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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /47 

 

 2009 އަހަރު: 

 
 - ދައުރު: 

 
   ޖަލްސާވަނަ  47ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ބުރާސްފަތި ވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  8 ތާރީޚް: 

  1430 ޝައްވާލް 19 

 
 ގައި  9:00ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 
 ށް  11:02ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 
 ގައި  12:08 މެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 މިނެޓް 36ގަޑިއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 

 62 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ61ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަޑައި 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ަގލޮޅު  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللاމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 



 III 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެ 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފުށި 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ސަލީމް  އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއި 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  



 IV 

 ޝާހިދުهللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮ 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  މާވަށު ދާއިރާެގ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 ޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 އިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާ 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  



 V 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަ

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 

 ފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާ : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމްދާއި މެދުހެންވޭރު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   

    

 ރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު އެޓަރނީ ޖެނެ ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުތުފީ 

އަލް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މުޙަންމަދު  ފާމިނިސްޓަރ  ޟިލް 

 ރަޝީދު



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ،ުهللا ޢަބްދުއްރަޙީމް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  އިންޓަވަލްފަހ

ޢަބްދުންޔާމީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އަދި  ރިޔާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  މުޙަންމަދު هللا ،  ޖަލްސާގައި    މަސީޙު 

މެން  ، އިންޓަވަލްފަހުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ  އަދި  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނަޝީދު ބަހޯރަފުިށ  މުޙަންމަދު    ރު 

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނ47ާަރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނ17ާާަާނަންބަރުާ: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުވަސްބުރ ސްފަތ2009ާިާާއޮކްޓޯބަރ08ާާ ާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

ާ

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.هواالާومنާوصحبه

 

 10 ރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ.ސަާ .

ާާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިއްބެވީ ވަޑަިއެގންާ ޙ ޒިރުެވާ މަޖިލީހަށްާ 23ާާާާމިވަުގތުާ މެންބަރުން. މިއަދުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގ މިއޮތީާ އައިޓަްމަގއިާ ފުރަތަމަާ ާދެވަނަާބިލުެގާޔުނިވަރސިޓީެގާޤަުއމީާއެޖެންޑ ެގާ

ހަމަޖެހިފައިވަނީާާމަރުޙަލ ާެގބަހުޘްާާޔުމުެގކި ދެްއވުމަށްާ ޖަވ ބުާ މިބިލަށްާ ދިއުން.ާ ކުރިއަށްެގންާ

 15ާޑޮކްޓަރާއެޑިުއކޭޝަންާއޮފްާމިނިސްޓަރާޙުސްނުއްސުޢޫދުާއަދިާއަލްއުސްތ ޛުާޖެނެރަލްާއެޓަރނީ

ކުރަންާމުޞްޠަފ  އިންތިޒ މްާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްާ މިބިލ ބެހޭޮގތުންާ މިއަދުެގާ ާލުޠުފީ.ާ

ޖަލްސ ަގިއާާ މިއަދުެގާ ބަހުޘްކޮށްާ މިއަދުާ މިބިލ މެދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޮތްޮގތަކީާ ޤަސްދުކޮށްފައިާ

11:30ާާާާ 2ާާށް.ާއެއީާގ ތްަގނޑަކަށްާާރ އިރުާމިބިލުެގާބަހުޘްާނިންމުމަސްާއެހ 11:40ާާސްާނުވަތަ

ެގާބޭފުޅުންނ އިާަގޑިއެއްހ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަހުޘްކުރަންާއެބަލިބޭ.ާއަދިާމިކަމުަގއިާޕ ޓީތަކުާ

މަސައްކަތްާާ އޮތީމ ާ ދެއްވ ފައިާ ލަފ ާ އެޮގތަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޝްވަރ ކުރުމުންާ  20އަޅުަގނޑުާ

ާާ ެގންދިއުމަށް ކުރިއަށްާ ެއޮގތަށްާ ެއކަންާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ އޮތީ.ހަލުވިކުރުމުެގާ ާޤަސްދުކޮށްފަިއާ

ބުާދެއްވަންާވަޑައިެގންާާއަޅުަގނޑުާއެންމެފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާސަރުކ ރުންާމިބިލަށްާޖަވ 

ާާ ބޭފުޅުންކުރެާމިކަމުަގއިާެއއްޗެއްާވިދ ޅުވ ންާބޭނުންފުޅުވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށ2ާާާްތިއްބެވި

ާމިނެޓްެގާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.10ާާއަޅުަގނޑުާ

 25 

އަޅުަގނޑަާާ،އެޑިއުކޭޝަންާމިނިސްޓަރާއޮފްާ މިއަދުާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ލިބޭާ`.ާ ާށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާލުޠުފީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމުޞްޠަފ  ބިލުާ އުފެއްދުމުެގާ ޔުނިވަރސިޓީާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އުފަލެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ

މަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާލިބުކަންާެއއީ.ާމިބިލުާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީެއއްާއުފެއްދުމުެގާާ

1

2



 2 

މިހުށަ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރ ްއޖޭަގއިާާބިލުާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ ދަޢުލަތުެގާ ދިވެހިާ ހަޅަނީާ

ާާ ހަޔަރާއެޑިއުކޭޝަންާއެއީ ކޮލެޖްާއޮފްާ  1998ާާ30ހުރުމުެގާމުހިންމުާކަމަށްޓަކައި.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ރަނަގޅަށްާާ ވަރަށްާ މިއައީާ ކޮލެޖްާ ފަހުަގއިާ ެއއުފެދުމަށްާ ތަނެއް.ާ އުފެދުނުާ އަހަރުާ ވަނަާ

ާާ ކޮލެޖްެގ އެާ މިހ ރުާ ޑިޕްލޮމ އިނ9ާާާްތަރައްޤީވަމުންާ ދ އިރ ތަކުން.ާ ތަފ ތުާ އެބަހުރިާ ފެކަލްޓީާ

ފެންވަރުެގާާ މ ސްޓަރސްާ ދެންާ ދެމުންދޭ.ާ ޞަނަދުތައްާ އެބަާ ހަމައަށްާ މ ސްޓަރސްއ ާ ފެށިެގންާ

ާާ އެީއ ދެންާ އެބައޮތް.ާ އިންާ ލޯާ ޝަރީޢ އިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަދު.ާ އަދިާ 9ާޞަނަދުތައްާ

 35ެއއީާހދ،ާގދ،ާސާާާ.އިާކޮލެޖްެގާކެމްޕަސްާއެބަހުރިފެކަލްޓީަގއިާއަދިާރ އްޖޭެގާެއކިާތަންތަނުަގ

މިވަނީާ މިހ ރުާ އަިއސްާ މިތަްއޔ ރުވަމުންާ މިތަނުަގއިާ ެއހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ކެމްޕަސްާ ަގއިާ

ޔުނިވަރސިޓީއެްއާއުފެއްދުމަށްާބޭނުންވ ާޝަރުތުތައްާގ ތްަގނޑަކަށްާފުރިހަމަާކުރެވިފައިާމިހިރީ.ާާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުާ މައްޗަށްާއެހެންވީމ ،ާ ހިސ ބަށްާ ޔުނިވަރސީޓީއެްއެގާ މިތަންާ ބޭނުންވަނީާ

މުހިންމު ހުރުމުެގާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ާާާާކަންެގންދަން.ާ ޭއެގތެރެއިންާބޮޑުވަރަށް ާ.

ދިވެހިންާ ވަރަށްިގނަާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ތަޢުލީމްާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ އެއްކަމަކީާ މުހިންމުާ  40އެންމެާ

ާރ އްޖޭަގއިާތިބެެގންާމަތީާތަޢުލީމްާރަނަގޅުާފެންވަރުަގއިާމަތީާތަޢުލީމާްާއެބަދޭ.ާއެާދިވެހީންނަށް

ވަނީނަމަާވަރަށްިގނަާކަންތައްތަކުންާފައިދ ާކުރ ނެ.ާފުރަތަމަާމުެގާފުރުޞަތުާއޮންނަާކަމުަގއިާލިބު

ހޯދަނާްާ ތަޢުލީމްާ ތަންތަނަށްާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ކުރ ނެ.ާ ފައިދ އެްއާ ވަރަށްބޮޑުާ ޮގތުންާ ޚަރަދުެގާ

ރަންޖެހޭ.ާާއިމަާވަރަށްބޮޑުާޚަރަދެއްާދަޢުލަތުންވެސްާއަދިާއެމީހެްއެގާއަިމއްލަާޖީބުންވެސްާކުދިޔަ

 45އިލ އ އި،ާތިމ ެގާމީހުންނ އި،ާާބަލައިފިކަމަށްވަންޏ ާއެއީާއާ ާާދ ާކަންތައްތަކަށްއަދިާއޭނަާދޫކޮށްފައި

ާާ ކުރަންދ ރައްޓެހިންނ އި ައުގާ އެއީާ ކަމަށްވަންޏ ާ ކޮށްފިާ އަުގާ އެާ ުއނދަގޫާކަމަށްވަންޏ ާ ވެސްާ

މިންވަރެއް.ާދެންާރަށުަގއިާތިބެެގންާއަމިއްލަާވަޒަނުަގއިާތިބެެގންާއެތަޢުލީމްާހޯދ ާކަމަށްވަންޏ ާ

ދިޔައިަމާާ ކިޔަވަންާ ޤައުމުތަކަށްާ ބޭރުާ މީެގއިތުރުންާ އަދިާ ފަރުޖެހޭނެ.ާ ނުކޮށްާ ޚަރަދުާ މިާ

އިސްވެސްާދ ނެ.ާައނބުރާ ވަރަށްބޮޑަށްާޭއެގތެރެއިންާބަޔަކުާހަމަގައިމުެވސްާއަނބުރ ާރ އްޖެާނައަ

ދިއުމުެގާާ އެކުރިއަށްާ ދ އިރުާ ކުރިއަށްާ ބ ރަށްާ ރ އްޖެާ ތަނުަގއިާ ވޭތުވެދިޔަާ އެާ  50އަިއކަމަށްވިޔަސްާ

އެީމހުންނަށާްާ ސަބަބުންާ މަސަްއކަތްކުރުމުެގާ ތަނެއްަގއިާ އެހެންާ ނޫޅެވިާ ތެރޭަގއިާ

ގ ާއެބަ.ާއެހެންވީމ ،ާާކޮންމެވެސްވަރެްއެގާއަނބުރ ާއައިސްާއެޖަސްޓްމަންޓަކަށްެވސްާފުރުޞަތުާނަ

އެކަންތަްއވެސްާއެބައޮތް.ާދެންާމީެގާއެންމެާމުހިންމުާއެއްާފައިދ އަކީާއެންމެާއަޅުަގނޑުެމންެގާ

ހުނަރުތައްާ ޢިލްމްެގާ ޢިލްމ އިާ ޢ ންމުާ ރ އްޖޭަގއިާ ބޮޑަށްާ މިހ ރަށްވުރެާ މަޤްޞަދަކީާ އެންމެބޮޑުާ

ސަބަބު ނެތުމުެގާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ ރ އްޖޭަގއިާ ކުރަންާއިތުރުކުރުން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  55ންާ
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ކުރުމަށްާ ދިރ ސ ތައްާ ބޭނުންވ ާ ކުރަންާ ހުރުމުންާ ނޫނީާޔުނިވަރސިޓީެއއްާ ދިރ ސ ތައްާ ބޭނުންވ ާ

ދިރ  އޭަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީއަކީާ މުޢަފަސޭހަވެެގންދޭ.ާ އޮންނަާ ބައިވެސްާ އްސަސ އެއް.ާާސ ކުރުމުެގާ

ޤައުމެ ކުރިއަރަމުންދ ާ ޮގތްޮގތުންާ ތަފ ތުާ ކަންތައްތަްއާާދިވެހިރ އްޖެއަކީާ ތަފ ތުާ އަލަށްާ އަދިާ އް.ާ

ދިރ ސ ކޮށްާ ެއކަންތައްތަްއާ ދ އިރުާ ތަޢ ރަފުވަމުންާ ިމކަންތައްތަްއާ ޤައުމެއް.ާ ތަޢ ރަފުވަމުންދ ާ

ނެރާެާ ޕަބްލިކަށްާ ކަންތަކ އިާ ނުރަނަގޅުާ ކަންތަކ އިާ ރަނަގޅުާ ނަތީޖ އ އިާ ލިބޭާ  60އެއިންާ

ތަ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާޔުނިވަރސިޓީާ ފަރ ތްތަކުންާޢ ންމުކުރުމަކީާއެއީާ އެާ ޢުލީމްާއޮންނަާތ ނަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެނާްާ ދިއުމުންާ ޤ ިއމްވެެގންާ ޔުނިވަރސިޓީާ މިާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ކަމެއް.ާ

ދަނެާ ހޯދ އިާ އަމިއްލައަށްާ ޢިލްމްާ ރ އްޖޭެގާ ނޮލެޖް،ާ ރ އްޖޭެގާ ރ އްޖެއަށްާ އުންމީދުކުރަނީާ

ޔުނިވަ ދ ނެއޭ.ާ އިތުރުވެެގންާ ފުރުޞަތުާ ވަރަށްާއުފެއްދުމުެގާ ތަންތ ނަގިއާ ހުންނަާ ރސިޓީާ

މިހ ރާުާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ތިބޭފުޅުންނަށްވެސްާ އަދިާ އިތުރުކުރުމަކީާ ނޮލެޖްާ  65މުހިންމުކަމެއްާ

ބޭނުމަކީާ މައިަގނޑުާ އޭެގާ ހަދ އިރުާ ޑިޒިޓޭޝަންާ ޕީ.އެޗް.ޑީާ ނޫނީާ ޑިޒިޓޭޝަންާ މ ސްޓަރސްާ

ާތެރެއިންާއިންޓަރިވއުާކޮށްެގންނ އިާކުރިންާއުފެދިފައިާނެތްާނޮލެޖްާއެމީހ ާކުރ ާމަސައްކަތުގެާ

ނަކަށްާއިތުރުާކޮށްދިނުން.ާހޯދ ާބަލައިެގންނ އިާދިރ ސ ކޮށްެގންާކުރިންާހޯދިފައިާއޮތްާނޮލެޖުާއެތަ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއެހެން އުފެދުމުންާ ޔުނިވަރސިޓީާ މިާ ބޭނުމެްއާ ވަރަށްބޮޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވީމ ،ާ

ކުރިައށްވުރެން ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އަނެްއކަމަކީ،ާާާނޮލެޖްާ ދެންާ ދިއުން.ާ އިތުރުވެެގންާ  70މިހ ރަށްވުރެާ

ހިނގ ދ ނެާ ނުވެާ ފަސޭހަާ އެހ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ދ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭރަށްާ މިހ ރުާ

ހޯދަން މިފުރުޞަތުާ ދ އިރ އިންާ ބޭނުންވ ާ މަޢުލޫމ ތާުާާާާ.އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވ ާ އެކަމަށްާ އަދިާ

ކޯސް އަޅުަގނޑުމެންާ ާއެކުލެވޭޮގތަށްާ އެހެންނަމަެވސް،ާާ ެގންދަން.ާ ކޮށްެގންާ ބައްޓަންާ

ޔުނިވަރސިޓީންާ ެއާ ާ ކަމަށްވަނީނަމަާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ލިބިެގންއަޅު ފުރުޞަތުާ ޑިްގރީ،ާާަގނޑުމެންނަށްާ ދ އިރ ތަކުންާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  75ދ ނެާ

ލަވ ލަިއެގންާއެާކޯސްތައްާކުރިއަށްާމ ސްޓަރސްާއަދިާއެއަށްވުރެންާމަތީާފެންވަރުެގާކޯސްާެއކުާ

ބޭނުންވ ާ ޙ ސިލުކުރަންާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެީއާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދިއުމަށް.ާ

ފައިދ އެއް.ާރ އްޖެއަކީާތަފ ތުާދ އިރ ތަކުންާމިހ ރުވެސްާތަމްރީނުާބޭނުންވެފައިވ ާތަނެއް.ާއެފަދަާ

ަގނޑުމެންނަށްާއިތުރުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާލިބިެގންދ ނެާތަމްރީނުތަކަށްާބޭނުންވ ާފުރުޞަތުތައްާއަޅުާ

ހުރުމުެގާސަބަބުންާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންމެ،ާ ހަމަާ އަދިާ  80މިކަމުެގާސަބަބުން.ާ

ޔުނިވަރސިޓީތަކ ިއާާ ބޭރުެގާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންވެސްާ ބައިާ ތަޙުލީލުކުރުމުެގާ

ލިބި ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ ކޮލެއްޖެުގޅިެގންާ ކޮލެޖަކީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ ދ ނެ.ާ ާާއްެގންާ
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ކަމަށްވ ތީާޔުނިވަރސިޓީެއއްެގާދަރަޖަާނުލިބޭތީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮލެޖުންާވަރަށްާއުނދަގޫވ ނެާ

ބޭރުެގާދިރ ސ ކުރ ާތަޙުލީލުކުރ ާޔުނިވަރސިޓީއ އިާުގޅިެގންާމަސައްކަތްކުރަން.ާއެހެންނަަމވެސް،ާާ

ހި ކުރ ާޔުނިވަރސިޓީއެްއެގާ ކަންތައްތަްއާ އެފަދަާ ބޭރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެވުނީމަާ  85ސ ބަށްާ

ފުރުޞަތު ތަޙުލީލުކުރުމުެގާ ުގޅިެގންާ އިތުރުެވެގންޔުނިވަރސިޓީއ އިާ ތަޙުލީލަށްާާ އެފަދަާ ދ ނެ.ާ

ދިއުމުެގާާ މަރުވަމުންާ ފަރުތައްާ ފުރުޞަތު،ާ ިގރިމުެގާ ރަށްާ ބޭނުންވެފައި.ާ އޮތީާ ދިވެހިރ އްޖެާ

ފު ކަންތައްތަކުެގާާތަޙުލީލުކުރުމުެގާ ތަފ ތުާ ބޭނުންވ ާ ރ އްޖެައށްާ އެހެންމެ،ާ އަދިވެސްާ ރުޞަތުާ

ފުރުޞަތުތައްާ މިފަދަާ ބޭނުންވޭ.ާ ހޯދަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުރުޞަތުާ ދިރ ސ ކުރުމުެގާ

 90އަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބުންާފަސޭހަވެެގންާދ ނެާޔުނިވަރސިޓީއަކ އިާހިސ ބަށްާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ

މީދެވުނީ ދެންާ ބަލ ލ އިރުާެގތެމަ.ާ މަޤްޞަދުތަކަށްާ ފައިދ ތަކަށްާ މީެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރެއިންާ

ަވރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައިދ ތަކެްއާ ތަޢުލީމީާ ފައިދ ތަކަކ ިއާ އިޤްތިޞ ދީާ

ފ ހަަގކުރެިވެގންދޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤައުމުަގއިާތިބިާކުޅަދ ނަާމީހުންާޤައުމުަގއިާތިބުންާއެީއާާ

މުހިންމު ާާވަރަށްާ ކުޑަ އ ބ ދީާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާ ތަނެއް.3ާާާކަމެއް.ާ ދިރިުއޅޭާ މީހުންާ ލައްކައެއްހ ާ

ތިބެެގންާ މީހުންާ ކުޅަދ ނަާ މީހުންާ ިގނަާ މިޤައުމުަގއިާ މީހުންާ ތިބިާ މިޤައުމުަގއިާ  95އެހެންވީމ ،ާ

ދިއުމަ އިތުރުވެެގންާ ފުރުޞަތުާ މަސައްކަތްކުރުުމެގާ ކުރިއަރުވަންާ ވަރަށްާމިޤައުމުާ ކީާ

ކަންތައްތަްއާާމުހިންމުކަމެއް އެތަޢުލީމުެގާ ދ އިރުާ ފުޅ ވެެގންާ ތަޢުލީމްާ ޔުނިވަރސިޓީާ ޤައުމުަގއިާ ާ.

ބޭނުންވ ނެ.ާާ މީހުންވެސްާ ެއހެނިހެންާ އަދިާ ބޭނުންވ ނެ.ާ މީހުންާ ޢިލްމީާ ިގނަާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

އެހެންވީމ ،ާތަޢުލީމުާފުޅ ވެެގންާދިއުމަކީާވަޒީފ ެގާފުރުޞަތުވެސްާއިތުރުވެާއިޤްތިޞ ދަށްާޭއެގާ

ފަހިވެެގންމަ ބޭރުާާާުގާ ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ ކިޔަވަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޚިލ ފަށްާ އެއ އިާ  100ދ ނެކަމެްއ.ާ

ބޭރުވެެގންދ ނެ.ާ ރ އްޖެއިންާ ފައިސ ާ އަދަދެްއެގާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ޚަރަދުކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ ތަންތަނަށްާ

ބުންާއެތަްއާާއެއ އިާޚިލ ފަށްާރ އްޖޭަގއިާެއކަންާކުރ ނަމަާއެފައިސ ާހުރުމުެގާއިތުރަށްާއޭެގާސަބަ

ސަބަބުތަކެއްާާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރިމަތިވަމުންދ ނެ.ާ ފައިދ ތައްާ އިޤްތިޞ ދީާ ޭއެގާ ބަޔަކަށްާ

އެބަހުރި.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާމިދަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާސެކަންޑްރީާމަތީާސ ނަީވވެސްާާ

ާާ  105ދ އިރު،ާއޭލެވަލްާނިިމެގންާފުޅ ވަމުން.ާކުރިއަށްާއޮތްތަނުަގއިާދ ނީާއިތުރަށްާފުޅ ވަމުން.ާއެހެން

ސްޓްރީމްގެާ އެކަޑަމިކްާ މިހ ރުާ އޭލެަވލްެގާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ިގނަވަމުންދ ނެ.ާ ކުދިންާ ނިކުންނަާ

ބަދަލުަގއިާހަމަާއެހެންާސްޓްރީމްތައްވެސްާކުރިއަށްާއޮތްތ ނަގއިާއޮންނ ނެ.ާެއއީާފައުންޑޭޝަންާ

ފުރުޞަާ ދިއުުމެގާ ޔުނިަވރސިޓީއަށްާ ހަދަިއެގންވެސްާ ެއފަދަާކޯސްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ތުާ

ފުރުޞަތުތަކ އެކުާއިތުރުާމިންވަރަކަށްާއިތުރުާދަރަޖައަކަށްާމީހުންާޔުނިވަރސިޓީއަށްާބޭނުންވ ނެާ
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 110ކުރިއަށްާއޮތްތ ނަގިއ.ާއެހެންވީމ ،ާދިވެހިރ އްޖެއިންާޔުނިަވރސިޓީާތަޢުލީމަށް،ާއެއީާއެކަޑަމިކްާ

ޮގތުންެވސް ޓެކްނިކަލްާ ޮވކޭޝަނަލްާ ތަޢުލީމާްާޮގތުންވެސްާ ދިއުމުެގާ ކުދިންނަށްާ ބޭނުންވ ާ ދ ންާ ާ

ޤ އިްމކުރަންާ ޔުނިވަރސިޓީާ މިާ ދައުލަތުންާ ދިވެހިާ އެއީާ ފުޅ ކުރުންާ ފުރުޞަތުާ ލިބުމުެގާ

ބޭނުންވުމުެގާއެްއާމަޤްޞަދު.ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާޔުނިވަރސިޓީއެްއާޤ އިމްކޮށްެގންާ

ބޭ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވ އިރުާ ހ ސިލުކުރ ާކުރިއަށްދ ންާ މަތީތަޢުލީމްާ ރ އްޖޭެގާ ނުންވަނީ،ާ

ޭއެގތެރެއިންާ އަދަބުތައްާ އ ދަތަކ އިާ ދިވެހިާ އަދިާ ިއސްލ މީާ ކޯސްތަކަކީވެސްާ ނޫނީާ  115ފަރ ތްތަކަކީާ

މަތީތަޢުލީމާްާ ތަޢުލީމް،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބުންާ އޭެގާ އެްއޗެްއކަމަށް.ާ ދ ނެާ ކުރިއަރަިއެގންާ

ދި ކުދިންނަކީވެސްާ ނިކުންނަާ ރައްޓެހިާލިބިެގންާ އ ދަކ ދައަށްާ ސަޤ ފަތ އިާ ދީނ ިއާ ވެހިރ އްޖޭެގާ

އެާ ތިބެެގންާ ރ އްޖޭަގއިާ ވެެގންދ ނެ.ާ ބައެއްކަުމަގއިާ ލޯބިކުރ ާ ކުރިއެރުވުމަށްާ އެކަންކަންާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާތަޢުލީމްެގާފުރުޞަތުާހޯދައިެގންާމަސައްކަތްކުރަމުންާދިޔައީމަ...ާ.

ާ120 

ާމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާހަވަުގތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިއުކޭޝަންާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުސްޠަފ ާލުތުފީާ

ާާ125 

ައރުވަމުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ެއދިވަޑައިަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

އަމިއްލަާާެގންދ ނަ އަދިާ ޕ ޓީތަކަށްާ ެގންދ ނީާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ން.ާ

މިބިލ އިާ ކުރިންާދެންނެވިހެންާމިއަދުާަގސްދުކުރަނީާ ހަމަހަމަކޮށް.ާއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ

ާާ މަޖިލިސް ޮގތެއްާނިންމުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުެގާ މަޖިލީހުންާ އެހ ކަށްހ އިރ11:45ާާާުބެހޭޮގތުންާ

މެންބަރަކަށްވެސްާާއަޅު ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ ެގންނ ނަން.ާ ނިމުމަކަށްާ ބަހުޘްާ މިާ މަޖިލީހުެގާ  130ަގނޑުާ

ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ ެއންމެާ އަރުވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތެއްާ މިނެޓްެގާ ފަސްާ

ާމަނިކަށް.ާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މިއަރުވަނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އި

ާ

އ ދެ،ާާއިރ ެގާމެންބަރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ  ބިލުާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާ

ބޭނުންވ ާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މޫސާ  ކިޔަވަންާ ދަރިވަރުންނަށ އިާ މަތީތަޢުލީމްާދިނުމަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާ  135ޤ ނޫނެއްެގާސިފައިަގއިާ

ހޯދައިދިނުމަ މިފުރުޞަތުާ ހަމަޖެހޭނެޮގތްާކުދިންނަށްާ މިކަންާ ތެރެއިންާ އޮނިަގނޑެއްެގާ ޤ ނޫނީާ ށްާ

މިނިސްޓަރަށ އިާާ އެޑިއުކޭޝަންާ ޚ ްއޞަކޮށްާ ސަރުކ ރަށ އިާ ދިވެހިާ ހަމަޖައްސައިދެްއވިކަމަށްޓަކަިއާ
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ފަރުމ ކޮށްާ ބިލުތައްާ މިފަދަާ އަދިާ ބޭފުޅުންނަށ އިާ ހުރިހ ާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ ދ އިރ ަގއިާ ތަޢުލީމީާ

ާާ މޭސްތިރިެއއްކަމުަގިއވ ާާއަޅުަގނޑުމެންނ އި އެއްާ އިސްާ އެންެމާ ެގންދަވ ާ ފޮނުއްވަމުންާ ހަމައަށްާ

 140ދައުލަތުެގާބަންޑ ރަާނ އިބަށްާވަރަށްާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއިާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދަރިނާްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވީދި،ާ ފޭރ ންާ ތަޢުލީމީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގއްލި،ާ ޢަދ ލަތުާ އިޖްތިމ ޢީާ

ަވިއެގންާމަތީތަޢުލީމްާހ ސިލުކުރުމަށްާރ އްޖެއިންާބޭރަށްާއެކިާކަންކޮޅުތަކަށްާދަރިންާޮގވަިއެގންާާޮގ

މިކަމަށްާ ބަެއއްާ ބޮޑުާ އ މްދަނީއެްއެގާ ލިބޭާ އުޅެ،ާ ދަތުރުކޮށްާ ބެލެނިވެރިންާ މައިންބަފައިންނ އިާ

ހޭދަނުކު ކަންކަމަށްާ އެހެންާ އ އިލ ެގާ ނުވަތަާ ކުދިންނަށްާ ލިބޭާ ފަހުންާ ލައްކަާހޭދަވެ،ާ ދ ތ ާ ރެވިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނާީާ ދަތުރުކުރ ިއރުަގއިާ ޤައުމުތަކަށްާ ބޭރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ  145ޒަމ ންވެއްޖެ.ާ

މަދާުާ މީސްކޮޅުާ އަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެާ ނިކަމެތިާ ތަރައްޤީެގޮގތުންާ މ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެާ

ތަންތަނުަގއިެވސްާާ ހ ސިލުކުރުމުެގާާމަތީތަޢުބައެއްާ ދެވޭާލީމްާ މަތީތަޢުލީމްާ ނުވަތަާ ކަންކަންާ

ބަލ ިއރުަގިއ،ާާ މ ޒީއަށްާ ވޭތުވެދިޔަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހިންގ ތަން.ާ ތަންތަންާ ފަދަާ ޔުނިވަރސިޓީާ

ައއިކަުމަގިއވިޔަސްާާ ދެކެމުންާ ވ ހަކަތަކެއްާ ދެކެމުން،ާ ކުލަތަކެއްާ މިފަދަާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ނުކުރެވުމުެގާނަ ޢަމަލީާސިފައެއްަގއިާ ވެެގންދިޔައީ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާާމިކަންާ  150ތީޖ އަކަށްާ

ހޭދާަާ ކުރަންޖެހޭާ ހ ސިލުކޮށްދިނުމަށްާ މަތީތަޢުލީމްާ ދަރިންނަށްާ އެމީހުންެގާ ބަޔަކުާ ިގނަާ ތެރެއިންާ

ހ ސިލުކުރުމަށްާ ތަޢުލީމްާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ިގނަފަހަރަށްާ އަދިާ ބޮޑުވެާ ބުރަާ އުފުލަންޖެހޭާ ބޮޑުވެާ

ެގާދަރިންނ އިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއ އިލ ތަކުެގާމީހުންާއެތަންތ ނެގާތަރައްޤީއ އިާާފޮނުވޭާއަޅުަގނޑުމެން

ރީތިާ ަގިއކުލަާ ބަެއއްާ އެތަންތަނުެގާ އަދިާ ބަލ ާ ކުރިއެރުމަށްާ އ މްދަނީއ އިާ ލިބޭާ އެތަންތަނުންާ

ބޭނުނާްާ ތަޢުލީމެއްެގާ ލިބުނުާ އެމީހުންނަށްާ ނައިސްާ އެނބުރިާ ރ އްޖެައށްާ ުގޅިެގންާ  155މީހުންނ އިާ

އިާކޮށްެގންާއެާޤައުމަކަށްާއެފައިދ ތައްާލިބެމުންދ ތަން.ާއޭެގާމިސ ލެްއެގާޮގތުންާރ އްޖޭެގާާއެތަނުގަާ

އެކިާކަންކޮޅުތަކުަގއިާމަސައްކަތްކުރަންާތިބިާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްކޮށްދޭންާތިބިާ

ޙަޤީޤަތެއް.ާމިއީާހަމަާާާވަރަށްާިގނަާބަޔަކުާމިއަދުާަވނީާރ އްޖެާދޫކޮށްާޮގސްފައި.ާމިއީާވަރަށްާބޮޑު

ެގނެސްާާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ މިފަދަާ ނޫން.ާ ދެބަސްވ ނެކަމެއްާ މީހަކުާ އެްއވެސްާ

 160އަޅުަގނޑުމެންނ އިާހަމައަށްާމިާފޯރުކޮށްދިނުމުންާއަޅުަގނޑުެމންާސިޔ ސީާމީހުންެގާޮގތުަގިއާތިބެާ

ފ ސްކޮށް ައވަހަށްާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ހެޔޮއެދިެގންާ ޤައުމަށްާ މިކަންކުރަންާވިސްނ ާ ސަރުކ ރުންާ ދީާ

އ މްދަނީެގާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ އަދިާ ފުރުޞަތުދީާ ކުރުމުެގާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ބޭނުންވ ާ

ައޅުަގނޑުާާ ހޯދައިދިނުމަކީާ ފައިސ ާ ބޭނުންވ ނެާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ މިކަންކަންާ ބަލ ާ ނިސްބަތުންާ

ޒިންމ އެކޭ ވަރަށްބޮޑުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ާާދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ. ެއކަމަށްޓަކައިާ
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އެހެ ތިއްބެވިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ައދިާ މެންބަރުންނ އިާ ނިސްބަތްވ ާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ  165ންާހަމަގައިމުވެސްާ

ިމކަމަށް ބޭބޭފުޅުންވެސްާ ާާާާޕ ޓީތަކުެގާ ާާވިސްނ ވަޑައިެގން ވީހ  ބިލުާ ފ ސްކޮށްދެއްވ މިާ ާާާ،ައވަހަކަށްާ

ލި މީެގންާ ައދިާ ފައިދ ާ މިާ މެދުވެރިކޮށްދިނުމަށާްާރައްޔިތުންނަށްާ ލިބޭނެޮގތްާ މަންފ ާ އެންމެހޭާ ބޭނެާ

ވަރަ ައޅުަގނޑުާ އުންމަސައްކަތްކޮށްދޭނެކަމަށްާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގއިާ ާމީދުކުރާ ށްާ ޙ ލުާާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ އެދޭވ ހަކަާ ފ ސްކޮށްދިނުމަށްާ ައވަހަށްާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކިރި ތެރޭަގއިާ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ފޯރުންތެރިކަމެއްހުރި ާާޔ ވެސްާ ދަރިނާްާކޮންމެ އެމީހުންެގާ  170މީހަކުާ

މިއަދުާ ނެތިއެއްނޫން.ާ ސަބަބުތަކެއްާ ދަނީާ ހ ސިލްކޮށްދިނުމަށްާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ ޮގަވިއެގންާ

އައަ ޤައުމުާ ހަމައަށްާ ސްކޫލުތަކ އިޅުަގނޑުމެންނ ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއިރުަގއިާ ާ،

ދ އި ތަޢުލީމީާ ވަރަށްާއެހެންވެސްާ މިއީާ މިއަދުާ ނެތް.ާ ތަފ ތެއްާ އެްއވެސްާ މަުގމަްއޗެކޭާ ރ ތަކެކޭާ

ކަިއރީގައި ސްކޫލެއްެގާ ދެާ ބޮޑުާ ޮއތްާ ރ އްޖޭަގއިާ މިތިބެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަުގތެއްާ ާާާ.މުނ ސަބުާ

 175ކިޔަވަންާތިބޭއިރުަގިއ،ާެއާސްކޫލުެގާޙ ލަތ އިާކުދިންނ ާދޭތެރޭަގއިާސަރުކ ރުންާއަޅ ލ ވަރ އިާއަދިާާ

އެންމެާމިއަދުެގާާ ކުރަމުންެގންދަނީާ ކަންތައްތައްާ ޑިސިޕްލިންެގާ އެކުދިންެގާ ސަރުކ ރުންވެސްާ

ރަނަގޅަށްނޫންކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާރީްއޗަށްާއެބަާފެނޭ.ާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤަުއމުތަކުަގއިާާ

ދ އިރ ގަާ ފުލުހުންެގާ ނުވަތަާ ދ ިއރ ަގއިާ ސިފައިންެގާ ނުވަތަާ ޖެނެރަލުންާ ބަެއއްާ ިއާާރިޓަޔަރކުރެވޭާ

މަސައްކަތްކުރ ާބޭބޭފުޅުންާއެފަދަާސްކޫލުތަކުެގާސްޕަަވއިޒަރުންނަށްާލައިެގންާކުދިންެގާތަޢުލީމ އިާ

ައޅުަގނޑުމެންާ މަސަްއކަތްކުރަމުންދ އިރުަގއިާ ބެހެއްޓުމަށްާ ރަނަގޅުޮގތުަގއިާ އަދަބުާ  180ކުދިންެގާ

މިކަ ދެމުންދ އިރުަގއިާ ޚިޔ ލުތައްާ މިފަހަދަާ އެކިފަހަރުމަތިންާ ސަރުކ ރުންާއަމިއްލައަށްާ ންކަންާ

ހޭދަތަްއާ ބޮޑެތިާ ކަންކަމަށްާ އެހެންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ހިތ މައ އެކީަގއިާ ވަރަށްާ ނުކުރ ކަންާ

ރަނަގޅަށްާާ ކިތަންމެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންީވކަމެއް.ާ މިއަދުާ ިމއީާ ކުރެވެމުންދ އިރުަގއިާ

ދިޔަސްާެއކުދިންެގާާޔުނިވަރސިޓީއެއްާހަދ ފައިާއެާޔުނިވަރސިޓީއަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދަރިންާވެއް

ދެވިފަިއާާ ތަރުބިއްޔަތުާ އެކުދިންނަށްާ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ ޤައުިމއްޔަތުާ  185އަޚްލ ޤ އިާ

އެީއާާ ދ ނެކަންާ ބިންދައިެގންާ ޅިނދުާ އެކުދިންެގާ ހިސ ބުންާ ހ ސިލްކުރެވޭާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ ނެތްނަމަާ

ޙަޤީޤަތެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ެގާތެރޭަގއިާޒުވ ނުންެގާމެދުަގިއާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ

ާާ އެކުދިންާއަހުލުވެރިކުރެވޭނެާމަުގތަްއ.ާާާާކަންކަމުެގާވަބ އަށްއޮތީާމަސްތުވ ތަކެއްޗ އިާއެހެނިހެންވެސް

ާާ ފެނިެގންާމިދަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާއަނެއްކ ާއިތުރުާސިޔ ސީާާމިމިއަދުާއަނެއްކ ާއިތުރަށް

ައޅު ތެރޭަގއިާ ކުރިމަތިލ ންތިބާިާކޯޅުންތަކެްއެގާ ޤައުމަށްާ ހ ސިލްކޮށްާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ  190ަގނޑުމެންނަށްާ

ކޯޅުމުަގިއާާ ސިޔ ސީާ މިއީާ މަންޒަރުތަކެއް.ާ ެގއްލިެގންދ ފަދަާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ މީހުންނަށްާ
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އެހެންނަމަެވސް، މިކަމ ާާއަތުވެދ ނެކަެމއް.ާ ތަޢުލީމާްާާާއަޅުަގނޑުމެންާ މަތީާ އ ދެ،ާ ވިސްނަންޖެހޭ.ާ

ހިސ ބެއްާާރ އްޖޭެގާވަކިާތުދެވޭާމިންަގނޑުާައޅުަގނޑުމެންާކަނޑައަޅ އިރުަގއިހ ސިލްކުރުމަށްާފުރުޞަ

ތަފ ތުނުކޮށްާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާމީެގާފައިދ ާލިބޭނެޮގތްާއޮންނަންޖެހޭ.ާއެއީާމ ލޭަގއިާާ

ކަންކޮޅުތަކުންާ އެކިާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ ެއއްކޮށްލުމުންާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ  195ހުރިހ ާ

ފަ ިގނަާ އަންނަންޖެހޭާ ހ ސިލްކުރަންާ ހޭދަތަޢުލީމްާ ބޮޑުާ އައިސްާ މ ލެާ ހަމާަާރ ތްތައްާ ކުރުމުންާ

ބަލ އިރުަގއިާާ މިންަގނޑަށްާ ބަލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއްއވަރުވޭ.ާ ދިއުމެކޭާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ މިތަނުންާ

ތަ ބިމުންާ މ ލޭެގާ ބޭތިްއބުމެކޭާ ދަރިންާ ހިފައިެގންާ ކުށްޔަށްާ ެގެއއްާ ކުށްޔަށްާާސިންަގޕޫރުަގއިާ ނެްއާ

ހިފައިެގންާދަރިންާބޭތިއްބުމެކޭާއެްއވެސްާތަފ ތެއްާނެތް.ާތަފ ތަކީާތަޢުލީމްެގާފެންވަރު.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ާާ ރ ްއޖޭެގ ބައްޓަންކުރަްއވ ާ މިކަންާ ސަރުކ ރުންާ ބަހ ލައިެގނ7ާާާާްމިނޫންޮގތަކަށްާ  200ސަރަޙައްދަކަށްާ

ާސަރުކ ރުާހިންގަވަންާޤަސްދުކުރައްވ އިރުަގއި،......ާ.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާ.ާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ 

ާ

 205ާ.ާ.ސަރަޙައްދުންވެސްާމިފުރުޞަތުާލިބޭނެޮގތް...7ާމިާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ މަނިކު

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ  210ާމެންބަރުންާމިާބިލަށްާވަރަށްާައވަހަށްާިއތުބ ރުކުރައްވ ާމިއަދުންާމިއަދަށްވެސްާާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ 

ާކޮށްދެވެންާއޮތްނަމަާމިކަންކޮށްދެްއވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.މިާފ ސްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ މަނިކު
ާ

ވ ހަކަދައްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހުަގއިާ މިއަދުާ ަވުގތުާޝުކުރިއްޔ .ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަވ ާ

އެީއ،ާާ ހަމަޖައްސައިފިން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިންތިޒ ެމްއާ އެހެންާ އެރުވޭނެާ މަޢުލޫމ ތުާ ހިނަގމުންދ ޮގތުެގާ

ާާ  215މިނެޓްވީމ ާއަމީންޢ ންމުާރަނަގބީލެއ4ާާާާްމިނެޓްާމިއަރުވަނީ.5ާާާާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް

އެ ައޑުއިްއވ ޖައްސަވ ލައްވ ނެ.ާ ޖައްސަވ ލެްއވުން()ާާލަދެްއވަބައްލަވ .ާ އެއްފަހަރުާާާާރަނަގބީލުާ

ާާ އޮތީ ބ ކީާ ދެންާ މ ނައަކީާ ޭއެގާ އަމީންޢ ންމ1ާާާުާއިިވވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ފަސްމިނެޓްވީމަާ މިނެޓޭ.ާ

ާާޖައްސަ މިޮގތަށް. އެީއާ ދެފަހަރު.ާ ޖައްސަވ ލެއްވުން()ވ ނެާ ާާާާރަނަގބީލުާ އެ މިނެޓ5ާާާްއެހިސ ބުންާ

މިފަހަރު އެއީާ އެސޯސިޭއޝަންަގއިާާާާހަމަވީ.ާ ޕ ލިމެންޓްރީާ ކޮމަންވެލްތުާ މިދިޔަާ ައޅުަގނޑުާ
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ދެއްިވޮގތުަގއިާބައެއްާމަޖިލިސްތަކުަގިއާ  220ޢަމަލުކުރަމުންެގންދިޔަޮގތެއް.ާއަދިާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާ

ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ާބޭފުޅުންނަށްާއެާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވުމަށްާެގންުގޅުްއވ ާއުސޫލެއް.ާއޭރުންާވ ހަކަފުޅުާާ

ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާާ ދެންނެވީމަާ ެއއްޗެއްާ ވަދެެގންާ އެދޭތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅަކަށްާ ދައްކަވ ާ

ދ އިރ ެގާާ އިސްދޫާ އަރުވަނީާ މިފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިވަޑަެއއްނުަގންނަވ ނެ.ާ ދަތިކަމެއްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ225 

ފެންވަރެއްަގއިާާާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ާާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާ އެކަމ  އެންމެންވެސްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަްއޔ ރުވަުމންދ ކަމީާ ާވަރަށްބޮޑަށްާޔުނިވަރސިޓީއެްއާ

މިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަމެއް.ާ ޝުކުރުއަދ ކުރަންޖެހޭނެާ އަދ ކުރަނީާާާއުފ ކޮށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރުާ

ރަނަގޅުކޮށް އަނެއްދުވަހަށްާ އެއްދުވަހުންާ ޙ ލަތުާ ތަޢުލީމީާ އެޅޭާާާ،ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޔުނިވަރސިޓީާ

 230ވެދިޔަާާާިއޤްތިޞ ދުާެގންޮގސްދެއްވިާވޭތުާފެންވަރަށްާޤައުމުެގާތަޢުލީމީާޙ ލަތ އިާޤައުމުެގާތަރައްޤީއ އި

30ާ ރައީސުާ ވިދ ޅުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާއަހަރޭާ ކުރީެގާ އަލްއުސްތ ޛް،ާ ލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ހުރިހ ާާއަލްއުސްތ ޛް ކަމެްއެގާ މިހުރިހ ާ ޝަްއކެއްނެތް،ާ ެއްއވެސްާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.ާ މައުމޫންާ

މިކަންތައްތަްއާާ ދެންާ އަރިހަށް.ާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ރައްދުކުރަންޖެހޭނީާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ޝުކުރެއްާ

އަނެއްދު ފުރިހަމަކޮށްާއެއްދުވަހުންާ މިއަށްވުރެާ ތަރައްޤީކޮށްާ ފެށިެގންާ މިއަދުންާ ވަހަށް،ާ

ެގނެސްދިނުމަށްޓަކައިާާ މިކަންާ އަަވހަށްާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ދިވެހިާ  235މިކަންތައްތައްކޮށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ މިއަދުެގާ މިފަހަރުާ ވަނީނަމަާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްަވއިފިކަމުަގިއާ

ޝުކުރުާ މިާވަރަށްބޮޑަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ބިލުާ މިާ އަދިާ އަދ ކުރ ނަން.ާ

ާާ ހުޅުހެންވޭރުެގ ދެއްވުމަކީާ ނިންމަވ ާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ ވ ހަކަދައްކ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާ

މެންބަރުާއެދިވަޑަިއެގތްާފަދަިއންާއަޅުަގނޑުވެސްާވަރަށްާއެދޭކަމެއް.ާމިކަުމަގިއާމ ިގނަާވ ހަކަތަކެްއާާ

ާާއަ ދަށްކ ކަށްނެތީމު. ާާޅުަގނޑުާ މިއީ ނިމިފައިވ ާާއެީއ،ާ ތައްޔ ރުވެާ މ ކުރިއްސުރެާ  240އަޅުަގނޑުމެންާ

ޔުނިވަރސިޓީަގިއާ ޮއވޭ.ާ ސުވ ލެއްާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ދެންާ ކަމަކަށްވަތީވެ.ާ

އަޅުާ ރ އްޖެތެރޭެގ،ާ އެހެންވީމަ،ާ ދަރިވަނުންނެއްނޫނޭ.ާ މ ލޭެގާ ކިޔަވ ނީކީއެއްާ ަގނޑުމެންާހަމައެކަނިާ

ނުވަތަާ ފަރ ތުންާ ޔުނިވަރސިޓީާ ތިބެންާ މ ލޭަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީަގއިާ ދަރިވަރުންނަށްާ ރަށްފުށުެގާ

ާާ ހަމަޖެހިެގން އެކޮަމޑޭޝަނެއްާ ފަރ ތުންާ ާާސަރުކ ރުެގާ ހަަމޖެހިފައިާކިޔަަވން ޮގތްތަކެއްާ ތިބެވޭނެާ

 245ނޭ.ާއެހެންނޫނިްއޔ ާމ ލޭަގިއާާއޮންނ ނެތޯއޭ.ާއެހެންެވއްޖެކަަމށްވަންޏ ާމިކަންާވަރަށްާކ މިޔ ބުކަމަކަށްވ 

ތިބު ޚަރަދުކޮށްެގންާ ފައިސ ާ ބޭރަށްޮގސްެގންާ ރ އްޖެންާ ހަމަތިބުމެކޭާ ވިދ ޅުވިާާާމެކޭާ މޫސ މަނިކުާ
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ފަދައިންާހަމަާޖެހޭނީާއެއްތ ކު.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންާރަނަގޅުޮގތަކަށްާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާއަތްފޯރ ާ

ހައްދަވ ދެްއވުމަ ކަަމކަށްާ ކުރެވޭނެާ އެދޭކަމެއް.ާާހިސ ބުަގއިާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކީާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ250 

ޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތުއަރުވ ނީާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކު ެއއަށްފަހުާ ރަޝީދަށް.ާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ޅުދުއްފުށިާއެއަށްފަހުާ

ދ އިރ ެގާާ އުނޫގފ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މޫސ އަށް.ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ

ާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީއަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ255 

ާއްާއުފެްއދުމުެގާ.ާއެންމެާފުރަތަމަވެސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީއެعليكم ާاسالم ާهللاާبسم ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އޮފްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ މިނިސްޓްރީާ ޚ އްޞަކޮށްާ ސަރުކ ރަށ ިއ،ާ މިއަދުެގާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުާ

މެންބަރުނާްާ އެހެންާ ބަެއއްާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ އެޑިޔުކޭޝަނަށްާ

ރަތަމަާލިސްޓްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވަރަށްާހެޔޮހިތުންާހ މަކުރެއްިވެގންާމިާޝުކުރުެގާއެންމެާފު

ދަށާްާ ވަރަށްާ ތަޢުލީމީޮގތުންާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އަނދިރިާ ވަރަށްާ ރ އްޖެާ ފަރ ތަކީާ  260ފ ހަަގކުރަންޖެހޭނެާ

ހުރިހ ާސިއްރުތަކެްއެގާ ކުރިއަރ ފަިއވ ާ މިާ މިއަދުެގާ މިޙ ލަތަށްާ ޙ ލަތުންާ އެާ ވަނިކޮށްާ ޙ ލަތެއްަގއިާ

ބަދަލުކު ކަންތައްޙ ލަތަށްާ އިސްކޮށްާ ވަރަށްާ ދައުރެއްާ އެއްާ ބޮޑުާ ެއންމެާ ވަރަށްރުމުަގއިާ ާތަްއާ

އަލްއުސްތ ޛްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރީެގާ ެގންދެވިާ ފައްޓަަވއިެގންާ ކްރިއޭޓިވްކޮށްާ

ވ ހަކައަކީ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އޭެގފަހުަގއިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.ާ ޤައުމީާާާާ،މައުމޫންާ

ތަންކޮޅެއްާާ ފެށުންާ މިމަސައްކަތްާ މަޝްރޫޢު،ާ ހެދުމުެގާ  265ވެއްޖެ.ާާލަސްެވސްޔުނިވަރސިޓީއެއްާ

މިމަސައް ބަރަކ ތްލަްއވ ށިއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ މިއަށްާކަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ާ.

