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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިއެންމެހަ ެދއްވިވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެން 13` މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ 

 ށް ގެންދަނީ ކޮމިޓީ އޯޕަންކޮށްތޯއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަޢާއްމުކޮށް އިދާރީ މައްސަލައިގެ ަވގުތުގަމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ވާނަމަ މީޑިާޔއަށް ދަޢުވަުތ  ކަުމގައި ންވީމާ، މީޑިޔާ އޮތްްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު.. ެއހެއްވާލަން. ނަމަވެްސ އިނޫންތޯ ބާ

އަުޅގަނޑުމެްނ އި ދީފައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދގެ އެޖެންޑާެގ ދެވަނަ ނުުކތާގައި ިމވަނީ ކުީރގެ ަބއްަދލުވުމެްއގަ

ދަްއކަަވިއގެން ވާހަކަފުޅު ޝަްނގެ ބޭފުޅުންނާއެއީ ޕެންޝަްނ އެޑްމިނިސްޓްރޭ .ގެންިދަޔ ނިންމުމެއްށްފާސްކޮށްގެން ކުިރއަ

ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބެމުން ައއި ެޕންޝަނެއްގެ ަމއްސަލަ އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޢާއްމު 

މަްޝވަރާކޮށް  ދެއްވުން އަދިއަށް ޖަވާބު ފް ޙަސަން ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީފަިއވާީތ އޭދަފުށީ ޔޫސުޅުއްވާފަރާތަކުން ހުށަހަ

ގޮތެްއ ނިންމުމާއި އަދި ެއއާ އެުކއެކުހެން އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ގޮތަށް ެއ މަޢުލޫމާތު އޮުޅންފިލުވުމަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ޖަވާބު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ . ދެން އޭގެ ެއްޑމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުމުންބެހޭ  ސިޓީއެއް ޕެންޝަނާ

އާދެ! މި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ކޮމިޓީގެ ަވގުުތގައި... މި އްޒަތްތެރި މެންބަރުކޮުޅގައި އެބައޮތް. އި ފައިލް

ގޮތަކީ ިމާއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިާވ ސިޓީއާ ގުިޅގެން ފުރަތަމަ ެއދުވަހު ފާސްކުެރވިގެންދިަޔއީ ދެ ގޮތެއް. ެއއް 

އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން ެއ  އަށް ހާޒިުރކުުރން. އަދި ޭއގެޅުންނާ ސުވާުލކުރުމަށް ކޮމިޓީގުޅުންހުރި ބޭފު

ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ބޭފުޅުން ޖަވާބު ދެއްވާފައި ެއބައޮތް މި މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލާ ބެހޭ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަ

ނޑު ުސވާލާިއގެން ކުިރއަށް ެގންދިޔައިްއޔާ ފަސޭހަވާނެހެން. ިތއްެބިވ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް އަުޅގަ އަށް ވަަޑއިގެންކޮމިޓީ

ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ޝުކުރިއްާޔ.

ތިން ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޗީފް  ދަޢުވަަތކަށް ަވޑަިއެގންނެވި ބައްދަލުކޮށްެލއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ

ޢަބްދުއްލަޠީފް މި ތިން ހަލީމް މަތު ސުޖާތާ ހަލީމްގެ އިތުރުން އަދި އޮފިސަރ ޙުަސިއންމަނިކު އަދި ފާޠިއެްގޒެކްިޓވް 

ތަކުން މި ަދއްކަނީ. ރެކޯޑު ިއ ތިއްެބިވ ކަމަށް ައޅުގަނޑުގެ ައޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވުުމގަބޭފުޅުންގެ 

އަށް ޢާއްމު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  އްދަލުވުމަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި ބައެނ

އްޒަތްތެރި ކޮިމޓީގެ މެންބަރުން އެ ގޮތަށް ތައް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާލުމަށް އިސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވި ބަެއްއ މަޢުލޫމާތު

އަދި އިތުރަށް ކަރުދާހުގެ ގޮުތަގިއ  ވަންޖެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކާފިލުއޮޅުންތި ބޭފުޅުންެގ އަރިހުން  ނިންމަވައިގެން

ބައްދަލުވުން. ދެން  އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދެިވގެްނ ގެންދާހޯދުމަށް ފާސްކޮށްގެން ންތައް ބައެއް ލިޔެިކއު ގެންނަވަންޖެހޭ 

 ދެްއވަން ޭބނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުޅުަތކެއް ވެފުޅުން ފުރަަތމައިނުން ވިދާޅު ތި ބޭ އިދެން މި މައްަސލައިގަ އަޅުގަނޑު 

ވަކިން ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސުވާލުތައް ކުރަްއވަްނ ގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންނަށް ވަކިވިދާޅުވެަފއި ދެން އަޅު

ގަނޑުމެންނަށް ެއއް ދެއްވީމަ ައޅުފުޅުން ނަން ވިދާޅުވެަފއި އޯޕަނިްނގބޭނުންފުޅުވާނެހެން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ތި ބޭ

 މަށް.ރުޞަތު އަުރވަން ުކރިއަށް ގެންދިއުފު ގަނޑުފަސޭހަާވނެ ކަމަށް ދެކޭތީ އެގޮތަށް ައޅު  ންންިދއުރިއަށް ގެކު



  

 

 ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ 

ނަމުގައި ނަން  މި ސަރުާކރުން ދެއްވާ ޕެންޝަންތައް މިބުނީ ތަފާތު ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ދޭ ޕެންޝަންތަކަކާ މިހާރު އެބަހުރި.  މަންޓްމޯލްިޑވްސް ރިޓާޔަރ އިދެއްވާ ޕެންޝަންތަކާ

