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9201/82ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:00 ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:15: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަެއގާރަ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުވަސް ހޯމަ) 2019 ޖޫން 25

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصحله آ ىعلو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ފެށުން  ޖަލްސާ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނގަމުްނ ހި ދުވަސް. ހޯމަވީ  2019ޖޫން  24ދަކީ މިއަ ން.ބޭފުޅު 25 އްބެވީތި ަވޑަިއގެންޒިރުވެހާށް މަޖިލީހަމި ވަގުތު 

 .ސާޖަލް ވަނަ އެގާރަ ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި ދަނީ 

 

 ން ލާންކުރުޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/11ނަންބަރަީކ، އޖ/އެޖެންޑާ  މިއަދުގެ

 

  އެންގުން ސަތުން އަންގާ ޔާ ރި  .4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ދެންނެވި ވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީން ސިޓީއެއް ލިބިފަ. މިރިޔާސަތުން އަންާގއެންގުމުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑަށް އެަބވޭ ގަ 

 ވަނަ  2019މެއި  29 ، ެއއީދެވަނަ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެއަކީ، މި ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީގަ
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 ،ދެވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމިފައި އޮތީނު ަގާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީ. އެކުަލވައިެލވު ދެވަނަ ޖަްލސާގައި ،ދުވަހު ބޭއްވުނު

ދުވަުހގެ މުއްދަތެއް  30ލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކަމަށް. ހަމައެއާެއީކަގއި އަހަރުގެ މަޖިވަނަ  2010ގެންދާނީ ޢަމަލުކުރަމުން

ދުވަހުން ދުވަހަށް  ،ދުވަހު ނިންމުނު އެ ދުވަުހގެ ުމއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ  30ދެވުނީ މި ަގާވއިދު އިޞްލާުޙކުރުމަށް. އެ 

ސް. ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީްނ ގެންދާން ވެްސ ފާސްކުރަމުންއިޞްލާުޙވެގެން ިނމޭ ކަންކަން ތަޅުމަށް ގެނެ ގެ ގަާވއިދު

 30ދުވަސް ދިނުމަށް.  25ަގވާއިުދ ހަދާ ކޮމިޓީއަށް އަދި އިތުރު އެ  ،އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އޮތް ސިޓީަގއި ބުނަނީ

 2019ޖޫން  28މުއްދަތު އެ އަހާ ގަޑީަގއި  ވޯޓަށްމިއަދު މާ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން. އެހެންވީވެސް ދުވަސް ދީފައި އޮތީ 

 ުކގެއަހާނަން. ކޮމިޓީތަ ދުވަްސ އިތުުރކުރުމަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމއަދު ޯވޓަށް 25ފެށިގެން އަދި އިތުރު ން އި

 ގޮތް އަމީންޢާއްމު ިއްއވާަލދެއްވަފާނަންތޯ. ބައްދަލުވުން މިއަދު ހަމަޖެހިފައިވާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ގެ ސަބް ކޮމިީޓ، ގަިއ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ  9:30ގައި.  1ޓީ ކޮަޓރި ަގއި މިނވަން ުމއައްަސސާތަކުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމި 9:30

ަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ  10:00ަގއި. އަދި  3ގަިއ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  10:00ގައި.  2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ، ަޔތު ކޮމިޓީގެ ސަބްަގއި މާލިއް 11:00ގަިއ.  5މިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް ހޮއްެވވި ވަގުތީ ކޮ

ގަިއ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ  12:00ަގއި.  3ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  11:00ގައި.  2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި.  5، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮިމޓީ ރމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑައުގައި. އަދި ހި 2ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

އަދި މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ އެހެން ސަްބ  ،ަގއި 2ކޮިމޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގަިއ މާލިއްޔަތު  12:45

ގައި ްސޓޭޓް އޯްނޑް އެންަޓޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  14:00ަގއި އެބައޮތް.  3ކޮމިޓީއެއް ވެސް ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 

 ަގއި.  2ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ންޖުއެންްޑ ކްލައިމެޓް ޗޭގައި އެންަވޔަރަންމަންޓް  14:30 އަދި ގައި. 3ކޮޓަރި 

 

 ބިލު ލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައާއި މަޖި  .5

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލެއްެގ ފުރަތަމަކިޔުން.  ކުރެވޭ. ދެބިލެއް ެއބަ ތަޢާރުފު ދެ ،ކިޔުން މިއަދު މަޖިލީހަށް ދެ ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ

هللا ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު ، ނީައޅުގަނޑު ފުރަަތމަ މި ކިޔަ -{5.1}

 ކިޔުން ކިޔުނީ.  ުރމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަކުކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރި ލޯ ލްބްވިސު ،ހަޅުއްވާފަިއވާހުށަ

 ތަރިަކިއގެ ފީސަގާއްޖޭގެ ިދެވހިރާ ،އެބަ ހުށަހަޅުްއވާهللا ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު -{5.2}

ެދއްވަނީ މިދެންނެވިހެން އިއްވަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިލެއް. އެ ބިލު ހުށަހަޅު ،ބިލު. މިދެންނެވި ބިލަކީ
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ކިޔުން.  މިހާރު މި އިއްވަނީ މި ބިލުގެ ފުރަތަމައަޅުގަނޑު هللا. ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ބިލު. ރިަކިއގެ ފީ ތަަސގާރާއްޖޭގެ ދިވެހި

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް  .6

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

އަިއސްފައިވާ މަސަްއކަތްތަުކެގ އަދި ކޮމިޓީތަކުން  .ބިލެއް 3އެބައޮތް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  ށް ބަހުސައީތިދާމިއަދު އިބު

ގެ ރިޕޯޓެއް. އެ ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ެވސް ލައި މައްސަޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގެ އެަބއޮތް ސަލާމަތީ ތެރޭގައި 

ވާ އެ ރިޕޯުޓަގއި ،ވާ ީމދުކުރަނީ އެ ރިޕޯޓުގެ މަަސްއކަތުަގއިއްއަުޅގަނޑު އު އަދި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަދު ކުެރވޭނެ. 

 ވަގުުތ ބަހުސްގެމެންގެ ތަށް ައޅުަގނޑުގޮ އެހޭނެ އެހޭއިުރަގއި ވޯޓަށް ަގއި ވޯޓަށް 1:30މަސައްކަުތގެ ކަންތައް ިމއަދުެގ 

ާދއިރާެގ  މަަޑވެލީއަރުވަނީ ައުޅގަނޑު ދެން މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޖަހާއިރު. 2ނިމޭނީ މިއަދުގެ މަޖިލިސް އްސުން. ހަމަޖެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުީމ  ހުށަހަޅުއްވާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ،ހުށަހަޅުއްވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން 

 އެ ބިލަށް އިޞްލާޙެއް، އެ ގާޫނނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި. ސިީޓގެ ގާނޫނުރޔުނިވަ

 ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާނަށް. އަރުވަނީ މަަޑވެލީ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ  ،ބޮޑު ބޭނުމަކީ އެންމެގެ މު ބިލު ހުށަހެޅުރުން މިސަރުކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާނީ ޤާ ަވއިސް ާޗންސެލަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ މަސިީޓގެ ރޔުނިވަ

 ގެ ިސޓީރޔުނިވަ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ) 2011/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އޮތުންކަމުގަިއ އޮތް ސިީޓ ަކއުންސިލުން ރޔުނިވަ

މުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާނީ ޤާއެ މަ ،ށް ގެނެވުނު ުފރަތަމަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށް( އަގާނޫނު

ގޮތުން ކަުއންސިލަށް އޮތް އިޚްތިޔާރުތަކާ  ގުޅޭ ހަމަޖެހިގެންގޮސްފައި ވީނަަމވެސް، ކަމާ ރިއްޔާ ކަމުަގއި ހޫރައީސުލްޖުމް

ުނވާތީ، އެ ގާނޫުނގައި ހުރި އެފަދަ ތަޢާރުޟުވުންތައް ނުަގއި އިޞްލާޙުކޮށްފައިބެހޭ ބައެއް މާއްދާތައް އެ ގާނޫ

ޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ަޙއްލުކުރުމަށްކުރުމަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޒުއެ ގާނޫުނ ތަންފީ، ލުމަށާއިއިނައްތަ

އިާލއިރު ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ލަބައަުޅގަނޑުމެން އިޞްލާޙުަތކަށް މި ބިލަށް ގެނެވޭ  މަށް.ލާޙުތައް ގެނައުއިޞް

ކުރާ މެންބަރުން ކަމުގަިއ ރިއްޔާ ޢަްއޔަންހޫމެންބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމް 9މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  13ކައުންސިުލގެ 

އް އަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަރިްއޔާހޫލުމަށް ރައީސުލްޖުމްއިކައުންސިލު ެއުކލަވައެއީ އެއް ކަމެްއ.  އޮތުން ބަދަލުކުރުން.އޮތް

ލެވޭ އިސިޓީ ކައުންސިަލކީ މިނިވަންކޮށް ެއކުލަވަ ރޔުނިވައަލުން އެ ބާރުަތއް ަކއުންސިލަށް ދިނުން.  ،ށްހަނިކޮ
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މުގެ ބާރު ައލުން ކައުންސިލަށް ދިނުން. ކުރުޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ޗާންސެލަރުން ޢައްޔަންކައުންސިލަކަށް ހެދުން. 

ހިފެހެއްޓުމަށް  ެގ ބެލެންސްަކއުންސިލު އިތުރުކުރުން.  އަށް  18އިން  13 މެންބަރުންގެ އަދަދުކައުންސިުލގެ 

 މެންބަރުން... 8 އިންއެްއވަރަށް އެތެރެ މެންބަރުންނާ 8ސިޓީން ބޭރުގެ ރކައުންސިުލގައި ހިމެނޭ ޔުނިވަ 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ެވއްޖެ. މިހާރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ުކޑަ ޓެކްނިކަލް މައްސަަލއެްއ މަޖިލީހުގެ އިދާާރއަށް ދިމާ

 އެދެން. އްވުންއް ވެސް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ކުަޑއިރުޮކަޅކު މަޑުކޮށްލެތިޔަ ވިދާޅުވަމުންދާ ވާހަކަަތކެއް ރެކޯޑެ 

ގެންދަން. އެހެންނަމަވެްސ، ށްފަހު( އަުޅގަނުޑމެން ކުޑައިުރކޮެޅއް ނަގާެނ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކުރިައށް)ވަގުުތކޮޅަކަ

މެއް ނޫން. ވަގުުތކޮޅު ބޭނުންކޮށްލެްއވުްނ އްބޭރަށް ނުކުމެވަަޑިއގަތުން އެހާ މުހި އިތި ބޭފުޅުން ތެދުވަންނަވަ  ތަކުންނޑިގޮ

 .ެލްއވުމަށްއިގޮތުން ހިތަށް މަންޒަރުތަކެްއ ގެންނެވުމަށް ވިސްަނވަ ގުޅޭ  ސިީޓއާރބުއްދިވެރީ ޔުިނވަ

 

 {އަށް 10:45އިން  9:19 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (ދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީސްރައީ ގެލީހު މަޖި ؛ވީނެންގައި އިތުސަޔާ)ރި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ލް މަްއސަލައަށް ފަހު ައޅުގަނޑުމެން އަލުން އަނބުާރ މަޖިލިސް ފަށަނީ. ވަރަްށ ބޮޑަްށ `. ޓެކްިނކަ

ތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް އަރުވަނީ މަޑަވެލީ ޅުގަނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިވާތި! އަ މާފުކުރައް

ޤައުމީ ؛ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  އިބްތިާދއީ ބަުހސްނީ ހާރު ކުރިއަށް ެއ ގެންދަވަނަށް. ޙުސައިން ފިްރޝާން މިފިރްޝާ

މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  ަނއުމުގެ ބިލު.ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނިވަރސިީޓއާ ގުޅޭ ޔު

 .ންފިރްޝާ

 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން

އަުޅގަނޑު ކުރިންެވސް ފާހަގަކުރި ފަަދއިން، ިމ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ތެިރ ަރއީސް.  ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

ޔަންކުރާީނ ޗާންސެލަރ އަދި ަވއިސް ޗާންސެލަރެގ މަޤާމަށް މީހުން ޢައްނިަވރސިޓީގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޔު

 ގެ ިސޓީރދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަ) 2011/3 ގާނޫނު ނަންބަރު ،އޮތުންކަމުގަިއ އޮތް ސިީޓ ަކއުންސިލުން ރޔުނިވަ

މުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާނީ ޤާއެ މަ ،ށް ގެނެވުނު ުފރަތަމަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށް( އަގާނޫނު
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 ގޮތުން ކަުއންސިލަށް އޮތް އިޚްތިޔާރުތަކާ ގުޅޭ އި ވީނަަމވެސް، ކަމާންގޮސްފަހަމަޖެހިގެ ރިއްޔާ ކަމުަގއި ހޫރައީސުލްޖުމް

، ލުމަށާއިއިުނވާތީ، އެ ާގނޫނުގައި ހުރި އެފަދަ ތަޢާރުޟުވުންތައް ނައްތަ މާއްދާތައް އެ ގާނޫނުަގއި އިޞްލާޙުކޮށްފައިބެހޭ 

ލާޙުތަްއ އިޞްަޓކަިއ ގެންނަންޖެހޭ ރުމަށްޙައްލުކުމިހާރު ދިމާވެަފއިާވ ދަތިތައް  މުގައިކުރުމަޒުއެ ގާނޫނު ތަންފީ 

ަގއ 1973ޔައީ ގެންދިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަސްމީ މަތީ ތަޢުލީމް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަށް.ގެނައު

ަގިއ 1998އެލައިްޑ ހެލްތު ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރގެ ަނމުގައި. އޭގެފަހުން އެތައް ަމރުޙަލާތަކަކަށްފަހު 

އިްއޒަތްތެރި ، ްތތެރި ރައީސްޒައިއްލްޑިވްސް ކޮލެޖު އޮފް ހަޔަރ އެޑިުޔކޭޝަން ތަޢާރަފްކުރެވުނު. ޭއގެފަހުން މޯ

މިހާރު މި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޓީ އުފެދުނު. ނިވަރސިގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔު 2011ގެ ވެރިކަމުަގއި ރައީސް

ރިވަރުން ތަޢުލީމް ދަ 9530އްޖޭގެ ޤައުމީ ޔނިވަރސިީޓގައި  އަހަރާ ހަމައަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާޔަނިމިގެންދި

ފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އަދި އިާދރީ މުވައްޒަފުްނގެ ގޮުތގަިއ ބޭ 275ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުަގއި ހާސިލުކުރަމުންދޭ. 

ރަީއސް.  ތްތެރިއިްއޒަމުަވއްޒަފުން އެބަ ތިއްެބވި.  651ީޓގަިއ ބެވި. ޖުމުލަ ޔުނިވަރސި އެބަ ިތއްބޭފުޅުން 376

ވަނަ  2018ިމލިއަން ރުފިޔާ  161ންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ކެޕިޓަލް ޚަރަާދއި ިރކަރެ ،ޚަރަދަށް ބަާލިއރުވަރސިީޓގެ ޔުނި

ްށ ޔުނިވަރސިީޓގެ ަކއުންސިލަ ،ކަން މިހެން އޮތްއިރު .އަހަރުަގއި ވެްސ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޖުަލއި  ؛، ޗާންސެލަރމުޙައްމަދު ަލޠީފް .ރޑ ؛އެަބ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ަކއުންސިލުަގއިލާއިުރ އިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ޢަޒީޒު ޖަމާލް ޢަބްދުލް އަްލުއސްތާޛް .ވައިސް ޗާންސެލަރ ،ފަވާޒު ޝަރީފް ޢަލީ .ރޑ .ަގއި ޚިދުމަތް ފައްޓަވާފަ  2015

ނަޒްލާ، ފާޠިމަތު  .ރޑ .މެންބަރއެކްސްޓާނަލް ޙުސައިން ފާއިުޒ،  .ރޑ .އަބޫބަކުރު، ެއކްސްޓާނަލް މެންބަރ

ލީމް، ޙަައލްފާޟިލް ފާޠިމަތު  .، އެކްސްޓާނަލް މެންބަރ ލުވައިޒްއަްލފާޟިލް މުޙައްމަދު .މެންބަރއެކްސްޓާނަލް 

 ،އިޝަތު ޝާހީންޢާއަްލފާޟިލާ  .މުޙައްމަދު، ޑެޕިުއޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޔަތުވިޢާމު .ރޑ .އެކްސްޓާނަލް މެންބަރ

ދުއްރަޙްމާން ޝާހީން ިއސްމާޢީލް، ޑީ.އެްނގެ ގޮތުން. އަލްފާޟިލް ޢަބް އިޝަތުޢާލާ އަލްާފޟި .ވައިްސ ޗާންސެލަރ

، ކީބު، ލެކްޗަާރއެްއގެ ގޮތުން. ައލްފާޟިލާ ޝިމްނާ ޝަުޓން. އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ އަީފފްމުބާރިކު، ެއކަޑަމިކް ސެނެ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި  ަހއިސިްއޔަތުްނ. އިރަޝީދު، ދަރިވަރެއްގެޢަލީ  ލެކްޗަރާެއްއގެ ގޮތުން. އަދި އަލްއުސްާތޛް

 ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. ައޅުގަނޑު ިމއަދު ހުށަހަޅާ، ންގުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮްށފައިބޭފުޅުންނަކީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ހިބޭ

 9ންގެ ތެރެއިން މެންބަރު 13ިއޞްލާޙުތަކަކީ ަކއުންސިލުގެ އިޞްލާޙުން ގެެނވޭ ޔުނިވަރސިޓީ ގާނޫނުން މި ހުށަހަޅާ 

ަކއުންސިލު ތުްނ ބަދަލުކުރުން. އޮއޮތް  ކުރާ މެްނބަރުން ކަމުަގއިްއޔަންޢަލްޖުމްހޫރިއްޔާ ންބަރުންނަކީ ރައީސުމެ

ލުމަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބިދީފަިއވާ ބާރުަތއް ހަނިކޮށް، ެއ ބާރުތައް ައލުން ކައުންސިލަށް ދިނުން. އިއެކުަލވަ

ޗާންސެލަރ ަވއިސް ޑެިޕއުޓީ ލެވޭ ކައުންސިލަކަށް ހެދުން. އިަލވަ ކުއެ ށްަލކީ މިނިވަންކޮޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސި

އަށް  18އިން  13ރުމުގެ ބާރު އަލުްނ ކައުންސިލަށް ދިނުން. ަކއުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ައދަދު ކުއްޔަންޢަ

 މެންބަރުންނާ  8ކައުންސިުލގެ ބެލެންސް ހިފެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ ޔުނިވަރސިީޓން ބޭރުގެ އިތުރުކުރުން. 
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ރސިޓީގެ ހުރިހާ ގިންތިތަކެއް ކައުންސިލުަގއި ޔުނިވަ ން އިންތިޚާބުކުރުން.މެންބަރު 8އެްއވަރަށް އެތެރެއިން ެވސް 

ނޮމިނޭޝަން ބޭނުންވާ ކުރުމަށް އްޔަންޢަމެންބަރުން  8ކުރާ އްޔަންޢަތަމްސީލުވާ ގޮތަށް ބެލެންސް ހިފެހެއްޓުން. ބޭރުން 

ތުމުން އިދާރީ ށް އޮޗް މަހަރިއަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް މާ  އަލުްނ އިތުރުކުރުން. ޔުިނވަރސިޓީކޮމިޓީއާ ބެހޭ މާއްދާތައް

ންޖެހޭ މުއްދަތު ފަސްކުރުން. އަދި މި ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަ ،ކުރިމަތިވާތީ އްގޮތުން ދަތިތަ

 އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު މިޒަތްއިއް . ފިލުަވއިލުންފުށުއެރުންތައް  ރިގުިޅގެން ހު އިޞްލާޙާ

ލާއަށް ގެންގޮސް މި ިއޞްލާޙުތަްއ ޙަކޮމިޓީ މަރުމަޖިލީހުގައި ބަހުްސކޮށް އަދި  ޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް،މައެދެނީ މި ބިލު 

 ިރއްޔާ.ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްަސވަިއދެއްވުން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މެންބަރު މުޙައްމަދު ިއއްަޒތްތެރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ . ލެިވފައިހުޅުވަ ފުރުޞަތު ނީ ބިލަށް ބަހުސްކުރަންވަ މިހާރު މި

 . ޝިފާޢު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

އޮތް  މިއުމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި ޤަރާއްޭޖެގ ިދވެހިއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އުމީ ޤަވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  2011އެންމެ ފުރަތަމަ  ،ރު އަުޅގަނޑަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީޙަށް ބަލާއިއިޞްލާ

ސަރުކާުރގައި ވަރަްށ ނިިމދިޔަ  ރި ބައެއް ކަންަތއްތައްލި ގާނޫުނގައި ހުއިެއކުލަވަ  ޔުނިވަރސިޓީ އުފެދިގެން އަިއއިރު

ށް ކަހާލުމުގެ މާނަިއގަިއ ގާޫނނަށް ގެނެވިަފއި ހުރި ބަެއްއ ރިއްާޔގެ އަތަރައީސުލްޖުމްހޫސީާދ ބަެއއް ބާރުަތއް  ،ބޮޑަށް

ލީމީ ޢުވެސް އޮތް ގޮތަށް. ތަ ކުރިންދަނީ ހަމަ  އުޅެނީ، މި މެން މިބަދަލުތައް އަލުން އަނބުރާ އަޅުގަނޑު

މްހޫރިއްޔާ ވަނުމުގެ ވަރސިޓީ ހިންގުމުގެ ތެެރއަށް ަރއީސުލްޖުާޚްއޞަކޮށް ނެޝަނަލް ޔުނި  ؛ތެެރއަށް ތައްތަުކގެކަން

ރުތައް ބާލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތުން މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދޫކޮށްލާފައި ޔުިނވަރސިީޓ ހިންގާ ބޯޑަށް އެ ބަދަލުގައި، ަރއީސު

އިޞްލާޙުތައް.  ގެންނަ ފެންނަނީ، މި ވޭ ބަަދލުތަކެއް ގޮތުަގއި މިހަވާލުކުރުމަށް ޓަަކއި ެއ ބޭނުމުގަިއ ގެނެ ށް ހިންގުމަ

ވެސް މި އިޞްލާޙުްނ  އްލެއް ެގނައުންޙަ ބައެއް ދަތިތަކަށް  ން ހުރިގާނޫނުަގއި މިހާރު އިދާރީ ގޮތުއެާއއެްއކޮށް އަދި ހަމަ

ދަތިތަކަްށ ރު ހުރި ބައެއް ިމހާން ތުެފނޭ. ދެން ގާނޫނީ ގޮ ގޮތުަގއި އެބަޞަދެއްގެހޯދައިދޭ، ހާސިލުކޮށްދޭ ެއއް މަޤް

 މި ބަެއއް އިޞްލާޙުތަުކގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީހުރި ފަިއ ގެނެވިހޯދައިދިނުމަށް ަޓަކއި  އްއްލެޙަ

 10މިއަދު  ައކީނިވަރސިޓީހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނެޝަނަލް ޔު 

ކަމުގަިއވެފައި އޮތް  ލީމުގެ ނާރެސްޢުދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަ ލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ ޢުރުން ތަހާހަށްވުރެ ދަރިވަ

އުމެްއެގ ޤަ އުމެއްގެ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިީޓއަކީ އެ ޤަލީމީ މަރުޙަލާއެއްގައި ެއ ޢުޔުނިވަރސިޓީ. ވާދަވެރި މަީތ ތަ
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ޞަދުގައި ހޯދަިއދިނުމުގެ މާތް މަޤްފަސޭހަތަކެްއ ފަހިކޮށް، ލީމު ހާސިލުކުރުމުގަިއ ވަރަްށ ބޮޑަށް ަމގު ޢުތަދަރީން މަތީ 

ވީހާެވސް ޮބޑަށް ސިޔާސީ ނުފޫުޒ އެ  ،އެގޮތުންވާންެޖހޭ.  ކަށް ޔުިނވަރސިޓީސަާސއަމުއައްލީމީ ޢުހިންގޭ ތަ

އެ  ؛ދަރިވަރުންނަށް ،ުކޑަކޮްށގެން މެނުވީ ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި

މަ ނަފާ ލިބިގެންނުދާނެކަން ރިހަ ފުލީމުގެ އެންމެޢުމަތީ ތަ ންރސިީޓގަިއ ިކޔަާވ ދަިރވަރުންނަށް ޔުިނވަރސިޓީނިވަޔު

، މަށްޤާޚާއްަޞކޮށް ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުަގއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަން. ޤީހަމަ ޔަ

 އަްށ ލިބުމާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީކުރެްއވުމާއި ައދި އި ސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވަރައީ

ތަެކއް ކޮށަމުން. ގިނަ މަގު މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްދޭނެ ވަރަށްދަރިންނަށް ދަނީ ދިވެހި  ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން މި

ދަން. މިގޮތަށް ކުރިއަށްދާއިރު ވީހާވެްސ ހޯލީމު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް ޢުށް މަތީ ތަގޮތަކަ ދިވެހި ދަރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ 

ދަރިވަރުންަނށް ވީހާވެްސ ފުރިހަމައަކަށް ިލބޭނެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ޭއގެ މަންފާ  ިސޔާސަުތތައް ބޮޑަކަށް ސަރުކާުރގެ

ކުރަނީ. އް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކަމުަގއި ިވޔަސް އެ ަބދަލުތަކެގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތް

އުމަކަށް ހޯދައިދިނުން. ޤަސަސާެއއްގެ ފަިއދާ މުއައްލީމީ ޢުޞަދަކަށް ވާންވާނީ ތަމު މަޤްއް މެންގެ އެންމެ މުހިއަޅުގަނޑު

ޖީލުތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ަފއިދާ އަންނަން އޮްތ މުއަްއސަސާެއއްގެ ޚާއްޞަކޮށް ނެޝަނަލް ޔުިނވަރސިޓީ ފަދަ 

 މި  ޅިފައިމި ގާނޫނަށް ހުށަހެ ،މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުންއްބައްޓަންކޮށްގެން ގެންިދއުމަކީ މުހި

، އިއޮތް ބާރުތަކެއް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޫކޮށްލަ އަުތގައި ވާ އިޞްލާޙުަތއް ޚާއްަޞކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެިޅ  ހުށަހަޅާފައިވާ ކައިރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުފޫޒު ކުޑަކުރުމަށް ޓަ ގައިވަރސިީޓގެ ތެރޭޔުނި

ޚާއްޞަކޮށް  .، މަރުޙަބާ ދަންނަވަންއިދަންނަވަ ރުރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުޓަކައި ހަމަ އަދުގެ ސަރުކާކަމަށް

މިފަދަ ވިސްނުމެްއގައި މި ބިލު މިހިސާބަށް ގެނެސްދެއްވި ކަމަްށ  ށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 . އްޔާޝުކުރި ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދު އިްއޒަްތތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަަނ  2011ރީ ވަރުފެބު 15 ،ކުރެވި ގުދީސްަވނަ ދުވަހު ތަ 2011ޖެނުއަރީ  17ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނިޒާމެއް ލީމީ ޢުތަޤީޤީ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ރަނގަޅު ޙަ، ނުދުވަހު ދުވެހިރާއްޖޭގެ ޔުނިަވރސިޓީ އުފެދު

އުމެްއގެ ގޮުތގައި އަބަދަްށ ޤައިސްލާމީ  ފުރިހަމަ މިނިވަން ހިރާއްޖޭގެވެދި ،ޞަދަކީމަޤްޔުނިވަރސިީޓެގ  ؛އިމުކުރުމާއިޤާ

ކުރިއެރުމަށް ބޭނުްނާވ ށާިއ ފަރުދުންގެ ތިޞާދީ ތަރައްޤީއަމާޢީ، ިއޤްއިޖުތި ފީ،ަސގާ ގެއުމުޤަބޭނުންވާ އަދި މަހަށްޓަން ދަ
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ވަަނ  2015 ރި ރަީއސް، މި ގާނޫނަށްން. ނަަމވެސް އިްއޒަތްތެފެތުރުކޮށް ރައްކާތެރި، އި އުފައްދަޢިލްމާއި ހުނަރު 

އުފައްދަން.  ލުޑު ުސވާނގަމެދު އަޅު ހާސިލުވުމާޞަދު މަޤްންނެވި އަހަރު ގެނެވުނު ބަދަުލގެ ސަބަބުން މިދެ

