވޒީފާ ެގއްިލގެންދާ ގޮަތކަށް މި އޮތީ. ެއހެންވީމާ، މިގޮތަށް ިއޞްލާޙު ފާސްވެއްެޖއްޔާ ވަރަށް ގި
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ގެނެޭވއިރު އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ މިހާރަށް ވުރެ ފުންކޮށް އިޞްލާޙު ލައްވާ މެންބަރުން ެވސް ވިސްނަވަންޖެހޭހެން. އެީއ 

ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނައިރު ދެންމެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ  ޙަޤީޤަތުގައި ގާނޫނުތައް ހަދަންވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފަ.

ނޑުމެން މިހާރުެގ މި ހާލަތެއް ނޫން އަބަދަކު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް އެ ފާހަގަކުެރްއވިހެން އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި، ޚާއްަޞކޮށް މި ޔުނިވަރސިޓީ ފަދަ ތަޢުލީމީ  އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ެއ  މުއައްސަސާަތކުަގއި ިތއްބަާވ، ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްުކރައްވާަފއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ެވސް އަުޅގަ

ނޑު  ބޭފުޅުންގެ ވަޒީާފއާ ެއއްޗެހި ގެއްލުުމގެ ބިރު ޙަޤީޤަތުގައި އޮތުން ވެސް ެއއީ ރަނަގޅު ަކމެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢައްޔަންކުާރއިުރ ގަބޫލުކުރަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ަސރު ކާރުގެ އެިކއެކި، އަދި ދަުއލަތުގެ ެއކިއެިކ މަޤާމުތައް ައޅުގަ

އަދި މި މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ހަދާއިރު ވަޒީފާގެ ޙަޤީޤަތުަގއި ބިރު، ަވޒީފާ ގެއްލިދާނެކަުމގެ ބިރު އޮތުން އެއީ ވަރަްށ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދަ ުއލަތުގެ ަވޒީފާތަކާ މެދު ބިރުން މީހުން އުޅޭ މަންޒަރު އެަބ ބޮޑު މައްސަަލއެއް. މިހާރު އަުޅގަ

ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މެންބަރުން ވެސް ފުންކޮށް 

ނޑުމެންނަކީ ހަމަ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި މަސައްކަތްކުރަ ން ރަްއޔިތުން ވިސްނަވަންޖެހޭހެން. އެއީ އަުޅގަ

ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ ބަެއްއ ވީމަ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ުކރަންޖެހޭ. އަދި އިސްލާމީ 

ނޑު ވަރަްށ މުހިއްމޭ ޔުނިވަރސިޓީއަކަްށ ބަދަލުވެގެންދިއުން ވީހާވެްސ  ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ޔުނިވަރސިީޓއަށް އަުޅގަ

ވާކުދިންތަެކއް އެބަ ުއޅޭ. އެ ކުދިން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި އުއްމީދުތަެކއް ކުރޭ. އަވަހަކަށް. އެއީ ވަރަށް ގިނަ ކިޔަ 

ޔުނިވަރސިޓީން ނިމިގެން ެސޓްފިކެޓެއް ލިބުމުެގ ުއއްމީދުގަިއ އެބަ ތިބި ވަރަށް ގިނަ ދަިރަވރުން. އެހެންވީމާ، އަވަހަށް؛ 

ނޑު މެްނގެ ުއއްމީދަކީ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޔުިނވަރސިޓީ ޤާއިމުެވގެންދިއުން އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ެއދިވަަޑއިގެންެނވި ިއއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

އްވި އިްއޒަތްތެރި މެންަބރަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. މިހާރު ދެން އޮންނާނީ މި ބިލު ހުށަހެޅު

ނޑު ފުރުޞަތު މުޅިން  ޓަކައި، އަދި ހަމައެހެންމެ ބަހުސްގެ މަރުހަލާގައި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން؛ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ބަރަކަށް ފުރުޞަުތ ބަންދުކުރުމުގެ ކުީރގަިއ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް؛ ދެންމެ އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ިއްއޒަތްތެރި މެން

 .ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީއަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ
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ނޑުމެން ނޑަށް ީހވަނީ މީަގއި އޮޅުންތަެކއް ެއބަހުރިހެން. އަޅުގަ ގެ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް މަޖިލިސް ތެޭރަގއި ދެެކވޭތީ ސާުފކޮށްދޭން އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވޭ. އެއީ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ާގނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވޒީފާިއން ވަކިކޮށްެލވޭ ބަަޔކު ނެތް 

މި މާއްދާގެ؛ ދެވަަނ މާއްދާގައި މި އޮތީ އިންތިޤާލީ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެކު އިޚުތިޔާރަކާ ނުލަިއ. މީގައި މި އޮތީ 

ޔުނިވަރސިީޓގެ ވަގުީތ ޗާންެސލަރއޭ ޢަްއޔަނުކުރާނީ. އެހެްނވީމާ، މީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް އަދި ހުރިާހ 

ޮގތް. ޚާއްޞަކޮށް ކޮލެޖެްއ ކުންފުނިތަކެއްަގއި ވެސް ހުރިހާ އޮފީސްތަކެްއގައި ވެްސ މިކަންތައްތައް އޮންނަ 

ޔުނިވަރސިީޓއަކަށް ބަދަުލވާ ިހނދު، އަދި ނޫނިްއޔާ ނޫނީ ެއހެން އިންސްޓިޓިއުެޓއް މިފަދަ މަތީ ހަރުފަތަކަށް ބަދަލުވާ 

ވެސް ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ. ޔުނިވަރސިޓީަގއި މަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭނީ ޔުނިވަރސިޓީަގިއ ކޮންމެ ،ހިނދު

ތަނެއް  ބިުލ މީހުން. އެކަމަށް އެކަީށގެްނވާ މީހުން. މި ދަންނަވަނީ ޮކލެޖެއްގެ ގޮތަށް ހުރިެރވޭ ފަދަ ޤާކުމަސައްކަތް

ތަރުބިއްޔަތާިއ  އިރސިީޓއަކުން ކުދިންަނށް ތަޢުލީމާށް ބަދަލުާވ ވާހަކަ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ޔުނިވަރސިީޓއަކަޔުނިވަ

ާޤބިލު މީސްމީހުން ތިބެންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ދަ ފަ ންވާ ެއކިެއިކ ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދެވޭކުދިންނަށް ބޭނު

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދެއްޭކ  ުއފެދޭމާ ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ފިތުނަޮގތަށް މިގޮތަށް ވާހަކަދެއްކީ އަރާހީވަނީ މި އޮޅުންބޮޅުން

ަވޒީފާ އަދާކުރާނީ ކޮްނ އެ  ހެން. މި ބިލެްއގެ ސަބަބުން ގެއްލޭނެ ަވޒީފާއެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްވާހަކަެއއް

އްބަވާނީ ވެްސ އެ މަޖިލީހުގައި ތި އި.އެކީގަ  ބައެއްތޯ، ގެއްލޭނީ ކޮން ބަެއއްތޯ ނިންމާނީ އިންތިޤާލީ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ 

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ، ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީ. އެހެންވީމާ ގަިއ މަސައްކަތްކުރާމިއަދު ވެސް ޔުނިވަރސިޓީ  ގޮތުަގއި މިކަން  އަުޅގަ

 ވެސް  މި މަޖިލީހުން ހަމަގައިމު .ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންނަށް ވެސް ހަމަ ރަނަގޅު ގޮްތގޮތް ނިމިގެންދާނެ އިމިގެންދާއިރުގަ ނި

ގެންދާ ެއްއވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ިއންތިޤާލީ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެކުަގއި ޔުނިވަރސިީޓގެ ަވޒީާފއިން ވަިކވެ

 އިގޮުތގަިއ މީގަ  ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ، މަޖިލީހަކުންނެއް ނޭދޭނޭ. އެހެންވީމާ މި ގޮތެްއ ވާކަން މީހަކު އަދި ހަމަ ދެރަ

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .ގޮތަކަށް މިކަން ނިމިގެންދާނީ ހަމަ ރަނގަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން   ށް.ޢަރީފަ ޙުސައިން ންބަރުމެއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ންނޮިޅވަރަމިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަ

ނުޑ ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް. ` ލީ ކުއްލިއްާޔ މި ދަންނަވާ ތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އި ކުއްިލއްާޔގެ ގޮފިަތއް ަތުކގަާރއްޖޭގެ ތަފާތު ކަންކޮޅު ،ދާއިރުޔުިނވަރސިޓީައަކށް ބަދަލުވެގެން އިސްލާމިކު

ނުޑ ނިހާޔަތަށް އެދޭޤާއިމުެވގެން ޓަކައި. މިހެން މި  މިކަން ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލުމަށް ވެކަމަކަށް ވާތީ ދިއުމަކީ އަުޅގަ
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މި ޒާތުގެ ބޮޑެިތ  ،ވިޔަސް އި ކަމުގަ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓެއް ،ެއއް ވިޔަސް ވާލީ އަދިވެސް މި ފެންނަނީ ޔުނިވަރސިޓީދަންނަ

މާލެއަށް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުްނ އަިއސް ނިކަމެތި ހާުލގައި  މަ ވެރިރަްށ މާލޭގަިއ ހިފަހައްޓަިއގެންޝްރޫޢުތައް ހަމަ

ފީ ދައްކައިގެން ިކޔެވުުމގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަންެޖހޭ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް  ،ތަންތަނަށް ކުލި ދައްކައިގެން 

ނޑު ޙަޤީޤަ ޖެައކީ ާރއް .ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ުތަގއި ަވރަށް ހިތާމަކުރާބައްޓަންެވގެންދާ މަންޒަރު. ީމ އަުޅގަ