ވެަފއި ޝަުކވާައކަށް ގޮތެްއަގިއ އޭނަގެ  ދެން މި ޢާއްމު ފަރާތަކުން މަޖިލީހަށް ލިޔެފައި އޮތް ިސޓީގަިއ މަިއގަނޑު

އޮންނަ ސިޓީއެއް.  ބޭތީވެ އަނެއްހެން ލިޔުްއވާ ފޮނުވާފައިއަށް ލިބެންވާ އެްއެޗއް ނުލިއޭނަގެ ނަޒަރުން އޭނަމިއޮންނަނީ 

ހަމައެކަިނ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސާ އިދެން އެކަމަކު މިހާރު އޮންނަ ސްކީމްގެ ދަށުން ނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެންނާ

ވެފައި މިއޮންނަނީ ދައުލަތުން ދެއްވާ ޕެންޝަންތަކެއްގެ ވާހަކަ. ެއމް.އާރް.ޕީ.އެްސގެ މެންބަރެްއ ށް މީނަގެ ޝަކުާވއަކަ

އެހެންވީމާ، މޯލްޑިވްްސ ވެސް ނޫން.  ވެސް ހުރި މީހެއް ވެަފއި އެމް.އާރް.ޕީ.އެސްއިން ރިަޓޔަރދެން ނޫން މީނައަކީ. 

ވާ މިއޮންނަނީ އަސާސީ ޕެްނޝަން ބައި އިނގޭތޯ. އަސާީސ އަށް ހައްޤު ޕެންޝަން ްސކީމްގެ ދަށުން އޭނަ މަންޓުރިޓަޔަރ

ސިވިލް ކުރިން އޭނަ އަދި ކަނޑައެިޅގެން އޮންނަ އުސޫލަކުން. އެ އޮންނަ  ށް ލިބިލައްވާއަ ވެސް އޭނަ ހާރު ޕެންޝަން މި

 ހަމަ އަށްވެސް އޭނަ  އަށް ދޭންޖެހޭ ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ލިބިވަޑައިގަންަނވާ އެްއޗެއްއިން ރިޓަޔަރކުރީަމ އޭނަސަރވިސް 

އައީ ސަުރކާރުގެ ވަޢުެދއްގެ ގޮތުން އެ  ފަހުން މިަނވަންޖެހޭ ގޮތަކަށް. ދެން އޭގެއެ ލިބިަވަޑއިގަން ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ

ހާސް  ވުރެން މަދުވާ ކަމަށް ވަންޏާމު ފަސްފިޔާއަށްހާސް ރު ަލތުން ލިބޭ އެއްެޗއް ފަސްޕެންޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި ދައު

އަޅުގަނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ ިވދާޅުވުމަކަށް މަށް ވިދާޅުވެަފއި އޮންނަ ރުފިޔާ ހަމަކޮށް ދެއްވާނެ ކަ 

 ފަސް .ސީނިއަރ ސިޓިޒަންސް އެަލަވންސެކޭ ކިޔާަފއި ދޭ ެއއްެޗއް. އެއީ ތަފާތު އަދަދުތަކަށް ެއ ހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން

އަްށ އަދަދެއް ލިިބވަަޑއިގަންަނާވ ން ވެްސ މީނައެހެންީވމާ، ެއގޮތު ހާސް ރުފިޔާ ހަމަކުރަން ދޭ އެްއޗެއް އެ އެްއޗަކީ.

ހާސް ރުފިޔާ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންެގ  އަށް ފަސްމީނަ މުޅިެއކުއެހެންވީާމ، އިނގޭތޯ. 

 އަށްނެ އެއްެޗއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. އޭނައަށް އިތުރަށް ދޭރޭންޖްމަންޓުގެ ދަށުން ދެން އޭނަނަޒަރުަގއި މިހާރު އޮތް އެ

ންޝަން ސްކީމަށް އަށް އެބަ ލިބޭ. އޭަނައކީ މޯލްޑިވްސް ރިަޓޔަރމަންޓު ޕެލިބެންޖެހޭ އެއްޗެހިތަކެއް ޭއނަ

ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން  މި  ،ދެ ހާސް ކުރީށް ނުވަތީވެ ނުވަތަ އޭަނ ރިޓަޔަރކޮށްަފއި ހުރި މީހަކަކޮންޓްރިބިއުޓް

ހޭ އެހެން އަދަދެއް ނެތޭ އަސާީސ ޕެންޝަން ފިޔަވައި. ދެން ދެން ލިބެންޖެ އަށްވާތީވެ މި ގާނޫުނގެ ދަށުން އޭނަކަމަށް

 ލިެބމުން ފޯރުކޮށްދެމުން މިހާރު  އަނެއްހެން އަށް ހަމަހަމައަށް މީނައަުޅގަނޑުމެން ދައުލަތުން ދެއްާވ ހުރިހާ އެްއޗެއް 

ލިޔުމުން ެވސް  ތަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ ގޮ ިތ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެބަދޭ. ދެން އަެނއްެހން ތަންކޮޅެއް ފަސޭަހއިން 

 އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ށް ހަމަ ސީދާކޮށް ބޭފުޅުންނަ އެ .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާނަންދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނުޑމެން އިއާ

އި ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގަ ވާލުތައް ނިްނމާލެއްވުމަށްފަހުގައި އަދި ައުޅގަނޑަށް ޤަރި ސުހު ވަންގުޅިގެން ކުަރއް މި މައްސަލައާ