ާިމާާވަނަާމ ްއދ ގައ44ާާިަވނަާޗެޕްޓަރުެގ9ާާާާހުށަހަޅ ލަންާބޭނުންވ ާބައެއްާއިޞްލ ޙްތަކަކީ،ާބިލުެގާާ

ެއކުެވެގންާ ދޭތިާ ެއާ ކޮލެޖްާ ކުއްލިއްޔ އ އިާ ިމއަންނަާ މ އްދ ތަކުަގއިާ މިއަންނަާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ

ޔުނިވަރސިޓީއެއްާއުފެދުމުެގާމައްސަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުާހަަމާވަރަށްާއިޙްލ ޞްތެރިކޮށްާސަރުކ ރަށްާ

ޭއެގ ކުއްލިްއޔ ާ ހަދ އިރުަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ މީަގިއާ ބޭނުންާ ނުލ ާާާާދަންނަވ ލަންާ  270ތެރެައށްާ

ހެދޭކަހަލަާޮގތަކަށްާބައްޓަންކުރަން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާސަތޭކައިންާސަތޭކަާނުވަތަާ

ސައްތައިންާސައްތަާއިސްލ ީމާޤައުމެއްަގއިާިއސްލ މިކްާޔުނިވަރސިޓީެއއްާމިހ ރުާހުންނަންޖެހޭނެ.ާާ

އަޅުަގނޑުާ ދުނިޔެއަކީާ ރ މިހ ރުާ މިީއާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާ ާާމެންާ ޖަހ ލަ،ާޅު ޖަހ ލަާ މިހެންާ ކުރީަގިއާ
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ޤައުމެއްާާ ދ ާ ދުވެލ ފައިާ ކަނޑުތަކުަގއިާ މ ސިންގ ާ ބޮޑެތިާ ޤައުމެއްނޫން.ާ އޮންނަާ ޖަހ ލަާ ފަލިޖަހ ލަާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް،ާ ހުންނަންޖެހޭނެާ މިޤައުމުަގިއާ ތެރޭަގއިާ މިޤައުުމެގާ އެހެންވީމަ،ާ  275މިއީ.ާ

ޔުނިވަރސި ފެންވަރުެގާ ދުނިޔޭެގާ މުޅިާ ސަތޭކައިންާާޔުނިވަރސަލް،ާ މިއީާ ިއސްލ މިކަލީ.ާ ޓީެއއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ މިކަންކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކޮންމެހެންވެސްާ ޤައުމަކަށްވ ތީާ އިސްލ މީާ ސަތޭކަާ

ނަމުަގިއާާ މައުހަދުއްދިރ ސަތުލްާއިސްލ މިއްޔ އެްއެގާ ބަލ އިރުާ ތ ރީޚަށް.ާ ކުއްލިއްޔ ެގާ ބަލ ލަންޖެހެނީާ

އުފެ އެތަންާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ އޮތީާާއުފެދުނަސްވެސްާ އެއްބަސްވެފައިާ ޤައުމުތަކުންާ އިސްލ މީާ ދުމުަގއިާ

ުއފެއްދުމުެގާާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ އޭރުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެޮގތުންާ އުފައްދަން.ާ  280ޔުނިވަރސިޓީއެްއާ

ސޯސްާނެތީ.ާއޭލެވެލްާނިންމައިެގންާނިކުންނަާކުދިންެގާއަދަދުާމަދީ.ާކުއްލިއަކަށްާމިކަހަލަާކަމެްއާ

ނިވަރސިޓީއެއްާނުއުފެއްދުނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެޤައުމުތަކުންާއެްއބަސްީވާާކުރ ނެާމީހުންާނެތީމަާޔު

އެ ނުއުފެއްދުނަސްވެސްާ އަދިާ ހުއްޓ ނުލަން.ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ އެހިސ ބުންާ މަޢުޙަދެްއާާާމަސަްއކަތްާ

ތަރައްޤީކުރަން. މިކަންާ އުފައްދަިއެގންާ ނަމަވެސްާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްާ ާާާާނުވަތަާ ަގިއ2010ާާާާމިހ ރު

 285ާޔުނިވަރސިޓީެއއްާމިތ ާހެދުމުެގާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްވަނީާކުރެވިާނިމިފައި.ާކޮލެޖްާއެީއާއިސްލ މިކް

ހެދުަމށްވަނީާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށްާ އިސްލ ިމކްާ އެީއާ ކުއްލިްއޔ ާ ހެދުމަށ ިއ،ާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށްާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމ ފައި.ާ ހުރިހ ކަމެއްާ ސަރުކ ރުންާ މިާާާކުރީެގާ

ސަތޭކައިންާސަތޭކަާމުސްލިމްާޤައުމަކަށްވ ތީާއިސްލ މިކްާޔުނިވަރސިޓީއެއްާއެޅުމުެގާމަޤްޞަދުަގިއާާ

މަޤްޞަދެއްާޙ ސިލްކުރުމުެގާ މިހުރިހ ާ ތަނެްއާކުއްލިްއޔ ައކީ.ާއެހެންވީމަ،ާ ައއިާ ތަރައްޤީކުރެވެމުންާ

ހިން ފަންޑެއްދީެގންާ ހުރިހ ާ ޤައުމުތަކުންާ އިސްލ މީާ ދުނިޔޭެގާ މިެގންދިޔަާާބޭނުމުަގއިާ  290ަގމުންާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ކުރެވޭކަހަލަާ މިކަންާ ެގއްލުވ ނުލ ާ މުރ ދުާ އެމީހުންެގާ ކުއްލިްއޔ ާ

ކުދިންާ ހުރިހާ  ނިމިެގންމިދިޔަާ މިހ ތަނަށްާ މަޢުޙަދުންވެސްާ އަދިާ ކުއްލިްއޔ ާ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ.ާ

އެެގން ކިޔަވަމުންާ ނިމިެގންވެސްާ ކިޔަވ ާ މިހ ރުާ ކިޔަވައިދީާާކުއްލިްއޔ އިންާ ކުދިންނަށްާ ހުރިހ ާ ދ ާ

ރ އްޖޭަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ އިސްލ މިކްާ ބޭނުމަކީާ ޙަޤީޤީާ ތަރައްޤީކުރުމުެގާ މިހ ހިސ ބަށްާ އެތަންާ

މިބިލުާ ެގއްލުވ ލަިއެގންނުވ ނެ.ާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިމަޤްޞަދުާ އެހެންވީމަ،ާ  295ހުރުން.ާ

ޔުނިވަ ކޮލެޖްއ އިާ ވަރަށްާފަރުމ ކުރެއްިވއިރުަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްކޮށްލ ފައި.ާ މިއޮތީާ ރސިޓީާ

އޭެގާާ ހަމަާ ޔުނިވަރސިޓީެއއް.ާ ޤައުމީާ ހުންނަންީވ،ާ ރ އްޖޭަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީއެްއާ ޤަބޫލުކުރަންާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގތް.ާާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ޔުނިވަރސިޓީއެއް.ާ އިސްލ މިކްާ ހުންނަންޖެހޭނެާ އަނެއްފަރ ތުަގއިާ

ާާ ކުއްލ44ާާިއެހެންވީމަ، ހެދޭޮގތަށްާނުވަތަާ މަސްހުނިވެެގންާ ދޭތިާ ވަދެެގންާ މީެގތެރެއަށްާ އްޔ ާ

މިހުށަހަޅަނީާ އިޞްލ ހުާ އަޅުަގނޑުާ އިންކ ރުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ހެދުމަށްާ  300ޔުނިވަރސިޓީާ
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އެއީާާ ކުއްލިްއޔ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޔުނިވަރސިޓީެއއް.ާ ޤައުމީާ ހުންނަންީވާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ

ނަމުަގއި ޔުނިވަރސިޓީއެްއެގާ ިއސްލ މިކްާއިސްލ މިކްާ ބިލްޑްކުރެވެންވީ.ާ ރަނަގޅަށްާ ހަމަާ ާ

އިތުރުާާ މިވ ހަކަ،ާ އިތުރަށްާ ހުންނަންޖެހޭނެ.ާ ރ އްޖޭަގިއާ ކޮންމެހެންވެސްާ ހަމަާ ޔުނިވަރސިޓީއެްއާ

ައޅުަގނޑަށްާާ މަރުޙަލ ަގިއވެސްާ ކޮމިޓީާ އަދިާ ދައްކ ާ އިތުރަށްާ ިމވ ހަކަާ ލިބިއްޖިއްޔ ާ ފުރުޞަތެއްާ

ައޅުަގނ ލިބިއްޖިއްޔ ާ މިީއާވަރަށްާާމިފުރުޞަތުާ ބޭނުން.ާ ދަްއކަންާ ތަޢުލީމީކޮށްާމިވ ހަކަާ ވަރަށްާ  305ޑުާ

ނުރައްކ ތެރިކަމެއްާއިސްލ މިކްާޔުނިވަރސިޓީއެއްާރ އްޖޭަގިއާނުހުރުންާއެއީާމިހ ރުާމުޅިާދުނިޔޭެގާާ

އިސްލ ީމާ ސަތޭކަާ ސަތޭކައިންާ އައިބުކަމެއް.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިސްބަތުންވެސްާ

ދުނިޔޭ ޔުނިވަރސިޓީއެްއާާޤައުމެއްާ އިސްލ މިކްާ ތަނެއްަގއިާ އެކަހަލަާ މަދުވ ނެ.ާ ަގއިާ

ާ...40ާާ،ާާ%50ނެތް.ާ%

ާ310 

ފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާާ ރަޝީދަށްާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށިާ މޫސ އަށްާާާއެރުވުމަށްފަހުާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ

މ ރިޔާ  މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޮގޅިާ ެއއަށްފަހުާ އަރުވ ނީ.ާ ފުރުޞަތުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދީދީއަށް.ާ އަޙުމަދުާ

 315ާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާ

ާާ
މިމަޖިލީހަށާްާާމެްނބަރުާާިވލުފުށިާދ އިރ ެގާ މިބިލުާ މިއަދުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ޖެނެރަލްއަށްާ އެޓަރނީާ އަދިާ މިނިސްޓަރާ ެއޑިއުކޭޝަންާ ހުށަހަޅައިދެއްިވކަމަށްޓަކައިާ

އަޅުަގ އ ދެ،ާ ބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަަވން.ާ ވަރަށްާވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ ނޑުާ

 320ބޭނުންތެރިާއަދިާައޅުަގނޑުމެންެގާމިޤައުމަށްާިމވަުގތުާވަރަށްާމުހިންމުާތަނެކޭާމިާޔުނިވަރސިޓީއެްއާާ

ތަޢުލީމްާ ދިރިުއޅެމުންދަނީާ މިއަދުާ ބޮޑުބައެްއާ އ ބ ދީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ހުރުމަކީ.ާ

ދަންނަވ  އަޅުަގނޑުާ އ ބ ދީއެއްާާޙ ސިލްކުރަން.ާ ހަމަާ ބޮޑުާ ތެރެއިންާ ޒުވ ނުންެގާ ނީާ

އެީއާާ ޙ ސިލްކުރުމަށްޓަކައި.ާ ތަޢުލީމްާ ޤައުމުތަކުަގއޭާ އެކިާ އަވަށްޓެރިާ ދިރިއުޅުްއވަމުންދަނީާ

ކުރީެގާ އަދިާ ނެތުމުން.ާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ މިކަހަލަާ މިއަދުާ ޤައުމުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މަސައްކަތްކުރަ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ރ އްޖޭަގއިާސަރުކ ރުންވެސްާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދިޔަކަންާ  325މުންާ

އޮތީާާ އެކަންާ ނިމިދިޔައިރުވެސްާ އެސަރުކ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤ އިމްކުރުަމށް.ާ ޔުނިވަރސިޓީއެްއާ

ނުވެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއކަމުެގާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަމުންދިޔަ.ާހަމައެހެންމެާއެސަރުކ ރުންާކުރިާ

ކ ރުންާވަރަށްާބޮޑުާއިސްކަެމއްދީާމިސަރުކ ރުެގާމިާޅަފަތުަގއިާމިހާ މަސައްކަތ އިާުގޅިެގންާމިސަރު
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ކުރީކޮޅުަގއިާމިކަމަށްާވަރަށްާޚ އްޞަާއަހައްމިްއޔަތުކަެމއްާދެއްަވއިެގންާމިއަދުާމިބިލުާހުށަހަޅުއްވ ާާ

ދަރިންނަށްާއަދިާމިޤައުމަށްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާމިސަރުކ ރުންާވަރަށްާ  330މީެގާމަންފ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުާާބޮޑު މިސަރުކ ރަށްވެސްާ ެގންދަވ ތީވެާ ކުރަްއވަމުންާ މިކަންާ އިސްކަމެއްދީެގންާ ާ

މިޤ ނޫނަށްާ އެބައޮތްާ ލިޔެފައިާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މިބިލުަގއިާ ެއއީާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ ފަށ ތ ާ 7ާޢަމަލުކުރަންާ ލިބިެގންދ ނެއޭ.ާާ ޚިދުމަތްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ތެރޭަގއިާ ދުވަސްާ

އޮތްާާކަންދިމ ކުރިޮގތު ސައިޓުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ރޭަގއިާ ރަނަގޅުކަމުންާ ނަސީބުާ ައޅުަގނޑުެގާ ންާ

މިންވަރަކަށްާާ ބޭނުންވިާ ވިސްނަންާ މިކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނެތް.ާ އެޖެންޑ ެއއްާ  335މިއަދުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ މ ކުއްރިއްސުރެވެސްާ މިކަމަކީާ އެކަމަކު،ާ ނުިވސްނަން.ާ މިކަމަކ ެއއްާ އަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކަައކީާާއެބައި ޔުނިވަރސިޓީެއްއެގާ އަދިާ އެބައަންނަކަން.ާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ މިާ ނޭގާ

ވ ހަކައެއް. އަންނަާ ދެކެވެމުންާ ަގދައަށްާ ަވރަށްާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޮއތްކަމެއް.ާާ ބޭނުންވެފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބެލެނިވެރިންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ދަރިވަރުންާ

މިާހަމަ ބެހިެގންދ އިރުަގއިާ ސަރަޙައްދުތަކަކަށްާ ރ އްޖެާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ  340އެއ ިއއެކުާ

ދިޔައިރުަގިއާާ ލ.އަށްާ މިދޭތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުާ ފުޅ ވެެގންދ ނެތޯ.ާ މިންވަރަކަށްާ ކިހ ާ ޔުނިވަރސިޓީާ

ައހ ލީ މީހެްއކައިރިާ އަޅުަގނޑުާ އަޅ ފަިއ.ާ އެތ ނަގއިާ އެބަހުރިާ ބިލްޑިންގއެްއާ ބޮޑުާ އެއީާާާާވަރަށްާ

ޕްރޮވިންސްާާ މަސައްކަތްކުރައްވަނީާ ޭއނަާ ބުނި،ާ ކައިރިާ އަޅުަގނޑުާ މީހަކުާ އެތ ާ ކޮންތަނެއްތޯ.ާ

ކުރަންހުރާިާ ކަެމއްާ ކޮންމެވެސްާ މިކަހަލަާ އެީއާ ވިދ ޅުވިާ ކައިރީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އޭނަާ އޮފީހުގައި.ާ

 345ައޅުަގނޑުާހިތަށްއެރީާާާތަނެއްކަމަށޭާތިމަންނައަށް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތްހަމަޖެހުނު،ާވަރަށްާއުފ ވި.

ެއބަދެއޭ.ާ އިސްކަެމއްާ އަހައްިމއްޔަތުކަެމއް،ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ތަޢުލީމަށްާ މިާ މިސަރުކ ރުންވެސްާ

ވެއްޖިއްޔ ާާ ހަދައިފިކަމަށްާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށްާ އެތަންާ ޕްރޮިވންސްަގއިާ އެާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

އެާދެއަތޮޅުަގއިާމިވަރުާތަނެއްާާާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ާތ،ާލ.ާމިއީާއ ބ ދީާބޮޑުާދެއަތޮޅު.

މ ލެއަށްާ އެކުދިންާ ނޫންނަމަާ ދަރިަވރުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެއްޖިްއޔ ާ ޤ އިމްކުރެިވއްޖެކަމަށްާ

 350އަންނ ކަށްނުޖެހޭނެ.ާމިތަނުަގއިާމިއުޅެންޖެހޭާނިކަމެތިާޙ ލުަގއިާއުޅޭކަށްނުޖެހޭނެ.ާމިތ ނަގއިާމިޖެހާޭާ

ޖެހޭކަށްނުޖެހޭނެ މިހ ރުާ ވެެގންާާޓްރެފިކްަގއިވެސްާ މިތަންާ ތަނަކަށްާ ޖަކ ޓ ކަހަލަާ އިންޑޮނޭޝިއ ،ާ ާ.

ހިނގައްޖެާޓްރެފިކްާމައްސަލަ.ާއެހެންވެެގންާއަޅުަގނޑުާޓްރެފިކްެގާވ ހަކަާމިދަންނަވ ލީ.ާސްކޫލަށްާ

މިހ ރުާާ ނުކުންނަންޏ ާ ވެހިކަލްއެްއަގއިާ މިތ 10ާާާާދ ންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ކުރިންާ މިނެޓްާ

ާާ މިނެޓްާކުރިންާނުކުންނަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށ15ާާާްާނުކުންނަންޖެހޭނެާނޫންނަމަ

ެއކިާާ ރ އްޖޭެގާ ލިބިެގންދ ނެާ ލުިއތަކެއްާ ކަންތައްތަކަށްވެސްާ އިޖްތިމ ޢީާ  355އަޅުަގނޑުމެންެގާ
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ޮގސްފިކަމަށްެވއްޖިއްޔ .ާާ ޤ ިއމްކުރެވިެގންާ ޔުނިވަރސިޓީތަކެއްާ މިކަހަލަާ ސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ

މިާ ައޅުަގނޑުާ ޔުނިވަރސިޓީާާއެހެންވީމަ،ާ މިާ މިނިސްޓަރަށްާ އެޑިއުކޭޝަންާ އިލްތިމ ސްކުރަނީާ އަދުާ

ބޮޑަށްާ އެންމެާ ނޫނޭ.ާ މ ލޭގައެއްާ ހަމައެކަނިާ ފަށަންވ ނީާ ކިޔަަވއިދޭންާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ

ެއކިާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ ކަންކޮޅުތަކުަގއޭ.ާ ެއކިާ ރ އްޖޭެގާ އިސްކަންދެްއވަންވ ނީާ

 360މިސަރުކ ރުންާވަރަށްާބޮޑަށްާޕްރޮވިންސްެގާވ ހަކަާދައްކަވަމުންދ ތީާއަޅުަގނޑުާާޕްރޮވިންސްތަކުަގިއ،ާާ

މިދަންނަވަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާމައްސަލަެއއްާނެތްާލ،ާތ.ާކިޔ ފައިާބެހެއްޓިޔަސްވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކިޔަންާ އެހެންާ ނެތް.ާ ކިޔ ނެކަމެއްާ ޕްރޮވިންސްާ ކޮންމެހެންާ ބަހައްޓ ތަން.ާ ސަރަޙައްދުަގއިާ

އްޖިްއޔ ާއެހެންާކިޔަިއެގންާނަމަވެސްާެއކަންާކޮށްފިއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއޭެގާޚިދުމަތާްާބޭނުންވެ

ލިބިެގންދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިހ ޔަތަށްާބޭނުންވެފައިވ ާާ

ބެލެނިވެރިންާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ައވަސްކުރަންވެފަިއވ ކަންާ ވަރަށްާ މިކަންާ  365ނޫންނަމާަާކަމެކޭ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންާތަޢުލީމަށް،ާއެމީހުންާއެތިބެނީާައޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާކީްއވެފަިއކަމެއް.ާާ

ކުރަމުންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބުރަާ ަވރަށްާ ާ ހޯދަދިނުމަށްޓަކައިާ ތަޢުލީމްާ ދަރިންނަށްާ މިކަމ ހެދިެގންާ

ާާ ްގރޭޑް މީހ8ާާުއެެގންދަނީ.ާ އަތޮޅުތަކުންާ އެހެންާ ައޅުަގނޑުާާނުުއފެއްދިެގންާ ެގނެސްެގން،ާ ންާ

ނިސްބަތްވ ާާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަންތޯ،ާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގބީލަށް.ާ ދެވަނަާ ދެންާ ނިންމ ލ ނަންާ

ާާ ްގރޭޑް ރަށުެގ8ާާާމަޑިފުށީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގނެސްެގންާ ކުދިންާ ލ.އަތޮޅުންާ  370ނުއުފެއްދިެގންާ

ެއކުދިންނަށްާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދީެގންާއެތަނު ާާރައްޔިތުންާ އުފެއްދީ.ާއެހެންވީމ ،8ާާާާަގއިާްގރޭޑް

މިއީާރައްޔިތުންާތަޢުލީމަށްާބޭނުންވެފައިތިބިާމިންވަރުާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާާ

މިއީާވަރަށްާރަނަގޅުާބިލެކޭ.ާމިބިލުާބަލައިަގންނަންާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަމޭ.ާދެންާއިއްޔެަގއިާމިތާ 

ކޮ އެާ ކޮންމެއަކަސްާ ބިލަކަށްާ އޭތިާއޮތްާ އިްއޔެައށްާ އިއްޔެއިންާ ނިންމިއްޖެާ ފޮނުވަންާ މިޓީއަށްާ

ނިމެންދެން،ާއެކީއެކަށްާނިންމ ލ ފައިާ  375ނުނިންމ .ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމިބިލުާ

ިމރޭވެސްާާ ހުކުރުދުަވސް.ާ މ ދަމައަކީާ ދެންާ ދަންމ ލަން.ާ ދިުގާ މިޖަލްސ ާ ނިންމ ލ ޮގތަށްާ މިޖަލްސ ާ

ާާ މަސައްކަތްކުރެވިދ ނެ.ާކޮށްެގންނަމަވެސްާމިާކުރިއަށްާެގންޮގސްާމިބިލުާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނިންމަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

 

ޢަބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އަޅުަގނޑުާ  380ދުލްޣަފޫރާުާޝުކުރިއްޔ .ާ

މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޮގޅީާ އެރުވުމަށްފަހުާ ފުރުޞަތުާ މޫސ އަށްާ

ޖަމ ލާްާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އެއަށްފަހުާ ދީދީއަށް،ާ އަޙްމަދުާ
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ދ އިރ ެގާާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ެމންބަރުާޢަބޫބަކުރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާ.

ާ385 

ބިލުާާާދ އިރ ގެާާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރު ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޝުކުރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސާ މެންބަރުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާ ާދަންނަވަން.ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ

ިވސްނުންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންެގާ އުފެދިެގންދ އިރުާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ޤައުމީާ މިާ ހަމައެއ ެއކުާ

ނަނާްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ އުފެދޭާ މިާ ެއޮގތުންާ އެބަހުރި.ާ ކަންތަްއތައްާ ބައެއްާ ބަހައްޓަންޖެހޭާ

ނިސްބަތްކު ބޭފުޅަކަށްާ ދ އިރ ެގާ ތަޢުލީމީާ މުހިންމުކަމެއްކަމުަގިއާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވަރަށްާ  390ރުމަކީާ

އަޅުަގނޑުާދެކެން.ާސަބަބަކީ،ާރ އްޖޭެގާފުރަތަމަާސެކަންޑަރީާސްކޫލެްއާއުފެދިެގންދިޔައިރުާނޮދަނާްާ

ާާ އޭެގ އަހަރުފަހުނ5ާާާްާސެކަންޑަރީާސްކޫލްާއަދިާސަދަންާސެކަންޑަރީާސްކޫލްާނަންާދިނުމަށްފަހުާ

ބަދަލުކުރަންޖެ އޮތީާ ނަންވެސްާ ޝަޚްޞީާއެތަންތަނުެގާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ އެހެންކަމުންާ ހިފައި.ާ

ޔުނިވަރސިޓީާ ޤައުމީާ އެއަށްފަހުާ ދިނުމަށްފަހުާ ޔުނިވަރސިޓީއަށްާ މިާ ނަންާ ބޭފުޅެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ

 395އޭެގާފަހަތަށްާއަންނ ނެޮގތަކަށްާމިާޔުނިވަރސިޓީެގާނަންާބައްޓަންކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުެވސްާވަރަށްާާ

ޤައުމީ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބަކަށްާއެދޭކަމެއް.ާ މައިަގނޑުާ މިޖެހެނީ،ާ އަޅަންާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ާ

އަޅުަގނޑުާދެކެނީާރ އްޖޭެގާމަތީާތަޢުލީމްާޙ ސިލުކޮށްެގންާތަފ ތުާދ އިރ ތަކުންާބޭފުޅުންާއައުމުންާ

ޤައުމީާާ ރ އްޖޭެގާ އެހެންކަމުންާ ހުންނަނީ.ާ ޚިޔ ލުާ ތަފ ތުާ ވިސްނުމ އިާ ތަފ ތުާ އެބޭފުޅުންެގާ

ހެދިެގން މިާޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ކަންތަްއތައްާ އ ލ ކުރުމުެގާ ޤައުިމްއޔަތުާ ރ އްޖޭެގާ ދ އިރުަގއިާ

މަދަރުސ އިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ކޮންމެހެންާ ކުރުމަކީާ  400ޔުނިވަރސިޓީއިންާ

ބުނުމަކާީާ ދަރިވަރުންނޭާ ނޭނޭގާ މުޚ ޠަބުކުރަންވެސްާ ރީތިކޮށްާ މީހަކ ާ ދަރިވަރުންނަކީާ ނިކުންނަާ

ދ އިރ އަ އެޑިއުކޭޝަންާތަޢުލީމީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިމކަންާ ނުވ ނެ.ާ ބަހަކަށްާ ކުޑައިމީސްާ ބުނެޭވާ ށްާ

ނިކުންނަާ ޙ ސިލުކޮށްެގންާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ އެހެންކަމުންާ ޤަބޫލުކުރަްއވ ނެ.ާ މިނިސްޓަރވެސްާ

ހެވަށްާ ލ ބައ ިއާ ޤައުމަށްާ ވިސްނުންހުރިާ ޤައުމުެގާ ފައިދ ހުރިާ ޤައުމަށްާ ދަރިވަރުންނަކީާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާާމަސައްކަތްކުރ ނެ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ދަރިވަރުންނަށްާ ލޯބިހުރިާ  405ޤައުމީާ

ފުރުޞަތުތައްާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ ހެދިެގންާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ ޤައުމީާ ހަމައެހެންމެާ ފ ހަަގކުރ ކަމެއް.ާ

މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިނުމަކީާ އިސްކަމެްއާ ވަރަށްބޮޑުާ ރ އްޖެތެރެއަށްާ ލިބެމުންދ އިރުަގއިާ

ފުރުޞަތުތައްާޤަބޫލުކު ތަޢުލީމުެގާ މަތީާ ލިބުނުާ ރ އްޖެއަށްާ ތ ރީޚުަގއިާ ދިުގާ ވޭތުވެދިޔަާ ރަންޖެހޭނެ.ާ

ާާ ހދ.އަތޮޅަކީެވސް ދ އިރ ،ާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ މ ލެއަށް.ާ ދެވިފަިއވަނީާ 24ާާޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ
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ތަޢުލީމުެގާ މަތީާ ނަމަވެސްާ ދ ިއރ އެއް.ާ ެއކުލެިވެގންވ ާ އ ބ ދީއެއްާ ބޮޑުާ ިގނަާ  410ާހ ހަށްވުރެާ

ަވރަށްމަދު.ާާ ދ އިރ ަގއިާ އެާ ދަރިވަރުންާ ތިބިާ ޙ ސިލުކޮށްެގންާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ ލިބި،ާ ފުރުޞަތުތައްާ

އެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާޑިމޮކްރަސީައކަށްާޮގސްާމިާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާކަންތައްތަްއާާ

މިދ އި މީހުންާ ތަޢުލީމީާ ކުރެވޭނެާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނެތް.ާާހިންަގންބަލ އިރުާ ރ އަކުާ

ިމފެންނަނާީާ މިހ ރުވެސްާ އޭރުވެސްާ ސަބަބުންާ އޮތުމުެގާ ތަރަްއޤީނުވެާ ވަޞީލަތްާ އިންޞ ނީާ

ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ މަޤ މުތަކުަގއިާ ޢަްއޔަންކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ ނުވަތަާ މަޤ މުތަކުަގއިާ  415ސަރުކ ރުެގާ

އެބޭ ވ ންމިޖެހެނީާ މިހެންާ އުޅެންޖެހޭތަން.ާ ފަހަތުަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ ފުޅުންނަކީާއަބަދުވެސްާ

ޤ ބިލުާ ކުރެވޭވަރުެގާ ކަންތައްތަްއާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިފ ޢުކޮށްާ އެމަޤ މުތައްާ ތަޢުލީމީޮގތުންާ

ޔުނިަވރސިޓީާ މިާ ރ އްޖެތެރެއަށް،ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ނުވ ތީ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ތަޢުލީމްާާ މަތީާ ބޭފުޅުންނަށްާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ދ އިރުަގއިާ ސަރުކ ރުންާހެދިެގންާ ފުރުޞަތުތައްާ

ެއދޭކަމެއް.ާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީާ ދަށުންާ ޢިނ ޔަތެްއެގާ  420ކޮންމެވެސްކަހަލަާ

ހަމައެހެންމެާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާސަރަޙައްދުެގާއެހެންާޤައުމަކަށްޮގސްާޔުނިވަރސިޓީާތަޢުލީމާުާ

ާާ ޑިްގރީާކޯހެއްާހަދަންާއައިސްާމ ލޭަގއިާހުރުމުެގާޙ ސިލުކުރަންާހޭދަކުރ ާފައިސ އަކީާމިޤައުމުަގއި

މ ލީާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ މިާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންކަމުންާ ޚަރަދެއް.ާ ައުގހެޔޮާ ޚަރަދަށްވުރެވެސްާ

ައޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ޮގތަށްާކަންތައްތައްާާ ޢިނ ޔަތްތަކެއްާދީެގންާނޫނިްއޔ ާމިާޔުނިވަރސިޓީަގިއާ

އަޅުަގ ދަތިކަމަކަށްވ ނެ.ާ ސްރީލަންކ އަށްާާކުރުމަކީާ ނުވަތަާ އިންޑިއ ާ އަވަށްޓެރިާ  425ނޑުމެންާ

ޔުނިވަރސިޓީާޑިްގރީާކޯހެއްާހަދަންޮގސްާހޭދަކުރަންޖެހޭާފައިސ ެގާއަދަދަކީާމިއަދުާމަދުާއަދަދެއް.ާާ

މަތީާ މިއަށްުވރެާ ހުންނަންާ މ ލޭަގއިާ ޙ ސިލުކުރަންާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ ކުއްޖަކުާ ރ އްޖެތެރޭާ ނަމަވެސްާ

ޚަރަދު ފައިސ ާ ހަމަޖެހިެގންާއަދަދަކަށްާ ފަސޭހަތަކެއްާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ އެހެންކަމުންާ ކުރަންޖެހޭ.ާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ފައިދ ާ ފުރިހަމަާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މިާ ނޫނީާ ސަބަބުންާ ދިއުމުެގާ

ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެހެންކަމ އެކުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ  430ނުފެންނ ނެކަންާ

މިބި ައވަހަކަށްާ ދެކެން.ާވީހ ވެސްާ ގ އިުމކުރެވޭތަންާ ޔުނިވަރސިޓީާ މިާ ނިމިާ ކަންތައްތައްާ ލުެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާ

ާ

ދީދީއަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަޙްމަދުާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުއތުރުާ މަްއޗަންޮގޅީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 435ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރަށް.ާފުރުޞަތުާއެރުވުމަށްފަހުާމ 

ޙަސަންއަށްާ ރަފީޤްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ އެއަށްފަހުާ
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އަރުވ ނަން.ާާ މަޖިލިސ3ާާާްާފުރުޞަތުާ ސަބަބަކީާ މިދަންނަވ ލ ާ ކުރިއަށްާ ނަންާ ބޭފުޅެއްެގާ

ތިއްބެިވާާހިނަގމުންދ އި ކޮމިޓީތަކުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހިނގ .ާ ކޮމިޓީތައްާ ބައެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރުާ

ިއވިަވޑަިއަގންނަވ ނެތީާނުވަތަާސެކެރެޓޭރިޭއޓުންވެސްާާ ބޭފުޅުންވެސްާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ލ ާއަޑުާ

ާާ އެދެނީ. އަޅުަގނޑުާ ދެއްވުމަށްާ ވަޑަިއެގންާ މިކޮޅަށްާ އެބޭފުޅުންާ  440އޭރުންާމަސައްކަތްކުރައްަވިއެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމިާބަހުޘްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނީާއަޅުަގނޑުެމންާމިާއެއްބަސްވެފަިއވ ާތަރުތީބުންާއެާ

މިހ ރާުާ އަޅުަގނޑުާ ރޫޙުަގއި.ާ ެގންދިއުމުެގާ ކުރިއަށްާ އުސޫލުންާ ހަމަހަމަާ ޕ ޓީތަކަކަށްާ ހުރިހ ާ

ާާ ެގާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީާަގއިާއިޖްތިމ ޢީާކަންކަމ9:30ާާުތިބޭފުޅުންނަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން

ދ އިރ ެގ2ާާާާ އުތުރުާ މައްޗަންޮގޅީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ފެށޭނެާ ކޮޓަރީަގއިާ ކޮމިޓީާ ނަންބަރުާ

 445ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

އެސޯސިާާާ.`ާދ އިރ ގެާާއުތުރުމައްޗަްނޮގޅިާ ޕ ލަމެންޓްރީާ ކޮމަންވެލްތްާ މަނިކުފ ނުާ މިނޫނަސްާއ ދެ،ާ އަދިާ ާއޭޝަންސްއ އިާ

ާއެހެންާމީޓިންގތަކަށްާވަޑައިެގންާއެތަންތަނުންާލިބޭާތަޖުރިބ ެގާއަލީަގއިާމިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާާާާާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީމެންބަރުާ

މަޖިލީހަކަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރެޭވާ މަސައްކަތްާ ޑިސިޕްލިންޑްޮގތަކަށްާ ނެރެވޭނެޮގތަކަށްާ ނަތީޖ ާ ތިޔަާާމަޖިލީހަކީާ ށްާ

ތިމަސައްކަތްާާ އަދިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަށްާ ތިކުރައްވ ާ  450ހައްދަވައިދެއްވުމަށްާ

ެގންދަވ ކަަމށްވ ނަމަާ މެންބަރުންެގތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިޮގތަށްާ ހަމަހަމަކަމ އެކީަގއިާ

ލިބިވަޑަިއަގންނަވ  މަނިކުފ ނަށްާ އެއްބ ރުލުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޔަޤީންކަންާއަޅުަގނޑުމެންާ ނެކަމުެގާ

ޤ ނޫނުެގާ އެާ އުފައްދަވ ާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ އަރުވަން.ާ މަނިކުފ ނަށްާ

ޚިޔ ލުާ ރައްޔިތުންެގާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މިކަމަށްާ ޤ ނޫނެއްާ އަދިާ ނިންމަވ ާ ެގންނަވަންާ އިމުެގތެރެއިންާ

ޤަސްދުކުރަ ކުރަްއވަންާ ެއކަންާ ހޯއްދަވައިެގންާ ހުށަހެޅުއްވީތީާާމިމަޖިލީހުންާ ބިލެއްާ މިމަޖިލީހަށްާ  455ްއވ ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުާ

އިންޓެލިޖެންޓާްާ ނިހ ޔަތަށްާ ބަެއއް.ާ ފެންބޮވައިެގންފަިއވ ާ ތަޢުލީމަށްާ ޒަމ ނުއްސުރެާ ރައްޔިތުންނަކީާ

ތަންތަނަށް އެކިާ ދުނިޔޭެގާ އެާާާާބައެއް.ާ އަންނަިއރުާ ކިޔަވަިއެގންާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުންާ ޮގސްެގންާ

ޔުނިވަރސިޓީއަކުންާފ ހަަގކުރެވޭވަރުެގާވަނަވަނަާހޯދ ާބައެއް.ާއަދިާއެމީހުންެގާވިސްނުމ ިއާއެމީހުންާ

 460ޚިޔ ލ އިާއެމީހުންެގާދިރ ސ ތަކ އިާއަދިާދުނިޔޭެގާއެކިއެކިާޔުނިވަރސިޓީތަކުަގއިެވސްާމިހ ރުާއެކިާާ

ޕް އަޅުަގނޑުމެންާލެވެލްަގއި،ާ ދ ކަމީާ ދިވެހިންާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ޮގތުަގިއވެސްާ ރޮފެސަރުންެގާ

ހަމަގައިމުވެސްާއުފ ކުރ ކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާބަލ ލ އިރު،ާބަެއއްާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑަށްާާ

ާާ މިޭވތުވެދިޔަ އަޅުަގނޑުާ ިވސްނ 30ާާފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ކަންތައްތަކަށްާ ތަޢުލީމުެގާ ލ އިރުާއަހަރުދުވަހުެގާ
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ބައެއްާފަހަރުަގއިާއެބަާފެނިފައިހުރޭާޖޭ.ސީާޕޭޕަރުާފެނިެގންާޖީ.ސީާކުދިންނަށްާނުނެޭގޮގތްވެފައި.ާާ

 465ޖީ.ސީާޕޭޕަރުާފެނިެގންާނަމަެވސްާއަދިާއެކުދިންނަށްާނުނެޭގޮގތްވެފައި.ާއެކަހަލަާއެތައްާބައިަވރުާާ

ދައު ކުދިންނެއް،ާ ބަިއވަރުާ ވަރަށްާ ހިނަގިއެގންޮގސްާ ބަިއވަރުާކަންތައްތަކެއްާ އެތަްއާ ލަތުެގާ

އެޮގތަށްާާ ޕޭޕަރުތަކުަގިއާ ކުދިންވެސްާ މޮޅެތިާ ވަރަށްާ މިނިޓްަގއިާ ފަހުާ އެންމެާ ޚަރަދެއްކޮށްެގންާ

ދ ޮގތްާާ ެގއްލިެގންާ މުޖުތަމަޢުއަށްާ އެންމެފަހުންާ ެއކުދިންާ ބ ކީެވެގންާ ސަބަބުންާ އިށީނދެނުވުމުެގާ

މި ބޭނުންަވނީ،ާ ހަމަގައިމުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހުއްޓ .ާ ޔުނިވަރސިޓީއެްއާާވެފައިާ ރ އްޖޭެގާ

 470އޮންނަކަމަށްވަންޏ ާކުއްޖ ެގާތަޢުލީމ އިާއެކުއްޖ ެގާއެާޑިސިޕްލިންއަށްވެސްާއެހެންާކަންކަމަކަށްވެސްާާ

ކަންކަންާ ލިބޭނޭޮގތަކަށްާ ތަޢުލީމްާ އެކުއްޖ ައށްާ އަބަދުވެސްާ ތެރެއިންާ ެއކަމުެގާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންާ

ރިާޮގތްކަމަށްވުން.ާއެހެންވީމ ،ާެއްއވެސްާކުއްޖަކުާބ ކީާކުރިއަށްާެގންދެވުމަކީާޭއެގާެއންމެާބޭނުންތެ

ޔުނިވަރސިޓީއަށްާާ ެއކުއްޖ އަށްާ ވިސްނައިެގންާ ފެންވަރަށްާ ތަޢުލީމީާ ކުއްޖ ެގާ އަދިާ ނުވ ޮގތަށް،ާ

ލިބޭނެކަހަލަާ އަހަންމިއްޔަތުކަންާ އެންމެބޮޑަށްާ ޔުނިވަރސިޓީާ ފަރ ތުންާ އެކުއްޖ ެގާ ވަދެވޭނެޮގތ ިއ،ާ

ވު އެކަންކަންާ ލިޮގތަކަށްާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ އެކަންކަންާ މިބިލުަގިއވެސްާ  475ޔެިވފައިވުން.ާާމަށް،ާ

ސިޓީންާނުވަތަާދައުލަތުންާނުވަތަާއެކަނިާފައިދ ާލިބޭނޭކަހަލަާޮގތަކަށްާއެކަންާާކުއްޖ އަށްާޔުނިވަރ

ކުރެވޭނޭާޮގތަކަށްާއެކަންާއޮތުން.ާވަކިާބަެއއްެގާނުވަތަާއަދިާމިހ ރަކަށްާއައިސްނަމަވެސްާސިޔ ސީާާ

ނުވ ނޭޮގތަާކުލަ ކަންތަްއާ އެކަހަލަޮގތަކަށްާ ނަމަެވސްާ ރައްޔިތުންެގާާވަރުޖެހިެގންާ ދިވެހިާ ކަށްާ

ހަމަހަމާަާޔުނިވަރ ބަލަިއާ ލޮލަކުންާ ހަމަހަމަާ އެންމެނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސިޓީއަކަށްވެާ

 480ައޅުަގނޑުާާާާސިޓީންާފަހިެވެގންާދިއުމަކީާހަމަގައިުމވެސްތަކެއްާލިބޭނޭޮގތަކަށްާމިާޔުނިވަރފުރުޞަތު

ދެން ޔުނިަވރއެދޭނޭޮގތެްއ.ާ ވިސްނ ލ އިރުާ އަޅުަގނޑުާ ދަރިވަރުންާ،ާ ނޯންނ ނެާ ސިޓީއެްއާ

ޮގތެއްެވސްާާނެތިއްޔ ެއއް.ާއެހެންވީމަ،ާދަރިވަރުންެގާޔޫނިއަނުންާނުވަތަާދަރިވަރުންނަށްާބަސްބުނެވޭނޭ

ޔުނިވަާރ ައޚްލ އެބަވ ންޖެހޭ.ާ މިހ ރުވެސްާ އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤ އިާސިޓީތެރޭަގއިާ

އަންހެންކުދިންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހަމަާ ެއކަމަކުެވސްާ އޮްއވ .ާ ވ ހަކަދެކެިވފައިާ މިންަގނޑުތަކެްއެގާ

ިމާާ ބެލުމުަގއިާ ކަންތައްތައްާ ޑްރެސްކޯޑުެގާ ވ ހަކައ ާ ޑްރެސްކޯޑުެގާ ައއިސްާ ކައިރިއަށްާ  485އަޅުަގނޑުާ

މި ހުރިތޯާ ހެދުންާ ހިސ ބުަގއިާ އެކިާ ައންހެންކުދިންެގާ އުސްތ ޛުންވެސްާ ނަންަގަވިއާާފިރިހެންާ ންާ

ޝަކުވ ކުރ ކަމެއް.ާާ އައިސްެގންާ ކުދިންާ ައޅުަގނޑަށްާ ހަމަގައިމުެވސްާ ވ ކަމީާ ކަންކަންާ އެކަހަލަާ

ކުދިންާ ނުވ ނެކަމ ާ ެއޮގތަށްެވެގންާ މިކަންކަންާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ޑިސިޕްލިންެގާ އެހެންވީމަ،ާ

މުޖުތަމަ ހަމަގައިުމެވސްާ ދ އިރުާވިސްނައިެގންާއެމީހުންާއެީއާ ަގބޫލުކުރެޭވޮގތަކަށްާާއެހިސ ބަށްާ ޢަށްާ

ލިބިެގންާ ކަންކަންާ އިޙްތިރ މ އިާ އެކުދިންނަކީާ ަގބޫލުކޮށްާ ބައެްއކަންާ ތިބޭނެާ ލައިެގންާ  490ހެދުންާ
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ހަމަގައިމުވެސްާާ ލިބުމަކީާ އެބ ރުާ އެކުދިންނަށްެވސްާ ބަޔަކަށްވ ންާ ކުރިއަށްެގންދެވޭނޭާ ކަންކަންާ

،ާމީަގިއާސްޓޫޑެންޓުންެގާބަސްބުނެވޭނޭާޮގތަކ ާބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންވީމަ

ކަންކަންާ އެކަހަލަާ އެނޫންވެސްާ އަދިާ ެގންދެވޭނޭޮގތަކ ާ ބަސްާ ހިސ ބަށްާ ކައުންސިލ ާ އެާ އެމީހުންާ

މިބިލާުާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަށްާ އޮތުމަކީާ ހަމަޖެހިފައިާ

ކުރިއަށް ެގންދަަވއިެގންާ ވިސްނ ވަޑައިެގންާާކޮމިޓީއަކަށްާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާ މިކަންކަމަށްާ  495ެގންދަވ އިރުާ

ދޭތެރޭަގިއާާ މިކަމ ާ އަދި،ާ އޮތުން.ާ ހިމެނިފައިާ ކަންތައްތަކެއްާ ބެހޭޮގތުންާ ކަންކަންމ ާ އިތުރުާ މީަގއިާ

އޮ ބޭނުންވޭާ ައޅުަގނޑުާ ިވސްނުންފުޅެއްވެސްާ ެގންުގޅުއްވ ާ ގައިުމވެސްާާސަރުކ ރުންާ ޅުންފިލުވަން.ާ

ެގންދަވ ކަމާ އެޔުނިވަރސިޓީާ ޤ ނޫނެއްެގތެރެއިންާ އެކަންާ ނިންމަވ ާ ހަދަންާ މިރ އްޖޭަގއިާ އްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންެގާޚިޔ ލ ާފިކުރުާލިބިެގންާއެކަންާކުރަްއވ ކަމ ާއަދިާކުރިންެވސްާމިތ ާ

ާާ މ ލެއަށް ވިދ ޅުިވހެންާ މެންބަރުންާ ާާމަޖިލީހުެގާ ެއކިާޔުނިވަރސިޓީ ނުވެާ ހުންނ ނެޮގތްާ  500ާާތޮއްޖެހިފައިާ

ެއކުދިންެގާާ ގ ތުންާ ވީހ ވެސްާ ކުދިންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ލިބޭނޭޮގތްވެާ ޚިދުމަތްާ އެާ ޕްރޮވިންސްަގއިާ

ާމައިންބަފައިންނ ...