ކަންކޮޅުަތކުަގއި މުސްލިމު ރައްޔިތުން އިސްލާީމ  ރާްއޖޭގެ ތަފާތު ،އުމަކަށް ވާހިނދުަގއިސަތޭކަ ޕަސެންޓު މުސްލިމު ޤަ

ތަކެއް ންިއ އެަތއް ރަްއޔިތުދިއުުމގެ އުއްމީުދގަޮގތެއް ެވގެން ގާތުން ލިބޭނެ ތަޢުލީމު ވީހާވެސް އެ ަރްއޔިތުންނާ

ހަދު ކުރީެގ މަޢު؛ ހަދުޑު ިމ ފުރުޞަތުގަިއ ދަންނަވާލަން. މަޢުޭދ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނ ދުވަސްތަްއ ގުނަމުން އެބަ

ބަދަލުވި އަދި މިހާރު އިސްލާމިކު ޔުނިވާރސިީޓއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާ ހިނދުގައި ކުީރެގ  ފަހުން ކުއްލިއްޔާައކަށް

ގޮތެްއގައި ފާހަގަކޮށް އެ  މް ރަޝީދު މޫސާގެ ނަންފުޅު އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޚާއްޞަ ންޢާއްމު އިބްރާހީމަޢުހަދުގެ އަމީ

މެހަިއ ގެ މެނޭޖްމަންޓުގައި ިތއްބެވި އެންމަނިކުފާނަން ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަދި މިހާރު ކުއްލިްއޔާ

ނުޑ އެދޭއެދުމަީކ އަުޅަގނޑުމެްނ ދަންނަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ފުުރޞަތުގަިއ ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރު ވަން. އަުޅގަ

ަގއި މި ކަމެއް މާލޭ ގޮސް މި ާރއްޖޭަގިއ ހުރިހާްނގެ ނަމުަގިއ ބޮޑެތި ލޯނުތަކާ ެއްއޗެހި ނަގަމުންދިވެހި ރައްޔިތު

ނޑުމެން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތު ގޮތަކީ އަޅުަގނޑު ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވާ ދާމަޝްރޫޢުތައް ފެށިގެން ން މި ކަމެކޭ. އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ އަޮތޅުތެރޭަގއި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މި ކަންކަްނ ަގއި އެބަ ޝާމިލުެވއޭނަގާ ލޯނު . އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އަދި އެހެްނ ، ިވޔަސް އިއި މަންފާކުާރނެ ގޮތަކަށް ކުއްިލއްާޔއެއް ކަމުގަގޮތަކަށް ބެިހގެންދާނެ، މީގެ ލާބަޔާ  އިންސާފުވެރި

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެކޭ. ހަމަ ތައްތައް ަފހިސް ހެދޭނެ ގޮތަށް ކަންވިޔަ  އިއް ކަމުގަމަޝްރޫޢެ ކޮށްދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

 ޅުން ެވސް ވަަޑިއގަންނަވާނޭ. އެއާ މާލޭެގ ބޭފު މި ،ިވޔަސް އިރސިޓީ ހުރި ކަުމގައި އިސްލާމިކު ުޔނިވަކުޅުދުއްފުށީގަ 

ކަންކަން  ންކަން ވިލަރެސްކުރަްއވަިއ،ކާރުން ކަ. މިގޮތަށް ސަރުތަން ވެސް ތަރައްޤީެވގެންދާނޭ ގުިޅގެން އެ

ނޑު ނިހާޔަތަށް އެދޭ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  .ހަަގކޮށްލީކަށް ވާީތވެ މިކަން ވެސް ފާކަމަ ކޮށްދެއްވުަމކީ އަުޅގަ

 الم عليكمالس  و  ން.ދަންނަވަ ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ނޑަށް ފެނިގެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު ދަނީ މި  ފާހަގަވަމުން މި ،ވެްސ އަުޅގަ

ބޭނުންނުވާކަން އިނގޭތޯ. މުސްތަޙީލުވާކަށް ޔުިނވަރސިޓީ ެވްސ  ގެ ސަބަބުން މިނިވަންހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙު 
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ނޑުމެންނަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން މި އިސްލާޙު ފާސްވެގެން ޮގއްިސއްޔާ ުކއްލިއްާޔަގއި މިހާރު މި އޮތް  މިހާރު އަޅުގަ

ށް މީހަކު ޢައްޔަްނކުރަންދެން. ބޯޑު ނުވަތަ މަޖިލިސް ެވގެންދަނީ އިންތިޤާލީ މަޖިލީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަޤާމަ

ނަޑއަޅުްއާވ ބަޔަުކ  އެހެންވީމާ، މި ވާ ގޮތަކީ މި ބޮޑުަގއި މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އިންތިޤާލީ މަިޖލީހުން ކަ

މި ވަގުތު ބޯުޑަގއި ބޭތިއްބީާމ އޭގެތެޭރގައި ތިިބ، ކުީރްއސުރެ ތިބި ބަޔަކު މަޤާމު ެގއްލި، އުިނެވގެން އެބަ ދޭ. 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. ވަރަށް ޒަމާންވަންދެން އެހެ ންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

މަސައްކަުތގައި ުއޅުްއވާފަިއ ތިބި ބޭފުޅުން، މީގެތެރެއިން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބަަޔކު ެވއްޖެްއާޔ 

ނޑުމެންނަށް ބޭރުކޮށްލުމުގެ ޖާގަ، ދޮރު ހުޅުވިގެން މި ދަނީ. މި ހާރަކަށްއަިއސް މި މަޖިލިސް ބޭނުންކުރައްވަިއގެން އަުޅގަ

ފެންނަމުން މި ދަނީ މިފަދަ ކޮންމެ އިސްލާޙެްއގެ ސަބަބުްނ، ނޫނީ އަލަށް ހެދޭ ގާނޫނަކުން ވިޔަސް މަޤާމުތަުކގަިއ 

ތަން. މިއީ ވަރަށް އެ މީހެއްގެ ކުރީއްސުރެ ތިއްެބވި، ފިކުރާ ދިމާނުވާ މީހުން ބޭރުވަމުން، ބޭރުކޮށްލަމުން ގަސްތުގައި ދާ

މުސްތަޤްބަލާ ގުޅިފައި ހުރި ކަންތައް. ޅަފަތުން ފެއްޓިގެން ަވކި ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމު އުނގެނި، އެ ދާއިާރއަކަށް މިހާ 

ކަށް ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު ގާނޫނަށް ގެންނަ ކުޑަުކޑަ ބަދަލަކުން އެ މީހާ؛ އެ މީހާގެ މުޅި ހަޔާތް އެހެން ދިމާލަ

ފުރޮޅެން ދިމާވުން އެއީ ވަރަްށ އެ މީހެއްގެ މުސްތަޤްބަލަށް، އަދި އެ މީހަކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޢާއިލާއަކަށް ލިބޭ ވަރަށް 

ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. ައޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިއަުދގެ ސަުރކާރަކީ ވަރަށް ަރއްިޔތުން އުފާވާ ގޮތަށް، އަިދ މި 

އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހިންގަން ލިބުނު ސަރުކާރެއް. އެހެން މިދެންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ސަރުކާރުގެ މަްއޗަށް ލޯބި

އަތްމަތީގައި އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޕާީޓަގއި މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ގޮތަށް މަޖިލިސް މި އޮތީ. އޮތްއިރު، 

ތަްށ ވަރަށް ނަލަކޮށް ސަރުކާރު ހިްނގާލަން ލިބުނު ރަީއސެއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ރަްއޔިތުްނގެ ރުހުމާއި ލޯިބ ލިބޭ ގޮ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ މި ރައީސްގެ ޚުދުމުޚްތާރު ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން  ރައީސަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

ރު ނިކަމެތިކަން އެތައް ބަެއއްގެ ަޙއްޤު ގެްއލި، އެތައް ބަޔަުކގެ ނަފުރަތުކަން އެ މަނިކުފާނަށް އުފެދި، އިތު

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާތީ އޮތް ތާއީދު ކުޑަވާ ތަން. އަޅުަގނޑުމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކެގ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެ 

ވަކާލާތު މި ކުރާކުރުމަކުން ނޫން އެ މަނިކުފާނުގެ މަޤުބޫލުކަން ކުޑަވަމުންދަނީ. އެ ަމނިކުފާނަށް ހަމަޖެހިލައިގެން 

ޔިތުްނގެ ލޯބި ހޯދަން ލިބޭ ގޮތަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަިމއްލައަްށ ނުހިއްޕަވާތީ އެ މަނިކުފާނުެގ ވެރިކަން، ރައް

ވެރިކަން ހަލާކުވަމުން މި ދަނީ. އެ މަނިކުފާނުގެ ވަަށއިގެްނ އެ މަނިކުފާނު ހިމާޔަތްކުރަން ހުރި ތަނބުތައް، ފަހަރަކު 

އްލައަށް ބޭުރުކރަމުން. އެންމެ ފަހުން އަިއްސ އަމިއްލަފުޅަށް ެވއްޓޭ ތަން ތަނބެއް ެއ ދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުނީތީ ހަމަ އަމި

ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑު މި ަދންނަވަނީ މިސާލަކަށް ދަންަނވަންޏާ ކުީރގެ އެމް.ޕީ ނާޒިަމކީ ެއ މަނިކުފާނުގެ ވަރަށް 

ރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއިވ އަރިސް ބޭފުޅެކޭ. ކާނަލް ނާޒިމަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ވަރަށް ބު