ްއޒަްތތެރި މެންބަރުން މި ޕެންޝަންގެ މި އުސޫލުތަކާއި ުގޅުންހުރި ބައެއް ސުވާލުތައް އެ ފާސްކުރެްއވި ބައެއް އި

ލައިގެ ބޭރުން ވެސް ަބއެްއ ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ހިނގަމުންދާ ސީދާ މައްސަޤަ ފުޅުން ހުރީމަ އަޅުގަނޑަށް ބޭ

ފާހަަގކުރަމުން  ކަންއެކަންސުވާލުތައް ކުރެްއވުމުގެ ވާަހކަ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުުމގަިއ އެދުވަހު ދަްއކާފައި އޮތީމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަންއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާާލނީ. މި

 ފަރާތުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރުކުޅުދުއްފުށީ 

އަށް އަންނަމުން ދޭ އިނގޭތޯ. ދެން މި ބޭފުޅުންގެ މެދުނުކެނޑި އެބަ ކޮިމޓީ ަހމަ މި ޒާތުގެ މަްއސަލަތައް

. އެހެންވީާމ، ރުފިޔާ 5000އެބަ ލިބޭ  ހަރުވީމައަ 65ގެ ވަޒީާފއެއް އަދާނުކޮްށ ރިގއުމަންޓަކީ ެއްއވެސް ދައުލަތުއަ

. އެއީ ެއ ރުފިޔާ މި ކަނޑާލަނީއޭ ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ، އަށްސަތޭަކ ރުފިޔާ، އެއްހާސްށް ލިބޭ ތިމަންނަމެންނަ

މާ، ތި ްނ އެކަްނ ަވނީ އެހެން. އެހެްނވީވުރެން މި އަދަދު ޮބޑުވާީތއޭ. ރަނގަޅު މިހާރު ާގނޫނު އިން ގޮތުއަދަދަށް

އެބަޖެހޭ  އެއީީކެއއް. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ޙައްލެއް އްސަލަެއއް ކަމަަކށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ނުދެކެންބޭފުޅުންގެ މަ

ކޮށްފައި ހުންނަ ައހަރު ޚިދުމަތް 40ރުކާރަށް ބޫލުކުރެވޭ ސަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ޤަދޭންއަޅުގަނޑުމެން ހޯދައި

ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ  ފަސް ހާސްކޮށް މި ރުފިޔާ އެއް ނުވަސަތޭކަށްއަށް ލިބެންޖެހޭ މީހާ

 50 ،އަހަރު 40އެއީ ސަރުކާރަށް  .ބޫލުކުރެވެނީ އަދި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ކަމަށް ވިޔަސް ޤަ

އަހަރު ވާ މީހެކޭ  65ކޮްށ ހަމަ ކޮށްފައި ހުންނަ މީހެކޭ ސަރުކާރަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުޚިދުމަތްއަހަރު  30އަހަރު، 

ސިވިލް ސަރިވްސ  ވެސް ެއއް ބީދާއަކުން މިހާރު މިދަނީ. ދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުބަލުއްވާ މި އެހާ ބޮޑަކަށް އެ

ެގ ލިބޭ އެއްޗެއްތޯ ނޫނިްއޔަކާ އެ ކޮން ސްކީެމއް  މަށްނޫނިއްޔާ ސީނިއަރ ސިިޓޒަނުން ތެރެއިން ލިބޭ އެއްެޗއްތޯ

ރުކާރަށް. ކޮށްފީމޭ ސައަހަރު ޚިދުމަތް 40ނީ ތިމަންނާ ވާ. އެ ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނުބަލުއް ދަށުންތޯ އެ ބޭފުޅުން 

 ފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ހުރިހާ އެއްޗެއް ކެނޑިފައިރު ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކައަށް ލިބެމުން އައޭ ތިމަންނަ

ރުފިޔާއޭ. އެެހންވީމާ، މި އިޝޫ އެބަ އާޭދ  ފަސް ހާސްއަށް ވެސް ލިޭބ ތިމަންނައަށް ލިބެނީ މަސައްކަތްނުކުރާ މީހާ

ެދްއވައިފިްއޔާ ވަރަްށ ގޮތެއް މަނިކު ވިދާޅުވެދެން ިމއަށް ހަމަ ހެދޭނެއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ަވރަށް ގިނައިން. 

 ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ުސވާލުތަކަށް ގަނުޑކޮށް ވަކި  ނުވަތަ ގެންދެވޭނެ މި ވަކިވަކިން ވެސް ސުވާުލ ނޯޓު ކުރައްވަިއގެން ވެސް ކުރިއަށް

 ވާނެ. މަނިކު.އް ކުިރއަށް ގެންެދވީމަ ރަނގަޅު ވެސް ޖަވާބު ދެްއވިދާނެ. ބޭުނންފުޅު ގޮތެ

 

 ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ މު

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަސާސީ ފުރަތަމަ  ރިއަށް ޖެހިާލއިރު އިނގޭތޯެނއްހެން ތަންކޮޅެއް ކުމި އަ އިމީގައާދެ! 

ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން  2012ރުފިޔާ ދޭން ފެށީ. ދެން  ހާސް ދެޕެންޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި މި ާގނޫނު ފެއްޓުނުއިރު 

ރުފިޔާ ައާސސީ ޕެންޝަނަށް ހަމަޖެއްސީ. ސަތޭކަ  ރުފިޔާެގ ގޮުތގަިއ އިުތރު ތިން ސަތޭކަ ހާސް ތިން ދެނިންމަވާފައި 

ހާސް  އައިްސގެން މި ފަސްޓޮްޕއަޕެއް އަށް އެގޮތުަގއި އައީ ައނެއްކާ ސަރުކާުރގެ ވަޢުދެްއެގ  ފަހުން މިދެން އޭގެ

އްވެްސ މަސައްކަެތއް ނުކުާރ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން ހަމަ އެ އަޅުގަނޑު އި ދެން ރުފިޔާ ހިސާބަށް މި ގެނައީ. 

ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. ދެން އެކަމަކު މިކަންތައް މި އަިއ  ހާސް ފަސްދެވޭ ހަމަ  އަށް ވެސް އިންޕްރިންސިޕަލް އެބަމީހާ

ރޫީރ ފުދުންތެރިކަން ފުއްދާލުމަށް ގޮތަކީ އެ މީހަކަށް ޟަ ވާ  މްަގއި މިސާސީ ޕެްނޝަނެއްގެ މަފްހޫގޮތަކީ އިނގޭތޯ އަ

ިތބޭ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަކުން ރުގެ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެއގޮތަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ެއްއޗެއް ެއއީ. ދެން އަދި ސަރުކާ

ިމ ސޯޝަލް ެސކިޔުރިީޓ އެންގަަލކުން ކޮންމެެވސް ތޯ. އިމު ވެސް ގޯްސކަމެއް ނޫން ިއނގޭގަ ކީ ހަމައެްއޗެްއ ދެްއވުމަ

ދައުލަތުން އެްއެޗއް ދިނުމަީކ އަްށ އަސާސީ ބޭނުން ުފއްދުމަށް އޭނަނުކުރާ މީހަކަށް ލާިރއެއް ނުލިބޭ މީހަކަށް މަސައްކަތް

ބޮޑުިވ ވަަރކަށް މި ަމއްަސލަ ބޮޑުވަމުންދާނެ އިނގޭތޯ. ްތ ަކންނޭނގެ. ެއކަމަކު މި އަދަުދ ހަމަ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮ

ލިބުނީމަ އަށް ރުފިޔާ ފަސް ހާސްތިންސަތެކަ  ދެ ހާސްތިންސަތޭކަައށް،  ދެ ހާސް، ރުފިޔާ ދެ ހާސްމިހާރު އެހެންވީމާ، 

އިނގޭތޯ. އެ އިތުރަށް ހޯދަން  ނެްއހެން އެ މަސައްކަތްކުރެވޭނީޑަށް މި ތަފާތު ކަމަށް ދައްކައިގެން އަމި މައްސަލަ މާބޮ

 ކަމަކާ  ފަރަޤު ކުަޑވާތީވެ އެެއ ވީމަ ލަތުން ދޭ ެއއްަޗކާ އެ އެްއޗަކާ ވާނަމަ ދައުއަދަދު ތަންކޮެޅއް ކުޑަ ައދަދަށްއެ 

ދެން މީގަ  .މިކަމާ މީހުން އުޅޭނެ ކަންނޭނގެ ފަރަޤު ބޮޑުާވވަރަކަށްއެ ދައުލަތުން  މަކުމާގިނަ މީހުންނެއް ނޫޅޭނެ. އެކަ

ެއކަމަކު އަެނއްހެން ކަމަށް.  އްެޗއް ދަންނަވަން ދަތި މިއަށް ަޙއްލުކުރާނެ ދެން މިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން އޮފީހުން ވަކި އެ 

އަެނއް މީހާ އެއީ ބުމުން އެްއޗެއް ލި  އެހެން މީހަކަށްވަންޏާ  ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާ ކަމަށް

ވެސް ނުވާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން އަސާސީ ޕެންޝަނަކީ އެ އަދަދު ކަނޑަެއޅުމަކީ ވެްސ ވެގެން ޝަކުާވއަކަށް 

 ފަސް ހާސް އެއީ  .ދެްއވާ އެްއޗެއް އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮުތގައި ދައުލަތުގެ ކަމެއް އް ނޫން.އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަމެ 

ރުފިޔާ ވިޔަސް ވެސް އަުޅގަނޑުެމންގެ އަނެއްހެން މައްސަަލއެްއ  ންސަތޭކަތި ދެ ހާސްވެސް އަދި  ރުފިޔާ ވިޔަސް

  އެ ެއއްަޗކީ. ނެތް. ސީދާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ އެްއޗެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ންނަވަން.ޢަބްފުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ުސވާލުތައް އެްއކޮށް ނިންމާލަދެއްވުމަށް ދަ

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ވެސް އަށް އަހަރުެވފައި ހުންނަ މީހާ 40މިބުނާހެން މި މައްސަލަ ހަމަ ނުކުންނަނީ އިނގޭތޯ.  ހަމަ ދެން އަޅުގަނޑު

ރުފިޔާ. ެއހެންވީމާ، މިކަން މިީއ ހަމަ  ފަްސ ހާސްއެްއވެްސ ޚިދުމަތެއް ނުކުރާ މީހަކަްށ ވެސް ރުފިޔާ.  ފަސް ހާސް

މަޖިލީހަށް ވެސް ހަމަ ލިޔަމުން އެ ބޭފުޅުން އެ  .އަށް ވެސް ހުށަހަޅަމުން މިދަނީކޮމިޓީހަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން 

ޅުންނަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ އެ ބޭފު ހަމަ ކޮމިީޓގެ ބޭފުޅުން ވެސް  އިބޮޑަށް މީގަގެންދަވަނީ. ދެން މި އަުޅގަނޑަށް ހަމަ 

ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ، ، އެއްހާސް ރުފިޔާވަރަށް ކުދިކުިދ ޕެންޝަންތަކެއް.  ހުރި ޕެންޝަންތަކަކީ އިމި ކުރީގަ ،އެ ލިބޭ

ކުރާ ފަސްހާހަށް ޕްލަސް މި އެ ަބޔާ އެްއކޮށް ދިނުމުގެ ިވސްނުމެްއ އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންުގޅެނީ. .ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ

ރުފިޔާ ލިބެންޏާ މި އޯލްޑް ޕެންޝަނުން އެ ލިބޭ  ހަ ހާސްއެ ސީލިންގ ބަލާފައި ދި ގޮތަށް އެބައި އިނގޭތޯ. ދެން

 އްެޗްއގެ ވާހަކަ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިެވސް ހެދިދާނެ އިނގޭތޯ. މި ދައްކަނީ ވަރަށް ކުޑަ އެ  ބައިން އުނިކުރާ އުސޫލެއް

ވަރަކަްށ ނުކުރާ މީހަކާ އެއް ފެން ތްކުރީމަ ހަމަ ޢާއްމު ޚިދުމައަހަރު ޚިދުމަތް 40، އަަހރު 30ވެސް. އެ ބޭފުޅުން 

އެހެންވީމާ، ހަމަ އެކަުމަގިއ ކަމެްއ ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އާދޭ އިނގޭތޯ. ވަސް ކަހަލަ ހިތުގެ ނުތަނަލިބެންވީމަ ކޮންމެވެސް 

ްއ ދެެކވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތެ މަނިކުއަޅުގަނޑުމެން ެވސް ހަމަ މިއަދު މިކަމާ މަޝްވަާރކޮށްލަްނ ބޭނުންވީ. އެ ކަުމގަިއ 

 އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ހަމަ 

 

 ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ މު

 ހެން ވަރަށް ކުަޑ ޕެންޝަންތަކުގައި، ކުީރގެއަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ދައުލަތުގެ އަނެއްހެްނ ތިވިދާޅުވި އިއާދެ! މީގަ

ބައި މުސާރަ. ހަމަ ައހަރުވީމަ  40، ވީމައަހަރު  20. އްވަމުން ގެންދިޔަ ޕެންޝަންަތކެއްވީމަ ދެއަހަރު  20ޕެންޝަނަކީ 

ފަހުްނ ދެން ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ލިބެނީ. ޕެންޝަން ލިބިފަިއ ހުރީމަ  އިހަރު މީހުންނަށް ކުރީގަ  ވަރަށް ދެން

ނުގައި ެވސް ހާސް ރުފިޔާގެ ޕެންޝަސޯޅަރުފިޔާ  ފަނަރަހާސްހުރެގެން  އަހަުރގައި 20ފަހުން އައިސްފައި ހަމަ އެ 

ބޭުފޅުން އެބަ ތިއްެބވި. އެހެންީވމާ، އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ދަުއލަތުން ދެއްވާ ޕެންޝަންެގ  ކޮށްފައި ިތއްބަވާރިޓަޔަރ

ފަްސ އަނެްއކާ އަެނއް  ކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށްއަހަރުަގިއ ރިޓަޔަރ 25ލާން ވެއްެޖއްޔާމު  ފަސް ހާސްމައްޗަށް މި 

ވިޔަްސ ތިހެން ހެއްދެދޭންވީމަ ވެސް ހަމަ އެ ސުވާލު އުފެދޭ. އެކަމަކު ކުޑަ މީހާގެ އެންމެ ކުަޑކޮށް ލިބޭ މީހަކަށް  ހާސް

 ދެ ހާސްބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މާބޮޑު ަމއްސަލަެއއް ނޫން ލަައަކށް ނުވޭ. އަުޅގަނޑު ވެސް ޤަވެސް އެ މާބޮޑު ަމއްސަ

އަޅުގަނޑުމެން  އް މައްސަލަެއއް ނެތް. އެކަމަކުއަށް ދެއްވުމަކުންނެ ފިޔާ އޭނަރު ފަސް ހާސްއިތުރު  ރުފިޔާ ލިބޭ މީހަކަށް

ވީމަ ކޮންެމެވސް ގޮތަކަށް އެ ކަނަޑއަޅާަފއި އެ މިންގަނޑު ނިންމައި ކުރަން ތިބޭ ބައެއްމްޕްލިމަންޓުމި ގާނޫނު އި



  

ކު އެްއގޮތަކީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މުޅި އެތި އަާސސީ ދެއްަވއިފިއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ަމއްސަލަެއއް ނެތް. ދެން އަަކމަ

ރުފިޔާ ކަމަށް ހައްދަވާފައި ނިންމާލެއްވުން ެއއީ ެއްއގޮތް. އޭުރން ތަފާތު ޕެންޝަންތަކެއް  ފަސް ހާސްޕެންޝަނަކީ 

އެީއ  .ނެއަސާސީ ޕެންޝަނަާކ ައުޅގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާ އިދައުލަތުން ދެްއވި ޕެންޝަނަކާ  .އިނގޭތޯ އިނުހުންނާނެ މީގަ

 ވާތީ.ގެ މަތިން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކަށްއެކަމަކު އެއީ ތި ބޭފުޅުންގެ ައނެއްހެން މަޝްވަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.ޝުކުރިއްާޔ. އި 

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

މަޢުލޫމާތެއް އެރުވުމަށް ޓަކައި ެޕންޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ރިްއޔާ އައާދެ! ޝުކު