ދަިރވަރުން މި ޔުނިވަރސިޓީްނ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވ.  953ވަނަ އަހަރު  2018 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބަރުން ކުެރވުނު މެންއްޔަންޢައެުކގައި  ަކއުންސިލަްށ ގެނެވުނު ބަދަލާނިވަރސިީޓގެ މިދެންނެވި ޔު ،އެހެންނަމަވެސް

 ޤީޤަތުަގއި ސިޔާސީ ޙަޖަލްސާއަށް ެވސް ހާޒިރުވެފައި ނެތް. އެެހންވީމާ،  3ން ޖަލްާސެގ ތެރެއި 23ވާންޖެހޭ ހާޒިރު

ކުރެވޭ މެންބަރުންެގ އްޔަންޢަށް ވި ގޮތަދެންނެއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފައި މިގޮތުން މިކަން ކުރެވި

ޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މަޤް މި ބިލުގައި ނުަވނީ. އް ލިބިގެންގޮސްަފއިފަރާތުން ވެސް ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުމެ

މީހުން  ތަކަށްކުރުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މިނިަވން މުއައްސަސާއްޔަންޢައަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ަވއިސް ޗާންސެލަރ 

 ،ލިބިގެންދިޔުމާއި ްށ ފުރުޞަތު ކަކަރާތްތަބިލު ފަޤާ ،ޤީޤަތުަގއި ބޭނުމަކީޙަދިޔުން. ވެގެންްއަޔންޢަކުރާ އުސޫލުން ންޔައްޢަ

ވަނަ މާއްދާގެ  13މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ  .މުތަކުަގއި ތިބުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޤާމަ އް އެފަރާތްތަ ބިލުޤާ

ުކރާއިރުަގއި މިހާރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް އިތުރަށް އްޔަންޢަރ ޑެޕިއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަ ން)ނ( އި

ިރސާރޗް އެންްޑ ، ެއފެއާޒް ެއކަޑަމިކް  ،މިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސްެއޑް ،ހަމަކުރުމުގެ ގޮތުންފުރި

ފާހަަގކުރަން. އަިދ  މު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުއްދިއުމަކީ މުހިނޮވޭޝަން ުނވަތަ ައއު ދާއިރާތައް ހިމެނިގެންއި

ެއ ބަހުގެ ބަދަލުގައި ޑެޕިޔުޓީ  "ޗާންސެލަރ ވަިއސް-ޕްރޯ"ށް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަ 14އެއާެއކުަގއި މި ގާނޫުނގެ ހަމަ

ގޮތުން ފަހަރުގައި  މި މަޤާމު މިހާރު އޮތް ،މުކަމުގައި ދެކެން. މީގެ ބޭނުމަކީއްންސެލަރ ބޭނުންުކރުން މުހިވައިސް ޗާ

ިވގެން ހިނގައިދާނެ. އިތުރު ދެ ވަޒީާފއެްއގެ ގޮުތގައި ދެ މީހުން ޢައްޔަންކުރެ ،ަގއި މާނަކުރެވިދެ މަޤާމެއްގެ ގޮތު

ން ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ މު ވެްސ ކޮންސިސްޓެންޓް ގޮތެއް ބޭުނންކުރުކަްނކަން މަދުވެގެންދާނީ މިކަުމގައި  ، އެއެހެންވީމާ

 ިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ކަ ޓަ ފުރުޞަތަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ދެއްވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ތެރި  ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް

 މި ބިލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު ،ސްކުރަމުންދާއިރުހު ބިލަށް ބަވަރސިޓީގެއުމީ ޔުނި ޤަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ބެހޭ  ގެަނއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިެލއް. މި ބިލާލާޙުޞްށް އި( އަ ުއމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނުޤަ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ) 2011/3

 ،ންމެ ފުންނާބުއުސްްއޖޭގެ އެ. ދިވެހިރާއަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރޭމި ޔުނިވަރސިޓީ  ،ގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ތަންތާ ޕްރޮފެސަރުންނަށް  ތިއްެބވި ބޭފުޅުން މި  ށްގެންސިލްކޮތައް ހާޑިގުރީ އެންމެ ގިނަ ؛އެންމެ ރަނގަޅު ތަޢުލީމު
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 ،ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދޭން. ެއގޮތުންބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަމި ބޭ ،ތިބެނީ. އެހެންކަމުން

ހެލްތު  ،ގޮތުންތު. އެށް ތަފާއިލާއިރު ޔުނިވަރސިީޓގެ ބަެއއް ފެަކލްޓީތަކުގެ މުސާރަ ވަރަމެން ބަލައަޅުގަނޑު

ކަމަށް ފާހަގަުކރެވޭ އެ ޔުިނވަރސިީޓގެ އެެހން ފެކަލްޓީތަކަށް ބަލާއިރު.  ސައިންސަްސގެ މުސާރަ އަުޅގަނޑަށް ބޮޑު

އަިދވެސް އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް  ،ިއ ހެޔޮ ބަދަލާއި ، ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުަވްއޒަފުންގެ މުސާަރައށް އައެހެންވީމާ

އިންނަށް ދޭ މުސާރަ އަޅުގަނޑަށް ުކޑަކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އަިދ ަވރސިޓީގެ ލެްކޗަރާޔުނި ގެންގުޅި އައި ބަދަލާ

ލާއިުރ ޅާބައަ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ އިނާޔަތްތައް ވެސް އެހެން ތަންތާގެ، އެހެން ްސކޫލުތަުކގެ ޓީޗަރުންނާ އެއާެއކު މިހަމަ

ދޭ ހަމަޖެހިގެން އެބަ ޭޑޝަންތަކާމަބޭފުޅުންނަށް އެކޮ  އެުހރިއެބަ އިނާޔަތްތައް މަދުކަުމގައި ދަްނނަވަން. ެއއީ ޓީޗަރުްނގެ

އިންނަށް މިފަދަ ފުރުަޞތެއް ނެތްކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ޓީޗަރުންނަށް ވީީތވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮފެސަރުންނަށް، ެލކްޗަރާ

ގުރީ ހެދުމުެގ ބަހުން ޑިދިވެހި  ،ވާެއއާެއކު ޔުނިވަރސިޓީން ފެށި ެއްއ ޕްރޮގުރާމެއް ކަުމގައި ދި ހަމަފާހަގަކުރަން. އަ

އެާއއެކު ަބއެއް ދަރިވަރުން މާސްޓަރްސ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެންދިޔަ. ވަަރށް ގިނަ ތަރުހީބު ލިބިފައިވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް. ހަމަ

ކުރެޭވ މާ ބޮޑު  ންމި ބޭފުޅުންނަށް ިމ ޑިގުރީ އޮިނގަނުޑގައި ިސވިލް ސަރވިސްހާސިލްކޮށްފައިވޭ. އެހެންނަމަެވސް، 

ޑިގުީރ  ،ނެސްގެޖެހޭ ސިވިްލ ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑަށް ވެސް ބަދަލު، ައޅުގަނޑުމެން އެބައެހެންވީމާ ބޭނުމެއް ނެތް.

ބޭފުޅުން އިންނަށް ކުރިމަތިލާ ކަމަށް ލެކްޗަރާ ވަންޏާ މިނޫންކަމަށްބަލައިގަންނަ ެއއްަޗކަށް ހަދަން. އެހެން

ތިލާން ދިއުމަކީ ނުފެނުން ފުޅުން ކުރިމަހުނަރުވެރި ބޭ ،ކަމަށް އެންމެ ޤާބިލުދިއުމަކީ ުނވަތަ ެއ މަދުވެގެން

ތައް ހިނގަމުން މްއެއާއެކު ޔުިނވަރސިޓީ ހިންގާ ކޯސްތައް ނުވަތަ ހިންގާ ޕްރޮގްރާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަށީގެްނޭވ. ހަމަ

ގާ ބެހޭ މަރުކަޒުން އެބަ ހިން  ޤުރުއާނާސާލަކަށްގެ އެހެން މުައއްސަސާަތކުން. މިދޭ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ަސރުކާރުއެބަ

އެާއއެުކ ޔުނިވަރސިީޓގެ ފެކްލަޓީތަކުން ވެސް އެަބ ހިންގާ. އެހެންނަމަވެްސ، ސްަތއް ހަމަބައެއް ކޯސްތައް. މި ކޯ

ކެޓް ކޯސްތަްއ ނުވަތަ ސެޓްފިރީ ކޯސްަތއް ، އަުޅގަނޑުމެން މިގޮތަްށ ދެވޭ ިޑގްމުޤައްރަރު ތަފާތު. އެހެންީވމާ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަްށ  ފުރާެޅއްގެ ދަށުން ދިނުން ވެސް އަޅުގަޑުމެން ޔުނިވަރސިޓީެގ ދަށަށް ގެނެސް ެއއްއަޅުގަނ

، އަިދ މުޤައްަރރު ވެްސ ތަފާތު. އެހެްނވީމާ ؛މި ދެ ތަނުން ދޭ ތަޢުލީމު ބައެްއ ފަހަރަށް ،މު ކަމެއްހެން. އެހެނީއްމުހި

ގެ ދަށުން ވެސް އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ މި ބިލު މިއީ، ތަފާތު. އެހެންވީމާސެޓްފިކެޓު ވެސް ސަނަދު ނުވަތަ 

، . އެހެންވީމާލާޙުެވގެން މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެންދާނީޞްންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. މިކަންކަން އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަ

 އްސަލާމް ޢަލަިއކުމްވަދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 

  ން:ހަކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާ

ންނު އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އަުރވަނީ މާފަނޑު ފުރުޞަުތ މިމެންބަރު. އަުޅގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 . އަށްއިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
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  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 ލީމު ކަމަށް ލިޓީ ތަޢުއަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިންަނށް ދެވޭ ތަޢުލީމު ވާންޖެހޭނީ އެންމެ ކޮ .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑު ދެކެން. ެއގޮތަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަްތކުރެްއވުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި

 ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހި ސިޔާސީ ނުފޫޒުތައް ގަބޫލުކުރަން. އަދި ޔުިނވަރސިޓީތައް ހިންގާއިުރަގއި ެއ ތަންތަނަކީ

ފެޝަނަލް ގޮެތްއގަިއ ހަމަ އެަކޑެމިކް ގޮތަކަްށ ރާއްޖޭެގ ދަރިވަރުންނަށް ހަމަ ޕްރޮ ބަދަުލަގއިވަދެފަިއވާ ތަންތަނުގެ 

އަުޅގަނުޑ އްގެ ކަމެ ލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންއިގޮތަކަށް ތަޢުލީމު ދެވޭނެ ނިޒާމެއްެގ ގޮުތަގއި ެއކުލަވަ  އެންމެ ފުރިހަމަ

މު އްގެންނަ ބެލެންސެްއ ގެނައުމަކީ ވެސް މުހި ށްވޭެނ ގޮތަކަވެސް އެކުލެ  ދެކެން. ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ ގިންތިތަކެއް

ލާޙުތަކަށް ައޅުގަނޑު ޞްއިކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މިހުށަހެޅުއްވި 

 މިދިޔަ ސަުރކާރުން ވަީނ ވަރަްށ ބޮޑަށް  ،ފެދުނުއިރު އޮތް ގޮތް ބަދަލުކޮށް އުރސިޓީގެކުީރަގއި ޔުިނވަ  .ކުރަންދުއީތާ

އެކަމަކީ  .ވެްސ ފޯރުވުމުގެ ބަދަލުތަކެއް ާގނޫނަށް ގެންނަވާފަ ސިީޓގެ ތެރެއަށްރސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ޔުިނވަ

 ގެއަުޅގަނޑުމެން  ،ކަމަކީ ރާ އެއްނޑު ހިތަްށއަެދެކވޭއިރު އަުޅގަ ގޮތެއް ނޫން. ޔުނިވާސިޓީ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ފަހަރާ  ސިޓީތަކެްއގެ ެއއްރރު ޔުިނވަ ވަބައިދާނެތޯ ދައުލަތުން ހިންގާ އުމެއްަގއި ަތޢުލީމެއް ލިބިޤައުމު ފަދަ ޤަ

ެފންވަރަކަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ޅު ކީ އެންމެ ރަނގަ އިުރގަިއ ެއގޮތަސިީޓއެްއ މިހާރުވެސް ހިންގޭ ރހިންގައިގެން. ދެ ޔުިނވަ

ވަގުުތގަިއ  މި ސިޓީރވަގޮުތގައި ެއއް ޔުނިއަޅުގަނޑު ދެކޭ ؟ކަމެއްތޯ ޓީ ހުރި މިންވަރުން ކުރެވިދާނެކެޕޭސި

ން ވަންތަކަމުަގއި އަދި އިސްލާމީ އުޤަ ގަނޑުމެންގެ ލީމެއް ެދޭވނީ. އަޅު ޢުބަހައްޓަިއގެން ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ކޮލިޓީ ތަ

 ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ސިޓީއެއް ހުރުމަކީ ހަމަ ރަނަގޅުރވަސިޓީ ކިޔާަފއި ޔުނިރދެއްކުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމީ ުޔނިވަ

 ކަމަކު  ސިޓީ އެހެން ނުކީރއެއީ އިސްލާމީ ޔުިނވަ .ީޓއެއްސިރންނާނީ ހަމަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަހު ގައިރާއްޖޭމި ދިވެހި

ދެވޭނެ ފެކަލްޓީެއއް ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގއި  ގަނޑުމެންނަށް އިސްލާީމ ތަޢުލީމުވެސް އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އަޅު

މާ ފުރިހަމަ  ،ނަމަކަމަށް ވާ ގޮތުަގއި ހިންގައިފި ގެޓީއެއް ސި ރީޓއެްއަގއި ބެހެއްިޓދާނެ. އަދި އެއް ޔުިނވަރސިޔުނިވަ

ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެދކެން.  ާދނެސިޓީ ރލެވިގެން އެ ޔުިނވައި ކަށް މާ ބޮޑަްށ އަޅަ ގޮތަ ފުރިަހމަ މާ ،ނިޒާމެއް ޮއެވގެން

 އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ސިޓީ އެްއކޮްށލެވިގެންރފާހަގަކޮށްީލ. ދެ ޔުނިވަ  އެއް ނުކުތާނޑު ހިތަްށއެރިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ިހންގުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު  ިއސްލާމީ ފެކަލްޓީއެްއ ބާްއވަިއގެން ،ދެވޭނެ ގޮތަށް ވަރަށް ފުރިަހމަ ފެކަލްޓީއެއް 

 .ވީންވާހަަކ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނު ގަނޑު ދެކޭތީ މިުކރެވިދާނެ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުދައުލަތަށް ފެންވަރެްއގައި 

 ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަލިފުށީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ނީއަރުވަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި

 ށް. މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަ

 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާއަލިފުށީ

 މާީޒވެދިޔަކީ ޙަ ލާޞްއިެގނެވޭ  ށް މިސިޓީެގ ގާނޫނަރނިވަޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގައުމީ ޔު ާޔ ިއއްޝުކުރިއް

ކަމެއް  ކުފަހަރަ ،ފަހަރަކު ކަމެއް، ލެވިގެންދިޔަ އި ގަތަ  ބޮޅުފައްޗެއްތާނގައި މިތާނގައި ސިްލސިލާ 

ލެވުނު ޭޗނުން ބޮޅެއް އުނިކޮށްލަްނ އިގަތަ  ،ތުން ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަތްުޕޅަށް ބާރުތައް ނަންަގވަމުން. އެގޮރައީސު

ސިޓީެގ ތެރެއަށް ވަދެފައި އޮތްކަްނ ރޔުިނވަ ،މުގެ ތެރެއަށްފުރުޞަތު ލިބުނު ދުވަސް. އާދެ! ސިޔާސީ ނުފޫޒު ތަޢުލީ

ެބވި އްތި މުތަކުަގއިޤާއްޔަންކުެރއްވި މަޢަަރީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ   އެބަދޭ. ކުރީގެހާރުވެސް ފެނިގެންނޑުމެން މިއަޅުގަ

ގޮތުަގއި އަިދ  ގެރޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަ ،އްބެވި. އެގޮތުންތި  މުތަކުގައި އެބަޤާވެސް އެތާނެގ މަބޭފުޅުން މިހާރު

ނޫން. އަޅުގަނޑު  މިކަން ވެގެްނވާނެ ގޮތެއް އީކީތިއްބެވި. އެެހންވީމާ، މި ެވސް އެބަ އިކައުންސިލު މެންބަރުންގެ ގޮުތގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ތިބި ންނައިުރ ކުރިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިރެއް ފެށިގެން އަަދއުއާގެ މުވެިރކަދެކޭގޮުތގައި 

ަގއި ރޭތެކުރެިވގެން އަންނަންޖެހޭނެ. އޭގެލާޙު ޞްން ވަިކވާންޖެހޭ ގޮތަށް މި ގާނޫނު އިފުޅު އްޔަންކޮށްފައި ތިިބ ބޭޢަ

ސަރުކާރަކުން ެއ ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެއީ  ނައަންބޭފުޅުންނަށް ދެން ފަހުން  ާފނެ. އެއިރަނގަޅު ބޭފުޅުން ތިއްބަވަ 

ދައްކަނީ ެދ  ރު ައޅުގަނޑުމެން މިޖެހޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވެނީ. މިހާއޮންނަން

 ިމގޮތަށް .އްގެ ގޮތުަގއިޙެލާޞް އިދެ  އަންަނނީ ދެ ބިލެއް. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން .ސިީޓއެްއގެ ވާހަކަރޔުނިވަ

އެންމެ  ދަރިވަރުންނަށް ހުރި ،ަވގުތު ތަޢުލީމަށް ތޯ މިއިައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކޮބަ ،އިރު ެނވޭލާޙުތަކެްއ ގެޞްއި

 ވަންޏާ  މަށްސިީޓއެްއގެ މަަސްއކަތް ެއއް ފުރާޅެްއގެ ދަށަްށ ގެންނަ ކަވަގޮތުން ދެ ޔުނިގޮތަކީ. މި  ރަނގަޅު

 ބެހޭ ވަޒީުރ ނޫނީ ެއކަމާ މަތީ ތަޢުލީމާ  ،ވިވަރާކުރެ ކޮށް މަޝްޅާަގއި ވަރަށް ފުސްޓޭޖު ޓީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮމި

 ކަންަގއި ހުރި ފައިދާތަކާއި ެގއްލުންތައް ނިބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއެގން އެކަމު

ދިއުމަށް މަގުން ކުރިއަށް އެ ،އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ބުނެދީ ވެން ކުރެއެަކން ،ފުކޮށްދީސާރަނގަޅަށް 

ެވސް ކުރިން ސަރުކާރުން ތަޢުލީމީ  ގައިމުހަމަ ިމހާރު މިތިބީ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ެދކޭ ޖެހޭ. ާއދެ!އެބަ ށްނަންޅުގަނޑުމެއަ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެނެސްފައި ތިިބ ން ރައީ ކުެރވިގެއްޔަންޢަ ،ކުރެިވގެންއިންތިޚާބެްއ ނެތި އެޕޮއިންޓު ދާއިރާ ތެރެއަށް

ވަޑަިއގަންނަވާ ވެސް ޖެހިމުން ދުރަށްޖެހި ވަޑަިއގަންނަވަން އަމިއްަލައށް ޤާވެސް އެ މަބޭފުޅުންނަކީ މިހާރުން މިހާރަށް 

ގެން ލާޙު ާފސްެވގެން ގާނޫަނކަށް ވެ ޞްަގނޑު ދެކެނީ މި އިބޭފުޅުންގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ ދެކެނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅު 

އަިދ  ،މުން ވަކިވެ ޤާބޭފުޅުން މަ ތިއްބެވިރު އޭމަލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމި ގާނޫނަށް  ،އަންނައިރު

ހިސާބަްށ  އްޔަންކުރަން އޮންނަ ޗާްނސެލަރ ނުވަތަ ވައިްސ ޗާންސެލަރ އެޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 
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މެންބަރުންެގ  16ހޮއްަވވާ ލަްށ ކައުންސި ،ގެ ތެރެއިންމުތައް އޮންނަންވާ ތަރުތީބުޤާހުރި މަދެން  ،ވަަޑއިގަތުމަށްފަހު

ސް ރަނގަޅު ތީބެްއގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ފުރިހަމައަށް ގޮތީބުން ހޮވިގެން ތެރޭގައި އޮންނަ ތަރު

ންބަރުން މިއަދު މި ދިއުން. އަުޅަގނޑު އެދެނީ ތި އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެ ެވގެންލާޙުޞްބިލު އި މަންފާކުރާނެ ގޮތަށް މި 

ދިއުން. އަވަހަށް ފާސްެވގެން ،ބިލަށް ގެނެވި ތައް މިޙުލާޞްގެންނަނަންޖެހޭ އިލާގައި ޙަކޮމިޓީ މަރު ،ބިލު ބަލައިގަނެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ެކވުން:ކަދެއް ރިޔާސަތުން ވާހަ

ރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަ

 ށް. އަޙްމަދު ރަޝީދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

ްށ ( އަ ސިޓީގެ ގާނޫނުރއުމީ ުޔނިވަޤަދިވެހިާރއްޖޭގެ ) 2011/3ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މު އްވޭ އެންމެ މުހި ބިލުން ގެނެމު ބިލެއް. މިހިއްލަކީ ވަރަށް މުބި މިގެންަނން ހުށަހެޅިފައިވާ ޙުލާޞްވެސް އި އަނެއްކާ 

 ،ކުރެވޭކަން. މިސާލަކަށް ސިޓީ ަސލާމަތްރއުމީ ޔުިނވަޤަްއގެ ިސޔާސީ ނުފޫުޒން ކު އޮންނަ ސަރުކާރެރަ އޭ ،ކީޙަލާޞްއި

ޗާންސެަލރ  ވައިސްގެ ސަބަބުން ޑެޕިއުޓީ ޙުލާޞްގެނެވޭ އި ތަށް މިގޮ ސިޓީ ކައުންިސލު އެކުލެިވގެންވާރވައުމީ ޔުނިޤަ

ދަީނ  ގޮްތ ބަދަލުވެގެން މި ޔަންކުެރވޭއްޢަރުން ުލގެ މެންބައްޔަްނކުރެވޭ. ކައުންސިޢަ އެބަ ން ކައުންސިލު

ން ނިކުންނާެނ މި ބަދަލުގެ ސަބަބު .ކަންަކން ނިންމޭނެ ޖާގަދީފަ ،ނެތި ބަސްބުނެ މިނިވަންކަމާއެކު. ސިޔާީސ ނުފޫޒެއް

 ،ުލ ނުވެ ސިކައުންނަކަށް ތަ   ތަްއގަނޑުޖަހާގައި މައްަސލަތަކު ށް ގެންނައިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލަ، އަކީނަތީޖާ

ން. މި ބިލުގެ އުދިންކަން ނިމިގެންރަނގަޅަށް ކަ ،ޔަތު ކަުމގައި އޮވެ ލަބިއްޣްމިނިވަން ބަަޔކު އަ ،ވަރާކޮށްޝްމަ

 މްހޫރިއްޔާ ނުވަތަރައީސުލްޖު ،އޮތީ ގާނޫނުގައި މިކަން މިހާރު ޢަމަލުކުރާ ،ލިބިދީފައި އޮތްއިރުމިދެންނެވި ޖާގަ 

ލްމީ ޢި ،ްނކުރާ ބަަޔކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަންަކން ނިމިގެންދިއުން. އެހެންެވ މި ބިލު ބަލައިގަނެޔައްޢަން ސަރުކާރު

ވެސް މިނިަވންކަމާއެކު އެކި ކަންކަމުަގިއ  އިގަ ސިޓީައކީ ހުިރހާ މާނައެއްރއުމީ ޔުިނވަޤަ ،ބަރުދަންހުރި ބަހުސެއް ކުރެވި

ބަެއްއ ސިޓީގެ ރޔުނިވަ އެބަޖެހޭ.ތަނަކަށް ހަދަން   ބަސްބުނާއިތީޖާގެ އަލީގަގެްނ ހޯދާ ނަރަނގަޅު ރިސަރޗް ކޮށް

 ބަހުގެ ޑިގްީރއަށް ިކަޔވާ ކުދިން މަދުކަން ފާަހގަ ާޚއްޞަކޮށް ިދވެހި ؛ވެސް  ފެކަލްޓީގަިއ ދަރިވަރުން މަުދކަން

އަދު ކުރިން މި ،ސްޔަވި  އިކަމުގަ ތިބިދިން އިރު އެކަީށގެންާވ މިންވަރަށް ކުތްބަހުގެ ިޑްގރީ ފަށައިގަ ވެހިވޭ. ދިއެބަކުރެ 

ބަހުން ިޑގްރީ ހެދީމާ، ަވޒީފާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަުތ  ނޑަށް ހީަވނީ އެކަން އެހެން ެއ ދިމާވަީނ ދިވެހިއަޅުގަވަރަށް މަދު. 