ބޭފުޅެކޭ. އެކަމަކު ވެސް އެ ބޭފުޅުން ބޭރުކޮށްލައްވަމުން ެއ ގެންދަވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އިވޭ 

އަޑަީކ، މަންޒަރަކީ، ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ މިހާރުގެ އެ މަނިކުފާނުގެ ނައިބު ރައީސް ބޭރުކޮށްލުމަށް ޓަކައި މަޖިލިސް 
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ނުންކުރައްަވއިގެން ނޫނީ މިހާރުގެ ޖުޑިޝަރީ ބޭނުންކުރަްއަވއިގެން މަސަްއކަތްތަެކއް ކުަރްއވަމުންދާ މަންޒަރު. މިއީ އެ ބޭ

މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ހެއްދެވޭ ބޮޑެތި ގޯސް ިއނގޭތޯ. އަމިއްަލއަށް، އަިމއްލަފުޅަށް، އަމިއްލަ މަޤާމު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިހާރު މި ހިމާޔަތްނުކުރެވި، އަމިއްލައަްށ ހަލާކުވާ ތަ ން ފެންނަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިސްލާޙާ ގުޭޅގޮތުން، ޔުިނވަރސިޓީއަްށ ހެޔޮއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުެޅއް ނަމަ ކިޔަާވކުދިންތަކަކަްށ 

ަފހުން ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް  ނިކަމެތިވާ ގޮތަކަށް އެްއވެްސ ކަމެއް ުނކުރެްއވީހޭ. އަުޅަގނޑަށް ފެނިގެންދިަޔ ދާދި

 ނޫނީ ތަކެތި ނެރުނު ތަނުން ިކޔަާވކުދިން ެނރެނު، ފުލުހުން ނިކުމެ އެ ؛ޓުއަރިޒަމް ހިންގަމުްނގެންދެިވ ސޯސަންގެ 

ނޑުމެ ތަން. ހަމަ ތަން ހުސްކުރަްނ އަންަގިއގެން ެއ ކުދިންނަށް  ން އެންނަށް ފެނުނު ބާ ޖަމާލުންދީނުއެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ެއީއ  ތަން ހުސްކުރަން އެންގި ގޮެތއް ނުވެްސ ދައްކާ އެ ދެވަނަ އެހެން ތަން. މިހާރު އަުޅގަ

އެ ްސކޫލުގެ ގޮުތގައި އެތަން ހިމަނަން އޮތް  ،ޖަމާލުއްދީން އަސްލު ސްކޫލަީކ އެ ސްކޫލަށް ބިން ބޭނުންވެފައި އޮތް

. އަދި ރަނގަުޅ ނަތީޖާއެްއ ެނރެމުންދާ ސްކޫލަކަށް ވާީތ ެއ ބިމެއްކަން. ެއއަްށވުރެ ފުރިހަމަ އެހެން ގޮެތއް ނެތްކަން

އެ ބިން ދޭންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އަުޑއިެވނީ ކޮންމެވެސް ވިޔަފާިރކުާރ ށްކަން ސްކޫލަ

ެއއް ނޫން އެ ނޭ.އުޅޭ ާވހަކަ ވެސް ސޯޝަލް މީިޑޔާިއން އެބަ ފެދޭން ރަނގަޅު ކުންފުންޏަކަށް އެތަްނ ހޮޓަލެއް އަޅަން

އެ ބިން ވެސް  އިގެން ކަމެއް ކޮށްެދއްވަންޏާކުދިންނަށް ހެޔޮއެިދވަޑަ ގެ ވިސްނުމަކަްށ ވާންވީ. ކިަޔވާއަޅުަގނޑުމެން 

ޖަމާލުއްދީން ްސކޫލުގެ ަބޔަކަށް އެތައް ަހއްަދވައިެދއްވަްނވީ. ހަމަ ެއގޮތަށް  ދީން ސްކޫލަށް އިތުުރކޮށްދެއްަވއި،ޖަމާލުއް

މެދު  ށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މަންދު ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ކުދިންނަށް އެ ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއަޅުަގނޑުމެންނަ

 އެ ކޮލެޖު ހިންަގވަން ހުންނެވި އިސް ބޭފުޅަކު... ނުވިސްނަިއ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ މިހާރު އަޅުގަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާަހަކ  ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިސްލާޙަށް އަޅުގަ

ހަޅާއިރު މި ހުށަހެޅޭ ނޫނަށް އިސްލާުޙ ހުށަދަންނަވަން. ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑުމެން ގާނޫނެއް ހެދުމަށްަފހުގައި އެ ގާ

 އިސްލާމީން އެބަ ޖެހޭ. އިސްލާޙާ މެދު ވަރަށް ފުންޮކށް ވިސްަނއި، ޭއގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ ކޮަބއިކަން ދެެނަގންނާ

 ދުވަުހ މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންިދޔަ ގާނޫެނއް. އަދި ފުރިހަމަ ނުވަަތ ގާނޫނަކީ ދާދި އިހަށްޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލަީކ 

ނޑުމެން  ،ގޮތެްއގައި މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައިނުވާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަންޖެހޭ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު އަުޅގަ

ށް ނުވަތަ ކަޔުނިވަރސިީޓގެ ަކއުންސިލް ނުވަތަ އެިކއެކި އިސް މަޤާުމތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަީކ ވަގުތީ މަޤާމުތަކަ
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ވެްސ ންނަ ކަމެއް ނޫން. އެއްގޮތަކަށް ކަމުގައި ހެދުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ފެ އްބަވާ ބޭފުޅުންއިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއްަގއި ތި

އަިއ ފެކަލްޓީެއްއ ޔުނިވަރިސޓީައކަށް ނަން  އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ކަމެްއ ނޫން. ެއއީ ކުީރއްސުެރ ހިނގަމުން

މެްނގެ ތަޢުލީމު ނިޒާމަށް ލިބޭ އިތުރު ބަދަލުވެގެން މި ދިޔައީ. ރަނގަޅު ެއގޮތަށް އަޕްގްޭރޑުެވގެްނދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑު

ކުރިއެރުމެއް ކަމުަގއި ނޫނީ ނުވާނެ. އަދި ޔުިނވަރސިީޓެއއްގެ ދަރަޖަ ލިިބގެން އިސްާލމީ މިނިސްޓްރީއެއް މިތާަގއި 

ހުރެގެން ކަންކަން ގެންދިއުމަީކ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދިޔަ އިތުރު 

 ކުީރއްސުރެ ކުރިއެރުމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަންޖެހޭ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، އެ މަޤާމުތަކުަގއި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން 

ނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫލުން ރިޓަޔަރކުރަްއވަންދެން އެ ބޭފުުޅން މަޤާމުގައި ދެމިތިއްބެވުުމެގ މުހިއްމުކަން އަޅުަގނޑަްށ  ކަ

ހާރުވެސް އޮތް ގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ ތެރެއިްނ އޮންނަ ވަޒީފާގެ ޔަޤީންކަން ގަބޫލުކުެރވޭ. އަދި އެ ބޭފުޅުްނނަށް މި

އެހެންވީާމ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުން  މުގައި އަުޅަގނޑަްށ ގަބޫލުކުރެވޭ.އޮތުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަ

، މުގައި ތިއްެބވުމަށް ޓަަކއިހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ހަމައެހެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ޔުނިވަރސިީޓގެ އިސް މަޤާ 

ޔުނިވަރސިީޓއަށް އޮްތ އިތުބާރު ޔަޤީންކޮށް، ކަަށވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި ެވސް  އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްާލމިކު

ނުޑ ދަންނަވަން މިހާ އަވަހަށް.  ޔުނިވަރސިީޓގެ އިސް ފަރާތްތަކަކީ ަވގުތީ ބަޔަކަށް ވެެގންނުވާނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ވަރސިޓީ ހިނގައިގެން ުދވަސްޮކޅެްއގެ ަތޖުރިބާގެ އަީލގައި މި ކަްނކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެންނަ އެހެނެއް ނޫން. ޔުނި 

ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ެއކަން ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާ 

ރި ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ އަވަހަށް ުކއްލިައކަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އައުން ުބއްދިވެ

ޔުނިވަރސިީޓގެ ކުރިަމގަށް، މުސްތަޤުބަލަށް. ޔުނިވަރސިީޓއަށް ރަްއޔިތުން އޮންނަ އިުތބާރު އިތުރުކުރުމަށް. އަިދ 

ނަށް ޔުނިވަރސިޓީއަްށ ހަމައެހެންމެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީާފގެ ަޔޤީންކަން ދިނުމަށް. އަދި އެ ބޭފުޅުން

ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ޚިދުމަށްކުރުމުގެ މަގު، ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގިއ ފަހިވެ އޮތުމަށް. މި ކަްނކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެްނ 

ނޑުމެން ގާނޫުނތަކަށް އިޞްލާޙުަތއް ގެނެސްެގންނުވާނެ ކަމުަގއި ދަންނަވަްނޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  މެނުވީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާއިރު، ެއ ހުށަހަޅުއްވާ އިއްޒަތްތެިރ ހިތާމަ އާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ބައެއް އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

މެންބަރުން މި ބާވަތުގެ ކަްނކަމާ މެދުގައި ފުންކޮށް ވިްސނާވަަޑއިގެންފަެއއް ނޯެވއޭ. ަކމުގެ އެކޮޅުމިޮކޅަށް ބަލައި، 

ރަްއވާަފއެއް ެވސް ނުވެއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކޮމިޓީގެ ދިރާސާކުރަްއވައި އެކަުމގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކު

މަރުޙަލާއަކަށް މި ބިލު ދިޔަކަުމގައި ވިަޔސް ެވސް، އަދި މަޖިލީހުން އިތުރަށް މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވި ކަުމގައި ިވޔަސް 

ޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންވާ ގޮތަްށ ވެސް މިކަންކަމުގެ އާޚިރު ަނތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަިއ، ދެނެގަނެ، ގެންނަން

ނޑު ނުދަންނަވާނަން ފަހަރެއްގައި ވެްސ ފޮރުވިފައިވާ މަޤްޞަދުތަކެްއ ހާސިލުކުރަން ހުށަހެޅުއްިވ  ގެނައުން. އަުޅގަ

ބިލެކޭ. އެހެން ދަންނަވާކަށް އަޅުަގނޑު ނެތިން. އަޅުަގނުޑމެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން، ރައްޔިތުންެގ 

ދޫބުން މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަާވ؛ ބިލުތަކަށް އިޞްާލޙު ހުށަހަޅުއްވަްނވާނީ މުޅި ގައުުމގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަށް މަން
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ވިސްނާފަ. މުޅި ރައްޔިތުންެގ މަޞްލަޙަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފަ. ހަމައެހެންމެ އެކަންކަމުން ހާސިލުކުރެވޭ ނަތީޖާ 

ނޑުމެން އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށް ވާނަމަ، ރަނގަޅަށް ދެނެގެންފަ. އެނޫން ގޮތަކަށް ައވަ ސްއަަރިއގެން ައޅުގަ

ގާނޫނުތައް އޮޅުންބޮޅުްނވެ، ަހދަންވީ ގޮްތ ނޭނގި، ައޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރާ ކަންަކން ހާސިލުނުވެ ހިނަގއިދާނެ. 

ތްތެރި މެންބަރުން ޝުޢޫރު އެކަމުގެ ބިރު މިއަދު ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް. މި ބިލާ މެދު ބައެއް އިްއޒަ

ފާޅުކުރަްއވަމުން އެ ގެންދަވަީނ، އިދިކޮޅުހައްަދވާ ބޭފުޅުން އިދިކޮޅުހައްދަވަނީ މި ދެންނެވި ސަބަބުތައް އޮތީމަ. ފުންކޮށް 

ނޑުމެންނަށް  ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ދިރާސާުކރައްަވއި، އެ ގެންނަވަންޖެޭހ އިޞްލާޙު ގެންނަންވީ ީކްއވެގެްނކަން އަުޅގަ

ޅަށް ކަށަވަރުނުކޮށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވާތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ ވަރަށް އާދޭހާ އެކު އެދެން، ރަނގަ

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ވެސް މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ިރޢާޔަތްކުރަްއވައި އަނބުރާ މި ބިލު ގެންދެވުން. ދެއްިވ 

 ރައީސް.   ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ށް.އިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެޔޮދޫމިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

وعلى آله  الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص   .ينالعالم الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ. ާއދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޔުިނވަރސިޓީ،  .وصحبه أجمعين

ނޑު ެވސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މި ބިލަށް ހު ށަހެޅިފައިވާ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއާ ބެހޭ ބިލަށް އަޅުގަ

ޔުިނވަރސިޓީެއްއ  ހިރާއްޭޖގަިއ ިއސްލާމިކުކީ، ދިވެއިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވާ ވާހަކައަ 

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ޤާއިުމެވގެންދިއުމުގެ ހުވަފެން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކުރީްއސުރެ ވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެކޭ. 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުްސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމް މަޢުހަދުއް ދިރާސާތުލް އާދެ! ރާއްޭޖގެ ކުީރގެ ަރއީ

އިސްލާމިއްޔާ ހުުޅއްަވއިދެްއވުަމށްފަހުގައި މި ވޭތުވެިދޔަ ގިަނ، ދިގު މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ެއ ތަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑުމެން މިހާރު އެ ތަން ޔުނިވަރސިީޓއަކަށް ބަަދލުކޮށް، ރާއްޭޖގައި އިސްލާމީ  ތަރައްޤީެވގެންޮގއްސަ. ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން.  ތަޢުލީމު ފެތުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިހާހިސާބުން ފުޅާކުރަންޖެހިފައިވާަކން އަުޅގަ

އި ޔުނިވަރސިީޓއެްއ އުފެދުމާ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ އުފެއްދުމާ ދޭތެރޭގަ  ހެންވީމާ، ރާއްޭޖގައި ިއސްލާމިކުއެ

ނޑުމެންގެ އިސްލާްނ  ނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. އަދި ދުނިޭޔަގއި މިހާރު އަުޅގަ ސުވާލުއުަފއްދާނެ ޖާގަ އޮތް ަކމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ުމސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިާވ ގޮންޖެހުންތަކާއި މި ކަްނަކމަށް ބަލާއިރުގަިއ ސައްަތއިން  ދީނަށް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ އިސްލާންަވންތަކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، އިސްލާމީ ޝަޚްޞިްއޔަުތ ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުެމއްަގިއ 
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ވަރުގަަދކުރުމަށް ޓަކައި ވެްސ މިފަދަ މުއައްސަސާއެއް ވީާހވެސް ައވަހަކަށް އުފެިދގެން، މި ތަނުގެ ބޭނުންހިފައިގެން 

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގައި ިމކަމުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ވަުރގަަދކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ދެކެން. މި ވާހަަކ ދަންނަވާުލމަށްފަހުގައި ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު 

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިސްާނލަން އެބަ ޖެހެއޭ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އަދި ދުނިޔޭ ގެ އެހެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ތަންތާގައި ވެސް ކުރިން އުެފދިފައިވާ މުއަްއސަސާތަކަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން އަންނައިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ 

ބޮޑަށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އެ މުއައްސަސާތަުކގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުން، ޒަާމނުއްސުރެ މަސައްކަތްކުރަމުން 

އެބަ ތިއްަބވާ. އެ ބޭފުޅުްނގެ މުޅި ހަޔާުތގެ މަސަްއކަތްަތއް ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގއި ވެސް ވަަޑއިގަންަނވާ ެއކިެއކި ބޭފުުޅން 

ކޮށްފައި ހުރި މަަސއްކަތްތަާކއި ތަޖުރިބާ ެއކަންކަމުެގ ެތރޭގަިއ ހިމެނިފައި އޮންނަނީ. އަނެއްހެން ދަންނަާވ ކަމަށް 

ކަމަށް އަމާޒުކުެރވިފައި ހުންނާނީ. ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންގެ މުޅި މުސްތަޤުބަލު އެކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި، އެ 

ކުޑަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ެއ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ މުސްތަޤުބަލާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލުމާކު ޖެހޭ ގޮތަށް ކަން 

ވޭ ގޮތުަގއި ދިމާވެދާނެ ގޮތަކަށް؛ މިހާރު އޮތް ގޮތުން އެހެން ވާނެެއޭކ އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން. އެކަމަކު ލަފާކުރެ

ނޑުެމން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް  ނޑު ހިތުން އަުޅގަ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މެދުވެރިވެދާނެ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް އެ ާބަވތުގެ ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިކުުރމަކީ އަުޅގަ

މެއް. އެ މުއައްސަސާއިން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ޙައްޤު ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށް އެންމެން ވެސް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ ކަ

ހިމެނިފައިވާ ވަީޒފާއާ ބެހޭ އެހެން މުއައްަސސާތަކުގެ ތެެރއިން ެއކަްނ  ންޏާ ރާއްޖޭެގ، ދިވެހި ަދއުލަތުަގއިވަ

ނުޑ ގަވެސް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތް މެދުވެިރވުމަކީ ވެސް ވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް  ބޫލުކުރަން. މިހާރު އޮތް އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ިކޔޭއިުރގަިއ، މާނަ ދޭހަވާ ގޮތުގައި ވިްއޔާ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ  ނަޑށް ފެންނަ، އަޅުގަ އިޞްލާޙުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާެގ  ބޭފުޅުންނަށް އެ ގޮސް، އަދި އެބޭފުޅުންނަށް ގެއްލިގެން ވަޒީފާ ކޮންމެވެސް ގޮަތކަްށ އެ

ވެދާެނ ޖެއްސުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮުޑ ތަކުލީފެްއ އުފުލަންޖެހިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން މެދުވެރި ކަންތައްތައް ހަމަ

ވެސް ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ މަރުަޙލާގައި ނަމަ  އޮީތ. ގޮތަކަށް މިހާރު ޑްރާފްޓު

ނ ޑުެމން ހުރިހާ އެންމެންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމަްށ ވިސްނާލުމަކީ ވަރަށް މުހިްއމު ކަމެއްހެން. އަުޅގަ

ނޑު ެއއްވެްސ ޝަްއކެއް ުކރަންޖެަސއްކަތްއަޅުަގނޑުމެން މަ ނުކުަރން، މިއަދުެގ ސަރުކާރުްނ  ހޭނެ. އަޅުގަ

ކަްތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ިވސްނުންފުޅަކަށް ވެްސ ވާނީ އެކަްނ އެގޮތަށް ކުރުން. އެހެންވީމާ، ޔުނިވަރސިީޓގެ މަަސއް

ކުރާ ކަމެއް. ވެސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުއަވަްސކުރުމަށް ޓަކައި މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ގެނައުމަކީ އަޅުަގނޑު 

މީހާގެ ވަޒީާފގެ ގެރެންީޓއާިއ  އެ ،އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި ޮގތަށް، އެްއވެސް ަރއްޔިތަކަްށ، އެްއވެސް މުަވއްޒަަފކަށް

ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ  މުޅި މުސްތަޤުބަލާ ދޭތެރޭގަިއ ެއކަހަލަ ޗެލެންޖެއް ުކރިމަތިވާމީހާގެ  މީހާގެ ަލއިފް ނުވަަތ އެ  އެ

ނޫން ގޮަތކުން  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ސިވިލް ސަރވިްސގެ ތެރެއިން ނަަމެވސް އަދި އެ
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ށް ވަންޏާ އެކަން ޙައްުލވާނެ ގޮަތކަށް، ނަމަވެސް ަވޒީފާަގއި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް އެފަދަ ޗެލެންޖެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަ

މިގޮތަށް އާ މުއައްަސސާތަްއ އުފެދިގެން އަންނައިުރގަިއ އެ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި ފުރުޞަތު ހޯދައިދެވިފަިއ 

ުއމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުފެދިގެން ޤަ ކުރަނީ. ިދވެހިރާއްޭޖގައި ކުރީަގއި މިދެންނެވިންވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ގަބޫލުއޮންނަ

ކުރާ ގޮތުަގިއ ހަމަ މިދެންނެވި އުސޫލުން ތަށް ބަާލއިރު އަޅުަގނޑު ގަބޫލުެވސް ކަންތައްަތއް ވެފައި އޮތް ގޮ އިރުއައި 

 ވަނީ. ައދި އެހެން ބައެއް މުއަްއަސސާތައް ގާނޫނަކުން އުަފއްދާފައިާވއިރުަގއި ވެސް ހަމަ މި  އެކަން ކުެރވިފައި

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި މުއައްަސސާ ވެސް އުފެދިގެްނ  ދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވިފައި ހުރިކަން

ކުރާ ގޮތުަގިއ އެންމެ އިންސާފުން އެކަން ންނެވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހެދުމަކީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލު އަންނައިރުަގއި މިދެ

ނޑު ގަޫބލުކަމަށް ވާނީ ގޮތް ގެންދެވޭނެ ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކުރާ ގޮތުަގއި ބިލު . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އިތުަރށް ވިސްނާަވޑަިއގަތުން ވަަރށް މުހިއްމު ކަންނޭނގެ. 

ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްލުމަށް ފުުރޞަތު އަދި އެބަ އޮތް ކޮިމޓީގެ މަރުޙަލާގެ ތެެރއިން.  ވިސްނާަވޑަިއގެންފައި މި

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން؛ ހަމައެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑަށް ފަހަރެއްަގއި މި ކިޔާުލމުން، ބިލު ކިޔާލުމުން ދޭހަވާ  އަުޅގަ

ނުވަނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑު އެދެން ބިލު ރެްއގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ދޭހައެްއޗެއް ފަހަ

ދެންނެވީ  ވިްސނާވަަޑއިގެން މިއަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެްއ، މި ފަހަރު މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ އަދި އެއް

 ރަނގަޅު ގޮަތކަށް މިކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުނާޡިމަ  މުޙައްމަދު ްއޒަތްެތރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ޔުނިވަރސީީޓެގ  )ދިވެހިާރއްޖޭެގ އިސްލާމީ 2015/11އްަޒތްތެރި ރައީސް ގާނޫނު ނަންބަރު އި `. ޝުކުރިްއޔާ 

ނޑު ވެސް ެއްއޗެްއ ބުނެ (ގާނޫނު ނޑު ލަންޖެހޭކައަށް އިޞްލާޙަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ ން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންވެސް ގަ  ،ބޫލުކުރަން. މި ގާނޫނުގައި ކޮމިީޓގައި މަސައްކަްތކުިރ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އަޅުގަ

ނޑުގެ އަޚުތުމަސައްކަތްވަރަށް ބުރަޮކށް، އަޅުަގނޑުމެން  އްޒަތްތެރި އިމަުކނުދޫ ދާއިރާގެ  ކޮށް ޚާއްަޞޮކށް އަޅުގަ

ނޑު ،ރާ ނަޢީމް ވެސްމެންބަރު އަނާ އެ ބޭފުޅާ ވެސް  .ްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްއި ކޮމިޓީގައި ބަިއވެިރވާ މެްނގެއަުޅގަ

އެުކ މި ޔުިނވަރސިޓީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ހުރިާހ އެންމެން ވެްސ ވަރަްށ ބުރަކޮށް ވަރަްށ ވިސްނުންތެރިކަމާ 

ނޑު ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިދާހެން ހީވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް  ުކރިން. ޚާއްޞަކޮްށ އިސްާލމީ މެން ަވކާލާތުއަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރީމު. އެހެންނަމަވެސް،  ޔުނިވަރސިީޓއަކަށް ވާީތވެ ައނާރާގެ ދައުރު މީގައި ވަރަްށ ފުޅާކޮށް އަޅުގަ
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ންމެ ޖެހުނު ބައެއް ކަންަކމުގައި. ާޚއްޞަކޮްށ އެށް ޮބޑެތި ދަތިތަކާ ުކރިމަތިލާންއަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮމިޓީން ެވސް ވަރަ

ނަޑއަޅާނީ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ. ެއއީ މިކަހަލަ  ކުރަން މިއް ބޭފުޅުން ަޢްއޔަންއިސް ަބއެ ޖެހެނީ ނުަވތަ ކަ

ވެއްޖެ ކަމަށް ތަނަށް ވަންނަން ޔުނިވަރސިޓީައކަށް ެވފައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މި ިއސްލާމީޔުނިވަރސިީޓއެއް ުނވަތަ 

ބޫލުނުކުރެވޭީތވެ ކަމަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ގަ ުކރެވިދާނެ ވަންޏާ އެންމެ ެއކަށީގެްނާވ ގޮތަށް މި ކަންކަން 

އަޅުަގނޑުމެން ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް ފްލޯއަށް އަނެްއކާ ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، ަވކާލާތުއަޅުަގނޑުމެން އެ ގޮތަށް 

ލާޙަކީ އައި އިޞް ގާނޫނަކަށްވެ ނިމިދިަޔ ފަހުން އަނެއްކާެވސް މިއަށް މި ،ެވގެން ގާނޫނު އަިއސްއިޞްލާޙު

ނުޑ ފާ ނުޑ އިހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންެޖހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ ްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޔުނިވަރސިޓީެއއް  ނޫން ގޮުތަގއި މި ރާއްޖެއަކީ ސަތޭަކއިން ސަތޭކަ ުމސްލިމު ޤައުމަކަށް ވެފައި ިއސްލާމު ބޫލުކުރާގަ

 ،ސާއެއް ކަެމއް އުނގަންނައިދޭނެ އެްއވެްސ ސްކޫލެްއ، މަދުރަ ޚިލާފު އެްއވެސް ނުވަތަ އިސްލާން ދީނާ

ނޑަށް ފެިނގެން މިއެއް ހުންނާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު ގަޔުނިވަރސިޓީ   ބޫލެއް ނުުކރަން. މިފަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންޔުިނވަރސިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ؛ ނަށް ފާހަގަކުރެވިގެްނ އަށް މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ކުރަމުން އައި. ހަމަ ދިޔައީ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސޓީއަށް މި ސަރުކާރުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ގޮންޖެހުންތައް ުކރިމަތި މި

ނޑުމެންނަށް ދާދި މި އެތަްއ ސަތޭަކ  ،ދިޔައީ މަންދު ކޮލެޖުން އެަތއް ބަިއވަރު ދުވަހު ފެނިގެން މިދާކަށްއެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑިވަޅެްއަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް މަގުމަތި ނެއްކުދީންކިަޔވާ ކޮށްިލ މަންޒަރު. މިއީ އަޅުަގނުޑމެން މިކަހަލަ ދަ

ނޑުމެން މީގެުކރިން ކިެޔވުމުގެ ނޑު ފާހަގަކުަރން.  އަުޅގަ ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް ޓަަކއި  ،ކަމަށް އަުޅގަ

އެ ކަމަށް މި  ށް ދެ ސްކޫލެއް އިންޓަރޭނޝަނަލްކުރީމު.ޚާްއޞަކޮ މާލޭގެ  ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލުމަށް ޓަަކިއ ރާއްޖޭގަިއ،

އެމް.ީޑ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި  އިވަނަ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އޭރުގަ 17 ،މަޖިލީހުން

ނއޭރުަގއި އެ ސަރުކާރާ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ފާޑުކިޔަމުންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަ ޑުމެންނަްށ ދު އަޅުގަ

ދާ މަންޒަރަކީ މި ފާޑުކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ދަރިން މިއަދު ކިޔަވަން ގެންދަނީ މި ބުނި ސްކޫލްތަކަށް. މިއީ ފެންނަމުން

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުއެުކ ކަމެއް ކު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްއޒަތްތެރި އިހެއްެކއް.  ކޮށްެދވުނުރާކަން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުން އެބަ އެއަޅު  ރައީސް. ވާން. ޚާއްޞަކޮށް ވަރަްށ ބޭރު ޖެހޭކަން މިތަނުން  ނގޭ ވަކި ބަޔަކު އެބަގަ

ްއވާ ބަެއްއ ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ުއޅު ކޮށްގެން މިރު ހޭދަކޮށްގެން ތަޢުލީމް ހާސިލުމުޅި އުމު ؛ފުންނާބުއުސް ނުވަތަ ވަރަށް

ނޑުމެން  އަތާ ނިކުންނަންޖެހޭ ކަހަލަ ބޭފުޅުން ހަމަ ހުސް މަންޒަރެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ސިފަވާތީވެ އަުޅގަ

