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 9:00 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:37: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 23ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/22އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް. -4.1

ގަިއ  8:30ޭރ  . މ1ިކޮޓަިރ  މިޓީބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮ އި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތކާ ގަ  10:00. 3

 .1ބަލާ ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރުސަރުކާރު މަސްއޫ
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 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖިލީހު. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.، 5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވަަނ  3ސަރިވސް މީޑިއާ ގާނޫނުގެ  ޕަބްލިކު؛ ނޫނުގާސަރވިސް މީޑިާއގެ  ޕަބްލިކު، 2015/9ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

 ޓަަކއި އެ ކުރުމަށްއްޔަންނަރުން ޢަބޯޑަްށ މެން މީޑިާއގެ ގަވަރނިން ސަރވިސް ޕަބްލިކު  މާއްދާގެ ދަށުން އުަފއްދާފައިާވ،

އްޔަންކުރުމަށް ިނން ބޯޑަށް ޢަސަރިވސް މީޑިއާގެ ފުރަތަމަ ަގވަރ ބްލިކުޕަ ،ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ގާނޫނުގެ 

ުކރައްަވއި ގޮެތއް ނިންމުންމަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިީމ ވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައި

ލަ. ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވވައިެދްއވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުުމގެ ަމްއސަ

 މަށް ދަންނަވަން. ޢާއްއަމީން

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ވެދުންސަލާމަތްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ގާޫނނު  ،ަމސީޙް މުޙައްމަދަށްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްރައް

ދާފައިާވ، ޕަބްލިކު ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން އުފައް 3ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގާޫނނުގެ  ޕަބްލިކު ، 2015/9 ނަންބަރު

ެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 15ނޫުނގެ ޓަކައި އެ ގާ އްޔަންކުރުމަށްށް މެންބަރުން ޢަބޯޑަ ސަރވިސް މީޑިާއގެ ގަވަރިނން

ނޑައަާޅ ޢަރނިން ބޯޑަށް ސަރވިސް މީޑިއާެގ ފުރަތަމަ ަގވަ ދަށުން، ޕަބްލިކު  7އްޔަްނކުރުމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

މަނިކު، އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢުމަރު  -1ސިޓީއާއެކު ފޮނުވީމެވެ.  ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު މި ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާއި އެ

ިއކްރާމް  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު -3ޕެްނޒީ.  ލް، މއ.ޝާޤިއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  -2.  2133ދަފްތަރު ނަންބަރު 

 -5ހުސްނުހީނާގެ. ، އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙިލްމީ، ތ. ވިލުފުށީ -4ހަނދު.  ،ނައިފަރު ޅ.، ދުއްލަޠީފްޢަބް

. 1903ލީލް. ދަފްތަރު ނަންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޚަ -6ޕެޓީވިލާ.  މިނަތު ޝާޔަްނ ޝާހިދު، މ.އަލްފާޟިލާ އާ

 28. 1436 ރަޖަބު 9މެވެ. ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެ ނޫފަރު. ިއޙްތިރާމު، އިަހވަންދޫ އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ޢަލީ، ހއ. -7

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ޢަބްދު ،. ޚާދިމްކުމ2015ްޕްރީލް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުމގަިއ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަ މި

ނަޑއަޅަން.  ކަ
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީ ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު ޤައުީމ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާސާ -6.1

އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ  ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް 2015ލް އެޕްރީ  23ރިޕޯޓް  ރިޕޯޓް. މި

ދެްއވާނީ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ދިއްދޫ ލިބިފައިނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 މުޙައްމަދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމިކު އުފާވެރި މުނާސަބަތު ވެސް މި ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއ މި  ާދތީވެ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްެތރިދިގެންސިީޓއެއް އުފެޔުނިވަރ

 ދެ! އިސްލާމިކު ވެސް ައދާކުރަން. އާ ބާއެއް ކިޔަން. އަދި ހަމަ އެހާމެ ޝުކުރުމެންބަރުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަ

ދި ޚާއްޞަކޮށް މުޤައްރިރަށާއި އަ ންނަށާީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުޔުނިވަރސިީޓގެ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމުަގއި ކޮމި

އިބު މުޤައްރިރަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ އަދާކުރަން. އަދި މެންބަރުން ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބުރަ ނަ

ނުޑ މި މި ބިލު  ،ންފުރުޞަތުަގއި ޝުކުުރ އަދާކުރަން. މަޖިލީހުގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މަސައްކަތަށް ވެސް އަުޅގަ

އިސްލާމީ  ަމކީ ދިެވހި ރައްޔިތުން މިގެންދިޔުމި ޔުނިވަރސީޓީ ޙަޤީޤަތަކަށް ވެ ،މި ބިލު ،ފާސްކޮށް ގާނޫނަކަށް ެވގެން

ނޑު ުއއްކަމަށް  އެދުމަކަށް ެވގެންދާނެ ބޮޑަށް އެދޭޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން ވަރަށް   ރި ރަީއސް.އްޒަތްތެއިމީދުުކރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދިޔުނީ ިމ ބިލު ފާސްވެގެންމީދުކުރައްއަޅުަގނޑު އު  ދިަޔއީބޭނުންވި މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެން މުން ައޅުގަ

ފުރުޞަތުގައި މި  ކުރަން. އަުޅަގނޑު މިކަމަށް އުއްމީދު ކަމަށް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިައދު މި ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދާނެ

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަން ،ބިލު ހުށަހަޅައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަށް  ހާކޮމެީޓގެ ިއއްޒަްތތެރި ހުރި ގެފުރުޞަތުގައި ޤައުީމ ތަރައްޤީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ބު މުޤައްރިރަށް ވެސް ޝުކުރު އި ނައިޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިީޓގެ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރަށާ

ނަޑއެޅިަފއި ހިމެނޭ ރިޕޯދަންނަވަން. މި ބިލު   27މަށް ސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެގަިޑއިރުެގ ބަހު 1ވަނީ ުޖމްލަ ޓަށް ކަ

ސިކުންތު.  54 ޓުމިނެ 7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  9 މިނެޓު 15އަށް ސިކުންތު. އެްމޑީ.ޕީ 40 މިނެޓު
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. ވަިކ ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މިނެޓު 3ދާލަތު ޕާީޓައށް ސިކުންތު.  އަ 18 ނެޓުމި 3 އެމް.ޑީ.ޭއއަށް

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 3 މެންބަރަށް އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ  އަޅުގަ

 ނިކަށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ގެ ރިޕޯޓުާވ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއަދު އެޖެންޑާގައި މި

ގޮތުގެ  ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޔުިނވަރސިީޓެގ ބިލު ވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްލާމިކު ގޮތުަގއި މި

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި ނޑުމެންނަށް ވާހަކަެއއް ދަްއކާލަން ރިޕޯޓަށް، އަުޅގަ ޚިޔާލެއް ފާޅުކޮށްލަން ލިބޭނެ  ،އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު. އެ ާރއްޖޭަގއި  ގައިމު ހެޔޮ ނިޔަތެއް ފަދައިން ަސރުކާރުން ވަރަށް މުހިއްިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ނމައިގަ

ިއއްޒަތްތެިރ ިގވަަޑިއގަންވާނޭ ފަދައިން މިއަދުގެ ނއެ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީ  އިސްލާމިކު

މަނިކުފާނުގެ މެނިފެސްޓޯގައި  އެ  ،ސިޔާސީ އެޖެންާޑގައި  ،ގެ އެޖެންާޑގައި ޔާ ރަީއްސ ޔާމީންރައީސުލްޖޫހުރިއް

ގޮތުން ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެްއވާނެކަުމެގ ވަޢުދުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވީ ތަޢުލީމާ ބެހޭތަރުބަދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިޔަ ބުރަ މަސައްކަތް. މި ބުރަ މަސަްއކަތް ސައްކަުތގެ ތެރެއިްނ ހިމެނިގެންމަޖިީލހުގެ މަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތާ ސީދާ ގޮެތއް ،ދިަޔ ހިނދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނުންފެއްޓިގެ ަގިއ ބަޔަކު އަުޅގަ

ވާަހަކތަކަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބަޔަކު  ޔުިނވަރސިޓީގެ މި ލަފްޒާއި މި ތަން. ޚާްއޞަކޮށް އިސްލާމިކު ދިޔަހުރަސްއަޅަމުން

ނޑުމެން މި މި  ،ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުން. ނަމަވެސް ދީން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި ޤައުމުގައި ުއޅޭ ވާހަކަ ައުޅގަ

ކަހަލަ  ނަމުަގއި އުފެދިފައި ހުރި އެކި ަތކަްށ އެހީތެރިވެދިނުމުގެކަންތައް އެ ،ނީ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓުުމގެ ނަމުަގއިދީ

 ،ކަންތައްތަކަށް އެހީނުވެ ގުަނވަންތަާކއި އެކިހަލަ ޖަމާޢަތްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ މި ،ގުނަންތައް

ތަން. ޚާއްޞަކޮށް  ދިޔަނުކުމެގެން އަަޅިއދޭ ބައެއްގެ ގޮުތަގއިރުހުއްޓުވުމަށް ބާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަސައްކަތް 

ޓަކައި އުފެދިގެންދިޔަ  ގެންިދއުމަށްކަންތައްތައް ކުރިއަށް  ދީނާއި މި  ާރއްޖޭގެ އިސްލާން، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ްނ ކޮށްގެހައިޖެކު ، ރުކޮށްގެންހިސޯ ޕާޓީ  އެއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު  ؛ކަމަްށވާ ައދާލަތު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިޢިމްރާނާއި ޢިމްރާން. އުޅޭ ރައީޭސ، ޢި ބިލު މި މަޖިލީހުގައި  މްރާނުގެ ޓީމުން އަޅުގަ

 ތަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި  ކުރިކަތްން މަސައް އަޅަދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއްަގއި މި ބިލަށް ހުރަސް

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ،ދެންނެވީ ވަނަ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ފާރުން  18 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ؛ހުރަސްއަޅަން. އަުޅގަ

ނޑު މި ކުިރ ވާހަކަ. ުސވާލު އަޅަން މަަސއްކަތްަދންނަވަނީ ހުރަސް އެތެރޭަގއި ހުރެ ވަރަށް ސާިބތުކަމާއެކު އަުޅގަ

ކޮށް، ކުރީ. އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލިސް ތެރެ ހަލަބޮލިކަތްހުރަްސއަޅަން މަަސއް ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ؟ތޯގެންއުފައްދަާވ ީކއްވެ 

ބަަޔކު  ުފންގެ ތެރެއިްނ އެަތއްމަޖިލީހުގެ މުަވއްޒަ، ތާޅަފިލި ތަކެތި ެގންގޮސް ،މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުެގ ދޮށަށް ދުންމާރި
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އޮޕަރޭޝަްނތަކަށް ދާންވާ ފައިސާ ިމ  މީހުންގެ ކަންފަތުގެ ސް އެކްޓަރަށް ދެއްިކޔައަހަރު ޑޮ  4ކުރިއަށް އޮތް 

 ،މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން. އެ އުނދަގޫކުރީ، ާސއިން ނުދެއްކޭނެ ަވރަށް ނުފޮރުއްޕާންކޮށްސަމުއައް

ނަޑއަޅަން ހުރި މީހަކީ އަދާލަތު  ކަންތައްތަުކގެ އެ ނޑު ހިތާމަކުރަންޕާޓީގެ ޢިއެޖެންޑާ ކަ މި  ،މްރާން. އަޅުގަ

ވާހަކަ ނުދަްއަކވާ މަުޑކުރެްއވީތީެވ. މަކުނުދޫ  ނިސްބަތްވާ މެންބަރަުކ އިްނނަވަިއގެން މި އަށް ހުގައި އަދާލަތު ޕާޓީ މަޖިލީ

 ،ދައްކަނީ. ތަފާތު މަރުޙަލާތަކަށް މި ދަތުރުކުރަމުންދިޔައިރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި

ޗެއް ދިަޔިއރު އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެއް އުނަދގޫކުރަމުން، ކޮށް ވި މަސައްކަތް ަމގުމަތީަގއި ެދންނެ މި ،އަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެރިން

ނޑުމެން ކީދައްކަނީ ކަމަނާ އިންނެވި ވާހަކަެއއް ނޫން މި . ކޮންމެހެން މި ބިލާ އިނދިކޮޅަށް އެވެނުވީތީ ވިދާޅު  ގެ. އަުޅގަ

ރި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ މިާޚއްޞަކޮްށ  ކެތްތެރިކަމާއެކު،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް 

މަސައްކަތް ނިންމަން.  ވަރަށް ައވަހަށް މި ،ކުެރއްވީ ވަރަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް މައްސައްކަތްޕުޅު މެން މި މެންބަރު ޝުޖާޢު 

ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ދެންނެވިން ދުވަހު އެ ދެންނެވިްނ، މި  މީޑިއާަގއި، ވެސް ނުކުމެ ައޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުމޭ. މި އެްއވެސް ވާހަަކެއއް އަދާލަތު  މަސައްކަތް ވީހާެވސް އަވަަހަކށް ނިންމައި މިކަން ފައްޓަން އަޅުގަ

ޕާޓީގެ ރައީސް ޝޭޚް ޢިމްާރނު ދެންނެވިތޯ އެްއވެސް ބޭުފޅަކު ސުވާލު އުފައްަދވާ! މަުގމަތީގެ ނުކުމެހުރެގެން އެަކކު 

ނުޑމެންނަށް ކުރިން އަޑުިއެވއޭ އަނެކަކަށް ފިތުނައުފެ  އްދޭ ޒާުތގެ ވާހަކަ؛ އެހެންވެ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަނީ، އަުޅގަ

މާލޭގައި މޫސުންތަކަށް ޚިތާނުކޮށްދޭން އުޅޭ ތުއްތީދިބޭގެ ާވހަކަ. ތުއްތީދިބެއަކާއި މީނައަާކ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް. 