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާޝުކުރިއްޔ .ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްފަހުާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މުޙަންމަދު ދ އިރ ެގމެންބަރުާ މަޑަވެލިާ ެއއަށްފަހުާ ޙަސަންއަށް.ާ ރަފީޤްާ މެންބަރާުާާާާ  505ޢިްއޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ަވށުާ ފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނ ޒިމަށްާ މުޙަންމަދުާ

ާޢަބްދުލްާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.

ާ

ދިވެހިާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޔުނިވަރރ އްޖޭާ`.ާ ޤައުމީާ ބިލަށާްާެގާ ސިޓީެގާ

 510ާވ ހަކަދަްއކ ލަންާ

ާމިނެޓަކީާވަރަށްާކުޑަކުޑަާވަުގތުކޮޅެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާބައެއްާވ ހަކަތަްއ5ާާާާާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާޢަބްދުލް

މަސައްކަތްކުރެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިކަމަށްާ މިކަމަށްޓަކައިާ ބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ހުރިހ ާ ްއވިާ

ސިޓީެގާބިލުެގާާދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރޝުކުރުއަދ ކުރަމަށްާަވުގތުާނަަގެއއްނުލ ނަން.ާއ 

ވަނަާމ އްދ އަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވެނީާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގ2ާާާާފުރަތަމަާޗެޕްޓަރެގާާ

 515ފަދައިންާކުއްލިއްޔަތުއްާދިރ ސ ތުލްާއިސްލ މިއްޔ އ ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވިދ ޅުވި

ކަނޑައެޅިެގންާާ މިކަމަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްތަން.ާ ނިންމަވ ފައިާ މީަގއިާ އެްއކޮށްލަްއވަންާ

ދެއްކެިވޮގތަ ޑރ.އަފްރ ޝީމްާ ސަބަބަކީާ ހަދ ނަމޭ.ާ ދެކޮޅުާ އިސްލ މިކްާާއަޅުަގނޑުާ ރ އްޖޭަގއިާ ށްާ
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މުހިޔުނިވަރ ހުރުުމެގާ ތަޢުލީމާުާސިޓީއެއްާ އިސްލ މީާ ރ އްޖޭަގއިާ އ ދެ،ާ ބޮޑުކަމުން.ާ ންމުކަންާ

ޙަޤީޤަތަކަށްވުމަކީާާ ހުވަފެންތައްާ އަިއާ ދެކެމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާ ތަރައްޤީކޮށްާ

ބަލައިލުމަކީާާ ވަކިވަކިންާ މ އްދ ތަކަށްާ އެކިާ މިބިލުެގާ އެދޭކަމަކަށްވ ތީވެ.ާ  5ާާ520އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރެާ ބަލަިއލ ނަން.ާމިނެޓްތެރޭަގއިާ ފުޅ ޮގތެްއަގިއާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ތީވެާ ވޭނެކަމަށްާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމަތީާތަޢުލީމުާދިނުމަށްާއެންމެހައިާކަންތައްތައްާކުރިއަރުަވއިާތަރައްޤީކުރުަމށްޓަކަިއާާ

ތަޢު މަތީާ ފަދަާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންާ ޤައުމީާދުނިޔޭެގާ މިާ ޤ ނޫނެއްާ ލީމުދޭާ

ދެކެން.ާނިވަރޔު ައޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަުމަގއިާ އައުމަކީާ ޤ ނޫނުެގކުރިންާ ސިޓީެގާ

މި މިބިލުަގއިާ މިއޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ ޤައުމީާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެފަދައިންާ ހަމައެކަނިާ  525ބިލަކީާ

މިބިޔުނިވަރ ބިލެއް.ާ ހިމެނޭާ ކަންތައްތައްާ ބައެއްކަހަލަާ ބޭނުންވ ާ އުފެއްދުމަށްާ ލުނާްާސިޓީއެއްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާމަތީާތަޢުލީމ ާބެހޭާނިޒ މ ާއެާނިޒ މ ބެހޭާސިޔ ސަތުތައްާެއކަށައަޅައިާހިންގ ނޭޮގތެްއާާ

ާާ ބިލުަގއި އޮތްޮގތުންާ ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ ނުވޭ.ާ ަވކިާާބަޔ ންކުރެވިފައެއްާ ކަނޑަެއޅީާ ހަމަެއކަނިާ

މިނުކުތ ޔުނިވަރސިޓީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ކަންތައްތައް.ާ ުގޅޭާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާާއަކ ާ ވަރަށްާ ާ

މުހިންމުވ ާ ޤ ނޫނެއްާ ބެހޭާ ތަޢުލީމ ާ މަތީާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ބޭނުން.ާ  530ފ ހަަގކޮށްލަންާ

މިހ ރާުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ އެއީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ކަންތައްތައްާ ބައެްއާ ސަބަބުތަކުެގތެރެއިންާ

ތަޢުލީ ަމތީާ އުފެދިެގންދ ނެާ ޮއންތ ނަގއިާ ކުރިއަށްާ އަދިާ އެތަންތަނަށާްާއުފެދިފައިވ ާ ތަންތަންާ މުދޭާ

މުހިންމާުާ އޮތުމަކީާ ލިބިފައިާ ޙިމ ޔަތްާ ރަްއކ ތެރިކަމ ާ އެތަންތަނުެގާ ލިބުމ ިއާ ޙައިޞިއްޔަތުާ ޤ ނޫނީާ

ރ އްޖޭަގއިާ މަރުކަޒުތައްާ އިދ ރ ތަކ އިާ ތަޢުލީމުދޭާ މަތީާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ކަމެއްކަމަށްވ ތީ.ާ

ޚިދުމަތްތަ ތަންތ ނެގާ އެފަދަާ އަދިާ އެންމެާޤ އިމުކުރެވިފައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ  535އްާ

ލިބިފައިާ ޙިމ ޔަތްާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ތަންތަނަށްާ އެފަދަާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ އެކަށީެގންވ ޮގތެްއަގއިާ

ރ އްޖޭަގިއާ ޚިދުމަތްާ ތަޢުލީމުެގާ މަތީާ އ ދެ،ާ ކަމެއްކަމަށްވުން.ާ ބޭނުންތެރިާ ކޮންމެހެންާ އޮތުމަކީާ

ފެން ތަޢުލީމުެގާ ދެވޭާ މަތީާފުޅ ވެެގންދ އިރުާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓައިާ އިތުރަށްާ ހިފަހައްޓައިާ ވަރުާ

ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމުަގިއާާ ކޮންމެހެންާ އޮތުމަކީާ ޮގތެއްާ ރެގުއުލޭޓްކުރެވޭނެާ ނިޒ މުާ ތަޢުލީމުެގާ

ރެގިއުލޭޓްނުކުރެިވްއޖެނަމާަާ ރަނަގޅަށްާ ނިޒ މުާ ތަޢުލީމުެގާ މަތީާ ދަންނަވަން.ާ  540އަޅުަގނޑުާ

އަވަ މިހ ރުާ އިތުބ ރުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިެވސްާ ރައްޔިތުންެގާ އޮންނަފަދަާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބަެއއްާ ށްޓެރިާ

ބިރުަގނޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިނގައިދ ނެކަމަށްާ މަުގފަހިެވެގންާ ނިޒ މަކަށްާ ތަޢުލީމުެގާ މަތީާ ެގއްލިފަިއވ ާ

މަތީާތަޢުލީމުެގާޤ ނޫނަކުންާމަތީާތަޢުލީމުދޭާތަންތަނަކީާކޮބައިކަމ ާމަތީާތަޢުލީމުދޭާތަންތަންާއެްއާާ

ޙ ޞިލްކުރަންޖެހާޭާިގންތި ކަންތައްތަކ ާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާ ފުރ ާ ބަދަލުވުމ ާ ިގންތިައކަށްާ އަނެއްާ ންާ
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ާާ  545ޔުނިަވރސިޓީާމިންވަރުާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާމިސ ލަކަށްާކޮލެޖްެގާސްޓޭޓަސްާލިބޭނެޮގތ 

ސްއެްއަގިއާާސިޓީެގާސްޓޭޓަސްާލިބޭޮގތ ާމިއިންާކޮންމެާސްޓޭޓަކޮލެޖްާސްޓޭޓަސްާލިބޭޮގތ ާޔުނިވަރ

މަތާީާ ައދިާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ ކަނޑައެޅިާ ރަނަގޅަށްާ އިޙްތިޞ ސްާ އެތަންތަނުެގާ

ދެވޭނޭާ ކޮލިފިކޭޝަންތަކ އިާ ކިޔަަވިއދޭނެާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޤ ނޫނެއްަގިއާ ބެހޭާ ތަޢުލީމ ާ

އެހެނިހެން ދުނިޔޭެގާ ކަނޑައަޅ ނޭޮގތ ާ ދަރަޖަާ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގާ ޤައުމުތަކިެގާާސެޓްފިކެޓްތަކ އިާ ާ

 550ކޮލިފިކޭޝަންތަކ ާސެޓްފިކެޓްކ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާކޮލިފިކޭޝަންތަކ ާސެޓްފިކެޓްތަކަށްާމިއެްއޗިހިތަްއާާ

ބެހޭާ ތަޢުލީމ ާ މަތީާ އެފަދައިންާ ހަމަާ މުހިންމު.ާ ވަރަށްާ އޮތުންާ ކަނޑައެޅިފައިާ ޮގތެއްާ އަޅ ކިޔޭނޭާ

ދިވެހި ފުޅ ޤ ނޫނަކުންާ ތަޢުލީމުާ މަތީާ ފުރުޞަތުތަކެްއާާކުރުމުަގރ އްޖޭަގއިާ ހަމަހަމަާ އެންމެންނަށްާ އިާ

ާާ ާާދިނުމ އިާދުރުންދޭާތަޢުލީމ އި ރިްއޔ އިންާާނ އިާއޮންލައިންާެއޑިުއކޭޝަންެގާޛައެޑިއުކޭޝަވަރޗަލް

ތެރޭަގިއާާ ތަޢުލީމްެގާ މަތީާ ދިނުމ އިާ ތަޢުލީމްާ އަެގއްަގއިާ ފަދަާ އަތްފޯރ ާ ދިނުމ އިާ ތަޢުލީމްާ މަތީާ

ާާ ާާފަންނީ ތަމްރީން ާާތަޢުލީމ އިާ ބެހޭާދިނުން ތަޢުލީމ އިާ މަތީާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ  555ބޭނުންތެރިކަމަށްާ

މަތީ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ނިޒ މުެގޤ ނޫނެއްަގއިާ ތަޢުލީމީާ ކަނޑައަޅ ާާާާާ މަޤްޞަދުތައްާ ސްކޯޕ އިާ

ާާ ހ ޞިލުކުރުމަށް ބެހޭާާާސިޔ ސަތުތައްާމިމަޤްޞަދުތައްާ ތަޢުލީމ އިާ މަތީާ ފަރ ތްކަމުަގިއވ ާ ކަނޑައަޅ ާ

މަޖިލިސްާާކޮމިޝަން އެތަނުެގާާނުވަތަާ ޮގތ އިާ އިހްތިޞ ސްތަކ ިއާާާާއުފައްދ ނެާ ބ ރުތަކ އިާ

ބ ރުތަކ ިއާާ މިނިސްޓްރީެގާ މިނިސްޓްރީއ އިާ ކަމ ބެހޭާ ޒިންމ ތަކ އިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާ

ާާ ކޮންމެހެންބަޔ ންާާރަނަގޅަށްާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް މީެގާއިތުރަށްާާާކުރެވިފައިާއޮތުންާ  560މުޙިންމު.ާއަދިާ

ބައިތަ މިދަންނަވ ާ އަލިައޅުވ ލައްވ ފަިއާއޮންނަންވ ނެކަމަށްާދެކެން.ާތިރީަގއިާ ކަށްާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ

ާާ މިނެޓަކީާމިކަހަލަާބިލަކަށްާވ ހަކަދައްކަންާވަރަށްާކުޑ5ާާާާައ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިާފަދައިން

ާާވަުގތުކޮޅެއް.ާއެހެންކަމުންާައޅުަގނޑުާއިތުރަށްާދަންނަވަންާހުރިާވ ހަކަތައްާކޮމިޓީެގާމަރުޙަލ ގައި

ލިޔުމަކުންާހުށަހަޅ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެއ އެކުާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާމަތީާތަޢުލީމ އިާބެހޭާ

ތަޢުލީމްދާޭާ މަތީާ އެނޫންވެސްާ ޔުނިވަރސިޓީތަކ އިާ ބޭރުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ  565ޤ ނޫނެއްާ

ޮގފިތަކ އިާއެފަ ަވިއދޭނެޮގތްާވެހިރ އްޖޭަގއިާކިޔަދަާތަންތަނުެގާކޮލިފިކޭޝަނަށްާދިމުއައްސ ސ ތަކުެގާ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ޮއންނަންވ ނޭ.ާ ބަޔ ންވެފައިާ ކަނޑައެޅިާ

ާާ ޤައުމީ ހަމަާޔުނިަވރސިޓީދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނިންމ އިރުަގއިާ މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބިލުާ ެގާ

ތަޢުލީމ އެ މަތީާ ކޮންއ އެކުއެކީަގިއާ ފ ސްކުރުމަކީާ މިމަޖިލީހުންާ ޤ ނޫނެއްާ މެހެނާްާބެހޭާ

ބައެްއާ އަވަށްޓެރިާ ތަޢުލީމަކީާ މަތީާ ދެޭވާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އެހެންނޫންނަމަާ  570ބޭނުންތެރިކަމެކޭ.ާ

ާާ އިތުބ ރު ފަދަާ ދެވޭާ ތަޢުލީމަކަށްޤައުމުތަކުަގއިާ މަތީާ އޮތީމަާެގއްލިފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުާ ބިރުާ ވުމުެގާ
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ައޅު ހިރ އްޖޭެގާތަޢުލީމީާނިޒ މުެގާާނޑުާމިވ ހަކަތައްާމިދަންނަވ ލީާދިވެަގމިވ ހަކަތައްާމިދަންނަވ ލީ.ާ

ާާ ފެށުމ އެކ27ާާާުތެރޭަގއި އަހަރެއްާ ކޮންމެާ އަދިާ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވ ާ ިގނަދުވަހުާ އަހަރަށްވުރެންާ

ޢުޔުނިވަރސިޓީާ އުފެދުމުެގާ މީހަކަށްއެއްާ ހުންނަާ އެދޭލެްއާާންމީދުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަށްާ ވ ތީެވ،ާ

 575ާާާ...ންވީމ ،ބޮޑުކަމުންާމިވ ހަކަތައްާމިދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާއެހެ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤަށްާޙަސަނަށްާފަހުާމަޑަވެލިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރުާޙަސަންާލަތީފަށާްާ ދ އިރ ެގާ ހިތަދޫާދެކުނުާ މުޙަންމަދުާނ ޒިމު.ާއަދިާއެއަށްފަހުާ ދ އިރ ެގާ

ާ.ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަން.އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން

ާ580 

ރައީސްާާ.`ާދ އިރ ގެާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާާޝުކުރިްއޔ ާ އުފެއްދެވުޔުނިވަރސިޓީާ.ާ ާަމށްޓަކަިއާާއެއްާ

ާާާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާާމެންބަރު ާއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވީތީާާެގާބިލުާމިާޢިޔުނިވަރސިޓީާސަރުކ ރުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީ

ޝުކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާރުވަރަށްބޮޑަށްާ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ުއފެއްފުމުެގާޔުނިވަރސިޓީާދަންނަަވން.ާ އެއްާ

އަާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގިއާ ޖެހޭނެާ ޅުަގނޑުމެންާ

ޙ ލަތުާ އ ދެ،ާާާވެެގންއްޤީތަރަާާތަޢުލީމީާ މުޙިންމުކަން.ާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ވ ހަކަެވސްާ ޮގތުެގާ  585އައިާ

ާާ ާާެގ40ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާމިހ ރު ައޅުަގނޑުމެންާޕްރައިމަރީާާާފެށުނުއިރުއަހަރުތަކަށްާފެށިފަިއ.

ހަލަާއެްއެވސްކަާާތަޢުލީމްާލިބިަގތުމަށްާއޮތްާއުމުރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތޮޅުތެރޭަގއިާއަތޮޅުތަކުގައި

އ ދެޕްރައިމެ ނުދޭ.ާ ލިބިމަކުންނެއްާ ތަޢުލީމެއްާ ޕްރައިމެރީާ ޖެހުނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތަޢުލީމާްާ،ާ ރީާ

ތަޢުލީ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ އަންނަން.ާ މ ލެައށްާ ތަޢުލީމާްާލިބިަގތުމަށްޓަކަިއވެސްާ ނެތިާ ފުރ ޅެއްާ މީާ

ާާާާދެވޭނެ މ ލެއަށް ކުދިންކޮޅެއްާ މަދުާ ކަހަލަާ އަޅުަގނޑުނމެންާ މ ލޭަގިއާާތަނެއްނެތިެގންާ  590ައއިސްާ

ދަތިތަ ކުރިަމތިވަރަށްިގނަާ އެާކ އިާ ޕްރައިމެލައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަޢުލީމްވެސްާއިރުަގއިާ ރީާ

ެއާާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ ފަންސަވީހަކަށްާ ވިހިާ ެވއިތުވެދިޔަާ އެހެންނަމަވެސްާ ހ ޞިލުކުރަންޖެހުނީ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިވަނީާމިއަދުާާާތަޢުލީމީާމަރުޙަލ ތައްާދުވަހެއްާދުވަހަކަށްާތަރައްޤީވަމުންާައިއސް

ާާ ދަށުން ކޮލެޖްެގާ އ9ާާުކޮލެޖްާއުފެދިާ ދަރިވަރުނެއްފެކަލްޓީެއއްާ ކޮންމެާއަހަރަކުާާާާފެދިާއެތައްހ ސްާ

އޭެގިއތުރުންާ އަދިާ އެދަނީ.ާ ހ ޞިލުކުރަމުންާ ޑިްގރީާ އަދިާ ޑިޕްލޮމ ާ ސެޓްފިކެޓްތަކ އިާ  595އެޑްވ ންސްާ

މަ ފެށިެގރސްޓަރމިހ ރުާ ޕްރްޮގރ މެްއވެސްާ އެޑިުއކޭޝަންާޒްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ންާ

މ ރސްޓ މިނިސްޓަރުވެ ފ ހަަގކުރެްއިވހެންާ ނަންަގަވމުންދ ާާާާސްާ މ ރސްޓަރޒްާ ދަށުންާ ޕްރޮްގރ މްެގާ

ަގިއާާޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުާާ.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަސްާައޅުަގނޑަށްދަރިވަރުންވެސްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއެބަތިއްބެވި
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ާާ ާާއުފެދިެގންާާޔުނިވަރސިޓީމި ާާދ އިރުަގއި އެންމެ މިހިރަާ ތެރޭަގއިާ އަތޮޅުާ ކެްމޕަސްެގ3ާާާާމިހ ތަނަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ އެބަޖެހޭާ ރަށްރަށުަގއިާ އޮންނަާ އ ބ ދީތައްާ ބޮޑެތިާ ާާބަދަލުަގއިާ  600ެގާާޔުނިވަރސިޓީމި

ވަރަށްބޮޑަށްާެއކަމަށްާފުރުޞަތުާާާާއެނޭގާމިބިލުަގވެސްާެއބައޮތްޮގފިތައްާއިތުރުވ ން.ާއަޅުަގނޑަށް

ހެންާމިދަންނަވ ލީ،ާޚ އްޞަކޮށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާބޮޑަށްާބޭނުންވ ާތަޢުލީމާީާދެއްވ ފަިއ.ާއ ދެ،ާމި

ދަތިތަކަކ ާާ ވަރަށްިގނަާ އުފެއްދުމުގަވެސްާ މީހުންާ ފަންނީާ ބޭނުންވ ާ ދ އިރ އަށްާ ދ އިރ އ އިާޞިއްޙީާ

އަޅުަގނޑު ކުރިމަތިލ ންޖެހޭ.ާ އެބަހުއެބަާ މިހ ރުާ އަތޮޅުަގިއވެސްާ އަތޮޅެްއަގިއވެސްާމެންާ ހުރިހާ  ާާރިާ

ދާޭާ ތަޢުލީމްާ ސެކަންޑްރީާ ހަޔަރާ އަދިާ ތަންތަނ އިާ ދޭާ ތަޢުލީމްާ ސެކަންޑްރީާ  605ހޮސްޕިޓަލްތަކ އިާ

މީހުނާްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭނުންވ ވަރަށްާ މަރުކަޒުތަކަށްާ މިދެންނެވިާ އެހެންވީމ ،ާ ތަންތަން.ާ

ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވ އިރުަގއިާ ކުރީަގއިާާނުއުފެއްދިާ ދަރިވަރުންނަކީާ ންނެވިާމިދެާާބަެއްއާ

އަށްިއސްާވަރަށްާދަތިތަކ އިާކުރުމަތިލ ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާދުމަށްޓަކައިާމ ލެދ އިރ ތަކަށްާތަޢުލީމްާހޯ

ތަޢުލީމްާހ ޞިލުކުރަންާކުރާ ާާެގންމެންނބަރަކުވެސްާފ ހަަގކުރެްއވިހެންާއަވަށްޓެރިާޤައުމުތަކަށްޮގސްާ

 610ތަންާއިތުރުވެެގންާާންޖެހޭާޚަރަދުާމ ބޮޑުތެރޭަގއިާކުރަާޚަރަދަށްވުރެންާއަޅުގނޑުމެންާމުޅިާއަހަރެްއެގާާ

ކޯސް މިދެންނެވީާ މިއޮންނީ.ާ ދިރިއުޅެންާާާާޮގސްފަިއާ ވީނަމަވެސްާ ކަމުަގއިާ ކުޑަާ ކިތަންމެާ ފީާ

ޓ އިާއެހެނިހެންާކަންކަމަކަށްާކުރަންމިޖެހޭާޚަރަދުާބޮޑުވ ހަކަާާންޖެހޭާޚަރަދުތަކ އިާޓްރ ންސްޕޯމިކުރަ

މި އެހެންކައަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މާިާމަށްވުދަންނަވ ލީ.ާ މިދެންނެވިހެންާ ައޅުަގނޑުާ ކުރިންވެސްާ މ ެއކުާ

ޮގތެއްަގއިާާ ޚ އްޞަާ ރަށްރަށުަގއިާ އޮންނަާ އ ބ ދީތައްާ ބޮޑެތިާ ދ ިއރުަގއިާ އުފެދިެގންާ ޔުނިވަރސިޓީާ

ތަ ދ އިރ ތަކުންާ ދެންނެވިާ މިާ އުފައްދަވ ާ ކެމްޕަސްތައްާ އިތުރުާ ލިބޭނާެާމިދެންނެވިހެންާ  615ޢުލީމްާ

ކޮންމެހެންާމުޙިންމުކަމެކޭާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާާާާޖެއްސުމަކީފުރުޞަތުތައްާހަމަ

ހަމައެކަނި ދ ިއރުަގއިާ އުފެދިެގންާ ޔުނިވަރސިޓީާ މިާ ާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އެންމެާާ ޤައުީމާ

ންާައޅުަގނޑުމެންެގާއުފެދެންާޖެހެނީކީއެްއ.ާއަޅުަގނޑަށްެވސްާއެނޭގާެއއްފަހަރ ާޔުނިވަރސިތީއެއްނޫ

ާާޔުނިވ2ާާަ ޤ ބިލާުާޮގތްާާއުފެއްދުމަކީާޚަރަދ ާއެހެނިހެންާރސިޓީއެއް ޮގތުންާފަންނީާއެކަމަށްާބޭނުންވާ 

ފަސޭހަކަމެއްނޫން.ާ އެީއކިާ އެކުަގއިާ މަދުވުމ ާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  620ބޭފުޅުންވެސްާ

ވިސްނ ލަންޖެހާޭާ އެބަާ ވެެގންދ އިރުަގއިާ ޤ ނޫނަކަށްާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންނަމަވެސްާ

އިސްލ މިކ100ާާާާްާ%ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޤައުމުަގއިާ މިާ ވ އިރުަގއި،ާ ޤައުމަކަށްާ އިސްލ މީާ

ހަމަާޔުނިވަރސިޓީާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އ ދެ،ާ އެބަ.ާ އޮންނަންޖެހޭާ ތަޞައްވުރެއްާ އުފެއްދުުމެގާ އެއްާ

ާާ 1980ާާާާފ ހަަގކޮށްލަން ނޮވެމްބަރ އަހަރުާ 09ާާވަނަާ އައިސ1980ާާާާް، އުފެދިެގންާ މައުހަދުާ ަގިއާ

ކު އެވަނީާ މައުހަދުާ ބަމިހ ރުާ ެއކުއްްއލިއްޔ ައކަށްާ މިހ ދަލުވެފައި.ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާލިްއޔ އިންާ  625ރުާ
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ާާ ށްާހ ާދަރިވަރުންާތަޢުލީމްާހ ޞިލުކޮށްެގންާމިދެންނެވީާއެކިއެކިާކަހަލ2800ާާާާައަހަރެްއެގާމައްޗަށް

ލިބޭާ ތަޢުލީމްާ ކުއްލިްއޔ އިންާ މިދެންނެވިާ ދ އިރުަގިއާ ކުރަމުންާ ޙ ޞިލުާ ތަޢުލީމްާ ކޯސްތަކުންާ

ކުދީންެގާދަރިވަރު ކަންބޮޑުވ ާ މިއެންމެބޮޑަށްާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ންނަކީާ

އިސްލ މީާާ މިާ އަދިާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ މިންަގނޑުާ އަޚްލ ޤީާ އ ދަކ ދަތަްއާރިވެތިާާސުލޫކ އިާ

ކުދީންތަ ައޅުަގނޑުެގާާކެއަށަަގނެފަިއވ ާ އެހެންވީމ ،ާ އެއީ.ާ ކުއްލިއްޔ ެއއްކަންާ ނުކުންނަާ  630ްއާ

ާާވަުގތުކޮޅުާ މިދެންނެވި ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަިއރިވުމ އެކުވެސްާ ހަމަވ ންާ ާޔުނިަވރސިޓީވެސްާ

ާާ ާާޔުނިވަރސިޓީއުފެދިެގންާދ އިރުަގއިާއިސްލ މިކް ެއއްާއުފެދުމުެގާާޔުނިވަރސިޓީައކ ާއެްއކޮށްާއިތުރު

ާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮންނަންޖެހޭނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ޙަސަންާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުން މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ނ ޒިމަށްފަހުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ  635މަޑަވެލިާ

މްާމުއްތަލިބަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ން.ާާތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީލަތީފް.ާއެއަށްފަހުާފަރެސްާމ ާ

ާޒިމް.މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ 

ާ

ާރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާިމއަދަކީާތަޢުލީމީާހަޔ ތަށްާއ ބޮޅެއްާިމޤައުމަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެ`.ާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

 640އުފަންވ ާދުވަހެއް.ާސަބަބަކަށްވަނީާެވއިތުވެދިޔަާދިުގާމ ޒީަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބިވެތިާރައްޔިތުންާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ މަޖިލީހަށް މިޢިއްޒަތްތެރިާ ކުލަަވރުާ އެކަުމެގާ މިއަދުާ ކަމަކަށްާ އޮތްާ ބޭނުންވެފައިާ ހުށަހެޅިާނުހަނުާ

ާާ ޖެހިެގންދ ާދުވަހަކަށްވ ތީ.ާއެކަމަށްޓަކައިާމިއަދުެގާސަރުކ ރަށ އިާތަޢުލީމީާުވޒ ރ ަގިއާާޤ ނޫނީޮގތުން

ާާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ  ނުހަނުާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެންމެހ ާ އަޅުަގނޑުމެންތިއްބަވ ާ ެގާާއެކީަގއިާ

ޝުކުރުާ ނަމުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާާދ އިރ ެގާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ

ހަމަ ފ ހަަގކުރަން.ާ ދެތިންާނުކުތ ެއއްާ ެމންބަރުނާްާާާފ ހަަގކޮށްލެވޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ  645އެއ ެއކީަގއިާ

ަގއިާހުންނަންޖެހޭނެާކަމަށ އިާއަދިާހަމާަާރސިޓީއެއްާމިތަނުޅުކޮށްފިާއިސްލ މީާޔުނިވަކަންބޮޑުވުންާފ 

އަޅުަގނޑަށްާާ ޮގތަކަށްާ ދ ކަހަލަާ ފޮހެވިެގންާ މިތަނުންާ ކުރުމުންާ މިމަސަްއކަތްާ ކުއްލިއްޔ ާ އެއ އެކުާ

ައޅުަގނޑުާާ އެބަދޭ.ާ ފ ހަގަވެެގންާ ވ ހަކައިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އެކަންާ

އަރިހުން ވަޒީރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާސުވ ލުކޮށްލަންާ މި ބ ރުާޔުނިވަރސިޓީވޭސްާ އިސްލ މްދީނުެގާ ަގއިާ

ާާނެތި ިއސްލ މް ނުވަތަާ ދަނީތޯއޭ.ާ އުފެދޭާެގންާ ެއީއާ ދަނީތޯ.ާ ފޮހެވިެގންާ ެއްއކޮށްާ ކިޔެވުންާ  650ދީނުެގާ

މެންބަރުންނަށްވެސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހީަވނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެއިރުންާ ދެްއކޭޮގތުންާ ވ ހަކަާ ސުވ ލެއް.ާ

ދ ނެހެ ސ ފުެވެގންާ ސުވ ލުާ ފެކަލްޓީތައްާއެކުރ ާ މިާ ނުވަތަާ ކުއްލިއްޔ ާ މިާ އެއ އެކީަގއިާ ހަމަާ ން.ާ
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ާކޮލެޖްތައް ޔުނިވަރސިޓީާާ ބަދަލުވެެގންދަނީާ މިާމިާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުާ އަށް.ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާކިޔަވ ާކުދީންެގާއަޚްލ ޤީާމިންަގނޑުާހަލ ކުެވެގންާމިދަނީާއަތޮޅުތަކުންާެއކަށީެގންވ ާާ

ނުލިބުނީ ހިސ ބުތަކަށްާތަޢުލީމެއްާ ތަފ ތުާ ސަބަބުންާ ދޫކޮށްލުމުެގާ މ ލެާ ނެތިާ ބެލެނިވެރިެއއްާ  655މ ާ

ާާ ޯގސްވެ މިންަގނޑުާ އަޚްލ ޤީާ މިކުދީންެގާ އެބަދައްކ ާ ދިރ ސ ތަކުންާ ތަފ ތުާ ާާިއޖްތިމ ޢީާބަލ އިރުާ

ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީާ އޭެގާ ދިމ ވ ކަން.ާ މިކުދީންނ އިާ މައްސަލަތައްާ ބޮޑެތިާ ޮގތުންނ އިާ

ާާ ާާމިދެންނެވި ާާޔުނިވަރސިޓީއަސްލު.ާވުމ ެއކީަގއިާމި އުފެދުެގންާދިއުމ ާއެކީަގިއާާާާޔުނިވަރސިޓީތައް

ާާ މިތަންތަންާއަތޮޅުތަކުަގިއ އުފެދިފަިއވ ތީ،ާ ެގމްޕަސްތަކެއްާ ަގއިާ ސ،ާ ގދ،ާ ހދ،ާ އުފެދިފަިއވ ާ

އެދޭ އަޅުަގނޑުެމންާ ވެެގންދިއުމަކީާ މުސްތަޤްބަލެއްަގިއާ ދުރުނޫންާ ޮގތުަގިއާ ޮގފިތަކެްއެގާ  660ާމިތަނުެގާ

މައްސަލަާ ބޮޑުާ ޤައުމީާ މިާ ނުވަތަާ މަޞްލަޙަތުާ ޤައުމީާ މިާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ ެއއީާ ކަމެކޭ.ާ

ިމވ ހަކަވެސްާާ ޔަޤީންވ ތީާ ައޅުަގނޑަށްާ ނުވަތަާ ހީވ ތީާ ައޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅުެވެގންދ ނެކަމަށްާ

ާާ ދެްއަވއިފިނަމަ ދަްއކަވ ާ ޮގތެއްާ މިކަންާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ނުވަތަާއަޅުަގނޑުާ

ބަޖެޓްަގއިާހިމެނިެގންާއަދިާކުރިއަށްއޮތްާއަހަރުާނުވަތަާއަހަރުތަކެްއެގތެރޭަގއިާމިކަންާވުމަކީާނުހަނާުާ

މަޖިލީހުަގއިާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެްއކަމަށްާ ފައިދ ވ ނެާ  665މިޤައުމަށްާ

އ30ާާަވެއިތުވެދިޔަާާ ހިނގައްޖެ.ާ ވ ހަކަވެސްާ ކުރިާ މިކަންާ ދަންނަވަންާއަހަރުަގިއާ ޅުަގނޑުާ

އެބަތިބިާ ިގނަބަޔަކުާ ކުރިާ ވެރިކަންާ އެނޫނަސްާ ކުރި،ާ ވެރިކަންާ މިރ އްޖޭަގިއާ ތަޢުލީމީޮގތުންާ

ކުރެއްިވ.ާާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އަުގހުރިާ ކޮށްދެްއވި،ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ ތަޢުލީމަށްޓަކައިާ

ތީާފެންވަރުެގާމަޤ މުާއަދ ކުރެްއިވާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާނުަވތަާއަދިާއެހެންވެސްާދައުލަތުެގާމަ

ފ ހަގަވީމ ާާ ނަންާ ބޭފުޅެްއެގާ ވަކިާ ފ ހަަގނުކޮށް،ާ ނަންވެސްާ އެބޭފުޅުންެގާ  670ޢިއްޒަތްތެރިންާ

ޒިންމ ދ ރުޮގތެއްަގިއާާ މަޖިލީހަކީާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ބަހަކަށްވ ތީ،ާ ކުޑ މިސްާ ލިބޭާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސްާ

މީންއ އި،ާއަލްމަރުޙޫމާްާށްވެސްާއ ދެ،ާމުޙަންމަދުާއަމަސައްކަތްާކުރެވޭނަމަާއ ދެ،ާއޭރުެގާރައީސުންނަ

މަޢުލޫމ ތާުާއިބްރ ހީ އަޅުަގނޑަށްާ ހަނދ ންކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަވެސްާ ނ ޞިރުެގާ މްާ

މްާނ ޞިރަކީ،ާމަޖީދިއްޔ ާސްކޫލް،ާމިާއިނިގރޭސިާތަޢުލީމާްާއިހުރިޮގތުންާވެއްޖިްއޔ ާއިބްރ ހީލިބިފަ

އަމީންއ  ެގނައުުމަގއިާ ހަނދ ންކޮށްލުމަކީާމިރ އްޖެއަށްާ ނަންާ ނ ޞިރުެގާ މުޙަންމަދުާ  675ިއ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ

ބީދައިންާ ނުކުރެވޭާ ކަންާ އައުމ އެކީަގއިާ މިތަނަށްާ ބިލެއްާ ކޮންމެާ ވ ހަކައަކީާ ދަންނަވަންއޮތްާ

މިޢިްއޒަތްތެރި ނޫނޭ.ާާާމަސައްކަތްކުރުމަކީާ ކޮށްެގންވ ނެކަެމއްާ މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ މަޖިލީހުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަބަދުވެސްާމިކުރެވޭކަމަކީާރައްޔިތުންނަށްާލ ބަޔ އިާމަންފ ހުރިާބިލެއްާމިތަނަށާްާ
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 680ސަރުކ ރުންާހުށަހެޅިޔަސްާއަދިާއަމިއްލަާމީހަކުާހުށަހެޅިޔަސް،ާއަމިއްލަާމެންބަރަކުާހުށަހެޅިޔަސްާާ

ނު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއެކަމަށްާ މިހ ރުާ ދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަާ ނުވ ނެހ ޮގތަކަށްާ ބަލަިއެގންާ ވ ނެޮގތެއްާ

ާާ މި އެީއ7ާާާާނެތްާ ނެތް.ާ އުފެދޭކަށްާ ޔުނިަވރސިޓީވެސްާ މިއަންނަާ އުފެދެންާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

ކުރެވުނީމ ާ ކަންތައްާ މިޮގތަށްާ ގެއްލޭތީ.ާ އެހެންޮގތަކުންާ ނުވަތަާ ެގއްލޭތީ.ާ ކުއްލިޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާއަޅުަގނޑު ކަންތައްތައްާ މަންފ ކުރަނިވިާ ލިބެންޖެހޭާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ މިާ މެންނަށްާ

 685އަތުންާެގއްލިެގންޮގސްާކޮމިޓީއެްއެގާތެރޭަގއިާބިލެއްާތ ށިަވނީ.ާކޮމިޓީއަށްާބިލުާެގންދިޔ މ ާކޮމިޓީާ

މަސައްކަތްކުރަްއވާ  މިހ ރުާ ރައީސްެވސްާ މަޖިލީހުެގާ ނުނިމި،ާ މިމަސަްއކަތްާ ޮގތުންާތެރޭަގއިާ

އެއީާާ ޔަޤީންވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގއްލިެގންދ ނެހެންާ މިކަންާ ިއސްތަށިފުޅެއްާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޗެމްބަރުަގިއާހުރިާހުރިހ ާމަްއސަލަތައްާޮގސްާކޮމިޓީއަށްާަވދެާތޮއްޖެހުނީމ ާކޮމިޓީާތެރޭަގއިާތ ށިވެ،ާާ

މީޑިޔ ތަކުާ އެހެންާ އަދިާ މަޖިލިސްާ އޮންނ ނެާ ރައީސަށްާ ތިމަންނ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންނެވެން،ާ ަގއިާ

މިކަންާ ބޮލުަގިއާ ކޮމިޓީާ އޭރުންާ ަވއްދަިއފީމޭ.ާ ކޮމިޓީއަށްާ މައްސަލަތައްާ ހުރިހ ާ ޗެމްބަރުންާ  690މިހ ރުާ

ިއއްޔެަގިއވެސްާމިމަޖިލީހުންާކަންތައްާދިޔަޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާ އެޅި،ާކޮމިޓީތަކަށްާތޮއްޖެހި،ާއެއީާ

ތައްާދެންާކޮމިޓީތަކުަގއިކަންާއޮންނ ނީ.ާމިމަޖިލީހުެގ،ާޔަޤީންއެބަވޭާކޮމިޓީތަކުަގއިާމިހިރަާމައްސަލަ

މިާޗެމްބަރުަގއިާހިނގ ާކަންތައްތައްާކޮމިޓީއަށްާވަދެާފިލ ޮގސްވ ނެކަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާރައީސް.ާާ

ާ695 

ންާލަޠީފަށްާފުރުޞަތުާޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބަށް،ާއެއަށްފަހުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އެރުވުމަށްފަހު،ާ

ޢަބްދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އަދިާهللاއިހަވަންދޫާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަށްާ

އެބަ އަޅުަގނޑުާ ޖެނެރަލަށްވެސްާ އެޓަރނީާ ދެކުނުާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތަދޫާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތެއްާ

 700ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާާ

ާ

ވަރަޙްމަތުާތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާހި ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ކުރިަމތީަގިއވ ާާهللاާ`.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ާވަބަރަކ ތޫ.ާ

މުހިންާާާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވަރަށްާ ބިލުެގޮގތުަގިއާާބިލަކީާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ބިލެއް.ާ މުާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ފުރަތަމަވެސްާ ހުށަހެޅިފައި.ާ ބިލެއްާ މިވަނީާ ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ެގންދެވުމަށްޓަކައިާާ ފެންވަރަށްާ ޔުނިވަރސިޓީާ ފެންވަރުާ ތަޢުލީމީާ ރ އްޖޭެގާ ދެކެންާ  705ވ ޖިބެއްކަުމަގއިާ