ސިީޓގެ އެހެން ރވެސް ޔުނިވަ ބަހުން ޑިގްރީ ހަދާ ކުދިންނަށްވެހި ގަވަނީ ދިނޑަށް ފާހަކުޑަކަމުންކަން. ވީމާ، އަުޅގަ
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ތަކުަގއި ބަިއވެިރވެވޭ ގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި މިކަހަލަ ޕްރޮގްރާމު ،ޓް  އެކައުންއޮންނަ ައއިޓީ ނޫނީ ގައިކަލްޓީފެ

 ގޮަތކަށް ކަމަށް ންކަން ިމހިރީ އެއް ކަވެސް އިގަ ޓީސިރ. އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރާ މިހެން ދަންނަވާއިރު ދެ ޔުނިވަ އޮތުން

ށް ރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަލާގަިއ އެްއކުޙަކޮމިޓީ މަރުސީޓީ ރދެ ޔުިނވަ  .އި މަދީތަކުގަ ވެސް ަބއެއް ެފކަލްޓީ ކުދިން ،ވާތީ

 ،ސް ޔަވި އިއަދި ޚަރަދުގެ ގޮތަށް ބެލިކަމުގަ ؟ނަމަ ކިހނެއްބާއޭ ވާނީ މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރެއްޖެ

ފުރާެޅއްެގ ދަށަށް  ސިޓީ ެއއްރިނވަފާހަގަވަނީ ެދ ޔު މިނޑަްށ ސް އަުޅގަޔަވި  އި ދިނުމުެގ އުސޫލަށް ބެިލކަމުގައިކިަޔވަ

ވީމަ  އުމަކަށްޤަ ަކމަށް. ދެން މި ރާއްޖެައީކ އިސްލާމީ  ދާނެއިން ހިނގަގެއްާޔ ކަްނކަން ަރނގަޅުވެ ޖެގެނެިވއް

އަުޅގަނޑު ނެތިން ދެން މިދަންނަވަން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްްއ. ސިީޓއެރދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނާނީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަ

އް. ުސވާލަކީ ރަީއްސ ލާނީ ހަމަ ސުރުޚީއެއިގަނޑު އަޅަ އަޅު .ވަގުތު ދާކަށް ބޮޑު ތަފްސީލަކަށް މި ިއގެ މާއުޅޭ ވާހަކަ 

ގްރާމުން ނުކުތީ ރޮޕް ކޭރީތްހިންގި  ،މަށް ބުނެކަ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ީޓޗަުރންގެ ފެންވަރު މަްއޗަށް ޖަްއސަން

ގެން ވަޒީާފގައި ތިބެ  ންއަހަރުތިން ގޮަތށް މޮޑިއުލް ރާވަިއގެން  ވަރަށް މަުދ ގަޑިތަުކަގއި ކިަޔވައިދޭ ؟ނަތީޖާއެއްތޯކޮން

ވަން ދުވަހު މިނި އަދި އެ ؟ީރއަށް ކިަޔވަދޭން ފެށި ޕްރޮްގރާމުގައި ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯިޑގް ނަށްޓީޗަރުން ޓީޗަރުން

ސްތޯ. އެހެންެވ އީސިީޓަގއި ފެށިގެން ދިޔަރއުމީ ޔުނިވަޤައެގޮތަށް އެ ޕްޮރގްރާމް  ،ނަމަ އޮތްކައުންސިލެއް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ . ދެއްވި ފުރުޞަތަށްއޭުދކުރެވެ އީމި ބިލަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑާށް ތާ ،މިދަންނަވަނީ

 ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މުޙައްމަދު ިއްއޒަތްތެރި މެގަމު ާދއިރާެގ  ،އަރުވަނީ  ޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އްާޔ އި ޝުކުރިއް

 ށް. ވިސާމަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިސާމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ގަމު 

ައޅުގަނޑު  ވާ އިޞްލާޙަށްނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިގާޤައުމީ ޔުނިަވރސިޓީގެ އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އާދެ! ަޤއުމީ  ؛ހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ާތީއދުކުރެވެނީށަ ހުމި ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ައޅުގަނޑު 

ޔުނިވަރސިީޓގެ ކައުންސިުލ ެއބަޖެހޭ މިނިވަން ކައުންސިަލަކށް ވާން. އެ ކައުންސިުލ މިނިވަން ަކއުންސިލަކަށް ެވގެން 

ވޭުތވެދިޔަ  ށެއް ނެތް.ގެްނދެވޭކަގޮތެއްަގއި ކުރިއަށް  ހަރުދަނާ ތަޢުމީލީ ފެންވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ެއ  ،އެ ކައުންސިލު މައްޗަށް ބާރުވެރިވެސިޔާސީ ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒު  ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައިވަނީތާނގައި 

ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުަގއި މާލެ ، ންމެހަމަ އެހެ ން. އަދިތަ ކައުންސިލުން ވަކި ގޮތްތަކަަކށް ކަންތައް ކުރަމުންދާ

ކުރެޭވ  ޔުނިވަރިސީޓގެ މަރުަކޒުތައް ުނވަތަ ގޮފިތައް ތަމްސީލު އެބައިމުވެފަިއވާ ޤާަގއި މިހާރު ތެރޭ އަތޮޅުފިޔަވަިއ 
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އެތަންތަނުެގ ތަްއ އަދި މަަސއްކަތްއެ ތަންތަނުގެ ގޮތަކަށް  . ކައުންސިުލަގއި ތަންފީޒުކުެރިވގެން ނޫންއިކައުންސިުލގަ

ދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އާބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ގަޑަކަށް ައޅުަގނ ކަމަކަށް ދާނެތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާވެގެން

އާދެ!  ؛ވަނަ ުދވަހު 29މަހުގެ  ބަރުންަވނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެ 2013ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށުަގއި 

، 15، 14، 2013މިއަދަށް  ބޮޑު ކެމްޕަހުގެ ބިންގާ ހައްުދންމަތީ ގަމުގައި ވަނީ އަޅާފަ. އި އަޅާ އެންމެދިވެހިރާއްޖޭގަ 

އެ  ؛ވެސް ވަނީ އެ ިބންގާ މިހާރު ،ވަަނ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު ާވހަކަދައްާކއިރު ވެސް  19، 18، 17، 16

 ، ކައުންސިލުން ވަނީ ދީފަ. އެހެންނަމަވެސްހެކްޓަރުގެ ބިން ހައްދުންމަތީ ގަމު 45އޮތީ ވިނަވެފަ.  އްދު އެހަސަރަ

 ަގއި އެކަން ހިނގައިދިޔަ ތުން އެތިބީ. އޭރުއަދިވެްސ ގަމުެގ ރަްއޔިމީދުަގއި އްމުގެ އު އެކަމުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަްތ ެފށު

ވެްސ ން ނުވަތަ އެނޫ އިަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިާޚބުތަކާ ،ވަދެ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ގޮތަކީ މިދެންނެވި ކައުްނސިލަށް

ދަނީ. ކުރަމުންމުގެ ނިޔަތުގައި މަސަްއކަތްކާމިޔާބުކުރުމަްށ ޓަކައި ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުކަންކަމުަގއި 

، މިފަދަ ކަންކަން ަޤއުމީ މި ަކއުންސިުލ މިނިވަން ަކއުންސިލަކަްށވެއަުޅގަނުޑގެ އުްއމީދަކީ ވެްސ  ،އެހެންވީމާ

ެގ މި ަކއުންސިލުކުެރވެން އަންނަނީ ވެްސ ކަންކަްނ އިޞްލާޙު މި ހަމަ އެހެންމެ އަދި ، ޔުނިވަރސިޓީން ުނކޮށް

އަޮތޅުގެ ަރއްޔިތުން އަދިވެސް އެ  ، މުޅި ލާމުގަނޑު އަިދވެސް އުއްމީދުކުރަން ހައްދުންމަތި ގުޅިފަ. އަޅު މިނިވަންކަމާ

! ރަށުެގ އާދެ ؛ގެ އުއްމީދުަގއިއިންތިޒާުރގައި އެ ތިީބ ެއ ެކމްޕަސްގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިެގންދާނެތީ. ކެމްޕަސް ހެދޭނެކަމު

ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ހާސިލުކުރަމުން ަގއި މިހާރު މަތީ ތަޢުލީމުއެތަނު އްދު،ހަސްކޫލެއް ުކއްޔަށް ހިފާފައި ެއ ސަރަ

 މިހުރި މަރުަކޒުތަުކގެ ޚިދުމަތްތައް ފުާޅކުރުމަށް،އަޮތޅުތަކުަގއި މި ކައުންސިލަށް އެބަޖެހޭ  ،އަޅުގަނޑު މި ފާހަަގކުރަނީ

އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ލަތު ބަޔާްނކޮށް އެބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ތަމްސީލުކުރެވެން.ހާނުވަތަ އެތަނުގެ 

ހުރިހާ މަރުކަޒުތައް ނުވަަތ ގޮފިތައް ތަމްސީލުކުެރވޭެނ  ،އިޞްލާޙުަގއި ވަރަށް ރަނގަަޅށް ފާހަގަކުރެވިަފއި އެަބއޮތް

ހަަމ  ދި ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަން. އެހެންކަމުން، މިގޮތަށް މި ަކއުންސިލު ެއކުލަަވއިލު

ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ދެްއވި  ފެނިގެންދާނެ ންހެޔޮ ބަދަލެއް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ،އެހެންމެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އަޙްމަދު ހާރޫން. ންބަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ މަނަދޫޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ހާރޫނުދާއިރާގެ މެންބަރު މަނަދޫ 

ިދގެްނ ވުޖޫދުވެގެން އުފެނޫނު ގާ ވަނަ އަހަރު މި  2011ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓއަީކ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގޮތުގަިއ  ގެ ބޭނުން އޭގެ ފުރިހަމަވަރސިޓީ އެ ޔުނި ޔުނިވަރސިީޓެއއް. އަިއއިރު ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހިނގަމުންދިޔަ 
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ޓަަކއި މިދިަޔ ދަރިވަރުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ޔުނިވަރިސޓީެއއް. އެހެންނަމަވެސް، ިސޔާސީ އެިކެއކި ބޭނުންތަކަށް

 ،ނޫނަްށ އެިކއެިކ ބަދަލު ގެެނވިގާގޮތުން  ޗަށް ބާރުތަްއ ނެގުމުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްމައް  ދައުރުަގއި

ޔުނިވަރިސޓީގެ ަކއުންސިލުަގއި ހިމެނޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބީވެފަ. ވަނީ  ބޭނުންވި ޔުނިވަރސިޓީ މި މެން މިއަޅުގަނޑު

ވަނީ ހަދާފަ.  ންނަށް މިކުރާ މެންބަރުރިއްޔާ ޢައްޔަން މެންބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫ 9މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  13

ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވިފަިއވަނީ  ިއ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މިގޮތަށް ގޮސް ނިމިދިޔަ ިރާޔސީ އިންތިޚާބުގެ ތެޭރގަ

ޓީެގ ެއ ޔުިނވަރސިބޮޑަްށ ބަިއވެރިވެަފއިާވކަން.  ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީެގ ތެރެއިން ސިޔާީސ ކަންކަުމގަިއ ވަރަށް

ެނއް ނުދޭ. ހަމަެއކަނި ވަރަކަްށ ތަމްސީލުުކރެވިގެ ތެރޭަގިއ ހުރި އެިކއެިކ ކެމްޕަސްތަްއ އެްއވެސްޅުއަތޮ  ،ކައުންސިުލގައި 

ިސާޔސަތުތައް ެއކުލަަވއިެލވެމުން ގޮއްަސވަނީ ހަމަެއކަނި ެއ  ،ގައި ހުރި މައި ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރެވި މާލޭ

 ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މި  ލާޙަށް ވަރަށްމި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞް ޔުނިވަރސިީޓއަށް ބެލިގެން. ައޅުގަނޑު

ދަރިވަރުންނަށް އޭގެ ހެޔޮ ފަިއދާ ލިބޭނެ ތަނަކަށް ހަދަން.  ،ސަލާމަތްކޮށް  ިސާޔސީ ވަކިތަކުން އުޅެނީ މި ޔުނިވަރސިޓީ

ކުރާ ރިއްޔާ ޢައްޔަން ަރީއސުލްޖުމްހޫގޮތަށް ަކއުްނސިލުގެ މެންބަރުންނަކީ  މި ހުށަހެޅުމުގަިއ ފާހަގަކޮށްފަިއވާއެގޮތުން، 

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބަާލއިރުަގިއ ދިއުަމކީ ަލަކށް ބަދަލުވެގެންއެތަނުގެ ތެެރއިން ހޮަވއިލެވޭ ކައުންސި ،ނުވެ  ބަޔަކަށް

އަުޅގަނުޑ ވެސް އުފެދޭ ުސވާލަކީ، ފާހަގަކުަރން. ހަމައެއާއެުކ،  ަކމުގައި ައޅުގަނޑު ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް

ްއ ައޅުގަނޑުމެްނ އިސްލާމިކް ޔުނިަވރސިޓީ ކިޔާަފއި އިތުރު ޔުިނަވރސިޓީއެސްލިމު ޤައުމެްއގައި ސައްތައިން ސައްތަ މު

ހުރި މެންޑޭޓު  އިގަޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަންޖެހޭބާއޭ. އަޅުގަނޑުެމންގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ތެރެއިން އިސްލާމިކް 

ކޮމިޓީ މަސައްކަުތެގ  ،ގެނެޭވއިރުޞްލާޙުށް އިނޫނަގާގޮތުަގއި މި  ބޫުލކުރާގަގެނެސް ނުހިންގޭނެބާއޭ. އަުޅގަނޑު 

ކަމަށް  ދާނެއެއް ޔުނިވަިރސޓީައަކށް ބަދަލުވެގެންރާއްޭޖގައި  ،ގެނެވި ލާޙުތައް ފަދަ އިޞް ތެރެއިން މިދެންނެވި

ިއ ައދިވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން، ރާއްޖޭގެ އެކިއެިކ ބޮޑެތި މުއައްސަސާތަކުގަ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. 

ތައް އެިކ އެބަދޭ. އެ ޓްރެއިނިންމުން ތައް ދެއިންސްޓިިޓއުޝަންަތއް ހަދައިގެން މިހާރު ވެސް ޓްރެއިނިންއެިކއެކި 

ގޮުތގައި ޤައުީމ  ބޫލުކުރާގަ އެބަދޭ. އަޅުގަނުޑ ގޮތަށް ޑިަޒއިންކުެރިވގެން ދެވެމުން އިންސްޓިޓިއުޝަންަތކުަގއި ެއކި

ޭވ ވިލަރެސްކުރެ  ންރސިޓީރުންނަށް ެދވޭ ހުރިހާ ތަމްރީނުތަކަކަކީ އެބަޖެހޭ ުޔނިވަޔުނިވަރސިީޓއެްއ ހުންނައިރުަގއި ދަރިވަ

 ..ށް ހެދެން.އެްއޗަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔޫނުސް ޢަލީ. އިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާ ހޮޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވުން:ދެއްކެ ވާހަކަ ޔޫނުސް ޢަލީދާއިރާގެ މެންބަރު ހޮޅުދޫ 
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ވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިނޫނަށް ހުށަހެޅިފަގާޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ  ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް.

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަޤއުީމ ޔުނިވަރސިީޓގެ ކައުްނސިލަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ބާރު ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް 

 ގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ލުކުރަނީ ޔުިނވަރސިޓީބޫގަކެން. އަޅުަގނޑު ުޅގަނޑު ދެގޮތުަގިއ އަ ގެބޭނުންތެރި ކަމެއް

ފެންވަރު  ގެދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ މަތީ ތަޢުލީމު ،ސިޓީ ހިންގުމަށް ފަސޭހަވެރއުމީ ޔުނިވަޤަ ،ންއިޞްލާޙުތަުކގެ ސަބަބު

ވެސް ބޮޑަްށ ހާވީ ،ކީޖެހޭ ޙަޤީޤަތަގަބޫލުކުރަންމެން އަުޅަގނޑު .ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،އަޅުގަނުޑމެންނަށް ސިޓީ ހިންގުމަކީރއުމީ ޔުނިވަ ޤަން އެއްކިާބވެގެ ރުގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ކާސަރު

ތަޢުލީމީ ޮގތުން ރަނގަޅު ޖީލެއް އުެފއްުދމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ  ،ކޮލިޓީ ރަނގަޅުވެ  ގެދަރިންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމު

ަކށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޭއގެ ބޮޑަ  ވެސް. މިފަދަ ގާނޫނުތަކަށް ގެނެޭވ ކޮންެމ އިޞްލާޙަީކ ވީހާ ޞަތެއްގެ ގޮުތގައިފުރު

ނާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިޞްޒާތަށް ބަލައި އޭގައި ގެނެޭވ އި

 އީސް.ިއއްަޒތްތެރި ރަ ފުރުޞަތެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ކެންދޫ ދާއިރާގެޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިއް 

 

 ބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ސިީޓގެ ގާނޫނަށް ރުއމީ ޔުނިވަޤަެގ ިދވެހިރާއްޖޭ  އުޅޭހުށަހެޅިގެން މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މިއަުދ 

 ،ގޮތުްނ ވާހަކަަދއްާކިއރުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ފުރަަތމަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ  ބިާލ ގުޅޭ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ

ސިޔާސީ ުނފޫޒު އޮންނަންޖެހޭނީ ކިހާ ަގއި ސިޓީއެއް ރއަދި ޔުިނވަ ،ސިީޓއަކީ ީކއްކުރާ ތަނެއްކަންރޔުނިވަ

ސިީޓއަކީ ެވްސ ރވަޔުނި ،އަހަރު 5 ވޭތުވެދިޔަ އީ. އަުޅގަނުޑމެން ފެނިގެން މި ދިޔަވަރަކަށްކަންމިން

ތަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެްނ  ދިޔަގާ ސަރުކާރުގެ އޮފީެހއް ގޮތަށް ބަދަލުވެގެންޖުމްހުރިއްޔާ ހިންސުލްރައީ

ހަމައެކަިނ  ،މުރަނަ ވިްސނުމުން އެއްކިާބވެހިކި  އިީސ ނުފޫޒާތަޢުލީމީ ދާއިރާއަކީ ސިޔާ ،އުސޫލަކީ  ޔާއިގަބޫލުކުރާ ހަމަ

ތަނަކަށް ހެދުން. އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ވޭ ދުންތައް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެހޯ އާ ،ދިރާސާކޮށް

 ނުވަތަ އުފައްދާ ތަނަކަށް ިއ،ކުރުވަޤީމީހުން ތަރައް ށްސިޓީަތއް ވާންޖެހޭނީ ވަކި ކަހަލަ ސިޔާސީ ފިކުރުަތކަރޔުނިވަ

އަުޅގަނޑުމެން މި ކިާޔ  ،ގޮތުން ރިސާރޗް ހެދި ން އަިދ ދިރާސީތަޢުލީމީ ގޮތު ،ންޖެހޭނީސިޓީަތއް ވާރ. ޔުނިވަންނޫ

ތުގަިއ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު ހޯދައިދޭ ޙަޤީޤަވާ ދަރިންތަެކއް އުަފްއދާ ތަނަކަށް. ގޮތަށް މުޅި ދުނިެޔއަށް ލޯ ހުޅުވިފައި 

ނޫނިއްޔާ  ދައްރިސުންނުވަތަ މު މާތު އުގަންނައިޭދ ފަރާތަކީ ޓީޗަރުން ނުވަތަ މި ދެންނެވި މަޢުލޫމީހުންނަކީ

ެއއް ހިންގަން ތިބޭ އެ ުޔނިވާސިޓީ ،ލްކުރާ ބަޔަކީރޯޓްެލްކޗަރާއިން. އެ ެލކްޗަާރއިން ޮކން ،ނަމަ ސިީޓގައިރޔުނިވަ
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ލުެގ ސިޓީން ކޮށްފައިވާ ޖަރޔުނިވަފޯޑް ސްޓެމް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ .މީހުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ސްޓޫޑަންޓުންތަކެއް ހަމަ  ،އިޖަލަށް މީހުންތަކެއް ލާފަ ،ގޮތުން ޓްގައި ވާްސޕެރިމަންއެ އެކްއެކްސްޕެރިމެންޓް. 

 3ގޮުތަގއި ތިބެންފެށީމާ  ގެޖަލުގެ ބޭރުގައި ާގޑުންތެެރއިން ބަެއއް ދަރިަވރުން ގެއޭ އި ތަކެއް ޖަލަށް ލާފަދަރިވަރުން

މި ކިޔާ  މެންއަުޅގަނޑު ޓޭަރއި ބް، ސިީޓގެރްމފޯޑް ޔުނިވަޓެށް ވާންފެށި ގޮތް. ސްވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މީހުންނަދު

އި ެއ މީހުންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ުދވަހުގެ ތެޭރގަ 3ފިލި ިވސްނޭ ކުދިންނަށް ވަމުންދިޔަ ގޮތް. ތޫނު ،ވިސްނުން ތޫނު

ވިްސނުމާއި ފިކުރު ޖަލުަގއި ތިޭބ ތަކުގެ ިތބި މީހުން އެ މީހުންގެ ރިތޭ ،އިބަދަލުވެގެންދިޔަ. ޖަލުގެ ގޮޅިަތކުގެ ތެރޭގަ 

އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާ އަނިާޔގެ  ،މީހުން ހަމަ ިދަޔ. ޖަލު ބޭރުގަިއ ބަލަހައްޓަްނ ތިބިގޮތަށް ބަދަލުވެގެން މީހުން

 ންގެ ގެންދިަޔއީ އެ މީހު. ނަތީޖާައކަށް ވެކުރާ މީހުންނަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައަނިޔާ .ާޔވެރިންނަށް ބަދަލުވިއަނި

ިސޓީެއއްަގިއ ރޔުނިވަ ،ކީ އައުޅޭ ވާހަކަ މި  ލަންޖެހުން. ދަންނަވަންންޓް އެހިސާބުން ހުއްޓާތަޖުރިބާކުރުން އެކްސްޕެރިމެ

ނަގަަހއްާޓ  އި،ނުންގެ ވިސްނުމާއި ފިުކރު ހިފަހައްޓަގޮތަކަށް ިއންސާހިނގާ ކަންތައްތަަކކީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވަކި 

ޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަނީ އަ ؛ން ަވކި ދިމާލަކަށްގޮތަކަށް ބަްއަޓންކޮށްގެ ނުވަތަ ވަކި

ސިޔާީސ  ،ސްިފކުރުކުރުން. އެހެންނަމަވެ އި. ިވސްނަބިފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު ެއއްަޗކީ ުބއްދިލި ނަށްއިންސާނުން

ގޮތަކަށް ބައްޓަްނކޮށްގެްނ  ނުންކޮށްގެން ަވކި ސިޔާސީ ވަކިަތއް ބޭ ،ކައި ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ދަށުންޓަބޭނުމަކަށް 

ނޫން. އަުޅގަނުޑ  ނެ ގޮތެއްމަސައްކަތްކުރުމަީކ ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ  އިންސާނާގެ ސިނކުޑި ަތޅުލަން

 ބަށް ހިސާއާ 12ގަނޑުމެން ގްރޭޑް އެަކކުން ފެށިެގން ގްރޭޑް ޅުއަން ބޭނުން. މިއަދު ހަމަ މި ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަ

މެދު ސުވާެލއް  . ކަންކަމާއޭނުކުރެ  ުސވާލެއްމައްސަަލއަކީ ކުދިން  ޓީޗަރުން ެއންމެ ބޮޑަށް ޖައްސާވެްސ، ދާއިރުަގއި 

އިސްލާމް ަގޑީަގއި ޖެހޭ މައްސަލަެއއް  ،ވަަރކަށް ސުވާެލއް ނުކުެރއޭ. ެއހެންނަމަވެސް ދައޭ. ެއކަށީގެްނވާނޫފައް

ހިސާބަށް ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އާ 12ގްޭރޑް އެަކކުްނ ން. ގިނައިން ސުވާލުކުރު އޮންނާނެ. އެއީ މާ

އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ވިސްނަން ސްކޮށް މި ކަމަމެދުއްސަލަ ދިމާވޭ. އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް ސީރިއަމަ

މައްސަލަ އެބަ ބޮޑުވޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ކޮން ވާހަކައެްއކަން. މުޅި ދުނިޔޭގެ މި 

ަވކިން  ؛ޚިޔާލާ އި،ފިކުރާ ،ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނުމާއި ސިީޓގެ ތެރެއިން ވެސް އަުޅގަރޔުނިވައަޅުގަނޑުމެންގެ 

މެދު ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން  އެކި މީސްމީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކާ ދީނާ ދޭތެރޭގައިއިސްލާމް ޚާއްޞަކޮށް

ނުޑ އަޅުގަ ނުޖެހޭ.ވާކަށް ތަކަށް ތަޅުވެފަިއވާ ސިނކުޑިަތކަކަށް އިންސާނުންނަކީ ވަކި ގޮ ބަހުސްކުރަން އެބަޖެހޭ.

؛ ދައްކަން އޮތް ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެޅޭ އިސްލާމީ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މުޅި ިއސްލާމީ ދުނިޔެއިން ނަމޫނާ 

ރާ ގޮުތގަިއ ކުައޅުގަނޑު ގަބޫލު ކަށްއަ ިސޓީރއުމީ ޔުނިވަޤަސިޓީ. އަދި އެ ރުއމީ ޔުނިވަޤަ  ގަނޑު މި ދަންނަވާޅުއަ

ަނވާ މި ދަން ،ށްން ނޫނީ މި ދަންނަވާ ދިމާއަ ގޮތަކުން ގެނެިވގެސިޓީ ެވސް ކޮންމެވެސްރއިސްލާމީ ޔުނިވަ

ތުގައި ވެްސ މި ބިލު މިއަދު ޙަޤީޤަ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ  .އަުޅގަނޑުމެންަނކަށް ނުދެވެނޭ ބަކަށްމިސްރާ
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އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ގައިއެކީ އެއާދަންނަވަން ބޭނުން. ހަމަ ޝުކުރުގަނުޑ މި ކަމަށް ހަމަ ޅު އޮތީމާ އަ އިހުށަހަޅާފަ

ކުރާ ަބޔަކަށް  މިދިޔަ ސަުރާކރުގައި ކަންތައް ކުރި ގޮތަްށ ކަންތައް ،ުނވާނޭއަުޅގަނޑުމެން ވެގެން ،ބޭނުންވަނީ

ވަިކ  ،ގޮތުން ދިމާކޮށް ޒާތީ ވަކިން ވަިކ މީހަކާ އިެރއިްނ ލާފަވެގެންުނވާނެ. ހަމަ މިހެން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެްއގެ ތެ

ައޅުގަނުޑ  ،ނުވާނެ، އެހެންނަމަވެސްތަކަކަށް މި ބިލު ވެގެންމުން ދުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ބިލުޤާކަނި މަމީހަކު ހަމައެ

 ރަނގަޅުކުރުމަށް ތުލަހާިސޓީގެ ރގަބޫލުކުރަނީ މިއީ ހަމަ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކަންކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި ޔުނިވަ

 ދަރިންނަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެން ރަނަގޅު ރު އެއެތަުނގައި އުޅޭ ދަިރަވރުންގެ ވިސްނުާމއި ފިކު ،ޓަކައި

 އިޞްލާޙެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އި

 

 ކަެދއްެކވުން:ވާހަ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

ތަކުގެ ަމއިގަނޑު ޙުާވ އިޞްލާފައިޅާސިީޓގެ ިބލަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަރއުމީ ޔުނިވަޤަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ސިޓީ ހިންގުމަށް ުނވަތަ ރއުމީ ޔުިނވަޤަ  ،ވާއްޔާއަށް ލިބިފައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރި ،މި ވަނީ އި  ބުނެފަށްތައް ކަމަދުމަޤުޞަ

ހިގުމަށް  މިނިވަން ތަނެްއގެ ގޮުތގައި ަކއުންސިލު އި،އޮތް ބާރު ކުޑަކުރުމާ  އިލުމަށް ދީފައިލަވަ ެއކު ކައުންސިލު

ވަަނ  2011 ،ނަވާނެންގަ. ިމއީ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެނިގަވޑައި މީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވޭ ތު ދިނުމަށް ކަމަށްޞަފުރު

ެލވުނު އިފުރަތަމަ އެކުލަވަ ފާނުގެ ރިޔާސަުތަގިއ މަނިކުއަދި  އަހަރު ރައްޔިތުްނގެ މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން

މި ނޫން.  ިސޓީ ބިލަށް އައިްއސަ އޮތް ބަަދލުތައް އޮތް ގޮަތކަށްރސިޓީ ބިުލގައި ކަްނަކން އޮތީކީ މިހާރު ޔުނިވަރޔުނިވަ

ފި. އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެމންބަރުން ހާމަކުރައްވަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި އި ބަދަލުތައް އައި ސަބަބު

ބޭފުާޅގެ އަުތގައި ހުރިހާ ބާރެްއ އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަްށ  އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކީ

ކަމަށް ދެިކވަަޑިއގެްނ  ނެޔަތު އަދާނުުކރެވޭއޮތް މަސްއޫިލއް އި އެނޫން ގޮތަަކށް އެމަނިކުފާނާ ހަވާލުކޮށްފަ ،ދެކެވަަޑިއގެން

 ހަމައެކަނި މި ބިލަކަށް ،އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ. ތެެރއިން ައއިއްސަ އޮތް ބަދަލެއް ކުގެގާނޫނުތަކަށް ގެންެނވި ބަދަލުތަ

 ،ސާލަކަށް ގެނެއްސަ. މިބަދަލު ހުރީށް ގާނޫނުތަކަ ،އެހެން މީހަކަށް ބާރެއް ލިބެން އޮތް ހުރިހާ ބިލުތަކަށް ހުރީ ؛ނޫން

އިޞްލާުޙ ގެނެއްސަ އެބައޮތް. އެ  7ގެ ގާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުޒީ އުސޫލުން ހިންެގވުމު

ރިއްޔާގެ މުށު ދަށަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ރައީސުލްޖުމްހޫ .ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުގަަދުކރުން ،ނުމަކީއިޞްލާޙުތަުކގެ ބޭ

ކަންކަން  އި ުކގަެއއީކީ މީހުން ގަބޫލުކުާރ ޑިމޮކްރަސީތަ ،ލުން. އެހެންނަމަެވސް އެްއޗެއް  ހާ ހުރި ތެރެއަށްމުށު ގެނައުން.