ދީނުގެ ނަމުގައި ނުކުމެ، މުޅި ޤައުމު  އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ބޮުޑ މާސިންގާ ކަންތައްތަކެްއ ހިންގަން

ނޑު މި ވާހަަކ  ފަސާދަކުރަމުންދާއިރު، ޚާއްަޞކޮށް މި ބިލަށް އެޅި ހުރަސް މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެްއ، އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓެއްއ އުފެދި، ތަރުބަވީ ތަޢުލީމަށް 

ވެހި ުޒވާނުން މާދަމާގެ ޖީަލކަށް ދިއުމަށް މަސަްއކަތްކުާރިއރު، ރާއްޭޖގައި ބުަރ މަސަްއަކތްކޮށްގެން ިކަޔވާވިދާުޅެވގެން ދި

ނޑުމެންގެ، މި ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ައޑުީވއްާލ  ނޑު ހަމަ އިޙްތިރާމުކުރަން އަޅުގަ ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން؛ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ ކަމަނާ ވެސް ބުރަ ދަންނަވައި ވެސް ލަން. އަާނރާ ނަޢީމު ގެ ވާހަކަ، އަުޅގަ

މަސައްކަތްޕުޅު ކުަރއްަވިއގެން ރާއްޖޭން ބޭރުން ކިޔަވާަވޑަިއގެން ރާއްޖެ ވަަޑިއގަތީ. ކިހާ އުއްމީދެއް ކުަރއްވާނެތޯ ިމ 

ނުޑަގއި އިސްލާމިކު ުޔނިވަރސިޓީެއއް ހުރެގެްނ، ެއ ޔުނިވަރސިީޓއަށް އެ ކަމަނާގެ ދަރިން ކިަޔާވވިދާޅުވާްނ  ފަސްގަ

ނޑުމެންގެ  ވަަޑއިގަންަނވަން. އަދި މި ޤައުމުގެ ދެން ތިއްބެވި ރަށްތަުކގެ ރައްޔިތުން ކިހާ އުފަލެްއ ކުރާނެތޯ އަޅުގަ

ނޑުަގއި އުފެދޭނެ ދަރިންތަކަީކ ކާނާކަމުަގއިާވ މި އިސްލާން  ފުރާނައިގެ ދީނުެގ ދަންމަރު ދެމެހެއްޓުމަށް މި ފަސްގަ

ވަރސިޓީައކުން ކިަޔަވއިގެން ނުކުތް ބަަޔކަށް ވާން. ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމި ރާއްޭޖގެ ޔު، ތި ޑިގްރީ ތިބިބޮޑެ

ތަނުގަިއ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކަންޏަކު ނޫން، މިގެ މި އަޅުަގނޑުމެންދިޔައިރު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ހިނގަމުން

މަހެއްހާ ދުވަހުެގ  ދެންނެވި ދޮޅު ތަނުެގ ރެކޯޑަށް ހުންނާނެ މި އި، މިތަނުގެ އިދާރީ މުވަްއޒަފުންނާ ތިއްބެވި މި
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ނޑުމެންނަށް އުނދަގޫކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ތެރޭގައި މި ބިލުގެ މަރުޙަލާ ކުރި މަސައްކަތް. އެ ގިނަ  ން ތެރޭގައި އަުޅގަ

އެކަން ފާހަގަކުރަން  ،ހިތާމަ ގެން. އެއެހީތެރިވެދީ  ،މަސައްކަތްތަކަށް އަދާލަތު ޕާީޓ އެތެރެއާއި ބޭރުން އޮތީ އެްއބައިވެ 

ނޑުމެން ހިތާމައެއްގެ މި  ،ޖެހެނީ ޖެހެނީ. ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން މި އަޅުަގނޑުމެން މި ގޮުތގައި ސަބަބޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަމޭން މި ދިން ހަފާހަގަކުރަނީ. އެތެެރއާިއ ބޭރު  ގޮތުްނ ުގޅޭ ައދާލަތު ޕާޓީ މިކަމާ، މަލާތަކުގަިއ ައޅުގަ

އަކަްށ އަދި އެހެން މެއި ، ެމއި ީކއްކުަރން 1އެނގޭ  ތިބިަކން. އެހެންވީމާ، ޔަޤީްނކަމާއެީކ އެބަ ވާހަކަެއއް ނުދަްއކަަވއި

. ެއއީ މިފަދަ ކަން ރަނގަެޅއްމްރާނު ވިދާޅުެވގެން ނުުކންނަ އެްއވެސް ކަެމއް ނުވާނެ ސް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ުތއްތީދިބެ ޢިވެ

 މި ބޭފުޅުން މި ،ޮކންމެވެސް މީހެއްގެ ވެރިކަްނ ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ދުޢާކުރަން އައުން ،ހާކަމަކަށް އަޅާނުެލވޭ މީ

ކަމެއް.  ެގންގުޅުްއވާ ވައްތަެރއް ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވަރަްށ ވިސްނަންެވއްޖެ ގެންގުުޅްއވާ ދީނަކާއި މި

ނޑަށް އުފުލާތާ ލައްކަ ުދވަސްކަމުަގއި ޝަކު  މެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ މެންބަރުން މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލި ެވއްޖެ.  ވާ އަުޅގަ

ފަހު މަރުޙަލާ، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހެއް ބުނެލަން  އަޅުަގނޑު މަުޑކޮށްގެން ހުރީ މި ބިލުގެ އެންމެ

ނީ ައޅުަގނޑަށް ޔަޤީން އަޅުަގނޑަށް ފަުހގައި އެ ޭބފުޅުން މިހާރު ތިއްބަވާ ؛ފަހު ފުރުޞަތުގައި  ލިބޭ އެންމެ

 48އި ގޮތެްއގަ ލަުނވަތަ ޖުމު، 43ންމެ ޝަކުވާެއއް ން. ކިތަންމެ ިކތަވާހަަކއަށް އިޝާރާތްކުރަ ކެތްމަދުވެފައި މި

ނޑާ ނޑުމެން ވަރަށް  މެންބަރުން ހިމެނޭ މި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އަޅުގަ ހަމައަށް ދިޔައީ ލިބެމުން. އަޅުގަ

އެކަްނ  ،ދި އެހެން މަރުޙަލާތަކުގަިއ ވެްސ މެންބަރަކު ތަފާތުނުކޮށްއަ ،އެހީތެރިވެދިނީމު. ބަޖެޓުގެ ަމރުޙަލާގައި ވެސް 

ނޑުމެން މަސައްކަތް ނޑުމެންނަށް ގިނަ ކުރިންގެނެވޭތޯ އަުޅގަ  . ނަަމވެސް އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ މަަސއްކަތްތަުކގަިއ އަުޅގަ

ބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރު ނުލައި ނަމަވެސް ވެސް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްކަމަކާއި ސަބަބަކާ ، ފަހަރަށް ފެންނަނީ

 ފާނެ! އެހެންއިއިންނަވަ ކަމުނުދާ ކަމަށް ވެސް ފިތައިގެން . ފަހަރެއްގައި މިދަށް ފިތާވަޑައިގެން ިއންނަވާ ތަންވެސް މެ

ތަކެކޭ ސަބަބުން. މިހާރު އެހެން އަހަރު މްރާނުގެ ފަރާތުން އަންނަ ޕްރެޝަރުގެގެ ޢިއަންނަނީ އެއްކަލަ ތުއްތީދިބޭ މި

މި  ގޮްތ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުނވާެއއް ނޭނގި އުުޅްއވާތީ ވާާވއެއް، ވަަޑއިގެން ގޮތަށް ޚިތާނުކޮށްދޭނަމޭ ބުނެ، އް އެ

އް ދިގުކޮށް ދެން ުނގެންގޮްސ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީގެ އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން މިއަށް ެއއްޗެ  ވާހަކަ މާ

ނޑު ކުރުކޮށްލަްނ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތުވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާނެތީ އެ ބޭފުޅުންނަށް  ދެމުން އަޅުގަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.
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 ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

އިމުވުމަކީ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ޔުިނވަރިސޓީއެއް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިސްލާމީ 

ބޫލެއް ނުކުރަން އެމް.ީޑ.ޕީއަކުްނ ާތއީދުކުާރނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ެތރޭން ގިނަ ބަޔަކު 

ނޑު ގަހައްިމ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ދެކޮޅު ލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއެއްއިސް ބޫލުކުރާ ވާަހކަެއްއ ދަވާނެ ކަމަށް. ެއއީ އަުޅގަ

ގަިއ ނޫން. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިްސބަތްވާ ހަމަ އެްއވެސް ިދވެހި ރައްޔިތަކު އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިީޓއެއް މި ރާއްޖޭ 

 އޮތް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަކު ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް މީަގއި އެބައެކަ މުކުރުމަކަށް ދެކޮެޅއް ނަަހދާނެ.އިޤާ

ގޮތަކުން އައިސިސް  ވަަރށް ހަރުކަށި މަދަރުސާތަކުން ތަޢުލީމުދޭ ،ގިނަ ތަންތަނުން ފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ވަގުތު މި

ނުޑކުރާ ތަން. ނަމުގަ  ދީނުގެ އިސްލާން، މުޅި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ،ފަދަ ޖަމާޢަތްތައް އުފެދިގެން ނޑުފު ިއ ފު

ތަން. އަޅުަގނުޑ  އަޚްލާޤު ހަލާކުެވގެންދާ ސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ރީތި ނަމާއިދާ ޖަމާޢަތް އުފެދިގެން މުޅި އިއަލްޤަޢި

ނޑުމެން ޒަމާނުއްސުރެން ގެންުގޅުނު އުޚުއްވަތްތެ ްނ ރިކަާމއި އެއްަބއެްއަވންތަކަމާއި އެއްަބއިވަންތަކައުއްމީދުކުރަނީ އަުޅގަ

ަބއެްއ، ؛ ން. އިސްލާމްިއސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީ ވެެގންދިޔު މެދުމިނުގެ ދީެންއ ކިަޔވައިދޭ ތަަނކަށް މި ،އިމުކުރާޤާ

އެއީ ، ފަދަ ތަންތަނުގައި ހުރި ބައެއް މަދަރުސާތަކުން ޓެރަރިަޒމް، މީހުން މެރުން އަފްޣާނިސްތާނު  ޕާކިސްތާނާއި

ިމއަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ، ކަމެއް ކަުމގަިއ ދަސްކޮށްދެމުން އައިސް ދީނުގައި ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ކުރާއިސްލާން 

ނޑުމެން އިސްާލމުން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮސްފަ ވެއްޓިަފއި މި ިއ އޮްތ ކަމެްއ ވާ ފުން ވަުޅަގނޑަކީ އަުޅގަ

ދުނިޔެއަކީ ވަށް އެްއޗެްއކަން  ތަޢުލީމީ، ،ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް ރިާޢޔަތްޮކށްގެން ރަނގަޅު  ންޖެހޭ. މިކަމުގަިއ ދަންނަވާ

 ،ޒަމާނުެގ ޓެްކނޮލޮޖީއާއި ތަހުޒީބަށް ހޭލުންެތރި މުދައްރިސުންނާއި ޕްރޮފެަސރުންނާއި ޓީޗަރުން ތިެބގެން މި ،ބޫލުކުރާގަ

 ދެވޭ ތަނެއް ކަމުގައި މިނައިގައި ވެސް ތަޢުލީމުޙަޤީޤީ މާ ،ރަނގަޅު އިސްލާމީ ރިވެތި އަްޚލާޤަކާއި ތަރުބިއްޔަެތއް ދެވޭ

ނޑު އުްއމީދުކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިޓީ ެވެގންދާނެ ރި މުޅި ދުނިޔޭަގއި ހު ،ކަމަށް އަޅުގަ

ގަިއ ގޮތު ގެއަކީ އަްލއަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ. ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ތަޢުލީމުދޭ ތަނެއްއެންމެ ދުވަސްވީ ޔުިނވަރިސޓީ

ޓެރަރިސްޓުން ސްތާނުގެ ބަެއްއ، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބައެއް ަމދަރުސާތަކުން ވަނީ. އެހެްނނަމަވެސް ޕާކިމަޝްހޫރުވެފައި 

ިއސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ، ތަކަކަށް ބަދަލުވެގެން ޮގސްފައި އޮތްކަމީ މިއަދު ލަދުވެތިކަމާއެކު ނަމަވެސްހަދާ ފެކްޓަރީ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް ެވސް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ގަ ދެންނެވި ސަބަބުތަކުން  ގޮތްގޮްތ މިބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަ

ދޭ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި. ބޮޑެތި ވަޅި ހިފަިއގެން ނުކުމެ، ވަކި މިސްކިތާިއ ވަކި ޖަމާޢަތްތައް ހަދައިގެން  ދިމާވަމުން އެބަ

ނޑު މި ަމޖިލީހުގައި ހުރެގެން ދެންނެީވމާ، ބޭރަށް ނުކުތުމުގެ  ޖާަގ އުޅޭ މީހުން އުޅޭކަމީ ޙަޤީޤަެތއް. މިހެން އަުޅގަ

އޮންނާނެ ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ. ފަހަރެްއގައި ތިބެދާނެ ަބޔަކު ވަޅި ހިފަިއގެން ވެސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ކުރީގެ މެންބަރު، ޑރ. އަްފރާޝީމް ޢަލީ ވެސް އެއީ ަވރަށް މެދުމިނުގެ، ވަރަށް މަތިވެރި އިސްލާމީ ދަރުސްތަކެއް 

ނޑިވަުޅގައި ައޅުަގނުޑ  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި މަތިވެިރ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ކަމުގައި މި ދަ
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ނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަފްރާީޝމް މަރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ެވސް މި ދެންނެވި ހަރުކަށި  ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ަގިއ ވެސް ވާނެ ކަންތައްަތކެއް. ސިޔާސަތުގެ މީހުން ވާކަމީ ަގބޫލުކުރަން ފަސޭހަ ކަމެއް. އެއީ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ފަހަތު

އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގައި މި އުފެދެމުންދާ ފިތުނަޔާއި ބައިބައިވުާމިއ 

ފަސާދައާ، މި ކަންކަމަށް ޙައްލެއް އައިސް މުސްތަޤުަބލުގެ ޖީލުތައް އިސްލާމީ ިރވެތި ޚުލްޤާއި އަޚްލާާޤއި 

ށް ލޯބިކުރާ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި ތަރުިބއްޔަތަކުން ނުކުންނާނެ ތަޢުީލމުގެ ކިއްާލއަކަށް މި ތަން ސުލްޙަމަސަލަސްކަމަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރާ ގޮތަީކ. ރަނގަޅު ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަާކއި ތަޢުލީމެއް  ވެގެންދާނެ ކަމަށް. މިއީ އަުޅގަ

ށް ކަމޭހިތާނެ. ސުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާނެ. ދެވިއްޖެ ނަމަ، އެ ބަެއއްެގ އަޚްލާޤު ރަނގަޅުވާނެ. ީމހުންނަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އިްސލާން ދީނަކީ ސުލްޙަވެރިކަާމއި އަމަންއަމާންކަމަށް އިްސކަންދޭ، ތަރުހީބުދޭ ދީނެއް. 