ެއއަށްފަހުާާާއަދ ހަމައަށް އ ދެ،ާ ޝުކުރުއަދ ކުރުން.ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުރިހ ާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވިާ
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ޢ ންމުކުރެއްުވމަށްޓަކަިއާާ ތަޢުލީމްާ ޔުނިވަރސިޓީާ ރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ފަރ ތުންނ  އެޑިުއކޭޝަންެގާ ހަޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ މޯލްޑިްވސްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ އިާވަރަށްާ

އެީއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާ ެގންދެވިކަން.ާ ފަރ ތުންާކުރައްވަމުންާ އަދިާސަރުކ ރުެގާ

ތަންތަނުެގާ ހިންެގވިާ މ ލޭަގއިާ ފުޅ ކުރެއްވުމަށްޓަކައިާ އެމަސައްކަތްާ ޙަޤީޤަތްތަކެއް.ާ  710ފެންނަންހުރިާ

ައތޮޅުތަކުެގތެރެއ އިާާ ރ އްޖެތެރޭއ އި،ާ ތަޢުލ3ާާީއިތުރަށްާ ކަންތައްތައްާާސަރަޙައްދަކަށްާ މުެގާ

އޭެގތެރޭަގިއާާ ފެނިެގންދިޔަ.ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މަސައްކަތްޕުޅުތައްާ ކުރެްއވިާ ފުޅ ކުރެްއވުމަށްާ

ހޯއްދަަވއި،ާާ ބިންާ ފެތުރެއްވުމަށްޓަކައިާ ރ އްޖެތެރެއަށްާ ތަޢުލީމުާ ފެންވަރަށްާ ޔުނިވަރސިޓީާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ ފެއްޓެވިތަންެވސްާ ޢިމ ރ ތްކުރަްއވަންާ ފެނިެގންދިޔަ.ާާއެތަންތ ނެގާ ށްާ

ހިތަދޫަގއިާާ އަްއޑުއަތޮޅުާ އަހަރުާ ވެއިތުވެދިޔަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަޔ އެކުާ  715އެހެންނަމަވެސް،ާ

މިހ ރުވެސްާ މަސައްކަތްާ ޢިމ ރ ތުެގާ އ ާ ކެމްޕަސްެގާ އަދިާ ދަނ ލ ާ ފެއްޓެިވާ ކުރައްވަންާ ޢިމ ރ ތްާ

ންާއެއީާވަރަށްާހިތ މަޔ އެކުާއަޅުަގނޑުާާއެހެރީާހުއްޓިފައި.ާެއއްވެސްާމަސައްކަތެްއާނުކުރެިވާހުރިކަާ

ކޮލެޖްެގާާ އެބޭފުޅުންވެސްާ އަދިާ އުންމީދެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ހަަގކޮށްލ ކަމެއް.ާ

ފަރ ތުންވެސްާވަރަށްބޮޑުާއުންމީދެއްާއ ކުރެްއވި.ާރ އްޖެތެރެއަށްާމިކަހަލަާޔުނިވަރސިޓީެގާޮގފިތަްއާާ

ޙަޤީޤަ ނުަވތަާ ހުވަފެންތަކެއްާ ކުރައްވ ތީާާއައުުމެގާ އެބޭފުޅުންވެސްާ ކުރިއަށްޮއތްތ ނަގއިާ  720ތްތަކެއްާ

ފެންނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އ ކުރެްއވި.ާ އެވ ހަކަފުޅުވެސްާ އެކަންާ

ކަންތައްތަްއާާ ތަޢުލީމީާ ސަރަޙައްދަށްާ އަތޮޅުތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ލަސްކޮށްާ ވަރަށްާ މަންޒަރުންާ

މިފެން އުފެދުމ އެކުާފުޅ ވެެގންދ ނެކަމަށްާ ޔުނިވަރސިޓީާ ޤައުމީާ މިާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނަނީ.ާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމ ލޭަގއިާހަމައެކަނިާމިާކޮލެޖެްގާޮގފިތައްާހިންަގަވިއެގންާހަމައެކަނިާ

ސަރަޙައްދުތަކަށްާާ އެކިާ ސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ އަތޮޅުތަކުެގާ ނުކުރެްއޭވނެ.ާ  725އެކަންތައްތަކެއްާ

ްއވަިއެގންާސަރުކ ރުެގާއިޤްތިޞ ދަށްާފުދުންތެރިކަންހުރިާމިންވަރެއްެގާމަްއޗަށްާބައްލަވ ،ާާބައްސަވ ލަާ

އެހެންވީމ ،ާާ ބަލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދެވޭނެކަމަށްާ ފުޅ ކުރަްއަވއިެގންާ އެކަންތައްތައްާ

ފުރުޞަތެއްަގއިާާ ައވަސްާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ އެފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރިއަށްއޮތްތ ނަގއިާ

ާާލިބިެގން ެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްާބޮޑަށްާދިއުމަކީާައޅުަގނޑުމެންާވަރަށްބޮޑަށްާއެދޭާކަމެއް.ާ

 730ޔުނިަވރސިޓީެގާާ މިާޔުނިވަރސިޓީާބިލަށްާތ ީއދުކުރަން.ާއ ދެ،ާެއއ ެއކުާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމި

ކުރެވެނީ.ާމިއީާބިލުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމެއްދޭންާއެބަޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލު

ފަރ ތުނާްާ އެޑިއުކޭޝަންެގާ ހަޔަރާ ޮއފްާ ކޮލެޖްާ މޯލްޑިވްސްާ ެގންދެިވދ ނެ.ާ ދެބަޔަކަށްވެސްާ ހަމަާ

ާާ ަވކ6ާާާާިެގންދަވ  ބައިތައްާ ެގންދަވ ާ ކުއްލިއްޔ އިންާ އިތުރަށްާ ކޯސްތަކުެގާ މިހ ރުެގާ ތަޢުލީމުެގާ
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ބަްއޓަންކުރެިވދ ނެކަމަށްާާ ތެރޭަގއިާ މިބިލެުގާ ހަމަާ ފެންނަނީ.ާބައެްއެގޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ

އަވަސްާާ ޚިޔ ލެްއވެސްާ ޔުނިަވރސިޓީއެްއެގާ އިސްލ މީާ މިދެބަޔަށްވެސްާ ެއޮގތުންާ  735އެހެންވީމ ،ާ

ބައްޓަންވެެގންާާ މިބިލުާ ސަމ ލުކަންދެވިެގންާ މިދެބަޔަށްާ ތަންލިބޭޮގތަށްާ ތެރޭަގއިާ ފުރުޞަތެއްެގާ

ޙަޤީޤަތުަގ އަދިާ އެދޭއެދުެމއް.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ަގއިވެސްާާއައުމަކީާ ކޮމިޓީާ އިާ

ބޮޑަށްާ ހީކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާ ފުންކޮށްާވިސްނަވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާ އެއ ދޭތެރޭަގއިާ

ާާ ބ ރުއަޅުްއވ ފަިއޭވ14ާާާާއުފ ކުރަން ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވޭ،ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ަގިއާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ

ތެރޭަގ ޔުނިވަރސިޓީއެްއެގާ ޮގފިތައްާ ސަރަޙައްދުތަކެއްަގިއާާޔުނިވަރސިޓީއެްއެގާ އެހެންާ ނުވަތަާ  740އިާ

ޤ އިމްކުރެްއވުމުެގާޚިޔ ލުފުޅު.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތަޢުލީމުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ

ކުރިއަށްއޮތްތ ނަގިއާާ ލުިއފަސޭހަޮގތެްއަގއިާ ފ ޅުކަންބޮޑުޮގތެއްަގއި،ާ ވަރަށްާ ފުޅ ޮގތެއްަގއި،ާ ވަރަށްާ

ައޅުަގ އެއީާ ކަންތަްއތަކެއް.ާާލިބިެގންދ ނެ.ާ ޝުކުރުއަދ ކުރަންޖެހޭާ އުފ ކޮށްާ އެންމެންވެސްާ ނޑުމެންާ

ެއއްފަހަރުާމިކަމުަގިއާމަސަްއކަތްކުރައްވ ާހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއަދިވެސްާ

އަަވސްާާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާ ޚ ްއޞަޮގތެްއަގއިާ ވަރަށްާ  745ފަރ ތްޕުޅުތަކަށްާ

ފެނިެގންދިއުން.ާފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުވަފެންާ ޙަޤީޤީާ ކޮލެޖްެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ަގއިާ

ާވަބަރަކ ތުޙޫާ.هللاާވައްސަލ މުޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނެޓްެގ5ާާާމިހ ތަނަށްާވަރަށްާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ފަިއވ ތީާއަޅުަގނޑު

 750ާޞަތެއްާއެޓަރނީާޖެނެރަލްއަށްާއަރުވ ނަން.ާފުރު

ާ

ސ ފުކުރަންާާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާ ޚިޔ ލުތަކ އިާ ފ ޅުކުރެްއވިާ މިހ ތަނަށްާ މެންބަރުންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ރެވުނުާއެްއކަމަކީާމިހ ރާުާބޭނުންފުޅުވިާކަންތައްތަކުެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑަށްާއެންމެާބޮޑަށްާފ ހަަގކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޙުސްުނއްސުޢޫދު

ހުށަހެޅިފައިވ ،ާާ ެއއްކުރުމަށްާ ކޮލެޖ ާ އިސްލ މިއްޔ އ ިއާ ދިރ ސަތުލްާ ކުއްލިްއޔަތުލްާ ހިނަގމުންދ ާ

ެއއ ބެހޭޮގތުންާ ޚިޔ ލުފުޅުތައް.ާ ފ ޅުކުރައްވ ފައިވ ާ މެންބަރުންާ އެއ ބެހޭޮގތުންާ ބިލުަގއިާ  755ހުށަހެޅުނުާ

މިހ ރު ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްއަރުވަންާ ހަޔަރާާާއަޅުަގނޑުާ ޮއފްާ ކޮލެޖްާ މޯލްޑިވްސްާ މިަވނީާ

އެޑިއުކޭޝަންެގާބައެްއެގޮގތުަގއިާކުރީެގާމަޢުޙަދުއްާދިރ ސަތުލްާއިސްލ މިއްޔ ާނުވަތަާކުއްލިއްޔަތުލްާާ

މިދެންނެވިޮގތަށްާ ހުށަހެޅިއިރުާ މިބިލުާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަޖެހިފައި.ާ އިސްލ މިއްޔ ާ ދިރ ސަތުލްާ

ހިނަގމުންއަ ދެތަންާ ކޮލެޖްެގާާވަކިވަކިންާ އައިސްާ ބަދަލުާ މިދެންނެވިާ މިވަނީާ އެފަހުންާ އިނަމަެވސްާ

ތެރެއަށްާ އޮނިަގނޑުެގާ ެއޑިޔުކޭޝަންެގާ ހަޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ މޯލްޑިްވސްާ  760އޮނިަގނޑުތެރެއަށް،ާ
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މިވަނީާ މިހ ރުާ އެޮގތުން،ާ ވަދެފައި.ާ މިވަނީާ އިސްލ މިްއޔ ާ ދިރ ސަތުލްާ ކުއްލިްއޔަތުލްާ

ެގާޛަރިްއޔ އިންާމިޞްރ ބުާހިފިފައި.ާއެޮގތުން،ާޔުނިވަރސިޓީެއްއާާޔުނިވަރސިޓީއަކ ާދިމ ލަށްާމިބިލު

ފުރ ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި،ާއެދަރަޖަާހޯދުމަށްޓަކައިާއަދިާހައިބަތުާހުރިާތަފ ތުާވައްތަރުެގާޢިލްމާުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެއޮގތުން،ާ ލ ޒިމްކަމެއް.ާ ކޮންމެހެންާ ޔުނިވަރސިޓީވުމަކީާ އެާ ތަނެއްެގޮގތުަގއިާ ލިބޭާ

ނޮނާްާމިހުށަ ނުވަތަާ ސެކިއުލަރާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާ ޔުނިވަރސިޓީއަކީާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  765ހަޅ ާ

ޝަރީޢަތ އިާ ިއސްލ މީާ ތެރޭަގއިާ މަޤްޞަދުތަކުެގާ ޭއެގާ އެީއާ ޔުނިވަރސިޓީއެްއނޫން.ާ އިސްލ މިކްާ

ޭއެގާމަޤްޞަދަކަށްވ ނީވެފަިއ.ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއއް ކޮށް،ާާއިސްލ މީ،ާދިނީާޢިލްމުާކުރިެއރުވުންވެސްާ

އުނުގކަމުަގިއާާ ތަޢުލީމުެގާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާ ިމހ ާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ މިފަދަާ

ޝަރީޢަތްާ އިސްލ މީާ ތަޢުލީމ އިާ އިސްލ މީާ ބައެްއެގޮގތުަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ އެާ އުފެދިެގންދ އިރުާ

ވެދ ނެކަމަކަ ޔުނިަވރސިޓީއެްއކަމަކަށްާ ފުރިހަމަާ އެއީާ  770ށްާނުހިމެނޭކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާމިހ ރުާހިނަގމުންދ ާނުވަތަާމިހ ރާުާ

މިވ ާ ބައެްއެގޮގތުަގއިވެފަިއާ އެޑިއުކޭޝަންެގާ ހަޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ މޯލްޑިވްސްާ ކުއްލިްއޔ ަގިއ،ާ

ވ ންޖެހޭނީ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އިސްލ މިއްޔ ާ ދިރ ސަތުލްާ ޤައުމީާކުއްލިްއޔަތުލްާ މިދަންނަވާ  ާ

ޔުނިވަރސިޓީެގާފެކަލްޓީައކަށް.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމުޅިާޔުނިވަރސިޓީެގާހައިބަތ ާއަދިާއެާ

 775ޔުނިވަރސިޓީއަކީާހުރިހ ާބ ވަތެއްެގާތަޢުލީމުާއެތަނެްއެގާތެރެއިންާލިބިެގންދ ާތަނަކަށްވުން.ާއެހެންާ

ދީނީ އިސްލ މީ،ާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންވެސްާ ބޭރަށްާާާމިދެންނެވީ،ާ ޔުނިވަރސިޓީއިންާ މިާ ތަޢުލީމުާ

ލިބެންޖެހާޭާ އޭެގންާ ފުރިހަމަކަމ އިާ ލިބެންޖެހޭާ ޔުނިވަރސިޓީއަށްާ ިމާ ެގންދެިވއްޖެކަމަށްެވއްޖެއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ ފައިދ ާ ލިބޭނެާ ެއއްކޮށްލުމުަގއިާ ރިސޯސްތައްާ އަދިާ ފަސޭހަތަކ އިާ

މިހ ރު ހަމަާ އަޅުަގނޑަކީާ ެއޮގތުން،ާ ިމދެންނެވީާެގއްލިެގންދ ނެތީ.ާ ޔުނިވަރސިޓީ،ާ މިާ ހަމަާ ވެސްާ

އިސްލ މިއްޔ ،ާާ ދިރ ސަތުލްާ ކުްއލިއްޔަތުލްާ އަދިާ އެޑިއުކޭޝަންާ ހަޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ  780މޯލްޑިވްސްާ

ދެތަނާްާ އެނޭގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މީހ ކަށްވ ތީވެާ ކިޔަަވއިދެމުންދ ާ ހަމަާ ދެތަނުަގިއވެސްާ

ފައިދ ާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅަށްާސ ފުެވެގންާއެބަދޭ.ާއެްއކޮށްލެިވއްޖެކަމަށްެވއްޖެއްޔ ާއެކަމުންާލިބޭނެާާ

އެބަހިނަގމުންދޭާ ދެތަނުަގއިާ ިމސ ލަކަށްާ މިހ ރުާ ފައިދ ައކީާ ެވެގންދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭެގންާ

އޮފްާ ބެޗެލަރާ ޕްރޮްގރ މް.ާ ދެާ ކިޔަަވއިދިނުމުެގާ ޝަރީޢ ާ އިސްލ މީާ ނުވަތަާ ލޯސްާ އޮފްާ ބެޗެލަރާ

ހިނަގމު އެބަާ ޕްރޮްގރ މެއްާ ތަނެއްަގއިާލޯސްާ ެއއްވެސްާ މިއިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދަވ .ާ  785ންާ

މިދެތަނުަގިއާާ ނެތް.ާ މިރ އްޖޭަގއިާ ބޭފުޅުންނެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ނެތް.ާ ލެކްޗަރަރުންނެްއާ ދ އިމީާ

ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައިާދެާފެކަލްޓީެގޮގތުަގއިާހިންަގމުންާެގންދިއުމަށްޓަކައިާޤ ބިލުާއަދިާެއކަށީެގންވ ާާ
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ތަމްރީނުާލިބިފަިއާތިއްބެިވާބޭފުޅުންާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދެާފެކަލްޓީާެއއްކުރެވިެގންާާާާތަޖުރިބ އ އި

ައޅުަގނޑުާާ ހުރުމަކީާ ތެރޭަގއިާ މިކޮލެޖްެގާ ފެކަލްޓީެއއްާ ވަކިާ ޤ ނޫނަށްާ ޝަރީޢަތ ާ އިސްލ މީާ

މީ ކޮލިފައިޑްާ ތަޖުރިބ ހުރިާ އެކަށީެގންވ ާ އަދިާ މ ފައިދ ހުރިާ ސަބަބުންާ ެއކަމުެގާ  790ހުނާްާދެކޭޮގތުަގއިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްވ ނީ.ާ އެންމެާ ޕޫލްކުރުމުަގއިާ ރިސޯސްތައްާ ކިޔަވައިދީާ

ފެންވަރު،ާާ ތަޢުލީމީާ އެތަނުެގާ ހުރެްއޖެނަމަާ ކޮލެޖެއްާ އެހެންާ ައނެއްކ ާ ބޭރުަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީއިންާ

އެތަނުެގާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަންކަމުަގިއާ ވަޞީލަތ ާ ލައިބްރަރީާ ހޯދުމ އިާ ކޮލިޓީ،ާާމީހުންާ

މިހ ރުވެސްާާ ައސަރުާ ޭއެގާ ދަށްެވެގންދ ނެކަމެއް.ާ ކޮލިޓީާ ތަޢުލީމުެގާ އެތަނުންދޭާ އެޑިއުކޭޝަނުން،ާ

ލޯާ އެޑިއުކޭޝަންެގާ ހަޔަރާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ މޯލްޑިވްސްާ އެބަދޭ.ާ ފެންނަމުންާ  795އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އިސްލ މި ދިރ ސަތުލްާ ކުއްލިއްޔަތުލްާ ނުވަތަާ އެެގންދަވ ާ މަޢުޙަދުންާ ދެއްވ ާާޕްރޮްގރ މ ާ އްޔ އިންާ

ާދެތަނުެގ...ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުއްޠަލިބަށްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 800އަށް.ާާهللاޙްމަދުާޢަބްދުާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާެއއަށްފަހު،ާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަ

މަޢުސޫމްއަށްާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާهللاާއަދިާއެއަށްފަހު،ާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާ

މިކޮޅުަގއިާާ ބޭފުޅަކުާ އެއިންާ މިދަންނަވ ލަނީާ ކުރިއަށްާ ނަންފުޅުތައްާ މިބޭފުޅުންެގާ އަޅުަގނޑުާ

ިއެގންާއެބޭފުޅަކުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއެރުވުންާވަޑައިެގންނެތަސްާއެޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާބޭފުޅަކުާވަޑަާ

ވަޑައިެގންާާ މިކޮޅަށްާ ދޫކުރައްވ ފައިާ ކޮމިޓީާ ބޭފުޅުންވެސްާ ތިއްބެވިާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ ނުވަތަާ

ބޭނުންާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ފައިާ މިހެންާ  805ަގިއ10:00ާާާާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް.ާ

ާާ އަދި ކޮމިޓީއެއް،ާ ސަބްާ ކޮމިޓީެގާ ބައްދަލުވުނ10:00ާާާްމ ލިއްޔަތުާ ކޮމިޓީެގާ މަސައްކަތުާ ަގިއާ

ިއބްރ ހީމާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އަޅުަގނޑުާ އެބަކުރިއަށްދޭ.ާ ފެށިެގންާ

ާމުއްޠަލިބަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

 810ާسيدنا محمد وعلى آله   المرسلين أشرف    والسالم على  والصالة   الحمد هلل رب العالمين`.ާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

أجمعينާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ އެޓަރނީާާ.وصحبه  ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންބޮޑުވިާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތަޢުލީމާުާޖެނެރަލް އިސްލ ީމާ ތެރޭަގއިާ މަޤްޞަދުތައްާ ކޮލެޖްެގާ މިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ

.ާައޅުަގނޑުާއެކަންާނެތްކަންާފ ހަަގކުރަން.ާމިާކޮލެޖްެގާމަޤްޞަދުތަކުެގާތެރޭަގިއާާހިމެނިފައިވ ކަމަށް

މިއޮތީާއިސްލ މީާއަދިާދިވެހިާއ ދަކ ދަތަކ އިާއަދަބުތައްާކުރިައރުވަންާފެތުރުން.ާިއސްލ މީާތަޢުލީމުެގާ
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 815ާމިާކޮލެޖުެގާާވ ހަކަެއއްނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާއެކަމަށްާކަންބޮޑުވެާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން

މަޤްޞަދުެގާތެރޭަގއިާއިސްލ ްމދީނުެގާތަޢުލީމުާމަތީާފެންވަރެއްަގއިާއުނެގނޭނެާފުރުޞަތުާއޮތުމ އިާާ

އަދިާބޭރުެގާޔުނިވަރސިޓީތަްއާޤަބޫލުކުރ ާފެންވަރަށްާޢަރަބިބަސްާއުނެގނޭނެާފުރުޞަތުާއޮންނަން.ާ

އަ ދެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރެއަށްލުން.ާ މަޤްޞަދުާ ފ ހަަގކޮށްލަނީާއެދެބައިާ ޅުަގނޑުާ

ރަްއޔިތުންެގާ ރަީއސްާ މިކައުންސިލްެގާ އޮތްޮގތުންާ މިޤ ނޫނުަގއިާ އެކުލެވިެގންވ ޮގތް.ާ ކައުންސިލްާ

ރަްއޔިތުންެގާާ އެކުލަވ ލުުމަގއިާ ކައުންސިލްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭ.ާ  820މަޖިލީހަށްާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގ އަޅުަގނޑުާ ދައުރެއްނެތް.ާ އެއްވެސްާ އަދިާމަޖިލީހުެގާ ކައުންސިލެއްާ މިފަދަާ ތުންާ

ެއކުލަވ ލ ިއރުާާ މިކައުންސިލްާ ހިނަގމުންދ ޮގތުންާ ޤައުމުާ ދިވެހިާ މިަވުގތުާ ޚ އްޞަކޮށް،ާ

ާާ ޢައްޔަންކުރައްވ  މިނިސްޓަރާ ނުފޫޒ8ާާާުކައުންސިލްަގއިާ މިނިސްޓްރީެގާ ތިބުމަކީާ މެންބަރުންާ

ކަމަށްާައޅުަގނޑުދެކޭކަެމއް.ާމީެގާާއިންތިހ އަށްާބޮޑުވެާކައުންސިލްާއެންމެާރަނަގޅުޮގތުަގއިާނުހިނގ 

ެއާާ އޮވޭ.ާ ޖަމްޢިއްޔ އެއްާ ޓީޗަރުންެގާ ރ އްޖޭެގާ މަހ ސިންތ ަގިއާ ބޭއްިވާ ދ ދިފަހުންާ މިސ ލު،ާ  825އެއްާ

ޙައްޤުތައްާާ މެންބަރުންެގާ ޖަމްޢިއްޔ ެގާ އެާ ޖަމްޢިްއޔ އިންާ އެާ އޮތީ.ާ އެކަހެރިކޮށްލ ފައިާ ޖަމްޢިއްޔ ާ

އެހެންކަމުން، މަސައްކަތްކުރ ތީ.ާ ާހޯދަންާ ކޮންމެވެސްާާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއިންާ

ހިސ ބެއްަގއިާޒ ތީާތަޢައްސުބެއްާއެބަެގންުގޅެވޭކަން.ާެއއީާެއބަޔަކުާބޭނުންވ ޮގތަށްާމަސަްއކަތްނުކުރާ 

ކުރެޭވނެކަމެއް.ާާ އިންސ ނެްއެގޮގތުންާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އެއީާ ެއކަހެރިކުރުންާ އަބަދުެވސްާ ބައެއްާ

އެ ކައުންސިލްާ މިާ އެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ އޮންނަންާ ދައުރެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ  830ކުލަވ ލ އިރުާ

ހިނުގމަށްޓަކައި.ާާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އެންެމާ ެއކައުންސިލްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ މިކައުންސިލްެގާ ކޮމިޓީެއްއ21ާާާާހަމައެހެންމެ،ާ ނޮމިނޭޝަންާ މިވ ޮގތުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އެ މީަގއިާާއެކުލަވ ލަންާ މިހ ރުާ އެކުލަވ ލުމުެގާ ކޮމިޓީާ ނޮމިނޭޝަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަޖެހޭ.ާ

ކުރެވޭނެޮގތެއްާއެބަާާ އެކަންާ ބަދަލުކޮށްާއެއަށްވުރެާރަނަގޅުޮގތެްއަގއިާ ހިމެނިފައިާއޮތްާއުސޫލުތައްާ

 835ށްާހަމަޖައްސަންޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިޤ ނޫނަށްާބަހުޘްކުރަންާއަިއއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންނަ

ތައްޔ ރުވ ންާލިބުނުާވަުގތުާތަންކޮޅެއްާކުޑަވުމ އެކީަގއިާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއެންމެާފުރިހަމަާޮގތުަގއިާާ

ފ ހަަގކޮށްލ ނަންާާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނެތް.ާ ތަްއޔ ރުެވވިފަކ އެްއާ މ އްދ .21ާާާމިއަށްާ ވަނަާ

ާާ 41ާާާާމަޢ ފްކުރައްވ  މ އްދ . އޮޑ41ާާިވަނަާ ޔުނިވަރސިޓީާ މިވަނީ،ާ މ އްދ ަގއިާ ޓްކުރުން.ާވަނަާ

ޔުނިވަރސިޓީެގާއ މްދަނީއ ިއ،ާޚަރަދ އި،ާމިލްކިއްޔ ތ އި،ާމ ލީާޒިންމ ތަކ ބެހޭާހިސ ބުތައްާއޮޑިޓަރާާ

 840ޖެނެރަލްެގާމަޝްވަރ އ އެކުާކައުންސިލުންާހަދ ާގަވ އިދެްއެގާދަށުންާހިސ ބުކުރަންާޖެހޭނެއޭ.ާނޫން.ާާ

ނެރަލްެގާބެލުމުެގާދަށުންާއޮޑިޓަރާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާއެކަންާއޮންނަންވ ނީާޮއޑިޓަރާޖެ
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ވަނ45ާާާަޖެނެރަލްެގާއޮފީހުންާޮއޑިޓްކުރައްވ ާއެާހިސ ބުތައްާހ މަކުރަްއވަންާޖެހޭނެ.ާހަމައެހެންމެ،ާާ

ަމޢުހަދުއްާދިރ ސ ތުލްާއިސްލ މިއްޔ އަކީާާ މ އްދ ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ޮގތުންާއޯ.އައި.ސީެގާޤައުމުތަކުަގއިާޤ އިމްކުރެވުނުާއިސްލ މިކްާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތް

 845ޔުނިވަރސިޓީތަކުެގާތެރެއިންާއެަވުގތުާސަރުކ ރުންާބޭނުންީވާރ އްޖޭަގއިާމަޢުހަދުެގާނަމުަގއިާތަނެއްާާ

ޤ އިމްކުރަން.ާހަމައެހެންމެ،ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާމިއަދ އިާހަމައަށްވެސްާއޯ.އައި.ސީެގާޤަުއމުތަކުންާ

އްޞަކޮށްާޢަރަބިާޤައުުމތަކުންާމަޢުހަދުއްާދިރ ސ ތުލްާއިސްލ މިއްޔ ާހިންުގމަށްޓަކައިާވަރަށްާއަދިާޚ 

ބޮޑެތިާއެހީތަްއާދެމުންާއަންނަނީ.ާވަރަށްާިގނަާއަދަދެއްެގާފައިސ ާދެމުންާއަންނަނީ.ާއެހެންކަމުން،ާ

ާާ މިހ ރު އެއީާ މަޢުހަދުާ ބަދަލުަގއިާ ބަދަލުކޮށްލުމުެގާ މަޢުހަދުާ އުވ ލ ާ ކޮލެޖްެގާާމަޢުހަދުާ ހުރިޮގތަށްާ

ފެކަލްޓީއެްއެގާާ ވަކިާ ނުވަތަާ ބަހައްޓަިއެގންާ ޮގތުަގއިާ ކޮލެޖެއްެގާ އިސްލ މީާ ވަކިާ ނޫނީާ  850ޮގތުަގއިާ

އުންމީދުކުރ ޮގތްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫނީާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ހިންުގމަކީާ ބަހައްޓަިއެގންާ ޮގތުަގއިާ

ދަ ބޮޑުާ އެންމެާ އޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުވެސްާ ދ އިރުާނެތް.ާ ޤައުމަކަށްާ ޢަރަބިާ އްޗަކީ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއުރުދޫެއއްާނޭނޭގާއަރަތްބެްއާނޭނޭގ.ާެއހެންވުމުންާއަޅުަގނޑުމެންާތިބެންޖެހެނާީާ

ޕ ކިސްތ ނ އިާ ޤައުމުތަްއކަމުަގއިވ ާ ބަެއއްާ އިސްލ މީާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ބ ކީވެފައި.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ޤައުމުތަކުގަާ ޢަރަބިާ އެއީާ ކުރަމުންދ ބައެއް.ާާބަންްގލަދޭޝްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ  855އިާ

ެއނޭގނަމަ.ާ ޢަރަބިބަސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބައޮތްާ އެފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ

މުހިންމުކަމެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާާ ަވރަށްާ ޢަރަބިބަސްާއެނުގމަކީާ ތެރޭަގއިާ ކޮލެޖްެގާ އެހެންކަމުން،ާ

ނޭގ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާިއށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާވަުގތުވެސްާހަމަވެއްޖެކަންާއެ

ާރައީސް.ާާ

ާ860 

މެންބަރުންނަށާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ މިބިލުާ ދެންމެާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ަގނޑުާހަމަާރަނަގޅުކޮށްލުމުެގާޮގތުންާފޮނުވުމުަގއިާތަންކޮޅެއްާލަސްިވާވ ހަކަާވިދ ޅުވެލެްއވީމަާއަޅުާ

ާާ މިބިލުވ ނ6ާާާީދަންނަވ ލ ނަން. މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިްއވ ާ ކިޔުންާ ފުރަތަމަާ ޖުލައިަގިއާ

އަށްާފުރުޞަތުާهللاފޮނުވިފައި.ާއަޅުަގނޑުާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ޢި ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ ޢަބްދުއެރުވުމަށްފަހުަގއިާ މެންބަރުާ ާއްޒަތްތެރިާ ަގލޮޅުާهللا އެއަށްފަހުާ  865މަޢުސޫމަށްާ

ޢަބްދު އީވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ިއހަވަންދޫާهللاއުތުރުާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަށްާ

ާهللا.ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ
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ރައީސްާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ހުވަފެންތަކަކަށްފަހުވެސްާ`.ާ ކުލަާ ދުަވހެއްެގާ އެތަކެއްާ ާ.ާ

މާިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ދުވަސްތަކަކަށްފަހުާ ދިޔަާ ނެތިާ ފުރުޞަތުާ ލިބުމުެގާ ދަރިންނަށްާ ދިވެހިާ ތަޢުލީމްާ  870ޔުނިވަރސިޓީާ

ނިވަރސިޓީއެްއާާސަރުކ ރުެގާޅަފަތުަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުންާއިސްނަންަގަވިއެގންާމަތީތަޢުލީމ ބެހޭާޔު

އަޅުަގނޑުާާ ފޮނުވިކަމުންާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ޤ އިމްކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ

ޤަބޫލުކުރަނީާއެއީާދިވެހިާދަރިންނަށްާމަތީތަޢުލީމްާދިނުމަށްޓަކައިާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާެގންުގޅުްއވ ާާ

ަގނޑުެގާއަޙްާއިބްރ ހީމްާމުްއޠަލިބްެގާރަނަގޅުާިވސްނުންފުޅެއްކަުމަގއި.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުާ

ވ ހަކަާާ ތަޢުލީމްެގާ އިސްލ މީާ ތެރޭަގއިާ މަޤްޞަދުތަކުެގާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މިާ  875ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ޮގތުންާ ރަނަގޅުކޮށްލުމުެގާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީތީާ ނުހިމެނޭކަމަށްާ

ާާ މަޤްޞަދު ޔުނިަވރ4ާާޔުނިވަރސިޓީެގާ )ހ(.ާ މ އްދ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާވަނަާ މަޤްޞަދަކީ،ާ ސިޓީެގާ

ޤައުމުެގާާ އަދިާ ބޭނުންވ ާ ދަމަހައްޓަންާ އަބަދަށްާ ޮގތުަގއިާ ޤައުމެްއެގާ އިސްލ މީާ މިނިވަންާ ފުރިހަމަާ

ޢިލްމ އާިާ ބޭނުންވ ،ާ ކުރިއެރުމަށްާ ފަރުދުންެގާ ތަރައްޤީއަށ އިާ އިޤްތިޞ ދީާ އިޖްތިމ ޢީ،ާ ސަޤ ފީ،ާ

 880ރުން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއިސްލ މީާތަޢުލީމްާއަދިާހުނަރުާއުފައްދ ،ާހޯދ ،ާރަްއކ ތެރިކޮށްާފެތު

ބަހުންާމާިާ ދެމެހެއްޓުމުެގާވ ހަކަާވަރަށްާސ ފުާ ޮގތުަގއިާ ފުރިހަމަާއިސްލ މީާޤައުމެްއެގާ އިސްލ މީާ

ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދޭހަވ ކަމަށް.ާ އިންާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

ތަޢުލީ އިސްލ ީމާ އެހެންނަމަވެސް،ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އޮންނަންވ ނެ.ާ ނިޒ މެއްާ ދެވޭނެާ މްާ

ތަޢުލީމާްާ ިއސްލ މީާ އެއީާ އައުމަކުންާ ކުއްލިްއޔ ާ ދަށަށްާ ޔުނިަވރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ނޫން.ާާ ހުރަސްއެޅެނީކީއެްއވެސްާ ދިނުމަށްާ ތަޢުލީމްާ އިސްލ މީާ ައދިާ ނޫން.ާ  885ނައްތ ލެވެނީކީއެއްާ

ައޅުަގނޑަށްާއެނިގފަިއާހުރިާމަޢުލޫމ ތުާކުށްކަމުަގިއާނުވ ނަމަ،ާާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއަދި

ފެކަލްޓީތަކެްއާާ އެތައްާ ތަފ ތުާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުަގއިާ އިސްލ މިކްާ މަޝްހޫރުާ ވަރަށްާ ދުނިޔޭެގާ

ހަދައިެގންާއެކިާތަފ ތުާތަޢުލީމްާދެމުންާއެބަެގންދޭ.ާމިސ ލަކަށް،ާޝަރީޢަތ އިާޤ ނޫނުެގާރޮނުގންާ

ދިާދީނީާއެކިއެކިާފެކަލްޓީތަްއވެސްާހިންަގމުންާއެބަެގންދޭ.ާއަދިާދުނިޔޭެގާއެކިާާއެބަާކިޔަވައިދޭ.ާއަ

ކުރައްވަމުންާާ އެބޭފުޅުންާ މިޮގތަށްާ މިކަންތައްތަްއާ ކެމްޕަސްތަކުަގއިާ ެއކިާ  890ޤައުމުތަކުަގއިާ

ެގންދަވ ކަުމެގާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑަށްވަނީާލިބިފައި.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީންާ

ނޫން.ާާ ތ އީދުކުރެޭވކަމެްއާ ައޅުަގނޑަށްާ އެއީާ ވ ހަކަދެއްކުމަކީާ ބަހައްޓަންާ މަޢުހަދުާ ބޭރުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާވަރަށްާސ ފުކޮށްާައޅުަގނޑުާހަމަާޤަބޫލުކުރ ާހަމައަކީާއަދިާއަޅުަގނޑުާެއކަންާެގންދަންާ

ފެކަލްޓީއެ ތެރޭަގއިާ ފެކަލްޓީތަކުެގާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުީމާ ހަމައަކީވެސްާ ޮގތުަގއިާާބޭނުންވ ާ ްއެގާ

 895މަޢުހަދުާއޮވެާމަތީާތަޢުލީމްާއިސްލ މީާތަޢުލީމްާލިބޭނެާމަުގާއޮތުން.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާބަެއްއާާ
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ބޭބޭފުޅުންާވަކިކަހަލަާކަންތަްއތަކ އިާދޭތެރޭާކަންބޮޑުެވެގންާއެވ ހަކަާދައްކަވ ފ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ބޮޑަ ހައިސިއްޔަތަށްވުރެާ ޤައުމީާ އެދައްކަވަނީާ އޮތީކަމަށްވުމަކީާާއެވ ހަކަާ މަޞްލަޙަތެއްާ ައމިއްލަާ ށްާ

އެއީާހަމަާވެދ ނެކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކިޔަަވއިދޭާެއއްވެސްާތަނެްއެގާތެރޭަގއިާވަކިާމީހަކާުާ

ބަްއޓަންކުރަންާ ކިޔަވައިދޭތަންާ ެއއްޮގތަށްާ ފިކުރ އިާ ވިސްނުމ ިއާ މީހަކުެގާ ވަކިާ ޕްރޮމޯޓްކޮށްާ

 900ޑުާކަނޑަެއޅިެގންާއެކަމ ާދެކޮޅުހަދ ކަމެއް.ާމިާމަންޒަރުާރ އްޖޭަގިއާމަސައްކަތްކުރުމަކީާއެއީާއަޅުަގނ

ދެޭވާާ އަސަރުާ ނޭދެވޭާ މިކަމުެގާ ައދިާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ އެއީާ ފެންނަމުންދ ކަންާ މިއަދުާ

މިކަމުންާ ލޯތްބަށްާ ޤައުމީާ ޮއންނަންވ ާ ހިތްތަކުަގއިާ ދަރިވަރުންެގާ ކުރަމުންދ ކަމ އި،ާ ތަޢުލީމަށްާ

ބޭބޭފުޅުންާާާހުރަސްއެޅިެގން މިފަދަާ އަދިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ހިތ މައ އެކުާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ދ ކަންާ

ޮގވ ލަންާ ހައިސިްއޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހުްއޓ ލުމަށްެވސްާ އެކަންތައްތައްާ

 905ާހުރުންާމިއަދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުާރ އްޖޭަގއިާކިޔަވައިދޭާތަންތަނުެގާޙ ލަތުާމިހެންާހުރި

ެއދޭވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުާ ބައްލަވ ލެއްވުމަށްވެސްާ އިންނެވުމ އެކުާ މިތ ާ މިނިސްޓަރުވެސްާ އިތުރަށްާ

ބަލ ލ އިރުަގއިާ މ އްދ ތަކަށްާ ބައެއްާ މިޤ ނޫނުަގިއާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާ

ޅުަގނޑަށްާމިބިލަށާްާއަޅުަގނޑަށްެވސްާކުދިކުދިާމަްއސަލަތައްާއެބަާފ ހަަގކުރެވޭ.ާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާއަާ

ދަންނަވ ލަން.ާާ ވ ހަކަެވސްާ ފ ހަަގކޮށްާތ އީދުކުރެވޭާ މައްސަލަތައްާ ކުދިކުދިާ ހުރިާ މިހެންާ

ާާ އަޅުަގނޑުެގ5ާާާާވ ހަކަދެްއކުމަށް ސްޓޭޖުަގއިާ ކޮމިޓީާ ވަުގތަކަށްނުވ ތީާ އެކަށީެގންވ ާ  910މިނެޓަކީާ

ފ ހަަގކޮ ކަންތައްތައްާ މިބ ވަތުެގާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަމ ލުކަމަށްާއެއްބ ރުލުންދީާ ކޮމިޓީެގާ ށްާ

ރަީއސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ އޮފ1997ާާާްެގންނ ނެާ ކޮލެޖްާ ަގއިާ

ާާ މިވީ އުފެދިާ 11ާާާާހަޔަރއެޑިއުކޭޝަންާ ތެރޭަގއި އަހަރުދުވަހުެގާ ފެކަލްޓ9ާާާީވަރަކަށްާ ވަރަކަށްާ

ިމއަދު ެގންދ އިރުާ ހިންަގމުންާ ދިވެހިރ އްކ މިޔ ބުކަމ ެއއްކޮށްާ މިވަނީާ ޔުނިވަާރާ ސިޓީއެްއާާޖޭަގއިާ

ައދިާހަމާަާ ަގބޫލުކުރަން.ާ  915ރަނަގޅަށްާހިންުގމަށްޓަކައިާެއާފެންވަރަށްާއ ދެވިފައިކަމުަގިއާއަޅުަގނޑުާ

ޖ ވ ސްެގާ އޮންލައިންާ ޚިދުމަތ އިާ ލައިބްރަރީާ ރަނަގޅުާ ސްޓ ފުންނ ާ ޓްރެއިންކުރެވިފަިއވ ާ އެއ އެކުާ

އަޅުާ މިއަދުާ އެއީާ ލިބެންހުރިކަންވެސްާ ފ ހަަގކުރ ކަމެއް.ާާޚިދުމަތްތައްާ އުފަލ އެްއކޮށްާ ަގނޑުާ

އަ ޔުނިަވރއެހެންކަމުންާ ޤައުމީާ ދަންނަވ ނީާ ީވހ ވެސްާޅުަގނޑުާ އުފެއްދުންާ ސިޓީއެއްާ

މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ދެއްވުމަކީާ އެއްބ ރުލުންާ ފުރިހަމަާ މަޖިލީހެުގާ މިާ އަވަސްކުރުމަކަށްާ

ޢި ޙައްޤުަގއިާކުރަންޖެހިފައިވ ާކަމެކޭ.ާ ަވުގތުހަމަވ ތީާއަޅުަގނޑުާާރައްޔިތުންެގާ  920އްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާކޮންމެާމިފަދަާބިލަކ ާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާނިންމ ލަމުންވެސްާ

ވ ހަކަާާ ބިރުެގާ ނެތިެގންދ ނެާ ތަޢުލީމުާ އިސްލ މީާ ނޫނީާ ނައްތ ލ ާ ތަޢުލީުމާ އިސްލ މީާ ުގޅިެގންާ
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ާާމިދެކެވެނީާރަްއޔިތުންެގާހިތުަގއިާބި އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމިާޤަުއމުަގިއާާهللاާރުވެރިކަންާއުފެއްދުމަށޭ.