ހަމައެކަނި ތިމާމީހާއަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ބާުރ  ،ނޫން. ހަމައެަކނި ތިމާމީހާއަށް އެއްޗިހި އެނގޭ ގޮަތކަށް އޮންނަ ގޮތެއް
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މި ބިލުގައި ފާހަގަކުެރޭވ  ނެތް. އްކަށް ވެފައެ ުބ މަސައްކަތަަތކީ ކާމިޔާދެކިގެްނ ކުރާ މަސައްކަ ކަމަށް އޮންނަ މީހެއް

އެީއ . ލާއިުރގައި ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އޮންނަ ވާހަކަ އިއަލުން ކައުންސިލު އެކުަލވަ  ،ގޮުތަގއި އެބައޮތް އެއް ކަމެްއގެ 

އަދި ނޮމިނޭޝަން  ރާ ގޮތާއިއްޔަންކު ޢަ . މި ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީއަށް މީހުންމުހިއްމު ކަމެއްކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން

އެބައޮްތ މި ގާނޫނުަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ތަފުސީލުކޮށް ބުނެދީފަ.  ންތިބެވޭނެ މީހުންނާިއ ނުތިބެވޭނެ މީހު ގައި ކޮމިޓީ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންަނނިވި ގައި އަންނަނިވި މިނޭޝަން ލިސްޓުނޮ އިލާނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވަ  ،މިސާލަކަށް

 ،ކަމާއިރުން ނުހިމެނޭނެމަޖިލީހުގެ މެންބަ ރައްޔިތުން .ނެ ކަމަށް އެބައޮތްނުވާހުށަހަޅައިެގން  ނަންތެއްގެފަރާ

. އަދި ށްނުކުރެވޭނެ ކަމަސިޓީގެ ދަރިވަެރއް ނޮމިނޭޓުރޔުނިވަ ،ސިީޓގެ ދާއިމީ މުވަްއޒަފުން ނުހިމެނޭނެ ކަމާއިރޔުނިވަ

ކަމަށް ވެސް  ވަްނވާ މިންވަރަްށ ހަމައެކަނި އޮްނނަ އަދަދެއްހޮ ،މި ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ ވެސް

އްޔަންކުރުމަށް ޢަކައުންސިލަށް  ،އްޔަންކުރުމަށްޢަމެންބަރުން ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން މީހުން  16 ،އިންތެރެ ނުވޭ. އޭގެ

ވީމާ، ައޅުގަނޑު އެބަބުޭނ. އެހެންނަންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ގާނޫނުގައި އެބަބުޭނ. މި އިޞްލާޙުގައި 

އޮތް އި ތަޖުރިބާއާއެކު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފަރު ދުވަހުގެ ައހަ 5މިދިޔަ  ،ދެކޭގޮުތގައި ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ދިރާސާއާއެކު

ގެންނަން ނުވަތަ ިމ  މި ބިލަށް ،ކޮމިީޓގަިއ މި ކަމަށް ގެންނަ ށްބިލެއް މިއީ. އަދި އިތުރަށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަ

ކީ ވެސް ހަަމ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަ އޮތް . މިހާރު މިނުން އިޞްލާޙުތަުކގެ ވާހަކަ ެދއްިކދާނެގާނޫނަށް ގެންނަން ބޭ

އެކު އަދި ީމގައި މުިޅއަކުން ސަރުކާުރގެ ނޫން. މިއީ ދިރާސާތަކަކާ  މެއްކަ ހަދާެއއްވެސް ގޮތަކަްށ ދެކޮޅުގަނޑު އަޅު

އިދިކޮޅަށް ކަންަކން ގޮސްދާނެތީ އެކަންކަމަށް  ލީމީ ސިޔާސަތާޢުސިޔާސަތު ނުވަތަ އޭރެްއަގއި އޮންނަ ސަރުކާރެްއގެ ތަ

 އަށް  ލީމާ ބެހޭ ވަޒީަރކު ޢައްޔަްނކުރާޢުޭއރެއްަގއި ހުންނަ ތަ ،ލަކަށް . މިސާުޅގަނޑު ދެކެންކަމަށް ވެސް އަ ޙައްލު އޮތް

 ުލގެ ކޮންޓްރޯލްއެހެންނަމަވެްސ، މުޅި ކައުންސިމެންބަރުން އަދިވެސް މި ަކުއންސިލަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ ގޮތަްށ އެބައޮތް. 

ޝަެނއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއކަމުެގ އީކީ. ކޮންޕޮޒިޮގތަކަށް އޮތް ފޯމޭޝަނެއް ނޫން މި އެްއކޮށް ސަރުކާރަށް ލިބޭ

ގޮތަށް މި  ެއކުލެޭވ ަކުއންސިލެއް އޮންނަފަންނީ ބޭފުޅުން ކައުންސިުލގަިއ ހިމެނިގެން  ،ތަޖުރިބާ އަދި ޢިލްމީ ބޭފުޅުން

. ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްނާތީ އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުަރން. ދެއްއިޞްލާޙު ައއިސްފަިއ އޮން 

ެއއްކޮށް ިމ ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި  ރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮމިޓީ ްސޓޭޖުގައި މިކަމަށް ގެންނަ އިުތރު އިޞްލާޙުތަކާއި

 ގޮތަށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފާްސވެގެންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

 .މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު އިްއަޒތްތެރި ރާގެ ދާއި ވިލުފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ
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ލީމު ދޭން ޢުންމެ މަތީ ތަރާއްޖޭގެ ދަިރވަރުންނަށް އެ ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ގެނެސްަފިއވާ ބަދަލުތައް އަެނއްކާ އަލުން ަގއި މަށް ކުރީސިީޓގެ ހިންގުއުމީ ޔުިނވަރޤައިމުކުރެވިަފއިވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާ

ގޮތަށް އެތަުނގެ ހިންގުން   ހިނގާދުނިޔޭގެ އެެހންވެސް މިފަދަ ޔުިނވަރިސޓީތަކުަގއި ކަން ،ކޮށްޢާމުރާޖަ

ޙުތަކެއް. ގެނެސްފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ ައޅުގަނޑު ަބލައިގަންނަ އިޞްލާ ގައިއި މި ބިލުހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަ

އެތާ ކަންތައްތަްއ  ،ަވކި ިސޔާސީ ފިކުަރކަށް އެތާ ތިިބ މީހުން ލެންބުމަށް ،ޔުނިވަރިސީޓއަކީ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުީރ  ގޮްސގެންނުވާ ބައްޓަންެވގެން ،ވަރސިޓީގެ ކަންތައްަތއް ރޭިވގެންގޮތަށް ޔުނި ކުރެިވގެންދާ

ޮގތަށް އެިކއެކި ގާނޫނުތަކަށް  އި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރު އޮންނައްގަ ކަމެ ހުިރހާ ،ދިޔައީ ފެނިގެން މި

 ،ނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ވެސް ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަްށ ގާ ނޫނުއަސާީސއާޤާ އަދި ާޚްއޞަކޮށް ،ބަދަލުގެނެސް

ތަން. އާދެ.  ނުދިޔަވެގެން އްޖޭގައި ދެން އެްއވެސް ބާރެއް އޮންނަ މީހަކަށްޔާ ނޫން މީހަކީ މި ރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ލީމީ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިން ޢުތަ ،އަުޅގަނޑުމެން ޔުނިވަރިސީޓއެްއގެ ބޭނުމަކީ ،އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ

އެްއގޮތަށް އެިކއެކި   ުއސޫލުތަކާގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާއަދި ދުނިޔޭަގއި އަޅު ،ދީ ލީމެއްޢުޅު ތަމީހުންނަށް ރަނގަ އެ

ން. އާެދ، މިގޮތުން ޔުނިވަރސިީޓގެ އުދިރާސާތައް ކޮށް ހަދާ ތަނަކަށް ެއތަންތަން ވެގެންދި ،ތަޖުރިބާތައް ކޮށް

ށް ޞަރީޙަޮކްށ ރެވޭނެ ފަރާތްތައް މި ބިލުގައި ވަރައިންތިޚާބުކު ށްކައުންސިލު އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތާއި އަދި އެ ަކއުންސިލަ

 ،އާދެ! ކޮމިޓީ ސްޓޭޖަށް ދާއިރުގައި ؛ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީްތ. އަުޅަގނޑު ހަމައެކަނި މީގައި ސުވާލު ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮ

 ،ދާެގ )ހ(ވަނަ މާއް 31ކޮމިޓީއަށް ދާއިުރަގއި ކޮމިީޓަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ވިސްާނލުމަށް އަޅުގަނޑު މި ބިލުެގ 

 ަގއިށް )ށ(މުން ވަކިކުރުމަޤާ އަހަރޭ. ާއދެ، ަވއިސް ޗާންސެލަރ މަ ފަސްމުެގ މުއްދަތަކީ ޤާމަ ގެވައިްސ ޗާންސެލަރ

ވައިސް ޗާންސެލަރ  ،ޮގތުން އޮންނަކަންތައްތަކަށް ވިސްާނލުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން. އާދެ، މީގައި މިހިރަ 

 ން ވެގެން. އަދި ަވކިކުރަޔަތުން އެކަން ފާސްބައިގެ އަޣުލަބިއް  ކުޅަ ދެބައި ކުރެވެނީ ކައުްނސިލުގެ ތިންމުން ވަކިޤާމަ

ަވއިސް ޗާންސެލަުރގެ ހައިސިްއޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ، އޮވޭ އެބަ އޮންނަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި 

އްލަ ފަދަ އަމި ތަޢާރުޟުވާ ކާވާޖިބުތަނުވަތަ ަވއިްސ ޗާންސެލަރގެ ހައިސިްއޔަުތން އަދާކުރަންޖެހޭ  ،ނުކުޅެދުން

 . އަދި ހަމައެއާއެކު މިހެން މިއްތައް ކުރުންގޮތަށް ކަންތަ ލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ލިބޭމަޞް

 މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހަކު ހަމަ ކައުންސިލުގެ ތިން  ،ކަންތައް އޮންނައިުރގައި ައުޅގަނުޑގެ އުފެދޭ ސުވާލަކީ

ސިލުެގ ތޯ؟ ކައުންެނ އުސޫލެއް އަުޅގަނޑުމެން ަގބޫލުނުކުރާނީބިގެންނޫނީ ވަކިކުެރވޭަބއި އަޣުލަބިްއަޔތު ލި  ދެބައިކުޅަ

 މުއްއެއީ މުހިގޮތަށް އޮތުން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ  މުން ދުރުކުރެވޭޤާލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެްއޔާ ެއފަދަ މީހަކު މަ އަޣު

ވަންޏާ. ދެން މިފަދަ ކަމެއް  ކަމަށް  ރާތުން ނުކުރާދަ ކަމެއް އެފަފައެ ،. ކައުންސިލުގެ އަުޣލަބިއްޔަތު ނުލިބޭނެހެންކަމެއް

މުގައި ބެހެއްޓުން ެއއީ ެއ ޤާއަޣުަލބިއްޔަތު ނުލިބިގެން އެ މަ ގެބައި ބައިކުޅަ ދެ ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ތިން 

ޭހ ން އެބަޖެކައުންސިުލގެ އާެދ ެއ ޔުނިަވރިސިޓީގެ ކަންތައްަތއް ކުރުަމށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ައޅުގަނޑުމެ
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މެންބަރުންނަށް  ގެ ޓީއިރު އަުޅގަނޑު ކޮމިިއޞްލާޙުކުރަމުންދާލަން. އެހެންވީާމ، ކޮިމޓީ ސްޓޭޖުަގއި މި ބިލު ވިސްނާ

ެއއަްށ  ިއ،ާއދެ، މި ބިލުގެ މިދެންނެވި ައކުރާ ބެހޭ ގޮތުން މެންބަރުން ފުޅާކޮށް ވިސްނަ ؛މި ގާނޫނު ،ދަންނަވާލަން

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއް އްޔާރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް ައއުން. ޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޙިސާން ިއއްޒަތްތެރި ތުޅާދޫ ދާއިާރގެ  ،އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި މެންބަރު.ތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ން.ޙުސައި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައި

ފޫޒުން އުމީ ޔުިނވަރިސޓީއަކީ ިސޔާސީ ނުޤައާެދ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ސް. ޒަތްެތރި ރައީޝުކުިރއްޔާ އިއް އާދެ، 

ގޮތުަގއި  ގެލީމު ދެވޭ ރަނގަޅު ފެންަވރެއްގެ ކުދިން ގްރެޖުއޭުޓެވެގން އަންނަ ތަނެއްޢުދަރިވަރުންނަށް ތަ ،އެްއކިބާވެ 

ޔުނިވަރިސޓީގެ ފެކަލްޓީތަކަކީ ފެންވަުރ  ،ޖެހޭނީ ވެގެންދާންދަށްޤްޞައަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ޔުނިވަރސިޓީގެ މަ

ދޭ ތަނަކަށް ހެދުން. އަތޮޅުތަުކގަިއ ހަދާފައި ހުރި ފެކަލްޓީތަކާ ލީމުޢުޓަކައި ތަޮކށްދިނުމަށްޑިގްރީަތކެއް ފޯރު، ރަނގަޅު

 މި  މެންގަނޑު އަޅު އެއީ ،ހުރިަކން އިތަންތަން ހުއްޓުމަކަށް ައއިސްފަ އެ ،ލީމު ނުދެވިޢުނުވަތަ ކެމްޕަސްތަކުން ތަ

ގޮުތގަިއ ސިޔާީސ ނުފޫުޒން މުޅި ޔުިނވަރސިޓީެގ  ކަމެއް. އަުޅގަނުޑ ގަބޫުލުކރާ ދަނޑިވަުޅގަިއ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތަށް އަތޮޅުތަކުަގއި ހުރި ކެމްޕަސްތަކުން ލީމު ޢުކޮރަޕްޓުވެގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ތަ މެނޭޖުމަންޓް

އްދާައކަށް ން ކިަޔވައިދޭ ކޮންމެ މާ. އާދެ، ޔުނިވަރސިޓީވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިވެފަ ުނމަށްކޮށްދިޔުނިވަރސިީޓއަށް ފޯރު

ަވިކ ޑިޕާޓުމަންޓެއް ނުވަތަ ފެކަްލޓީއެއް އޮތުމަކީ ދުނިޔޭަގއި   ސަބްޖެކްޓަކަށް ނުވަތަ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްނުވަތަ ކޮންމެ

ިނވަރސިޓީން ިކޔަަވދޭ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ަވިކ ޔު ކޮްށ ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަ ޤައުެމއްަގއިޞައްޢަމަލުކުރާ ގޮތް. ޚާ

 އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން. ތަޢުލީމު ހިތުންޓީެއްއ އެޅުމަކީ އަޅުގަނޑު ކޮލެޖެއް ަވކި ޔުިނވަރސި

ނކުނޑިން އަމިއްލަ ސި ކީޔުނިވަރސިޓީން ގްރެޖުއޭުޓވާ ކުދިްނނަ ،ވަުރންނަށް ފޯރުކޮށްދީގޮތެއްަގއި ދަރި ހަރުދަނާ

 ޓްރެއިނިން ށްކުދިންނަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ގޮތުަގއި އެބަ ބިނާކުރަންޖެހޭ. އެގޮތަށް ްނގެކުދީސްނަން އެނގޭ ވި

ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަކާެއކު ޔުނިވަރސިޓީެއއް ހިންގިގެން. އާދެ! އިސްލާމިުކ  ،އެކު ރަނގަޅު މެނޭޖުމަންޓަކާ ،ނީދެވެ

ލެއް ބޫގަކަަމކަށް އަުޅގަނޑަކަށް  ކޮންމެހެން ވަކިން ހުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްިދވެހިރާއްޭޖގައި ޔުނިވަރސިީޓއެއް 

 ،އައިސް  ފެދިގެންއުގޮތުަގއި ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގައި އެ ފެކަލްޓީ  ގެގެ ފެކަލްޓީެއއްިސޓީނުކުރެވޭ. ޤައުމީ ޔުނިވަރ

ށް ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމްދީނަރުމަކީ ބިނާކު އްދިރާސާކުރަން ެއނގޭ ޖީލެ ،ފިކުރުކުރާ ،އި މެދު ވިސްނަ ކަންކަމާ

ދެނެގަެނ އެ ކަންތައްތަުކގެ މަތީަގއި  ،ހުރި ކަންތައްތައް އެނގި  އިދީނުގަ  ،ރުމާއިއިޙްތިރާމުކުރުމާއި އަދި ދީނަްށ ލޯބިކު
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ތް އޮގޮުތގައި މިހާރު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި  ބޫލުކުރާގަތަބާވެ ތިބުމަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު 

ޔުނިވަރސިޓީ  ،ރަނގަޅަށް މިކަން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މެނޭޖުމަންޓު ސާފުކޮށްއިޞްލާޙުތަކަކީ ސިާޔސީ ނުފޫޒުން 

 ސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ވެ ށް އެޅޭ ބާރެއް. މި ިއޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުާރ ކަމަށްހިންގުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.  މެންބަރު. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މަ

ިއ އައިރުގަމިހާހިސާބަށް  ،ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީައކީ މިއަދަށް

ންމެ ވަރުގަދަ އެއް ބިނާ. ތަޢުލީމީ އެންމެ ގިނަ އަލިދޯދިތައް ފޯރުކޮށްދޭ އެ، މެ އުސްޭޖގައި ހުރި ެއންވެސް ދިވެހިރާއް

އަދި ރަނގަުޅ  ،އަުޅގަނޑު ހިތުން މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ، ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަކީއެތަނުގެ

، ޤައުީމ މަ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަ

ކޭގޮުތގައި ހަމަ އަުޅގަނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ރުމަކީ އަުޅގަނޑު ދެ ގުން ހަރުދަނާކުޔުނިވަރސިީޓގެ ހިން

ނޑުމެން ހަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭޮގތުގައި ައޅުގަ ނޫނުތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީގާ ޓަަކއިއެކަމަށް

 އްމުއާ ވަރިސޓީތައް އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތަގއި ޔުނި ،ބަލާއިރުއިޞްލާޙަށް  މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ  ،ކަމަށް ވިަޔސް ގޮތެްއގައި ސަުރކާރުން ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީ ޞަޚާއް ؛ގޮތެްއގައި 

ޢުލީމާިއ އެތަނުން ދެވޭ ތަ ،ވާތީވެ ކަމަށް އުސް އެންމެ މަތީ ހަރުފަތް ޙަލާގެ އެންމެޔުނިވަރސިޓީަތކަކީ ތަޢުލީމީ މަރު

ްއގައި މީހުން އެ ވިސްނުން ބައްަޓންކުރެވެންޖެހޭނީ ބަވަނަވެަފިއވާ ދުނިޔެ ޔަތާއި އަދި މީހުންެގ ފިކުރާތަރުބިއް

ަވިކ  ،ަވކި ނުފޫޒެްއގެ ަމއްޗަށް ،ޢާޔަތްކުރާއިރު ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތްތަެކްއގެ މަްއޗަށް. ެއކަމުގެ ަމއްޗަށް އަުޅަގނޑުމެން ރި

ތަޢުލީމީ ތަކުގެ މަްއޗަށް ންނަ ުއސޫލުސަރުކާެރްއގެ އޮނުވަތަ ަވކި ޕާޓީައކުން ހިންގާ  ސިޔާސަތުތަެކއްގެ ަމއްޗަށް

ެއ  ،ވެސް ޮކންމެ ޤައުމެއްަގއިގޮެތއް ނޫން. ަޤއުމުތަުކގައި އެަކން ކޮށްއުޭޅ  ތައް ބިނާކުރުމަކީ އެީއ ދުނިޔޭގެފަލްސަފާ

އެތަެނއްަގއި ހުންނަ އް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތަ ން ސަރުކާަރކުހިންގާ އިޤައުމެްއގަ

އެއް ފަަދ މުޢައްސަސާތަކުން އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ުމއައްަސސާެއއް ނުަވތަ ޔުނިވަރސިޓީ 

ުމގެ ޮކންމެ ފަހަރަކު ބަދަލުކުރަންޖެހުމަކީ އެތަނެއްގެ ހިންގު ބަދަލުވާ ވެރިކަންއަޅުގަނޑުމެން  ތަންތަނުގެ ހިންގުން

ެމއް. ބޮޑެތި ހުަރސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަ ށްއަދި އެތަެންއގެ ކުިރއެރުމަ .ތަކެއް އަރާނެ ކަމެއްނިޒާމަށް ބޮޑެތި ލޮޅުން

މުއްދަެތްއގެ ތެރޭަގއި ބަދަލުކުރުމަކީ ކި ވަ ރޗާންސެލަ ގޮެތއްަގއި ަވއިސް  ޞަޚާއް ގެ އަޅުގަނޑުމެން ޔުނިވަރސިޓީ 

ލިބެން އޮްތ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރަސްއެިޅގެންދާެނ  ށް ކަ ސަބަބުން ެއ މުއަްއސަސާއައޭނަގެ މުިޅ މުސްތަޤްބަލާއި އޭނަގެ
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ތަުކެގ އްސަކޮްށ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާޚާ ،ކަމެއް. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ތަނެއްގައި ައވަްސއަވަހަށް ެވރިން ބަދަލުވުމަކީ

ސިޔާީސ  ނުވާނެ.ކަމަކަށް  ގޮތެއް  ންމެ ރަނގަޅުއަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އެ މުައއްސަާސއަކަށް އެ ވެރިން ބަދަލުވުމަކީ

 މީހުންގެ ފަލްސަފާއާއި އެ ތަންތަން ހިންގުމަށް ޓަކައި އެތަންތާ ތިބޭ މީހުންނަކީ އެ  އެ ،ހުރެނުފޫޒުން އެއްކިާބވެ

ީށގެންާވ މީހުންނަީކ އެ މަަސއްކަތް އެކަ ފޯމަންސަށް ބަލައިގެްނ އެޕާ ސައްކަުތގެގެ މަީމހުން އެ ،އިމީހުންގެ މަސައްކަތާ 

ުކރެވޭނެ ނުވަތަ އެހެން ބަޔަުކ ދެނެގަނެވޭނޭ ނިޒާެމއްގެ ތެެރިއން އެ މަސައްކަތުން އެކަހެރި އެްއކަންގޮތުަގއި ކުެރވޭ ބަ 

ލީމީ ނިޒާމަށް އެންމެ މުހިއްމުވާނެ ކަންތައް. ބަދަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޮއތުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ތަޢު

ވެސް އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ރާއްޭޖގެ ެއކިެއކި  ސްޔުނިވަރސިީޓ ހުރިކަމުަގިއ ވިޔަ ނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ވަ 

ުޑ ައޅުގަނ ،ފޯރުކޮށްދޭ. އެގޮތުން  އެބަވެސް ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ކަންކޮޅުތަުކގައި ހުރި އެހެން މުއައްސަސާތަކުން

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރުމަކީ ހަމަ  ވެސް ހަމަ އިސްާލމިކު ޔުނިވަރސިޓީ އިުތގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ެއކީގަ ދެކޭގޮ

ދަތު ހުޓަަކއި އަދި ިއސްލާމީ ވައޮތުމަށް ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު

ެގ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ޔުނިވަރސިޓީ  ނެއި ހަމަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާރާއްޖޭަގއި ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ޓަކަ

ވާނީ  އޮތުމަްށވުރެ އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް އްސަރުކާުރގެ ނުފޫޒެސް ވެ ބަދަލުުކރުމުގައި ރވައިސް ޗާންސެލަ

މީހެްއެގ  އެ ،އި ތަކަށް ރާވަގެންދެވޭނެ ގޮ ނުވަތަ ކައުންސިލުން މިކަން ކުރިއަށް ން އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ސެެނޓު

ގެ ެއކި ހިސާބުތަކުަގއި ގެންދިުއން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭށް ފޯމަންސަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަޕާ

ވެްސ އަުޅގަނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަްށ  ކެމްޕަސްތައް ހުުޅވިގެންިދއުމަކީެއިކ އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީެގ 

ރާއްޭޖގައި ތަފާތު  ،އްާކއިރުދަތު ވާހަކަ މިގޮތަށް ދަ ހުސްލާމީ ވަކަމެއް. ައޅުގަނޑުެމންގެ ރާއްޖޭަގއި އި ބޭނުންވާ

ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ  ފިކުރުތަްއ އިތުރުެވގެން މި ދިއުމާއިޅައިހިސާބުތަކުގައި ދީނީ ހައްުދފަހަނަ

 ކަމަށް މިންވަރަށް އެނގިފައި ނެތުމުން ން އެނގެންޖެހޭތުގޮ ދީނީ ،އޮންނަންޖެހޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ހޭލުންތެރިކަން

ބޫލުކުެރވޭ. ައޅުގަނުޑ ގަކަމަށް އަޅުގަނަޑށް  ކެއް ކުރަންޖެހޭކަންކަަމށް އިތުރު މަސައްކަތްތަ  އެީކގަިއ މި ވާތީއާ

ައދި  .ރުވެިރވުންގެންނަ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ވާންޖެހޭނީ އެތަން އިތުރަށް ބާގެ މި ބިލަށް ދެކޭގޮުތގައި ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 ދިރާސާ ކީ ތަންތަނަކޭގޮުތގަިއ ކުރިއަްށވުރެ ޮބަޑށް މިމި އިޞްލާުޙތަކުގެ ސަބަބުން ައޅުގަނުޑ ދެ އިހަމައެއާެއކީގަ 

ެރްއވުމަށް އަދި ފޯުރކޮށްދެވޭ ތަމްރީނަކީ މުިޅ ރާްއޖޭގެ ޤައުމު ބިނާކު ،މިތަންތަނުގެ ސަބަބުން ދެވޭ ތަޢުލީމަކީ ދުމަށް،ހެ

ުޅގަނުޑ ދެކެނީ. ިއ އަކަމުގަ މީުހންނަށް ލިބިގެންވާނެ ބަެއއް ންނަށް އެރުތަކާއި ްސިކލްތައް ެއކުދިބޭނުންވާނެ ހުނަ

ދިރާާސކުރުމަކީ ެއީއ  ތަކުގެކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ޔުނިވަރސިޓީ  ޔޭގެ އެހެްނ ޤައުމުތަކަށް ބަލައިފިދުނި ވެސްމިހާރު

ވެސް  މެން ރާއްޖޭގައި ހުރި ޔުނިަވރސިޓީތަކުން މިކަންޔުނިވަރސިީޓއަކަށް ވުުމގެ މަިއގަނޑު ެއއް އަސާސް. އަުޅގަނޑު

 ތަނުަގއި ހުރި މައްސަލަތަާކިއ ކުރިއަށް އޮތްމިއަދު ހުރި ޖެހޭ. ރާއްޖޭަގއި ރަން އެބައިތުރަށް މަސަްއކަތްކު

ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭޮގތުގައި ޔުިނވަރސިޓީތައް ެމދުވެރިކޮށް އަުޅގަނޑުމެން  ކުރިމަތިވެދާނެ މައްސަލަތަކަށް 
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ަސލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކައި ސރޗްތައް ހަދަިއގެން ިމހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ މައްރި

އަދި މީހުންގެ މެދުގައި ެއކަންކަމަށް ކުެރޭވ  ،މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޖަވާބުދާރީވެ ންކަމަށްކުރުމަކީ މީހުން އެކަ މަސައްކަތް

 . ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ދެކެން ކަމަށްކަމެްއ އިތުބާރު ބޮޑުެވގެންދާނެ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ބަރު. އަޅުގަނޑު ެދން ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެން

ސްގެ ވަގުތު ހުިމ ބިލުގެ ބަ ،ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް މި ބިލުގައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުުރޞަތު އެރުވުމަށްފަހުަގއި

ސް. ހުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ބަލާޙުޞް ނޫނަށް އި ގާލާމިކު ުޔނިވަރސިޓީެގ އިސްނޑު ފަށާނީ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

 މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް.

 

 :ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން

މި  ؛ސްހުބަ ގެނައުމުގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސީީޓގެ ބިލަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

. ޤައުމީ ޔުނިވަރިސޓީ ުއފެދިގެންދިޔައީ މަނިކުފާނުެގ އިމި މަޖިލީހުގަ އިސްކުރެވެނީ މަނިކުފާނުގެ ރައީސްކަުމގަހުބަ

އެ މުޖްތަމަޢެއްގެ އެންމެ  އެބަހުރި. ތަޢުލީމަކީ ންޑު ގުޅުވަރަށް ބޮ ނާފާކުނިމަ އިމިކަމާ ،ޒަޢާމަތުގައި. އެހެންކަމުން

ކަންކަން އޮންނަންޖެހޭނީ  ވީހިނދުގައި މި އަލިކޮށްދޭ ދަންމަރު. އެހެންކަމަށް ށްމުހިއްމު އަސާސް. އެ މުޖްތަމަޢަ

 ސިލަށް މެންބަރުން ންއަުދގެ ސަރުކާރުްނ ކައު ،ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ަތރުތީބުކުރެވިފަ. ޭއގެ މިާސލަކީ

އެއީ ަރއީްސ  ،ކެރުން ންގެްނނަ އުސޫލު. ގެންނަ ިއޞްލާޙު. ސަރުކާރުގެ ބާރުަތއް ދޫކޮްށލަޓަަކއި މި ޢައްޔަންކުރުމަށް

ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމަށް ، އިން ހާމަވަނީމިއް ކަންަތއް. ވެިރކަން ދައްކައިދޭ އެރުޞާލިޙްގެ އެންމެ ހުނަ

ގެ ކެމްޕަސްތައް ރާއްޖޭަގއި އެިކ ރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޔަތުކަން. ދިވެހިމިއް ސަރުކާރުން ދެއްވާ އަހަ

 10124ެވސް މީގެ ކެމްޕަހެއް ހުންނަ ތަނެއް. އާބާީދގައި  ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ  ،ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ހުރޭ. ެއގޮުތން

އެއް  ހޯދާ ން ޚިދުމަތް، އެންމެ ިގނަ މީހު. މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުންވެފައި އެބަތިބިމީހުން ރަޖިސްޓްރީ

ނުންާވަވރަށް ނުހިނގުން. ބޭނުންވާ ަރށުގެ ކެމްޕަްސވެސް ބޭއެ، ހިތާމަޔަކީ ކުޅުުދއްފުށި. އެކަަމކު، ހިތާމަޔަކީރަށަކީ 

ދަލު. އިޞްލާޙުުކރަން ބޭނުންވާ އެްއެޗއް. ައުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ބަ ،ންޚިދުމަތް ނުލިބުން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަ

އެންމެ ދު އަމި .މިކަހަލަ ބަދަލުތައް ހޯދޭނެ ކަމަށް ގަނޑުމެްނނަށްމިފަދަ ިއޞްލާޙުތަކުން އަޅު  ،އުއްމީދުކުރަނީ

ޚިދުމަތް ގާތުން ރަނގަޅު ގޮްތ. ެއގޮތްގޮތް ލިބެން އޮންނަނީ އެ ބައެއްގެ  ،ވަނީ ހެޔޮ ގޮތްބޭނުންރައްޔިތުން ވެސް 

ޚިދުމަތް ގާތުން  ވީާހވެސްގެ އިލާތަެކއް ޢާއެ އިލާތަކަކީ ޢާއެންެމ ގެން. ތް ލިބިޚިދުމަ ފަސޭހަކަމާެއކުގާތުން ލިބިގެން. 

ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނޑުމެން  ؛މީދުކުރަނީއްއަުޅަގނޑުމެން އުއެހެންވީމާ،  .ރަްއޔިތުން ފައިވާހޯދަން ބޭނުންވެ
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ށް މި ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެންނަ ކުންއިޞްލާޙުތަމިފަދަ  ،މީދުކުރަނީއްއުތެރޭަގއި ދިރިއުޅޭ އެންެމ ރައްޔިތުން އަތޮޅު

ވަނީ ކަމަކަށް ބޭނުންނުވާނެ ކަމެއް. ކޮންމެ  އިނުލަޔާ އެ މުޖުތަމަޢެއް އެތަޢުލީމަކީ ކަމަށް.  ގާތުން ލިބިދާނެ

އުފެއްދުންތެރި  ނަށްއަުޅަގނޑުމެންއެހެންވީމާ، ލައިގެން.  އުފެއްދުންތެރިކަން. އުފެއްދުްނތެރިކަން އަންނަނީ ތަޢުލީމާ

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ ސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. ހާނޫނީ މިކަންަކން  އިންއުފެއްދުންތެރި ަމޝްވަރާ ޚިޔާލާއި

ދިވެހި އެންމެހައި އެހެންކަމުން، މި މަޖިލީހުން ޮގތަށް.  ައޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންެނވިހިތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުާރ އަޅުގަނޑު ތާއީދުމި އިޞްާލޙަށް އެހެންކަމުން، . ކަމެއް މުއްލުއިފަސޭހަކަްނ ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިރައްޔިތުންނަށް 

والسالم  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށްކަމުގައި ދަންނަވަން.  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްމިއީ ކޮްނމެހެންވެސް ދަންނަވަން.  ވާހަކަ

 عليكم 
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

ޓީގެ ގާޫނނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބިލުގެ ސިރޔުނިވަިއސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރު މި ފަށަނީ ހާމިއަޅުގަނޑު  -{6.2}

 ،ވަނީ މި ޖެހިފައިނަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަުރވަންޖެހޭ އެޖެންޑާަގއި . އަުޅގަނުޑ މެންބަރުންނަށް ގެ ަވގުތުބަހުސް

ރުކާރުެގ ފަރާތުން ލު ސަމި ބިސިޓީ. ރއިްސލާމީ ޔުނިވަ ،ގޮތަކީ  ސިޓީ. ރަނގަޅުރއިސްލާމިކް ޔުނިވަ

. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ނގޫާފރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއު ެދްއވަނީހުށަހަޅުއްވައި

 މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް.އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ 

 

  ްއކެުވން:ކަދެވާހަ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

 ގެސިޓީ ރޔުނިވަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ) 2015/11ގާނޫނު ނަންބަރު . އީސްއިްއޒަތްެތރި ރައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ވަނަ  2019ހިނގާ  މިައކީ ިސޓީރިދވެހިރާްއޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަ. ްށ ދެވަނަ އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލު( އަގާނޫނު

ވުެރ ށް ދެ ހާހަ ،ހެއް ކޯ 74ލަ މުޖުފެކަލްޓީެއްއގައި  7 ،ެދިވގެން ބަޖެޓެއް ން ރުފިޔާގެއަމިލި  35.5އަހަރަށް ވެސް 

ބަެއއް މި ކޯސްތަުކގެ ތެރެއިން  ،. އަދި ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަންސިީޓއެއްރގިނަ ދަރިވަރުން ކިަޔވަމުންދާ ޔުނިވަ

ން މި ބިލު ޯކސްތަކެއް. ސަރުކާރު ކިޔަަވއިދެމުންގެންދާ ،ހިންގަމުންސިީޓގައި ެވސް ރޤައުމީ ޔުނިވަހަމަ ކޯސްތަކަކީ 

 (ސިީޓގެ ގާނޫނުރދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްލާމީ ޔުނިވަ) 2015/11ާގނޫނު ނަންބަރު ، ނުމަކީހުށަހެޅުމުގެ ބޭ

ޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގަިއ ، ކުިރއަރާފަިއވާ ިޑމޮކްރެކުރުމުގަިއ މިހާރު ދިމާވެފައިާވ ދަތިތައް ަޙއްލުުކރުމަށާއިޒުތަންފީ

ެއްއގޮތަށް  ފަިއވާ އިންޑަސްްޓރީތަކުގެ އޮނިގަނޑާދަ ކުރިއަރާލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަ ންގާ ުއސޫސިޓީަތއް ހިރޔުނިވަ

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ ) 2011/3 ؛ިހންގުމުގެ އިޞްލާޙުތައް ގެސިޓީރބަދަލުކުރުމަށާއި، ދިވެހިާރއްޖޭެގ އިސްލާމީ ޔުނިވަ
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ކުން ީވވަރަ ށްިސޓީގެ ހިންގުމަރރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހި (ސިީޓގެ ގާނޫނުރޔުނިވަ

 ،އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެޭރގައި ެނވޭގެ އެްއގޮތްކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ާގނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. ިމގޮތުން

ރުން ކަމުގައި މެންބަކުރާ މެންބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަްއޔަން 10މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  13ކައުންސިުލގެ 

ެއ  ،ރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ހަނިކޮށްހޫލުމަށް ރައީސުލްޖުމްއި، ކައުންސިލު އެކުަލވައޮތުން ބަދަލުކޮށްމިހާރު އޮތް

 ،ލެވޭ ަކއުންސިލަކަށް ހެދުންއި ސިޓީ ކައުްނސިލަކީ މިނިވަންކޮށް އެުކވަލަ ރޔުނިވަބާރުތައް ަކއުންސިލަށް ދިނުން ހިމެނޭ. 

ާޗންސެލަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ދިނުން. ޑެޕިއުޓީ ަވއިސް ބޮޑު އަނެއް މަޤްޞަދަކީ.  އެންމެމީގެ 

ކުރުން. ކައުންސިލުގެ ބެލެންސް ހިފެހެއްޓުމަށް  ައށް އިތުރު 18އިން  13އަދި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ކުރުންންތިޚާބުއިމެންބަރުން  8އެްއވަރަށް އެތެެރއިން  ބަުރންނާންމެ 8ޓީން ބޭރުގެ ރސިކައުންސިުލގައި ހިމެނޭ ޔުނިވަ 

ސިޓީގެ ހުރިހާ ގިންތިެއއްެގ ރކައުންސިުލގައި ޔުިނވަ  ،އިޞްލާޙުތަުކގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ. އަދި މީެގއިތުރުން ވެސް މި

ކުާރ ރުމާއި، ބޭރުން ޢައްޔަން ކުކުރާ މެންބަރުން އިންތިޚާބުއިންތިޚާބުސިީޓގެ ތެރެއިން ރގޮތަށް ޔުިނވަ މީހުން ތަމްސީލުވާ

ސިީޓގެ ރބެހޭ މާއްދާތައް އަލުން އިތުރުކުރުމާއި، ޔުިނވަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީއާންމެންބަރުން ޢައްޔަ 8

ިމ  ،ވާތީ ކުރިމަތި ގޮތުން ދަތިތަކާ އޮތުން އިދާރީމިހާރުން އޮންނަ ؛އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން މާރިޗު މަހަށް އޮތުން

ބޮޑަށް  މި ބިލުގައި ިމ ހުށަހެޅެނީ. ވަރަށްއިޞްލާޙުތަކެއް މިފަދަ  ފަސްކުރުން.މަހަށް  ލުޅުން އެޕްރީހުށަހެ ރިޕޯޓު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަކަްށ  ރިޤުވެިރކަމެއް މި ބިުލެގ ބަހުސަކަށް ހުއުމެންބަރުންގެ ޝަިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްާޔ އާދެ! 

ތައްޔާރަށް ވާހަކަދައްަކވަން ގޮުތން  ގުޅޭ ސިޓީއާރސްާލމީ ޔުނިވަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމެންބަރުން ެށއް ނުފެނޭ. ނޑުކައަޅުގަ

ބަހުސް ނިމުނީ. މި ބިލުގެ ނެތުމުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިތިބި ތަނެއް އަޅުގަނަޑކަށެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، 

. ބަރުން ކޮމިޓީގައި ތިއްެބވީމަބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެން ،އިންަނނީ ށްލައިގެން މިައޅުގަނުޑ މަޑުކޮ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ން އޮތް މަސައްކަތް ހުށަހަޅުއްވަން ިތއްބެވި ަބއެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެވީ ކޮމެޓީގަިއ. ދެ މަސައްކަެތއް ދެ

ބެހޭ ގާނޫނަށް  ޕެންޝަނާ ، މަސަްއކަތަކީ އް އެ .ަވނީ އެޖެންޑާަގއި ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަވާފަ މިއަދު މިއަޅުގަނޑުމެން 

 ، އަދި ެކނޑިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާއި ހުށަހަޅުއްވަ  ގެަނއުމަށް ސަރުާކރުންޙުލާޞްއި

ތީ ތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާ ރިޕޯޓެއް. ެއއީ ސަލާމަ މި އްރިރުޤަ ގުޅޭ ކޮމިީޓގެ މު ދުމަތްތަކާޚިއަދި ސަލާމަތީ  ،ބިލާއި

ގޮތުން އެ  ގުޅޭ ބަެއއް މަަސއްކަތްތަކާ ހުރި މަޖިލީހުަގއި ކުރެވިފައި ކުެރވިފައި، މިދިޔަހިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީަގއި 

ހުށަހަޅުއްވާ ރިޕޯޓެއް. އަޅުގަނޑު މި ދެ މަސައްކަުތގެ  ގޮތުން އެ ެމންބަރު ގުޅޭ ގެންާދނެ ގޮތަކާމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

 ،ެގ ބަހުސް. އެހެންނަމަވެސް  ބިލު ގުޅޭ ޔުނިވަރސިީޓއާއިސްާލމީ ކޮށްފައި އޮތީ، ތު ގަސްގައި ފަށަްނ  11:45ތެރެއިން 
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ދަްއކާނެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު މަޖިލީހަކު ގުިޅގެން ވާހަކަ އެކަމާ ،ވިދިގެން މާއެ ބިލު މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅު

 ރިޕޯޓާ އަށް. ކޮމިޓީ ނިމި، ކޮމިޓީގެ ވޭނީ ކޮމިޓީ ފޮނުވެބިލު ދެން ،މިނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ބިުލގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ނި

 ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިްނމޭނީ.  އެުކގައި މަޖިލީހަށް އާދެވުނީމާ، ބިލާ

ޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާއަށް. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތު އަރުވަނީ ކެނދިކު -{7.3}

 . އިދެްއވުމަށްއްވަ ލު ހުށަހަޅުގެަނއުމުގެ ބިޙުލާޞްއިގުޅޭ ގާނޫނަށް  އެީއ، ޕެންޝަނާ

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޙުލާޞްބެހޭ ގާނޫނަށް މި އި ޕެންޝަނާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. މޯލްޑިވްްސ އްޖުގެ އަުޅކަން އަދާކުރުމަޙަ ނަ ބަޔަކަށް ފަރުޟު ސަރުކާރުން ވީހާެވސް ގި ،ސަބަބަކީ

ންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޭސިވންގްސްެގ ެއކައުންުޓގައި ެއ މީހު ގެ ބަިއވެރިންނަށް އެ ސްކީމުޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް 

އެ އެަކއުންޓުން ފައިާސ  ،ފަިއވާއިރު އްޖަށް ދެވޭނެ އިންތިާޒމު ހަމަޖައްސަވައިދީޙަހުންނަ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން 

ށް ލިބިދިނުމަށް ކަތު ވީހާވެސް ގިނަ މި ފަރާތްތަކަޞަފުރު  އެ ށް،ންވަރު މިހާރަށްވުރެ މަތިކޮދޫކުރާނެ މި

ށް ގެންނަންޖެހޭ ( އަބެހޭ ގާނޫނު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާޫނނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން މި ތައް އަޅުގަޙުލާޞް ބޫލުކުރާ އިގަގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޅު އަ، ތައްޙުލާޞްއި

ށް މަތިކުރުން. އިްއޒަތްތެިރ އަ  80%އެގޮތުން ައޅުގަނުޑމެން މި ހުށަހަޅާ އިސްލާހަކީ މި ދޫކުރެވޭ އަދަދު  .ހުށަހަޅަނީ

ފަރުޟުކުރައްވާފަިއާވ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްމަކީ އްުޖގެ އަުޅކަޙަ އުމެއް.ޤަރައީސް. ދިވެހިާރއްޖެއަކީ މުސްލިމު 

ރަދު ހިނގާ ކަމެއް. ގިނަ ަވޒީާފ ޚައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޙަތަުކގެ ތެރޭަގއި ފަރުޟެއް. އެހެންވީާމ، ންތައްކަ

ތަކެއް ހުރި އްޖަށް ދިއުމަށް، މާލީ ގޮތުން ދަތިޙައަދާކުރާ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްަތއް ހުރި ގޮތުން 

ވީާހވެސް ބޮޑު އަދަެދއް،  ގެޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ  ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕެންޝަނާ ކީދަޞަްނގެ މަޤްބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެ

މިންވަރަށް ބަަލއިގެން ޫދކުރެވެން ހުރި ވީހާެވސް އެންމެ ބޮޑު އަދަދެްއ ެއ  ނުކުރާ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޭއގެ ައސަރު

. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ނުންއްސަަވއިދިގޮތް ހަމަޖަވާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ ން ބޭނުންފުޅުވަަޑއިގަންަނވަ އަޅުކަމަށް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ގޮތުން  ގުޅޭ ލަނީ މި ބިލާއި ތު ހުޅުވަޞައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! 

ތު މި އަރުވަނީ، ޞަަކއި. އަުޅގަނުޑ ފުރުތު އެރުވުމަށްޓަޞަބޭފުޅުންނަށް ފުރު ަޑއިގަްނނަވާކުރުމަށް އެދިވަބަހުސް

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 
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 ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:  އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ގޮތުން  ބެހޭ ދިނުމާ އްޖުގެ މާތް އަޅުކަމަށް ފައިސާޙަ ންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޕެންޝަން ފަންޑު

ޤީަޤތުގައި ޕެންޝަން ފަންޑު މިީއ ވަރަށް ބޮޑު ފަންޑެކޭ. ާރއްޭޖގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފަންުޑ ޙަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

މުހިއްމު މަ ވަރަށް ޮއތުމަކީ ހަ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއްއީ. އެހެންވީމާ، މި ފަންުޑން ފައިސާ މީހުންނަށް ބޭނުން މި

 މީހާ ދޭތެޭރގައި. އެ އ70ާާއއި 65އުޅެނީ  ނޑުމެންގެ ގިނަ މީހުންގެ ުއމުރު މިކަމެއް. ގިނަ ފަހަރަށް އަުޅގަ 

 ެވސް ނޭނގޭ. ގިނަ ފަހަރަށް  ުރގައި ދެން އެ ފައިސާއަށް ވާނެ ގޮތެއްމީހާ ނިޔާވާއި އެްއކޮށްފައި ހުންނަ ލާރިކޮޅު އެ

ނޭނގެ. ިއއްޒަތްތެިރ  ދަންނަވާކަށް ށްއަޅުގަނޑުމެންނަކަވެްސ  ދާނީ ކިހިނެއް ކަމެއްއި ދާއިރުގަ ބެހިގެންމުދާ ވާރުތަ

ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު  ށްލަ އަދަދު އެއްކޮދާން ބޭނުންވާ ހަމަ ޖުމު އްޖަށްޙަރައީސް. އެހެްނވީމާ، މި ފަިއސާ 

 ޭޅ މައްސަލައަީކ، އެންމެ ބޮޑުމިއަދު ޖެހިގެން އު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ؛ކުރެވެންޖެހޭނެ. ދެން އެތި ކޮޅެއް ދީފައި ބައްޓަން

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ އަތްމަތި ދަތި މައްސަލަ. އަޅުގަނޑުމެްނ ސަރުކާރު، އާ ސަރުކާރެއް  ،މައްސަލައަކީ 

 ،މަވެސްކަމަށް. އެހެންނަ ދާނެެވގެން، ރައްޔިތުްނގެ އަތްމަތި ތަނަވަސް އެރިއަުޅގަނޑުމެްނ ހަމަ ހިތަށް އައިމާ މިތަނަށް

ހިްނގާ  ރާއްޖޭަގއި މިދިއުްނ. ރެން ރަްއޔިތުްނގެ އަތްމަތި ދަތިެވގެންވެްސ ައދި ކުރިއަްށވު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ

އްޖޭގެ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ، ކަންތައްަތަކށް އަންނަ ބަދަލު ރާ ފާރިތަާކއި މިވިޔަ

ްއ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އެއްޗެ ވެސް ދަނީ ދަށަށް. އޭގެ މާނަ ތައްޖައަށް ވިޔަފާރިަގއި ނުދާހާ ދަރަޚުރާއްޖޭގެ ތާރީ

. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންެގ އޭ. ސަުރކާރުން ބޭރުވާ ފައިސާ ރައްިޔތުންގެ އަތްމައްޗަށް ނާރަނީއޭމަދުވެގެންދަނީ ވެސް

މި މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ ހަމަޖައްސަން. އަތްމައްޗަށް ފައިސާ އެރޭެނ ކޮންމެވެސް ނިޒާމުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން 

 ،ކުޅަ ެއއްބައި ަރއްޔިތުްނނަށް ބަހައިގެން ނަމަވެސްބައި 2ރި ރައީސް. ދައުަލތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ އިްއޒަތްތެ

މީގެ  ނަށްނޫނިއްާޔ ކޮަބއިތޯ ައޅުގަނޑުމެންއެހެން ޖެހޭ ަރއްޔިތުންެގ ޖީބުތައް ތަަނވަްސކޮށްދެން.އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ނދެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮބައިތޯ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވާހާ ހިރައްޔިތުންގެ އަްތމަތި ތަނަވަސް ؟ނުމަކީބޭ

ގޮސް އެިކއެިކ  ތަެނއް ބަދަލުކުރަން، މިހެންޔުނިވަރސިޓީ ބަދަލުކުރަްނ، އަނެއް ؛މިތަނުގައި ހުށަހަޅާ ބިލުތައް

ތަންކޮޅެްއ  !ަދލުގައި އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ހިނގާބަލަ ބަމީގެ ؛މިހެން ހަދައިގެން ،ންމަޤާމުތަކަށް މީހުން ލާ

އިއްޒަތްތެރި ދާން.  ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ވާނެ ނިާޒމަކަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަްނކުރަން ރަނގަޅަށް

ސަލައަްށ މިސާލަކަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނ އިސްޓިާކގެ މައް ،މީަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް އިނގޭނެ .ރައީސް

 .ރުފިާޔގެ 50ރުފިޔާގެ ނޫނީ  10 ،ނަމަ ދަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ބުނާ މި މީހަކު އެްއޗެްއ ގަންނަން ،ސްޔަލިއިބަލަ

. އިއްޒަތްތެރި ޖަހާފަ ެއއްރުފިޔާގެ ސްިޓކާ 750 ގެން ނިުކންނައިރުސައިކަލު މަޑުކޮށްލާފައި ފިހާރަޔަކުން އެްއޗެއް ގަނެ

މިގޮތަްށ  ތައް ހަލަ ކަންތައްމިކަ ،ެވސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ ތެރި ރައީސް ޒަތްއިއް  !ިނކަން ވިސްނާލަަބލަ ،ރައީސް
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ށް ދައްކަންޖެހުނީ. މިީއ ރުފިާޔ ދައުލަތަ 750ގަތީ. ގަނެގެން ނިކުތްއިރުަގއި  ރުފިޔާ އޭަނ އެްއޗެްއ މި 50ހިނގާކަށެއް. 

ވެސް  އަުޅގަނޑުމެން ،ަގއި ވިދާުޅވުމުންމި ސަރުކާރުަގއި އޭރު  ަކންކަން އަުޅގަނޑުމެން . މިއް ތަންކޮޅެއް ބޮުޑވަރެ

ކަންަތއްތައް ަރނގަޅުވާނެ ކަމަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  ތްހަމަޖެހިގެން އިނގޭތޯ ތިބީވަރަށް ހި

މި ޤައުމަށް މިއަންނަ ބަދަލު.  ،ސާގެ ދަތިކަމުގެ މިންވަރު ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެނގޭ ކަމަކީރައްޔިތުންނަށް މި ފައި

އިންޑިއާ ނުވަތަ ލަންކާެގ ައޅުގަނޑުމެން  ތައް އަނެއްކާޓު ތައް އެބަޖެހޭ ހިނގަން. އިތުރު ޕްރޮޖެކްޕްރޮޖެކްޓުއިތުރު 

ފައިސާތައް ފޯުރވޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަްނކޮށްގެްނ  ރައްޔިތުންަނށް އެ ދިވެހިައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބަޔަކަށް ދީގެން 

ޑު ިމވާހަކަ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަޅުގަނގާނެ. ޅަކަށް ނުހިނކަންކަން ރަނގަ ، ައޅުގަނޑުމެންނަކަްށ މިނޫނިއްޔާ

ން ފަންޑު ވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެވިން ޕެންޝަ އިރުަގއިގާނޫނު އުފެްއދި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ، ޕެްނޝަން ފަންޑު

ކުަގއި މި ފަންޑުން ޖެހޭ ބޮޑެތި ުމސީބާތްތަ ަރއްޔިތުންނަށް ،ގޮތަކަށް ވާންވާނީ ަރއްޔިތުންނަށް ަތންކޮޅެއް ުލއި

ބޫެލއް ގަވެސް އެވާހަކަ އެގޮަތކަށް  އޭުރގައި ،ނަމަވެސްން ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންހިފޭނެ ގޮތަކަށޭ ކަންކަންބޭނު

މިހާރު  ،ދިޔަީއ. ދެން އެހެން ދިޔައިރުގައި ށް މި ފަންޑު ބައްޓަންެވގެންކަތަކަ ތްގޮ. އެއަްށވުރެ މާ އުނދަގޫ ނުކުރި

އެހެން ކަމަކަށް މި  އަުޅގަނޑުމެންވީ އަނެއްކާ ދާން. މާދަމާ އްޖަށްޙަ ޑަށް މިެގންނަނީ ބަދަލެއްއަޅުގަނޑުމެން ފަން

ފަންޑަށް ފައިސާ ލާ މީހުންގެ މި  ،ކޮށްގެން ފަންޑު ބަދަލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސް

 ،ނޫން ކަކަށްވެސް އާދަިއގެ ބޭނުންތަ ހަރެއްގައިދަންނަވަނީ ފަ އަުޅގަނޑު މި ،ނުންތަކަށްމުހިއްމު ބޭ ފައިސާ ތަންކޮޅެއް

ންނަށް މުސީބާތްތަކުގައި އޭނާއަްށ އެހީތެރިވެވެންޖެހޭ އެބަ. ިމހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެބޮޑެތި ޖެހޭ  މުހިއްމު އޭނައަށް

އްގެ މިވެނި ކަމެއް ކޮންމެވެސް ނޫހެއްަގއި އޮްނނާނެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ކިޑްނީ ފެއިލްެވގެން. ކޮންމެެވސް މީހެ

ވާހަކަ ނެތް.  ނޭނގެ ނޫހެއްގައި މިވެސް ނުދާނެ ކަން އެންމެ ދުވަހެއް .ްނ ހޯދުމަށްޓަކައިއޭނައަށް އެހީތެރިކަ ،ވެގެން 

. ނެރަދެއް ނުކުރެވޭޚަ. އެކަަމކު ސަރުކާަރކަްށ ހުރިހާ ދުމަްތ ދޭޚިފަުރވާގެ ސަުރކާރުްނ އެބަ ބޭސް ،ނަމަވެސްއެހެން

އްދުންތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި އޭނަ އެބަޖެހޭ އެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ. އެ ފު  އޭނާ އަމިއްލައަށްތަކެއްރަދުޚަކޮންމެވެސް 

ޫނނިއްޔާ، ަދއުލަތުން މިކުރާ އެހެން ؛މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އެ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ލާފައި

ން ހުރިހާ ބެހޭ އިދާރާއި ނޫނިއްާޔ، ދައުލަުތގެ ެއކަމާ އިންއެންސްޕާ ، ބޫލެއް ނުކުރަން ގަވެްސ  އަުޅގަނޑު ؛ފަރުވާބޭސް

ޔިތުްނގެ ވެސް ކޮންމެެވސް ހޭދަެއއް ކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު ެއކަން ކުރެވޭނީ ަރއް ރަދެއް ނުކުރެވޭނެ. ަދއުލަތުންޚަ

 ބޮޑުކުރުމަކީ މުހިއްމު މައްޗަށް، އަތްަމއްޗަށް. މަނިުކފާނު ވަރަށް ގިނައިން ވިދާުޅވާ ބަހެއް، ރައްޔިތުްނގެ ޖީބުތައް 

ވެސް ރައްޔިތުްނގެ ޖީބުތައް ތަނަވަްސވާނެ  ބޫލުކުރަނީ މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ގަނުޑ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޫނިއްޔާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުެގ ބައްޓަންކޮށްގެން ެއކަްނ ކުރުން. އެހެންގޮތަކަށް ގިނަ ގާނޫނުތަކެްއ 

ނުބެލެވޭނެ. ޝުކުރިއްާޔ  ންނަކަށްމެޑުެމންގެ ޤައުމު ތަރައްޤީވި ަކމަކަށް އަޅުގަނޑުމުސްތަޤްބަލުގައި އަުޅގަނ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ،ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކަަށވަރުއާދެ! 

ގުޅޭ ބަެއއް މަޢުލޫމާތު ތިޔަ  އާޝަން ފަންޑެއް ހިނގާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް. އެސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާނެ ޕެން

އަޅުގަނަޑށް ހީވަނީ މެންބަރުންނަށް މެނުމަށް އަޅުގަނޑު އިދާާރގަިއ ދަންނަވާނަން. ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްގައި ހި

އަރުވަނީ ފޭދޫ ތުޞަމިހާރު މި ފުރުއަޅުގަނޑު މިއަދު  .ހެން ޕެންޝަން ފަންޑަކީ ކޮބައިަކންސާފުވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ

 . ށްތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދަދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ

ށް ޙަލާޞްހުށަހެޅިފައިވާ އިމި ށް އަ 2009/8ބެހޭ ގާނޫނު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ 

ލިބޭ ޕެންޝަން ފަންޑުން  ރަްއޔިތުންނަށްންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކީ އަުޅގަނޑުމެޙަލާޞްނޑު ތާއީދުކުރަން. މި އި ޅުގައަ

ްއ ޙެލާޞްކުރުަމށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިދެއް ފުރިހަމަޢުކުރުމަށްޓަކަިއ ައޅުގަނޑުމެން ވީ ވައިމުޤާ އްޖަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ޙަ

މުގައި އަުޅގަނުޑ ނގަޅު ގޮތް ކަބޭނުންކުރަން އެއީ އެންމެ ރަ 80%ފަންޑުން ންޝަން މިއީ ޕެބޫުލކުރަން. ގަކަމުގައި 

ބިންދައިގެން ކުރާ މަސައްކަުތަގއި މިއަދު ގުދުރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ނަމަވެސް އިްއަޒތްތެރި ރައީސްދެކެން. އެހެން

. ކޮށްފަ ހުރިހާ ބޮެޑތި ވިޔަފާރިވެރިން ވާ ޕެންަޝން ނުލިބޭނޭ އިންތިޒާމުތަކެްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެޤުއްޙަވަނީ  މި

ވެސް އުުޅނު މީހެއް. ކުންފުނިތަކުން  ރިބާކޮްށފައި ހުރި މީހެއް. އަދި ެއ މަސައްކަުތގައިކީ އެ ތަޖުއަޅުގަނޑަ

ނުދެްއކުމަށްޓަކައި ެއއީ ބޮޑު އެްއޗަކަށް ވާތީެވ،  7%ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ  ،ކުރާ ގޮތަކީ މަސައްކަތް

 15000ލަނީ. އެއީ އިތަަކަކށް ހަދަދަލުކޮށް، އެލަވަންސްމުސާރަ އެކި ެއކި ނަންނަމުގަިއ ބަ ބޮޑުއޮންނަ  އިކަނޑައެޅިފަ 

ރަގިއ ހިމެނިފައި ހުންނަ މީހާގެ ރުފިާޔ މުސާރަ ލިބޭ މީހެއް ކަމުގައި ސެލެރީ ސްޓްރަކްޗަ 30000ރުފިޔާ ނޫނީ 

 ހުރިހާ އެއްަޗކީ އެއީ އެަލވަންސްތަެކްއގެ ންހުރިބާކީ ދެ ،އިރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފަ 4500ނޫނީ  3500މުސާރަ 

ެއއީ ވަރަށް ުކޑަކުަޑ  7%ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ  ،7، %ތުަގއި ކަނަޑއަޅަނީ. އެހެްނ ހެދުމުން ދިމާވާ ގޮތަކީގޮ

ކުންފުނިތަކުން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާ އަާދުކރުމަށްފަހުގައި އަެނއްކާ  ޤީޤަތުގައިޙައެްއޗަކަށް ބަދަލުެވގެން އަންަނނީ. 