ލާމުންގެ އެންމެންގެ މެދުަގއި އުޚުްއވަްތތެރިކަން ޤާއިމުކުރަން މަަސްއކަތްކުރި ދީނެއް. މަސަްއކަތްުކރި ދީނެއް. އިސް

ނަމުގައި ތިބެ ަބެއއް ކަހަލަ ހަރުކަށި ޢަމަލުތައް ބަެއއް ީމހުން މިއަދު ވެްސ ހިންގަމުްނދާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މި 

ނޑުެމނަށް ކުރެވޭނީ ޙަޤީޤީ މައިނައިގައި ެވސް ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވިގެްނކަމާ  ކަންކަން ރަނގަޅު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ބިނާކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މެދު ޝައްކެއް ނެތް.  އަޚްލާގު ރަނގަޅު ދަރިންތަކެްއ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ދިމާަވމުން މި ދާ ބޮޑެތި ބޮޑެތި އިޖުތިމާޢި މައްސަލަތަކުން  ބިނާކުރެވިގެން އަުޅގަ

ޔަތްކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ޢާޖެހޭ ފުންކޮށް ރި އަޅުަގނޑުމެނަށް އަަރއިގަެނޭވނީ. މިކަމުގެ މައްޗަށް އެބަ

ނޑުމެންެގ ސްނާދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިނިޒާމު ހިންގަވަން ތިބި ފަރާތްތަކުން ވެސް މިކަމާ  ވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ޖެހޭ. އިޖުތިމާޢީ ތަޢުލީމާއި  ތަޢުލީމު މަންހަޖަށް ވެސް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާިއ ބަދަލުތައް ގެންނަން އެބަ 

ޖެހޭ. މިކަންކަން އަޅުަގނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުަގިއ  ބިއްޔަތު ައޅުަގނޑުމެންެގ މަދުރަސާތަކުގައި ެދވެން ެއބަތަރު

ނޑު ުއއްމީދުގެ ޙަކޮންމެވެސް ވަެރއް  ތަްށ ޞަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުއްލެއް މި ބިލުން އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ޓަކައި.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތު މިއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝު

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސް ވަރަށް އުފަާލއެުކ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިއަދު `. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނޑު ވެ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި  ގައި ފާހަަގކުރެވޭެނ ވަރަށް މުހިއްމު ދުވަހެކޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސައްަތއިން ތާރީޚު މިއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެްނެގ ދިވެހިން އަޅު ،ވަނިކޮށް ވެފައި ން އެތަކެއް ހާސް އަހަރުސައްތަ އިސްލީ ޤައުމުގެ ތާީރޚު ނޑުމެްނގެ ގައަުޅގަ

ނޑިަވޅެްއަގއިމުސްތަޤު ނޑުމެްނގެ  ،ބަލާ ދޭތެރޭގައި ަވރަށް ގިނަ ުސވާލުތަެކއް އުފައްދާފަިއވާ ދަ އަދި އަުޅގަ

ނިޑވަެޅްއގައި  ޒުވާނުންނާިއ ޅަ ދަރިްނގެ އަޚްލާޤު ނޑުމެންގެ ،ވަރަްށ ބޮޑަށް ިނަކމެތިވެފައިާވ ދަ އުމުގެ ޤަ  އަުޅގަ

ދޭ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މަތިވެރި މަޤުޞަދެްއގައި އިސްާލމީ ޖީލުތައް ރައްާކތެރިކުލުގެ މުސްތަޤުބަ

. އަދި ފަސިޓީއެްއ އުފެދުމަށް ޓަަކއި ިދވެހި ސަރުކާރުން މި ވަނީ އެ މަސައްކަތް ފައްަޓވާވަތަ ޔުިނވަރނު  ،މަދަރުސާއެއް

ނ އަށް އްޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހިރާއްޭޖގެ އި . މި ކަމަށް ޓަކައި ދިވެޑަތުކޮށްފައެކަމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާ ކަ

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ކަމުގައި މަސައްކަްތކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ދަންނަވަން. އަދި މި ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ދަންނަވަން. އާދެ މާ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ނޫން.  ގިނަ ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

އަދި އެ  ،ވަރުގަަދކޮށް ،އިސްލާީމ ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފުާޅކޮށް ،އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ 

މި ކަންކަން ކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަށް ވަރަށް  ،ތަޢުލީމާ ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ޢިލްމުތައް ފުޅާކޮށް

ިއސްލާމީ  ސިޓީތައް އުފެދިފައި އެބަހުރިއިސްލާމީ ޔުނިވަރ އުމުތަުކގައިވަރަށް ގިނަ ޤަ  ފައިދާހުރި ކަމެކޭ. ދުނިޔޭގެ 

ދާއިރާއަްށ  ދުނިޔޭގެ އިޤްޞާދީ ،އުމުތަކުަގއި. އަދި މި ޒަމާނުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ޤަ

މި ދާއިރާތަކުަގިއ  އިސްލާމިކު ބޭންކިންއާ،އިސްލާމިކު ފައިނޭންސާއި  ކަމުަގއި ވިޔަސް މުޅި ދުނިޔޭގައި ެވސްބަލައިލި

މީހުން ެއ  ދޭ. އަދި އެ ހަދަމުން އެބަ ،އުެމއްަގއި ވެސް އިސްލާމީ އުސޫލުތަްއ ދިރާސާކޮށް ބަލަމުންޤަ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ

ންނަތް ޤުުރއާނާއި ސު ،ދީނަށް ަރނގަޅަށް ބަލައިފި ކޮންމެ މީހަކަށްސްލާން ދޭ. އި ކުރަމުން އެބަކަންތައްތަްއ ތަންފީޛު

މާއި ޯއގާާއިއ އެއީ ރަހު ،ތްތެރިރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރަްއަވއިފި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެ ދީނަކީ އެއީ ސަމާޙާ

 ،އާދެ  ؛އިންސާނިއްޔަުތކަމުން ފުރިފައިވާ ދީެނއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ. ހަަސދަވެރިކަމެއް ނެތި 

އެަކން ފާހަގަކުރެވޭނެ. ިއސްލާްނ  ބަލަިއފި ކޮންމެ އިންސާނަކަށްއެުކގައި އެކަން  ތެދުެވރިކަމާ ،ދެކޮޅުވެިރކަމެއް ނެތި

އުމުތަުކގަިއ ޤަށް ބަަލއިފިްއޔާ ވަރަށް ގިނަ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚަނޫން ޓެރަރިޒަްމ އުފެދިގެން އަންނަނީ.  ދީނަކުންނެއް

ނަަގއިގެން. އުމުަތއް ިއސްހުޅަނުގގެ ޢަ މިލިއަން އިްނސާނުނެއް މަރާފައިވޭ  . އެަތއްއުޅޭ ޓެރަރިސްޓުން އުފެދިގެްނ އެބަ 

ތަން މިއަދު ވެސް  ކުރާ އުމުތަުކގެ ތެރެއިްނ މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭގައި ެވސް ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައްއެ ޤަ އަދި

ވެސް އިސްލާމީ މަދަރުސާތަކުން ދޭ ތަޢުލީމެއްގެ . އެހެންވީމާ، ެއއީ ެއއްގޮަތކަށްތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާނެ

ނުޑ ގަބޫެލއް ވާ ކަެމއްސަބަބުން  ަގިއ އޮތް ކަެމއް އެ ކަމަކީ. ުނކުރަން. ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު  ކަމަަކށް އަުޅގަ

ނޑުެމން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ ރަނގަޅު ،އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،އެުކގައި  ތެުދވެރިކަމާ ،އަުޅގަ

މިނުގައޭ މި ދަންނަވާ  މެދު ،އާދެ  ؛ތިބެގެން  ިއޢުތިދާލުގައި ،ޒުވާނުންނަށް ރަނަގޅު އިސްާލމީ އުސޫލުތަުކގެ މަްއޗަށް

 ގެން؛ނުވުުމގެ ވިސްނުމުަގއި ތިބެ ނެތިއެްއވެްސ ހާލެއްަގއި އަނެއް އިންސާާނއާ ދޭތެރޭަގއި އިހާ ،އުސޫލުެގ މަތީަގއި

ނޑުމެންގެ ތަުޢލީމީ އުސޫލުތައް ގެއެ އުސޫުލެގ މަތީ ޙަޤީޤަތުގައި ދީނުަގއި އޮތީ އެ ގޮތް. އެހެްނވީމާ، ންެދވޭތޯ ން އަޅުގަ
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ވާ ކޮންމެ ދުނިޔޭގައި  ހަމަެއކަނި ޤުރުއާނާިއ ސުންނަތަށް އޮތް ތަޢުލީމެްއ ނޫން. ތަޢުލީމު އެއީ. އިސްލާމީ ނެބަލަންޖެހޭ

އިުރގައި ިއސްލާމީ އި . ދުނިޔޭގެ ޙަޟާރަތު ފެށިގެން އަމާ ގުޅިފަ. އިސްލާމީ ފިކުރާ ުގޅިފަޢިލްމެއް ވަނީ އިސްލާމީ ތަޢުލީ

ލްމާއި ޑޮކްޓަރީ ޢިދޭ.  ފަިއވާ އަގުހުރި ފިލާވަޅުަތއް އަދި ެވސް ދުނިޔޭގައި ބޭނުންކުެރވެުމން އެބަޢިލްމުވެރިން ދައްކައިދީ

ެގ މި ޒަމާނުގެ ޢިލްމުގެ ތަރައްޤީ  ،ލްމުތަކުގެ އަސްލުއިަވރު ޢިވެސް ބަހިސާބުެގ ޢިލްމާއި މި ނޫން އަދި ލްމާ،ކީ ޢިފަލަ

ލްމުވެރިން. މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ުސންނަކީ އިސްލާމީ ޢިރިހާ މުއަްއސިއެކަމުގެ ހު އިހުރިހާ ވެސް މަސްދަރަކާ

ނޑުމެންގެ ާރްއޖެއަށް އިރާދާކުެރއް ނޑުމެންނަށް ހުޅުަވއިގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ ެލވޭ ިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަޤުވަރަށް މުހިއްމު ދޮރެްއ. ައޅުަގނޑުމެންގެ މުިޅ ރާއްޭޖގެ ުމސް ށްލާ ވޮުށގެ ސަބަބުްނ އަލިކޮމި ބަލު އަުޅގަ

ނޑުމެން އުއްމީދުކުރާ ފަދަ އިސްލާމީ ުއސޫލުތައް  ،އުމިްއޔަތުން ފުރިފަިއވާހަރުަދނާ، ޤަ އުޖާލާެވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ތަރުިބއްޔަުތ ލިބިފައިވާ ރަނގަޅު ޖީލެއް އަޅުަގނޑުމެނަށް ލިބިގެންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ  ،އާދެ ،ގަބޫލުކުރާ

ނޑަށް ފުރުޞަތްތެރި ރައިްއޒަ  ތު ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި.އީސް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު.  ާމފަންނަނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،ތު މި އަުރވަނީއަުޅގަ

 ށް.ރިފާޢަهللا ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ނޑުމެްނގެ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އެހެން މެންަބރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން  މިއަދަކީ އަުޅގަ

 ރާއްޭޖގައި އިސްލާމިކު ، ުހރެވެ އުމަކަށްމުސްލިމު ޤަ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް އުާފވެރި ދުވަހެއް. ަސއްތައިން ސައްތަ 

ނޑުމެން އުާފކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ކަމަށް ޤާއިުމވެެގންމި ސަރުކާުރގެ އިސްެނގުމުަގއި  ީޓއެއްޔުނިވަރސި ދިއުމަކީ އަުޅގަ

 ،ޤައްޔޫމަކީ މި ރާއްޖެއަށް ތަޢުލީމުތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާޓީެގ ރައީސް، ރައީސް އަްލއުސް 

މި ރާއްޭޖގައި ތަޢުލީމު ކުިރއެރުވުމަށް  ،މިްއޔަުތކަން ދެއްަވިއގެންއްއަހަ އަދި ޚާއްަޞކޮށް އިސްލާމީ ަތޢުލީމަށް ވަރަށް

ޓަކައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުަރްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މުހިއްމު ދުވަހެއްަގއި އެ ބޭފުާޅެގ 

އެއާެއކީަގއި މިއަުދެގ ހަމައަދާކުރަން.  އެ ބޭފުޅާ ކޮށްދެްއވާފަިއވާ ައގުހުރި ޚިދުމަތަށް ޝުކުރު ،ނަން ހަނދާންކޮށް

އްވި ކަމަށް ނުވައިދެމަޖިލީހަށް ފޮ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިފަދަ ބިލެއް ފަރުމާކޮށް މިهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ދަންނަވަން.  މިނިސްޓްރީގެ ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު  ިއސްލާމިކުއަދި  ޓަކައި ސަރުކާރަށާ

ވަނީ މި  ޮގތުގައި މި ބިލު ފަރުމާކުރުުމގައި އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ަގނޑަށް އެނގިފަިއވާއަޅު

އެންމެ  ،ސިޓީތަުކގެ ތެރެއިން ެއންމެ ކުރިއަރާފައިވާހުރި އިސްލާމިކު ޔުނިވަރ ނުވަތަ ޭއޝިއާަގއި ،އޭޝިއާ ބައްުރަގއި
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ކަމަްށ  ަލއިފިިނވަރސިޓީއަށް ބަލައިޔު ޝިއާެގ އިސްލާމިކު . ެމލޭންސިޓީރމެލޭިޝއާެގ ިއސްލާމިކު ޔުނިވަ ދުވަްސވީ ގިނަ

ނޑުމެން  އެ ،ނަމަ ވަނީ  އިސްލާމިކު  މިންވަރެއްގެ ގައި މި ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މެދުމިތާތަނަކީ ައޅުގަ

. އާެދ، އަޅުަގނުޑ ސިޓީއެއް ތަޢުލީމަށް ލޯބިކުރާ އިސްލާމިުކ ޔުިނވަރ މިންވަރެްއގެ ނުވަތަ ެމދުއެއް. ސިޓީ ޔުނިވަރ

ނޑިފައި ޢިވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ގަބޫލުކުަރން ރާއްޖެއަށް އެްއވެސް ހާެލްއގަިއ މި އުޭޅ ޝޭޚް   މްރާނުމެން ފަދަ ބޮލުރޮދިކެ

 ،ފެންނާނީ ސި ކަމަށް ވަންޏާސިޓީއެްއެގ ކަންތައްަތއް ގޮއް އިސްލާމިކު ޔުނިވަރ ތިބި މީސްމީހުންގެ ވިސްނުމާ އެްއގޮތަށް

ެއީކގަިއ  މްރާނުމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާެއކީަގއި، ޢި ެއ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާ  ،ނުވާސީރިއާއަްށ މި ފޮ

ނޑަށްދިއުން. އަދާ ސީރިއާއަށް އިސްލާމުންނާއި އިސްލާމުން ހަނގުރާމަކުރަން ނެޑއް ހަމަ ޔަޤީ، ެއއީ ުޅގަ ނުްނ އަުޅގަ

ނޑު ތަނަށް ގޮސް އެ ކުރެވެނީ ޖި ނުކުރަން އެ ވެސް ގަބޫެލއް ނުޑ ހިތާމަކުރަން އަޅުގަ  ގެ ހާދު ކަމަކަށް. އަޅުގަ

ަގއި ޖެހިގެން ބައިވެިރވާންޖެހުނުކަމީ ނާގެ ފިރިމީހާގެ އަަވއިދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ުކއްޖަުކ ވެސް މި ކަމުގެ ތެރޭަގއި އޭ 

 އޮތީ. ފިރިމީހާ މަރުވެއްޖެ ެއކަނި އެތާ އުޅެންޖެހިފައި މިަޑ ދަރިފުޅަކާ އެީކަގއި ެއކަނިމައިހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މިއަދު ކު 