؟ ކަށްތޯކުމެގެްނ ދެން ދާން އޮތީ ކޮންތާކަންބޮޑުވާންޖެހޭ. ބަެއއް ބޭފުުޅން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ މިއަދު ެއ ބޭފުޅުން ނި

ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  ފުޅަކު ާދން މިއިގެން ހުރި ބޭވަ ސްކޫލެްއގެ ިއސް މީހަކަށްތޯ ޕީ.އެޗް.ޑީ ަހއްދަމިސާލަކަށް ޕްރީ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ މިކަހަލަ ކަންކަމުން އިސްތިސްނާދަނީ.  އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ސިފަވެގެން މި

ނޑުމެން  ،މި ޚިޔާލުތައް ފާޅުކޮށް ޓީ މަރުޙަލާގައި ފުންކޮށް ވިސްަނއި،އަޅުަގނޑުމެން ކޮމި މި ވާހަކަ ތަކުރާުރޮކށް އަޅުގަ
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މިފަދަ އިޞްލާެޙއް ައއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ،ދިޔައީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އަެނއްކާ ބިލު ބިަލކަށްވެ ނިމިކަމުންދައް

ނޑުމެން މި ބަލަނީ ކުރިއަކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް މިކަހަލަ ޤައުމީ  ،ވެްސ މިފަދަ ށް އޮތް ތަނުގައި. އަޅުގަ

ކަހަަލ ތަންތަނަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ނުވައްދާ ވީހާވެްސ ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ އިްސލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީ 

ނޑު އެދެނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކަން މިގޮތަްށ ވެސް މި މިނިވަންކަމާއެކު މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވުން. އަުޅގަ

ނޑު މަސަްއކަ ނޑު އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަ ން. ޝުކުިރއްާޔ އިތްކުރާނީ ހަމަ މި ބުނި ބީދަނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ްއޒައިރިހާ ކަން އެިދވަަޑިއެގންނެވި ހުދައް މަރުޙަލާގަިއ ވާހަކަ އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ބިލަށް ބަހުސްގެ

ނުޑ މި  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ބަހުސްގެ  ،އަރުވަނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުންތުފުރުޞަނިމުނީ. މިހާރު އަޅުގަ

ދި އަ ަވޑަިއގެްނނެވި ބައެއް ކަންކަމާދައްަކވަމުން ސާފުކުރަްއވަން އެދިރުން ވާހަކަފުޅުއްޒަތްތެރި މެްނބައި މަރުޙަލާގައި

ވާ މުޙައްމަދު ބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ގޮތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްކަމުގައި ކުރެްއވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުެދއްަވއި ފަހު

 5ބަސް ވިދާޅުވުމަށް ޓަކައި ށް ފަހުއިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަހީދު އިބްރާހީމް. ތުލުސްދޫ 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަުރވަން.

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އެީކަގއި  ސް. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ެއކި ބޭބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުފުޅު ަވރަށް ތަނަވަސްކަމާއްޒަތްތެިރ ރައީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

ނޑު ވަރަްށ އުފާކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މި ބިލުގެ  ބައެްއކަން މަޤްޞަދު އޮޅުާވލަން ފެއްޓީ ކޮންލިބުނީތީވެ އަުޅގަ

މެ. އެހެންނަމަވެސް،  ެވސް ޖެހިއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެނިގއްޖެ.  އެ ދަލުގައި ވަކި ބަަޔކު

ެވސް  ވެސް ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަޖގަހައެއް  ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބަިއކަން ވަރަްށ ސާފު. ޔުނިވަރސިީޓއަީކ އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަގަހަެއއް

އޮތުމަށް ޓަކައި ކަންކަން ކުރަމުން އައި ގޮތް އެްއގެ ގޮުތގައި ދެމިނޫން. ޔުނިވަރސިޓީ، ޔުިނވަރސިޓީ 

ނޑުމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި  ރަްށ ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަ  ޖެހޭ. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

މިހާރު އޮތް ޤައުމީ  ،އްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފިއި ދައްކަވަމުން ބަެއއް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަފުޅު 

އްބަަވިއގެން ވިސްނާަވަޑއިގެންެނވި ކޮންމެ ބަޔަކަށްމެ ތި އިހޭގައެ ތަނަށް ވެގެންދިޔަ ގޮތް ހަމަ ޔުނިވަރސިީޓގެ ވާހަކަ.

ިދޔައީ. ކިހިނެްއކަން ކަންކަން ވެގެން ުލ ބަދަލުވެގެން އެ ދިަޔއީ.ކިހިނެއްކަން އެ ތަން އަސް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ކޮބައިކަން ބޭނުމަކީ ކޮބަިއކަްނ މަޤްޞަދަކީ. މުޅިން ވެްސ ވާހަކަފުޅު ބިނާކުަރއްވާަފއި ޮއތީ އެންމެންނަށް އޮުޅވާލުން. 

އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ވާހަަކތަކެއް އަޑުީނވިގެންދާނެ ފަދަ  ،ެމން އަުޑއަހަން ބޭނުންނުވާދެންމެގައި ވެސް ައޅުަގނޑު
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ތަކެއް އަޅުަގނޑަށް ސްއޮޅުވާލުމުގެ ބަމެންބަރެއް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މުޅިން 

ނޑު ަހއިރާންވާ ކަމެއް. އެންދިޔައިިވގެ  ތަނުގެ ތެެރއިން ކަންކަން  ވިދާުޅވެގެން އެ ތަުނގެ ތެރެއިން ކިަޔވާ  ކަީމ އަުޅގަ

ގެންދާ ގޮްތ ތަނުގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ބައްޓަންކުރަމުން ގޮތާއި އެތަނުގެ ތެރޭގަިއ މިހާރު ކަންކަން ހުރި ގޮތާއި އެ ހުރި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ބޭރުން ކޮްނމެފަދަ ތާކިހަލެއް އަަޅއިގެްނ ހުރި ވެްސ ކަމުަގއި ވީނަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ނޑު މި ދެންނެ ނޑުމެންނަށް ަގއި  2008ވި ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަގީގަތަކީ ކޮަބއިކަން ވަރަށް ސާފު. އަޅުގަ އަުޅގަ

ރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ޢަގެަނއުމުގެ ތެރެއިްނ ގެނައި އެހެން ވެރިކަމެއް ރަްއޔިތުން ގޮތް ބަލައިލުމަށް ޓަކައި 

 އްވި ޢައްޔަންކުރެ ތަނަށްތަން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި މަސައްަކތުގެ މުގުލުަގއި ތިއްަބވަިއގެްނ މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި އެ

ނޑުމެންނަށް އެމީހުންނަކީ ކޮ ނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ސާފު. ޭއގެ ދަށުން ައޅުގަ ތަން  ބައިކަން ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ގޮތް ެވސް ވަރަށް ހިިފ ތަނުަގއި ބައިޢަތު ސާފު. އެ ހަލާކުވެގެންދިަޔ މަންޒަރު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަަކށް މި އެއްޗެއް ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު. އަޅުގަ ނޯޅޭ.  ެސއްމީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ވެްސ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ނުވަތަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަން 

އޮޅުާވޅުމަށް ޓަކައި އެްއވެްސ ފަރާތަކުން އެއްެވސް ބަހަނާއެއް ނުވަތަ އެްއވެސް ކަަހލަ ވާހަކަތަކެއް އޮުޅވާލުމަށް 

ރަބި ޢަކުރެިވގެން އިސްލާމީ އިމު ޤާއެްއގެ ގޮުތގައި ސިޓީ ރޔުނިވަ، ސިޓީރއެއް ނެތް. މި ޔުނިވަމަސައްކަތްކުުރވުމުގެ ޖާގަ 

ދިއުމަކީ އެއީ މިއަދު ިދވެހި ޤާއިމުެވގެން ގެ ގޮުތަގއި ިސޓީއެއް ރޔުނިވަ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްދޭ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ

ތުގައި ވެސް މި ޤީޤަޙަ. މި އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން މި ޖެހުނީ އްތިބި ަވގުތެއެތައް ދަރިންތަކެއް އިންތިޒާުރކޮށްގެން 

އިގަންަނވާނެ . އެނިގވަޑަ ަމށްދިުއމަށް އަވަސް މަެގއް ކޮށުއުފެދިގެން ސިޓީރމި ޔުނިވަ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން

ނޑުމެންނަށް ހުސް ެވގެންކުރިން ފާސް ސިީޓގެ ބިލު ފާސްެވެގން،ރޔުނިވަ މަހެއް ނުވަތަ ހުްސ  3ދިޔަިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ނޑުމެން ބޭނުންވީ ދުވަސްތަެކއް އަުޅގަ  މަރުޙަލާ އިންތިޤާލީ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޮކންމެ ބޯޑެއް އުފެއްދިކަމު  .ަރއީސްއަވަްސކުރަން. އިްއޒަތްތެރި   ،ކޮންމެ ތަެނއް ،ވެސް ގަިއ ވީނަމައަުޅގަ

ދާނެ. ތަނުެގ ތަނަކަށް ބަދަލުވެގެން ުނެގ މުވައްޒަފުންތައް އެވެސް އެތަގައި އުފެއްދި ކަމުގައި ވީނަމަކޮންމެ ނަމެއް

ތަުނގެ،  ތަން ހަމަައކަްށ އެުޅވުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަުތގެ އެންމެ ބޮުޑ ައސާސެއް ުކޅެނީ އެ ދާއިރުަގއި އެ

އެްއވެސް  މީކީކުއްލިްއާޔގެ މަޖިލީހުން. ނުވަތަ އެ ތަނެއްަގއި އޮންނަ ބޯަޑުކން ނުވަތަ އެ ތަނެްއގައި ހުްނނަ ވެރިޔަކު. 