ހަމަާއެކަންތައްތަްއާއިސްލ މްދީންާދުވަހެއްާދުވަހަކަށްާކުރިައރައިާކ މިޔ ބުކަމ އެްއކޮށްާދ ނެކަމުަގއިާާ

 925ާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަމޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކެލ  ޢަބްދުޝުކުރިއްޔ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ އުތުރުާާهللا ަގލޮޅުާ ފަހުާ މައުސޫމަށްާ

ޢަބްދު ޢީވ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާهللا ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ެއައށްފަހުާ އަދިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އިބްރ ހީމަށްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ

 930ާމައުސޫމް.ާهللاާޢަބްދުމެންބަރުާ

ާ

އ ާهللاކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަބްދު ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ޔުނިވަރ`.ާޝުކުރިްއޔ ާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލުާދެ،ާ ާސިޓީެގާ

މިހިސ ބަށްާއައިސްާމިއަދުާމިާވ ހަކަދެއްކޭއިރުާމިވ ހަކަިއެގާބައިވެރިވުމުެގާފުރުޞަތުާައޅުަގނޑަށްާާާމައުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބިލުާލި ުއޅޭާ ކައުންސިލުަގއިާ ކޮލެޖްާ ހީކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ އުފ ކުރަން.ާ ވަރަށްާ ބުނީތީާ

 935ޑްރ ފްޓްެވެގންާައއިރުވެސްާމިކަމަށްާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާއަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުވެސްާފޯރުކޮށްދިނުމުެގާ

ަމޖި އަހަރުާ މިދިޔަާ ފުރަތަމަވެސްާ މިބިލުާ އ ދެ،ާ މީހަކަށްވ ތީ.ާ ލިބިފައިވ ާ ލީހަށާްާފުރުޞަތުާ

އަރުވަން.ާާ މެންބަރުންނަށްވެސްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާ އެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅިފައިވ ކަންާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅިފައިވ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ މިކޮޅަށްާ މިބިލުާ އަލުންާ މިހ ރުާ ދެން،ާ

ސިޓީެގާާޔުނިަވރވަނަާމ އްދ ެގ36ާާާާދެތިންކަމަކަށްާކޮމެންޓްކޮށްލ ހިތްވޭ.ާއެންމެާފުރަތަމަކަމަކަށްާމިާާ

ޔުނިވަރމ ލިއްޔ ގަާ ދަޢުލަތުންާ ިމއޮންނަނީާ ާސިޓީއިާ ފައިސ ާާާ ބޭނުންވ ާ  940ހިންަގންާ

ައބަދުވެސްާާ ވޭތުވެދިޔަތަނުަގއިވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

ދަޢުލަތުންާއެާމުއައްސަސ ތަކަށްާާާމިއޮންނަނީާމިފަދަާމުއައްސަސ ތައްާހިންަގންާބޭނުންވ ާބަޖެޓ ާމި

މިބިލުަގިއާާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ ދިމ ނުވެފައި.ާ އަބަދުެވސްާ ބަޖެޓ ާ ޢައްޔަންކުރ ާ

ހަމަޖައްސަން ޕަސެންޓެއްާ ކޮންމެވެސްާ ޔުނިވަާރބަޖެޓްެގާ އެހެންވީަމ،ާ މަދުެވެގން.ާ ސިޓީއެއްާާާ

ާާ  945ކޮށްާދަޢުލަތުެގާއަހަރީާބަޖެޓުަގއިާމަދުވެެގންާާވަނަާމ އްދ ެއއްާއަކުރެއްާއިތުރ36ާާާުހިންުގމަށްޓަކައި

ޕަސެންޓެއްާާ އޮތުންާޔުނިވަރސިޓީާާމިވެނިާ ހިމަނ ފައިާ ެއޮގތަށްާ ހިމަނަންވ ނެއޭ.ާ ބަޖެޓްަގއިާ

40ާާާާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާދެން،ާާ ާާވަނަާމ އްދ އިާޓެކްސްާދެްއކުން އިސްތިސްނ ކުރުންާޔުނިވަރސިޓީ

އަޅުާ ޕޮއިންޓެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާާހަމަާ އެއ އެްއކޮށްާ ދެން،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ަގނޑުާ

ާާ ެއީއ ވ ހަކަފުޅަށް.ާ ދެއްކެވިާ ޑރ.އަފްރ ޝީްމާ ކުއްލިްއޔ 44ާާާާތ އީދުކުރަންާ މިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ
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ނިޒ މަށްާ ތަޢުލީމީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބ ްއަވއިެގންާ ަވކިންާ ކުއްލިއްޔ ާ އެީއާ ބޭއްވުމަށް.ާ  950ވަކިންާ

ާފައިދ އެއްާލިބޭނީ.ާހަމަެއކަނިާރިސޯސްާމެނޭޖްމަންޓްަގިއާމިލިބޭާއަންނ ނެާެގއްލުެމއްާނެތް.ާހަމަ

ނަާ އިސްލ ީމާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މައްސަލަތަކ .ާ ދިމ ވެދ ނެާ ނާްާމައްސަލަތައްާ

ސިޓީއެއްާއެހެންނޫނީާއިސްލ ިމކްާކޮލެޖެއްާހުރެެގންާލިބޭނެާފައިދ އ ާާދެމެހެއްޓުމަށްާމިފަދަާޔުނިވަރ

އަޅުާ ދެން،ާއަޅ ބަލ އިރުާ މުހިންމޭ.ާ ވަރަށްާ ހުރުންާ ކުއްލިްއޔ ާ އެާ ަވކިންާ ދަންނަވ ނީާ ަގނޑުާ

ދެއްކެިވާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އައިރުާ މިހ ތަނަށްާ ހަމަާ މިފުރުޞަތުަގއިާ  955އަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކަފުޅ ާުގޅިެގންާކޮންމެެވސްާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލުމަކީާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެންާާ

ނ ޒިމުެގާާޢިއްޒަ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ އެޮގތުންާ ރަީއސް.ާ ތްތެރިާ

ކޮންާ ޝުކުރުއަދ ކުރަންޖެހެނީާ އައިޮގތ ާ މިހިސ ބަށްާ ތަޢުލީމުާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

މ ލެއަށް އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ދައްކަަވއިފި.ާ ވ ހަކަތައްާ މިކަހަލަާ ައީއާާބޭފުޅަކަށްކަމ ާ ާ

ކުރީ މަދަރުސ އިންާއެހެންާ ރަށުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ވެރިކަުމގައި.ާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ެއްއެގާ  960ެގާ

ރަށާުާ ެއީއާ ނޭނެގ.ާ ރަނަގޅަށްާ ޭއ،ބީ،ސީ،ޑީާ އަޅުަގނޑަށްާ ައއިރުާ މ ލެއަށްާ ްގރެޖްއޭޓްވެެގން.ާ

ސްކޫލުާއެްއކޮށްާނިންމ ފައިާއައިމަާވ ވަރު.ާއޭރުވެސްާހަމަާދުނިޔޭަގއިާއިނިގރޭސިންާޑިްގރީތަކ ާާ

މާިާއެްއޗި ރ އްޖެާ ރޮނުގންާ ތަޢުލީމުެގާ އަހަރުަގއިާ ވޭތުވެދިޔަާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ނަަގއޭ.ާ ހިވެސްާ

ހުރަސްއެޅޭޮގތަށް ރީތިނަމަށްާ ހޯދ ފަިއވ ާ ކ މިޔ ބުާ ެމންބަރުނާްާާާހޯދ ފައިވ ާ ބަެއއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހަާ ދެން،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޢަމަލެއްކަުމަގއިާ އޮޅުވ ލުމުެގާ މަންޒަރުާ މިާ  965މާަާވ ހަކަދަްއކ ކަމީާ

ބެހޭޮގތުންވެސްާާ މިންަގނޑ ާ އަޚްލ ޤީާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ އެބޭފުޅ ެގ،ާ

ތިއްބަވ ނެާާ ނުކުންނައިރުާ ދަރިވަރުންނެއްާ ހ ސްާ އެތައްާ ސްކޫލަކުންާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި.ާ

ިއސްާފ ހަަގކޮށްލެޭވާރަނަގޅުާކުދިންނ ާޯގސްާކުދިންނ ވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީަގއިާމިފަހަކަށްާއަ

އެބަފޮނުވަޭއާާ ސްކޫލުތަކަށްާ ބޭނުމަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ ސަރުކ ރުންާ އިނޭގތޯާ އެބަހުރޭާ ކަންތަކެއްާ

މުޅިންާ ތިއްބ ާ ހެޑްމ ސްޓަރުންާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ރަނަގޅުާ ނުލ ހިކުާ ނަމުަގއިާ  970ހެޑްމ ސްޓަރުންެގާ

ރަށެއްަގއިާާ އެއްާ ހެޑްމ ސްޓަރުންާ ހުންނަާ ޢަމަލުތައްާ ހެޑްމ ސްޓަރުާއެހެންޮގތަކަށްާ ހުރިާ

މަޢުލޫމ ތަށްޓަކަިއާާ މަޖިލީހުެގާ ޙ ދިސ އެއްާ ޚ އްޞަާ ވަކިާ ވަކިންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކޮށްފައި.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ދ ދިފަހުންާ ވ ހަކަދެކެވޭތީ.ާ މިންަގނޑ ބެހޭޮގތުންާ އަޚްލ ޤީާ ެއއީާ ދަންނަވ ލ ހިތްވޭ.ާ

ވަރަށް ކުދިންނަށްާ ޓީޗަރެއްާ ސްކޫލެއްަގއިާ ދ އިރ ެގާ ބަހުރުވަައކުންާނިސްބަތްވ ާ އިހ ނެތިާ ާ

ހެޑްމ ސްޓަރުާ އެސިސްޓެންޓްާ މިދަނީާ ިމކުދިންާ ދެން،ާ ބަހުރުވަައކުން.ާ ހުތުރުާ  975މުޢ މަލ ތުކޮށްފި.ާ

އަރިހަށް.ާދިޔައިމަާއެސިސްޓެންޓްާހެޑްމ ސްޓަރުާއަދިާއެއަށްވުރެންާހުތުރުާބަހުރުވައިންާއެކުދިންނ ާ
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ހުންނ  ކުދިންެގާ މިހެންވަންޏ ާ މުޚ ތަބުކުރަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާާމިާ އަޚްލ ޤެއްތޯ.ާ ކޮންާ ނީާ

ސަމ ލުކަމަށްވެސްާާ މިނިސްޓްރީެގާ އެޑިުއކޭޝަންާ މިހ ރުވ ނީާ މިމައްސަލަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ެގންނަ އެހިސ ބަށްާ އެމަްއސަލަާ އަޅުަގނޑުާ ނ ންކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ަގސްދުކުރަން.ާއައިސްފައި.ާ ންާ

ޔުނިވަރ މިާ އަޅުަގދެން،ާ ބަދަލުވެެގންދ އިރުާ ޓީޗަރުންނާ ސިޓީއަކަށްާ ވަޞީލަތްތަކ ާ އެދެންާ  980ނޑުާ

ކަމަކަ ބަޖެޓެއްާޔުނިވަރމިހުރިހ ާ ކަންތަްއވެެގންދިއުން.ާށްާއެކަށީެގންވ ާ އަންނ ނެޮގތަކަށްާ ސިޓީއަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ދ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުތުރުާ ަގލޮޅުާ އީޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢަބްއިރ ެގާ މ މިިގލާީާهللاދުވ ާ ފަހުާ އަށްާ

ަގ ފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ އިބްރ ހީމަށްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  985ލޮޅުާާދ އިރ ެގާ

ާهللا.ވ ާޢަބްދުއުތުރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީާ

ާ

ާލީމީާމުއަްއސަސ ެއއްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއަލަށްާމިފެންވަރުެގާތަޢުާލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާަގ

ބޮޑަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާވ ާޢަބްދުއީ ވަރަށްާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުާ ފެއްޓެވީތީވެާ މަސައްކަތްާ ޤ އިމުކުރުމަށްާ

މިމަސައްކަތަށްާާ މަނިކުފ ނުވެސްާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ހަމަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  990ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

އަހައްމިއްޔަތުކަމަށްޓަ ެއމް.ޑީ.ޕީާތިޔަދެއްވ ާ ފަރ ތުންނ އިާ އަިމއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ އަޅުަގނޑުާ ކައިާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މަނިކުފ ނަށްެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތުންާ ްގރޫޕްެގާ ޕ ލިމެންޓްރީާ

އަދިާ ވިދ ޅުވިހެންާ ވަޒީރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ މިބިލުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެނިފެ ފުރުޞަތުާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ ތަޢުލީމުެގާ ެއވ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ އެާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ސްޓޯަގއިާ

ފުޅ ވެެގންދިއުން.ާ ފުރުޞަތުތައްާ ދިރިއުޅުމުެގާ އިންސ ނ ެގާ ދަރަޖައަކަށްާ އެތައްާ  995ފުޅ ވެެގންދިއުމަކީާ

އިތުރުވެެގންާާ ފުރުޞަތުތައްާ ވަޒީފ ެގާ އެހަމައެކަނިާ ދިއުމަކީާ ފުޅ ވެެގންާ ފުރުޞަތުާ ތަޢުލީމުާ

ބޭނުނާްާދި ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދިރ ސ ކުރުމުަގއިާ މިބިލުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުމެއްނޫން.ާ

މަހ ،ާހ.ކަނޑުފިނިޭގާާ ފ ތުމަތުާ މުޙަންމަދު،ާހ.ސަންްގރޭޒްާ ދަރަވަންދޫާއުތުރުޭގާއަފ ފްާ މ ފަންނުާ

ތަޢުފީޤް. މިދަާާޝިފ ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކޮށްލީާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ންނަވ ލީާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޓޮޕްޓެންާ ރ އްޖެއިންާ ފެންވަރުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ އިމްތިޙ ނުަގއިާ ޯއލެވަލްެގާ އަހަރުެގތެރޭަގއިާ  1000ވޭތުވެދިޔަާ

ރައީސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަންާ ދަރިވަރުންތަކެްއެގާ ޙ ޞިލުކުރިާ ޓޮޕްޓެންާ ދުނިޔޭެގާ ޙ ޞިލުކުރިާ

މިކުދިންނަށްޓަކަ ފ ހަަގކުރީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކޮށްލީ.ާ މިާ ކޮންމެާއަޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިާ

ދިވެއްސަކުާޚ ްއޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާދިވެހިާމަޔަކުާފަޚްރުވެރިވ ާކުދިންތަކެްއެގާނަންތައް.ާ
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ނުފުށަށްވެސްާާ ފުށަށްވެސްާ އަނެއްާ ފޮތީެގާ ފަިއސ ާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އޯލެވަ ޙަޤީޤަތަކީާ ބަލައިލަންއެބަޖެހޭ.ާ އެބަާ ބަިއވެރިވ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ރ އްޖޭަގއިާ އިމްތިޙ ނުަގއިާ  1005ލްާ

% ފުރުޞަތުގައ70ާާިދަރިންތަކުެގތެރެއިންާ މިާ ފެއިލްވަމުން.ާ ދަނީާ ކުދިންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާއެއްހ ާ

ޮގވ ލަންާބޭނުންާމިާ ރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމަނިކުފ ނަށ އިާަވޒީރަށ ިއާއަދިާސަރުކ ރަށްާައޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނ ކުދިންތަކަށްެވސްާ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަންާާފެއިލްވަމުންދ ާ އަލ ކޮށްދޭންާ ހިތްވަރުާ ޑުމެންާ

އެބަޖެހެއޭ.ާމިކުދިންނަށްވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާތަޢުލީމުެގާފުރުޞަތުތައްާހޯދައިދޭންާމަސައްކަތްކުރަންާ

 1010އެބަޖެހެއޭ.ާހަމަާއެހެންމެާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމޯލްޑިވްސްާކޮލްޖެާއޮފްާހަޔަރާެއޑިުއކޭޝަންެގާާ

އެ ތަފ ސްާދަރިވަރުންތަކަށްާ ބަލައިލ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދަދުތަކަށްާ ދަރިންެގާ ންރޯލްކުރެވިފަިއވ ާ

ާާ ބަލައިލ އިރު މުޅ2005ާާާިހިސ ބުތަކަށްާ ބަލައިލ އިރުެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އަދަދުތަކަށްާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ާާ އެންމެ އެންރޯލްކުރެވިފަިއވަނީާ ހަޔައެޑިކޭޝަނުަގއިާ އޮފްާ ކޮލެޖްާ ،ާކުދިނ157ާާްއިހަވަންދިއްޕޮޅުންާ

ާާ ހުވަދުއަތޮޅުން 204ާާާާމުޅިާ މުޅިާއަްއޑުއަތޮޅުން މުޅިާޤައުމ247ާާާީކުދިން،ާ މިދަންނަވަނީާ ކުދިން.ާ

ވ ހަކަާ. ކޮލެޖެްއެގާ އަޅުަގނޑުާާާާފެންވަރުެގާ އަނެްއކ ެވސްާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ  1015ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޭ ޮގވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްާ ވަޒީރަށ އިާ ޔުނިވަާރހަމަާ ފެންވަރުަގއިާ ޤަުއމީާ ްއާާސިޓީއެނުންާ

ފިޔަަވޅުތަކެްއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުޑަކުރ ންާ ފަރަޤްާ މިާ މ ލޭެގާ އަތޮޅުތަކ އިާ ޤ އިމުކުރެިވެގންދ އިރުާ

ބޭނުން.ާާ ފ ހަަގކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިމޭރުމުންާ ހަމަާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެބައަޅަންޖެހެއޭ.ާ

އަން ލިބެމުންދ އިރުާ ދެމުންދ އިރުާ ފުރުޞަތުާ ތަޢުލީމުެގާ މަތީާ ފިރިހެނުންެގާރ އްޖެަގއިާ ހެނުންނ އިާ

ޑިްގރީާާ ފަށައިެގން،ާ ފެންވަރުންާ ޑިޕްލޮމ ާ ބޮޑުވަމުން.ާ ދަނީާ ދުވަހަކަށްާ ދުވަހެއްާ ހަމަާ  1020ފަރަޤުވެސްާ

ހަމައަށްދ އިރުާާ ފެންވަރ ާ ޕީ.އެޗް.ޑީާ ޮގސް،ާ ލެވަލްއިންާ މ ސްޓަރސްާ ފެށިެގން،ާ ލެވަލްއިންާ

ގ  ފަރަޤުާ އޮންނަާ ދޭތެރޭަގއިާ އަންހެނުންނ އިާ ާާފިރިހެނުންނ އިާ ޮއންނަނީ.2ާ/1ާާާތްަގނޑަކަށް ވެފައިާ

އަޅުަގނޑުާާ ނޫން.ާ ވ ހަކައެއްާ ދައްކ ާ އަމިއްލައަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިީއކީެއއްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ެގާހަމަާހިސ ބުތަކުންާދަްއކ ޮގތުން.2009ާާާާމިހިސ ބުތައްާމިނެީގާރ އްޖޭެގާސްޓެޓިސްޓިކަލްާޔޮްގ

ޤައުމެއްެގާއަންހެނުން،ާޤައުމެްއެގާމައިންާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން  1025ބޭނުމީާ

ހަމާަާ އެޙަޤީޤަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ ތަރައްޤީެއއްާ ޤައުމެއްާ ބިނ ނުކޮށެއްާ

ތަޢުލީމުެގާ ޔުނިވަރސިޓީަގއިާ މިާ ަވޒީރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ލޯހުޅުވ ލަންޖެހޭ.ާ

ފިރިހެނު އަންހެނުންނ އިާ އިތުރުާފުރުޞަތުދޭއިރުާ މިޤައުމަށްާ އެއްހަމަނުކޮށްާ މ ލެާ އަތޮޅުތަކ އިާ ން،ާ

ކުރިއެރުމެއްާލިބޭކަށްނެތޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާނިންމ ލަމުންވެސްާއަޅުަގނޑުާއަނެއްކ ެވސްާހަމާަާ

އިންސ ނ ެގާ ތަޢުލީމަކީާ ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ ޝުކުރުާ ފެއްޓެވީތީވެާ މިމަސައްކަތްާ  1030ސަރުކ ރަށްާ
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މަތީާތަޢުލީމެއްާލިބުމަކީާއިންސ ނ ައށްާލިބެންވީާއެންމެާއަސ ސީާޙައްޤު.ާއެންމެާއަސ ސީާސިފަ.ާާ

ައޅުަގނޑުާާ ެގންދަވ ާމަސައްކަތަށްާ ތިކުރައްވަުމންާ މިމަސައްކަތަށްޓަކައިާމިސަރުކ ރުންާ އެހެންވީމަ،ާ

ާފަށްފަށުންާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1035ާތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީއެްއެގާބިލުާމިމަޖިލީހަށާްާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ހުށަހެޅިެގންާވ ހަކަދެކެވެމުންދިއުމަކީާވަރަށްާމުނ ސަބުާވަުގތެއްަގއިާނުވަތަާމުނ ސަބުާކަމެއްކަމަށްާާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވ ނީާމިާޔުނިވަރސިޓީެގާބޭނުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާމިކަމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

އޮޅިފަ ދަރިއަކަށްާ ދިވެހިާ އެްއވެސްާ ކަންތައްތަްއާާކަާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެއއްނުވޭ.ާ

ޤ ބިލްކަންާއެބަޔަކަށްާލިބިެގން.ާއ ދެ،ާާ ކުރެވޭނީ،ާކަންތައްތަްއާކުރެވޭނެާ ކުރުމުަގިއ،ާކަންތައްތައްާ

ދަންނަ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ާާހުރިހ ޮގތަކުންވެސް.ާ ދަޢުލަތުެގ1979ާާާވ ލ ނަން ދިވެހިާ އަހަރުާ  1040ވަނަާ

ާާ ުމޅިއެކު އެކުލެވިފަިއވަނީާ ތަންތަނަށ18ާާާްާބަޖެޓުަގއިާ ވަކިކުރިާ ކެޕިޓަލްާ އ ދެ،ާ ރުފިޔ .ާ މިލިޔަންާ

ފައިސ އ ިއއެކީަގއިާާ ބަޖެޓެއ24ާާާާްދެއްވ ފަިއވ ާ ރުފިޔ ެގާ އަހަރަށ1979ާާާްމިލިޔަންާ ވަނަާ

ފ ސްކުރަްއވ ފަ މަޖިލީހުންާ ަމޖިލީހުން.ާާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންެގާ މިދެންނެވީާ މިމަޖިލީހޭާ ިއވަނީ.ާ

އެދުވަހަކީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީއެއްާނުަވތަާކޮލެޖެއްވެސްާހަދަންާބޭނުންވިޔަސްާާ

ކިޔަވައިދޭންާާ ެއްއޮގތަކަށްާ ފެންވަރެްއަގިއާ ެއއްާ ކަންކޮޅުތަކެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ރ އްޖެތެރޭެގާ  1045އަދިާ

ެއކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާާބޭނުންވިޔަސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތްާ ނޫން.ާ ދުވަހެއްާ ކުރެޭވނެާ ާ

ދިއްކުރުަމކީާާ އިނިގލިާ ދިމ ލަށްާ މީހަކ ާ ވަކިާ ނުވަތަާ ދިމ ލަށްާ ބަޔަކ ާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމަސްލަޙަތ އިާއަމ ންކަންާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢުާކުރިއަށްާެގންދިއުމުަގިއާ

އެހެންކަަމށްވ ނަމަ،ާާއަޅުަގނޑު ފ ފައެއް.ާ ބޮޑުާ އެއީާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކޮށްެގންވ ނެާ މެންާ

އޭެގާ ދިމ ކުރުން.ާ ހަސަދަވެރިކަމ އިާ ފަސ ދަ،ާ ފިތުނައ އިާ ުއފެދޭނީާ ތެރޭަގއިާ  1050އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ނަތީޖ އަކީާއަލިފ ން.ާމިކަންާނޭނޭގނެާހަމަާއެކަކުވެސްާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ދިއްކުރުމުެގާމިއުޅެ އިނިގލިާ ދިމ ލަށްާ ބަޔަކ ާ ވަކިާ ނުވަތަާ ދިމ ލަށްާ މީހަކ ާ ވަކިާ ކުރުޮގތަކަށްާ ނީާ

މަޤްޞަދެއްަގއިާާ މަތިވެރިާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތޭ.ާ ބޭނުމެއްާ

ނު މިދެންނެވިކަހަލަާ ބިނ ކުރަންވ ނީާ މަސަްއކަތްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވަތަާާމަސައްކަތްކުރ ކަމަށްވ ނަމަާ

އިޤްތިޞ ދުާ ޤައުމީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އިތުރުކޮށް،ާ މުޢައްސަސ ތައްާ މިއުފެދޭކަހަލަާ  1055މިހ ރުާ

ައޅުަގނޑުާާ ކުރުމުެގާމައްޗަށޭ.ާއ ދެ،ާ އޭެގާމައްޗަށްާކުރެވެންހުރިާކަންތައްތައްާ ހަރުދަނ ކޮށްާދެންާ

އެޑިުއކޭޝަންާާާމިހެންާމިދަންނަވ ލީާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިުއކޭޝަންާނުވަތަާހަޔަރ
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ތަޢުލީމާްާ މަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބޭނުންފުޅުނުވަނީާ މިނިސްޓަރަކުތޯާ ކޮންާ ކޮށްފަިއވ ާ މިނިސްޓަރުކަންާ

ވެރިކަންކޮށްފައިވ ާާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ނުވަތަާ ޤ އިމްކުރަން.ާ ޔުނިވަރސިޓީެއްއާ ނުވަތަާ

ާ ކޮންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެއއްކަމަށްިވޔަސްާ ައދިާ  1060ބޭފުޅަކުތޯާރަސްކަލަކުކަމަށްވިޔަސްާ

ހިއެއްނުޭވާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެމީހަކުާ ހަމަަގއިމުެވސްާ ރަނަގޅުޮގތ .ާ ނަމ އި،ާ ރީތިާ ބޭނުންފުޅުނުވަނީާ

މީހަކުާ ބުއްދިހުރިާ ސަލ މަތްާ މީހަކުާ އެްއވެސްާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިރަކުާ އެްއވެސްާ

ވީާވަކިާމީހަކ ާދިމ ލަށާްާހުންނ ނެހެންނެއްާއެކަންާބޭނުންނުވ .ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާދައްކަން

ނުވަތަާަވކިާބަޔަކ ާދިމ ލަށްާިއނިގލިާދިްއކުރުމުެގާވ ހަކައެްއާނުމެނޫންމެ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

އޮތްާާ ކުރީަގިއާ މީެގާ ހުންނެވި،ާ ކުރީަގއިާ ީމެގާ ސިފައިަގއިާ ަގވ އިދެްއެގާ މިބިލަކީާ  1065މިއުޅެނީާ

ނުވަތ2008ާާާާަސަރުކ ރުންވެސްާާ އަހަރުާ ޖ2007ާާެަވނަާ ޤައުމ01ާާާީނުއަރީާާވަނަާ ަގިއާ

ތަްއޔ ރުކުރެވިާާ މައްޗަށްާ ޑްރ ފްޓެްއެގާ ެއކުލަވ ލެވިފަިއވ ާ ބިނ ކުރުަމށްޓަކައިާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ

ފައްޓަވަންާާ ޔުނިވަރސިޓީާ ހަމަޖަްއސަވަިއެގންާ ސިފައިަގއިާ ަގވ އިދެްއެގާ އެާ ބިލެއް.ާ ފޮނުވިފައިވ ާ

ޢިމ ރ  ދަތިކަމ އި،ާ މީހުންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެކަންާާނިންމެވި.ާ ދަތިކަމ އިހެދިާ ތަންތަނުެގާ ތ އި،ާ

ކުރިއެރުންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމަ،ާ މިވަނީ.ާ ޮގސްފައިާ ލަސްެވެގންާ  1070ހަމަނުޖެއްސިެގންާ

އައިސްފައިާމިވަނީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާހުރިހ ޮގތަކުންވެސްާތަރައްޤީކުރެވިފައިާމިވަނީާާ

ކުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެދުވަހަކަށްާ ސަރުކ ރުާހަމަާ ފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާ އެންމެާ އޮންނަާ ވެންާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ދިވެހިާ މިންނަތްކޮށްެގންާ ހިންމަތ އިާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ ތިއްބެވިާ ހިންގަވަންާ

އެންމެބޮޑަށްާ ހަމަާ ބަލައިެގންާ ބޭނުންތަކަށްާ އެމީހުންެގާ އެދުމ އި،ާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ރުއިމ އި،ާ

ދަ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަންާފުޅ ކުރެިވެގންނޭާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ އެހެންީވމަ،ާ މިއޮތީ.ާ  1075ންނަވަންާ

ާާ ފެށިެގނ30ާާާްމިއުޅެނީ ދުވަހުންާ ކުރަންފެށިާ ވެރިކަމެއްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނުވަތަާ ވ ހަކަާ އަހަރުެގާ

މަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭާ އެްއޗެހިކިއުމެއްާ ދިމ އަށްާ ބޭފުޅުންނ ާ ތިއްބެިވާ ވެރިކަމުަގއިާ

އޮންނަން ައޅުަގނޑުމެންެގާާތަޅުމުަގއިާ މަްއޗަށޭާ ވ ހަކަތަކެްއެގާ ބިނ ކުރަނިވިާ ހަރުދަނ ކުރަނިވި،ާ ވީ.ާ

ެގންދިއުމަށްާ ކޮމިޓީައކަށްާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއހެންވީމަ،ާ އަމ ޒުކުރަންވީ.ާ ވިސްނުންާ

ކޮމިޓީއެްއަގއިާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ  1080ާާމިބިލުާ

ބައިތަްއާާ ެގންނަންޖެހޭާ އިޞްލ ޙުތައްާ މީަގިއާ އެބަހުރި.ާ މަސައްކަތްާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ެގންދިއުމަށްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަހުރި.ާ

އެއްާ ހުރަސްއެޅޭނެާ ތަޢުލީމަށްާ އިސްލ މީާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އަދިާ ބ ވަތެްއެގކަެމްއާާތ އީދުކުރަން.ާ ވެސްާ

ހަމައެހެންމެާ ބަލައިލަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކަށްާ ހިމެނިފައިވ ނަމަާ މިބިލުަގއިާ
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ިވސްނަންޖެހާޭާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ތަނަކަށްާ ނުފޯރުވޭފަދަާ ބ ރުާ ސިޔ ސީޮގތުންާ  1085ޔުނިވަރސިޓީއަކީާ

ކައިާމިާމ ވަށުާދ އިރ ެގާާވިސްނުންތަްއވެސްާއަޅުަގނޑުެމންާމިކަންާކުރަންޖެހޭ.ާޤ ނޫނެއްާހެދުމަށްޓަ

އެވ ހަކައ ިއއެކީަގިއާާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދެްއކެވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަމުން،ާ ޝުކުރުާ ފުރުޞަތަށްާ ދެްއވިާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ައނެކަ ެއކަކުާ ބަހައްޓަިއެގންާ ވިސްނުންާ ކުރިއެރުމަށްާ ކަންތައްތަްއާާޤައުމީާ ދިމ ނުކުރ ޮގތަށްާ ކ ާ

އަމ ންކަންާ ހަމަޖެހުމ އިާ އޮތްތަނުަގއިާ ކުރިއަށްާ މުޖުތަމަޢުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނީާ  1090ކުރެިވެގންާ

ާނުލިބޭނެކަމަށްާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާަވރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

އަޅުަގނޑުމެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާާޝުކުރިއްޔ .ާ މިދިޔައީ.30ާާާާން ހިސ ބަށްާ ނަގ ާ މިހ ރުާ ހުސްަވުގތުކޮޅެއްާ މިނެޓުެގާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުާ

ފޮނަދާޫާ ފަޙުމީ،ާ އަލްޙ ންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ އެއަށްފަހުާ ޠ ރިޤަށް.ާ  1095މުޙަންމަދުާ

މެންބަ ޢަބްދުދ އިރ ެގާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ ާރުާ ދެނާްާهللا، އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ މިތަރުތީބުންާ

ާމިނެޓުެގާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާނަގ ނަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.30ާމިހސ ބުންާ

ާ

 ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާާ[

ާ1100 

މަސަްއކަތްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަށްެގންދަން.ާ`.ާ ފަށައިެގންާ ާ

އެންމެފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވަންއޮތީާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤަށް.ާ

ދ އިރ ެގާާ ފޮނަދޫާ އެއަށްފަހުާ ފަހުމީ.ާ އަލްޚ ންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ އެއަށްފަހުާ

އަޅުަގނޑުާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާهللا.ާބްދުއްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަ

 1105ާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ބިލުެގާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

މަރުޙަލ ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ ،ާާބަހުޘްެގާ އެބަހުރި.ާ ނުކުތ ާ ބައެއްާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ަގިއާ

އަޅުަގނޑުާއެނުކުތ ތައްާފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ދުވަސްވެއްޖެ.ާާ ލައްކަާ އަންނަތ ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ޤ އިްމކުރުމުެގާ  1110ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ

އެހެންވީމ ،ާާއެ މިވަނީ.ާ އައިސްފައިާ މިހ ހިސ ބަށްާ ނަިއސްާ ސިފައެއްާ ޢަމަލީާ ހެންނަމަވެސް،ާ
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ތިބެެގންާ ބަޔަކުާ ވަކިާ ޮއެވެގންާ ސަރުކ ރެއްާ ވަކިާ އެއީާ ކޮންމެހެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ޖީލުތަކަށްާ އަންނަންއޮތްާ ޮގތުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދިވެހިރ އްޖެާ ކުރަންޖެހޭކަމެއްނޫނޭ.ާ

ރަނަގޅުާާެގންޮގސްދި ދަރިންނަކީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަމެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭާ ކޮންމެހެންާ މިއީާ ނުމަށްޓަކައިާ

މާިާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ކަމެކޭ.ާ ޖެހިފައިވ ާ ކުރަންާ ކޮންމެހެންާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ބަޔަކަށްާ  1115ތަޢުލީމީާ

ތަޢުލީމު މަތީާ ނުވަތަާ އުފެދިެގންދ އިރުާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ކަންތައްތަކަކީާ އެކިއެކިާާފ ހަަގކޮށްލެވޭާ ެގާ

މިާ ައޅުަގނޑަށްާ ހަމަގައިމުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުފެދިެގންދ އިރު،ާ މުޢައްސަސ ތައްާ

ފ ހަަގކުރެވެނީާހުރިހ ކަމެްއވެސްާއައިސްާމ ލެއަށްާތޮއްޖެހިެގންދ ތަން.ާމ ލެއަށްާތޮއްޖެހިެގންދ ޮގތަށްާ

މީ ރ އްޖެތެރޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރޭވިެގންދ ކަމަށްވަންޏ ާ ކޮންާކަންތައްތައްާ އޮތީާ ހުންނަށްާ

ކުދިންާ މ ލެއަށްާ ވަނުމަށްޓަކައިާ ޔުނިވަރސިޓީައކަށްާ އ ދެ،ާ ރަނަގޅެއްތޯ.ާ ކޮންާ  1120މަންފ އެއްތޯ.ާ

އަޅުަގނޑަކަށްާ ޚަރަދުކުރުމ ިއ،ާ ބައިތިއްބައިެގންާ ބޭރުަގއިާ ރ އްޖެއިންާ ޚަރަދުކުރުމ ިއ،ާ ެގނަސްެގންާ

ރ  ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނުފެނޭ.ާ ތަފ ތެއްާ ދިރ ސ ކުރ އިރުާާމ ބޮޑުާ ތ ރީޚުާ ޒަމ ންވީާ ްއޖޭެގާ

ޚަރަދާުާ މ ލިއްޔަތުާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ މ ލޭެގާ މިފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކުރެވެމުންދ ތަން.ާމ ލޭެގާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާރ އްޖެތެރޭެގާރައްޔިތުންާކުރ ާހުރިހ ާމަސައްކަތެްއާާ

 1125ންތިޒ ެމއްާހަމަޖެހެިގންދ ތަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާމ ލޭެގާރައްޔިތުންެގާޖީބަށްާލެވޭކަހަލަާއި

ހުނަރުވެރިާ ކުޅަދ ނަމ،ާ ޤ ބިލު،ާ ތިބިާ ރަށްރަށުަގއިާ ކުދިކުދިާ ައޅުަގނޑުެމންާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ

ނޫނާީާ މަަގކަށްާ ހޯދޭނެާ ޮގތެއްާ އެކުދިންނަށްާ ކުދިން،ާ ނެތްާ ޮގތެއްާ އ ދެވޭނެާ މ ލެއަށްާ ކުދިން،ާ

ދ ތަންާދެކޭކަށްާހަމަަގއިމުވެސްާއަޅުަގނޑުާބޭނުމެއްނޫން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާާމިކަހަލަކަމެއްާކުރެވިެގން

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ކުދިންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ބޭނުންވެފައިވ ާ ތަޢުލީމަށްާ މަތީާ މިހ ރުވެސްާ ދަންނަވ ނީާ

ނެތިފައިވަނީާާ އ ދެވޭނެޮގތެއްާ ެއކުދިންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތިއްބޭ.ާ އެބަާ ރަށްރަށުަގއިާ  1130ކުދިކުދިާ

ެގާބިމުެގާކުލީެގާއަުގާބޮޑުކަމ އި،ާމިކަހަލަާއެތައްާއެތަްއާހުރަސްތަކެއްާހުރެެގން.ާއެހެންވީމ ،ާާމ ލޭ

ނިކަމެތިާ ތިބޭާ ރަށްރަށުަގއިާ ކުދިކުދިާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ުއފެދިެގންދ އިރުާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ މިފަދަާ

މުހިންމުކަމެއްކަމު ވަރަށްާ ބެހެއްޓުމަކީާ ވިސްނުންާ ދޭތެރޭަގއިވެސްާ ައޅުަގނޑުާާއ އިލ ތަކ އިާ ަގއިާ

ޮގތުަގއިާާ ޔުނިވަރސިޓީެއްއެގާ ވަކިާ ކުއްލިްއޔ ާ އުފެދިެގންދ އިރު،ާ ޔުނިވަރސިޓީާ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެގންުގޅުްއވ އިރުާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ފިކުރުާ  1135ހެއްދެވުމުެގާ

ދަށުންާިގނަާޚިދުމަތްތަކެއްާާާާވިސްނަންޖެހޭނޭާއެއްާޢިމ ރ ތެއްެގާދަށުންާނޫނީާއެއްާހިޔ ަވއްސެްއެގ

ޤައުމަކީާާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކަށްވެސްާ މިހުރިހ ާ ަވުގތ ާ ޚަރަދ ާ ދެވޭކަމަށްވަންޏ ާ

މިހުރިހ ކަމަކަށްވެސްާާ އުފެއްދުންތެރިކަމ އި،ާ ޤައުމުެގާ ޤައުމެއްކަމ ިއ،ާ ކިހ ވަރެްއެގާ
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ޤަބޫލުކުރެވެާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ތެރޭަގިއާާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ނީާ

ރަނަގޅުާާ އެންމެާ އެއީާ ދިއުންާ ހަމަޖެހިެގންާ ނިޒ މެއްާ ކަހަލަާ ލިބިެގންދ ާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ  1140އެހުރިހ ާ

ތެރެއަށްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މިާ ކުއްލިއްޔ ާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތްކަމަށް.ާ

ަގއިާއިސްލ މީާއަދ8ާާާިވަނަާމ އްދ ެގ3ާާާާވޭާމިބިލުެގާާވަދެެގންދ އިރު،ާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާފ ހަަގކުރެ

އެހެންވީމ ،ާާ ލިޔުްއވ ފަިއވ ތަން.ާ މިޮގތަށްާ ފެތުރުންާ ކުރިއަރުވ ާ އަދަބުތައްާ އ ދަކ ދަތަކ ިއާ ދިވެހިާ

ރައްކ ތެރިކުރުމ ،ާ ތަރިކަާ އ ދަކ ދައ ާ ޒަމ ންވީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ދިރ ސ ތަާ އެކަށީެގންވ ޮގތުަގއިާމިކަންތައްތަކ އިބެހޭާ އެންމެާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިހ ތަނަށްާ އަދިާ  1145ކަކީާ

ޮގތުަގިއާާ ޤައުމެްއެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކެްއާ ކުރެވިފައިހުރިާ

އެމަސަްއކަތްތައްާާ މަސައްކަތްތަކ ިއ،ާ ކޮށްފަިއވ ާ ކ ބަފައިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަކައިާ

މުހިންމުކަމެއް.ާާާާދެނެަގނެވޭނެ ވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަޖެހިެގންދިއުމަކީާ ނިޒ މެއްާ

ކޮންކަހަލަާ ދަސްކުރަން.ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބައެއްކަންާ ކޮންކަހަލަާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީާ އ ދެ،ާ

ާާ ޮގސްފަިއވ  ހަލ ކުވެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފޭރ ންާ އިޖްތިމ ޢީާ ބައެއްކަން.ާ  1150މިކަހަލަާމިޒ ޖެއްެގާ

ދަނޑިވަޅެއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކ ބަފައިންެގާއ ދަކ ދަތަކ އިާމިކަންތައްތައްާދިރ ސ ކުރެވޭނެާބެލޭނާެާ

ޤައުމީާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހޯދަން.ާ އެބަޖެހޭާ ޮގތްތަކެއްާ

ޚިދުމަތްކުރ ާޤައު ތ ރީޚަށްާ އުފެދިެގންދ އިރު،ާދިވެހިބަހ އިާ ެވެގންދަނީާޔުނިވަރސިޓީާ މަރުކަޒަށްާ މީާ

ދިރ ސ ތަްއާާ މިކަންތައްތަކުެގާ ހެރިޓޭޖ ާ ދިރ ސ ތަކ ިއ،ާ ތ ރީޚީާ ދިރ ސ ތަކ އި،ާ ބަހުެގާ ކިހިނެއްތޯ.ާ

 1155ކުރެވޭނެާމަެގއްާމިާޔުނިވަރސިޓީެގާތެރެއިންާފަހިވެެގންާދ ނެތޯ.ާމިއީާހަމަގައިމުވެސްާއަޅުަގނޑުާާ

ބޭ ދަންނަވ ލަންާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުާ ހަމަޖެހިެގންާޢިއްޒަތްތެރިާ ިމޮގތަށްާ އ ދެ،ާ ނުންާސުވ ލެއް.ާ

އެހެންާ ދެމެހެއްޓެވޭނެާ ރައްކ ތެރިކޮށްާ ހެރިޓޭޖްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދިޔަކަމުަގއިިވޔަސްާ

އ ދަކ ދައަކީާާ ތ ރީޚ އިާ ބަހ ިއާ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނަޖެހޭކަމަށްާ މުޢައްސަސ ެއއްވެސްާ

ދެމިތި ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ ދިރ ސ ކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބުމަށްޓަކައިާ

މިފަދާަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތަކެްއ.ާ އަންގ ދޭންޖެހޭނެާ ދަރިންނަށްާ  1160އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދަރިންނަށް،ާ ރ އްޖެތެރޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އުފެދިެގންދ އިރު،ާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ޤައުމީާ

ދަރިންނަ ރަށްރަށުެގާ މިކަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މަަގކަށްާ ލިބިެގންދ ނެާ ފުރުޞަތުތައްާ އިތުރުާ ށްާ

އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ އެދުމެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަަގއިމުވެސްާ ދިއުަމކީާ ކުރެިވެގންާ

ހުރިހ ާާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލަކ އިާ ދިުގާ މިފަދަާ ަވުގތުކޮޅަކަށްވ ތީ،ާ ކުޑަާ ވަރަށްާ ފުރުޞަތުާ ލިބުނުާ
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ވ ހަކަދެއްކު އަމ އްދ ތަކަކަށްާ ނުވ ތީާ އެކަށީެގންވ ކަަމކަށްާ އެންމެާ ވ ހަކަކޮޅުާާމަކީާ  1165ޅުަގނޑުާ

ާ.ާައއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާކުރުކޮށްލަން

ާ

ދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފޮނަދޫާ އެއަށްފަހުާ ފަހުމީ.ާ އަލްޚ ންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

އެއަށްފަހުާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާهللا.ާޢަބްދުއްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމް

ދ އިރ  ފޭދޫާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާ ޙ މިދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ  1170ެގާ

ާންާފަހުމީާ.މެންބަރުާއަލްޙ 

ާ

އ ދެާންާާއަލްޙ ދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާފޭދޫ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ މިާ`.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ާ،ާ

މިއީާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާފަހުމީ ބިލަކީާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލު،ާ ބަހުޘްކުރަމުންދ ާ

 1175އަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާވަރަށްާމުހިންމުާޤ ނޫނެއް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާތަޢުލީމްާއެންެމާ

މަކީާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންާޒަމ ނުްއސުރެާފެށިެގންވެސްާާމަތީާފެންވަރަށްާދިނު

ދެކެމުންާއަންނަާހުވަފެނެއް.ާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާމިކަމަކީާޤ ނޫނީާއޮނިަގނޑެއްެގާތެރެއިންާހުރިހ ާާ

ޤަބޫލުނުކު ކަމެްއކަމަށްާ ޖެހިފައިއޮތްާ ކޮށްދޭންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަހަމަކަމ އެކުާ ރ ާރައްޔިތުންނަށްާ

މިއަދުާ ނެތްކަންާ މެންބަރެއްވެސްާ ެއްއެވސްާ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާ ރައްޔިތަކުވެސްާ ދިވެހިާ އެންމެާ

އެނިގެގންާާ ވ ހަކައިންވެސްާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ކުރިންާ  1180އަޅުަގނޑުެގާ

ާބެލުމުނާްާހިނގައްޖެ.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންއޮތީާމިބިލަށްާއަޅުަގނޑުާކުޑަކޮށްާބަލ ލި

ުއސޫލުތަކ ިއާާ މިންަގނޑުތަކ އިާ ހިނގ ާ ޔުނިވަރސިޓީތަްއވެސްާ އެހެނިހެންާ ދުނިޔޭެގާ އެނެގނީާ

ނިޒ މުާ ޤ އިމްކުރ ނެާ ޔުނިވަރސިޓީާ ޤަުއމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިބިލުަގިއވެސްާ ޮގތުެގމަތިންާ އެްއޮގތްވ ާ

ފެށިެގންާރ ވ ާރޭވިފަިއވ ކަން.ާދެންާމިާފ ހަަގކުރެވުނުާބަެއއްާނުކުތ ތަކ އިާމިދިޔަ ާޒަމ ނުއްސުރެާ

ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ އަިއޮގތ ިއ،ާ ދެވެމުންާ ތަޢުލީމުާ  1185ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ތަޢުލީމާީާ ސަރުކ ރެްއެގާ ނުވަތަާ ފެއިލްވުމުންކަަމށްާ ސަރުކ ރެއްާ ނެތީާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ

ވ ހަކަތަކަކީ މިދެކެވޭާ މިތަނުަގއިާ ބަލިކަށިކަމުންކަމަށްާ ައޅުަގނޑުާާސިޔ ސަތުތަކުެގާ ޒ ތުަގއިާ އޭެގާ ާ

ޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަތަކެްއާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާެއބަޖެހޭާމިއަދުާމިމަޖިލީހުަގއިާތިބެެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީެއއްާޤ ިއމްކުރުމުެގާވ ހަކަާދެކެވެނީވެސްާޤައުމީާ

 1190ންާކިޔަވަންާތައްޔ ރަށްާތިބިާނުވަތަާއެކަމަށްާއެކަށޭނެާޔުނިވަރސިޓީއަކަށްާދ ންާއެާޔުނިވަރސިޓީއި