ސިީޓ ިމ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރ ވަނީ. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ކަްނތައްތައް ހުްއޓުވުމަށް ަޓކައި ލޫމާތުތައް ލިބިފައިކަމަށް މަޢު

 އަޅުަގނޑުމެންގެ ޒުާވން ޖީލު ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ،ލޫމާތުތަކެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ލިބިރަނގަޅު މަޢުމެދުވެރިެވގެން 

 ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. ތު ފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިކުރިއްޔާ ޝު  މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަ

 ނަޢީމަށް. އަނާރާ

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ައނާރާ މެންބަރު ރާގެދާއި މަކުނުދޫ

 .މު ރިޕޯޓެއްމިއީ ވަރަށް މުހިއްވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކީ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު މި ވާހަކަ ވަރަ ޙަޤީޤަތުގައިޓީއެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޤާިއމުކުރުން. އެއީ ިއސްލާމިކު ޔުނިވަރސި  ްށ އަުޅގަ

އިސްާލމިކު ޔުނިވަރސިޓީ މި ބިލު ަވގުެތއް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޞީލުކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުންތަފު

ނުޑ ވެސް  ،މަޖިލީހަށް އައިސް  .ވާނެ ކޮމިޓީަގއި މި ބިލު ފާސްކުރުމަށްބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި  ވަރަށްއަުޅގަ

އަދި ސަރުކާރުން ިމ  ރުން ީޓވީަގއި ވެސް އެތައް ޕްޮރގްރާމުތަކެްއަގއި މި ބިލާމީގެއިތުވޯޓު ވެސް ދީފަިއވާނެ. އަދި 

 އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިފައިވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، މި ކޮށްދެއްވި ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ފާހަގަކޮށް ުޝކުރު އަދާޮކށް

ނުޑެގ  ވާތަ ބަދުނާމުނުވަ، ނުވަތަ ޮއޅޭ ގޮތަށް ،އަރާ ގޮތަށްއެއް މެންބަރުން އަބުރަށް ހުތުރުބަ ގޮތަށް ސީދާ އަޅުގަ

ބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް ޫނން. ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުްނ ނަންކިޔާފައި ވާހަކަެދއްެކވުން އެއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅަގނޑަށް ގަ
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ބޫލުކުެރވޭ ކޮންމެ އަުޅަގނޑަށް ގަ؛ ސަުރކާރުން ެވސް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ،ނަމަ ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ހުށަަހޅައިފި

ނޑު ވޯޓުދެމުން މި ދަނީ. ބިލަކަ ހުށަހަޅާ ރަނގަޅު ކަމެްއ ވެސް ަހމަ  ެއގޮތަށް ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަން އެބަ.ދެމުންގޮތަްށ ވޯޓުއެ ،ނަމަ ހުށަހަޅައިފި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން، ވެސް  ޙަޤީޤަުތަގއި އަުޅގަ

ނަޑކީ ށްގެން ވޯޓުކޮނޫނީ ވަިކ ބަޔަކު ފްލޯއަޅުަގނަޑކީ މިއީ ަވކި މީހަކު ފްލޯކޮށްގެން  ޭދ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަ

ތެރެއިން އެންެމ ާމއްދާ ޮއތިއްޔާ، ޭއގެ 100 ލެއްަގއި ނޫނީ އިޞްލާެޙއްަގއި އޮންނައަޅުަގނޑު ވިސްނާފަިއ އެ ބި

ނޑު ެއއެކަްށ ވޯެޓއް ނުދެން. ެއއީ ައޅުަގނޑު ގެމެދު ވެސް ހިތްހަމަ މާއްދާއަކާ ންގުޭޅ އުސޫލު. ދެްނ ނުޖެހެންޏާ އަޅުގަ

ދޭ ގޮާތ އޮޭވ، ެއްއެވސް މެންބަރަކު ވޯޓު ވެސް އިުދގައިޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާ، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުމީ

އީ ކޮންމެ ދިނީ. އެޮގތަށް ވޯޓު ީކްއވެތޯ ތި ުނވެސް އެހޭނޭ،، ވެސް ނުިކޔޭނޭ ބެހޭ ގޮތުން އެހެން މެންބަރަކަށް ފާޑެއް

ވެްސ  މާ، ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް ޒިންމާެއއްތަނަށް އަންނަނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީ ހަމަވެގެްނ މިސް ކުފޫމެންބަރަކު ވެ

ނޑުމެން ކުރާ ުހވަޔަ ކުޮކންމެހެން ނުޖެހޭ ފްލޯދިނުމުަގއި. ޮއޭވ ވޯޓު އެބަ ކު ނޯޭވ ަވކި ވިޕްލައިެނއް ރާކަށް. އަުޅގަ

ެއއްގޮތަށް  ޫނނުގެ އުސޫލުތަކާގާސްނާަފއި އެ މެންބަރަކު ދީނާއި ވި ކުރަންޖެހޭ ވާހަކައެއް. ކޮްނމެ މެންބަރަކު ވެސްފްލޯ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަންވޯޓު ނޑު ވަރަށް  ،މި އިްސލާމިކު ޔުނިވަރިސޓީގެ ބިަލީކ މިއީ ،ލަނީ. ެއގޮތުން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ކޮމިޓީގައި ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ޙަޤީޤަތުގައި ނޑު ހަމަ ދީފައި ވާީނ. ދެން އަޅުެވސް ވޯޓު ވެސް އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެްނ އް ނުކުރާނެ އަޅުގަ ާދލަތު ޕާޓީން އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ނޑު ވޯުޓދޭ ގޮތަކަށް. އަުޅގަ

ލުމުަގއި ވިސްނާަފއި ރަނގަޅު ގޮތްތައް ހަމަ ހުށަހެޅުން ންބަރުންގެ ޒިންމާއެއް އެއީ ވޯޓުމެ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މަޖިލިސް

ނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ސާފުކޮށްދޭން  އިޞްލާޙުތަކާ ،ވެސް ެއްއޗެހި. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައް ައޅުގަ

ދޭ ގޮތާ ބެޭހ ގޮތުންނެއް. ވަރަްށ ބޮޑަށް ވޯޓުއެހެން މެންބަރުން  ،އެްއވެސް މެންބަރަުކ ސުވާލެްއ ނުކުެރވޭނެ .ބޭނުން

 ޝުކުރިއްޔާ ތި ެދއްވި ފުރުަޞތަށް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫއި ޝުކުރިއްާޔ  އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޢާމިރު. އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާކަމާ  މިކު ޔުނިވަރސިިޓގެ ބިލުގެ އިސްލާްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭއިޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު  މު ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސަރުކާރުން މިފަދަ މުހިއްއެއާެއކު އަުދެގ ވަރަށް އުފާުކރަން. އަދި ހަމަމެދު އަޅުގަ

ަޤއުމަށް  ަގނޑުމެން މިކަމަށް ޓަަކއި ސަުރކާރަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ިމއީ އަޅު
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ނޑު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، މިވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް  ވުމަށް ޓަކަިއ ބިލާ ހަމައަށް ވާސިލު ކަމުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކުަޑކުޑަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތެޭރަގއި  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި ުނވަތަ މި ުކޑަުކޑަ

ނޑުމެން ގަގޮންޖެހުންތަކެ ވަރަށް ބޮޑެތި  ނޑު ާފހަގަކުރަން. އަުޅގަ ސްލާމިކު ބޫލުކުރަންޖެހޭ އިއް ހުރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ރި ޔުނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމް ހޯދުމާ ހަމައަށް އިސްލާމީ، ކުެރވި ޔުނިވަރސިީޓއެއް ާޤއިމު ެވތި އުސޫލު އަުޅގަ

ނޑު ކުރުމަށް މިފަދަ މުހިއްމު ގާއެ މަޤްޞަދު ާހސިލު، އަަށގަުތމަށް ޓަކައި ގެ ހިތްތަކުަގއިދަރީން ނޫނެްއގެ އެންމެ މަިއގަ

 އިބާރާތަށް ާވ  )ށ( ގަިއ މި ،ނޫނުގެ ެދވަނަ މާއްާދގެ މަޤްޞަދުގެ ތެޭރަގއިގާ ބޭނުމަކަށް ވަނީ. ޚާްއޞަކޮްށ މި

ނޑުެމންގެ ދަރީންގެ ހިތްތަކުގައި މިކަމަށްއެ ބަލައިލީމަ ވެސް އެބަ ނަޑއެޅިގެން އަުޅގަ ރިވެތި  އިސްލާމީ ،ނޭގ. ކަ

ނޫނު ސިފަކުރަނީ. ގާ ޫނނެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑ މިއުސޫލުތައް އަށަގެންެނވުމަށް ޓަކައި އުފެިދގެންދާ ގާ

ބާުރއެޅޭ  ގެ ތެރޭަގއި އެ އެ ކަންކަމަށްއި ފަށާ ތަޢުލީމުއެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމން މިއަދު މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމާ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތައް ފެންނަން އަ ،ގަކުރެޭވތީވެމިންވަރު ކުޑަކަން ފާހަ ުޅގަ

ބިލާ ހަމައަްށ ވާސިުލވުމަށް ޓަަކއި އެ  ރުދަނާ ުއސޫލަކުން މިތަންކޮޅެްއ ހަ މިހާރަށްުވރެ، ނެތީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން އެ ކުދީްނގެ ހިތް ،ތަރުބިއްޔަތު މިއަުދ އްކަތްތަެކއް ތަކުަގިއ އަށަގަތުމަށް ަޓކައި ބުަރ މަސައަުޅގަ

އޮްތ  ކޮށްފައިނާއި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުން މައިންބަފައިންމަތީ ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ ގޮތުގެ 36ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލީމުގެ ތެރޭަގއި އިސްލާން ދީނާިއ އިސްލާން ދީނުގެ ިރވެިތ އެާއއެކު އެ ތަޢުކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ މި އޮތީ. އަދި ހަމަ

 އިދެންނެވި ޤާނޫނުއަާސސީގެ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާ  ކުރަންޖެހޭނެ ަކމަށް މިގަތުމަށް ަޓަކއި މަސަްއކަތްއުސޫލުތަާކއި އަށަ 

ނޑުމެން ހާސިިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، މިނިވަންކަމުގެ ބާުބގެ ތެޭރގަ ލުކުރަން ބޭނުންާވ މިފަދަ ބިލަކުން އަުޅގަ

 މި އި އެ ދަރީންގެ ހިތްތަުކަގއި ޢުީލމާ ހިސާބަށް އަންނައިުރގަމު މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނީ ޔުިނވަރސިޓީ ތައެންމެ މުހިއް

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި މަސަްއަކތްތަކެއް ދެންނެވި ރިވެތި އުސޫލު އަަށގަތުމަށް ޓަަކއި ބުރަ  ކޮްށގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރި މުގެ ތެރޭގަިއ ދުރަސީ ތަޢުލީމެދުމަ އިދެންނެވި ފަށާ ތަޢުލީމާ ދެންވެސް މި ،ބިލު ފާސްވެގެންދިޔުމަށްފަހު

ކަންަތއް  ނައްތާލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ސަރުކާރަކުން  ،ކޮށްގެން ންތައްތަުކގެ ތެރެއަށް ރިޢާޔަތްކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.  .ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ިވސްނާަވަޑއިގެން މި ސަރުކާރުން އެ ިއޞްލާޙު ގެންނަވާނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޔާ ޝުކުރި ްއޒަތްތެިރ އިރާގެ އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި މިހާރު އަޅުގަ

 މަނިކަށް.މެންބަރު މޫސާ
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 އިމު ެއއް އުފެިދގެންދާކަން އެއީ ހަމަގަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްާލމިކު ޔުނިވަރސިޓީްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ފަސް ސަތޭކަ އަހަުރ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ދަންނަވަން.  އިވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފާވެިރކަމަކާ

ނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އުެޅ، މި ހިސާބަށް މި ދީން ގެނައީ ތަފާތު ވީ ދިވެހި ރާއްޭޖގެ އިސްލާްނ ދީނުގައި އަުޅގަ

ންނަބޭކަލުން ތަފާތު ވާހަކަތައް ދަްއކައި ިމއަދާ ހަމަޔަށް ތަރައްޤީވެފަިއ ޮއެވގެން ނޫންަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ދަ

ނޑުމެން ކުޑައިރު ހޭލަިއގަނެގެން ައއިިއރުގައި ފަސް ވަގުތު ނާޅައި ނަމާދުކުރުމާއި، ރޯދަހިފުމާއި،  އެނގޭ. ެއއީ އަުޅގަ

އަޑުއެހުމާ، މި ކަންކަްނ އޮތް. މާލެައކީ ވަރަށް ގިަނ މިސްކިތްތަކާިއ ވަރަްށ ގިަނ  މަޢުލޫދުކިޔާ އަުޑއެހުމާއި، މަދަހަ

ޔާތުގައި ފެިނގެންދިޔަީއ ހަ އަުޅަގނޑުމެންގެ  ދީނީ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ަތންތަން ހުރި ތަންތަން. އެހެންނަމަވެސް،

ީމހުންނަށް ފެންނަ ގޮތްގޮތަށް  އެ ،އެޅިގެން އައި ަބޔަކު މާލެ އަަރއިައކަށް ވަކި ވައްތަަރަކށް ހެދުންކުއްލި

ގެންދިޔަ އިސްލާީމ ކުރަމުން އެީކަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދި އެއާ ތަން. އަ  ފެށި ކުރަންތަބްލީޣު މިސްކިތްތަކުަގޔާިއ ތަންތަނުގައި 

 ގައި އެ އެކީ ތަްނ ފެނުނު. ހަމައެއާ ޔަ. ނައްތާލެިވގެންދިރިވެތި އާދަކާދަަތކުގެ ތެޭރގަިއ ހުރި ބައެއް ކަންަތއްތައް ޮފހެވި

ބަެއއް މީުހންނަށް ރަނގަޅަށް ސުންނަތަީކ ކޯްއޗެްއކަން ނޭނގޭ  ދިޔައިުރގައި ޙަޤީޤަުތގައި އެމީހުންގެ އަޑުަތއް ގަަދެވގެން

 ކަންތައްތައް ފެނިގެންދިޔަ. ،ތެރެއަށް ވަދެ ވާހަކަދަްއކަިއގެންމީހުން ވެސް އޭގެ ޙީދު ޢިލްމު ނޭނގޭމީހުންނާއި ތައު

ތުގަިއ އޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮ ،ޔުނިވަރސިީޓގެ ބޭނުމަކީ ސްލާމިކުއި  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

ނޑުމެްނނަށް ހުޅުވައިެލވޭ ވަރަށް ޮބޑު ފުރުޞަތެކޭ. އެދުރު ހާ އަިދ  ގެތަުކން އުނގެޭނ ކުދިންނާސިލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ދީނުގެ ކަންކަްނ އޮްތ ގޮްތ ިއސްލާން މަތީ ފެންވަރެްއގަިއ ވުެރ  ސްކޫލުތަކުެގ ސާަނވީ ތަޢުލީމު ކިަޔވާ ކުދިންނަށް