ވަަޑއިގެންެނވި ތިން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަށް ދެންމެ މަނިކުގެ ވާހަކައިން 

ވެސް މިހާރު ޕެންޝަންގެ ނިޒާމު އޮތީ އެންެމ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެްނ ހިނގައްޖެ އެއް ކަމަކަށް ހަމަ ގައިމު

ކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވިދާެނ ވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަރުދަނާހަރުދަނާކޮށް ނޫންކަން. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފު

ޔަސް ނުކުިރޔަސް ބޫލުކުރިވިޔަްސ ޤަ ގޮަތއް މަސައްކަތަީކ ކޮބައިތޯ؟ ެއީއ އެްއ ކަންތަްއ. ދެން މިހާރު ކޮންމެ

ވާހަަކއަކީ މި މަސްކިރާފައި ލިބޭ ފައިާސއެޭކ އެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންަނށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޕެންޝަންގެ 

އެ ފާހަގަކުެރްއިވ  ވެސްވާހަކަަތކެއް. ެދންމެގެ ހިތްތަކުގައި ސިފަުކރެވިފައި ހުރި މީހުން މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ގޮތަށް 

އް ވަންދެކަ ދައުލަަތއް އެަތއް ޒަމާނެ ،ވަންދެންއަހަުރ ދުވަސް 20 ޅިފައި ނެތީމަފަދައިން އުސޫލެއް ކަނަޑއެ 

ހުރުމުެގ  ވޭ.ިނޔަތަކަށް ކުީރގައި  ވަރެްއގެ ެވސް ކޮންމެވެސްހުރުމުގައި ކޮންމެ މީހެްއގެ ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ދެމި

މުގެ ިނޔަތަކަށް ވެސް ޭވ ނުިދއުޫދކޮށްފައި އެހެން ތަނަކަށް އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ވަޒީފާ ނީ. ސަބަބުން ލިބޭ

 މި ޝަުކވާ ވެސް މަިއގަނޑު މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޕެންޝަންގެ ތެރެއިން ލިޭބ ެއއްެޗއް ލިބުން. އެހެން ޮއއްާވ 

އިމު ވެސް އެންެމ އެނގޭ އެްއަޗކީ ހަމަ ގަ ންީވމާ، އަުޅގަނޑަށްގޮތެްއގައި ައއިސްފައި މިއޮތީ މި ސަބަބާ ގުޅިގެން. އެހެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުރު  އިދިމާލަށް އެ ލިބޭ ފައިސާ ޕެންޝަންގަ ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އްޔިބޮޑަށް ރަ

އިުރަގއި މިދެންނެވި ގާނޫނުގައި ހަމަ ވަރަށް ސާފު ބަހުން އި އޮތްކޮށްފަމަ ލިބޭ ފައިސާގެ ާވހަކަ ބަޔާންއަދާކުރީ

ންމެ ކުޑަ ޒައްެރއްެގ މިންވަރު ލިުބނަސް އޭތި ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަުތގެ އެހެން ތަނަކުްނ ކިތައުދަ ށްފައި އިނދޭބަޔާންކޮ

ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން މި ދެންނެވިހެން ގާނޫނުތަކުގެ ުކރިން މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެްއ 

އެއް ގޮުތގަިއ ބަޔާންކުރެވިަފއި ނެތުން އެީއ އަުޅގަނޑުމެނަށް މިކަމުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ދިމާެވގެން އުޅޭ މައްސަލަ 

ުތގައި އެބަ މަސަްއކަތްތަެކއް ޤަޤީޙައަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އެެހންވީމާ، މިކަން ރަނަގޅަށް މިކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި 



  

ވަނަ ުސވާލެްއ ގޮަތށް މި މައްސަލަ މަޖިލީހަްށ  2ކުރަންޖެހޭކަން އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަވޭ. ދެން ސުވާެލއްެގ ޮގތަށް 

ން އޮފީހުން މި ކަމާ ސުވާލެްއކޮށްގެން ޖަވާެބއްދީފަިއވޭތޯ. އެ ކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހެޅިއިރުގައި ޕެންޝަ

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ޕެންޝަން ޑަބަލްކޮށް ލިބޭ ވާހަކަތަކުގެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް. މިހާރު ވެސް މި 

މިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ނިމި މިއަުދ ބިލު ކޮ 3ވަގުތަްށ މިއަދަކީ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ވެސް ކަމާ ގުޭޅ 

ބިލެއް އެބައުޅޭ. އެއީ ހަމަ ޕެންޝަނާ ގުޅުންހުރި.  3ބޫލުކުރެޭވ ޤަމައަށް ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާސްވުމާ ހަ

ްސ ކޮށްފައި ހުރި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންެގ ތެރޭަގއި މި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ލިބެުމންދާ އަދަދުގެ ފައިސާ ވެރރިޓަޔާ

ކު ޕެންޝަން ފަންޑްގައި ތަކުރާުރކޮށް އެ ވަކި ގޮތަކަށް ކެނޑޭނެ ހަމަތަކެއް މިއަދު އެބަ ބަޔާންެވގެްނދޭ. އަދި ހަމަ އެއާ

އަޅުގަނޑުމެނަށް އެންމެ ބޮޑަްށ ރައްޔިތުްނގެ ހިތްތަކުަގއި ަކންބޮޑުވުން އޮްތ ކަމަކީ އެ ަފއިސާ ކޮންެމވެސް ގޮތަކުން 