ނުލިބޭ. އަދި އެ ފައިާސ ޕެންޝަނެއް ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު އެހެނިހެން މުއައްސަސާަތކުން އަދި 

ނޫނަށް އިޞްލާޙުކޮްށ، ގާމިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ،އެހެންކަމުންއަޅުގަނޑުމެންގެ ެއކައުންޓުަތަކށް ޖަމާވެގެނެއް ނުދޭ. 

ކަންތައްތަކަށް  ުޅގަނޑުމެން މިބޫލުކުރަީނ އަގަހިނދު، އަުޅަގނޑު  މަްޝވަރާކުެރވޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު، ައޅުގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުމީހާއަށް މިންވަރު، ޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ ރިޢާޔަތްކުރަން

ކަމެއް ކަމުަގިއ  މި މަޖިލީހަށް ލާޒިމު ،ންނަށްައޅުގަނޑުމެކީ މަސައްކަތްތެރިާޔއަށް ޙައްުޤާވ މިންވަރު ހޯދައިދިނުމަ
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 ؛ބެހޭ ަފރާތްތަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން  ކަމާ ، އަދިއިއެ އިޞްލާޙުތައް ހުށަެހޅުމަށާ ،ޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަުމންއަ

ެގ ޚިޔާުލ ، ަރއްޔިތުންއިދިވެހި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް އަިދ ޕެންޝަން ފަންޑު މެނޭޖުކުރައްވާ ުމއައްަސސާތަުކގެ ވެރިންނާ

މަށް ހުށަހަޅަިއގެން ަރއްޔިތުމީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ ޙަްއޤު މިންވަރު ހޯދައިދިނު ވެސް ހޯދުމަށްފަހުގައި ިމ ިއޞްލާޙުތައް

ކުރަންޖެހޭ ކަމުަގިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ިއޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކރަނީ މިދެންނެވި ކަންތައްތަްއ މަސައްކަތް

ދެއްވި  ؛ންވަރު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަމުންުޅަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ިލބެންޖެހޭ ޙައްޤު މިވެސް ފުރިހަމަކޮށްގެން އަ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  އަލިފުށީ، ފުރުޞަތު އަރުވަނީމި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ރަޝީދު ޙުސައިނަށް.  އްމަދުމުޙަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު ޙުސައިން ންބަރު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ މެ އަލިފުށީ

ނޫނެއް. ިމ ގާަގއި ވުޖޫދަށް ައއި  2009މޭ  13ޫނނަކީ ގާއާދެ! ޕެންޝަްނ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްާޔ 

ހުން ވަޒީފާއިން . އުމުރުން ދުވަސްވެަފއި ތިބި މީދެއްަގއި ފެށިގެން އައި ކަމެއްޞަވަރަށް މާތް މަޤް ނޫނަކީ ގާ

އްކުެރވިފައި ހުރި ަފއިާސކޮޅުން އުާފވެރި ދިރިުއޅުމެއް ލިޭބ، އެ  ވަގުތު ލުަގއި ތިބޭހާ ރަށްޖެހި، އެކަހެރިެވ، ެއކަިނވެރިދު

 އެްއކުރެވިަފއި ހުިރ އަތުަގއި ހުރި ފައިާސކޮޅުން ދިރިއުޅުމަށް ަޓކަިއ ހޭދަކުރަން ،މީހަކަށް އުނދަގުަލކާ ނުލައި އެހެން

މީހެއްގެ ކީ ކޮންމެ އްޖުކުރުމަޙަގޮުތގައި  ގެފަރުޟު ޙައްޖެއް ަކން މިހެން އޮތްއިރު ވެސް،ފައިސާކޮެޅއް. އެހެންވީމާ، 

ގޮތުަގއި  ގެދެއް ޢުރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ ވަ ،ކަެމއްެގ ގޮުތަގއި އޮތުމުން ކުރަންޖެހޭމައްޗަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފައި 

 އޮތް ދޭން ކުރެވޭ މަަސއްކަެތްއގެ ތެރެއިން ައއިސް ދިއުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށް ފަންޑުން ޙައްޖަށް ޕެންޝަން

ގޮތަށް  އޭގެެތރެއިން ބޭނުންކުރެވޭ 50%ވެސް މިތަނަށް އައިސް ކުރިންޙަކީ. މި އިޞްލާޙު އިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާ

ެގ ަޕރޭޝަނަށް ގިނަ އަދަެދއްވަނީ. ަޙއްޖު ކޯ ފައި މިށް އިތުުރކުރަން މިއަދު ހުަށހެޅިއަ 80މިހާރު % ،މަށްފަހުއޮތު

ގިަނ  ވަރަށްސެންޓަކަށް ދައްަކއިެގން ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ އިންިތޒާރުަގއި ތިބޭތާ ޕަ ،ފައިސާ ވަކި އަދަދަަކށްބަޔަކު 

ތިބި އެތަްއ  އަހަރު ފައިސާ ަދއްކާަފއި ޙައްޖަށް ނުދެވި 4ހަުރ، އަ 3ދުވަސްތަެކއް ފާއިުތެވގެން ެއބަދޭ. އެގޮތުްނ، 

އްމު އާޕަރޭޝަނަކީ މިކަން ޙައްޖު ކޯ އެދި އަންނަ ފޯނުކޯލުތައް އިންތިހާއަށް ގިނަ. ވެސް އެބަތިބި. ެއކަމަށްމިހާރުބަޔަކު 

 ،ވަރަށް މާތް ،ން ހެދިފައި އޮތްޓަކައި މަގުަފހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުޙައްޖު ފަރުޟު އަދާކުރުމަށްނަށް ރައްޔިތުން

މިކަންތައްތަކަށް ބިނާކޮށް ޙައްޖު  ،އިރާޕަރޭޝަނަށް ކޯޓާ ލިބޭ މިންވަޙައްޖު ކޯ ންނަމަވެސް،މު ކަމެއް. އެހެއްމުހި

ދަްއކާފަިއ ޕަޭރޝަނަށް ފައިސާ ޕެންޝަން ފަންޑުން ޙައްޖު ކޯއޮތީ.  ޕަރޭޝަނަށް އެކަން ފަހިވާެނ ގޮތް ނުވެަފއި މިކޯ
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ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ،   ެއކަން ވާތީ ފަހިވެަފއިގޮތް ެވސް އޮ ސެންޓު ދެއްކޭނެހުންނަށް ނުދެއްކި އޮްތ ޕަތިބި މީ

 .ބޫުލކުރެެވނީ ކޯޓާ ލިބުމުގެ ދަތިކަންގަ ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް ނުދާ ސަބަބެއްގޮތުގައި ވެގެން މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ 

ބަބަށް އެ ސަވަނީ  މީހުން ބޭނުންވާވަރަށް ފުރުޞަތު ނުލިބި މި ،ންވަރަށްބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ޙައްޖަްށ ދާން އެދޭ މި

ބޭނުންވާ ކަންތައްަތްއ  އްމު ރަްއޔިތުންއާޕަރޭޝަނަށް ުތގައި ސަުރކާރުން ޙަްއޖު ކޯޓަކައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮ

މު ވެސް ލިިބގެންދާނެ. ޙައްުޖ ބޮޑު ލުެޔއް ހަމަަގއި މިކަމަށް ވަރަށް  ކަަމށް ވަންޏާ ފަހިކޮށްދީގެން ޮގއްސި

ންޮބޑުވުންތަްއ ވަރަްށ އެބަހުރި. ޕަރޭޝަންެގ ވެްސ ކަދާތީވެ، ޙައްުޖ ކޯ ފުރިހަމަނުވެމި ކަންަތއްަތއްޕަރޭޝަނުަގއި ކޯ

ބޮޑަށް މަސައްކަތްަތއް  ން މިކަމަށް އިޞްލާޙެއް، ަޙއްލެއް ހޯދުމުަގއި ަވރަށްފަަހރު މަތީ އެބޭފުޅުން ތަފާތު އެކި

ރުފިޔާގެ ޖަމާކުރުމެްއ ލައްކަ  3 އްޔާގޮތުން ވެއްޖެ މިހާރު ޕެންޝަން ފަންޑުން ހަމަޖެހިފައި އޮތްކުރަމުންދޭ. 

އޮީތ  އޮންނަނީ. އަުޅގަނުޑ ދެޭކގޮތުގައި ެއގޮތަށް ެއކަން އެ  ގޮތަށް މި  މިކަން ކުރެވޭ ކަމަށް ަވންޏާ އި ހުރިއެަކއުންޓުގަ 

ޖަމާވެފައި ހުންނަ ޓަކަިއ. ޕެންޝަން ފަންުޑ ވެސް އެ ފަންޑު މި ހިންަގނީ ހަމަ ބޮޑު ސަބަބުތަަކކަށް ވެސް ވަރަށް

މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބޭ ށް އިުތރުކޮށްގެން. ޕެންޝަން ފަންަޑށް ވިޔަފާިރކޮށްެގން ފައިސާ ޭއގެތެރެއަ ތަފާތުފައިސާ 

ޓަކައި ޕެންޝަން ގޮތަށް ޕެްނޝަން ފަންޑުގެ ތެރެއިން. ެއަކން ކުރުމަށް ދަނީ ޖަމާވާ އިތުރަށް ކޮންމެ މުަވއްޒަފަކަްށ އެ

 ިވޔަފާރިކޮށްގެންރަމުން. އެ ދަނީ ކު އްސާ ިވއްކުމުެގ މަސައްކަތް ހި ،އި ިވއްކުމާ ފަންޑުން ޓީބިލު ވިްއކުމާއި، ބޮންޑު

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވާ ފައިސާ އެކަމަށް ެއދި ފައިސާ ޖަމާކުރަން، އެކަުއންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށްދޭން ފަހިވަމުން އެ

 ައޅުގަނޑުމެން ލާޒިމުކުާރއިރު، ންފީޒުކުރަންގޮތަކަށް ތައުެޅނީ، ޕެންޝަން ފަންޑަށް މިފަދަ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

. އެގޮތުން، ޕެންޝަން ގޮަތށް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނޭ ގޮތެްއގަިއ އޮންނާނެ ން ފަންޑު ދެމެހެއްޓެނިވިޕެންޝަ

 އަީލގަިއ އެތަން ބަނގުރޫޓުނުވެ ދާނެ އެ މަޝްވަރާގެ  ،އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މަޝްވަރާޮކށް

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި އިޞްލާޙު،  ނެޞްލާޙުތައް ބަްއޓަންވެގެން ދާންޖެހޭގޮތަކަށް މި އި

ޓަކައި މިކަމާ ކުރުމަށްމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނާނެ. ބަލަިއގެންފަިއ މިކަމާ ދޭތެރޭ އިތުރަށް ދިރާސާ

ްއކުރަްއވާނެ. ކުރަްއވާަފިއ މަސައްކަތް ުކރައްވާ ބޭފުޅުްނގެ މަޢުލޫމާތު އެއެ  ގޮތުން އިދާރީގުޅުންހުރި ފަންނީ އަދި 

 ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ. ވަރަށް  ޮގތަށް ނިމިގެންދާނެ ިދެވހި ރައްޔިތުން އެންމެ އެދޭ މިކަން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

ދަނީ.  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ހިމެނެމުން އެ ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލްގައި ޕެންޝަނާމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވެްސ  ދެން ޕެންޝަން ފަންޑަށް އެތެެރވާ މިންވަރު  ރުފިޔާ ބޭރުޭވ ޕެންޝަން ފަންޑުން.މިލިއަްނ  82މަހެއްގެ މަްއޗަށް 

މަކީ ލިބޭ މިންވަރާއި ދާ މިންވަރާ ދޭތެރޭގެ މެދުގަިއ ން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީާމ، މިކަޕޯޓަލުތިބޭފުޅުންގެ 
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 ތިބޭފުޅުން ވިސްނަވާނެ ކަމެއް. ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވުމަށް މި ބިލު ކޮމިޓީގައި 

ގަނޑަށް ޔަޤީން އެީކަގއި ބޭނުންުކރުމަށް އަޅު ންޑު ބުއްދިވެރިކަމާވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ޕެންޝަން ފަ

ދާއިާރެގ އަރުވަނީ މަނަދޫ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ވެސް ވިސްަނވާނެކަން.

 އަޙްމަދު ހާރޫނަށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވުން:ދެއްކެވާހަކަ އަޙްމަދު ހާރޫނުދާއިރާގެ މެންބަރު މަނަދޫ 

ބޮޑަށް  ވާ އިޞްލާޙަށް ވަރަށްބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި ގަނޑު ވެސް ޕެންޝަނާއަޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މީހާގެ  ހޭދަކުރުމަކީ އެކުރާހޭދަ ނޫންނަމަ ޙައްޖުވާންފަރުޟު ަޙްއޖުވާން ގޮުތގައި  ޫބލުކުރާގަތާއީދުކުރަން. ައޅުގަނުޑ 

ޕެންޝަްނ ފަންޑުގަިއ ހުރި ފައިާސގެ ން، ވާން ެއބަޖެހޭ. އެގޮތު ހޯދިފައި ހުރި ެއއްަޗކަށް އަމިއްލަ މަސަްއކަތުން

 އެ ވެސް ހަމަ ދޭންީވ. އެހެންަނމަވެސް، އެ ަފއިސާައކީ  100ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، %އެްއ 80ތެރެއިން %

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަންނަ ޖެހޭ. ބައެ މުސާރައިން އުނިކުރެިވގެން އެްއކުރެވިަފއި ހުރި ފައިސާއަށް ވާންމީހާގެ 

ވުރެ އިތުރަށް ހުރިތޯ ކުރެވޭ  ލަްއކަ ރުފިޔާއަށް  3ޑު ސުވާލަކީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން އެކައުންޓުގައި ބޮ އެންމެ

، ކޮށްފަިއ ޙައްޖަށް ދާން ބަލާއިރު ުދވަހެްއ ވަންދެން މަސަްއކަތް ުތގަިއ އެަތއްގޮ ބޫލުުކރާގަސުވާލު. އަުޅގަނޑު 

މީހާއަށް ޙައްޖަށް ނުދެވެންވީ  ވަކި އަދަދެއް ނެތުމަކީ އެއްކަ، ލަ 3ހަމަ ސީދާ  ،ލައްކަ ރުފިޔާ 3އެަކއުންޓުަގއި 

ަޙއްޖަށް ދާން ެއ  ،ންގަނޑަކީ ބޫލެްއ ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަުމގެ ބެލެްނވީ މި ގަކަަމކަށް ައޅުގަނޑެްއ  ސަބަބެއް

 ބައި ކަމުަގއި އިކޮށްފައި ެއއްބަ  ދަދު ެއއީ އެ އެަކއުްނޓުގަިއ ހުރި ބެލެންސްގެ ދެއަހަރަކަށް ސަރުކާރުން ކަނަޑއަޅާ އަ

މިއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަ ސުވާލެްއ، ފަރުޟު ހަމަ  މީހާއަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުން. އަދި ވާނަމަ، އެ

ގޮެތއް ނެތްތޯ.  ރު ބޭނުމެއް ކުރެވޭނެޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާއިން ދެން އިތުހުރި މީހަކަށް  ޙައްޖުވެފައި

އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ މިކަމަށް ވެސް ކޮންމެވެސް  ންނަވައިލަން މި އަޅުގަނޑު ދަ

މި ކޮމިީޓގަިއ ގޮުތަގއި  ބޫލުކުރާގަައޅުގަނޑު  ެތރެއިން ގެެނވޭތޯ މަަސއްކަްތ ކުރަން. ޙައްލެއް މި އިޞްލާުޙގެ

އެއާެއކު ޕެންޝަން ހަމަ ށް އިލްތިމާސްކުރެިވގެންދާނެ. އަދިފަދަ ކަންތައްތަކަ މިދެންނެވިަގިއ ެރވެމުންދާއިރުމަސައްކަތް ކު

ންޑުގައި ހުރި ގެންދެވޭނެ ެއއްަޗކަށް ވެސް ހަދަން އެބަޖެހޭ. ޕެންޝަން ފަކުިރއަށް ގޮެތްއގައި  ފަންޑަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި

ގެއްިލގެންދާނެ ކަމެްއ ޞަދު ެއ ފަންޑުގެ މަޤް ްތގޮތަށް ބަހައި ުހސްކޮށްލުމަކީ ފައިސާ ެއކިެއކި ނަންނަމުގަިއ، އެިކއެކި ގޮ

 ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްޔާ.  .ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހެއްގެ މައްޗަްށ ަވނަ އަހަރު މަ  2019ކޮށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕެންޝަން ފަންޑަށް ވަންނަނީ އެވްރެޖު

 ،އަރުވަނީމިލިއަން. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު 82ޑުން ނުކުންނަނީ ން. މިހާރު ޕެންޝަން ފަންމިިލއަ 80

 . ށް މަދު ސަޢީދަގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަހް

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އްޖަށް ދާ މީހުންނަށް ޙަެވސް  100، %80 % ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން ޕެންޝަން ފަންޑުންޒަތްތެރިޔާ އިއް ޝުކުރިއް

އްޖަށް ދާން ޙަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ،ހިނދު ކަމުގައި ނުދެކޭ ސަލައެއްފައިސާ ދިނުމަކީ މައް

ފަިއ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިްނ ކުރެވިަފއި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނައޭ. މިހާރު ފައިސާ ދަްއކާލިސްޓު

ާއ 2026، 2025، 2024ލާިއރު އިތޯ ބަލައިތާރީޚެއްގަ މީހުންނަށް ޙައްޖަށް ދެވޭނީ ކޮން އެ ށްދުވެރިކޮއެސް.އެމް.އެސް މެ

ގައި މަުޑކޮށްގެން އެބަ ތިބެންޖެހޭ. މިހެން މިކަން އްކާަފއި ތިބި މީހުން ޙައްޖަށް ނުދެވި ކިޔޫ ލާރި ދަހަމައަށް ވެސް 

އުމުގެ ފުރުޞަުތ ދިއްޖަްށ މީހުން ޙަރި ނަަގއިގެްނ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ޕެންޝަން ފަންޑުން ލާްއވާ އަނެްއކާއޮ

 އަދާކުރުމަށް ަމޑުކޮށްގެން ކިތައް އަހަރު މީހުންނަށް ޙައްޖުގެ މަތިވެިރ އަޅުކަން އެ ،އިުރަގއިއިތުރުކޮށްލާ

 ށްރާއްޖެއަ މެއް. ޙައްޖުގެ ކޯޓާ ކިހާވަރަކަށްތޯ މިކަ ތިބެންޖެހިދާނެތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

ދައްކާފައި ތިބި މީހުންނަށް ޙައްޖަށް ދެވޭނެ ދުވަހެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެެވްސ މިހާރު ފައިސާ  .ތުރުެވގެންދާނީއި

ވެސް މިހާރު ފައިާސ  ދެންއަިދއަދަށް ދާން ،އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީބަލާ. އެބަބަަޔކު އެސް.އެމް.އެސް ެމދުވެރިކޮށް އެއް

 ނެތޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ޙައްޖަށް ދެވޭނެ ދުވަހެއް ސާފުވެފައިބަޔަކަށް މީހުންނަށް ސީދާ އެދައްކާފައި 

އޮްތ ލިބިފަިއ ރާއްޖެއަށް  އުޅެނީ ޙައްުޖކޯާޓ މި ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން މި އްށް ނުދެވިގެނެ އުޅެނީ ފައިާސ ނެތިގެން ަޙއްޖަ

.  ވެސް ަޙއްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަމީހުންނަށް އެ ،ދަށް މިހާރު ފައިސާ ދައްކާަފއިރެ މާ ގިނަ އަދަ މިންވަރަށްވު

ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ކުރާއިރުގަިއ އަންނާނެލާޙުޞްދީގެން މި ބިލު އިހުރި ކަންތަކަށް އިސްކަން އެހެންވީމާ، މިހެން

 ޔާ. ބޮޑަށް ޝުކުިރއް ނީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްގަބޫލުކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަލްއވާނީ ޕެންޝަން ފަންޑުެގ އިލަވަން ތިބޭފުޅުން ބައްެމންބަރު. ތިބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

މުެގ އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ މެންބަރަށް އެރުވުއަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުވެބްސައިްޓ. 

 ،ނޫންބިލިއަން ރުފިޔާ.  4.11 ހާތަނަށް ޕެންޝަން ފަންޑަށް ޖަމާވެފައި އޮތީމި .ލާނަންއިންނަވަކުރީަގއި ދަ

ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އަމިްއލަ ފަރާތްތަކުން ޕްރައިވެޓް  4.1ބިލިއަްނ ރުފިޔާ. އޭގެތެރެއިން  7.4 !މާފުކުރައްވާ

ހެްނ ޕެންޝަން ފަންޑަށް މިހާރު ގަނޑު މިދަންނަވާން. އަޅު ކްޓަރު ބިިލއަން ރުފިޔާއަކީ ޕަބްިލކް ސެ  3.3، ންސެކްޓަރު
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މިލިއަން ރުފިޔާ. ވީމާ،  82މިލިއަން ރުފިޔާ. ޕެންޝަން ފަންޑުން މިހާރު ނުކުންނަނީ މަހަކު  80ކު މަހަ ،ވަންނަނީ

ނީ އަރުވަފުރުޞަތު ލެްއވޭނެ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި އިތިބޭފުޅުންނަށް ހިސާބު ޖައްސަވަ  މުއްދަތު މުޅި ފަންޑު ހުސްވާނެ

 . ގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށްހުޅުދޫ ދާއިރާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

އޭގެ ދަުށން  ،އިމުކޮށްފައިޤާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެން ސޯޝަލް ޕްރިޓެކްޝަން ނެޓެްއ 

ަރއީސް ނަޝީުދގެ  ،ނީގެ ސަރުކާރުން ެވސް ވަށް ކުީރެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ކުރުމައިމުޤާއި އް ދިވެހިާރއްޖޭގަ ހަރުދަނާ ނިޒާމުތަކެ

މް މުޙައްމަދު ަރއީސް އިބްރާހީ ،އަދި ހަމަ އެ މަސަްއކަތް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން. ުކރައްވާފަސަރުކާރުން ވަނީ މަސައްކަތް 

ސް ސަރުކާުރގެ އަމާަޒކަށް ާވއިރު އަބަުދވެންތައަތައް ކުަރއްކަ ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ވެްސ ދަނީ ކުރައްވަމުން. މި

ޕެންޝަން  .މެހެއްެޓނެވި ގޮތެްއގަިއ މިކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ހޯދުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެ ،ވެފައި އޮންނަނީ

ޔިތުންނަށް ނޫނީ ޕެންޝަން ާގނޫނުގެ ދަށުން ރައް  ،ެއ ގާޫނނުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވެން ،ގާނޫނެއް އުފަންވެ 

ވަރަށް ޮބޑެިތ  ،ކަތަކީ ވަރަށް ވިސްުނންތެރިކަމާއެކީކުރަްއވާފައި މަސައް އިމުކޮށްދިނުމަށްޤާ ލް ޕްރޮޓެކްޝަނެއް ސޯޝަ

ޖޭަގއި އެތައް ދިރާާސއެްއ ގެ އެހީަގއި މުޅި ރާއްއި އޭ.ީޑ.ބީޔާ ގެ އެީހގަަކމެއް. ވޯލްޑް ބޭންކު  ވާދިރާސާތަކެއް ކުަރއްވާަފއި

ންތައް ދޫދުތަކާއި އިހު ،ާކއިެއއިްނ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަ އިލައިވަ އެ ގާޫނނު އެކުލަ ،ކުރަްއވުމަށްފަހު

ޕެންޝަްނ  ،ތެރޭަގއި ސަރުކާރުގެ ވަޢުެދއް ގެބުޚާމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތި .ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވަނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ން ކޮންެމވެސް ރުވަޕެންޝަން ފައިސާ ހިމެނިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ފަންޑުން ޙައްޖަށް ވަޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ

ެނ ނުވާމުޅި ނިޒާމު ހަލާކު ،ކަން. އެހެންނަމަވެސް ެއކަން ކުރަްއވާއިރު ަބއްލަވަންޖެހޭނެކުރެޭވނެބޭނުންވަރަކަށް ަޙއްޖަށް 

ތި ފާހަގަކުރެއްިވ  އީސްދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ ގޮތަކަށް ެއކަން ކުރަން. އަުޅގަ

ބޭރުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ،  ން އެބަ އެތަނުގިނައިން ކޮންމެ މަހަކުއެތަނަށް ވަންަނ އެއްަޗކަްށވުރެ  ،ފަދައިން

އަިދ  ،ކުެރވޭނެ ގޮްތތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ. އިތުރަށް ފައިސާ ވަންނާނެ ގޮެތއްދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި މިކަންތައް އިންތިޒާމު

ޙައްޖުެގ . ނެ ޮގތްތައް ހޯދަންޖެހޭއެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ  ަފއިާސއިން ޚަރަދުތައް ކޮްށގެންއެތަނަށް ވަންނަ

ޖެހޭނެ. އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ށްއަޅުކަން އަާދކުރުމަ

ހަތަރު ންވޭނެ ގޮތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ދެތިހެއްޓެނިވި ގޮަތަކށް އެކަން ކުރެގޮތަކަށް. ދެމެ ނުވާއެ ނިޒާމު މުޅިން ހަލާކު

ދެން އަނެއް އަހަރު އެކަން މުޅި ޕެންޝަން  .ށްގެން މީހުންނަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިފައިސާ ބޭނުންކޮ

.  ގޮެތްއކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީއެއީ ވަރަށް ޯގސް ވަންޏާ ކަމަށް ގޮތަްށ އެކަމެއް ވާ ދާނިޒާމު ހަލާކުވެގެން

އްޖު ކޯޕަރޭޝަނެްއ އުފައްދާފައި އެބަހުރި. އެަތްއ ގެންދަން މިދިޔަ ސަރުާކރުން ޙަ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަޙއްޖަށްއި

ރައީްސ،  އިްއޒަތްތެރިހުރި. ަނގާފައި އެބަ  އެއްޖެހެންދެން އެތައް ަބއެްއގެ އަތުން އެތައް ލާރި  އާ 2025އަހަރަކަށް، 
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މީހުންނަށް  200އްޖު ކޯޕަޭރޝަންގެ ެއކައުންޓު ބެިލކަމުަގއި ިވޔަސް ޙަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުްނ މިއަދަށް ގޮސް 

ވީ. އްޖަށް ދާން ފައިސާ ނަގާފައިޙައަތުން މީހުން  200އްޖަށް ދެވޭނެހާ ފައިސާ އެ އެކައުންޓަކު ނެތް. އެކަަމުކ ޙަ

 އެކަމާ ބެހޭ ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،މިހާރުވެސް އަުޅގަނުޑ ސަރުާކރަށް ޮގވާލަން، ސަރުކާރުްނ އެ ފައިާސއަށް ވީގޮެތއް ބަަލއި 

އެ މީހުން  ،އެޅުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ރަްއޔިތުން އަތުން ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

ނޫނީ ެއ  ،ދުވަހު އެ މީހުންނާއި ެއ މީހުންގެ ދަރިން އެއްކޮށްފައި، ލާރި އެއްކޮށްފައި އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިންއުމުރު

ގޮތެއް މިއަުދގެ ސަރުކާރުން   ނެތް. އެ ފައިސާއަށް ވީއްޖަށް ފޮނުވުމަށް އެއްކުރި ލާރިެއއްޙަލާ މީހުން ޢާއިމީހުންގެ 

އްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޙައެއާއެކީ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ޑު ދެކެނީ. ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނބައްލަވަން

ވާފައި މި އަހަރު އްޖަށް މީހުން ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ަފިއސާ ނަންގަ ޙަވެސް އެބަ ަފއިސާ ނަްނގަާވ މިހާރު

ރައްޔިތުން ހަމަ އެދޭ ވީހާވެސް އަވަަހކަށް އްޖަށް ފޮނުވޭކަށް ނެތް. ދިވެހި ޙަވެސް އަދި މިއަންނަ އަހަުރ ވެސް 

ެދއްވާަފއި އޮތުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮުތަގއި، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިއްޖަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވަޙަ

ފުޅުންނަށް ބޭ ކަމުގެ ވާހަކަ އެއްޖަށް ދެވޭނެ ޙަހަތަރު އަހަރު ފަހުން ން ަފިއސާ ނަގާފަިއ މީގެ ތިންމިއަދު އެ މީހުން އަތު

އްޖަށް ދާން ލާިރ ދައްކާަފއި ތިބި މީހުންނަށް ޙަަފއިސާ ަނަގއިގެން އެ ަފއިސާއިްނ ކުީރަގއި މީހުން ، އެ ދަންނަވާފައި

ޒަތްެތރި ރައީސް. މިކަމުގެ ތެޭރގަިއ މި ހިނގަނީ، ހިނގާފައި އްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހޯދުމަީކ އިންސާފެއް ނޫން. ިއއްޙަ

އްޖުގެ މާތް އަޅުަކން އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެަތއް ޙަހޭ ކަންތައްތަެކއް. އެ ކަންތައްަތްއ ބަލައި، ވަނީ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާންޖެ

އިންިތޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ. އްޖަށް ދެވޭނެ ޙަ ޙައްޤު ޮގތުގައި  ދުވަހު އެްއކުރި ފައިސާ ޖަމާޮކށްފައިވާ މީހުންނަށް

އްލެއް ޙަ އެކަމަށް ދާއިމީ ،ގެ މަޖިލީހުން އެކުއެީކަގއި މަސައްކަތްޮކށްރައްޔިތުން އެކަން ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުންނާއި

ޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނު ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސްފައި ރަނގަުޅ ހޯދައިދޭން

 ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ސާކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ެއގޮތަށް މި ބަލައިގަންނަން އަުޅގަނޑަށް ދިރާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .7

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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އަުޅގަނޑު މި  ،އަޅުގަނޑުމެން މެންދުރުގެ ަވގުތުކޮޅަށް ުހއްޓާލުމުގެ ކުރީަގއި މި ބިލުެގ މަސައްކަްތ ޭބއްވުމަށްފަހު

ވަަނ  18 ަމސައްކަތަށް އަުޅގަނޑުމެން ެއނބުރެން. އެއީ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. ގަިއވާ 7.1 ކުރަނީތުސްގަ

ވަަނ  19 ،ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތީ ޚިދުމަތްތަކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަ

 އެ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން ބައެއް މަްއސަލަތަްއ ބެހޭ ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިހތަދޫގެ ، މި އެދެނީޮގތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިދެްއވުަމށް އަޅުގަނޑު ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު އަސްލަމް ދާއިރާގެ މެންބަރުހިތަދޫ އުތުރު 

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުެގ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ގޮތުްނ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ފަށަން.  ގުޅޭ  އަުޅގަނޑުމެްނ އެ ކޮމިޓީަގއި ނިންމާފައިާވ މައްސަލަތަކާއްޔަތުްނ ސިހައި

ބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ  ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާ 18ިރޕޯޓަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

 3ބެހޭ ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓުގެ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ  ވަނަ މަޖިލީހުގެ 19ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން 

ވަަނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި  18 ރިޕޯުޓ. ގޮތުގެ ނިންެމވި އިވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ ަމއްސަަލތައް ދިރާސާކުަރއްވަ 

މެުދ  ކާއެްއވެސް ގޮތަަކށް އެ މައްސަލަތަ ،ވޭމު މަްއސަލައެއް އްމުހި 18ބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ

 ،މިްނވަރުން އެ ަމއްސަލަތައް ބަަލއި ނިންމާނެ ތާރީޚެއް ެވްސ ކަނޑަނޭޅި. އެހެންކަމުންއެންމެ ކުޑަ ،ނުެލވިއިއަޅަ

އްެލއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަދި ތޮއްޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ގޮތެްއ ޙަތޮއްޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން  ،. ެއގޮތުން، މި ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތްކުރީ އި  ބައްދަލުވުންތަްއ ބާްއވަނިންމުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން

މަްއސަލައަކީ އެއީ ަމއިގަނޑު  3މައްސަލަިއގެ ތެރެއިން  5މައްސަލަެއއް. އެ  5ލަ މިހާރު ނިންމާފައި މި ވަނީ ޖުމު

މައްސަލަ.  2ގުޅޭ  ވިހެން ވަކި އެްއ ކަމަކާމައްސަލައަކީ ެއއީ ހަމަ މިދެންނެ 2މައްސަލަ. އަދި  3ގުޅޭ  އެއް ކަމަކާ

  މަިޖލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ 18ގަިއ  2014ގަސްޓް އޮ  18 -1އެގޮތުން އެ މަްއސަލަތަކަީކ؛ 

 އަށް ވީނުީވއެއް ނޭނގިهللا މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯަޓރު އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު ،ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ަގއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވްސއިން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި އަދި އެ މައްސަަލ އިގެއްލުނު މައްސަލަ 

ަވަނ  2ލަސްވަމުންދާތީ ކޮމިޓީން އެ ަމއްސަލަ ބަްއލަވައިެދއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ. ތަޙުޤީޤުކުރުން 

ބެހޭ   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާަވނަ 18ގައި  2014ބަރު ންސެޕްޓެ  1 -2މައްސަލައަީކ؛ 

ީވނުވީެއއް ނޭނގި ެގއްލިފަިއާވ هللا މަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު އަޙް

ގެ ގަާވއިުދެގ ޮގތުން މަޖިލީހު ގުޅޭ  ގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އޭނާ ހޯދުމަށް ކުެރވެމުންދާ މަސައްކަތާއި މައްސަލަ

ގަިއ 2015 ނަވަރީޖަ 18 -3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަްއދަލުވުމެއް ބާްއވައިެދއްވުމަށް ެއދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ. 123
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ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުރީގެ ޑިފެންްސ  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ  18

 ގެ އެޕާޓްމަންޓު  އި ދޮރާއޭނާ ދިރިއުުޅްއވާ ޭގގެ މައި ،މް އެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށްޡިމަދު ނާމިނިސްޓަރު ކާނަލް މުޙައް

ވީ އާދިއްތަ ވިލޭރޭ މެންދަމުގެ ަވުގތެއްަގއި ކުރިމިނަލް ކޯުޓެގ  2015ރީ ނަވަޖަ 18ލުމަށްފަހު ދޮރުތައް ަވއްޓާ

އަދި އެތަނުން ބައެއް ތަކެތި ގެްނގޮސްފަިއވާ  ،ފާސްކޮށްއަމުރެްއގެ ދަށުން ފުލުހުންތަކެއް އެތަނަށް ވަދެ އެތަން ބަަލއި 

މެންބަރުން  3ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން  123ހުގެ ަގވާއިުދގެ ދިޔަ ގޮތް ސާފުކުރެްއވުމަށް އެދި މަޖިލީއިމައްސަލަ ހިނގަ

ގެ ސަލާމަތީ ވަނަ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހު 18ަގއި  2015ޗް މާރި  8 -4ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ.  އިސޮއިކުަރއްވަ 

މް ދިރިއުޅުްއާވ ޡިބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުީރގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާ ޚިދުމަތްތަކާ

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެްއވުމަށް އެދި މަޖިލީހުެގ  ،އެޕާޓްމަންޓް ފާސްކޮށް

 އެޕްރީލު 4 -5ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ މައްސަލަ.  އިމެންބަރުން ޮސއިކުަރއްވަ  3އްާދގެ ދަށުން ވަނަ މާ  123ގަާވއިދުެގ 

މިނިވަން  ،ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާވަނަ ަރއްިޔތު 18ަގއި  2016

ގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުަގއި ފުލުހުން އިހުމާލުވެފަިއވާ ގެއްލުނު ަމއްސަލައި هللا ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު އަޙްމަދު ިރޟްވާން ޢަބްދު

ބެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް އެ  މާކަ ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަގއި ޙަޤީޤަތް ފޮރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ ތު ސްގަ ،ކަމަށާއި

 5މި  ،ންވެ އަުޅގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިސް މައްސަލަ ބައްަލވައިެދއްވުމަްށ އެދި ފޮނުްއވާފަިއވާ މަްއސަލަ. އި

ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން  ުގޅޭ މައްސަލައާ 2މައްސަލަެއއް. އަދި މި  2ގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު އި މައްސަލަ

މިނިވަްނ ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު އަޙްމަދު  -1 ؛ވަީނ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ކޮމިީޓެގ ނިންމުމަކީތަކެއް ނިންމާފައިނިންމުން

ެގންދާ މައްސަލައެްއ ކަމުަގިއ ނަކުްނ މި ވަގުުތ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންގެ މައްަސލައަކީ ރިާޔސީ ކޮމިޝަهللا ޢަބްދުރިޟްވާން

ގުޭޅ  އާهللاއަޙްމަުދ ރިޟްވާން ޢަބްދު ،ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ މަޖިލީހުގައި ިމ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައް  18ވާތީ 

ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ކޮމިީޓއަށް ސާކުރާނެ ތަނެއް ެނތްކަމުގައި މި ަވގުތަށް ފެނިމައްސަލަ މި ކޮމިޓީން އިުތރަށް ދިރާ 3

ކުރީެގ ޑިފެންްސ  -2ނިންމުން. ވޯުޓަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުން ނިންމި ،ހާޒިރުވެ

މި ވަގުތު މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  ،ގުޅޭ މައްސަލައަކީ  މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމާ

މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ މައްސަލަ އިތުރަށް  ،އްސަލަެއއްކަމުަގއި ވާތީގެންދަވާ މަތަޙުޤީޤުކުރައްވަމުން 

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވޯުޓަގިއ ދިރާސާކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައި މި ަވގުތަށް

ގެ ނިންމުމަކީ. ިއްއޒަތްތެިރ ންމެވުން. ެއއީ ކޮމިޓީނިބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ނިންމެވި

 ށަހަޅަން. އަދި ރިޕޯޓުގައިއެއްގޮތަށް މަޖިލީހަށް ކޮމިޓީގެ މި  ނިންމުންތައް އަޅުގަނޑު ހު ނިންމުމާކޮމިޓީގެ  ރައީސް.

 ހާޒިރީގެ ތަފްސީލު ވެސް ަބާޔންވެގެްނވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 1ސްގެ ަވގުތު. ހުަގިޑއިރުެގ ބަ 1ލަީނ މި ރިޕޯޓަށް އިމެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުހޅުވަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ްސގެ ވަގުތަްށ ފަހުގައި މި ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް އެހުން އޮންނާނެ. ެއއީ ވޯޓަްށ އަހާ ގަީޑގައި. ހުއިރުގެ ބަގަޑި 

ަގއި. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ކަންަތއްތަްއ  1:30އޮންނަނީ  ކޮށް މިމުއާއް ޯވޓަްށ އެހުން ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ގުިޅގެން ވޯޓަށް އަާހ ވަގުތު ތަންޮކޅެއް ފަްސވާނެ  ިދމާވުމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށުމުގަިއ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް 

ހާރު މި ވަނީ މި ރިޕޯޓުގެ އެހާ ތަނުގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ. މި  1:45އަށްވުެރ.  1:30

ތުޅާދޫ  ،އަރުވަނީ ރު ފުރުޞަތު މިއަޅުގަނޑު މިހާ)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(  .ެލވިފައިސްގެ ވަުގތު ހުޅުވަހުކޮމިޓީ ވަގުުތ، ބަ

އިުރއިރުކޮޅާ ިތ ބޭފުޅުން މިއަށް  ؛ށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންޙިސާން ޙުސައިނަމެންަބރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

މިހާރު ގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދޭ.  އޮންނަ ފެނުން ވެސް ނުލިބޭގޮތަށް ފެނިފައި  ، މިތަނުން ފުރުޞަތު ލިބޭފިއްތެވީމާ

 .މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ރުަވނީ އަފުރުޞަތުމި އަޅުގަނޑު 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

މެުދ  އޮތް ރިޕޯޓަކީ މި މައްސަލަތަކާ މިކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި އާދެ!  ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރިއާދެ! 

ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތް ނުތަނަވަސްކަމެއް އަދި ވަަރށް ބައިވަރު ސުވާލުތަެކއް އުފެދިފައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް. 

އިން އޭނަ ެގއްލުނު ޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސްަލއިަގއި އަިދ އޭނާ މޯލްޚާއްޞަކޮށް އަޙްމަދު ރިްޟވާން ގެއްލުނު މައްސަ

މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހާމަކޮްށ،  ގޮަތކީ ރަްއޔިތުން އެއާ މަލުކޮށްފައިވާޢަމައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރުމުގައި 

މެިވ ަސލައިަގއި ކޮމިޓީން ނިންމި މައް .އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކުަރމުންދާ މައްސަލައެއް. ތަެކއް ފާހަގަކޮށް، ޝަުކވާ

ިމހާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސެގ ފަރާތުން ތަހުޤީޤުކުރަމުންދާ  ކީނިންމެވުމުގައި އަޙްމަދު ިރޟްވާންެގ މައްސަލައަ 

ެއ  ،ކުރަމުންދާ މައްސަލަައކަށް ވާތީ ިރޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ތަހުޤީޤު !ފުުކރައްވާތިމާ ؛ވެަފއި މައްސަލައަކަށް 

އޮތް. ިމ މެދު އަޅުގަނުޑެގ ކަންބޮޑުވުެމއް އެބަ  ނިންމާފައި އޮްތ ނިންމުމާއިތުރު ިފޔަަވޅެއް ނޭޅުމަށްމައްސަލައާމެދު 

ޝަކުވާތަުކގެ ތެޭރގައި ައޙްމަދު ރިޟްވާން ގެއްލިގެން ހުިރ  ހުިރ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައި

  ފަރާތުން މި މައްސަލަ ގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގޮާތއި އަދި މަލުކުރިޢަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން 

ހުރި. މި ޝަކުާވތަކަކީ އަުޅގަނޑު ހިތުން މި އިހުމާލުވި ކަމަށް އުފުލިފައި ހުރި ޝަކުވާތަެކއް އެބަ ކުރުމުގައިތަހުޤީޤު

ންދެވިދާނެ މައްސަލަެއއް. ގެކުރިއަށްގޮތަކަށް  ނާރާރަމުންދާ ތަހުޤީޤަށް ބުރޫކުމައްސަލަިއގައި ރިޔާސީ ކޮިމޝަނުން 

އިްނ އަޙްމަދު ރިްޟވާން ެގއްލުނު މައްސަލަިއަގއި މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް ،ައޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން ،ކަމުންއެހެން

ގޮތުން  ގުޅޭ ތަކާވެފަިއވާ ސަބަބުތައް ދެނެަގނެ، އެކަން އެ އިހުމާލެއް ،ގޮތާއި އަދި އިހުމާލެއްވެފަިއވާ ނަމަ މަލުކުރިޢަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތަށް ބާްއވަން. އާދެ! ހޭ ތަހުޤީޤެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެ

ނުކުރެވި، ެއ އަޙްމަދު ރިޟްވާންގެ މައްސަލައަކީ ިދގު މުއްދަތަކަށް ތަހުޤީޤު ،އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ފާހަގަކުރި ފަދައިން
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މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ  ،ހިންނާއިގާތް ރަށްޓެ އިލާއާއިޢާއަިދ  .ސަލަެއއްމެދު އިހުމާލުވެފައި އޮތް މައް މައްސަލައާ

އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ  ،މެދު އުފެދިފައި އޮްތ މައްސަލަެއއް. އެހެންކަމުން ކަންބޮޑުވުން ެއއަށް، އެ ަމްއސަލައާ

ގަނޑުމެން ދޫކޮށްަލއިގެްނވާެނ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ މައްސަަލއަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން އެއީ ައޅު

 އް ނޫން. ޝުކުރިްއޔާ.ކަމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކެއުމަށް، މެންދުރުގެ ވަގުތަށް މި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ ތުޅާދޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ިއ. ގަ 1:00އަނބުރާ  ންމަޖިލިސް ފަށާނީ މެންދުރު އަުޅގަނޑުެމން ހުއްޓާލަނީ. ދެން އަނެއްާކވެްސ އަލުން އަނބުރާ 

 

 {އަށް 11:03އިްނ  12:29 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (ދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީސްރައީ ގެލީހު މަޖި ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ވެސް ފެށުނީ. މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަުޅގަނޑުމެން މަޖިލިސް އަނެއްކާ `. 

 .ށްމުޙައްމަދު ނިހާދަ  މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 ،މަޖިލީހުގެ މިކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު  ؛ވާ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައި މިއީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  18 ،ބެއްލެވި މައްސަލަތަަކކީވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި  19

 ،އޮތުމުންޫދކޮށްލާފަިއވާ  އްަލވައިގައި ނުބަ ގަސްތު ބޭފުޅުން  މަޖިލީހުގައި މި ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެްއ އެ

 ންގެ ފްލޯއާ ނިންމާފައި ައޅުގަނޑުމެ ތައްބައްލަވަން މަޖުބޫރުވި ަމއްަސލަތަކެއް. މިއަދު މި ކޮމިޓީައށް މި މައްސަލަ

، ެއ ރިޔާީސ އިޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެން ރިާޔސީ ކޮމިަޝނެއް އުަފއްދަައއި ހާލަތަކީ މި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހަމައަށް މި

މި މައްސަލަ  ހާލަތު. މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހުނު ،ނުވެ ގިނަ ދުވަހެއް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދިންތާ މާ  ންކޮމިޝަނު

ނުެގންދެވޭތީ އިތުރަށް މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ،މިއަދު މި މައްސަލަ ބެލެމުންދާތީ ،ވަނީމި އި ނިންމާފަ ން މިއަދު މި ކޮމިޓީ

ރިޔާސީ މެން އަުޅގަނޑު ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ނެތް ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް.  އްމިކަން ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ހާލަތެ

ހަމަ މި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަމަށް.  ވެރިކަންދިނީރިާޔސީ ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރު، އިކޮމިޝަނެއް އުފައްދަ 

ން މި މައްސަލަތަްއ ކޮމިޝަނުެފއްދެވި އުއަުޅގަނޑުެމންގެ ދައުލަތުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވެސް ނުންޤީޔަ

ފަިއވާ ރިޟްވާން އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ޔާމީްނ ެލވިއިުލވަެގއް ؛ކަށްންކަެމއް. މި މައްސަލަތަޤީބައްލަވާނެކަމީ ޔަ
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އިންސާފު ހިނދު  މަށް ވެސް މި މައްސަލަތައް ބެލި، ނިމިގެންދާޡިއަފްރާޝީމް އަދި ކާނަލް ނާ .ރދު، ޑރަޝީ

ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީްނ . އެހެންަކމުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ނުކުރަންއްޝައްކެ  މެދު އަޅުގަނޑު ލިބޭނެކަމާ

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީެގ އިހުމާލުން  18ނިންމެވި މައްސަަލއަކީ  ؛މިއަދު މި ބެއްލެވި ަމއްސަލަ 

މީހުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ.  ކައި އެޓަަގއި މިދެންނެވި މަްއސަލަތައް ބެލުމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށްގަސްތު

ނަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަައޅުގަނުޑމެން އެއީ ކުރަނީ މި ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ގަޫބލު ،އެހެންކަމުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވެރިންނަށް  ންމުހޯދުއަުޅގަނޑުމެންނަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ުކރާ ތަހުޤީޤުން ހޯދާ .ކުރާތީއިތުބާރު

 . ދެްއވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާތީފު ހޯދައިސާއިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްއިްއޒަްތތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރިޔާސީ ކޮމިަޝނުންނާއި އަދި ދައުލަތުެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން 

ހޭ ގޮތުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުަގިއ ހުރި މައްސަލަތައް ެއގޮތަށް ގެންދާތީ ސަލާމަީތ ޚިދުމަތްތަކާ ބެބައްލަވަމުން

އެއަށްފަހު އެބައޮތް ަދންނަވާލަން އޮތް ވާހަކައެްއ.  .ންމުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނި

ލިބުނު  ވަގުތު ވަރަށް މަދު. އެހެންވީމާ، މިކުރާތީ ފްލޯގައި އުެޅވޭ އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީެއްއގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް

ަކމެއް އެބައޮތް. އާދެ، ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެޭހ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު އެްއޗެއް

ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާ މެދު އެއްެޗއް ދަންނަާވލަން މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ުޤާވ ފަރާތްތަކަށް ފަންޑުކޮށްގެން ދެއްަގއި. ޕެންޝަން ޙައްޤްޞަމު މައްންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު އުފެދުނީ ވަރަށް މުހިޕެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު  ،ޓަކައިއިމުކުރުމަށްޤާޕެންޝަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު  ްއގައިދާއިމީ ގޮތެ

ލާނަން. ސަރުކާރުން މިހާރު އިވާހަކަ ދަންނަވަ  ، މިވެ ކުުރވެރިދެއްަވއިފިއްާޔ އަުޅގަނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝު

 ނުފެނޭ...ަނގަން އަުޅގަނޑަށް  80% ފަންޑުންޮޮތަށް ޕެންޝަން  ގއޮތްހުށަހަޅުއްވާފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަ ،ދަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މި

ވާހަކަތަްއ ދެއްީކ. އެހެންީވމާ، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެގޮތުން  ންޝަނާ ުގޅޭއަޅުގަނޑުމެން މެންދުރުގެ ކުީރގަިއ ޕެ

 ދެްއެކވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  ގޮތުން ވާހަކަ ގުޅޭ ރިޕޯޓާ
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 ުވން:ވާހަކަދެއްކެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވަނީ ިވއްާޔ މިއީ ސަލާމަތީ ކަންކަމަްށ  މިގޮތަށް ކަންތައް ުކރައްަވއިފި ކަމަށްސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ބަލާއިރުަގއި ެވސް 

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ޕެންޝަން ނުލިބި އަދި ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ެއއީ ކަމެއް.  ބުޫރއަރާނެ ވެސް ވަރަށް

ބޮޑަްށ ސަލާމަީތ  ށްވުރެ މާތުން ބޭނުްނވާ ހިނދުގަިއ ނުލިބިއްޖެްއޔާ މިހާރަހުސްވެ ެއ ފަންޑުން ފައިާސ ރައްޔި

ސަލާމަތަށް  ކަމެއް އިނގޭތޯ މިއީ. އެހެްނވީމާ، ކޮންމެހެންވެސް އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ކަހަލަ ނެކަންކަމަށް ބުރޫއަރާ

ެވސް މިގޮތަށް ޕެންޝަން ފަންޑުން ކަމަށް ޓަަކއި ވެސް ެއއްގޮަތކަށްއުމުގެ ަރްއޔިތުންގެ ރައްކާތެރި ޤަ ،ޓަކައި ެވސް

އްޖަށް ދާ ސްކީމެއް ސަރުކާރުން ޙަ ؛ރަނގަޅު  ،ވެސް އްޖަށް ދާންޙަނިހެން ކަންކަމަށް ފައިސާ ނަގަން. އެިކއެކި އެހެ

ކަންތައްތަްއ  ގޮތަކުން އެ ފަންޑު ހޯދައިގެން އެ ރާވަންޏާ އެހެން ކޮންމެވެސް ،ގަބޫުލކުރަންޏާ ތުކުރަންޏާ،ގަސް

 ށް ަރއްޔިތުންނަ ،ެއއީ ؛ލާމަތަށް ވެސްއުމުެގ ސަޤަ  ،ައޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީކުރަްއވަން 

ޕެންޝަން ނުލިބުނީމާ ދިމާވާ މައްސަލަތައް މުސްތަޤުބަލުގަިއ ވަރަށް ބޮޑުވާނެ. ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ތެރެއިން ފައިސާ 

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަމަ ފަންޑުގެ ބޭނުން  މި ޕެންޝަން ވެއްޖެްއޔާކަހަލަ ކަންކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ނަގަން އެކި

ބެހޭ ރިޕޯޓާ  ކޮށް ގެއްިލގެންދާނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ސަލާމަީތ ކަންކަމާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިއެއް 

މެހެން ބޭނުންތެރިކަމެކޭ. ވެސް ަދއްކާލުމަކީ ކޮން ވާހަކަ މި ،ވާަހކަދައްާކއިރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ  ގޮތުން

ހަމަ ވެއްޖެއްޔާ ފަހަރު އެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަން ގެނެސްގެން އެކިޕެންޝަން ގާނޫނަށް ބަދަލު ،ވަނީ ސަބަބަކަށް

ަރއްޔިތުްނނަށް ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ  ،ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލުަގއި ެޕންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ލާރިތައް ހުސްވެ

 ފާހަގަކޮށްލަން. ދޭން ބަލާއިރުގައި ދޭނެ ފައިާސެއއް ނޯންނާނެ. ހަމަ އެވާހަކަ އަޅުގަނޑުފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަން 

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ހިންނަވަރު ާދއިރާގެއަރުވަނީ ޅުގަނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު. އަމެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 . ށްޖީހާން މަޙްމޫދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު

ިއ ވަނަ ނުކުތާގަ  1ރިޕޯޓުގެ ދާ ަވގުތު އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި

އެއީ  ؛ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަީތ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ 18 ،ފާހަގަކޮށްފަިއވާ

ވީނުީވެއއް ނޭނގި ެގއްލުނު މައްސަލަިއގައި މޯލްިޑވްސް އަްށ هللا އަްޙމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު ރުމިނިވަން ނޫހުގެ ރިޕޯޓަ
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އަދި އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން ލަސްވަމުންދާތީ ކޮމިޓީއަްށ  ިއ،ގެ މަސައްކަތާއިން އޭނާ ހޯދުމުރވިސް ޕޮލިސް ސަ

 241ވަނަ މަޖިލީހުގެ  19ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ައޅުަގނޑު އަދިވެސް ގަބޫލުކުރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު 

 ؛މެންޑޭުޓގަިއ ފުލުހުން އިހުމާލުވެފަިއވާ ިރޔާސީ ކޮމިޝަުނގެ ،ޖެހޭނެ ކަމަށް. ސަބަބަކީކޮމިޓީން ބެލުން ކުރިއަްށގެންަދން

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ފުލުހުން  ،ގުިޅގެން ފުލުހުން އިހުމާލުވެފަިއވާ  މި މައްސަލައާ ގުިޅގެން އަްޙމަދު ރިޟްވާން ެގއްލުމާ

. ނުގެ  ރަީއސް، ރިޔާސީ ކޮމިޝަމެންޑޭޓުަގއި ހިމެނިފައެއްނުވޭ އިްއޒަތްތެރި އިހުމާލުވެފަިއވާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ކަން

 އޮތީ ތިޞާޞް އަދި މެންޑޭޓު މިޚްގޮތުަގއި އަިދވެސް މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އި އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ،އެހެންކަމުން

ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގިއ  ؛މި ރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅާ ،ކޮމިީޓގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ އިޞްލާޙެއް 241 ހަމަ

ާތއީދުކުާރ އިޞްާލޙަށް އަޅުގަނޑު  ވާވަގުތު ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އިންޙިސާން ޙުސަ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

އިން އިހުމާލުވެަފއިާވ އެއީ މޯްލޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް  ؛ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މި ކޮިމޓީން އަދިވެްސ މި މައްސަލަ

ލަ މި ޮކމިޓީން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް މާލުވެފައިވާ ަމއްސަތަޙުޤީޤުކުރުމުަގއި އިހު ،ރިްޟވާނުގެ ަމްއސަލަ ،މައްސަލަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުިރއްޔާ.   އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާތީ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  . އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ށް.އަޙްމަދު ރަޝީދަމުޙައްމަދު، ބަރު މެން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ދާ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ މެދު  ބަހުސްކުރަމުން މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު 

 މުގައި.ނޫން ކަ ްށެވސް ލުއިކޮށް ނަަގއިގެްނވާނެ މައްސަލަެއއްއަޅުގަނޑު ދެކެނީ ރިޟްވާުނެގ މައްސަލައަކީ އެްއގޮތަކަ

 ގިނަމަްއސަަލ ބަލާތާ ީވ ދުވަހެްއ ައޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ. އެހާ  އިން އެސް މޯލްިޑވްްސ ޕޮލިްސ ސަރވި ،ސަބަބަކީ

 ރަނަގޅަށް ބޭފުޅުން މިކަން މަތިކޮށްފަ. އެ  އޮތީ ރިާޔސީ ކޮމިޝަނާ ދުވަސް ވެއްޖެ. ދެްނ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި

ބެލުމަކީ  ،ނަމަ މި މަޖިލީހުގެ މެންޑޭޓު ތެރެއިން އެކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް އޮތް ،ލަސްކޮށް ގެންދާ ކަމަށް ވާނަމަ

ގެ މަްއސަލައަކީ ވެސް ބަލަންޖެހޭ މްޡިހަމަެއއާެއްއކޮށް ކާނަލް ނާ ބުއްދިވެރިކަެމއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު މިދެކެނީ.