ނޑުމެން ޔުނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމު އެ މީހުންނަށް ދެނީ. އިސްލާމީ  މީހުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެތާރީޚުގެ ތެރެއަ ، ަމޒުހަބު 4ޔާަތށް ފަހުގައި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަ ، ނގޭ ށް ބެލުމުން އަުޅގަ

ދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި އްސަލަތަކެއް ދިމާެވގެން އިސްާލން ވަރަށް ގިނަ މަ ދިޔައީތުަގއި އުެފދިގެންތަކެއްގެ ގޮމަޒުހަބު

ޚަލީފާއިންެގ ޒަމާނުަގިއ ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް މީހުން ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށްފަހުގަިއ  4ކަންތައްތަެކއް ދިޔުމުން. އާެދ، 

ގުޅިގެްނ  ކަން ކުރުމާތިބި ެއކިއެިކ ދަންނަބޭކަލުން އެިކ ޮގތަށް އެީކގަިއ ދެން  މާޔުޚަލީފާއިންގެ ދައުުރ ނިމިގެްނދި

ދީުނގެ ކަންަކމާއި ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަްއ އޮންނާނެ ގޮތްަތއް ވަަރްށ އިސްލާން ، ހުރިހާ ދަންނަބޭކަލުން އެއްވެ 

އި ކޮންމެ ބަޔަކު ުނކުމެ ފަހުެގ ތާރީޚުތަކުަގއި ކޮންމެ ަޤއުެމއްގަ  ެގ ސިަފއިަގއި ލިޔެަފއި އޮްއވާ،ރަނގަޅަށް އެއް ފޮެތއް

ނޑުމެންނަށް މި މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ަކންކަން ކުރަން ފެށުމުން ވެެގންދިޔަ ގޮތް. އާެދ، މިއަދު ެވސް އަުޅގަ އެ

ނޑުމެން އި ަބޔަކު މީހުން ނުކުމެ ކުރަންދީނުގެ ަނމުގަފެންނަނީ އިސްލާން  އުޅޭ ކަންތައްތަްއ. ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު މާ ފުޅާކޮށް ދެވޭތީ. މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި ވެސް ހަމަ  ޤައުމުތަކުން

ސިޔާސީ ކަްނކަމުގެ ތެެރއަށް  ،އަޅަިއގެން ތިބި މީހުންާތޖު އެފަދަ ކަންކަން އެބަ ފެނޭ. ދަންނަބޭކަލުންގެ ނަމުގައި 

މީހުންނަށް ލިބޭ ބައެއް ވާހަަކތަކުަގއި ކީރިތި ރަސޫލާެގ  . އެވަނުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މީގެ ަވރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް
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ެއކަކު އަެނކަކަށް އަނިޔާއަްށ  ،ފަހުށްަޔތްތައް ބޭނުންކުރުމަސުންނަތާއި މާތްވެގެްނވާ ކީިރތި ޤުރުއާނުގެ އެިކއެކި އާ

ނުޑމެގޮތަށް އިސްލާން  ފަސާދަ އުފައްދަން ގޮވުމަކީ މި ދެންނެވިނަގޮވާަލއި ފިތު ންގެ ދަރިންނަށް އޮޅިގެންދާ ދީން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ،ޔުނިވަރސިީޓއަކުން ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ހެންވީާމ،ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް. އެ ބިނާކުރަނިވި ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ދީނުގައި ކަންކަން އޮތް ގޮތް ތަާކއި މާތްެވގެންވާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އިސްލާން އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ސުންނަތުގެ އުސޫލު

 ،ޖެހިގެން ހުންނަ މިސްކިތުަގއި ތުނބުޅި ދިގުވާން ؛ނގަޅަށް އެނގޭނެ ގޮތެއް ހަދަންވީ. އެ އުސޫލަކީ އެްނމެންރަ

މިސްކިުތގަިއ ެދވޭނެ ގޮތެއް ބަލަންވީ. އެއް ފަތުވާ ނޫން ގޮތަކަށް މި  ؛ޖެހިގެން ހުންނަ މިސްކިތުގަިއ ތުނބުޅި ބާލަން

ޖެހިގެންދާނެ ގޮތަކަށް އިސްލާމިުކ ުނގޮވާެނ ގޮތަކަށް ިމކަން ހަމަ ލާންއް މިސްިކތުގައި ސްކާޓުއަޅަން. އަނެ ބުރުގާ

ނޑުމެން ާވހަކަދައްކަންީވ. އަދި އަުޅަގނުޑމެންގެ ދާއިރާތަުކގައި މިހާރު ޔުނިވަރސިީޓގައި ތަޢުލީމު ދެޭވނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

  ބެހޭ ފަރާތްތަކުން... ެވހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތަކާއެހެން ހުރި ކަންތައްތައް ދި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ތެރި އްޒަތްފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ އި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޘްމާނަށް. މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

މޫން އުދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްާޔގެ ނަމުަގއި ަރީއސް އަލްުއސްތާޛު މަމަޢުހަދުލް ީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

މިއަދު އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ބަދަުލކޮށްލުމަށް  ،އެުޅްއވި ިއސްލާމީ ބިންގާ ރާއްޖޭަގއި ބިންގާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި

ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ އްސަރިބަާހއި ސާބަްސ ޓަކައި ަރއީސް ޔާމީން ެއ ކުރެްއވި މަސަްއކަތަށް އަޅުަގނޑު އަ

އްދުަގއި ެވސް ވެގެންދާނީ މި ޭއޝިޔާ ސަރަހަޔުނިވަރސިޓީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  ރައީސް. މި އިސްލާމިކު

އިސްލާމީ ޙަޟާރަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި  ،އިސްލާމީ ދިރާސާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްލާީމ ތަޢުލީމު

ައއިސް ިމ ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މި ފަހަކަށްންމެ ވަރުގަަދ އެްއ ޔުިނވަރސިީޓގެ ގޮތުަގިއ. އާދެ، އަުޅގަމަސައްކަތްކުާރ އެ

 ތެރެއިން އެއް މަސަްއކަތަކީ މިއް ކުެރއްވި. ޭއގެ ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެ 

 64ދު ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް. މި ފޮތުގައި މި ރާއްޖޭގެ މެގަންަނވަނީ. ެއއީ ރައީސް ނަޝީދާ ފެނިވަަޑއި އޮތް

 60ތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކީ ރި. ޭއގެ ޢިލްމުވެރިޔަކު ވަރަށް ސާފުޮކށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަްއ ލިޔުއްވާފައި އެބަހު

ނަޝީދު ވެރިކަމަްށ  ރައީސް ،. ެއ ބޭފުޅާ ވިާދޅުވަނީކިޔާ ޭބފުޅެއްهللا މްރާން ޢަބްދުއޮތީ އައްަޝިއޚް ޢި ވަނަިއގަިއ މި

ދީނުގެ ޝިޢާރު ނެގެެހއްޓުމާިއ ަގއި އިސްލާން ގެނައީ ވަރަށް ފޮނި ުއއްމީެދއްަގއޭ. އެހެންނަމަވެސް، މުިޅ ރާއްޖޭ

ކަމާިއ މިކަމަށް ހިތާމަކުރައްވަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް  މަނިކުފާނު މަސައްކަތް ނުކުރަްއވާ ދެމެހެއްޓުމަށް އެ
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ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަްސވަރު ދިެވހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިޮކްށ  ؛ެރއިން އެްއ ސަބަބުތެހުއްޓޭ. އޭގެ އެބަ

އެ  ،ވަނަ ޚިޠާބުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ އެހެްނ ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް 24ދެއްވަމުން ގެންދެވި ރޭިޑއޯ ޚިޠާބުގެ 

ވިދާުޅވުމުން ފާނު ވިދާޅުވިމަނިކު ކަމަށް އެ ހޯދަންޖެހޭނެ ކުރުމުގެ ގޮތްތަެކއްނަށް އަޅުކުރަންދީންތަކުގެ މީހުން

ވަނަ ރޭިޑޯއ  19ދެްއވި  ވީ ހުކުރު ުދވަހު 2009ޓޯބަރ ޮއކް 16އަދި  ،ވަނަ ޭރޑިއޯ ޚިޠާުބގައި  16ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. 

ކީރިިތ ، މަށް ވިދާުޅވެކަ ދަބު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގަިއ އޮންނަން ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާމަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަ، ޚިޠާބުގައި 

ސުންނަތާއި ުއއްމަތުެގ ޢިލްމުވެރިންެގ އިޖުމާޢުން ސާބިތުވެފަިއާވ  ގެ  صلى هللا عليه وسل مނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ޤުރުއާ

މްރާން ގައި ޢިެއކު ހަމަ އެ ފޮތުކުެރވިަފއި އެބަހުރި. ހަމައެއާދެކޮޅަށް ވާހަކަދެްއކިކަން ފާހަގަ ސްގެ ހުކުމާޤިޔާ

މިގޮތުްނ ވެރިކަން ލިބިވަަޑއިގަތުުމގެ  ،ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް ދަތިކުރެްއވި ކަމަށާއި ބި އިސްލާމީޢަރަ، ވިދާޅުވަނީ 

ން ޕްރޮގްރާމުގަިއ ކުރިންވެސް މަޝްހޫރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމުގަިއވާ އަލްޖަޒީާރގެ ވަްނ ޒީރޯ ވަ

ވެހިާރއްޖޭަގއި ހަރުކަށި އިސްލާމީ ޚިޔާލު ދި ،މުން ރައީްސ ނަޝީދު ވިދާުޅވެފަިއވާ ޮގތުގައި ވާހަކަދަްއކަ

ފެތުރެމުންދިއުމުގެ ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އިސްލާމީ ކޮލެޖުތަކުަގއި ކިަޔވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޢަރަބި ތަޢުލީމު 

 ހުރި ކަމެއް. މި ރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމީ ފައި ޮއތް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ހިތާމަދޭތީކަމުގައި ވިދާުޅވެ

މްރާން ތުަގއި ޢިޔުނިވަރސިީޓއެްއ އުެފއްދުމަށް ޓަކަިއ މިއަދު މަަސއްކަްތުކރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިއީ. ަހމަ އެ ފޮ

އއެކަން ކުރާ ކުދިްނނަށް ސަލާމަތްވެވެން އޮތް ެއހެން ގޮތެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި  ،މަސްތުވާތަކެތި ަމދުކޮށް ،ވިދާޅުވަނީ 

ަކމަށާއި ބާރުގަދަ މަސްތުވާތަެކތީގެ ބަދަލުގައި ބާރު ދަށް  ދު ވިދާޅުވިކަމަށް ރައީސް ނަޝީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

މޭރުމުން ވާހަކަދައްަކވަމުން  . މި ވަނީ ވިދާޅުވެފަމަސްތުވާތަކެތި އެ ކުދިންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދީގެން ކަމުގައި 

 ޖެހޭ ބޮވެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ބޯން އެބަ ކަމަށާއި ޖެހޭނެބޯން، މްރާން ވިދާޅުވަނީކަމަށް ޢި ރައީސް ނަޝީދު ވިާދޅުވެަފއިވާ 

ކޮންމެ ކަަމކަށް  ،މްރާން ވިދާުޅވަނީވަނަ ޕޭޖުަގއި ޢި 25، ކަމަށް. ހަމަ އެ ފޮުތގައި  މަނިކުފާނު ވިދާުޅވި އެ ،ކަމަށް

ކީރިތި ، އްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ޮގތްކަމުގައި ވިދާޅުވެ ހަކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތް ޙައްލު ހޯދުމުގެ ވިސްނުމަކީ 

ކަމަށް. މިީއ ފަހުެގ  ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި  ނާއި ސުންނަތް ފިަޔަވއި އެހެން ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭޤުރުއާ

މްރާން ދިރާސާ. އަދި ޝޭޚް ޢިމްރާން، ޢިވެގެން ކުރި އެންމެ ވަރުގަދަ  ީދނީ ޢިލްމުވެރިން 64ތާރީޚެއްަގއި ރާއްޖޭަގއި 

ނޑުމެން ، އެހެންވީމާ ަރއްޔިތުންނަށް ހަމައެަކނި ނެރެދީފައި އޮތް ފޮތް މިީއ. ޚަކަށް ވުމަށްފަހުަގއި މި ާރއްޖޭގެޝޭ އަުޅގަ

 ...މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ރާއްޖޭގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލެތްދޫ  މިނެޓު. އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 4ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބާކީ 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް. 
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ަގނޑުމެންނަށް ދިރާާސތުލް އިސްލާމިއްާޔގެ ނަުމގަިއ މިއަދު ައޅު ދުއްހަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، މަޢު

ނޑުމެންނަށް މިއަދުއަ މި ދެމުންއިސްލާމީ ތަޢުލީމު   މި ބަދަލުކުރެވެނީ އިސްލާމިކު  ންނަ މުއައްސަސާ ައޅުގަ

ނޑަކީ މި މަސައްކަތްކުރި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް މިއަދު އަޅުަގނޑު ެއކަމަށް  ،ވީތީވެ  ޔުނިވަރސިީޓއެްއގެ ނަމަށް. ައޅުގަ

ނޑު އެންމެ ެއއްކޮްށ މި ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަތްކުިރ  ންނާފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެ ޓަކައި ނުހަނު އުފާކުރަން. ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ  އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން.ލާޞްތެރިކަމާއެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަްށ  އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް ާޚއްޞަ ުޝކުރެއް މި ފުރުޞަުތގަިއ ަދންނަވަން. އާދެ، ދިވެހިާރްއޖޭގެ މިއަުދގެ ސަރުކާރުން 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސައްަތއިން  ަގިއގެން ރާއްޖޭގައި ިއސްލާމިކުނައިސް  ޔުނިވަރސިީޓއެއް އުފެއްދުމަކީ އަުޅގަ

ގަނެގެން ތިބި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ނުހަނު ނިޔަތްސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެްއެގ ގޮތުގައި ބޭްއވުމަށް ޓަކަިއ ހިތް

ނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަ ޭދ ގައި މި ބިލަށް ވޯޓުވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 18ިއ މިއަުދ އުފާކުރާނެ ކަެމއް. އަުޅގަ

އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ނުހަނު ބޮޑު އުފަލެއް ލިިބެގންދާނެ. ރާއްޖޭގެ އެަތއް ސަޭތކަ އަހަރެްއ ފާއިތުކޮށްަފއިާވ 

ދިނުމަކީ ޓީގެ ބިލަށް ވޯޓުއި އެ ޔުިނވަރސިޔުނިވަރސިީޓއެއް އުފެދިގެން އަންނައިރުގަ  އި ިއސްލާމިކުދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ގެންދާނެ ނުހަނު ބޮޑު ވެްސ ލިބި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް

ނޑުމެން ހަމައެކަިނ ޔުނިވަރސިޓީ ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނ، އުފަލެއް. އަޅުަގނޑު އެހެން އެްއގެ ނަމަށް އަުޅގަ