ކުރީެގާާ ހަމައެއ އެކުާ އަދިާ ތިބީތީކަން.ާ ތައްޔ ރުކުރެވިފައިާ މިޤައުމުަގއިާ ކުދިންތަކެްއވެސްާ
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ސަރުކ ރުންވެސްާައއީާމިާހުވަފެންާދެކެމުން،ާމިާޕްލޭންތައްާކުރަމުން،ާމިާޤ ނޫނުާއެކުލަވ ލުމުެގާާ

ކު އަީއާ މިއަދުެގާާމަސައްކަތްތަްއވެސްާ އަދިާ ސަރުކ ރަށ އިާ ކުރީެގާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ރަމުން.ާ

ަމސައްކަތްާާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާ މިމަސަްއކަތުަގއިާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ

މިފަދާަާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއަށްފަހުާ ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާ  1195ކޮށްދެއްވ ކަމަށްޓަކ ާ

ޤ އިމްކުރ  މާިާޔުނިވަރސިޓީއެއްާ މަޤްޞަދަކަށްވ ންޖެހޭނީާ މުހިންމުާ އެންެމާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިއރު،ާ

ޔުނިވަރސިޓީންާދެވޭާތަޢުލީަމކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާދިރިއުޅޭާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށާްާ

ހަމަހަމަޮގތެއްަގއިާލިބިދޭާތަޢުލީމަކަށްާހެދުން.ާއެޮގތުންާބަލ އިރުާމިާޔުނިވަރސިޓީާހަމަގައިމުވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާޤ އި ޤ އިްމެވެގންދ އިރުާ މ ލޭަގއި.ާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މްެވެގންދ ނީާ

ބަލަންޖެހާޭާ ކައުންސިލުންާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މެނޭޖްމަންޓްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މިާ  1200ވިސްނަންޖެހޭނީާ

ފެކަލްޓީއެއްާ ހުރިހ ާ ފެކަލްޓީތައް،ާ އެބަހުރި.ާމިސ ލަކަށް،ާޔުނިވަރސިޓީެގާ މ ލޭަގިއާާކަންތައްތަކެއްާ ާ

ދަތާިާ ވަރަށްާ އެއީާ ހިނަގއްޖެކަމަށްވ ނަމަާ އުފެދިެގންާ ުގޅިފަިއވ ޮގތަށްާ ރަށ އިާ ވެރިކަންކުރ ާ ނުވަތަާ

ތަޢުލީމާުާ އެތަނުންާ ކުދިންނަށްާ ދިރިއުޅޭާ ތަންތަނުަގއިާ އެހެންާ ރ އްޖޭެގާ އުނދަޫގކަމަކަށްެވެގންދ ނެާ

މެންބަރުންވެ އެހެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ެއއީާ މ ލާީާޙ ސިލުކުރުން.ާ ފަދަިއންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ސްާ

 1205ދަތިތައްާހުރުމ އިާއަދިާއ އިލީާބައެްއކަހަލަާމައްސަލަތައްާހުރުމ އިާމިކަހަލަާބަެއއްާސަބަބުތަކ ހެދިާ

ޙިޖުރަކޮށްެގންާައއިސްާހަމައެކަނިާމ ލޭަގއިާކިޔަވަންާތިބުމަކީާފަސޭހަކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާއަދިާއެހެންާ

މިޤ ނޫނު އޮންނަކަމަށްވ ނަމަާ އެްއވެސްާާއެކަންާ ޔުނިވަރސިޓީއެްއެގާ ޔުނިވަރސިޓީތައް،ާ ދަށުންާ ެގާ

ހުރެެގންާ އެހެންތަނެްއަގިއާ ދޫކޮށްާ ރަށްާ އަމިއްލަާ އެކުއްޖ ެގާ ކުއްޖަކު،ާ ކިޔަވ ާ ފެކަލްޓީއެްއަގއިާ

އައިސްާކިޔަވ ކަމަށްވ ނަމަ،ާެއކުއްޖަކަށްާހޮސްޓެލްެގާޚިދުމަތްާދެވޭނެާނިޒ މެްއާމިޤ ނޫނުެގާދަށުންާ

ފެކަލްޓީތައްާހަމަޖެހެންޖެހޭކަ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މިާ ހަމައެއ ެއކު،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  1210މަށްާ

މިސަރުކ ރުެގާާ މިސ ލަކަށް،ާ ބަދަލުަގއިާ ހެދުމުެގާ މ ލޭަގއިާ ފެކަލްޓީތަކެއްާ ހުރިހ ާ ހެދިެގންދ އިރު،ާ

ެގާާޕްރޮވިންސެއްާެގންުގޅުންކަމަށްވ ނަމަާނުަވތަާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާރަްއޔިތުނ7ާާްވިސްނުންފުޅަކީާާ

ހިންގ ާ ވެރިކަންާ ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާ އޮންނަންޖެހެނީާ ދިެވހިރ އްޖޭަގއިާ މިޤަބޫލުކުރ ޮގތަށްާ ޕ ޓީންާ

ދ އިރ ާކަމަށްވ ނަމަ،ާމިދ އިރ ތަކުެގާތަފ ތުާފެކަލްޓީތަކެއްާހުންނަންޖެހޭނެ.ާމިާފެކަލްޓީތަކަކ21ާާާާީ

 1215ކަމަށްާެވއްޖެއްޔ ާފެކަލްޓީާއޮފްާމިސ ލަކަށްާމ ލޭާކުއްޖަކުވެސްާފެކަލްޓީާއޮފްާލޯާކިޔަވަންާބޭނުންވ 

ކިޔަވަންާާ އެކުއްޖަކުާ ކަމަށްވ ނަމަ،ާ ައއްޑުއަތޮޅުަގއިާ ނުވަތަާ ޕްރޮވިންސްަގއިާ ސަދަންާ ހުންނަނީާ ލޯާ

ލިބެންޖެހޭނެ.ާާ ސަރވިސްވެސްާ ހޮސްޓެލްާ އެތަނުންާ ެއކުއްޖަކުާ އަދިާ އެތަނެއްަގއި.ާ ހުންނަންޖެހެނީާ

ބައްޓަންކު ިމކަންތައްާ މިއުސޫލުންާ ދަންނަވ ނީާއެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުާ ރެިވއްޖެކަމަށްވ ނަމަާ
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ދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާތަނެްއަގއިާތިބޭާކުދިންނަށްެވސްާމިޤ ނޫނުެގާދަށުންާއުފެދޭާޔުނިަވރސިޓީންާ

ކިޔ ކަމަށްވ ނަމަާ ޔުނިވަރސިޓީާ ޤައުމީާ ދެންާ ލިބިެގންދ ނޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ ޙ ސިލުާ  1220ތަޢުލީމްާ

ޔުނިވަރސި މިާ ދަންނަވ ނީާ ދަށުނާްާއަޅުަގނޑުާ ފުރ ޅުެގާ މިާ ދަށުންާ ހިޔ ވަހިކަމުެގާ ޓީެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދީނީާތަޢުލީމުވެސްާލިބެންާހުންނަންޖެހޭނަކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަމޭ.ާއެއީާ

ބެހޭޮގތުންާ ައއުމ ާ އަންނަާ ދަށަށްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މިާ ިއސްލ މިއްޔ ާ ދިރ ސ ތުލްާ ކުއްލިްއޔަތުލްާ

ވ ހަކަފުޅު މެންބަރުންާ ައޅުަގނޑުާާާާބައެއްާ ހުރިކަމަށްވިއަސްާ ތަފ ތުވުންާ ޚިޔ ލުާ ދެއްކެިވއިރުާ

 1225ާޖެހޭނެކަމަށް.ާޤަބޫލުކުރަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީެގާދަށުންާއިސްލ މީާތަޢުލީމްާދެވެން

އެްއޮގތް މިޤ ނޫނ އިާ އިސްލ މިއެހެންވީމ ،ާ ދިރ ސ ތުލްާ ކުއްލިޔަތުއްާ ޮގތުެގމަތިންާ މިާވ ާ ްއޔ ާ

ާާޔުނިވަރސިޓީެގާބަ ނިވަރސިޓީެގާދަށަށްާބަދަލުވެެގންދ އިރުާކުއްލިޔަތުލްާދިރ ސ ތުލްާމިާޔުޔަކަށް،

ދެވޭާހުރިހ ާޤިސްމުތަކެއްާނުވަތަާހުރިހ ާފެކަލްޓީތަކަކުންާއެާދެޭވާތަޢުލީމާްާާާއެާާއިސްލ މިއްޔ ަގއި

ޔުނި ދެވެމިާ ދަށުންެވސްާ އަޅުަގނޑުވަރސިޓީެގާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ނިޒ މެއްާ ާާންޖެހޭނެާ

 1230އެްއޮގތަކަށްވެސްާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންވެސްާދިވެހިރ އްޖެއިންާއިސްލ މީާތަޢުލީމާްާ

ާާ ރސިޓީެގާދަށުންވެސްާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިާޔުނިވަފޮހެލަންާމަސައްކަތްާކުރ ނެކަމަކަށް.ާއަދި

ކުރު ދެވިެގންދ ނެކަމަށް.ާ ފުރިހަމައަށްާ މިއަދަށްވުރެންާ ތަޢުލީމްާ ދަންނަވ ލަންާއިސްލ މީާ ކޮށްާ

ކުރަމޭ.ާއަދިާކޮމެޓީާމަރުޙަލ ަގއިާމީަގިއާާާާދުނޫނަށް،ާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީބޭނުންވަނީާމިާޤ 

ކަންތައް މ އްދ ތަކ ިއާ ކޮށްލަންޖެހޭާ ޕޮލިޝްާ އެމަސައްކަތްާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ހުރުމ އެކުާ ާާތައްާ

 1235ާ.ާވަބަރަކ ތުهللاާލައިކުމްާވަރަޙްމަތުާޢަރުދެމޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަްއސަލ މްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހިތްވަ

ާ

ޢަބްދުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާފޮނަދޫާ ދެކުނުާޢަބްދުްއރަޙީމްهللا ހެންވޭރުާ އެއަށްފަހުާ ާ.

ޢިއްޒަދ އި ޢަބްދުލްރ ެގާ ޙ މިދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ އެއަށްފަހުާ ޣަފޫރު.ާ

ާާ ްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާޢަލީާވަހީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިމެންބަރު

 1240ާهللا.މްާޢަބަދުޢަބްދުއްރަޙީ

ާ

ާާާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާފޮނަދޫ ބިލުާ`. ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިްއޔ ާ

ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދައްކ ލަންާލިބުނުކަންާެއއީާައޅުަގނޑުާާާތަޅުމުަގއިާއެބިލ އިާާެގާމަޖިލީހުެގރައްޔިތުންާهللاމްާޢަބަދުޢަބްދުއްރަޙީ

ވަރަށްބޮޑަށްާއުފ ކުރ ކަމެއް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީއެްއެގާވ ހަކަާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންެގާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 1245ސަރުކ ރުންާދިވެހިާއަހަރުެގ30ާާާާާާެވއިތުވެދިޔަާދިުގމަޖީލީހުަގއިާދައްކ ލުުމެގާފުރުޞަތުާލިބުނުކަމީާާ
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ދަރީންެގާޢިލްމީާކުރިމަގ މެދުާފުންކޮށްާވިސްނ ވަޑަިއެގންފަިއވ ކަންާދައްކުަވއިދޭާވަރަށްާފ ޅުކަންބޮޑުާާ

ސ ބިތުކަމ އެކީާ ވަރަށްާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ާާހެއްކެކޭާ މީެގ މިދެންނެވީާ މިހެންާ 30ާާަގއި.ާ

ދައްކަމު އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ އޭެގާއަހަރުދުވަސްާ މިއަދުާ ވ ހަކަ.ާ ތަޢުލީމެއްެގާ އައީާއަސ ސީާ ންާ

އަހަރުާފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކަމުންާއަންނަނީާޔުނިވަރސިޓީާތަޢުލީމެްއެގާވ ހަކަ.ާއެީއ30ާާާާ

ާާ ެވއިތުވެދިޔަ ސަމ ލުކަނ30ާާާްއަޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަާ ދެއްވިާ ތަޢުލީމަށްާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ  1250އަހަރުންާ

އެއްސަބަާާފ ހަަގކުރ  ބޮޑުާ ހަމައެއ އެކީަގިއާާއެންމެާ ތަޅުމަށްާދަންނަވ ލަންޖެބަކީ.ާ މިާ ހެނީާ

ނޫނީާއެނޫންާބިލެއްާދަނޑުވެރިކަމ ިއާބެހޭާބިލެއްާހުށަހެޅުނަސް،ާއަދިާދީނީާބިލެއްާހުށަހެޅުނަސް،ާާ

މިއިވެނީާާ ައޑުާ ދަްއކ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަބަދުވެސްާ ވ ހ30ާާަހުށަހެޅުނަސްާ ކަ.ާާއަހަރެްއެގާ

ާާ 30ާާާާނޫނިއްޔ މުން ދަންނަވ ސައަހަރުަގިއ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ބޭފުޅެއްެގާ ހިންެގވިާ ލަންާރުކ ރުާ

ނަހަދަމ  އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެނހިާބޭނުންވަނީާ ބަޔަކަށްވަމ ގ ށޭ.ާ ޒިންމ ދ ރުާ ާާނހިންނަކީާ  1255އަދިާގ ށޭ.

ނިންމުންތަކެއްއަޅުަގނޑުމެންނަ ފައިދ ހުރިާ ޤައުމަށްާ ބަާާކީާ މިާނިންމ ާ ޮގތުންާޔަކަށްވަމ ހިނގ ށޭ.ާ

ޤަދިވެހިރ އް ާާޖޭެގާ ބިލ އި ޔުނިަވރސިޓީެގާ އަޅުަގނޑުވެސްާާއުމީާ ހިންގ ލ އިރުާ ނަޒަރުާ ދޭތެރޭަގިއާ

މުހިދަން ވަރަށްާ ހަމަާ މިބިލަކީާ ބޭނަވ ނީާ ވަރަށްާ ބިލެކޭ.ާ އެހެންނަމަވެސް،ާާންމުާ ބިލެކޭ.ާ ނުންތެރިާ

ާާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާއެޮގތުންާާާމަށްހުރިކަާާޞްލ ޙުކޮށްލަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްއިމިބިލުަގއި ާާއަޅުަގނޑުެވސްާ

ާާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޑރ.އުނޫގފ ރުާދ އި  1260އަދިާާާއެދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅަށ އި،އަފްރ ޝީްމާޢަލީ

ެގާއަޚްާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުާދެއްކެިވާާއަޅުަގނޑުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާާާާމ ވަށު

ޢިްއޒަވ ހަކަފުޅުތަކަށ އި،ާާ ދ އިރ ެގާ ޤ ސިމްމ ިމިގލީާ ެމންބަރުާ އިބްރ ހިތްތެރިާ ދެއްކެިވާާާ މްާ

ާާ ވަރަށް އަޅުަގނޑުާ ހަމަވ ހަކަތަކަށްާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ފޭދޫާފުރިހަމައަށްާ ެއއ ެއކީަގއިާ

ކުރަން.ާާާދުވިާވ ހަކައަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާތ އީންާފަހުމީާދެއްކެާެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޚ ދ އިރ 

ދަންނަވ ލަ އަޅުަގނޑުވެސްާ ޭއގެއިތުރުންާ ބޭނުންވައ ދެ،ާ ޤައުމީާންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ  1265ނީާ

ާާ ވައްދ ، ޭއެގތެރެައށްާ ކުއްލިްއޔ ާ ދ އިރު،ާ އުފެދިެގންާ ިއސްލ މީާދިވެހިރ އްޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ޖޭެގާ

ހުރަސް ކަނޑައެޅިެގންާާާާއެޅޭފަދަތަޢުލީމަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ެއއީާ ކުރުމަކީާ އެކަމަށްާާކަމެއްާ

އަޅުާާާކުރ އިންކ ރު އެކަމެކޭ.ާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރަނީާާާތަންަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ންޖޭހޭނެކަމަށްާ

ށްާއަޅުަގނޑުާާންމުކަމެއްކަމަވަރސިޓީއަކަށް.ާއެީއާވަރަށްާމުހިމުޅިންާވަކިންާއޮންނަާއިސްލ މިކްާޔުނި

 1270ބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެވސްާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިންާހަމައެކަނިާާާ،އެހެންމެޤަބޫލުކުރަން.ާހަމަ

ފައިދ ާއެންމެާމީެގާާއޮތުމަކީާރ އްޖޭެގާިގނަާރައްޔިތުންނަށްާާާާޓީާތަޢުލީމްާލިބެންމ ލެއިންާޔުނިވަރސި

ާާ ާާފުރިހަމަޮގތުަގއި ޤަބޫލެއް އަޅުަގނޑެްއވެސްާ ައޅުަގނޑުާާކޮށްފ ނެކަމެްއކަމަކަށްާ އެޮގތުންާ ނުކުރަން.ާ
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ދަރިވަ ކިޔަވ ާ ރ އްޖޭެގާ ފުރުޞަތުާ މިާ ކަންކޮޅުތަކުންާ އެކިާ ރ އްޖޭެގާ ރުންނަށްާޤަބޫލުކުރަނީާ

ފ ހަަގލި ހަމައެއ އެކީަގިއާ މުހިންމުކަމަށް.ާ އޮތުންާ މިބިލަކީާކޮބޭނެޮގތަށްާ ބޭނުން،ާ ށްލަންާ

ާާކޮންމެ ވ ހަކަދަްއކަންބޭފުޅަކުވެސް ހުށަހެޅުއްވީތީާާާާމިބިލަށްާ މަޖިލީހަށްާ މިބިލުާ  1275ތެދުވެަވޑަިއެގންފައިާ

ސަރުކ  ޝުކުރުމިއަދުެގާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުވެރަށްާ އެބަެގންދޭ.ާ އެކަންާއަދ ކުރަމުންާ ާާސްާ

އެހެންނަމަެވސް،ާާ ހަމަާނުކުރ ކަށްނޫން.ާ ޙަޤީޤަތްވ ނީާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ނި މިބިލަކީާ ާާޙަޤީޤަތަށޭ.ާ ތައްޔ ރުކޮށް، ސަރުކ ރުންާ ާާމިދިޔަާ މަޖިލީހަށްވެސ16ާާާްރައްޔިތުންެގ ވަނަާ

ާާހުށަހަޅ ފައި ބިލަކަށްވ ތީ، ާާާާއެއީވ ާ ޙަޤީޤަތްކަމަށްވ އިރު، މަސައްކަތްާާާާެއކަންމިކަުމެގާ ފޮރުވަންާ

ައޅުަގ ޝުކުރުާނުކުރައްވ ށޭ.ާ ސަރުކ ރަށްާ ިމއަދުެގާ ނިމިދިޔަާނޑުާ ބޭނުންވަނީާ  1280އަދ ކޮށްލަންާ

ައއި ކުރަމުންާ ާާސަރުކ ރުންާ ދިޔ މަ، ނިމިެގންާ އެސަރުކ ރުާ އޮތްވ ާ ނުނިމިާ މަސައްކަތެއްާ މިާާ

ތަޅުމަށްާންާމިމަޖިލިސްެގާާަމށްޓަކައިާއަލުސަރުކ ރުންވެސްާމިމަސައްކަތްާއިތުރަށްާކުރިއަށްާެގންދިއު

އަޅުަގ އެކަަމށްޓަކައިާ ެގނެސްދެއްވީތީާ ދެންާމިބިލުާ ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ނޑުާ

ާއިސްވެރިއަކީާމިަމޖިލީހުގެާއެއ ެއކީަގއިާމިބިލުާޤ ނޫނަކަށްާެވެގންދ އިރުާޔުނިވަރސިޓީެގާއެންމެހަމަ

ލިބިެގންާޢައްޔަން މީހަކަށްވ ންާއަރުހުންާ ާާކުރެޭވާ ބޭނުން.ާއެޮގތަށް ބޭނުންވަނީާޅުަގނޑުާ  1285އަޅުަގނޑުާ

ާާސިޓީއަކީާސިޔ ސީާވިސްނުމ ިއާސިޔ ސީާފިކުރުންާމުޅިންާއެްއކިބ ެވާާމިާޔުނިވަރ މިނިވަންާއޮންނަ

ާ އޮެވއްޖިއްޔ ާ އެކަންާ ެއނޫންޮގތަކަށްާ ވުމަށްޓަކައި.ާ ދަންނަވ ނީާތަނަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާާާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާއެތ ާތެރޭަގިއވެސް ާާާާކުލަސިޔ ސީ އަޅުަގނޑުާޝައްކެއްާާޖެހޭނެކަމ ާދޭތެރެއަކު

އަޅުަގ ާާނުކުރަމޭ.ާ މިބިލ އި ދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ ާާނޑުާ ާާދޭތެރޭަގއި ެމންބަރުނާްާވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރިާ

 1290ބެހޭޮގތުންާޑުާކޮންމެހެންާމިބިލ އިާާއަޅުަގނާވ ހަކަތަކެއްާދަްއކަވ ފައިވ ތީ،ާާވަރަށްާބިނ ކުރަނިވިާިގނަ

ނިންމ ލުމުެގާކުރިންވެސްާައޅުަގނޑުާާށްާބޭނުމެއްނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާކ ކަމ ިގނަާވ ހަކައެްއާދައް

ސަރުާ ނިމިދިޔަާ ކުރީަގއިާާދަންނަވ ނީާ ޭއެގާ އަދިާ ކުރެްއވިާާކ ރުންނ އިާ ވެރިކަންާ ރ އްޖޭަގއިާ

ާާ ާާބޭފުޅުންވެސް އެީއާާދިވެހިރ އްޖޭެގ ފ ހަަގކުރުންާ މަސައްކަތްާ ައުގހުރިާ ކޮށްދެއްވ ފަިއވ ާ ތަޢުލީމަށްާ

މެންބަރުންނ އިާދިވެހިާޤައުމުެގާއެންމެހ ާރަްއޔިތުންވެސްާާއަޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގާ މެންާރައްޔިތުންެގާ

ާާކަމެކޭ.ާހަމަާާކުރަންޖެހޭނެ ާާއެކަނިާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ  1295އެއިރެއްަގއިާއޮންނަާސަރުކ ރަކަށްާާއަބަދުެވސް

ާާ ާާސަނ ާކިޔ  މަށްާފައިދ ާރަކުންވެސްާޤައުބަދަލުަގއިާކޮންމެާސަރުކ ހުޝ މަދުކުރ ާބަޔަކަށްާވުމުެގ

ެއކަންކަންާށްފައިވ ާޚިދުމަތްތަކަށްާޝުކުރުއަދ ކޮށް،ާާަގއިާކޮްއަގއިާޤައުމަށްާބޭނުންތެރިާޮގތުޮގތެހުރި

ޮގތުަގިއާާ ރަނަގޅުާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކަށްާ ފ ހަަގކުރ ާ
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ޅުަގނޑުެގާާހެންާދަންނަވަމުންާއަބިނ ކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާކުރެވޭާމަސަްއކަތަކަށްވ ނޭ.ާމި

 1300ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާ

ާ

އަށްފަހުާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާާޣަފޫރު.ާއެއިރ ެގާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޝުކުރިއްޔ .ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާަވހީދު.ާއެއަށްފަހުާކުޢިއްޒަ

ޢިއްޒަ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ޙ މިދާުާއ މިރަށްާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

 1305ާޣަފޫރު.ާާޢަބްދުލް

ާ

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީާާމެންބަރުާާހެންޭވރުާދެކުނުާދ އިރ ެގ ާާސް.ާއ ދެ،ާމިބިލ އި ާެމއްާފ ހަަގކޮށްލަންާކ3ާާަބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑު

އެބަާޣަފޫރުާޙ މިދުާޢަބްދުލް މިބިލަުގއިާ ފުރަތަމަކަމަކީާ ާާބޭނުން.ާ ެއއީ ވ ހަކަ.ާ ހަދ ާ ޕ ޓްނަރޝިޕެްއާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާއޮތްާ

ހަދ އިރުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ެއހެންތަނތ ގައިާ ކަމ ބެހޭާ ާދުނިޔޭެގާ އެހެންާާ މިދެންނެވީާ

ާާއެކުވެާާއިޔުނިވަރސިޓީތަކ  ވ ހަކަ. ހަދ ާ ޕ ޓްނަރޝިޕްާ ާާސްާ އެބަާދެވަނަ މިތ ާ  1310ދެކެޭވާާާާކަމަކަށްާ

ލ މަރުކަޒުކޮށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާތަޢުލީމްާދެވޭނެާޮގތްތައްާހުންނަންޖެހޭނެާވ ހަކަ.ާދެންާއަނެއްކަމަކަށްާާ

ތެރެއިންާ ޮގތުންނ އިާއަދިާފަންނީޮގތުންާމިފަދަާޔުނިވަރސިޓީެގާ އެބަދެކެވޭާއަޅުަގނޑުމެންާޢިލްމީާ

ތަޢ ރަފްކުރ ނީކޮންކަ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަމެއްތޯާ ފުރަތަމާަާހަލަާ އަޅުަގނޑުާ މިޮގތުންާ ާ.

ާާ މިޤ ނޫނުގެވެސް ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ބެހޭޮގތުންާ 4ާާާާޕ ޓްނަރޝިޕްއ އިާ މ އްދ ަގއި، 5ާާވަނަާ

ާާ 6ާާާާވަނަާމ އްދ ެގ ަގިއާފ ހަަގކޮށްލެޭވާމިާޕ ޓްނަރޝިޕްއ14ާާަަގއިާއަދި މ އްދ ެގާ)މ(ާ  1315ށްާވަނަާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިރ އްޖޭަގއިާ ވ ހަކައަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރިޢ ޔަތްކޮށްފައި.ާ

ކ މިޔ ބުާ މިސ ލަކަށް،ާ އެބަހުރި.ާ ކޮށްފައިާ ކަންކަންާ ކ މިޔ ބުކޮށްވެސްާ އުސޫލުންާ ޕ ޓްނަރޝިޕްެގާ

ހޮސްޕިޓަލް ކަންތައްތައް.ާ މެޑިކަލްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދައްކ ލަފ ނަންާ ހަމާަާާާނޫންކަމަކަށްާ ހިންގ ކަށްާ

ކުންފުންޏެއްާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސްާ ދިރ ުގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.ާ ނޭނުގނުާ

ބޭން އެބަހުރިާ އަނެްއކޮޅުންާ ހަދައިެގން.ާ ޕ ޓްނަރޝިޕްއެއްާ އެނިގއްޖެާ ހިންަގންާހިންަގންާ  1320ކެއްާ

ން.ާއެހންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާާރަނަގޅަށްާމިކަންާނުވެފައިާޕ ޓްނަރޝިޕްއެއްާހަދައިެގާާއުޅެފަިއވެސްާމ 

އަޅުަގނޑުމެންާ މިދިމ ވަނީާ ިގނައިންާ ރ އްޖެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކައަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ

ކަންކަންާކުރަންާއުޅޭއިރުާެއކަމުެގާެއކްސްޕަރޓީޒްާެއކަށީެގންވ ވަރަށްާނެތުނީމަާކުޑަާަވުގތުކޮޅެްއެގާާ

ނަތީޖ އެއް ރަނަގޅުާ މުއްދަތެްއަގއިާ ކުރުާ ާތެރޭަގއިާ ވީލްާާާ މިާ ހޯދަންވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަާ

ޕ ޓްނަރޝިޕްާ ފަރ ތްތަކ އިާ ކަމ ބެހޭާ ބޭރުެގާ ުއސޫލުންާ ބުނ ާ ނުޖެހޭނެއޭާ  1325ރީއިންވެންޓްކުރ ކަށްާ
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އަދިާާ އެބައޮތް.ާ ރިޢ ޔަތްކޮށްފައިެވސްާ މިކަމަށްާ މިޮގތުންާ މުހިންމުކަމެކޭ.ާ ވަރަށްާ ހެދުމަކީާ

މި ތެރޭަގއިާ ވ ހަކަތަކުެގާ ދެކެވުނުާ ވ ހަކަދެްއކިއިރުާާމިމަޖިލީހުަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ އިސްލ މިކްާ ާ

މިާ ހެދޭނެއޭާ ޕ ޓްނަރޝިޕްތައްާ ހަމަާ ތެރެއިންާ ފެކަލްޓީެގާ މިާ ހަމަާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ދީނީާ ނުވަތަާ ލޯާ އިންާ ޝަރީޢ ާ މިސ ލަކަށް،ާ އެހެންވީަމ،ާ ތެރެއިން.ާ ފެކަލްޓީާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ

ާާ ފެކަލްޓީތަކުެގ ހުންނަާ ބެހޭޮގތުންާ އުފެްއދޭނެއޭ.ާކަންކަމ އިާ ޕ ޓްނަރޝިޕްތައްާ ހަމަާ  1330ތެރެއިންާ

ދިެވހިރ އްޖެާ ވ ހަކަ.ާ ލ މަރުކަޒުކުރުމުެގާ ދެވަނަކަމަކަށްާ މުހިންމުކަމެކޭ.ާ ވަރަށްާ ެއއީާ އެހެންވީމަ،ާ

ބަހ ލެވިފައި.ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ތަފ ތުޮގތަކަށްާ ވަރަށްާ ޤައުމުތަކ އިާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ މިއޮންނަނީކީާ

މަޝްރޫ މިފަދަާ ދެންާއެހެންވީމަ،ާ ވިސްނަންޖެހޭނެ.ާ މިކަމަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޢުއެްއަގިއާ

ކެމްޕަސްާ ަގއިާ ސ.ާ އ އިާ ގދ.ާ އ އިާ ހދ.ާ މިހ ރުވެސްާ އެބަިއނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ

ިމާ ތެރެއިންާ ނިޒ ުމެގާ ލ މަރުކަޒީާ މިިވސްނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  1335ހުރިކަން.ާ

ހޯ ލިބޭނެޮގތެއްާ ޚިދުމަތްތައްާ ތެރޭަގިއާާޔުނިވަރސިޓީެގާ އޭެގާ އަނެއްކ ާ ދެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ދައިދޭންާ

ބޭނުންކޮށްެގންާާ ޓެކްނޮލޮޖީާ އަދިާ ޓެކްނިކްތަކ އިާ ތަޢުލީމުެގާ ދުރުންދޭާ މިޒަމ ނުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދުރުންދާޭާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުވެސްާ ކުރެވިދ ނެ.ާ މިކަންތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެބައޮތް މަފްޙޫމްވެސްާ ބިންގ އެޅިފައިކަމަށްާާތަޢުލީމުެގާ އޭެގާ ހުރީާ އެކަންކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ާ.

 1340އަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވެނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަކީާއެްގޒެކެޓިވްާތަނެްއާނޫން.ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމަ،ާ ދައުރެއް.ާ އޮންނަާ މިމަޖިލީހުެގާ ކަށަވަރުކުރުމަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މިކަހަލަ ލ މަރުކަޒުެގ،ާާދެކޭޮގތުަގއިާ ދައްކަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ވ ހަކަާ ާ

އެންމެފަހުާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހެނީާމީެގާނޮލެޖްާބޭސްާނުވަތަާނޮލެޖްެގާފޯކަސް.ާ

ާާ މީެގ14ާާާމިޮގތުން އުސޫލުންާ ވިޔަފ ރިާ އުފައްދ ާ އީޖ ދުތަްއާ ަގިއވެސްާ )އ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

 1345ަގިއާލައިބްރަރީެގާވ ހަކަވެސ8ާާާާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ތ(ާެގ14ާާާާވުުމެގާވ ހަކަާއެބައޮތް.ާާބޭނުންކުރެއް

އެކަށީެގންވ ާާ އަދިެވސްާ ރ އްޖޭަގއިާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލަކަށް،ާ އެބައޮތް.ާ

ހަދަނާްާ ރިސަރޗްާ މެންބަރަކަށްވެެގންާ މިމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ލައިބްރަރީއެއްާ ރަނަގޅުާ

ވަރަކަށްާާބަލަ ކޮންމެވެސްާ އެބަހުރިާ މިމަޖިލީހުަގިއވެސްާ މިވަުގތުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިލ އިރުވެސްާ

މިވަުގތުާ ޔުނިވަރސިޓީ،ާ ބަލައިލިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެކްސެސް.ާ ބޭސްާ ޑ ޓަރާ

 1350ވޭ.ާާކޮލެޖްަގިއާއޮތްާޑ ޓަރާބޭސްާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުކަހަލަާމީހަކަށްާެއއަކަށްާއެކްސެސްވ ޮގތެއްާނޯ

ނޮލެޖްެގާ ސަބަބުންާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މިާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ މިބަލަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކަންކަމުަގއިާހަމަާޔުނިވަރސިޓީެގާުމވަްއޒަފުންާނޫނަސްާެއހެންާމީހުންނަށްވެސްާއެތަންތަނަށްޮގސްާާ
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ބަލައިލަ ކުރުކުރުކޮށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މިހ ރާުާމަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމަށް.ާ ންޖެހެނީާ

ރ އްޖޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާފަންނުތަކަކީާކޮބައިތޯ.ާީމެގާތެރެއިންާމިާޔުނިވަރސިޓީާނުވަތަާ

ރ އްޖޭެގާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފޯކަސްަގއިާ ފުރަތަމަާ ތަޢުލީމުެގާ މަތީާ  1355މިާ

މި ތެރެއިންާ ޓީޗިންގެގާ މިާ ޓީޗިންގހެން.ާ މިއޮތީާ ހުންނަނީ.ާާާާތ ރީޚެއްެގޮގތުންވެސްާ އައިސްފައިާ

މުދައްރިސުންާ ބޭނުންވ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއުޅެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުވެސްާ

ޓީޗިންގާާ ނުވަތަާ ެއޑިުއކޭޝަންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮފްާ ފެކަލްޓީާ އެާ ތަމްރީނުނުކުރެވިެގން.ާ

މިއޮ އައިސްފައިާ އުފެދިެގންެވސްާ ފުރަތަމަާ ބޮޑުކޮށްާ އެންމެާ އެހެންނަމަވެސް،ާާފެކަލްޓީއެއްހެންާ ތީ.ާ

ައޅުަގނޑުާާ ކުރެވޭތޯ،ާ ކަންކަންާ ދ އިރ އިންެވސްާ ޓޫރިޒަމްެގާ މަސަްއކަތްކޮށްފިންާ  1360އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަންކަންާ ދ އިރ އިންާ ޓޫރިޒަމްެގާ ކުރެވޭތޯ،ާ ކަންތައްާ ދ އިރ އިންާ ފިޝަރީޒްެގާ މަސައްކަތްކޮށްފިންާ

އެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާާާކުރެވޭތޯ،ާޤ ނޫނ ާދީނުެގާދ ިއރ އިންވެސްާކަންކަންާކުރެވޭތޯާ.

އަޅުަގނޑުވެސްާާ އެހެންވީމަ،ާ އޮންނަންވ ނެ.ާ މިކަުމަގިއވެސްާ ޕްރިއޯރިޓީއެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ

ައވަހަކަށްާމިބިލާުާ ވަރަށްާބޮޑަށްާމިބިލަށްާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުވެސްާއުންމީދުކުރަނީާވީހ ވެސްާ

ާާފ ސްވެެގންދ ނެކަމަށް.ާއަދިާޭއަގިއާެއއޮތް  1365ދުވަހުެގާތެރޭަގިއ7ާާާާޮގތަށްާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާފ ސްވ ތ 

 މިކަންާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެކަަމށް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ަވޙީދު.ާއެއަށްފަހުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޝުކުރިއްޔ .ާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާ

ންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު.ާއެއަށްފަހުާފުވައްމުލަކުާމެދުދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ފުރުޞަތުާ ވަޙީދަށްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ އަޅުަގނޑުާ މުފީދު.ާ  1370ޝިފ ޤްާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާޢަލީާ ކ ޅު އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިބިލުާޝުކުރިއްޔ ާ އުސޫލުންާ ބިސްއަޅ ާ ކޮވެލިާ ާހ ލިހެދީމަާ

ޝުކުރުައދ ކުރަން.ާާާާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ފޮނުއްވިކަމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހަށްާ

ޔުނިވަރސިޓީއެްއާާ ޤައުީމާ ރ އްޖޭަގއިާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ އެޝުކުރުަގިއާ  1375ހަމައެއ ިއއެކުާ

ކުރެާ އަލްއުސްތ ޛުާާއެޅުްއވުމަށްޓަކައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީެގާ މަސައްކަތްޕުޅަށްޓަކައިާ ްއވިާ

ޤ ސިމާްާ އޮނަރަބަލްާ މިނިސްޓަރުާ ފިނޭންސްާ ކުރީެގާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށ އި،ާ މަޢުމޫންާ

ޢަބްދު އޮނަރަބަލްާ މިނިސްޓަރުާ އެޑިުއކޭޝަންާ ހަޔަރާ ކުރީެގާ ާއިބްރ ހީމްއަށ އި،ާ ޔ މީނާްާهللا

ފަހުންާޑރ.އިބްރ ހީމްާޙަސަންާކުރެއްވިާމަސަްއކަތްޕުޅުތައްާއަޅުަގނޑުާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށ ިއ،ާއޭެގ
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ައޅުަގނޑުވެސްާާ ކަންތައްތަކަށްާ މިބިލުެގާ ހަމަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ  1380މިފުރުޞަތުަގއިާ

ޑރ.އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ެއޮގތުންާ އަލިއަޅުވ ލ ނަން.ާ

ފަދަ ދިރ ސ ތުލްާފ ހަަގކުރެްއވިާ ކުއްލިޔަތުއްާ ތެރޭަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އިންާ

ައޅުަގނޑުާާ ނޫންކަމުަގއިާ ކަމެއްާ ހެޔޮވ ަވރުެގާ ކުރަންާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހިމެނުމަކީާ އިސްލ މިއްޔ ާ

ތަޢުލީމްާވަކި ދީނީާ ޮގތުަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްެގާ ހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާއިސްލ މިކްާ ންާާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ

ދަންނަވ ލަން.ާ އެދޭކަމެްއކަމުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ހެދުމަކީވެސްާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ެއކަހަލަާ  1385ދެވޭކަހަލަ،ާ

ައޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަ.ާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ޕ ޓްނަރޝިޕްާ އެބަދޭާ ހިމެނިެގންާ މިބިލުަގއިާ ހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާ

ާކަންތައްތައްާހުންނަޮގތުންާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާސިޔ ސީާކަންކަމ އިާައދިާވެރިންެގ

ޕ ޓްނަރޝިޕްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ބިނ ައކަށްވ ާ އެއްާ ުމހިންމުާ އެންމެާ ތަޢުލީމީާ ރ އްޖޭެގާ

އެދޭކަމެްއކަމުަގިއާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމަކީާ އޮންނަޮގތަށްާ ރުހުމެއްާ މިމަޖިލީހުެގާ ހަދ އިރުާ

އިންާ އެތަކެްއޮގތަކަށްާ ބިނ އަކީާ ޢިލްމީާ އެއީާ ކުޅެވުމުެގާާދަންނަވަން.ާ ސިކުނޑިއ އިާ  1390ސ ނުންެގާ

ބ ރުަގިއާާ ހެދުމުެގާ ޕ ޓްނަރޝިޕްާ ެއާ ތަނަކަށްވ ތީެވާ ކުރެވިދ ނެާ ކަންތައްތަްއާ މަޤްޞަދުަގއިާ

ައޅުަގނޑުާާ ފެންނަކަމެއްކަުމަގިއާ އޮތުމަކީާ މިމަޖިލީހުންާ ރުހުމެްއދިނުންާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ

ާާ ކުޅުދުއްފުށި ކުރިންާ ހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާ މެންބަރުާދަންނަވ ލަން.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ

ފ ހަަގކުރަްއވައިފިާޝަޚްސީާނަމެއްދޭާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނީާެއއްޮގތަކަށްވެސްާެއއީާކުރަންާ

އެީއާާ ބ ްއވަންީވޭއ.ާ އެޮގތަށްާ ނަންާ ޔުނިވަރސިޓީެގ"ާ "ޤައުމީާ ހަމަާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ  1395ހެޔޮވ ވަރުެގާ

ާާ ތަޢުލީމީޮގތަށް ދެންޏ މުާ ނަމެއްާ ކުރީަގއިާާޝަޚްސީާ ރޭޓްާ ލިޓްރަސީާ މިރ އްޖޭެގާ ބަލަންޏ މުާ

މަޢުމޫނާްާ ރަނަގޅުވ ނީާ އެންމެާ ދެންޏ ާ އެނަންާ ބަލ އިރުާ މިހ ރަށްާ ބަލ ފައިާ ހުރިވަރަށްާ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްާދެއްިވއްޔ .ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެޮގތަށްާހަދައިފިއްޔ މުާޔުނިވަރސިޓީއަށްާަވންނ ނާީާ

ސޫލުން.ާއެހެންވީމަ،ާެއއްވެސްާޮގތަކަށްާއެްއވެސްާބޭފުޅަކަށްާޕ ޓީާސިސްޓަމްަގއިާޖަލްސ ތަކަށްދ ާއު

 1400ޝަޚްސީާނަމެއްާމިާޔުނިވަރސިޓީއަށްާދިނުމަކީާއެދޭކަމެއްާނޫންކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާ

ދެންާއޭެގާއިތުރުންާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންޭވާމިާޔުނިވަރސިޓީާކޮންސެޕްޓަށްާހަމަާ

ާާ ހުރި ައޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޚިޔ ލަކަށްވެދ ނެ.ާ ތަފ ތުާ ެއާ ޚިޔ ލެއް.ާ ހަމަާ

ޙ ސިލްކުރަންާ ތަޢުލީމްާ އެތަނަށްާ ހެދިެގންދިޔަޔަސްާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ ޤައުމީާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

މިހ ރުާއެކުދިންާާ ފެންަވރުާރަނަގޅުާކުދިން.ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާއަތޮޅުތަކުންާކިޔަަވިއެގންާއަންނަާ ދ ނީާ

ޤައުމީާތަޢުލީ ހަަމާ ތެރޭަގއި.ާ މަސައްކަތްކުރުުމެގާ ޭގޭގަގއިާ އެކިާ މ ލޭަގއިާ ޙ ސިލްކުރަމުންދަނީާ  1405މްާ

ޔުނިވަރަސިޓީާއުފެދުނުކަމުަގިއވިޔަސްާުމއްސަނދިންެގާދަރިންނ އިާއެހެންާބޭފުޅުންާދ ނީާރ އްޖެއިންާާ
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،ާއަޅުަގނޑުެގާާބޭރަށްާމެލޭޝިޔ އަށް،ާސިންަގޕޫރަށް،ާއިނިގރޭސިވިލ ތަށްާމިތަންތަނަށް.ާއެހެންވީމަ

ރަށެއްަގިއާާ މ ލެާކައިރިާ ޚިޔ ލަކީާރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީާ ހުންނަާވިޜަންއަކީާނުވަތަާ ހަމަާ

ބެހެއްޓުން.ާއަދިާހަމަާއަޅުަގނޑުާމިވަުގތުާޮގވ ލަންާމިާތީމުޭގަގއިާޔުނިވަރސިޓީާހަދ ާވ ހަކައަކީާާ

 1410ންނަމަވެސް،ާއެންމެާފުރަތަމަާތީމުެގާާއިންތިޚ ބުާތެރޭަގއިާވަރަށްާިގނައިންާދެއްކިާވ ހަކަެއއް.ާއެހެާ

ޔުނިވަރސިޓީާާ އެދެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މޯޗަރީެއއްޮގތުަގއި.ާ ރަީއސުންެގާ ކުރީެގާ ފެނިެގންދިޔައީާ

ނަހަްއދަވަން.ާ ތީމުޭގަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީާ ބޭފުޅުންާ މިކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ ބޭފުޅުންާ ހައްދަވ ާ

ޓީާކޮންސެޕްޓްެގާދަށުންާމ ލެާކައިރިާރަށެއްަގއިާމިާއަދިާހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާއައިލެންޑްާޔުނިވަރސި

އެާާ ލައިފްއ އިާ ކެމްޕަސްާ ސަބަބަކީާ އެދޭކަމެކޭ.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޤ އިމްކުރުމަކީާ ޔުނިވަރސިޓީާ

ފިރިހެނާްާ ކުދިންވިޔަސްާ އަންހެންާ ހަމަާ ދުރުވެާ ކަންތައްތަކުންާ އެހެނިހެންާ  1415ސިކުނޑީަގއިާ

ށެްއަގއިާހުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާދުނިޔޭެގާއެހެންާކުދިންވިޔަސްާކެމްޕަސްާއެޅިެގންާވަކިާރަ

ރީތިނަނާްާ ރ އްޖެއަށްާ އަދިާ ިވްއކުމަށްވެސްާ ނިޒ މުާ ޔުނިވަރސިޓީާ ިމާ މިރ އްޖޭަގއިާ ޤައުމުތަކަށްާ

ލިބުމަށްވެސްާމަުގފަހިވެެގންދ ނެކަމެކޭ.ާހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާކިޔަވ ާކުދިންެގާތަޢުލީމީާއެދުަވސްތަކަށްާ

ވަ އަޅުަގނޑަށްާާޙަޤީޤަތުަގއިާ ލިބިެގންދ ނެކަމެކޭ.ާ ފައިދ ތަކެއްާ ރަނަގޅުާ އެކަށީެގންވ ާ ރަށްާ