އެްއވެސް މީހަކަށް ވަޒީފާ ގެއްިލގެން އަދި އެްއވެސް މީހަކު އެއީ ވެްސ އެ ވަޒީފާަގއި ދާއިމަްށ ގައި ހާލެއް

އެނގޭ.  ނޫނުއަސާސީ ބައްޓަްނކޮށްފަިއވާ ޮގތުން ވެސް އެބަޤާ ންނަށްހުންނަންޖެހޭނެ މީހެއް ނޫންކަން އަޅުަގނޑުމެ

ދައުރު އެަކކަށް. އެހެންވީމާ، ިމ  2ަވކިން ވިޔަސް ވަކި  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ިމ ހުންނަނީ ވިދިވިދިގެން ވިަޔސް

 ،ލްމެއް ނެތް ޢި ،ނެތް ބިލުކަމެއްޤާނޫން އެހެން މީހުންނަކީ އެއީ  ކަންތައްތައް ބައްޓަްނެވގެންދާ ގޮތުން ދެން ތިމާ 

ކުރަން ޖާަގ އޮތީ. މިފަދަ ޒާތުގެ ވާހަކަަތކެްއ ދެއްކުުމގެ ޖާަގއެްއ ނެތް.  ހަމައެކަނި ތިމާ ެއކަންޏޭ މިކަން
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ސިީޓ އެްއވެްސ ކަހަލަ ކުަލއެއް ރއެީކގަިއ މި ޔުިނވަ ިދުއމާޤާއިުމވެގެންރސިިޓެއއްެގ ގޮުތގަިއ ޔުިނވަ ،ސިޓީ ރވަޔުނި

ެގ 1980ދެއްގެ ގޮތުަގއި ފުރަތަމަ ހަމަޢު ،ދުހަ ޖެހޭ. މަޢު ކުރުމުގެ ޖާގަ ހުޅުަވއިދޭން އެބަ  ޖެހުމެއް ނެތި ކަންކަން

ނޑުމެންނަށްންެވގެންތެރޭގައި އުފަ ކުދިންތޯ ތަޢުލީމު ދިޔަީއ ކިތައް ފެނިގެން ދިަޔއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

އޭގެ  ؟ފިތޯޢުލީމު ހާސިލުކޮށްތަ ކަ ކުދިން ވެެގން ކިތައް ސަތޭ  ދަކަށްހަމަޢު ،ދުހަފަހުން އަިއއްަސ މަޢު ؟ހާސިލުކުރީ

ނޑިޔާރުންނަށްތޯ ؟ތޯދިަޔއިރު ކިތައް ތަޢުލީީމ ދަރިން ހާސިލުކުރައްަވއިފިލިއްާޔއަކަށް ބަދަުލވެގެންކުއް ފަހުން  ،ކިތައް ފަ

ނޑިޔާރުންނެއްޯތ ސަބަބު ގެގެނައި ބަދަލު މި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން ކުއްލިއްާޔއަށް ން ކިތައް ފަ

ހުރީ. ކިތައް މީހުންނަށް ހާޒިރުނުވާ  އިޕޭަޕރުތަކާތޯ ކުޅެލާފަ ނޑިޔާރުންގެ ޓެސްޓުހުރީ. ކިތަްއ ފަ އިޖެއްސުންކޮށްފަ

 ޒާތުގެ  ަބއްލަވާ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އިމި އެއްޗިިހ ދިރާސާކުރަްއވަދީފައި ހުރީ.  ކިތައް މީހުންނަށްތޯ ސެޓްފިކެޓު

ރސިޓީ ޔުިނވައް. އިމުކުރާތީ ެއއީ އަިނޔާއެ ޤާ ރސިޓީ ިނޔާެއއް. މި ޔުނިވަމަލުކުތައް ނުހިންގޭ ކަމުަގިއ ވަންޏާ ެއއީ އަޢަ

ގެންދާ ގޮތް. ފަރާތުން އަިނޔާ މާނަކުރަމުންއަްސލު ބައެއް ފަރާތް އިމުކުރަން ައވަްސވެގެންދާީތ އެއީ އަނިާޔއެްއ. މިއީޤާ

 ަވޒީފާ ެގްއލިގެންދިޔަ ގޮތުގެ ަމއްޗަށް  އިރު،ގެންދަވާ ެއ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން  !ނިކަން ވިސްނާލަބައްަލވާ

ގެ ެއއް ފަހަރާ އެތައް ސަތޭކަ މީހުން؟ ކިތައް މީހުންގެ ވަޒީފާތޯ ؟ތޯވަނީ ކާކަށް މްދަރުީދ މިޙަވާހަކަދަްއކާއިުރގައި 

ނޑުެމން ލަދުގަންނަން އެބަ ؟ިދޔައީތައް ގޮތަށްތޯ ެގއްލިގެންކި ،ންތޯ . ކިަތއް މީހުވަޒީފާ ނަގާލި ޖެހޭ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަންކަން ޝްދު ،އަުޅަގނޑުމެންގެ ހިުތގައި ފަސާަދާއއި ނަފުރަތު ،އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ތިބެ

ނ ދަނީ މުޅިން ތަފާތު އެއްެޗއް. މީކީ ބޭރުކުރަމުން މި ،އޮވެމެ ޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ނޫން މިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް. އަުޅގަ

ުކއްލިްއޔާައކަްށ  ،. ކުއްލިްއޔާމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދަކަށް ހައްދަވައިދެްއވީ ރައީސް އަްލއުސްތާޛް ހަމަޢު ، ދުހަމަޢު

ެދއްވަްނ އިކިަޔވަ މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ހައްދަވައިެދއްވީ ަރއީސް އަލްުއސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ޚުދު އެ

ނޑުމެންގެ އުސްތާ .ވަަޑއިގެންެނވި ޒެއް ެއއީ. އެ ނަން ރަށް ވަރުގަަދ އުސްތާއް ެއއީ. އެއީ މި ޖީލުގެ ވެސް ވަޒެ އަުޅގަ

ނޑުކޮށް ނޑުކޮށްލަން އުޅުނު  ަވރަކަށްނުލެވޭނެ. ކިތަންމެފަ ނޑުމެން ޤުރުއާނާ  ފަ  އިކަމުގައި ވީނަމަެވސް ނުވާެނ. އަުޅގަ

ނުވާނެ.  ިއމުކުރާކަށް ބޭނުމެއްޤާެއއް ސިޓީރޔުނިވަ ލާ ބަޔަކު ިއސްލާމީއިނޫން އެހެން އެއްެޗއް ހޯދަން ގޮވަ ސުންނަށް

ކުރުުމގެ ދަލުގައި ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ އެގޮުތގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާޅުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްތަެކއް

ނޑު  ނޑުމެން ވަރަށް މާތް  ގޮތުަގއި ކުެރވިގެްނވާެނ ކަމެއް ގަބޫލުުކރާޖެހުމަކީ އަޅުގަ ނޫން އެީއކީ. ައޅުގަ

ޔާމީން هللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ބޭނުންވަނީ، ޢަބްދުهللا މަޤްޞަދެއްގައި އުަފއްދާ ތަނެއް މިއީ. ރައީސް ޢަބްދު

ތަޢުލީމު އިސްލާމީ  މަށްޤާއިުމކުރުެއއް ސިޓީރޔުިނވަތުގައި ވެސް ދިވެހިާރްއޖޭގައި ޤީޤަޙަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ބޭނުންފުޅުވަނީ

ލާީމ ގެންދަނީ ސީދާ އިސްންއިތުރަށް ފުޅާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ކަންަތއްތައް އެހެން ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަމު 

 މަޖަާލއި އުފަުލގައި ތިބުން. އެ ،އަްށ ެއއްެވސް ބިރުވެިތަކމެއް ނެތް ގޮެތއްަގއިهللا ފަހުގައި ތަޢުލީމު ނައްތާލުމަށް

 އިސްލާމިކު ގެންދާއިރުމި ޒާތުގެ ކަންތައްތައް ުކރަމުން، މީހުން އެއްވެސް ކަހަލަ ބިރަާކ ނުލައި މަޖާކުރުން. އެހެންވީމާ
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ިދޔަ ގޮތް. މިހާރު ބައެްއ މީހުންނަށް ތައް ބަދަުލވެގެންދިޔައިުރަގއި ވެސް ކަންތައްބިލެއް ހުށަހެިޅގެން ސިޓީ ރޔުނިވަ

ކެްއ ޫނން ވާހައެއް އިޞްލާޙުތަ  އޮޅުާވޅުމަށް ޓަކައި ެއކި ކަހަލަ ބިލުތަކުގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަަކއާއި ނުވަތަ އެ

 އެްއޗިހިތަކެއް. މި ބޭފުޅުން  ޕްރީމް ކޯުޓގެ ވާަހކަތަކާ ސުިމފަދަ ވާހަކަތަކެއް ިއވިގެންދިަޔއީ.  އިހުށަހެޅިގެންދިޔަ ވާހަަކއާ

ނޑުމެން އަމިއްލަ ައތުންނޫނުއަސާސީ ބަޤާގަބޫލުކުރަްއވަްނވާނެ  ނޫނުއަސާސީ ޤާކަމާއި  އްޓަންކުރެވިަފއި އޮީތ އަޅުގަ