. ޔުނިވަރސިޓީަގއި ހުންނަންޖެހޭ މަކުން ނުފުދޭނެތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ނަން ބޯޑު ބަަދލުކޮށްލުދިރާސާ ދުއްމަޢުހަ

އިރެްއަގއި އެ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި  ސިފަތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އެ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޔުިނވަރސިީޓގެ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ބޯޑުން ޔުނިވަރސިޓީ ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް  ކަމަށް ައޅުގަ

އިަރކު ދޭންޖެހޭ  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ަސރުކާރުން އެ ގޮތަށް ކަންަތއްތަކަށްެއއް ާރއްަވވާފަިއވާ ޕްލޭންަތކާ ޓަކައި

ނޑުމެން ހުރިހާ އެއްބާރުލުމަކާއި އެހީެތރިކަމެއް ދޭނެ ށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނަކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ

ވަމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ލަތު އެއް ުދަވހުން އަނެއް ދުވަހަށް ގޯސް ޒުވާނުްނގެ ހާ

ނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ،  ގޮތުަގއި، މިއީ ކުރިން ވާހަކަދެއްކި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، އަުޅގަ

ޔުނިވަރސިީޓގެ ތެެރއިން ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނިޒާެމއް ޤާއިުމކުރެިވއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްލާމީ 

ނޑުމެްނގެ  މި ރާއްޖޭގައި މި އޮތް، މި ހުރި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ރަނގަޅު ޙައްެލއް ލިބިގެންާދނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނުޑމެން  ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަކުގެ އެބަހުރި ތަފާތު ތެރޭގައި ދީނީ ތަފާތު ބައިަބިއވުންތައް އެބަހުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ޔުިނވަރސިޓީ ނިޒާމެްއެގ ތެރޭގައި ރާއްޭޖގައި މިހުރި  ވިސްނުންތަކެްއ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

އެހެންވީމާ،  މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދެވިދާނެ ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަން.
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ނޑުމެންނަށް މީގެކުރިން ފެނިގެން ގޮސްފި ތަފާތު ސިީޓތަކެއް ރާއްޭޖގައި އުފެދިގެން  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، ައޅުގަ

އައި ތަން. ނަންތަކެއް ބަަދލުވެގެން ައއީ. ެއއަށް ެއަކށީގެންވާ ެއއްބާރުލުމެްއ، އެީހތެރިކަމެއް ނުލިބިދިޔަ ތަން 

ނޑު މި ުއއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރު ފެ  ނިގެންދިޔައީ ސަުރކާރުެގ ެތރެއިން. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި އޮތް އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން ޢާއިމުކުރުމަށް  އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއެއް ުއފެދިގެން އައިސް އަުޅގަ

ނޫނެއް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް މި ޓަކައި، ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޢާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ ފުރިހަމަ ގާ

އަންނަނީ. މި ގާނޫނުެގ ތެރެިއން ޔުނިވަރސިީޓއެްއ އުފެދިެގން އައިްސ އެ ޔުނިވަރސިީޓެގ ފޮނިމީރުކަން ދިވެހިންނަށް 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަ އި މުޅި ލިބޭއިރުަގއި ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދިނުމަކީ އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިތިބި އިސްލާީމ، މުޅި އިސްލާމީ ވަހުދަތު ދިފާޢުކޮށް، ރައްކާތެރިކުރުމަށް ަޓކައި މިތިބަ ރައްޔިތުންނަްށ 

ނޑު އެދެނީ، ިއސްލާމީ  ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންަތއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާދެ! ައޅުގަ

ހިނގައި، ދުނިޔޭގެ ެއިކ ކަންކޮޅުތަކުން އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމީ ދެމުން  ޔުނިވަރސިޓީ ރަނަގޅު މަުގން

އަންނަ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން އެކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމުތަކަށް ފޮލޯކޮށްގެްނ، ެއ އުސޫުލގެ މަތީން ކުރިއަްށ 

އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީެގ ފަރާތުން ވެްސ  ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނުޑމެން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މިއަދު މި ޤާއިމުކުރެވޭ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު މި ބިލު މގާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނައިރު، ސަރުކާުރެގ 

ފަރާތުން މިކަމާ އިސްނަގަިއެގން މިކަން ކުރެްއވި ކަމަށް ަޓކައި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީައށާ އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާުރ 

ގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހަިއ އިސްވެރިންނަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ހިން

 ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބައޮތް. 

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ެދމުން މި ގެންދަނީ. މިހާރު  3ހާރުވެސް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ލީޑަރު އަންަގވަިއގެން މި

ނޑުގެ އަތުަގއި އޮތް ިލސްޓުަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  13ގާތްަގނޑަކަށް ާބކީ ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓު މި އޮތީ. ައޅުގަ

ވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ؛ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގެންފަިއ އެބަ ތިއްބެވި. އެހެން 

ނޑު މިހާރު  ވާހަކަފުޅު ކުރުކޮށްަލއްވާ ނަަމ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ޗާންސް ޮއވެދާނެ. އަުޅގަ

 ށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނޫގފާރުފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ ރުއުނގޫފާ
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އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދަކީ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން، ވަރަްށ 

ނުޑމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީެއްއެގ ބިލެއް ތަޢާރު ފުކުރެިވގެންދާ އުފާވެރި ުދވަހެއް. އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން، އިސްލާމިުކ ޔުނިވަރސިޓީެއއް ދިވެހިރާްއޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކިއ  އުފާވެރި ދުވަސް. އަުޅގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅުވުނު ބިްނގާ ެއޅިފައި ވަނީ ރީއސް މައުމޫނު ރާއްޖޭގެ ިރޔާސަތާ ަހވާލުވިތާ މަދު ދުަވސްކޮެޅްއގެ 

ދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ އެ ަމނިކުފާނު އުފައްދަަވއި، އިސްާލމީ ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންދެވި ތެރޭގައި. އާދެ! މަޢުހަ

ވަނަ  2008ގޮތުގެ މަތީަގއި. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ތަރައްޤީވަމުން އެކި ގޮްތގޮތުން ައއިސް، ިމ މުއައްސަސާ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތި ކޮށްލާފައި އޮތްކަން. އެކަްނ ، އަހަރު އައި ވެރިކަމާ ހެދި ަވރަށް ބޮޑަށް ލޮޅުންތަކެއް އަަރއި

ނުޑ ތަކުރާރުކުރާކަށް ނެތިން. އާދެ! މިފަހަރު އިސްލާމިުކ  ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަުކރައްވާަފއިވާީތވެ އަުޅގަ

ގުމަށް ަރއީްސ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިެލއް ތަޢާރުފުކޮށް، ެއކަށީގެްނވާ ބާރުތަަކާކ އެްއކޮށް ޔުިނވަރސިީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި ހިން

ޔާމީން ސަރުކާރާ ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ކުެރްއވި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށް، އެ މަނިކުފާނަށް ިމ 

ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓެއއް ރާއްޖޭަގއި މި ޤާއިމުކުރަނީ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ، ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަާމއި ވަރަށް މާތް، ވަރަށް މުހި އްުމ މަޤްޞަދެއްގައި. ޭއގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުެގ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްސލާމީ ތަޢުލީމާއި ސަގާފަތް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި،  ޤައުމީ ވަހުދަތުގެ ގިުއގަ

ޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ، ތަހުޒީބު، ޒިންމާދާރު، ޤައުމުގެ ތަރައްީޤއަށާއި ހޭުލންތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ، ތަ

އެއްަބއިވަންތަ މުޖުތަމަޢެއް ދިވެހި ޤައުމުަގއި ާޤއިމުކުުރމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި ިއސްލާމިކު ޔުނިވަރިސޓީެއއް 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކޮށްލަން، ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުެރވިގެން މި ދަނީ. މިފަދަ ބިލެއް ފާސްެވގެންދާއިރު އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ ވަރަްށ މާތް، މުހިްއމު މަޤްޞަދުތަކެއްަގއި. ހަމަެއހެންމެ ވަރަށް މާތް، މުހިއްުމ މަސްއޫލިްއޔަތުތަެކއް މީަގިއ 

އެޅިފަިއވާނެކަމާ މެދު ެއްއެވސް ޝައްެކއް ނެތް. ޭއގެތެރޭގައި ާއއްމުކޮށް ޢިލްމާއި ހުނަރު؛ ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ 

ހުނަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި، ގިނަ ރައްޔިތުްނގެ ކިަޔާވ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުަގިއ  އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި އިސްލާމީ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މީެގއިތުުރން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ  އިތުރުކުރުން ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

އިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތައް ދިނުމަކީ އާއްމު ޢިލްމާއި ހުނަރުތަކާއި، އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ އެންމެހައި ދާ

ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ުކރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީވެ، އަދި މީގެއިތުރުން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާ ގުިޅގެން މި 

ގޮތުގައި ކުރާނެކަމާ  އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިޓީ އުެފދުމަށްފަހު މީގެތެރެއިން ކުރަމުންދާނެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ  ނޑު ެއއްެވސް ޝައްެކއް ނުކުރަން. އާދެ! މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ މެދު އަޅުގަ

ދަންނަވަން، ކުއްލިޔަުތްއ ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ އެންމެހައި ލެކްޗަާރއިންނަށާއި ކިަޔވާކުދިންނަާށއި 

ިރ މުނާސަބާއެްއ. ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި ބިލުެގ ަސބަބުން ރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ހިންގުންތެރިންނަށް. މިއީ ވަަރށް އުފާވެ

ތަޢުލީމު ބޮޑަށް ފެތުރި، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަގާފަތާިއ، އިސްލާމީ ސަގާފަތާއި ރާއްޖޭގެ އާދަކާދަ، ރާއްޭޖގެ 
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ނުޑ އިސްލާމިކު އާދަކާދަާޔއި ކިަޔވާކުދިންެގ އަދަބުތަާކއި އަޚްާލޤު ބޮޑަށް ފަހިެވ،  ރަނަގޅުަވމުންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ޝައްކުނުކުރާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނަން މިއަދު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަ ތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ހުުޅހެންވޭރު ދާއިާރގެ ބަލަހައްޓަވައިެދްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސް، 

ދަޢުވަތުއެރުވުމަށް. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( `. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަމާންކަމާ ެއކީަގއި ކުިރއަށްދާތީެވ ިއއްޒަތްތެިރ 

ޞްތެރިކަމާ އެީކަގިއ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިައދުން ފެށިގެން؛ ޚާއްޞަކޮށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާ

އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ދަންނަވައިލާނަން. ރިޔާސަތުަގއި އަޅުަގނޑު ިއނދެގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 

ަތށް ލިބިދޭ ހުރިހާ ބާރަކުން ވަނަ ާމއްދާއިން މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަ 54ކުރިއަްށގެންދާއިރުަގއި މަޖލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މަޖލީހުގެ  ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ަގވާއިދާ ެއއްގޮތަްށ ކުރާނެ ާވހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ދަންނަވަން.

ގަާވއިދުެގ އިުމގެ ތެޭރގަިއ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުިރއަށްެގންދިއުމަށް ދަންނަވަން. އަިދ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް ގަރާރު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  144ލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މަޖި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުކއްލި ަމއްަސލަ ހުށަހެޅުން އެބަ އޮތް. މި  145މެންބަރުންނަށް އބަ އޮތް. މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ން، ޤާނޫނުއަސާސީާއ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައަީކ، މި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަާވިއދުގެ ދަށު

ރިޔާސަތުން އެ މައްސަލަައކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތުދޭނެ މައްސަލަތައް ކަމަށް 

ތުގެ މޭޒަށް އަަރއި، ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ެއއްވެސް މެންބަރަކު އިހުތިޖާޖުކުރުމަށް ވަޑަިއގެން ރިާޔސަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަފުސާނީ ގޮތުން، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ައނިޔާ ނުދެއްިވއެއް ކަަމކު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ 

ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާ އެީކގައި މިދިޔަ ދުަވސްތަުކެގ ތެރޭގައި ގައި މި ކުެރވުނު 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވޭ. ޚާއްަޞކޮށް އަުޅަގނޑާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް. މަސައްކަތުން ވަރަ ށް ގިނަ ައނިޔާތައް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން ތަޙަްއމަލްކޮށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނާއެކީ ކުރިއަށް މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ެރވޭތޯ ބަަލމުން. އެހެންނަމަވެސް، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިހާތަނަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުަގއި ވެސް މަސައްކަތްތަެކއް ކު

ފާސްކުރެވިފަިއވާ ަގވާއިދުތަުކގައި މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން އަޅަން ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ހުިރހާ ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅެންހުރި 

ރަށް ޔަޤީްނކަމާ އެކީަގއި އިްއޒަތްތެރި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެްއގައި ކެްތތެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާ ެއކީަގއި އަޅާނެ ވަ

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރިސޓީެގ 

ބިލު، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަުހސްކުރުމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާެގ 

 ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް. އިްއޒަ
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 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިސްލާމިުކ ޔުިނވަރސިީޓގެ ބިލެްއ ހުށަހެޅިގެން ިމއަުދ މަސައްކަްތކުރަމުންދާތީ، މި 

ނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިުތންގެ ނަމުގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށާއި މި މަޖިލީހުގެ އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ައޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު އަދާކުަރން. އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތްކުިރ 

ނޑުެވސް ދެތިން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ވާހަަކ މި ފުރުޞަތުގައި. އާދެ!  މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުަރމުންދިޔައިރު، މި ކޮމިޓީގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައިުރ އަޅުަގނޑުމެންނާ އިދިކޮުޅ 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން އެކަީށެގންވާ ެއއްބާރުލުން ނުލިބުނުކަން އަޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ ެއްއކޮށް ފާހަގަކުރަން. މިފަދަ 

ތެއް ކުާރއިުރ، ހުރިހާ ދާއިރާގެ މަސައްކަްތ؛ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް އެއްބާރުލުން ލިބުން ވަރަްށ މުހިއްމު މަސައްކަ

މުހިއްމުވާނެ. ޚާއްޞަކޮށް ިއސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓގެ ިބލެއްގެ މަަސއްކަތްކުރަމުންދާިއރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކެގ 

ޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ަވރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެއް. އެހީތެރިކަން ނުލިބެންވީ ެއްއވެސް ސަބަބެއް ނެތް. ިމއީ އަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަިރަވރުންނަށް ފައިދާހުރި، މަންފާހުރި މަސައްކަތްތައް ހުރިހާ 

ނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން  ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަމާިއ އެއްބާރުލުން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއިރު މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ އެީހތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ނުލިބުނީތީވެ އަުޅގަ

ހިތާމަކުރަން. ހަމައެއާއެއްކޮްށ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ އަދާލަތުގެ މެންބަރު ދެންމެ އެ ވިދާޅުވިހެން، 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މިފަދަ އަނާރާގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް އަުޅގަ ލިބުނު. އަޅުގަ