ތަފ ތަކަށްާއެންމެބޮޑުާ ުއޅުނުއިރުާ ތަންތ ނަގއިާ މެލޭޝިޔ ާ ކިޔަވަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1420ފ ހަަގކުރެވުނުާ

ބަލ އިރު،ާާ ނިޒ މަށްާ ތަޢުލީމީާ މިއަދުާ ސްޓައިލް.ާ ލައިފްާ ޔުނިވަރސިޓީާ އެާ އަންނަނީާ ތަފ ތަކަށްާ

އެބަުއޅުއްވ ާާޓީޗަރު ސީ.އެޗް.އެސް.ސީަގިއވެސްާ އަދިވެސްާ ހަމަާ ބަލ އިރުާ ފެންވަރަށްާ ންެގާ

އެމް.އޯ.އޯ.އެންާޖަހ ފައިާއެއަށްާޔޫންާކިޔ ާބޭފުޅުންާޕްރޮނަުއންސިއޭޝަންަގއި.ާއެކަމަކު،ާއެކިޔަނީާާ

ފެންވަރުެގާބޮޑުާތަފ ތެއްާކުްއލި ައޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާވަކިާޓީޗަރުންެގާ އަކަށްާާމޫން.ާއެހެންވީމަ،ާ

 1425ެގނެވިދ ނެކަމަކަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާދިރިއުޅުމުެގާލައިފްސްޓައިލަށްާެއއަންނަާތަފ ތަކީާއެކުއްޖ ާ

ސިކުނޑިާާ ތަރައްޤީ،ާ އެާ އެކުދިންނަށްާ އުސްމިންތަކަކަށްދ އިރުާ އ ާ އެާ ތަޢުލީމީާ ހެދިބޮޑުވުމުަގއިާ

މ ލޭަގއިާއެކަހަލަާކަެމއްާކޮށްފިނަމާަާތަރައްޤީކުރުމަށ އިާެއކަންކަމަށްާމަުގފަހިވެެގންދ ނެކަމެއް.ާއެީއާާ

މ ލެާމިއޮންނަނީާތޮށްޖެހިފައި.ާިގނަާރ އްޖެތެރޭާކުދިންާހަމަާމިއުޅެނީާޭގޭގަގއިާމަސަްއކަތްކުރަމުނާްާ

ލިޔެިވެގންާާ މިޤ ނޫނުަގއިާ އެދެމޭާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ މިދަނީ.ާ ކިޔަވަމުންާ

ލިޔަންޖެހުނުކަމު އަދިާ މިއެޅޭާނުދިޔަކަމުަގިއިވޔަސްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ދިެވހިރ އްޖޭަގއިާ  1430ަގިއވިޔަސްާ

ޤައުމީާނެޝަނަލްާޔުނިވަރސިޓީއަކީާމ ލެާކައިރިާރަށެއްަގިއާހުންނަާތަނަކަށްވުން.ާއެއީާއެިއެގންާާ

ެއއިންާ ރ އްޖެއަށްވެސްާ އަދިާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ފައިދ ާ ކުދިންނަށްވެސްާ ކިޔަވ ާ އެކިޮގތްޮގތުންާ ތަފ ތުާ

އަ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ހަމަާފައިދ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ މިއަދުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ދިާ
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ދަންނަވަންާހަމަާއެމަނިކުފ ނަށްވެސްާޭއެގންާރީތިނަމެއްާލިބިެގންާހަމަާއިތުރުާެއވޯޑެްއެވސްާހަމަާ

 1435ލިބިެގންާާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެޚިޔ ލުާހަމަާވަރަށްާަވދުަގދައަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރ ާޙ ލާުާ

އްކަތްާކުރިއަށްާެގންދެވުމުަގއިާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންވެސްާައވަސްާސްޕީޑެއްަގއިާެގންދެވުންާމިމަސަ

އެދޭާޙ ލު،ާއަދިާކުރީަގއިާމިމަސައްކަތްާކޮށްދެްއވިާބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރުއަދ ކުރ ާޙ ލުާއަޅުަގނޑުާާ

ޕ ޓްނަރޝިޕް މިާ އެްއފަހަރުާ އަދިވެސްާ ހަމައެއ އިެއއްކޮށްާ ކުރުކޮށްލަން.ާ އިޝޫަގިއާާާާވ ހަކަކޮޅުާ

ރ އްޖޭެގާާ މުސްތަޤްބަލަށްާ ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތެްއަގއިާ ބޭއްވުމަކީާ އޮންނަޮގތަށްާ ރުހުމެއްާ މިމަޖިލީހުެގާ

ފޭރ ނާްާ ުގޅުންާ އިޖްތިމ ޢީާ ވަޙުދަތ އި،ާ އިސްލ މީާ ރ އްޖޭެގާ އަދިާ ނިޒ މާ   1440ތަޢުލީމީާ

ޝުކުރިއް ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގިއާ ޢިްއޒަތްތެރިާހެޔޮވެެގންދ ނެކަެމއްެގާ ޔ ާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރަށް،ާއެއަށްފަހުާފުަވއްމުލަކުާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑުއްވަރިާ އެއަށްފަހުާ މުފީދު.ާ މެންބަރުާޝިފ ޤްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1445މެދުދ އިރ ެގާ

އ މިރަށްާާާމެންބަރު އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ައޅުަގނޑުާ ޢަލީ.ާ ވިސ މްާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ޔުނިވަރސިޓީއެްއާާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޤައުމީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާއ ދެ،ާ

 1450ދުމުެގާވިސްނުުމަގިއާކުރީެގާސަރުކ ރުންވެސްާއަދިާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުންވެސްާއަޅުަގނޑަކަށްާާއުފެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަޙްމަދުާއ މިރު

ކުރީެގާާ މިީއާ ތަފ ތުޮގތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ެއކިާ މ ނަކުރައްވ ާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ އެކިާ މިބިލުާ ނޭނެގާ

މިބިލުާ ސަރުކ ރަކުންާ ކޮންމެާ ވ ހަކައަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ކުރައްވ ފައި.ާ ސަރުކ ރުންާ

ެއާާޑްރ ފްޓް ފޯރުކޮށްދެއްީވތީވެާ ހަމައަށްާ މަޖިލީހ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ މިބިލުާ ކުރިނަމަވެސްާ

އަދިާ ޝުކުރުދަންނަަވން.ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތްތަކަށްާ ފޯރުކޮށްދެއްވިާ

މަސައްކަތަށްވެސްާާ ތިކުރައްވ ާ ަވޒީރުާ މިއަދުެގާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާ ތަޢުލީމްާ  1455ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޤައުމީާ ކަންބޮޑުވުމަކީ،ާ އޮތްާ އަޅުަގނޑުެގެވސްާ ޝުކުރުދަންނަވަމޭ.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ދެިވސްނުމެއްަގއިާ ތަފ ތުާ މިތަނުަގއިާ ތެރެއިންާ ވިސްނުމެްއެގާ އުފެއްދުުމެގާ ޔުނިވަރސިޓީއެްއާ

ިއސްލ މީ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުެވސްާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރަްއވައިފި.ާ މެންބަރުންތައްާ ާބޭފުޅުން،ާ

ޔުނިވަރސިޓީއެއްާވަކިންާއޮތުންާއެއީާއަޅުަގނޑުެވސްާހަމަާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ނޫންކަން.ާ ޤައުމެއްާ ބޮޑުާ އ ބ ދީާ ބޭރުޤައުުމފަދަާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާ ޤަބޫލުކުރަންާ  1460އަޅުަގނޑުެވސްާ
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ހަ މަތަކުެގާމަތިންކަން.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންކަންާކުރެޭވނީާއެކަންކަންާކުރަންާއޮންނަާއުސޫލުތަކ އިާ

ފ ހަަގކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންެވސްާ ނެތްކަން.ާ އެހ ވަރަކަށްާ ރިސޯސަސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާމިހެންާމިދަންނަވ ލިކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާކިޔެވިާދުވަސްވަރުަގއިެވސްާާ

ތައްާކިޔަވައިދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާހަމަާސްކޫލުަގއިާއިސްލ މީާމ އްދ ެއއްާއިނދޭ.ާއިސްލ މީާކަންތައް

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ރަްއޔިތަކަށްެވސްާ ކޮންމެާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހީވަނީާ  1465އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަންނޭނެގާކުއްލިއްޔ އިންނ ިއާއަދިާމަޢުޙަދ އިާޢަރަބިއްޔ އިންާކިޔަވ ާވިދ ޅުވިާކުދިންެގާއިސްލ މީާ

ފެންވަރުވެ ތަޢުލީމްާ އިސްލ މީާ މިކަހަލަާސަބަބުތަކަށްޓަކަިއާާތަރުބިއްޔަތ އިާ ެއހެންވީމަ،ާ ތަފ ތު.ާ ސްާ

މުހިންމުކަމެއް.ާ ޙަޤީޤަތެއް،ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އޮތުމަކީާ ޔުނިވަރސިޓީެއްއާ އިސްލ މިކްާ

އުފެދިެގންދ ނެކަމީވެސްާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ އެފަދަާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

އު ހަމަގައިުމވެސްާ ަމސައްކަތްާާއަޅުަގނޑުާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މިާ އެހެންވީަމ،ާ  1470ންމީދުކުރ ކަމެއް.ާ

ވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާކުރެވޭނެާޮގތްވުމަކީާއަޅުަގނޑުާހަމަަގއިމުވެސްާވަރަށްާތ އީދުކުރ ކަމެއްާހަމާަާ

މިާ ނިމި،ާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީެގާ ެގންޮގސްާ ކޮމިޓީައކަށްާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ މިބިލުާ މިކަމަށް.ާ

ޚިދު ައޅުަގނޑުެވސްާާޔުނިވަރސިޓީެގާ ހަމަާ ލިބިެގންދިއުމަކީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ މަތްާ

ވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ކަމެްއ.ާއަދިާމެންބަރެއްެގާހައިސިްއޔަތުންާއަޅުަގނޑަށްާދެވެންާއޮތްާހުރިހ ާާ

 1475ސިޓީާާއެއްބ ރުލުމެްއވެސްާދޭނެކަެމއް.ާދެންާހަމައެއ އެކުާއަޅުަގނޑުާމައިަގނޑުޮގތެްއަގއިާމިާޔުނިވަރ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާއެހުށަހެޅިާޚިޔ ލުތަކަށްާ އުފެއްދުމ ާބެހޭޮގތުންާތޮްއޑޫާ

ހުރިހ ކަމެއްާ ެއއީާ ކުރަން.ާ ތ އީދުވެސްާ އަދިާ ދަންނަވަންާ ަމރުޙަބ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

އެއީ މ ލެއަށް.ާ ފުރަާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަމ ޒުކުރަނީާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

މިކަހަލަާ އެހެންވީަމ،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތްކަމުަގއިާ ެގންުގޅެންޖެހޭނެާ ވިސްނުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ އިރުަގިއވެސްާ ކަންތައްތައްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ހެދޭއިރުަގިއާ  1480ޔުނިވަރސިޓީތައްާ

ތަކަށްާނުވަތަާއެކިާހިސ ބުތަކަށްާމިހ ރުންާމިހ ރަށްވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާވެއްޖެއޭާރ އްޖޭެގާެއކިާރަށް

އެއީ.ާާ ސިޔ ސަތަކީވެސްާ ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އަމ ޒުކޮށްެގން.ާ

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމަ،ާ ުއންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަްއވ ނެކަމަށްާ އެޮގތަށްާ ެއކަންާ އެހެންވީމަ،ާ

ށްނެތިން.ާހަމަަގއިމުވެސްާވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާކޮމިޓީާމިބިލ ާބެހޭޮގތުންާމ ދިުގާވ ހަކަެއއްާދައްކ ކަ

ހެދިާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ޔުނިވަރސިޓީާ މިާ ބަދަލުވެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ މިބިލުާ ނިމިާ  1485މަރުޙަލ ާ

ވ ހަކަާާ އެދޭކަެމއްެގާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ލިބޭނެޮގތެއްވުމަކީާ ތަޢުލީމްާ މީެގާ ދަރިވަރުންނަށްާ

ާރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުދަންނަވަމުންާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވިާފު
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ާ

ފުަވއްމުލަކުާމެދުދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ާއެއަށްފަހުާމަޑުވަރީާާޝުކުރިއްޔ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ދ އިރ ެގ ކެނދިކުޅުދޫާ އެއަށްފަހުާ ޢަލީ.ާ ވިސ މްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1490ޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާ

މެދުދ އިރ ެގާާ ފުވައްމުލަކުާ ައރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޢީސ އަށްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުމެާމެންބަރުާާދ އިރ ެގާާފުވައްމުލަކުާމެދު ބިލުާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާންނ ާާޝުކުރިއްޔ ާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެޝިފ ޤްާމުފީދުާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ފޯރުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައިާ  1495ހަމައަށްާ

ދިވެހިރ އްޖެއަށްާާ ތަޢުލީމްާ އިސްލ މީާ ޢަރަބިާ ފުރަތަމަފަހަރަށްާ ތ ރީޚްަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގ ތަޢުލީމްާ އިނިގރޭސިާ ބޭރާުާތަޢ ރަފްކުރެވި،ާ ރ އްޖެިއންާ އޭެގއިތުރަށްާ ފުޅ ކުރެވި،ާ އިާ

ތަޢުލީމާްާ ދަރިންތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތަންތަނަށްާ މިސްރުފަދަާ ޚ އްޞަކޮށްާ ކަރަކަރައަށް،ާ

ޙ ސިލްކުރުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތުާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާހުޅުވިެގންދިޔައީާސުމުްއވުލްާއަމީރުާ

ކިލެ ރަންނަބަނޑޭރިާ ނ ޞިރުާ ވެރިޔ ެގާާއިބްރ ހީމްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޣ ޒީެގާ ނިޝ ނުލްާ  1500ެގފ ނުާ

ތަޢުލީމަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންާާ ހަމަެއއ ެއކުާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދައުރުަގއިކަންާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިންވަރުާ ތިބިާ ފެންބޮވައިެގންފައިާ ދަރިންާ ދިވެހިާ ފެންބޮވައިެގން،ާ

ާ އެންމެހ ާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގިއާާމަޖިލީހުެގާ އަދިާ އެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ މެންބަރުންނަށްާ

ިގނަުގނަާާ ތަޢުލީމަށްޓަކައިާ ދަރިންެގާ ދިވެހިާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ އެބަާ މިމަޖިލީހުގައިވެސްާ

ބަލައިލ ިއރުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއޮގތުންާ ބަޔަކު.ާ މަސައްކަތްކުރ ާ މިންނެތްާ  1505ޚަރަދުތަކެއްކޮށްާ

މިހ ތަ ފަންނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭނުންވ ާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ފެނިެގންދިޔައީާ ނަށްާ

ނަމުަގއިާާ ފުރުޞަތުެގާ ތަޢުލީމްެގާ ަމތީާ ނެތްތަން.ާ ތަމްރީންކުރެވިފައިާ މީހުންާ ޤ ބިލްާ ޢިލްމީާ

ފެނިެގންދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެިވެގންދިޔަ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ފަހިކުރެވިާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ

އެންޑްާއެމް.ސީ.އެމް.އޭ މެނޭޖްމަންޓްާ ފޯާ ސެންޓަރާ މޯލްޑިވްސްާ ނޫނިއްޔ ާ ނަމުަގިއާ ެގާ

 1510އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގާނަމުަގއިާހިންަގމުންދިޔަާތަނެއްާއަިއ.އެމް.ޭއެގާނަމަށްާބަދަލުވެާއޭެގފަހުންާ

ެއތަނުންާ ައޅުަގނޑަކީވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަދަލުވެެގންދިޔަތަން.ާ ނަމަށްާ އެފް.އެމް.ސީެގާ

ާާ ދެވޭާާތަޢުލީމް ނިމިެގންާ ކިޔަވ ާ ފެންވަރަކީާ ކިޔަަވއިދެވިެގންދިޔަާ އެތަނުންާ މީހެއް.ާ ޙ ސިލްކުރިާ

ޤަބޫލުނުކުރ ާ ނުފެތިެގންާއެސަނަދުތައްާ ސަނަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާސަނަދުތަކުެގާއޮނިަގނޑަށްާ

ދިވެހިރ އްޖޭ ޮއްއވ ާ ބޮއްސުންލ ފައިާ މިފަދަޮގތަކަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާާހިސ ބަށްދިޔަ.ާ
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ފުރުޞަތުާ ތަޢުލީމްެގާ މަތީާ ދަރިންނަށްާ ދިވެހިާ އުފައްދ ،ާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ  1515ފުރަތަމަފަހަރަށްާ

ސިފަކުރެވިެގންާާ އަޅުަގނޑަށްާ ފިޔަވަޅުާ މިއެޅުއްވިާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ

ފެންނަން މިހިރީާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަލަމަތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަނެއްާ ފަށ ފައޭ.ާމިދަނީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިތ ނަގއިާވަރަށްާިގނަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރައްވައިފިާއިސްލ މީާ

ރައީސް،ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާ ަވކިކުރ ާ ތަޢުލީމުތަކ އިާ އެހެނިހެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަޢުލީމ އިާ

އަ ފުރ ނައ ިއ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިރިއުޅުމ ިއ،ާ ވިސްނުމ އި،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  1520ޅުަގނޑުމެންެގސްާ

ބައެްއާ މިތ ނަގއިާ ނޫން.ާ އެއްޗެއްާ ވަކިކުރެޭވނެާ މިއީާ ިއސްލ މްދީނ އިާ ފިކުރ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރަްއވައިފިާމިާޔުނިވަރސިޓީެގާމަޤްޞަދުތައްާހިމެނިފައިާއޮތްޮގތުންާ

އެއްފަރ ތްކުރެިވެގ މުޅިންާ ތަޢުލީމްާ އެޓަރނީާއިސްލ މީާ ސިފަކުރެޭވޮގތަށް.ާ ކަހަލަޮގތަކަށްާ ންދ ާ

ޖެނެރަލްާދެއްވިާބަޔ ނަށްާޮގންޖައްސަވ ފައިާއެމޭރުމަކުންާވ ހަކަދެއްކެވިއިރުާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

 1525ވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ހަަގކުރައްަވއިފިާާهللاއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

މަޤް މަޤްޞަދަކީާޔުނިވަރސިޓީެގާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ އޮތްޮގތް.ާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ މީަގއިާ ޞަދުާ

އްޖެާފުރިހަމަާމިނިވަންާއިސްލ މީާޤައުމެއްެގާޮގތުަގިއާއަބަދަށްާދަމަހައްޓަންާބޭނުންވ ާއަދިާާދިވެހިރ 

ޤައުމުެގާސަޤ ފީ،ާއިޖްތިމ ޢީ،ާއިޤްތިޞ ދީާތަރައްޤީއ އިާފަރުދުންެގާކުރިއެރުމަށްާބޭނުންވ ާޢިލްމ އިާ

ބަޔ ންކޮށްފައި.ާހު ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ިމޮއތީާ ފެތުރުންކަމުަގއިާ ރަްއކ ތެރިކޮށްާ ހޯދައިާ އުފައްދ ާ ނަރުާ

ާާ ފުވައްމުލަކަކީ ނިސްބަތްވ ާ އެރަކަށްާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ިގނ12ާާާަޢިއްޒަތްތެރިާ  1530ހ ހަށްވުރެާ

މެންެގާރ އްޖޭެގާާރައްޔިތުންާދިރިުއޅޭާތަނެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާތަޢުލީމްާފުޅ ވެާައޅުަގނޑު

ހިތ މައ އެކުާާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރުާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ބިނ ކުރެވިފައިވ ާ މީހުންާ

ާާ މި ެއތ ނަގއ12ާާާާިދަންނަވ ލަންޖެހޭާ ވ ިއޒެްއވެސްާ ނަސޭޙަތްދޭނެާ ދީނީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހ ސްާ

އެތި އެތ ނަގއިާ ިމއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެތްކަން.ާ ގ ޟީންތައްާތަމްރީނުކުރެވިފައިާ އްބެވިާ

 1535މ ދަމ ާޖުޑިޝަރީާއިތުރަށްާފުޅ ެވެގންދ އިރުާއެާމަޤ މުތަކ ިއާހަވ ލުވ ނެާބަޔަކުާތަމްރީނުކުރެވިފަިއާާ

ބަލ އިރުާ މިރޮނުގންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަޖެހޭ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަންާ

ޔުނިވަރސި މިފަދަާ މިވަނީާ މިއަދުާ ދިވެހިރ އްޖެާ ފެންބޮވަިއެގންފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޓީައކަށްާ

ޔުނިވަރސިޓީެގާާ މިާ ޕްރޮވިންސްތަކަށްާ އެކިއެކިާ ކަންކޮޅުތަކުެގާ އެކިއެކިާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުޑަތަންވެފައި.ާ މިވަނީާ ަވުގތުާ ރުކުރުވ ލަންވީާ ބަހ ލ ާ ބައިތައްާ އެކިއެކިާ

 1540ންނަށްާފަސްކުރެިވެގންވ ކަށްާނެތޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާމީތިާއަޅުަގނޑުމެ

މިބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވ ކަަމށްވަންޏ ާކޮމިޓީތަކުަގިއާބިލުތައްާފުނިފުންޏަށްާބަރިބަރިއަށްާޖެހިފައިާ
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ރައީސްއަށްާާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަދަލުަގއިާ ފޮނުވުުމެގާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ހުރިާ

އަޅުަގ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާއިލްތިމ ޞްދަންނަވަންާ ޕ ޓީތަކ ިއާ ހޮވ އިރުާ ކޮމިޓީެއއްާ މިތަނުންާ ނޑުމެންާ

އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާާ ނިންމ ާ މަސައްކަތްާ މިބިލުެގާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހެްއެގާ ދެތިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފެށިެގންވެސްާާ ހަފްތ އިންާ އަންނަާ މިބިލުާ ނިންމ ާ ކިޔުންާ ތިންވަނަާ މިބިލުެގާ ހަފްތ ަގއިާ  1545އަންނަާ

ބަދަލުވ ނެޮގތްާމެދުވެރިވުންާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާއެދޭޮގތްކަމަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާާޤ ނޫނަކަށް

މެންބަރުންހެނާްާ އަޅުަގނޑުާމ ިގނަާވ ހަކަތަކެްއާދައްކ ކަށްާނެތިން.ާމިބިލުެގާރޫޙ އިާމިބިލަށްާހުރިހާ 

މިއަދު ދަރިންނަށްޓަކައިާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ މިވަނީާ ކޮންމެހެނާްާާާތ އީދުކުރަްއވ ފައިާ

ޔުނިަވރސިޓީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ މިބިލުާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ

ވަރަށްާ ވ ސިލުވުމަށްޓަކަިއާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ އަނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަންނައިރުާ  1550ވުޖޫދަށްާ

ާމުހިންމުާފިޔަވަޅެއްާއެޅުނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޙަޤީޤަތުަގިއާމިއަދަކީާައޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްެވސްާވަރަށްާާާަވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާމަޑުއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާިވސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދިއުމަކީާ އުފެދިެގންާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ ދުވަހެއް.ާ އުފ ވެރިާ

 1555ރުވެރިވ ނެާއެކަމަށްޓަކައިާޝުކުރުކުރ ނެކަމެއް.ާައޅުަގނޑުާމިއަދުާވަރަށްާބޮޑަށްާާއެންމެންވެސްާފަޙު

ައޅުަގނޑުާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނޫންާ ސަރުކ ރަކަށްާ މިއަދުެގާ ބޭނުންވޭާ ޝުކުރުދަންނަވ ލަންާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށް.ާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ބޭނުންވަނީާ ޝުކުރުދަންނަވ ލަންާ

މިހ  މަސައްކަތުން.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެްއވިާ ސަރުކ ރުންާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ މިއ ދެވުނީާ ހިސ ބަށްާ

ެގންދަވ އިރުާާ ވިދ ޅުވަމުންާ ނަންތައްާ ބޭފުޅުންެގާ ބަެއއްާ މިތ ނަގއިާ ހައިރ ންވޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ނުކެރިެގންާާ ވިދ ޅުވަންާ އެބޭފުޅުންާ ނަންފުޅުާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާ މަޢުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛްާ  1560ކީްއވެބ ޭއާ

ޅުްއވަނީ.ާައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާރ އްޖޭެގާތަޢުލީމަށްާެއންމެާބޮޑުާޚިދުމަތެއްާކޮށްދެއްވ ފައިވަނީާާއެއު

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ މަސައްކަތްޕުޅުންާ ބުރަާ ކުރެްއވިާ ސަރުކ ރުަގއިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ އެމަނިކުފ ނު.ާ

އުފެދުނީކީ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ މިއޮތީ.ާ އ ދެވިފައިާ މިހ ހިސ ބަށްާ ހެނދުނާުާޙަޤީޤަތުަގއިާ މިއަދުާ ާ

ިގނަދުވަހުެގާާ ވަރަށްާ ނޫން.ާ ޮއތްޮގތަކަށްާ ލިބިފައިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ހޭލިއިރުާ

ކުރީާ ޮއތީާ މިބިލުވެސްާ އުފެދުނީ.ާ ޔުނިވަރސިޓީއެްއާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަތުންާ  1565ބުރަާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ނިންމ ފައިާ ތައްޔ ރުކޮށްާ ާސަރުކ ރުންާ މަޖިލީހަށްވެސްާާާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާއެހެންނަމަެވސް،ާއަނެއްކ ާއ ާމަޖިލިސްާުއފެދިެގންާައއުމުންާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާ

ހަމައެކަނިާ މިކަމުަގއިާ މިއަދުެގާސަރުކ ރުންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ެގނެސްދެއްވީ.ާ މިހިސ ބަށްާ ދެންާ މިބިލުާ
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ޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާާއަދ ކޮށްދެްއވ ފައިާއޮތްާރޯލަކީާޕޯސްޓްމަނެއްެގާރޯލޭާއަ

 1570ތަޢުލީމީާސިޔ ސަތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަމ ތޯ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާދެއްކޭނީާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާާ

ވ ހަކަ.ާމިސ ލަކަށް،ާމީދޫާސްކޫލަށްާބަލ ލައިފިއްޔ ާމީދޫާސްކޫލަކީާވަރަށްާއެކަށީެގންވ ާނަތީޖ އެއްާާ

ތަ ވަރަށްާ ެގންދ ާ އެާާދައްކަވަމުންާ މީދޫއަކީ.ާ ރަށެއްާ ދިރިއުޅެމުންެގންދ ާ ބައެއްާ ލޯބިކުރ ާ ޢުލީމަށްާ

ެއާާ ވިސްނ ލައްވ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ރަށެއް.ާ ހުރިާ ސްކޫލެްއާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ސްކޫލަކީާ

ސްކޫލްެގާލައިބްރަރީެގާޚިދުމަތްާއަދިާކޮމްޕިއުޓަރާލެބްެގާޚިދުމަތްާމިވަނީާރަނަގޅުކުރަންާޖެހިފައި.ާ

 1575އިާއިތުރުާކްލ ސްރޫމްތައްާބޭނުންވެފައިާސްޓ ފުންާމިވަނީާކުޑަވެފައިާއަދިާއޮފީސްާއަދިާކްލ ސްރޫމ 

ސްޕޭސްވެސްާިމއޮތީާކުޑަވެފަިއ.ާމިއިންާެއއްވެސްާކަމަކަށްާމިއަދުެގާސަރުކ ރަކުންާެއްއެވސްކަމެްއާާ

ހިތ މަ ދެންާމިއޮތީާމަޑުއްވަރީާސްކޫލް.ާމަޑުއްވަރީާސްކޫލަކީ،ާ އަދިާނުވޭ.ާ އ އެކީާާކޮށްދެއްވ ފައެއްާ

އެކަމަކު،ާ ނޫނޭ.ާ ސްކޫލެއްާ އަންނަާ ދައްކަމުންާ އަދިާ ނަތީޖ ާ ރަނަގޅުާ އެހ ާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ

ކަންތައްތައްާާ ސްކޫލްެގާ އެާ ކަންތައްތަކުަގިއވެސްާ ސްކޫލްެގާ ެއާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މިއަ އެހެންވީމ ،ާ ކޮންކަމެއްތޯއޭ.ާ އޮތީާ ކޮށްދެއްވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ  1580ދުެގާރަނަގޅުކުރަންާ

އުޅުއްވ އިރުާާ ނަންަގވަންާ ކްރެޑިޓްާ ޔުނިވަރސިޓީއަށްާ މިާ ވިދ ޅުވެފައިާ ތަޢުލީމޭާ ސަރުކ ރުންާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާހައިރ ންވޭ.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިވެމުންާމިދިޔައީާވަށ ޖެހޭާ

މިާ ނިމޭއިރުާ ކަންތައްާ ތަޢުލީމުެގާ ވަށ ޖެހޭާ އެންމެފަހުންާ ވ ހަކަ.ާ ރަްއޔިތުންާތަޢުލީމެއްެގާ ވ ޮގތަކީ،ާ

ތަޢުލީމާީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކިޔ ފަިއާ ޕްރައިވަޓައިޒްކުރަނީޭއާ ފައިސ ދައްކަން.ާ ތަޢުލީމަށްާ މިޖެހެނީާ

ވިޔަފ ރިއެްއކުރ ހެންާ ތަޢުލީމަކީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިެގންދ އިރުަގއި،ާ ބިނ ކުރަމުންާ  1585ސިޔ ސަތުާ

ކަން ކުރެވޭނެާ މިކަންކަންާ އެފިޝެންޓްކޮށްާ އެހ ާ ހަމަހަމާަާއެންމެންނަށްާ ކުދިންނަށްާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ

ޅަދަރިންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ބައެއްާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭއިރުާ ތަޢުލީމްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތެްއަގިއާ

މިއީާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާ ފައިސ ދައްކަންޖެހުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފޮނުވަންާ ސްކޫލަށްާ

ބަލ ލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތުާހު މިބިލަށްާ ރިޮގތަކީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާ

ާާ އަދި ދީފައި.ާ ބ ރުތަކެްއާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ މިބިލުެގާ މިވަނީާ މ ްއދ ަގއ10ާާާާިކައުންސިލަށްާ  1590ވަނަާ

މިވަނީާ ަވޒީރަށްާ ހުންނަވ ާ ހަވ ލުވެަވޑަިއެގންާ މިކަމ ާ ލިޔުއްވ ފައިވ އިރު،ާ އުފައްދ ޮގތްާ ކައުންސިލްާ

ފައި.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިއީކީާއެކަންާކުރަންވ ނެޮގތެްއާނޫން.ާާވަރަށްާބޮޑުާއިޙްތިޔ ރުތަކެއްާދީާ

ާާ އެބަިއނދޭ ބަލ ލ އިރުާ އަޅުަގނޑުާ ކައުންސިލްަގއިާ ިގނަާ 19ާާާާމިހ ާ ބޭފުޅުނ19ާާާްބޭފުޅުން.

އެހެންވީމ ،ާާ ފަރ ތްތަކަށް.ާ ޢައްޔަންކުރ ާ ވަޒީރުާ މިލިބެނީާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ މީެގތެރެއިންާ ތިއްބަވ އިރުާ

 1595ކޭޮގތުަގއިާިމއީާމިާޔުނިވަރސިޓީެގާކިޔަވައިދިނުމުގައ ިއާއެހެންާކަންކަމުަގިއާސިޔ ސީާާއަޅުަގނޑުާދެ
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ކުލަވަރުާޖެހިެގންދ ާދިއުމަށްާފަހިވެެގންދ ނެކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެީއކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭޮގތެްއާނޫން.ާާ

މިއޮންނަނާީާ ޢައްޔަންކުރުންާ ޗ ންސިލަރާ ވައިސްާ އަދިާ ޗ ންސިލަރާ ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަދިާަވޒީރުެގާއަތްމަްއޗަށްާދޫކޮށްލ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާރައީ

ޔުނިަވރސިޓީެގާާ މިާ ދ އިރުާ އުފެދިެގންާ ޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީާ މިކަހަލަާޔުނިވަރސިޓީއެއްާރ އްޖޭެގާ

ޤަދަރުކުރެވޭާއިޙްތިރ މްކުރެވޭ އެންމެންނަށްާ ހުންނަންވ ނީާރ އްޖޭެގާ  1600ބޭފުޅެްއކަމަށްވ ތީާާާާޗ ންސިލަރާ

ައޅުަގނޑުާާ ބޭފުޅަކަށްާ ހޮވިަވޑަިއަގންނަވ ާ އޮެވެގންާ އޭަގއިާ ބަސްާ އެންމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ

ހަދަންާބޭނުންވޭ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައިވެސްާއެކަުމަގއިާބަހެއްާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ އެހެން ިގނަާ ވަރަށްާ ހަމައެއ އެްއކޮށްާ ދެންާ ފަދައިންާދެކެން.ާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މެންބަރުންވެސްާ

މޯލްޑިވްސްާކޮލެޖްާއޮފްާހަޔަރާއެޑިއުކޭޝަނ އިާކުއްލިްއޔ އ އިާެއއްކޮއްލަްއވ ފަިއާޔުނިވަރސިޓީެއްއާާ

ދެކޭޮގތުަގއިާާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ހިތ ަމކުރަން.ާ އެކަމ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އުޅުްއވ ތީާ  1605ހައްދަވަންާ

ވިދ ޅުިވފަދައި ަވޒީރުާ ބައެްއާާޢިއްޒަތްތެރިާ މީެގތެރޭަގިއާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ން،ާ

އެފިޝެންސީާގެއިންސްާހުރެދ ނެާކަންނޭނެގ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާރ އްޖޭަގއިާ

ުގޅިފަިއވ ާކަމެއް.ާާ އިސްލ މިކްާޔުނިވަރސިޓީެއއްާވަކިންާހުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމިްއޔަތ އިާ

އިސްލ މީާޤައުމަކަށްާވ ހިނދުާަވކިާއިސްލ މީާޔުނިވަރސިޓީއެްއާހުރުމަކ100ާާާީއަޅުަގނޑުމެންާާ%

ާާ ދެން ލިބިެގންވ ނެކަމެއް.ާ ފަޙުރުާ މ އްދ ަގިއ36ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްެވސްާއެކަމުެގާ  1610ވަނަާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުާާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މިއޮންނަނީ،ާ ބަޔ ންކުރައްވ ފައިވ އިރުާ ވ ހަކަާ ކަންކަމުެގާ މ ލީާ

ޔުނިވަރސިޓީއަށްާާފުރިހަ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ދައުލަތުންާ ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ އަދ ކުރުމަށްޓަކަިއާ މައަށްާ

ދައުލަތުންާ މިއޮންނަނީ.ާ މިކަންާ ޮގތަކަށްާ ކުޑަާ ޒިންމ ދ ރުކަންާ ވަރަށްާ ދޫކުރަންވ ނެއޭ.ާ

ންާދޫކުރަންވ ނެއޭާއޮތީމަާމ ނައަކީ،ާޔުނިވަރސިޓީެއއްާހިންަގންާބޭނުންވ ާހުރިހ ާފައިސ ާދައުލަތު

އަނެއްކ ާާ ބަލަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެްއޗެހިވެސްާ ވ ޮގތަކ އިާ އެައށްާ ދޫކުރީމަާ  1615ދޫކުރަންވ ނެއޭ.ާ

ދޫކުރަންވ ނެޭއާއޮތުމަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއެީއާހަމަާޔުނިވަރސިޓީަގިއާއެތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާ

އެއޮން އެކަންާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ދޭންޖެހޭާ ފައިސ ެއއްާ ބޭނުންފުޅުވ ހ ާ އެއީާާހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ނަނީ.ާ

ޮގތެއްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާމިބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާާ އެހ ާރަނަގޅުާ

ެގންދަަވއިެގންާމިބިލަށްާއިތުރުާއިޞްލ ޙުތަކެއްާެގންނަން.ާިއތުރުާަވުގތުކޮޅެއްާއޮތިްއޔ ާައޅުަގނޑުާާ

 1620ާވަނަ...ާ.41ާާދަންނަވ ލަންާ
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ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ އަށްާފުރުޞަތުާާއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ

އަރުވަން.ާެއއަށްފަހުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފް.ާެއައށްފަހާުާ

މެ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ މިނިސްޓަރަށްާ ދ އިރ ެގ.ާާއަޅުަގނޑުާ ކެނދިކުޅުދޫާ ާންބަރުާ

ާ1625 

ނޫން.ާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދައްކ ކަށްާ ވ ހަކަތަކެްއާ މ ިގނަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިާިގނަާމެންބަރުނާްާގ ތްަގނޑަކަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާދައްކަންާހުރިާހުރިހ ާވ ހަކަތަކެއްހެންާމިތަނުަގާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އިސްކޮށްާާ މިދ އިރ ަގއިާ ތަޖުރިބ ހުރިާ މިކަމުެގާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބެހޭޮގތުންާ މިބިލ އިާ ދައްކަަވއިފި.ާ

ނުކުތ ތަްއާާ މުހިންމުާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ އެބޭފުޅުންވެސްާ މަޝްވަރ ަގއިާ ކުރިާ ބޭފުޅުންނ އިާ ތިއްބެވިާ

ާާ އެބޭފުޅުންވެސް ހިނގައްޖެ.ާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ ހަމަާމިތަނުަގއިާ މިބިލަކީާ ފ ހަަގކުރަްއވ ޮގތުންާ  1630ހަމަާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޔުނިވަރސިޓީެއއްާފަށަިއަގންނަންާހަމަާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާބިލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ފަޙުމީެގާ އަލްޙ ންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ ބޭނުން.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ފަދަ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ޤ އިމްކުރެވިެގންާާވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ އިން،ާ

އޮތްޮގތ ިއާާ ބައްޓަންކުރެވިފަިއާ ނިޒ މްާ ތަޢުލީމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތަނުަގިއާ މ ޒީވެދިޔަާ މިާ ދ އިރުަގއިާ

ފުޅާ  އެންމެާ ފުރުޞަތުތައްާ ތަޢުލީމްެގާ މިދެންނެވީާ ކުރެެވންޖެހޭނެކަމަށް.ާ މިކަންާ ޮގތަކަށްާ  1635ތަފ ތުާ

މ ލެއިން.ާދ އިރ ެއއްަގއި ހަމަާ އަދިވެސްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ ބައްޓަންކުރެވިފައިާ ލިބޭޮގތަށްާ ާ

އެކަމުެގާސަބަބުންާމަތީާތަޢުލީމަށްާދ ނެ،ާދ ންާބޭނުންވ ާކުދިންނަށްާއެފުރުޞަތުާމިއޮތީާވަރަށްާ

ވުރެާާބޮޑަށްާހަނިވެފައި.ާފުރުޞަތުާވަރަށްާބޮޑަށްާގެއްލިފައި.ާޖީ.ސީާހަދ ާނިމުމަށްފަހުާދެންާއެއަށް

ޮއތްޮގތުންާ މިހ ރުވެސްާ އަދިާ ސަރަޙައްދަކުންވެސްާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ ހަމަާ ދ ންާ ތަޢުލީމަށްާ މަތީާ

ތަޢުލީމާްާ  1640މިއަންނަންޖެހެނީާމ ލެއަށް.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ،ާޓޫރިޒަމްާދ އިރ އިންާމަތީާ

ދު ތިންއަހަރުާ އެތަނުެގާ ސްކޫލް.ާ ހޮޓެލްާ ތަނަކީާ އޮތްާ ފުރުޞަތުާ ކޯހެްއާއުނެގނުމުެގާ ވަހުެގާ

ބުނ ކަަމށްވަންޏ ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ކުއްޖަކަށްާ އެންމެާ އަތުންާ މައިންބަފައިންާ ފުރިހަމަކުރަންާ

ާާ ާާމިހ ރުވެސްތިންލައްކަެއއްހ ާރުފިޔ ާއެބަާޚަރަދުވޭ.ާެއއީކީއެްއާމިޤައުމުެގާިގނަާމައިންބަފައިންނަށް

ާާ އޮތް ކުރިއަށްާ ނ10ާާޫއަދިާ ކުޅަދ ނަަވރެއްާ އަހަރުވެސްާ ައޅުަގނޑުާާަވރަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ން.ާ

ޔުނިަވރސިޓީެގާާ އެާ ޤ އިމްކުރެވިެގންދ އިރުަގއިާ ޔުނިވަރސިޓީެއއްާ ވ ހަކައަކީ،ާ އޮތްާ  1645ދަންނަވަންާ

ހުރިހ ާާ މިދެންނެވީާ ޤ ިއމްކުރެވެންޖެހޭނެއޭ.ާ ސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ އެކިާ ރ އްޖޭެގާ ފެކަލްޓީތައްާ ތަފ ތުާ

ހުންނ ށެކޭ ސަރަޙައްދެްއަގއިާ ހުރިހ ާ މިސ ލަކަށް،ާާފެކަލްޓީއެްއ،ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ

އިންޖީނިއަރިންގާދ އިރ އިން،ާމެރިންާއިންޖީނިއަރިންގާދ ިއރ އިންާކިޔަވަންާބޭނުންާހުރިހ ާކުދިންާ
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ކުދިންނަށްާ ހުންނަންޖެހޭނެާ އެތަނުަގއިާ ފެކަލްޓީއަށޭ.ާ އެާ ހުރިާ ކުޅުދުއްފުށީަގއިާ ދ ންޖެހޭނީާ

ޤ އިމްކު ެއްއޗެހިާ ދަނ ލުތަކ ާ މީެގާާތިބެވޭނެޮގތ އިާ މިކަންކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ މިނޫންޮގތަކަށްާ  1650ރެވިފައި.ާ

އެދ އިރ ައކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނުލިބޭނެ.ާ ރަްއޔިތުންނަކަށްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މަންފ ާ ފުރިހަމަާ

ވަންނަވަރަށްާ އެސް.އީ.ސީއަށްާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ނިންމ ފައިާ ސްކޫލްާ ދ އިރ އިންވެސްާ ނިސްބަތްވ ާ

ކުދިން އެތައްާ އެބޮޑުާފ ސްވެެގންާ މ ލޭަގިއާ މ ލެއައިސްާ ކިހިނެއްތޯާ އެކަަމކު،ާ އެބަނުކުމޭ.ާ ނެއްާ

ކިތައްާާ ތިބެވޭނީ.ާ މިތަނުަގއިާ ފުރިހަމަކުރަންާ އެތަޢުލީމްާ އެސް.އީ.ސީ،ާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ

އެޚަރަދުކުރެވޭތީމައިން ރ އްޖެާބަފައިންނަށްތޯާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އޭެގބަދަލުަގިއ،ާ ާ.1655 

ާާސަރަޙައްދުތަކަށްާބަހ ލައިެގ 7ާންާތަރައްޤީކުރަންާމިސަރުކ ރުންާމިެގންުގޅޭާސިޔ ސަތުެގާތެރެއިން

ސަރަޙައްދެްއަގއިާމިާފެކަލްޓީތައްާޤ އިމްކުރެިވެގންާއެކިޔަވަންދ ާކުދިންނަށްާއެތަނުަގއިާފަސޭހައިންާ

ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެއީާ ފެށުމަކީާ މިކަންކުރަންާ ޤ ިއމްކުރެވިެގންނޫންޮގތަކަށްާ އެްއޗެހިާ ތިބޭނެޮގތްތަކ އިާ

އަނެްއާާބޭ ދެން،ާ އުނދަޫގވ ނެއޭ.ާ ަވރަށްާ ކ މިޔ ބުކުރަންވެސްާ ެއކަންާ ހަމަާ އިންޞ ފަކަށޭވ ނީ.ާ

ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މިތަނުަގއިާ ވ ހަކައަކީ،ާ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ  1660ވ ހަކަައކަށްާ

ސި މިާ އެންމެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަވުގތެްއަގއިާ ވ ހަކަދެކެވޭާ މިބިލުެގާ ޔ ސީާާއުންމީދުކުރިންާ

ވަރަށްާާ ހަަމާ މިބިލަކީާ ސަބަބަކީ،ާ އެއްފަރ ތްކުރ ނެ.ާ ހަމަާ މިފިކުރުާ ވ ހަކަ،ާ ސިޔ ސީާ ވިސްނުން،ާ

ިގނަާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއިވާފަދައިންާކުރީެގާސަރުކ ރުންވެސްާހަމަާކުރަންާމަސައްކަތްކޮށްފަިއާާ

ބޭފުޅުން ހުރިހ ާ ހަމަާ އުންމީދުކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވަރަށްާއޮތްކަމެއް.ާ މިކަމަށްާ ވެސްާ

ިގނައިންާ ހަމަާ ވަރަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނަންަގވ ނެކަމަށް.ާ މިކަންާ ޤައުމީކަމެްއެގޮގތުަގއިާ  1665ބޮޑަށްާ

ދެކެވިއްޖެާޔުނިވަރސިޓީެގާިއސްމީހ ،ާޗ ންސެލަރާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނީާމަޖިލީހުެގާރުޙުމ އެްއކޮނޭ.ާ

ކަ މެޖޯރިޓީެއކޭ،ާ ބައެްއެގާ ވަކިާ އޮތީާ މަޖިލީހުެގާކައުންސިލްަގއިާ ޢައްޔަންކުރެވެންޖެހޭނީާ އުންސިލްާ