ވަނީ  އެ ޡިމްމިއަދު ނާ ،އެއީ ނާިޒމުގެ ގެއިން ފިސްތޯލެއް ފެނި  .ދެކެނީ  މިގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ގެމައްސަލަެއއް

އެއާެއއްކޮށް މިއަދު ދެކެނީ. ހަމަ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މިވެސް ތިބެން ކުރި ބަޔަކު . އެހެންވީމާ، ެއަކންމިނިވަންވެފަ

ެއއީ ަދއުލަތުގެ ބެލުުމެގ  ،ދެކުނީ  ޚަބަރުން މިިއވެނީ ުކޑަުކއްޖަކު ގެއްިލގެން ހޯދާ އަޑު. އަޅުގަނޑު  ތަކުން މިއާމީޑި

ދަށުގައި ހުރި ުކއްޖެއްކަން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަްނތައްތައް ތަކުރާުރެވގެންދާކަމީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ 
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 ކަެމއް. ެއހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ވެސް އެކަމާ ގުޅުންހުިރ މުއައްސަސާަތކުން ބެލުމަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

 އެހެންމެ އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ިސޓީގެކަމެއް. ހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހުން އެޅުމަކީ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުން ބާރު

ފު ނުލިބި. އެހެންވީމާ، އެ ސާއަށް އިން އިލާޢާމިހާރުވެސް އަިދވެސް އެވަނީ އެ هللا ލެވިފަިއވާ ޢަލީ ޢަބްދުއިމަރަ

ވެސް ބެލުމަކީ  ވަންޏާ އެކަން ކަމަށް ަލއެއްތޯ މި މަޖިލީހުން ބެލޭމައްސަލައަކީ ވެސް ކިހާ ހިާސބެއްަގއި އޮތް މައްސަ

 ވެސް ދަްނނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ވާހަކަ ވާތީ، މި ށް ކަކަެމއް ކަމަ އަޅުގަނޑު އެދޭ

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 .ށްމެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިނަްތތެރި އިްއޒަތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އަުރވަނީ  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން

އަުޅގަނޑު ްބރޭކުގެ ކުރިން ދައްކަމުންދިޔަ  ،އާދެ، އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގެއްލުުނ މައްސަލަިއގައި މޯލްިޑވްްސ  މެއް. އެީއ އަޙްމަދު ރިޟްވާންވާހަކަިއގެ ތެެރއިން ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނެ ހުށަހެޅު

ތުން އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލަ ެއއީ މި އިން ކުެރްއވި ތަޙުޤީޤުކުރުމުަގއި އެ ަސރވިްސގެ ފަރާޕޮލިސް ސަރވިސް

ރި މެންބަރު ވެސް އެ މަޖިލީހުން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް. ދެންމެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެ

ފުލުހުންގެ އިހުމާލުގެ މައްސަލަތަްއ  ،އޮތް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކީ ލާފައި މިއިމިހާރު އެކުލަވަ  ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ޓަކައި އަުޅގަނޑު އެ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅީ ވެސް. އާދެ، ނޫން. އަދި އެސަބަބަށް ބެލުމުގެ މެންޑޭޓު ލިބިގެންވާ ކޮމިޝަނެއް

ުފ ސާއިލާއިން އަޙްމަދު ރިޟްވާނުގެ މަްއސަލަިއގެ އިންޢާއަޙްމަދު ރިޟްވާނުގެ  ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު ހަމަ

 ދޮރެއް މި ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ނުހުންނާނެކަން. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޓަކިޖެހި. ނުޖަހާ އެްއވެސްޓަކައި ޓަކިހޯދުމަށް

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުަގިއ ޓަކިޖެހި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަނަލް އިންޓެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގަިއ ޓަކިޖެހި. ނެ

. އިލާއަްށ ވަނީ ބީރުކަންފަތެއް ދީފަޢާވެސް އޭރު ައޙްމަދު ރިޟްވާނުގެ  ކޯޓުތަުކގައި ަޓކިޖެހި. އެ ހުރިހާ ތަނަކުން

އިލާގެ ފަރާތުްނ ޢާ  ގޮުތގަިއ މިއަދު މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އަޙްމަދު ިރޟްވާންގެ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

ޖެހި ޓަކި އެބަ އަުޑައހަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެ  އަޙްމަދު ރިޟްވާނުގެ މަންމަ އައިސް މި މަޖިލީހުގައި ދޮރުގައި

އްލީއެއް ދޭން އެބަޖެހޭ. އާދެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ޙައިލާއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ތަޢާ

މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ަސރވިްސގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ރިޟްވާނުެގ މައްސަަލއިަގއި  ،ކަމަށް ބުނާއިރުތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ 

ިސވިލް ކޯޓަްށ  ެއއްތަފްސީލުކޮށް ަމއްސަލަ ،ށްލި ކަންތައްތަްއ ފާހަގަކޮށްގަިއ ނުކޮށް ދޫކޮތު ގަސް ،ޢަމަލުކުރި ގޮތާއި

ނަލް ޝަވަނީ ނެ އެ މައްަސލަ މިހާރު .ިމޝަނަށް ހުށަހެޅިގްރިީޓ ކޮ. ހަމައެއާެއއްކޮށް އޭުރގެ ޕޮލިސް އިންޓެހުށަހެޅި

ނުކުެރވޭ. ައޅުގަނުޑ . ނަމަވެސް އެ ަމއްސަލަެއއް އަދިވެސް ތަޙުީޤޤެއް ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިންޓެ
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 ޝަނަލްނެ ،އިން އިހުމާލުވި މައްސަަލ ތަޙުޤީޤުކުރާއިރު ދެކޭގޮުތގައި ިމ މަޖިލީހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވސް

އިލާގެ ފަރާތުން ޢާއަްޙމަދު ރިޟްވާނުގެ މައްސަލަިއގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ  ންގްރިޓީ ކޮމިޝަނުއިންޓެ

ކަމެއް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި  ވެސް އަުޅގަނުޑމެން ބަލަންޖެހޭނެ އެއީ ،ސަބަބުހުށަހެޅި ޝަކުވާ ނުބެލި 

 ހެޅުމުގެ އިތުރު ތަފްސީެލއް ިމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ ައޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ހުށަ

 .މުގެ ގޮުތންމެންބަރުންނަށް އެރުވު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން  ވެިރވެަވޑަިއގަްނނަވާކަށް އިތުރުއި . ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގެ ަބހުސްގައި ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ެގ ޓު ބަންދުކުރަނީ. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯމި ައޅުގަނުޑ އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯްޓގެ ބަހުސް  ތް.ެއއް ނެފައެދިަވޑަިއގަންނަވާ

 1:45ގޮުތގައި ދިނުމަށް މިއަދުގެ ޯވޓުދޭ ގަީޑގެ އެ ިރޕޯޓަށް ވޯޓު ،ގައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން 1:45 ބަހުސް ބަންދުވީ.

 އޮތީ.  މި އިހަމަޖެހިފަ

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ  ވެސް ާބކީ މިއަނެއްކާ ތަުކގެ ތެެރއިން ންިދަޔ މަސައްކަތްގެައޅުގަނޑުމެން މީެގ ކުރީަގއި ހިންގަމުން -{6.3}

ގޮުތން  ގެ ބިލާ ގުޅޭޙުލަނީ ޕެްނޝަންގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާއިބަހުސް މި ހުޅުވަބައިަގޑިއިރު އަުޅގަނޑު 

އި ފަެލވިއިއޮތީ ހުޅުވަ ހެންވީމާ، ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގަތުމަށް ބަހުސްގެ ަވުގތު މިދާ ބަހުސް. އެ ހިނގަމުން މި

ގަިޑއިރުގެ  4 ،އޮތީ އި ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑުެމން ޕެންޝަންގެ ބިލަށް ކަނަޑއަޅާފަ)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(  ވެސް.އަނެއްކާ 

ބަހުްސގައި  އި ަގިޑއިރު ީވއިރުގަ ަގޑިއިރު. އެއް 1މި ޮއތީ  އިބޭނުންކުރެވިފަތެެރިއން ބަހުސްގެ ަވގުތު. ޭއގެ

ވަނީ ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ބިލުެގ  މި ގެން ން ބަިއވެރިަވޑައި ބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅު

ގޮތެްއ ނިންމުމަށް މި ގެންދަނީ.  ގޮތުން މި ބިލާ ގުޅޭ ަވގުުތގައިގެ ޓު މިއަދުގެ ވޯ އި،ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިންމަ

 އެހެންވީމާ، ޕެންޝަން ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ. 

ގާނޫނަށް  ގެސިޓީ ރލަނީ މޯލްިޑވްސް ނެޝަަނލް ޔުނިވައިތު ހުޅުވަފުރުޞަމި ެވސް ައޅުގަނުޑ ދެން ައނެއްކާ -{6.1}

އެ ބަުހސްގަިއ ބަިއވެަވޑަިއގަންނަވަްނ  މުގެ ބިލު. އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު އަދި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ،އުގެނަ އިޞްލާޙު

ދާ މި ވަމުން ،ނަވާނެނިގަވޑަިއގަންއެ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  މަށް.ތުވަޑަިއގައެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދި

ބަހުސްގެ ވަގުުތަގއި . އެެހންވީމާ، އިދެއްގެ މެންބަރުން މި ވަނީ ކޮމިޓީތަކުގަވަރަށް ގިަނ އަދަ ،އެއް ކަމަކީ 
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އަޅުގަނޑު މިހާރު މި )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( . ބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު ފެންނަން ނެތީ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް.ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ހެންވޭރު ުހޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއް

 

 ެކވުން:ގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ 

ސިީޓގެ ބިލަްށ ރިދވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ

ހަމަ އެބައޮތް  ،ށް އެދުނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަނަވާލަން ފުރުޞަތަވާހަކައެއް ދަންއަޅުގަނޑު ވެސް ދެިތން ދެތިން 

ުކގަިއ މުތައުޤަވެސް ހުށަހެޅިފަ. ދުނިޔޭގެ އެހެން  ސިީޓގެ ބިލުރޔުިނވަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އިއެޖެންާޑގަމިއަދުގެ 

ވަނަ  1902 ކްޓް އެސްޓީސިރއިންިޑއާގެ ޔުިނވަ ،މި ހުންނަނީ ގާނޫނަކުން. އެގޮތުން އިޔުނިވާސިޓީަތއް އުފައްދާފަ

ލާފަ. އެ އިަގއި އެކުަލވަ  1825ޓް ވަނީ ކްއެިނވަރސިޓިސް ގެ ޔުވިލާތު ލާފަ. އަދި އިނގިޭރސިއިއަހަރު ވަނީ ެއކުލަވަ 

ސިޓީެއްއ ރސިޓީ އުފެދިގެން ައއިއްސަ މި ހުންނަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން. ކޮންމެ ޔުނިވަރއުމުތަކުަގއި ޔުިނވަޤަ

. އަޅުގަނޑު ހިތުން މި ހުންނަނީކީ އިލާފަ އިކުަލވަސިީޓތައް އެރވަނޫން ޔުނި ގާނޫެނއް ހަދައިގެެނއް އުފައްދަންވީމަ

ގާނޫނެްއ  އްދަްނވީމާއުފަ ސިޓީެއއްރވެސް ޔުިނވައްޖޭަގއި މި ޕްރެކްޓިސް މި ގޮތަށް ގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްކާ ރާ

ކުރަން މި ކުރަން އޮތް. އަުޅގަނުޑ ވެސް ގަބޫލު  ނޫން ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެަކން ޔެއްހަދަންޖެހޭ. އެ

 .ދަނީހުރި ގޮތެއްގެ އިޞްލާޙު މިހާރު މި ވާހަކަދެއްެކވެމުން އިުލމުގައި ކުރިން ޢަމަލުކޮށްފައިސިޓީަތއް ެއކުލަވަ ރނިވަޔު

މެދު  ކޮމިޓީން މި ބިލާ ،ނޫން. އެހެންނަމަެވސް އޮތިއްެޔއް އިމި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ ށްގާނޫނެއް ފާްސކުރުމަ އައު

މި ދެންނެވި  ،ވަަޑއިގަތުން އި ކަމުަގިއ އަުޅގަނޑު ދެކެން ވިސްނަ  ހިއްމު ކަމެއް ދިރާސާކުަރްއާވއިރު މު ކޮށްމަޝްވަރާ

ސިޓީަތކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ގޮތުަގިއ ރސިޓީތަާކ ގުޅޭ ނުވަތަ ޔުނިވަރވަކި ާގނޫނެއް އެއީ ޔުިނވަ. ލުންއިގޮތަށް އެކުަލވަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އެއާެއކީަގއިއަދި ހަމަލުން. އިިސޓީތައް އެކުަލވަރދަށުން ޔުނިވަޭއގެ އި،ރާއްޖޭަގއި އެއް ގާނޫނު އޮެވފަ

ސިީޓގެ ގާނޫނު ރގޮތަށް ބަލާއިރު އަދި އިސްާލމިކް ޔުނިވަ ލާަފއި އޮތް އިީޓގެ ގާނޫނު މިހާރު އެކުލަވަރސިއުމީ ޔުނިވަޤަ

ިސޓީ މި ރޔުނިވަ 2ގޮތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަެކއް ެއބަ ކުރަންޖެހޭ މި ދެންނެވި ގޮތަށް  މިހާރު އޮތް

 ގުން ވެްސ އަދި އެތަނުންންހި ގެސިޓީ ރޔުިނވަ ޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އިސްލާމީ ވަންޏާ. އަގާ ކަމަށްގޮތަށް ހިން

 ރަނގަުޅެވގެންދޭ ،ފުރިހަމަވެގެންދޭ ،ގުަނއަކަށް އިތުުރެވގެންދޭ ކަމެއް އެަތއް ލިބޭ ތަޢުލީމާއި އެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް

ގޮތުަގއި ހިންާގ ކަމަށް  ގެިސޓީރޔުިނވައެްއކޮށްލައިގެްނ ެއއް  އާސިޓީ ރޔުނިވަާއއި ިއސްލާމީ ސިޓީރޔުނިވަޤައުމީ 

 އެތައް  ލިބޭ ތަޢުލީމުވެސް ގޮތުން ބެލިކަުމގަިއ ިވޔަސް  ަކމުގައި ވިަޔސް އަިދ ފެންވަުރގެ ގޮތުން ބެލި ރުދުގެޚަ .ވަންޏާ

ގެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގިއ ސިޓީރޔުނިވަގުނަެއއް އިތުުރެވގެންދާނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން ޤައުމީ 

ައކީ ެއއް ސިޓީރޔުނިވަމިހާރު އެހެރަ ދެ ، ސިޓީރޔުިނވަދެ އީ އަދި އެ .ެހދުން ސިޓީރޔުނިވަ އިސްލާމީ

ކުރަްއވާއިރު ވިސްނާލުްނ ބިލު ދިރާސާ މި ދެކޮމިޓީން ދެޭކގޮތުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑު އީ އެ  ،އަކަށް ހަދައި ސިޓީ ރޔުނިވަ
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 ،ަލއިއިތައް އެކުަލވަސިޓީރޔުިނވަ ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެހެންވީާމ، ކަެމއް ކަުމގަިއ ދެކެން.  ރަނގަޅު

ކަންކަމަްށ މިދެންނެވި އަިދ އެއީ  .އިމު ކަމެއް ކަމުގަ އްަތއް އުެފއްދުމަށް ވަކި ގާނޫނެއް އޮތުން އެއީ މުހިސިޓީރޔުނިވަ

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. . ވަރަށްއިކަމެއް ކޮމިީޓގެ މަުރޙަލާގަ ކުރެްއވުން ެއއީ އަުޅަގނޑު އެދޭރިޢާޔަތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާުޙގެ ގުޅޭ ބިުލ، ގުޅޭ ގާނޫނުެގ  އާސިޓީ ރޔުނިވަމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަްލ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ގެ ސިޓީރޔުނިވަމޯލްޑިވްްސ ނެޝަނަލް ނިންމަން.  ދަނީ ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ސްގެ ވަގުތު ، އެ ބިލުގެ ބަހުބިލު

އަުޅގަނުޑ ދެންނެވިން ވޯޓު އޮންނާނެ ަގއި  1:45ދެން ލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ. އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިގާނޫނަށް 

ވޯުޓގެ ގަޑި ކުިރއަްށ އިޢުލާންކުރުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ވޯޓަށް ވަަޑއިގެންެނވޭނެ ވާހަކަ. 

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު. ތިން ބިލާއި އެއް މައްސަލަ. އެީއ  ،ގެންިދއުން. މިއަދު ވޯޓަށް އެބަ ހުށަހެޅޭގޮތަކަށް އެކަން ކުިރއަށް

 . ންމެދުކަނޑާލަމަޖިލިސް އަުޅގަނޑުެމން އެ ވަގުތު ޖެހެންދެން ގަިއ.  1:45ފެށޭނީ އެހެންވީމާ، މިއަުދގެ ވޯުޓގެ ަވގުތު 

 

 {ށްއަ 13:45އިްނ  13:19 :ޅުކޮތު ސްވަގުހު}

 (ދުދު ނަޝީ، ރައީސް މުޙައްމަރައީސް ުހގެލީމަޖި ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .8

 

  ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ތުންރިޔާސަ

ޖަހައިދިނުމަށް އަމީންޢާއްމު  އަޅުގަނުޑމެން މި ވޯޓުގެ ރަނގަބީލުބާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. ޙަރުމަ `.

ަވގުުތ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްެބވީ  މި !ަލއްވާއިބައްލަވަ  އި)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ކާޑުކޮޅުތައް ޖަްއސަވަ އަރިހުން އެދެން. 

 މިައދު އަޅުގަނޑު އެބަ އަހަން.  ށްވޯޓަ 7މެންބަރުން.  67

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ތުންރިޔާސަ

 19ރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން މި މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކު ، ފުރަތަމަ ވޯޓަކީ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގައި ޮހއްެވވި ަވގުތީ ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މުޅިން 

ދުވަހަށް  25ފެށިގެން އިން  2019ޖޫން  28މުެގ މުއްދަތު އްވުމަށް ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުރު ސްކުފަހު ފާރުމަށްއިޞްލާޙުކު

 އިތުރުކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުްނ އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 68. ާހޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ އަދަދު؛ 

ށް ެމންބަރަކު ވޯެޓއް ނުދެްއވާ. ަވިކ ގޮތަކަްށ ވޯޓުނުެދއްާވ އިން ކަ. ނުފެންނަ ކަމ65ަވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 

 .65؛ ލަ. ޖުމ33ު ނީ. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވ65ަ ؛ކީވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދަ ބަރަކުމެން

 ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުނގޫފާރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންިއންޓް؛ މާފުކުރައްވާ! ތެއް ޕޮއެޖެންޑާ އައިޓަމް ހަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީެގ ) 2015/11ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނޫނު(އަށް އިޞްލާޙު ގާ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 68ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ަޑއިގެން. ހާޒިރުވ87ަ؛ ލަނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ނުދެްއވާ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓ67ުވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

. 67ލަ ވޯޓު. ޖުމު 34ފާސްވާން ބޭނުންވަނީ  .64ކީ؛ ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ައދަދަ ވެސް ނެތް. މެންބަރަކު

 ތަރައްީޤއާއި  ޤައުމީ  ނީމި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް މި ފޮނުވެ )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވެްއޖެ.، މި ބިލު ފާސްއެހެންވީމާ

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލު ފޮނުވިއްޖެ.  އިސްާލމީ ،ތަރިކަިއގެ ކޮމިޓީއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި އަހަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ  .ޮގތުން . ެއއީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ ގުޅ7.1ޭއެޖެންޑާ ނަންބަރު 

އިން ހުށަހަޅުްއވަިއ، ިހންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސަ

 . އިދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެންތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. އެ ހުށަހެޅުން އަމީންޢާއްމު އިއްވަ 
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 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

އިން ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސަ

އަްޙމަދު ރިޟްވާން ގެއްލުނު  ޖީހާން މަޙްމޫދު ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ ހުށަހެޅުން. މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން

 މައްސަލަ ެއއީ މި މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއްކަން.  އްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އިހުމާލުވިމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިން ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސަ

 ޖީހާން މަޙްމޫދު ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ އިޞްލާޙަށް މެންބަރުން އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިންމެންބަރު ޙިސާން ޙުސަތުޅާދޫ ދާއިރާގެ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 68. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

މެންބަރަކު ވެސް  ށް އެއްެވސް މެންބަރަކު ވޯޓެްއ ނުދެއްވާ. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯުޓ ނުދެއްވާކަ. ނުފެންނަ ކަމ67ައަދަދު؛ 

ވޯުޓ. އެހެންވީމާ،  67ވަނީ  ވޯުޓ. ލިބިފައި މި 34. ފާސްވުމަށް ބޭނުްނވަނީ 67ަވޑަިއގަތީ ވެވޯޓުަގއި ބަިއވެރި  ނެތް.

އެީއ  ،ކުރުމަށް އިހުމާލުވި މައްސަލައިން އަޙްމަދު ރިޟްވާން ގެްއލުނު މައްސަލަ ތަހުޤީޤުމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

 ަގއި ބޭްއވުމަށް ފާސްވެއްޖެ.މި މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެްއގެ ގޮތު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ  18އަހަނީ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙާއެކު.  އަޅުގަނޑު ދެން މި

ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ  19 ،ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

ގޮތުެގ ރިޕޯޓު، މަޖިލީހުން  ނިންެމވި  އިކޮމިޓީން އެ މައްސަލަަތކުގެ ތެރެއިން ބަެއއް މައްސަލަަތްއ ދިރާސާކުރަްއވަ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ގެންނެވި އިޞްލާާޙއެކު ފާސްުކރުމާ

ފަހަރު  ެއއްަނަގއިގެްނ. އަނެްއކާެވސް ( ވޯެޓއް ުނދެވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ވޯޓު ައޅުގަނޑު އަހާނީ އަތް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ށް އަދި ކަހިސާބަ އާކެނދިކުޅުދޫ !ފުކުރައްވާތިނޫން މާ ؛ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާލާނަން. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އިއިްއވައަދި 

ގޮތް ވިދާުޅވާން މި  ބޭފުޅަކު ޯވޓުދެއްވާ ަވޑަިއގެން އެފަހަރަކު މެންބަރަކު ތެދުވެ !ފުކުރައްވާތިމައަޅުގަނޑުމެން ނުދޭ. 

ވަަނ  18)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  ކުރުން.އޮންނަ ގޮތަކީ ވޯޓު ކޯލް ނޯވޭ. މި ޖެހެނީ. އަތް ނަގައިގެން ވޯުޓދިނުމެއް

ވަނަ  19 ،ންެގ މަޖިލީހުގެ ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މަްއަސލަތަކުގެ ތެެރއިންރައްޔިތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން ބައެއް މަްއސަލަތަްއ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި  ހުން ގެންނެވި އިޞްލާާޙއެކު ފާސްކުރުމާގޮތުގެ ރިޕޯޓު، މަޖިލީ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އަމީންޢާއްމު ވިދާުޅެވދެއްވާ މެންބަރުން ތެުދވަންީވ 

ްއޑޫ މީދޫ އަހިސާުބން. އެހެންވީމާ،  ވަމުން އަީއ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާއާމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ތެދުއްތަރުތީބަކުންތޯ. އާކޮން

ދެއްވާން އެިދވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް ވިދާުޅވޭ. ެއއަށްފަހު  މި ވޯޓު ތި ޭބފުޅާ އިންނަވަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތެދުވަ

 ްނ( ބަރުން ވޯޓުދެްއވު)މެންވޯޓުެދއްވަމުންގެްނދަވާ.  އިންނަވަތަރުތީބުން ފަހަރަކު ބޭފުޅަކު ތެދުވަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 87    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 87ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އިދާރީ މޭޒުން ވޯޓުެގ ނަތީޖާ.

ދެއްވި ވޯޓުނުފެންނަ ކަމަށް . 65. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ 68މެންބަރުން. ވޯޓުގައި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

. 67ލަ ޯވޓު. ޖުމު 34މެންބަރުން. ފާސްވާން މި ބޭނުންވަނީ  2ނުދެއްވާ ނެތް. ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓު މެންބަރަކު

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ާފސްވެއްޖެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން އޮތް ވޯޓު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ަނގަން މި ޖެހެނީ ސިސްޓަމާ  ،ކުރަްއވާތި! ދެވަނަ ވޯޓުފުވަރަށް ބޮޑަށް މާ

ގާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ،ނުލައި. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ގެނައުމުގެ ިބލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ލާޙު ޞްށް އި( އަބެހޭ ގާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8 ؛ނަންބަރު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ރު ފުރަތަމަ. އެއަށްފަހު ތަރުތީބުން. މެންބަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 67؛ ކީ. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދ87ަ؛ ކީލަ އަދަދަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ނުދެްއވާ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުވޯޓެއް ނުދޭ. މެންބަރަކު އެއްެވސް ށް ކަމަނުފެންނަ ކަމެންބަުރން.  67ވީ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 

ލަ؛ ޖުމުވޯޓު.  34ވާން ބޭނުންވަނީ ފާސް މެންބަރުން. 64 ވަަޑިއގެންނެވީވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ  މެންބަރަކު ވެސް ނެތް.

  ކަންކަމާ ގުޅޭ ކޮމިީޓއަށް. ޢީއިޖުތިމާމި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް މި ފޮނުވެނީ ފާސްެވްއޖެ.  މި ،ވީމާއެހެން .67
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަަޑވެލީ ،އަޅުގަނޑު މި އަހަނީ މިއަުދގެ ފަހު ވޯޓު. އެއީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން

( ުއމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނުޤަިދވެހިރާއްޭޖގެ ) 2011/3 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޙުސައިން ފިރުޝާ

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ  ގެނައުުމގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާލާޙުޞްށް އި އަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ައއްޑޫ ީމދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓުދެއްވާނީ. 
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ންމެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާދާއިާރގެ  މަޑަވެލީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މެންބަރުން 68 ތިއްބެވީ ަވޑަިއެގން. ހާޒިުރވ87ެ؛ ކީލަ އަދަދަ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނެތް. ވަކި  އްމެންބަރެ  ެއއްެވސް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވާމެންބަރުން 67ވީ ަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެވޯޓު

. 67 ކީ؛ެމންބަރުންގެ އަދަދަ ވަަޑިއގެންނެވިމެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވެ  ެއއްެވސް ދެއްވާނު ގޮތަކަށް ވޯޓު

. 67ކީ؛ ފިން، ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދައި ދަންނަަވއިގަނުޑ ކުރީހިތުން އަޅުގައަޅުގަނޑު 

އާއި އުމީ ތަރައްޤީޤަކުރުމަށް އެެހންކަމުން، މި ބިލު ދިރާސާ .67ލަ؛ . ޖުމ34ު؛ ކީ މަށް ބޭނުންވާ އަދަދަވުފާސް

 ޖެ. ތަރިކަިއގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުަމށް ނިންމިއްޖެ. ބިލު ފޮނުވިއް

 

 މުން ނިން 
 

 ން:ވުްއކެ ން ވާހަކަދެސަތުރިޔާ

ދުނު. އެީއ ނމާދަމާ ހެ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ ޮއންނާނީ ންޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ އިދާާރގައި. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އެާހއިރު ވާންާވއިރަށް  9ވާ އަްނގާަރ ދުވަހު،  2019ޖޫން  25

ކަމުގައި ތިބޭފުޅުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރީގެ ފުރިހަމަ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ސިސްޓަމު

 ބަލާނަން.
 

 .މުނީނި ލިސްޖިމަ  .ينمالالع ب  ر هلل حمدوال

__________________ 

 