ާކއި ކޮން ުއސޫލަކާއި ކޮން ހަމައަކުންކަްނ. އެހެންވީމާ، މި ޒާުތެގ ގޮތަދެނީ ކޮން އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ޖާގަ ހޯދައި 

ެވސް އަބަދު ؟ީކ އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަކީ ކޮބައިތޯޔަހަމަ ކަންތައްތައް ކުެރިވގެންދާއިުރަގއި އެންމެ ރަނގަޅު

ނޑުމެން ގަބޫލުކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނަީކ  އިންސާނުން ކުރާ ކަންތަކަށް ބަދަލުއަންނާނެ. ބަދަލެއް ނާންނެ ގާނޫނަކަށް އަުޅގަ

ނޑައަަޅއި ން އިސްލާ މާތްވެގެްނވާ ނޑުމެނަށް ކަ ތަޢާލާ ބާވައިލެއްިވ هللا  ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ޝަީރޢަތް.ދީނުގައި އަުޅގަ

ނާިއ ސުންނަނަތް ނޫން އެހެން އާސުންނަތް. އެހެންނަމަވެސް ޤުރު  ގެ صلى هللا وسّلم ތި ރަސޫލާ ކަލާންފުޅު. ކީރި

ތަނަށް އައިސް އިސްލާމީ  ކުަރއްަވިއގެން ތިބި ބަޔަކު ދެން މިމަށްފަހުގައި އެ އެްއެޗއް ގަބޫލުއެްއޗަކަށް ޮގވާލު

 އީ އެ ؟ަގބޫލުކުރާނީ ކާކުތޯލާނެ ކަމަށް އިޅުވަފުރުަޞތު ހު ާއއިޔުނިވަރސިީޓއެްއ އުފެއްދުމަްށ ދެން ޖާގަ

ޔުނިވަރސިީޓއެްއގެ ގޮުތގަިއ ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން އެތަނުގެ ޯގއްާޗއި އެނޫްނ ތަންތަނާއި އެއްޗެހި ނަާގ 

 އިތަނުގަ  ތަނުގެ ތެޭރަގިއ ތިއްބަަވއިގެން އެ ހަމަ ހުރި މީހަކީ ެވސް އެއީ. އެ އި،ިވއްސިވިހާިލކޮށްލަ، ސުންނާފަތިކޮށް

ކުަރްއވަިއގެްނ ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްއިމު ޤާޔުިނަވރސިޓީއެއް ، ގެންދެވީ. އެހެންވީމާވެސް ކުރަމުން އްއެހުރިހާ ކަމެ

. ކުަރްއވަންވަންޖެހެނީންގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި ވަންޏާ ުކރާނީ ދަރީ ގެންދަވާ ބަަޔކު ހެޮޔއެދިގެން ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް

ނޑު ދަންނަާވނީހުރެ އަޅު މިދެންނެވި ސަބަބުތަކާ، އެހެންވީމާ  ދެއްަގއި އަސްލު އުފައްދާފައިޞަޤްމީ ވަރަށް މާތް މަ، ގަ

 އި ތަނުގަ  އަސްލު އެ އިުފންނާގެންާދއިރުަގއި އެތަުނގެ މުަވއްޒަކަމާއި، ކޮންމެ ތަނެއް ވެސް ބަދަުލވެ ހުރި ތަނެއް

ނަޑއެޅުމަކީ ެއއީ މުހި އެކަށީގެްނވާ ،ޤާބިލު މެންބަރުގެ އަރިހުން  ވާތީވެ ިއްއޒަތްތެރި ކަމަށް މު ކަމެއްއްބަޔަކު ކަ

ހުިރ  މެދުގައި އޮޅުާވލުމަށް ޓަކައި ކޮށްފައި ތްތަކުން ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ބިލާއަޅުަގނޑު އެދެނީ އިދިކޮުޅ ފަރާ

ވަނީ މީ ވަރަށް މާތް  ބޮޑު ޖާގައެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެމޭ. ސަބަބަކަށް ދޭތެރޭަގއި މާ ކާމަސައްކަތްތަ

ަގއި ކުރިއަށްާދ ެއްއވެސް ކުލަެއއް ޖެހުމެއް ނެތި ވަރަށް ސާފުސީދާ ގޮތެއް އަކީދަކަށް ޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީޞަޤްމަ

ނޑުމެން ހޯދުމޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ އިކަން ހަދަތަނަ ދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްަތކެއް ކުރުުމެގ ޖާގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކު ޢުޢުހަދު މަމަ ،ަފދައިން އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި އްިލއްޔާ ކުއްލިްއޔާައކަށްެވ، ރަީއސް ހަދަކަށްވެ، އަުޅގަ

ތް ކުރެއްވި މިންނަ ވި މަސައްކަުތެގ ދަށުން އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އެކުރެއް  ޤައްޔޫމްދުލް ބްޢައަލްއުސްާތޛު މައުމޫން 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ، ޚެއް ނޫން. އެހެންވީމާޑުމެން ޤައުމުން ފުހެލެވޭނެ ތާރީބިޔަ މަސައްކަތަކީ ެއއީ އަޅުަގނ އަޅުގަ

ވާަހކަ ދަންނަވާލީ.  ޑު އެވާތީވެ ައޅުަގނ ލަކީ މީ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަުމގައިބި ސަބަބަށް ޓަކައި މި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމާ

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފު

ނޑުމެން އެއް ނޫން ކަމަކަށް ދާންޖެހޭ މައްސަލަފަހުބަސް ބުނުމުގައި އެއީ ބަހުސަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ށް އަޅުގަ

ނޑިޔާުރންނަކީ ރިޝްވަތު ބޭނުން ޤައުމުގެ ތެރޭަގއި ޙަޤީޤަތަކީ މި .ބޫލުކުރަނީގަ ނިޑޔާރުންނަީކ  90ކުރާ %ފަ ފަ

ެއއީ  .އުޅެނީ އަިދވެސް ަދމަހައްޓަން މި ނިޒާމު އެ، ބި ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާހަދުގެ ތެރެއިން ނިކުމެތިޢުމަ

ކަންތައްތައް ކުރާ ގިނަ  ހިފާ މިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުަގއި ރިޝްވަތު !މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ބައްލަވާ

ޭރގަިއ ނިޒާމުގެ ތެ އެ، ރަމުން އަންނަ މީހުން. އެހެންވީމާދުގެ ތެރެއިން ނިކުމެގެން އެކަންކަން ކު މީހުންނަކީ މައުހަ

ވާހަަކ ިއއްޒަތްތެިރ  އުޅޭީތ ހަމަ އެކުރަންވެްސ މުޅި ޤައުމު ގަޑުބަޑު ކޮށްގެން އަެނއްކާ ާޤިއމުމިފަދަ ޔުނިވަރސިޓީެއއް 

 ރައީސް ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަިއވާއަުރވާމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ނިންމާލު ނިޒާމާ

 ދުގެ ފަހުބަސް ނިންމާލުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޙީޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

ނޑު  ނިމުނީ ކަމަށްއި ރު ފަހުބަސް އިއްވަ ދެ! މިހާ އާ ށްފަހު(ވަގުުތކޮޅަކަ) ހާރު މި ބޫލުކުަރން. އެހެންކަމުން މިގައަުޅގަ

އޮތީ ނިމިގެން ގޮއްަސ. ދެން އޮންނާނީ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓު  ހިސާބުން މިބިލުގެ މަސައްކަތް މިހާ

ރުންނަށް ހަމައަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ހިސާބާގައި. އެހާ 13:30ންދުރު ފަހުގެ ނެގުން. އެކަން އޮންނާނީ މިއަދު މެ

 ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން.

 

 ]އަށް  13:31އިްނ  12:09ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 
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 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ، 8 ދަލުކޮށްލެވުނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމުބައް މި ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ 13:30

ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު  ނެގުމުގެ ުކރިންގެންދިޔުމަށް. އެގޮތުން ޯވޓުއަށްސައްކަތް ކުރި އެހުމަށް ހުރި މަވޯޓަށް 

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ، 8 އެޖެންޑާ އައިަޓމު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ

އިއްޒަތްތެރި އެއް ވޯޓަްށ ދަންނަވާލުން. ގެ ދަށުން މިއަދު މި އޮތީ އެޖެންޑާ އައިޓަމުމި ން. އެހުކަންކަމަށް ވޯޓަށް 

ދާއިރާގެ ލުސްދޫ ތުދަންނަވާލަްނ ކަމަށް. ވޯޓަށް ން. އަރުވަހަނދުމަފުލުކޮށްވުމަށް ދެއްން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކޮކށްލަބަރުމެން

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ، 2015/11ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

އިްއޒަތްތެިރ  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙ ގެަނއުމުގެ ބިލު ިނވަރސިީޓގެއިސްލާމީ ޔު

 ން.ން ެއދެގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވު މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 52    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. 52މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  އްެބވި ތި ަވޑަިއގެން. ހާޒިުރވ85ެދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ަވިކ 16 ންގެ އަދަދު؛ވި މެންބަރު. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 32؛ ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް 

 ަވޑަިއގެންނެވި . ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވ2ެ ންގެ އަދަދު؛ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

ދާއިރާގެ ލުސްދޫ ތުމުން، ކަ. އެހެނ48ް. ޖުމްލަ؛ 25. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، 2015/11ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ 

ބިުލ  މި .ފާސްވެއްޖެތުމަށް މަޖިލީހުން ބަލައިގަ ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު ނިވަރސިޓީގެއިސްލާމީ ޔު

 ން. ނިންމަޮފނުވަން  ކޮމިޓީއަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި.9:00ހެނދުނު ދުވަުހގެ  އަންގާރަވާ  2015ޖޫން  16ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 
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