ސިޔ ސީާާ ބޮޑުާ މިއަށްވުރެާ ިމޤައުމުަގއިާ ސުވ ލަކީ،ާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ރުޙުމ އެއްކޮނޭ.ާ

މީހެްއާ އިސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަނަށްާ ރުޙުމ އެްއކޮށްާ މިމަޖިލީހުެގާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ މަޖިލީހެއްާ

 1670ށްވުރެާބޮޑަށް،ާސިޔ ސީ،ާއެކަންވ ނެާއެހެންާއެްއެވސްޮގތެްއާާޢައްޔަންކޮށްާކައުންސިލްާޢައްޔަންކުރުމަ

ކޮންމާެާ މެންބަރުން.ާ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީތަކަށްާ ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ މިތިބީާ މިތަނުަގއިާ އޮންނ ނެތޯއޭ.ާ

މެޖޯރިޓީއަކުންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ ިވސްނުން.ާ ސިޔ ސީާ އެޕ ޓީއެްއެގާ ެއެގންުގޅެނީާ ބަޔަކުެވސްާ

ރުޙުމު ެއްއެވސްޮގތެްއާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ސިޔ ސީވ ނެާ ބޮޑަށްާ ޢަްއޔަންކުރުމަށްވުރެާ ބަޔަކުާ ންާ

އަޅުަގނޑެއްވެސްާާ ނެތް.ާ މިޤައުމަކުާ މަޖިލީހެްއާ އެްއވެސްާ ސިޔ ސީާ ބޮޑުާ މިއަށްވުރެާ ނޯންނ ނެ.ާ

ފަރ ތަށްާ ހިންަގވ ާ ސަރުކ ރުާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވޭާ ކުޑަކޮށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނުކުރަން،ާ  1675ތ އީދެއްާ
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މެޖޯ ެއއްވެސްާާކައުންސިލްެގާ މެޖޯރިޓީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުން.ާ މިކަންާ އޮންނަޮގތަށްާ ރިޓީާ

ބަޔަކަށްާނޯންނަޮގތަށްާކައުންސިލްާޢައްޔަންކުރުމަކީާހަމަާމުހިންމުކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާެއކަމަށްާހަމާަާ

ރުޙުމ ެއއްކޮށް މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކައަކީ،ާ ދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވަކިާާާާތ އީދުކުރަން.ާ

ރުޙޭކަމެއްނޫނޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ެއއީާ ޢައްޔަންކުރުމަކީާ ހިންަގންާ އެތަންާ ބަޔަކުާ

މުހިންމާުާ ހަމަާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ިއނޭގތޯ.ާ ނުެވެއއްނުދ ނެާ  1680ސިޔ ސީާ

ތަކުރ ރު ހަމަާ އޮތީމ ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ފައިާ މެންބަރުންވެސްާ އެހެންާ ހަމަާ ެއްއާާނުކުތ ތަކެއްާ ކޮށްާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ސަލ މަތްކުރުމ އެއްކޮށްާ ަވުގތުާ ބޭނުންނުވ ތީާ ދަްއކަަވންވެސްާ ނުދައްކަވ ާ ވ ހަކަެއއްާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަމުންާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
ާ

ރައީސްާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އެްއޗެއްާއ ދެ،ާ ކޮންމެވެސްާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ާ.ާ1685 

ބިލަކ ާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފް މިފަދަާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ފުރުޞަދުދެއްިވކަމަށްޓަކައިާ ދަންނަވ ލަންާ

ޝުކުރުއަދ ކޮށްލަ ފުރަތަމަކަމަކަށްާ އެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ވ ހަކަދެކެވޭއިރުާ ންާުގޅޭޮގތުންާ

މިދިޔަާާ މައުމޫނ30ާާާްބޭނުންވަނީާ އަލްއުސްތ ޛްާ ރައީސްކަންކޮށްދެއްވިާ މިޤައުމުަގއިާ ައހަރުާ

އެކަންކަންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ޙަޤީޤަތެއްާ ޙަޤީޤަތް.ާ މިއީާ އ ދެ،ާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.ާ

ރައްޔިތުންނަށްވެ  1690ސްާހަމަާރަނަގޅަށްާާފޮރުވަންާމަސައްކަތްކުރެްއވިޔަސްާއެީއކީާހަމަާދިވެހިާހުރިހާ 

ތިއްބ ާ ނިދ ފަިއާ އަނދިރީަގިއާ ކަނުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ޙަޤީޤަތްކަންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދުވ ލުެގާައލިކަންާދައްކަވ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިތުރުާމަުގތައްާދަްއކަަވއިދެްއީވާާ

ޙަޤީޤަތެ އެއީާ ކުރީެގާސަރުކ ރުންކަންާ މީހުންެގާހަމަާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާ އް.ާލިޔަންކިޔަންާދަންނަާ

އަށްވުރެެވސްާމައްޗަށްާޮގސްފަިއކަމަށްާއަޅުަގނޑ98ާާާާުޕަސަންޓޭޖްާވަރަށްާދަށްކޮށްާއޮްއވ ވަނީާ%

 1695ހަނދ ންވަނީ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރަޙައްދަށްާބަލ ލިކަމުަގިއވިޔަސްާވަރަށްާބޮޑުާކ މިޔ ބީއެްއާާ

ހަމައެހެން ލިބިފައިއޮތް.ާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދިޔަ ރ އްޖޭަގއ30ާާާިމެ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަހަރުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ސަބަބުންާ ތަފ ތުކަންކަމުެގާ މިހެންޮގސްާ ފެކަލްޓީތަކ ާ ސްކޫލްތަކ އިާ އ ާ އުފެދުނުާ

ިގނަާދަރިންތައް،ާިގނަާޒުވ ނުންތަކަކަށްވަނީާފުރުޞަތުާލިބިފައި.ާއެމީހުންނަށްާމަތީާތަޢުލީމުތައްާ

ފުރުޞަތު ސްކޮލަރޝިޕްތައްވަނީާާޙ ސިލުކުރުމުެގާ ދިއުމަށްާ ޤައުމުތަކަށްާ ބޭރުާ ލިބިފައި.ާ ތަްއވަނީާ

އަމިއްލަާާ ދިވެހިާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ މިފުރުޞަތުަގިއާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ހަމައެހެންމެ،ާ  1700ދެވިފައި.ާ

ޙ ލަތްތަކުަގއިާ މިފަދަާ ކިޔަަވއިދިނުމަށްާ ޒުވ ނުންނަށްާ ދިވެހިާ ފަރ ތްތަކުންވެސްާ

އަދިާއެހީތެރިވެދެްއވ ފަިއވ ތީ ޝުކުރުދަންނަވ ލަން.ާ މިފުރުޞަތުަގއިާ އެފަރ ތްތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ާ

އެކިާާ ބޭރުެގާ ނޫންނަމަާ ޤައުމުތަކުންާ ބޭރުާ ދަރިންާ ދިވެހިާ މިފުރުޞަތުަގއިާ ހަމައެހެންމެ،ާ
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ތަންތަނުންދޭާމަޤ މްތައް،ާވަނަތައްާހޯދ ފައިވ ކަީމވެސްާައޅުަގނޑުމެންާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭކަމެއް.ާ

އެފަރ  އަޅުަގނޑުމެންާއަދިާ ނަންތަކަށްާ ރީތިާ ހޯދައިދިންާ ޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1705ތްތަކަށްާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިހިރީާ މިހެންވެފައިާ މިކަންކަންވެސްާ އަދ ކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ ހަމަާ ޝުކުރުވެސްާ

ދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގއިާދެވުނުާފައުންޑޭޝަންާތަޢުލީމްާހަމަާރަނަގޅަށްާޮގސްފަިއާާ

މ ކަން.ާހަމަާމިފުރުޞަތުަގއިާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާކުރީެގާާއޮތީ

އަދިާ ޑިޕްލޮމ ާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީާ މައުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އޮ ފެންނަންާ ތ ރީޚުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭފުޅ ކަންާ ޙ ސިލުކުރެްއވިާ ހަމާަާޑިްގރީވެސްާ  1710ތީމާ 

ހީވަނީާހަމަާމުހިންމުކަމެއްހެން.ާއަދިާާ ައޅުަގނޑަށްާ ފ ހަަގކޮށްލުމަކީާ އެވ ހަކަވެސްާމިފުރުޞަތުަގއިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ފުރަތަމަާ މަނިކުާ ޙަސަންާ ވަޙީދުާ ޑރ.މުޙަންމަދުާ ރަީއސްާ ނ އިބުާ މިހ ރުވެސްާ ހަމަާ

އަހަރުާހަމަާވެެގންޮގސްފަިއ30ާާާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ޮގތުަގއިާޕީ.އެޗް.ޑީާެގންނެީވ.ާެއވެސްާމިދިޔަާާ

ހުރިާކަންކަންކަމަށްާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން.ާއަދިާހަމައެހެންމެ،ާމިފުރުޞަތުާމިބިލަކީާމިދިޔަާ

މަސައްކަތްކޮށްެގންާާ ހަމަާ ބުރަކޮށްާ ވަރަށްާ ކޮށްެގންާ ަމސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ  1715ސަރުކ ރުންާ

ބިލެާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ މިމަޖިލީހަށްާ ސަރުކ ރުންާނިންމ ފައިާ ކުރީެގާ ހަމަާ ެއހެންވީމ ،ާ ހަމަ.ާ އްާ

މިހިސ ބަށްާމިމަސައްކަތްާެގންޮގސްދެްއވ ފަިއވ ކަމަށްޓަކައިާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދިާހަމައެހެންމެ،ާ

ައޅުަގނޑުާާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވކަމަށްޓަކައިާ މިމަޖިލީހަށްާ މިއަދުާ މިބިލުާ ތިޔަބޭފުޅުންވެސްާ

މިބި ހަމަާ އަދިާ ޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ކުރިއަށްދިއުމުެގކުރިންާ ލ އިެގންާ

 1720މެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާއެެގންުގޅުއްިވާވިސްނުމަށްާއަޅުަގނޑަށްވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރެވުނު.ާ

ައޅުަގނޑުވެސްާޑެޕިއުޓީާމިނިސްޓަރ،ާނަޒީރ އެްއކޮށްެވސްާކޮންެމވެސްވަރަކަށްާާ ަވުގތުކޮޅުާ މިސައިާ

ތަރައްޤީކޮށްެގންާާއެވ ހަކަވެސް ނަމަވެސްާ ފެކަލްޓީެއއްާ މިހެންާ ރަށެއްަގއިާ ވަކިާ އެީއާ ދެކެވުނު.ާ ާ

އަޅުަގނޑަށްވެސްާާ ފަސޭހަވ ނެކަމަށްާ ތަންކޮޅެްއާ ސޮއިކުރަންާ އެާ ޤައުމުތަކަށްާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިބިލަށްާ ޖުމްލަޮގތެްއަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ހަމަާ ދެން،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާ

މަތާީާތ އީ ތިބެެގންާ ރ އްޖޭަގއިާ ޚަރަދުކުޑަޮގތެްއަގއިާ ވީހ ވެސްާ ދަރިންނަށްާ ދިވެހިާ ހަމަާ  1725ދުކުރަން.ާ

އެދޭނެކަމެއް.ާާ ދަރިއެއްވެސްާ ދިވެހިާ ކޮންމެާ ހަމަާ މެދުވެރިވުމަކީާ ޙ ސިލުކުރެވޭނެޮގތްތައްާ ތަޢުލީމުާ

ދ ނެާކަންނޭނެގ.ާއޭރުންާހަމަހަމަޮގތެއްަގއިާއެފައިސ ާހުރިާބޭފުޅުންެގާދަރިންާބޭރަށްާއޭރުންވެސް

ނުލިބި އެފުރުޞަތުާ ތިބި،ާ ދަތިވެފަިއާ އެކަމަށްާ ާާއެކަމަކު،ާ ތިބި ރ އްޖޭަގިއާފަާ ދަރީންނަށްާ ދިވެހިާ

ތިބެެގންާމަތީާތަޢުލީމްާހ ސިލުރުމަށްާފުރުޞަތުާލިބިެގންދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާހަމަާ

ފ ހަަގ މެންބަރުންވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ އެހެންާ ިގނަބަޔަކަށްާާއެހެންމެ،ާ ވީހ ވެސްާ  1730ކުރެއްވިހެންާ
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ވީހ ވެސްާރ އްޖޭެގާެއކިާސަރަޙައްދުތަކުަގއިާދިރިއުޅޭާފަރ ތްތަކަށްާވީހ ވެސްާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާ

އެ އެމީހުންނަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާާކްސަސްފަސޭހަކޮށްާ ދިއުމަކީާ ރޭވިެގންާ މިކަންާ އުސޫލަކުންާ ވ ނެާ

މިފު ހަމަ،ާ ދެންާ އެދޭކަމެއް.ާ މިނިސްޓަރުާވަރަށްބޮޑަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރުޞަތުަގއިާ

ށްލަންާބޭނުންާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުެގާކެމްޕޭންާތެރޭާވަރަށްާާމަާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮވަޑައިެގންާއިންނެވީ

ބޮޑުާ ތީުމޭގެގާ ވިދ ޅުވަމުންދިޔަާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުެގާ  1735ފޯރީަގއިާ

ންވަސްއެްއަގިއާޕްރިންޓްާކުރައްަވިއެގންާއެާބެކްާްގރައުންޑަށްާލަްއވަިއެގންާާފޮޓޯއެއްާފްރޭމެްއަގއިާކެ

ާާ ވ ހަކަ.ާ ހިންގ ނެާ ޔުނިވަރސިޓީާ ތީމުޭގަގއިާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ވިދ ޅުވިާ އެކަންާއެހަމަާ ހެންވީމ ،ާ

ހަމައެޮގތަށްާކުރިއަށްާދ ނެތޯާއެއީާހަމަާއަޅުަގނޑުވެސްާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

އެރަ ކަންތައްތައްާ ބަެއއްާ ސަރުކ ރުަގިއވެސްާ ކުރީެގާ ކުރީަގިއވެސްާ ރަނަގޅަށްާާއީސްާ ންމެާ

 1740ވ ންވ ވަރަށްާނުެވވިހުރެާފެށުމުެގާސަބަބުންާބައެއްާކަންތައްތައްާއެބަހުރިާއެންމެާރަނަގޅަށްާާތައްޔ ރުާ

މި މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ާ ނުޮގސް.ާ ެއކަށީެގންވ ޮގތަށްާ ބިލުނާްާއެންމެާ

ާާ ތަޞްދީޤްވ ތ  މިބިލުާ ކަން.7ާާާމިފެންނަނީާ ޤ އިމްކުރެވޭނެާ ޔުނިވަރސިޓީާ ިމާ ތެރޭަގއިާ ދުވަސްާ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާތެޅިފޮޅިަގނެެގންާމިހެންާކޮށްލ ާތަނުންާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާރަނަގޅަށްާާ

ނެރެ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެރެވިދ ނެތޯނޫންނަމަާ ނަތީޖ ާ ބޭނުންވ ާ ހަާާންާ ައޅުަގނޑުާާއެީއވެސްާ މަާ

އަޅުާ މިސ ލެއްެގޮގތުންާ ސުވ ލެއް.ާ ބޭނުންވ ާ ދެވޭާކޮށްލަންާ އެހިސ ބަށްާ މިާަގނޑުމެންނަށްާ  1745އިރުާ

އެހެންމެ،ާ ހަމަާ ލިބޭނެތޯާ ލެކްޗަރވެސްާ ބޭނުންވ ާ އެާ ހުންނ ނެތޯާ ެއވަރަށްާ ކެޕޭސިޓީާ ރިސަރޗްާ

ާާ މިއީ ހުންނ ނެތޯާ ސްޕޭސްާ އެާ އަދަދަށްާ ބޭނުންވ ާ އެާ ޢިމ ރ ތްތަކ އިާ ހަމާަާބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުާ

ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އަދިާ ދަންނަވ ލަންާ މިސ ލަކަށްާ ސުވ ލުތަކެއް.ާ ބޭނުންވ ާ ކޮށްލަންާ

ާާ ްއކަށްާމަސްދުވަސްާކުރިންާމިެގާހައެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާތަންކޮޅެއްާކުރިން

 1750އަތޮޅުާަމޫގދޫާއަޅުަގނޑުާާސިޓީެއއްަގއިާއައުޓްާޕޯސްޓެއްާފާ.ވިދ ޅުިވާއިޓަލީެގާކޮންމެވެސްާޔުނިވަރ

އައުމުންާާ މިތަނަށްާ މިބިލުާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަ.ާ ޤ ިއމްކުރެއްވިާ އެރަށުަގއިާ ހަނދ ންވަނީާ

މަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑަށްާފޮނުަވމުންާއެބަދޭާއެތަނުަގއިާނަންާބޯޑެްއާާ އެރަށުެގާބައެއްާރައްޔިތުންެގާ

އަޅުގަާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ ހުރިާ އެޮގތަށްާާހަރުކޮށްފައިާ ނޫނޭާ ބޭނުމެއްާ ނޑެްއވެސްާ

މިނިސްޓަރާ މައްސަލަެއއްތޯެވސްާ ސީރިައސްާ ކިހ ވަރެއްެގާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ންވ ނެކަމަކަށް.ާ

ދ އިރުާ ދައްކަމުންާ މިވ ހަކަާ ހަމަާ ދެންާ އުންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  1755ސ ފުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާ

ތަކުަގއިާކިޔަވަމުންދ ާކުދިންގެވެސްާވަރަށްާާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާމިހ ރުވެސްާފެކަލްޓީ
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އެކުދިންނަށާްާ ބައްދަލުކޮށްާ ކުދިންާ ތަފ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުރިކަން.ާ ަމއްސަލަތަކެއްާ ބައިވަރުާ

ާލިބެމުންދ ..ާ.

ާ

 1760ރިާމިނިސްޓަރަށްާޝުކުރިއްޔ ާައޅުަގނޑުާބިލ ބެހޭޮގތުންާފަހުބަސްާވިދ ޅުވުމަށްާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހކަަަދެއްކެުވން:

ާާ މިނިސްޓަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރުވ ނަން.ާ ދެއްވަނ5ާާާާްމިހ ރުާ ހަމަޖައްސަވައިާ ވ ހަކަފުޅުާ މިނެޓަށްާ

ާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓަކަށްވެސްާމިއަދުާދ ންާޚިޔ ލުކޮށްފައިާއޮތީމަ.ާާ

ާ

ފުރުޞަތެއްާާާ،އެޑިއުކޭޝަންާމިނިސްޓަރާއޮފްާ ދެވަނަާ ާއ ދެ،ާ ވަރަށްާ ޢިްއޒަތްދެއްެވވީތީާ ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާ ާތެރިާބޮޑަށްާ

ޝުކުާލުޠުފީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމުޞްޠަފ  ވަރަށްބޮޑަށްާ ދެއްވ ާާރުމެންނަބަރުންނަށްވެސްާ ދޭތެރޭަގއިާ މިބިލ އިާ ތިބޭފުޅުންާ  1765އަދ ކުރަންާ

ާ.ސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ދީފައިވ ާާާ ސަމ ލުކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔައިރުާ އެކުލަވަމުންާ މިބިލުާ

ެގާބަެއއްާކަންތަްއތަކުެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާަވރަށްބޮޑަށްާކަންތައްތަކުާ

މަުގތަްއާާ އިތުރުކުރެވޭނެާ ފުރުޞަތުތައްާ ޢިލްމުެގާ ތެރެއިންާ މިބިލުެގާ ދީފައިވޭާ ސަމ ލުކަންާ

ފުޅ ދ އިރ ެއއް ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ އެާ ފަހިކުރުމަފަހިކުރުމަށްޓަކައިާ ކުރުމަށްާ ެއކަންާ ޓަކަިއާާށްަގއިާ

އުފެއްދުމަށްާ ޢިލްމްާ އ ާ އުފެއްދުމަށް.ާ ޢިލްމްާ ދެންާ ކޮށްފައިވޭ.ާ މަސައްކަތްާ  1770އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަންތަކަންާާ ދިވެހިާ ވަޙުދަތ އިާ ިއސްލ މީާ ހަމައެހެންމެ،ާ ދީފައިވޭ.ާ ސަމ ލުކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ލުކަންާދީފައިވޭ.ާދެނާްާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާމިބިލުެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވަރަށްބޮޑަށްާސަމ 

މުޢައްސަސ ެއްއާ މިނިވަންާ ވީހ ވެސްާ މިނިވަންާ ދިންކަމެއްާ ސަމ ލުކަންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އެއ އެކުަގއިާ

ޤައުީމާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ިމއީާ ކޮންމެއަކަސްާ ދިއުން.ާ ޤ އިމްެވެގންާ ޔުނިވަރސިޓީާ މިާ ޮގތުަގއިާ

ޔުނިވަރސި މިާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޤައުމީާ މަޤްޞަދުާޔުނިވަރސިޓީއެއް.ާ ޤައުމީާ  1775ޓީންާ

ޔުނިވަރސިޓީއަށްާާ މިާ ދަޢުލަތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދެކެން.ާ ޙ ސިލުވ ންޖެހޭނެކަމަށްާ ތަކެްއވެސްާ

ކުރަމުންދ ނެ ޚަރަދުތަކެއްާ ފ ހަަގކުރުމ އެކުަގިއާާާާ.ވަރަށްބޮޑުާ ެއކަންވެސްާ ގެާމީއެހެންވީމ ،ާ

ާާ ފ ހަަގކޮށްފައިާމިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާކައުންސިލްާމެންބަރުންނ އިާައދިާމިބިލުާއެކުލަވ ލ ފަިއވ ޮގތަށް

އެކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާޔުނިވަރސިޓީެއްއާތަފ ތާުާ

 1780ފެކަލްޓީތަކުެގާތަފ ތުާފެކަލްޓީތައްާއެާހުންނައިރުާއެހުންނަާހުރިހ ާފެކަލްޓީއެއްާެއއްާމިންަގނޑަކުންާ

ާާތަނަކުންވެސްާޢަރަބިާޤައުމުތަކުންދުތަކަކީާދުނިޔޭެގާކޮންމެދެވޭާޞަނަދުތަކެއްާދެވިެގންާއެާޞަނަ

ކަމަށްވިޔަސްާާ ޤައުމުތަކުންާ އެފްރިކ ެގާ ކަމަށްވިޔަސް،ާ ޤައުމުތަކުންާ ޔޫރަޕްެގާ އަދިާ ކަމަށްވިޔަސްާ

ޞަ ޔުނިވަރސިޓީެގާ މުހިންމުކަމެއް.ާާނަދުތައްޤަބޫލުކުރ ޮގތަކަށްާ ވަރަށްާ އެއީާ ދިުއމަކީާ ެވެގންާ



 67 

ޔުނި މިާ ކޮންމެާއެހެންވީމ ،ާ ދުނިޔޭެގާ ޞަނަދުތައްާ ދެވޭާ މިތަނުންާ ވެެގންދ ނީާ ވަރސިޓީާ

 1785.ާވަކިާތަނަކުންާޤަބޫލުކުރ ާޔުނިވަރސިޓީައކަށްާނޫން.ާާބޫލުކުރ ާޔުނިވަރސިޓީތަކަށްތަނަކުންވެސްާޤަ

އެހެންވީމ ،ާެއވެސްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަންާބޭނުންވ ާކަމެްއ.ާދެންާހަމަާއެހެންމެާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކުދިާޤައުމުާޤައުމުަގއިާޔުނިވަރސިޓީާޤ އިްމކުރުމ ާބެހޭޮގތުންާހުރިާދިރ ސ ތަކަށ ިއާާާާވިސްނަންޖެހޭ

ކޮށްފައިހުރިާރިސަރޗްތަކަށްާަވރަށްބޮޑަށްާބަލަންޖެހޭ.ާމީަގއިާދިމ ވ ާއެންމެބޮޑުާެއއްާމަްއސަލައަކީާާ

މުވައްޒަފުން ފަންނީާ ބޭނުންވ ާ ބޭފުޅުާާލިބުންާާޔުނިވަރސިޓީތަކަށްާ ޢިލްމްވެރިާ ލިބުނާްާދަތިކަން.ާ ންާ

ޤައުމުަގިއާ ޤައުމުާ ކުދިާ ބޭނުންވިޔަސްާ ވަރަކަށްާ ކޮތިންމެާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ  1790ދަތިކަން.ާ

ހަދައިމ  ޔުނިވަރސިޓީތަކެއްާ އެްއކަމަކަށްާިގނަާ ވަކިާ އަދިާ ނެތް.ާ ހިންިގފައެއްާ ކ ިމޔ ބުކޮށްާ ެގންާ

ޤ އިމްސަމ ލުކަ ޔުނިވަރސިޓީތައްާ ދީެގންާ ޔުންާ ެއާ ެއއްވެސްާ ހިންިގފައެްއާާކޮށްެގނެއްާ ނިވަރސިޓީާ

އެންމެާ ެއާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ރިސޯސްާ މަދުާ ހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ

ދިއުމަކީާ އުފައްދަިއެގންާ ޔުނިވަރސިޓީާ ޤައުމީާ އުފައްދ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ރަނަގޅުވ ނެޮގތަކަށްާ

އެހެންމެ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިބިލާުާާާއުފެއްދުމަކީާ  1795އެވިސްނުމުަގއިާ

ދީނީާތަޢުލީމްާމިއާީާާާ،ާމިާޔުނިވަރސިޓީގައިއެކުލަވ ލ ފައިާމިވަނީ.ާދެންާދިވެހިާޔުނިވަރސިޓީަގއިާ

ކުރިންވެސްާާ ކަެމއް.ާ އޮތްާ ވިސްނ ފައިާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އެކުލެވުމުަގއިވެސްާ ބިލުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދަާދިެވހިރ އްޖޭަގއިާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީއެްއާާދެންނެވިހެންާދީނީާވަހުދުތ އިާދިވެހިާޘަޤ ފަތ އިާއ ދ ކ 

ެއްއާާ މަިއަގނޑުާ ިއސްލ މީއުފެއްދުމުެގާ ދިވެހިވަންތައްާ އެީއާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ަވންތައްާބޭނުންާ

އެއީ.ާާ މަސަްއކަތްކުރުންާ އުފެްއދުމަށްޓަކައިާ ބަެއއްާ ޢިލްމްވެރިާ އުފެއްދުމަށްޓަކަިއާ  1800މީހުންތަކެއްާ

ނެ.ާހެންވީމ ،ާމިބިލުެގާރޫޙ އިާތަފ ތުކޮށެއްާކަންތައްތަކެއްާނުދ އެހެންވީމ ،ާމިބިލުެގާރޫޙަކީާއެއީ.ާއެ

ދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއަނެއްާވ ހަކައަކީާާާާ.ެވެގންދ އިރުބިލުެގާތެރެއިންާޤ ނޫނަކަށް

ާާ ިއސްލ މިއްޔ  ދިރ ސ ތުލްާ ާާކުއްލިއަތުލްާ ިމކޮލެޖުެގ މިާބައެއްއެއީާ މިއީާ ެވެގންދިޔަޔަސްާ ކަމަށްާ

ާާވަރސިޔުނި ެއޮގތުަގއިާހިނަގމުންާޓީެގާބަެއއްކަމަށްާެވެގންދިޔަޔަސްާއެާފެކަލްޓީާނޫނީާއެާކޮލެޖެއް

ާާ ތަފ ތު ހުންނ ނެާ އޭެގތެރޭަގއިާ ާާދ ނީ.ާ ތަފ ތު ހިނގ ދ ނެފެކަލްޓީތަކ ާ އެއީާާކޮލެޖުތައްވެސްާ ާ.1805 

ހަމަވ  ހަމަވ ނޫާާ.ކަމަށްވަންޏ ކޮލެޖަކަށްާޝަރުތުާ ފެކަލްޓީއަކަށްާޝަރުތުާ ފެކަނީާ ލްޓީާކަމަށްވަންޏ ާ

ެއއްވެސްާޝައްކުކަމެއްާނެތްާ ހިތުަގއިާ މީަގއިާއެއްެވސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ

އ ަގއިާާކުްއލިާާވެެގންާދިޔަޔަސްވެސްާާކަށްާވެެގންާއެާޔުނިވަރސިޓީތެރެައށްކުއްލިްއޔ ާޔުނިވަރސިޓީއަ

ނުދެވިދ ނެ ތަޢުލީމްާ އޮތީާާދެވޭާ ޔަޤީންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފުޅ ާާއެާާކަމަކަށެއް.ާ މ ާ އަށްވުރެންާ

ާާ އެހެންާދ އިރ ެއއްަގއި ޔުނިވަރސިޓީެގާ ސަނަދުތަކަކީވެސްާ ދެޭވާ އެތ ާ ދެިވެގންދ ނެއޭ.ާ  1810ތައުލީމުާ
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ފެކަލްޓީތަކުންވެސްދޭާސަނަދުތައްާފަދަާދުނިޔޭެގާކޮންމެާތަނަކުންވެސްާޤަބޫލުކުރ ާސަނަދުތަކަކަށްާާ

އެކުލަވ  މިބިލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ާ ޤަބޫލުކުރ ާވެެގންދ ނެޭއ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ލ ފައިވ ާ

ޮގތުަގއިާތިބޭފުޅުންާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާބޭނުންވ ފަދައިންާދިވެހިދަރީންނަށްާހަމަާއިސްލ މީާއަދިާ

ދ އިރ އެްއަގއިާާ ފުޅ ާ ތައުލީމެއްާ އެއްާދިވެހިވަންތަާ މިާ މަުގފަހިެވެގންދ ނީާ ދިނުމަށްޓަކައިާ

ޔު އެާ ހުރެެގންާ ރ އްޖޭަގިއާ އަދިާޔުނިވަރސިޓީއެއްާ ތަޢުލީމ އިާ ޢަރަބިާ ދަށުންާ  1815ނިވަރސިޓީެގާ

ކ ިއާޢިލްމްާއެހެނިހެންާފަންނީާތަޢުލީމްާލިބިެގންދ ާޮގތްވެފައިާއަދިާދިެވހިރ އްޖޭަގއިާކުރ ާދިރ ސ ތަ

ކަންތައްތަާ ތެރެއިންާާއުފައްދ ާ އެތަނުެގާ ެއބައްާ މިފަދާަާދަޮގތަކަށްާ ދުނިޔޭެގާ މިތަނަކީާ ވެވޭ.ާ

ތަ އެހެންާ ކަމަކަށްންތަނ ވެމަސައްކަތްކުރ ާ ާ ުގޅިެގންދ ާ ާެވއްޖިއްޔާ ސްާ ާާާ.ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ.ވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

ާ1820 

ބަހުޘްޝުކުރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބިލުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާއްޔ .ާ މިހިސ ބުން މަރުޙަލ ާ ާާާ ނިމުނީ. ާާމިބިމިާ 25ާާލަށް

ވ ހަކަދައްކަާ މެންބަރަކުވަނީާ މެންބަރ12ާާަވ ފަިއ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތަށްާކުާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއެދިަވޑަިއެގން އެބަވޭ.ާާާ ލިބިވަޑައިނުެގންާ ފުރުޞަތުާ ތެރޭަގއިާ ވަުގތުެގާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ

ޮގތުެގ އެއްބަސްވެފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިބަހުޘްއެހެންނަމަވެސް،ާ މިހިސ ބުންާ މިއަދުާ ެގާަމތީންާ

މަޖިލީ ެގންދިއުމ މެދުާ ކުރިއަށްާ ބިލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނިންމީ.ާ ޮގތެްއާާމަރުޙަލ ާ  1825ހުންާ

ރަނަގބީލުާ ޖަހަންޖެހޭާ ނެުގމަށްޓަކައިާ ވޯޓުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނަގ ނީ.ާ ވޯޓެއްާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ

އެދެން. ދެްއވުންާ ދަންނަވ ލުމުެގާާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާޖައްސަަވއިާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ .ާ

ޗެކްކޮށްލެއްވުމަ ކ ޑުކޮޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައރުވަން.ާކުރިންާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ށްާ

ާާ މިދަންނަވ ލަނީ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުނާްާާޔުނިވަރސިޓީެގާޤައުމީާދިވެހިރ އްޖޭެގއަޅުަގނޑުާ ބިލުާ

 1830ާކުރިއަށްާެގންދެވުމ މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުަމށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ1835 

54ާާވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުވެާ

53ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 00ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 1840 

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 53ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.27ާާ ޖުމްލަ ާ.53ާާ.

ހ ޒިރުވެ އިްއތިފ ޤުނާްާއެހެންކަމުން،ާ މެންބަރުންެގާ ބައިވެރިެވވަޑައިެގންނެވިާ ޯވޓުަގއިާ ވަޑަިއެގންާ ާ

ފ ސްވެއްޖެ.ާާާާޔުނިަވރސިޓީެގާޤައުމީާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ

 1845އަޅުަގނޑުމެންާޤަވ އިދުަގިއވ ާޮގތުެގމަތިންާމިބިލުާފޮނުވ ނެާކޮމިޓީއެްއެގާކަންތައްާނިންމުންާއޮތީ.ާ

ހެންވީމ ،ާއެކަންވެސްާމިާޖަލްސ ަގއިާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަސްދުކުރަނީ.ާކޮމިޓީއެްއާާއެ

އަޙްމަދުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ

ާޙަމްޒ އަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

 1850ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިކަމަކީާޤައުމީާމައްސަލައަކަށްވުމ އެކުާާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ވަރަށްާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކައަޙްމަދުާޙަމްޒ ާާ ނެުގމަކީާ ކޮމިޓީއެއްާ އެކަށޭނަާ އެންެމާ މިކަމަށްާ ވިސްނ ާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ

ން.ާއެހެންކަމ އެކުާައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާއެންމެާއެކަށޭނަާާމުހިންމުާކަމެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެ

ާާ ބޭފުޅުންނަކީ، ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ާާهللاާޑރ.ޢަބްދުާާ-1ކޮމިޓީއަކަށްާ ދ އިރ ، ކެލ ާ ާާ-2މަޢުޞޫމްާ

އިބްރ ހީމާްާާާ-4ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާމ ވަށުާދ އިރ ،ާާާާ-3ޑރ.އަފްރ ޝީމްާޢަލީާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ،ާާ

ހިާ ޞ ލިޙްާ ާާމުޙަންމަދުާ ދ އިރ ، ާާާާ-5ންނަވަރުާ ދ އިރ ، އުތުރުާ މ ފަންނުާ ފަހުމީާ  1855ާާ-6އިމްތިޔ ޒްާ

އިލްޔ ސްާލަބީބުާހުޅުމީދޫާދ އިރ .ާދެންާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިޤައުމަށްާނުހަނުާމަތީާތަޢުލީމަށާްާ

ނަންވެސްާާ އެބޭފުޅ ެގާ އެހެންކަމ އެކުާ އިބްރ ހީމްއަކީ.ާ ޤ ސިމްާ ބޭފުޅެްއާ ޚިދުމަތްކުރައްވ ފަިއވ ާ

ޤ ސިމާްާއަޅުަގ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ އ ދެ،ާ ހިމަނަން.ާ މިކޮމިޓީަގއިާ ނޑުާ

ާާ ިމ އެހެންކަމ އެކުާ ައޅުަގނޑ7ާާާާުއިބްރ ހީމް.ާ ކޮމިޓީާ ަވުގތީާ މިާ ެއކުލެވޭާ މައްޗަށްާ ބޭފުޅުންެގާ

 1860ާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ރައީާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޙަމްޒ ާޝުކުރިއްޔ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ ާސް.ާ

ާހުށަހެޅިާކޮމިޓީއަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާތަސްމީންާޢަލީ

ާ
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މެންބަރަކާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވަންާ ކޮމިޓީއެއްާ އިތުރުާ  1865ޝުކުރިއްޔ .ާ

އެދިވަޑަިއެގންފައިވ ާާއެ އެހެންނޫންނަމަާ އެދެން.ާ އިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވުންާ ދިަވޑަިއަގންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާ

ހަމައެކަނިާ އެއީާ ޤަސްދެއްނުކުރަން.ާ ފުރުޞަތުއަރުވ ކަށްާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެބޭފު ެއހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏ .ާ ފުރުޞަތުާތ އީދުކުރެްއވުމުެގާ ޅުންނަށްާ

ނ ރުވަން.ާއިތުރުާކޮމިޓީެއއްާހުށަހެޅިފައިާނެތުމ އެކުާދެންމެާއެހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބުނުާކޮމިޓީއަށްާމިާ

ޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ ނިންމީ.ާ މަޖިލީހުންާ ެއޮގތަށްާ ބަލ ާ ނިންމެވީކަމަށްާ މަޖިލީހުންާ ފޮނުވުމަށްާ  1870ބިލުާ

ާއެބައޮތް.ާއެއްކަމަކީާމިއަދުެގާޖަލްސ ަގއިވެސްާާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާދެތިންާވ ހަކައެއްާދަންނަވ ލަން

ތަޅުމުންާ މަޖިލީހުެގާ ވިދ ޅުވަމުންެގންދެވިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަރަށްާާ ކޮމިޓީތަކުންާ ފޮނުވީމަާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ނިމުމަށްފަހުާ ބަޙުޘްކޮށްާ ބިލުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެމަސައްކަ ނުދ ކަަމށްވ ނަމަާހަލުވިކަމ އެކުާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ ވ ހަކަ.ާ ތްކުރަްއވަންޖެހޭނެާ

އެހެންކަމުންާ އިތުރުެވެގންދ ނެކަމަށް.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ބެކްލޮްގާ މަސަްއކަތުެގާ  1875އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ހަލުިވކޮށްދެްއވުމަށް.ާ އެމަސައްކަތްތައްާ ޢިލްތިމ ސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ މުޤައްރިރުންނަށްާ ކޮމިޓީތަކުެގާ

ެގާތަޅުމުަގއިާމިާބޮޑެތިާބިލުތައްާމިޮގތަށްާކުރިައށްެގންދ ނަމަާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީތަކުަގއިާއެއީާމަޖިލީހު

ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުވ ނީާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ އަދިާ ިއތުރުވެެގންދ ނެ.ާ ބެކްލޮްގާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ރެއްިވއްޔ ާާމުޤައްރިރުންނަށްާމިދިޔަާދައުރުަގިއވެސްާސިޓީފުޅެްއާފޮނުވ ފައި.ާއަދިާައޅުަގނޑުާއިދ ރަކު

ހަލުިވކުރުމުެގާާ މަސައްކަތްާ ބައްދަލުކޮށްާ މުޤައްރިރުންނ ާ ހުރިހ ާ ތެރޭަގއިާ ހަފްތ ެގާ  1880އަންނަާ

ޮގތެްއާނިންމ ނަން.ާހަމައެއ ެއކުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާ މަސައްކަތްާރޭވޭނެޮގތްތަކ މެދުާމަޝްވަރ ކޮށްާ

ާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ 5ާމީެގކުރިންާ ދެކެވިާާ ވ ހަކަާ ބޭއްވުުމެގާ އެޮގތަށްާާދުވަހުާ ާ

މަޝްވަރ ކުރެވިފަިއވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލީހުެގާޙަޤީޤީާމަސައްކަތްާމިހިނަގނީާހަމަެއކަނިާމިާ

ކުރަންޖެހާޭާ ކޮމިޓީަގއިާ ދިޔައީމަާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ބަޙުޘްކުރުމަށްފަހުާ މަޖިލީހުަގިއާ ނޫން.ާ ތަޅުމަކުާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމަ،ާ ވަރަށްބޮޑު.ާ 5ާާާާމަސައްކަތްާ މި ތިބެާދުަވހުާ މ ލަމުަގިއާ  1885ޖަލްސ ކުރ ާ

ކަމަކަށްާ ހައްލުެވެގންދޭނެާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ ެގންދިއުމަކުންނެއްާ ކުރަމުންާ ބަޙުޘްތައްާ

ކުރިާާ އަޅުަގނޑުާ އިސްވެރިންނ ާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އަދިާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްވެސްާ

ށްާމަސައްކަތްތައްާރ ވަންޖެހޭނާީާމަޝްވަރ ތަކުންާއެބޭފުޅުންވެސްާއިއްތިފ ޤްވެަވޑަިއަގންނަވަނީާއެޮގތަ

މިއަދާުާ އިްއޔެއ ިއާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ލިބޭނެޮގތެްއަގިއކަމަށް.ާ ަވުގތުާ ކޮމިޓީތަކަށްވެސްާ

 1890ކުރަމުންެގންދިޔަާމަޝްވަރ ތަކުެގާނަތީޖ ެއއްެގޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާއިސްބޭފުޅުންާ

ާާ މިޖަލްސ ެގ ައޅުަގނޑުާ ބަދަލެއްާމަޝްވަރ ދެްއވިޮގތަށްާ ހެދެންދެންާއަލުންާ ގަވ އިދުާ އ ާ ވަުގތުތައްާ
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ެގންނަންާޤަސްދުކުރަނީ.ާެއޮގތަކީ،ާައޅުަގނޑުމެންެގާޖަލްސ ތައްާއ ދިއްތަ،ާހޯމަ،ާއަންގ ރަ،ާބުދަާ

ާާ 3ާާާާމި މި ބުރ ސްފަތިާ ބުދަ،ާ އަންގ ރަ،ާ ހޯމަ،ާ ބ ްއވަމުން،...ާ ބ އްވަމުނ3ާާާާްދުވަހުާ ދުވަހުާ

ާާެގންދި.....ާކީްއވެެގންތޯާތަކުރ ރު 4ާާާާކޮށް މިދެންނެވެނީ.3ާާާދުވަހުެގާނަންާދަންނަވ ފައިާއަޅުަގނޑު

ާާ މި ބުރ ސްފަތިާ ބުދަ،ާ އަންގ ރަ،ާ ހޯމަ،ާ މައްސަލަެއއް.ާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ  1895ދުވަހ4ާާާުއެބައުޅޭާ

ާާ ހިނަގމުންދ ނީ ޖަލްސ ތައްާ އަދިާ ެގންދަނީ.ާ ބ އްވަމުންާ ޖަލްސ ތައްާ އިނ9:00ާާާްއަޅުަގނޑުމެންާ

10:30ާާާާ 11:00ާާާާއަށް، 12:00ާާާާއިން އަދި 13:00ާާާާއަށްާ 16:00ާާާާއިން ހަވީރު ެއއީާ 4ާާއަށް.ާ

ާާ ހަވީރު ނަމ ދަށ4ާާާްާޖަހަންދެން.ާ އަސުރުާ ެގންދިއުުމަގއިާ ޖަލްސ ތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖަހަންދެންާ

ާާ އެޮގތަށ15ާާާާްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އަރުވ ނެާ ހުސްަވުގތުކޮޅެއްާ މިނެޓްެގާ

 1900ތައްާރ ަވއިެގންާެގންދ ނީ.ާއަދިާހަމައެއ ެއކުާހުރިހ ާދުވަހެްއަގިއވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާއެމަސަްއކަތް

ަގޑިއަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިންތިޒ މުކުރަުމންެގންދ ނަން.ާ ބަްއދަލުވުންތައްާ ކޮމިޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ައދަދު ަގޑީެގާ މަސައްކަތްކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަޅުމުަގއިާ ުގޅިެގންާ ބަދަލ އިާ 12ާާމިެގންނަާ

ަގޑިއަށްާިއތުރުކުރިާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށ22ާާާްާަގޑިއިރަށްާއިތުރުވެެގންދ ނެ.22ާާާާާާަގޑިއިރުން

ނަތީޖ އެއްާދެްއކޭނީާއަޅުަގނޑުމެންާއެާަގޑީެގާބޭނުންާހެޔޮޮގތުަގިއާހިފަމުންެގންދ ނަމަ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

 1905ޖިލީހުެގާަގވ އިދުާާއެޮގތަށްާއެމަސައްކަތްތައްާރ ަވމުންެގންދ ނަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާއޮންނ ނީާމަ

މިހ ރުާއެކުލަވ ލ ާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާފޮނުވ ފައި.ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާހޯމަާދުވަހުެގާާ

ޕ ޓީތަކުެގާާ ސިޔ ސީާ އެއީެވސްާ ޤަސްދުކުރަނީ.ާ އިތުރުކުރަންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނިޔަލަށްާ

އެކަށީެގންވ  ަމޝްވަރ ދެްއިވޮގތުެގމަތީންާ ައޅުަގނޑަށްާ ެއާާއިސްބޭފުޅުންާ ބަދަލުތަކެއްާ ރަނަގޅުާ ާ

ފ ސްކުރަން.ާ އެބަޖެހޭާ އެަގވ އިދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެދެއްހ ތަނުަގއިާ މިމަހުެގާ ެގނެސްާ ަގވ އިދަށްާ

މަސައްކަތްތައްާާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އެދެޭވޮގތުަގއިާ އެންމެާ ނޫނިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުކޮށްެގންާ  1910ަގވ އިދުާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިއަށްާނުެގންދެވޭނެ.ާާ

ާ

. ާްާމުންާ.ޖަލްސ ާނިނ
ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: 12ާާާާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީ 2009ާާާާޮއކްޓޯބަރު  9:00ާ1915ވ ާހޯމަާދުވަހުެގާހެނދުނު

ާަގއި.ާާ

ާ

ާނިމުނީާ.ާމަޖިލިސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ާ