މުހިއްމު މަސައްކަެތއް ކުާރިއރު ހުރިހާ  ފަރާތެއްެގ އެީހތެރިކަން ނުލިގެން ނޫނީ ކިހިނެއްތޯއޭ މި މަަސއްކަްތކޮށް، 

މުގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެްނެގ މަސައްކަތަށް ކާމިޔާުބކަމާ ެއއްކޮށް ނިންމައިެލވޭނީ. މިފަދަ މަސައްކަތެްއ ކުރު

ނޑު ގަބޫުލކުރަން.  އެންމެނަށް ލިބުނީތީވެ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން، ހުރިހާ މެންބަރުން އުފާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެއް. މި ޤައުމަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވެއްެޖއްާޔ 

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާދެ،  މިކަމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުުލން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މާ ގިނަ ވާހަކަެއއް ދައްކާަކށް ނެތިން. އިރާދަކުރެއްވީތީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމި،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޓީެގ ބޭނުން އެްނމެ ފައިދާހުރި ގޮތުަގއި، މަންފާހުރި ގޮތުގައި ިދވެހި ޙަޤީޤަތަކަށް ެވގެން މި ުޔނިވަރސި

 ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި ދަރީްނނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުްއމީދުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ، މަުޑއްަވރީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެނިހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކު ރެްއވި ގޮތަްށ އަޅުގަ

ހަޔާތުގައި މިއަަދކީ ވަރަށް ުއފާވެރި ދުވަހެއް. މިއަދަކީ ާގނޫނަކުން އެންމެ ފުރަތަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމިުކ 

ނުޑ ގަބޫލު މި ކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް . ޔުނިވަރިސިީޓއެއް އުފެދިގެންާދނެ ދުވަސް ކަމަށް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ބިލު ުވޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި އެިކ ޒަމާންތަކުަގއި، އެކި ވެރިކަުމގަިއ، ެއކި ބޭފުޅުން ވަރަށް 

މިންނަތް ބުރަ މަސައްކަތްތައް ކުރަްއވާފަިއވޭ. ޭއގެތެޭރގައި އެންމެ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ 

ަރއީސް، ަރއީސް މައުމޫން މި އިސްލާމިކު ޔުނިަވރސިޓީ، އިސްލާމީ ތަޢުލީްމ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީެގ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ރާއްޖޭަގއި ތަޢާރަފުކުރުމަށް ޓަކައި، ފެތުރުމަށް ޓަަކއި ކުެރއްވި މަަސއްކަތް. އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޙަޤީޤީ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިްނގާއެިޅގެްނދިޔައީ އެ މަނިކުފާނުގެ ިރޔާސަތުަގއި. އަދި ެއއާ ިއއެުކ އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤަތުަގއި ޢިލާމާއި ޙިލްމުެގ ރޮނގުން އަުޅަގނޑުމެން ކުިރއަރަިއގެންނުދާނެ ޔުނިވަރިސޓީެގ ތަޢުލީމު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ެފތުރިގެންނުދާހާ ހިނދެއްގައި. ހަމައެކަނި ޔުނިވަރސިޓީެއއް އުފެދިގެންދިޔަ ކަުމގަިއ 

ނޑުމެން ަގބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ. އިސްލާމީ ވީނަމަވެސް  ނޑުެމން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާިސލުވީ ކަމަށް އަުޅގަ އަދި އަުޅގަ

އުފެދިގެންދޭ، ޔުނިވަރިސޓީގެ މަޖިލީހެއް އެބަ އާދޭ. އަދި އެަކޑަމިުކ ޔުނިވަރސިީޓ ގާނޫނުން އުފެދިގެންދާއިރު އެބަ 

ރާއްޖޭގެ ޢިލްމީ، ޤާބިލު އަދި ދީނީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރައްވަިއގެން  ބޯޑެއް އުފެިދގެން އެބަ ދޭ. މި މަޖިލީހާއި މި ބޯޑަށް

ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން ވަޑަިއގަްނނަވަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ބޭބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަަވއިގެން މި ޔުނިވަރިސޓީ މެދުވެރިކޮްށ 

މައެާއއިެއކީަގއި ސައިންްސގެ އިސްލާމީ ތާރީޚު އުނގަންނަިއދެވޭނެ މަގު ދަރިވަރުންނަށް ފަހިކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ހަ

މަގުން ދިރާސާކުރެިވ، އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ މަްއސަލަތަކަށް ޙައްލު ލިބިދެވޭެނ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިއސްލާމީ ތަޢުލީމު  ނޑުމެންނަށް ފަހިވާން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުގަ މަގު މި ކަންކަމުގެ އަލީަގއި ައޅުގަ

ޢާރަފުވެގެންދާއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރިވަރުން ވާން އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ދިރާސާތައް ކޮށް، ޢިލްމީ ތަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ގޮތުން ކުިރއަރަިއގެންދާ ދަިރވަރުންނަށް ވާން. ހަމަެއާއއެީކގަިއ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާ ޓީގެ، ޕީ.ޕީ.އެްމެގ މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނެ މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމު ބޭނުންވާ ނުކުތާއެްއ، އަުޅގަ

ރާއްޖެއަށް، އިސްލާމިކު ޔިނިަވރސިޓީއެްއ ތަޢާރަފުކުރުން ެއީއ ވަޢުދެްއގެ ގޮތުަގއި ހިމަނާފަ. ހަމައެއާިއއެީކަގއި ތަރުބަީވ 

މެނިފެސްޯޓގަިއ ހިމެނިފައި އޮތް ވަރށް ބޮުޑ  ތަޢުލީމު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިާސބަކަށް ފަތުރާލުން ެއއީ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ވަޢުދެއް. އަުޅަގނޑު ގަބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި އެ ވަޢުދު ފުއްުދމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤީ ބިންގާ މިއަދު އެޅިގެން މި 
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ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަ ލަތަކެއް ދަނީ. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް ައޅުގަ

އެބަހުރި. ދީނީ ގޮތުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޚިާޔލު ތަފާތުވުންތަކެއް އެބަހުރި. އަދި ދީން، ސިޔާީސ ގޮތުން 

ހަތިޔާރަކަށް ހަދަިއގެން ޭއެގ ނާޖާއިޒު ަފއިދާ ނެގުމަްށ ޓަކަިއ ެވސް ބަަޔކު ަމސައްކަތްކުރަމުންދާކަން ިމއީ 

ޤީޤަތެއް. އަުޅަގނޑު ެއދޭއެދުމަކީ މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް ތަޢާރަފުެވގެންދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީެއއް ތަޢާރަފުވެގެންާދއިރުަގއި  ިމ ޔުނިވަރސިޓީ ެވގެންދިޔުން އަދި އަުޅގަ

ލަތަކަށް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދޭނެ ވަސީ އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ މިފަދަ 

ނޑުމެްނގެ ދަރިަވރުންނަށް އުނގަންނައިދެވޭނެ  ނޑުގެ ތަޢުލީމު އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ދީނުގެ މެދު މިންގަ ގަބޫލުކުރާ އަުޅގަ

ނުޑގެ އެދެ ނުޑގެ އެދުމެއް. އެހެންކަުމން، އަުޅގަ ނީ މި މަގު މި ޔުނިވަރސިޓީ މެދުެވރިކޮށް ފަހިވެގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލު ވީހާެވސް އަވަސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، މި ބިލު ޙަޤީޤަތަކަށް 

ނުޑމެންގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙަޤީޤީ މަންފާ ވީހާވެްސ  ވެގެންިދއުން. އަދި މިފަދަ ބިލެއްގެ ޛަރީާޢއިން އަުޅގަ

ދިއުން ެއއީ ައޅުަގނުޑ އެދޭއެދުމެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ެދއްވި ފުރުޞަތަށް އަވަސް ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ލިބިގެން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު އިބްރާހީމްމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖަގިއ  `. ދިވެހިރާއްޖެ ުބދުގެ އަސަރުަތކުން ފުނިޖެހިފައި އޮތް ވަގުެތއްަގއި ައޅުގަ

ނަށް އަނިޔާލިބި، އެ ކުދީން މަރަމުންދިޔަ ރަންނަމާރިއާއި ރަންނަމާރީގެ ސަބަބުން ރިވެތި، ރީތި އަންހެން ކުދީން

ނޑިަވޅެްއގައި  ގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުުފޅުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުަމށް އޭރުގެ ވެިރޔަކަށް ހުރި  هللا تعالى ދަ

ން ދީން ެގ މަތިވެރި ޙިކުމަތާ އެީކގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިއސްލާمحّمد بن عبدهللا މަހާކަލަމިންޖާ، މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ، 

އަހަރަށްވުެރ ގިނަ ދުވަްސ ވެަފއިާވއިރު،  800ފެތުރިގެންދިޔަތާ، އިސްލާން ދީނަށް މަގުފަހިވެ، ކޮިށގެްނދިޔަތާ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގަިއ ވަރަށް ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެިރން އުފެދިއްޖެ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ، 

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަްލއުސްާތޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވަނަ އަހަރު ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައީ 1980

ވަރަށް މަތިވެރި ިޙކުމަތަކާ ެއކީަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަރަިބ އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ހާސިލްުކރުމަށް މަގެއް ކޮަށިއގެންދިޔަ. 

ަދއި، އެ ތަުނގަިއ ުކރީގަިއ މި ޤައުުމގަިއ ކުރުއާްނ އެގޮތުން މަޢުހަދުއް ދިރާސަުތލް އިސްލާމިްއޔާ ިކޔާ ތަެންއ އުފައް
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ކިަޔވަމުންދިޔައީ ކޮން ާރގަކަްށކަން ނޭނގޭ ރާގުަތއް، އަރަިބ ރީތި ރާގުތަކަށް ބަދަލުެވ، ައދި ޙާފިޡުން ގިނަވެ، އަރަިބ 

ނޑުމެ ންނަށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރަްއވާފަިއވާ ގިނަ ދީީނ ޢިލްމުވެރިން އުފެދިގެންިދޔަ ތަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  30ފެނިގެންދިޔައީ. ނަަމވެސް ެއ  އަހަރު ފާއިުތވުމަށްފަހު ދެން އަިއ ވެިރކަމުގެ ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

ފެނިގެންދިޔައީ މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަްނގައި ޝިފާ ކިޔާ ބޭފުޅަކު ހުންނަވަިއގެން، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޝީދު ހުންނަވައިެގން އޭރުގައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ދެމުންގެންދިޔަ މަޢުހަދުއް މަޤާމުގައި ގ. ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަ

ނުޑކޮށް ހަލާކުކޮށްލުަމށް ޓަކަިއ، އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ޓަކަިއ  ދިރާސާތުލް އިސްލާމިްއޔާ ުފނޑުފު

ންތައްތައް އިންތިާހއަށް އިބްރާހީމް ޒަކަރިްއޔާ މޫސާ ކިޔާ ބޭފުޅަކު އެ ތަަނށް ލައްވަިއގެން އެ ތަުނެގ ކަ

ބޮއްސުންލަްއވާލި ތަން. ެއ ތަނަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޖަގަަހއަކަްށ ހެދި ތަން. އެ ތަނށް ލިބިފައިާވ، ެއކިެއކި މަސަްއކަތުްނ 

ހޯދައިދީފައިވާ ބިންބިމާ ެއއްެޗހި ސަރުކާރަށް ނަގަމުން ގެންދިޔަ މަންޒަރު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އޭރުަގިއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިަޔީއ، އެއީ ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ އަޅުގަ  ނޑުމެްނގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ހުރި ގޮތުން އަުޅގަ

ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ޕީން ށްދޭންކަންކޮޅުތަުކގަިއ މި ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރަންޖެހޭނެކަން. ކޮ

ލުމަށް ޓަކައި އިސްާލން ދީނުގައި ަކނަޑއަޅަިއ އަޑުފަތުރަމުންދިޔައީ. ޙަޤީޤަުތގައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ނައްތާ

ހަތް އުޑު މަތީން ބާަވއިލެްއިވ، ޤިޞާޞްގެ ހައްދު ފަދަ ަކންތައްތަކުގެ ަމއްޗަށް ސީާދ  هللا تعالىބަޔާންކޮށްފައި ހުރި، 

ހެނިހެން އޭރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ގ. ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ގޮންޖައްަސަވއި ރޭިޑޯއ ޚިޠާބުތަކުަގޔާިއ އެ

ނަޑށް މިހިރީ ފެނިފަ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އާދެ، ިމއަދު  ޕޯޑިއަމްތަުކގައި މަަސއްކަްތކުރަމުންގެންދިޔަ ތަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ޔުނިވަރސިީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި މި ތަން ބަދަލުވާން ފެށުމުން، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަެއއް މީހުން 

މުގެ ނިޔަތް އޮެވގެން އޭރުަގއި، ކުރީ ޒަމާނުަގއި ރަންނަމާރި އުފެދުނު ފަދައިން މުލިއާޭގ ބިރަކާ ނުލައި މަޖާކުރު

ތެރޭގައި އެފަދަ ކަންަތއްތަކެްއ ގ. ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދުގެ ޒަމާުނގައި އެ ރަންަނމާރި އަރަިއގެންދިޔަ ހިނދު، 

އި އިސްލާމީ ތަުޢލީމާއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެ ބިރަކާ ނުަލއި މަޖާކުރުުމގެ ިސޔާސަތުެގ ބޭނުމުގަިއ މި ތަނުގަ

ނައްތާލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތތަކެއްކޮްށ، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޓެރަރިސްޓުންގެ ނަމުގަިއ ލޭބަލްކުރި ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މަޖިލިސް ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންަނށް މިކަން، މި ފޮ ނިމީރުކަން ބޭރުގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލިބިގެންދާ ހިނދު، މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަ 

ޖެހެއޭ. މިއަދު ދީނީ، ތަޢުލީމީ ޢިލްމުވެރިން ގިަނވެއްޖެ. ާޤރީވެރިން ގިނަެވއްޖެ. ތަޤުރީުރދެއްވާ ބޭފުޅުްނ ގިަނވެއްޖެ. 

ކީ އެއީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމުގައި ގ. ކެެނރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިފަކުރި ކަމުގައި ވީނަަމވެސް، މިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ

އަހަރުެގ  13މިއަދު ޓެރަރިސްޓެްއގެ ގޮުތަގއި ކޯޓުްނ ސާބިތުެވގެން ޓެަރރިސްޓެްއގެ ލަޤަބު ލިބިފައި ހުރި މީހަކީ، 

  .ުޝކުރިއްޔާ މެދު ޝައްކެއް ނެތް. އަދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުަކމާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ، އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް.

 

 ދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަ

އާދެ، މިއަދަކީ ވަރަްށ އުފާވެރި، ތާރީޚީ ދުވަހެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާީމ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ 

ޔުނިވަރސިީޓއެްއގެ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، މިކަން ނިމުމަކަށް ދާނެ ދުވަސް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. 

ނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހަމައެ ާއއެްއކޮށް މި ފުރުޞަތުަގއި ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ޔާމީން هللا ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ، މި ަމޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިެދއްވީތީ ައދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮއނަރަބަލް ޢަބްދު

ނޑުެގ އަމިއް ލަ ނަމުގަޔާއި އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ނަމުގަިއ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުތަކަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަިދ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ެތއްެގ ިޞއްޔަދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ެއކިެއކި ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ަބލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝަޚް

ތަން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަ ފެނޭ. އަުޅަގނޑުމެން  ވެރިންތަކެްއ އިސްލާމީ ޔުނިަވރސިޓީތަކުން އުަފއްދައިދީފަިއ ހުރި

މޫން ރަީއސް އަލްއުސްާތޛް މައު މި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ބާނީ ކަމުަގއިާވ، ،މި ރާއްޖެއަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ

ްނ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަިއ، މިޞްރުެގ އަލްައޒުހަރު ޔުނިވަރސިޓީރީތި މިސާލެއް. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ވެސް އެ ަފދަ 

އަހަރުގެ  30އެްއކޮށް ދިގު  އަމާންކަމާއި ރައްކާތެިރކަމާ، ކޮޅަށްޖަހައި  ނިކަމެތި ހާލުގައި އޮްއވާމި ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް 

 ނެތް. ތަކެއް ކޮށްދެްއވާފަިއވާ ވެިރއެއް. ޝައްެކއްއެ މަނިކުފާނު މި ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ގިނަގުަނ ޚިދުމަތް މވެރިކަން

އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  މެ ކަމަކާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަންބޮޑުވަނީ އެން ،އަޅުަގނޑު ީމގައި ހިތާމަކުަރނީ

ޅެްއ ދުވަސްކޮ  މިަކމުގެ ފޮނިމީރު ރަހަ ފެންނަން ފަށައި މަދު ،އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުފެިދ، މިކަން ހިނަގއިގަނެ

ފަދަ ވެރިަޔުކ މި ޤައުމަށް ައއުމަކީ ހިތާަމހުރި ކަމަކަށް ވެދާނެ. ިމއީ  މި ފަދަ ޔުނިވަރިސޓީއެއް ުއވައިލާތެރޭގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ަރއްިޔތުން އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަްނޖެހޭ އެއް ކަންތައް ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. މި 

އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚެއްގައި ިމ  800ދެންމެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާުޅވި ފަދައިން އަސްލު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ؛ރާއްޖެ

ނުޑ  ގެދީނަށް އެންމެ ބޮޑެތި ލޮޅުންތަްއ ައއި ާތރީޚުމި ާރއްޖެައށް އިސްލާން  ރާއްޖެ އޮްތއިރު، ތެޭރގައި އަުޅގަ

ހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ވިސްަނންޖެމި މުއްދަތު. މިީއ ދިވެހި ރައްޔިތުން  ާއ،2012ާއއި  2008، ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ވެސް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް ފާހަގަކޮށްެލވޭ  ރައީސް. ނޑުމެންނަށް ކުރީ  ،އަުޅގަ  އަުޅގަ

ްއ ތެޭރގަިއ ގުުރއާނުގެ އެންމެ އަކުރެ ެއ އުޭޅ ކޮޓަރި، ޒަމާނުގަިއ މީހުން ބުނެއުޅޭ ިޖންނި މޮޔަވެފަިއ ތިބޭ މީހުން ގޭަގއި

. މިއީ ބުނެއުޅޭ ވާހަަކއެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ބަލައިލިޔަްސ ސް ޖިންނިއެއް ނުވަންާނނޭއިނަ
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ނުޑ ހިތާމަކުރަނީ ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ އެިކއެިކ  ން އެަބ ދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އެކަން ފާހަަގކުރަމު އަުޅގަ

ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް ދުނިޔޭގެ ޓެރަރިޒަމާއި މިއް މީހުންނަކީ ހާސިލުކޮށްގެން އުޅޭ ބައެ  ތަޢުލީމުޔުނިވަރސިޓީަތކުން 

ނޑުމެންނަށް  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަރަިއގަންނަ ެއކިެއކި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިންނަށް ވީތީ.  މި ރާއްެޖިއން ވެސް އަުޅގަ

އެއްކޮށް ނިންމާލަމުން  ނެތުމާމި މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. މަދު ވަގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި މާ ދިގު ވާހަކަތަެކއް ދެއްކެން 

ގެ ކުރިން ކަރަްޕޝަނާއި ފަސާދަާއއި އެިކއެިކ ކަންތައްަތއް މި ޤައުުމގަިއ 1މެއި  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން އޮީތ،

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ައޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކޭ. ދެއްވި ، هللاމްރާން ޢަބްދުފަތުރަމުން މި ދާ ޢި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ފުރުޞަތަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުޅާދޫ ދާ  ޝުކުރިއްޔާ  އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މް ރަޝާދަށް.ނާޡި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މް ރަޝާދުނާޡިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ިއސްލާމިކުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރިްއޔާ . يكم و رحمة هللا و بركاتهالم علالس  `. 

އަށް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލު ވަރަްށ ކުރު މުއްދަތެއްަގއި ވަރަށް އަވަހަށް މަސަްއކަތް ނިންމައި، 

ދަންނަވަން.  ބަރުންނަށް ވަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުފޮނުއްވައިެދްއވީތީ، ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި މެން

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން އިސްާލމިކުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިްނގާ އެޅިފައި ވަނީ މީގެ އެތަްއ  . އަުޅގަ

ސް . އެހެންަނމަވެސް، މި ބިލުގެ ބަހުއިމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަުމގައަހަރުތަކެްއގެ ކުރިން ރަީއސް މައު

މަރުޙަލާގައި ވެސް އަދި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މަރުޙަލާގައި ެވސް އެްއވެސް ވަރަކަށް މި ބިލުގެ ޙަޤީޤީ މުޞައްނިފުެގ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ކުރަނީ މި ބިލުގެ  ނޑުމެންނަކަްށ ނުދެއްކޭ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

އީސް. ޤައުމީ އެންމެހައި ޭބފުޅުންނަށް އަންގައިެދވޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ ޙަޤީޤީ މުޞައްނިފަކީ ކޮބަިއަކން، ކާުކކަން 

ައީކ ތުލް އިސްލާމިއްޔާދިރާސަ ށަހެޅުނުއިރު، ކުއްލިޔަުތއްަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހު 17 ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލު

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލުގެ  ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިާވ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ދަށަށް ދާ

ކުރަްއވަމުން ގެންދިޔަީއ، މަސައްކަތްޕުޅުއަފްރާޝީމް ޢަލީ  .ރއަލްމަރުޙޫމް ޑބަހުސްގެ މަރުޙަލާއިން ފެށިގެން 

ގެ ގޮތުަގއެްއ ޤައުމެކޭ. މި ަޤއުމުގަިއ ފެކަލްޓީެއއް  ަސއްތަ މުސްލިމު މިއީ ސައްަތއިން ،ވަކާލާތުކުަރްއވަމުން ގެންދިަޔއީ 

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭނީކީ. އަދި އެ ާދއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރަންޖެހޭނީ  ލާމިކު ތަޢުލީމުނޫނޭ އިސް އަުޅގަ

ކަމަށް ތަކުރާރުޮކށް  ޔުނިވަރިސޓީެއއް ހުންަނންޖެހޭނެ ނޫނޭ. މި ޤައުމުަގއި އިސްލާމިކު  ފެކަލްޓީއަކުން
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ސް އެ މަނިކުފާުނ އެގޮތަށް ަވކާލާތުކުަރއްަވއި، . ހަމަ އެފަދައިން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެވަކާލާތުކުަރްއވަމުން ގެންދެވި

ނޑު ގަ އިރާދަފުޅުން މިهللا އެ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތް   ގޮތުަގއި ކުއްލިޔަުތއް  ބޫުލކުރާވަނީ ކާމިޔާބުވެފަ. އަުޅގަ

 އަފްރާޝީމް ޢަލީ ކުރެއްވި  .ރކަްށ ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ ޑޔުނިވަރސިީޓއަ ރާސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ިއސްލާމިކުދި

ގޮތުން އިސްލާިމކު ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލެްއ  ގޮތުން. އާދެ، އޭގެ ަނތީޖާއެއްގެ މަސައްކަތްޕުުޅގެ ނަތީޖާއެްއގެ 

ނުޑ ކުރެވި، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، މިއަދަކީ އެ ބިލު ފާސްވެގެންފަރުމާ ދާނެ ދުވަސް ކަމަށް އަޅުގަ

އަފްރާޝީމް ޢަލީ  .ރބިެލއް ފާސްެވގެންދިުއމަކީ ޑޔުިނވަރސިޓީގެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިސްލާމިކުމީދުކުރަން. އުއް

އެ މަނިކުފާނުގެ ޛިކުރާ ދާއިމަށް ދެމިގެންދާނެ  ،ދިވެހި ތަޢުލީމަށް، އިސްލާމީ ތަޢުލީމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ިޚދުމަތްތައް

ދާއިުރ ަލކަށް ވާހަކަަދއްކަމުންީޓގެ ބިޔުނިވަރސި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއސްލާމިކު ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެެކން.

ދިރާސަތުލް އިސްާލމިއްޔާަގއި މަސަްއކަތްކުެރއްިވ މުވައްޒަފުްނގެ ޙައްޤުަތްއ  ޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކުްއލިޔަތުއްއަ

ނޑު ހިތަށްައރަނީ ކުއްލިޔަުތއްކޮބައިބާއޭ. އަ  މި އެއްެޗއްސަށް މި ސްލާމިއްާޔގެ ބިންތަާކއި މުދަލާ،ދިރާސަތުލް އި ުޅގަ

އިްނ ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ ކުއްލިޔަތުއް ދިރާސަތުލް އިސްލާމިއްޔާއްާބއޭ. އަުޅގަވީ ކީ

އޭ. މި ދަްއކަިއގެން މަސައްކަްތކޮށްގެްނ ދަތުރުކޮށްގެން ހޯދި ފަިއާސއަށް ގަތް ބިންތަކަށް ވީ ިކހިނެއްބާ ،ލިޔެގެން

އިްނ އެ ތަކެތި ކުއްލިޔަތުއް ިދރާސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ، ާވއިުރގައި އިކުއްލިޔަުތއް ދިރާސަތުލް އިސްލާމިއްޔާއަށް ލިބިފަ

އެ ބިންތަާކއި ެއ  ޔުނިވަރސިޓީެއއް އަންަނިއރުގައި އިސްލާމިކު  ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ހުރި ނެގި، ނެގިފައި

ޖެހޭނެ ކަމަށް ންމީގެ ދަށަށް ބަދަލުވެގެންދާއެއްެޗއް މި ހުރިހާ ، ދަލާއި އެ މުވަްއޒަފުންނާއެ މު އިމާރާތްތަކާއި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުރިްއޔާ  .އަޅުަގނޑު ދެކެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެޔުނިވަރިސީޓގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ  ހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކުިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން ދިވެ ޝުކުރިއްޔާ 

ށް ާވހަކަފުޅުދައްަކވަން އެިދވަަޑިއެގންނެވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ  3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ގަާވއިދުގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ. 

هللا ޢަބްދު ޙީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަމަތީން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޮނަދޫ  މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 

ވަނަ ކިޔުން އިްއަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  3ޔުިނވަރސިީޓެގ ބިލުގެ  ިއވާ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިއސްލާމިކުހުށަހަޅުއްވާފަ

ދަންނަވަން. މި ވަގުތު  ގެްނދިއުމުގައި ތި ދެއްވާ ެއއްބާުރލުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުށްމިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަ

ގިނަ ކޮމިީޓތަކެްއގައި މަަސއްކަތްަތއް ިހނގަމުން އެބަ ދޭ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ވެސް މަޖިލީހުގެ 

ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް މެންބަރެއްގެ ދާއިާރގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ  ،ގޮތަށް ބަލާއިރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ

ހުރިހާ ވާހަކަތަެކއް ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ  ގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ެބހޭ ބިލުތަކާއި އަދި ބިލުަތކާ
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ނޑު އަދި ދަންނަވާލަން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރިޔާސަތުން އަރުވަމުން ގެްނދާނަ ވަނަ މާއްދާއަްށ  54ން. އަޅުގަ

ކޮށް، ރިޔާސަތުން ވަނަ މާއްާދަގއި ހުރި ހުރިހާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތް 54ޢަމަލުކުރުމުގައި، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދިއުމުަގއި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރިޔާސަތުްނ ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ނޑައިލާނަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ކުރިައށް ގެންދާނީ  ގައި. އެީއ 1:30މިހާހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑައިލާނަން. ، 7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. މި ވަގުތު މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  10:01ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 7
 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ، 7. ޖަލްސާގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު الس الم عليكم

ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުެނގުމުެގ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދްއވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. 

 ( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ުދވަހުގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެޭރން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ، 7.1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން؛ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -7.1

ގޮސްފަިއވާ ކަްނކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މިއަދު ޯވޓަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ އެންމެ މައްސަަލއަކާ ގުޭޅގޮތުން. އެހެްނވީމާ، 

ޅުތައް ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮ

މެންބަރުން؛ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލަދެއްވުމަްށ 

ކަށް. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގައި ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މިއަުދ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ ވަރަށް ތާރީޚީ ވޯޓަ

ނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަޔާތުަގިއ ވެސް ވަރަށް ތާރީޚީ ވޯޓަަކށް އަޅުގަ

 ކު ވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްލާމިހުށަހަޅުއްهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ށް ނިވަރސިީޓގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަޔު

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 55. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66އަދަދު؛  މެންބަރުންގެ

ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަ

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، އެހެންކަުމން،  .55. ޖުމްލަ؛ 28ވާ އަދަދު؛ . ާފސްވުމަށް ބޭނުނ55ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވާފަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިސްލާމީހުށަހަޅުއް هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ންެގ ޯވޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުނިވަރސިީޓގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަށް ޔު

 ެވއްޖެ.އިއްތިފާޤުން ފާސް
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު، މަރުޙަބާއާިއ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. މެންބަރުންނަށް އައިްއޒަތްތެރި  އަދި ބަރުލަމާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޅުގަ

ދިޔައީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ވެްސ މި ސައްތައިން ސައްތަ މުްސލިމު ޤައުމުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފާސްވެގެން މި

ނޫނުގެ ބިލު. އިއްޒަތްތެިރ ގާކުރުމަްށ ޓަކައި ފާސްކުރަންޖެހޭ އިމުޤާަގއި އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީެއއް ދިވެހިރާއްޖޭ
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. ދިވެހި ލޮުބވެތި ރަްއިޔތުންނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ މެންބަރުންނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން
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