ބޫލުކުރާ ޤައެބަ ޮއންނަންޖެހޭ ކަމަށް  ންވެސް ގޮަތކުން އޭތި ޭބނުންކުރެވޭނެ ގޮެތއްއަތްލެވޭނެ ގޮތެއް ުނވަތަ ޮކމެ

. އެހެންވީމާ، އެ ކަން ވެސް މި ކުެރވިގެންދަީނ ރުން ވަނީ އެ ދޮރު ހުޅުވާލެވިފަބޫލުކުރުމުގެ ތެރެއިން މިއަުދ ސަރުކާޤަ

ާރ އޮފީހުަގއި ބޭުފޅުން ހުރިތޯ މި ކޮމިޓީގަިއ ތެރޭަގއި ޕެންޝަްނގެ މަސައްކަތްކު ކިހާވަރެްއގެ ކަންބޮޑުވުެމއް ޭއގެ

ދެން ކަމާގުޅޭ ބިލު ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން އަިދ ެއ ކަން ބަލާފައި އޮތްކަމުަގިއ  އަުޅގަނޑުމެންމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި 

އެ ވާހަަކ ވީނަމަވެސް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ބަހެއް ެއކަމުަގއި ވެްސ ހަމަ ބޭނުންވާތީ 

ބޫލުކުރާ ހަމަައކީ ދިގު މުއްދަަތކަށް މީހަުކ ޤަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

މަސައްކަތްކުރީ ޕެންޝަްނގެ ނިޔަތުގަިއ ކަމަށް ވަންޏާމުން އެ ެއއްކޮށް ކެނިޑގެންދާިއރުގައި އެބަޖެހޭ ތަންކޮޅެްއ 

 ވެން. ޝުކުިރއްޔާ. ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން އެކަން ުކރެ

 

 ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ މު

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މި ޕެންޝަން އޮފީހުން މި ގާނޫނު ހިންގަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

ގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ ސަރުކާާރ ހާމަނައިޒޭޝަން ވިސްނުމެްއގެ ތެރޭ

 އިރުަގއި ިސވިލްއި ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެޕންޝަން ގާނޫނު ފުރަތަމަ ުވޖޫދަށް އަނމަޝްވަރާކުރަމުން މި ގެންިދަޔއީ. އެ

އަނެއްހެން ޕެންޝަނެްއ  ސަރވަންޓުްނނަށް ސަރވިްސގެ ގާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފައި އޮްތ ަގާވއިދެްއގެ ދަށުން ސިވިލް

ޕެންޝަން. އޭގެ ފަހުން އައި ގާނޫނު، އޭގެ ކުރިން އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް  މަންޓްރދެމުން ގެންދެވީ ރިޓަޔާ

ވެސް ހަމަ އެ އުސޫލުްނ ޕެންޝަން ދެމުން މި ގެންދިޔައީ. ޭއގެ ފަހުން ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު ދަށުން 

މެންބަރުންގެ ދަށުން އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި ގޮތަށް މަޖިލިސް މެންބަރުން  ފަނޑިޔާރުންނަށް އަދި މަޖިލީހުގެ

ދޭ  އިނާޔަތެއް ެއހެން ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާމުން އެ އެްކސްކްލޫްޑކޮށްފަޢިލަތުން ދެއްވާ އު އެކަމަކު ދަ  ނާޔަތްދެއްވީ.ޢި

ހުރިހާ ގާނޫނެއްގަިއ  ބަރުންނަށް އޮތް ގާނޫނު. އެހެންގޮތަށް ހަމައެކަނި އޮތް ގާނޫނަކީ ވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެން



  

ނާޔަތެއް ޢިލަތުން އަދި އެހެނިހެން އުން ެވްސ ހަމަ ލިބޭ ގޮތަށް ދަނާޔާެތއް ލިބޭއިުރ އެމް.އާރް.ޕީ.ެއސްއިޢިއެ ދެއްވާ 

ޝަން ހަމަ ނައިޒޭއަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ހާމަ ވާތީވެމާ، ޑަބަލްކޮށް އެ ކަްނތައްތައް ލިބޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. ެއހެންވީ

ބިލެއްގެ ސިފަިއަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުން މިހާރު ވެސް އެބަ ގެންދަން. ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ތެޭރގަިއ 

ކޮންމެވެސް ވަރަށް އެ ކަމަށް މަސައްކަތްކުެރވިފައި އަުޅަގނޑަށް ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ިމ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އޮތީ. ދެން އަދި އެކަަމކު  އިހުރި ކަމަށް ިވދާޅުވެފަ އިްސ ނެންނެވިފަޕޮލިސީ ޑިސިޝަންތަެކއް ވެ

ގަނޑުމެން ވެްސ . އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުން ހާމަނައިްޒކުުރމުގެ ގޮތުން މިހާރު ކުެރވޭ. ދެން އަޅުނާންނާތީވެ އޭތި

ޭވނެ މި ގޮތަށް އެ ކޮންމެ ތަކެއް ުނގެންދެލަަތކަށް ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތަށް ސިސްޓަމްސްއުދެކޭގޮުތގައި ދަ

މަށް ވަންޏާ. ވެސް ރަންުކރަމުން ގެންދާ ކަ ްއވަމުން އަދި ެއމް.އާރް.ޕީ.އެސްޓިއުޝަަނކުން ޕެންޝަނެއް ދެޓިއިންސް

 ދީފައި އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން އެ 7އަށް ހަމަ ކޮންމެ މުވައްޒަފެްއގެ ހައިސިއްަޔތުން އެބަ %އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް

ދެްއވާ. އަޅުގަނޑުމެން ެއ ފައިާސ  7ސަރުކާރު ވިޔަސް އަދި ުނވަތަ އެހެން ތަެނއް ވިޔަްސ ވެސް އެ %

އަހަރު  65 އަޅުގަނޑުމެން އެ މެނޭޖްކޮްށގެން ޕެންޝަން ދެމުން މި ގެންދަނީ. ޭއގެ އިތުރުން ހަަމ ކޮންމެ މީހަކު

ޕެކޭޖަކާ ަނގަިއގެން ިމ  ކާއި ސަމާޕްށްފަިއ ލަމްކޮރލަތުެގ އިންސިޓިިޓއުޝަނަކުން ިރޓަޔާއުފުރުމާއެކު ކޮންމެ ދަ 

ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަނީ ހަމަ މުޅި އުމުރަށް. އެހެންވީމާ، މި ޑަބަލްކޮށް ގެންދެވޭ ކަމަށް ަވންޏާމުން ގިނަ މިއަދު އަދި 

ށް ހީވަނީ އެ ނޑަދެތިން ހަތަރު އަހަރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް ކެރިކުޅަދާނެ ިވޔަސް ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ާތނގައި އަުޅގަ

ސްކުރުމުެގ ނުފޯރާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަެމއް. އެހެންވީާމ، އެ ކަމަށް އަނެއްހެން ެއޑްރެކަން ހަމަ އަތް

މު ކަމެއްހެން. އެ މަސައްކަތް މިހާރު ންއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މުހި ކުރުމަީކ މިހާރު ވެސްގޮތުން އެ މަސައްކަތް

ނޑަްށ ހީވަނީ. ދެން ފަހުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި މިހާރުގެ ޕެންޝަން ގާނޫނަށް އެބަ ކުރަްއވާހެން އަުޅގަ

ޙަކީ އަނެއްހެން ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވެސް ހަަމ މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބޮުޑ ލާގެންނަ މިހާރު އިޞްލާޙު. ެއ އިޞް

ރެ އެއަށް އަނެއްހެްނ އަތްނުލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަނެއްހެން ނުތަނަވަސްކަމެއް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުގައި. ެއއީ ފައިސާ ހު

ބާރާތުން ިކާޔ ކަމަށް ވާނަމަ ބެނިފިޓް ޢިއަހަރުވުުމގެ ކުރިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ  65މި އޮންނަނީ 

ންނަށް އަުޅގަނޑުމެ އްުތގައި ގެދޮުރވެރިކުރުމުެގ ބިލެސްކުރުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއގެ ގޮންއެންހޭ

ނައިބު އޮފީހާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްަކތްކުރިން މި ބިލުގައި ވެސް.  ރަސަރުކާރުން މިހާރު އަޅުގަނުޑމެންގެ ހަމަ ބަންޑާ

މު ކަމެއް. ެއީއ ންނަގއި ހަމަ އެކަން ުކރުމަކީ މުހިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ސަޕޯޓްކުރާ ބިލެއް. ކުރިއަށް އޮތް ތާ

މު ކަންތައް. ންމިހާރު ރާއްޖެއަްށ އެންމެ މުހި ިއ ހަމަ މި ގެދޮރުވެިރކުރުމަކީ ހަމަ އެންމެއެންމެ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގަ 

އްޖަށް ދިއުން ކިޔަވަން ޙައަޅުގަނޑުމެން އެބަ މިސާލަަކށް  ދެން އެނޫން ކަންތައް ވެސް އެބަހުރި. އެ ކަންތަކަށް ވެސް 

މަުކ އަުޅގަނޑުމެން ެއނުއިޓީެއއް ދިނުމުގެ ތެެރއިން ނުވަތަ އެހެން ކަންަތއްތަކަށް ވެސް މީހުން އެބަ ބޭނުްނވޭ. އެކަ

ހި ވެސް ނިމި އެްއޗެ އިމިހާރު އެ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެަބ މަސައްކަްތުކރަމުން ގެންދަން. ޭއގެ ޑްރާްފޓްތަކާ



  

ނގައި މީހަުކ ނައިބު އޮފީހާ ވެސް އެ މަޝްވަރާކުރަމުން. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތްތާ އަޅުގަނޑު މި ގެންދަނީ ބަންޑާރަ

ކުރާއިރު ޖުމުލަކޮށް ަގނޑުކޮށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާެއއް ހޯދައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުރިއްޔާމުން އެ ކަމަކަށް ރރިޓަޔާ

ންަތއް ވެސް ނިންމާފައި އެބަހުރި. އުން އެހެން ޕްރޮޑަކްޓެްއގެ ލިެޔކިވެސް ެއޑްރެސްކުެރވޭ ގޮތަަކށް އަޅުގަނޑުމެ

ނައިބު އޮފީހާ ގުިޅގެްނ ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން.  ތް ވެސް އެބަ އަެނއްހެން ބަންޑާރައެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަ

ން ފާސްވާ ގޮތަށް ެއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވޭ މި ހައުސިންގ ބިލު އަނެއްހެ

ވަރަްށ މެންބަރުން ޖަމާކުރުމަށް ވެސް ލިބޭ އްޔާމުން ައޅުގަނުޑމެންގެ މި ބުނީ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ފައިސާ ގެންދެިވއްޖެ

ނުަވތަ ފައިސާ ނުދައްކާން އުޅޭ ރިލެކްޓަންސް ވާނެ އިނގޭތޯ. މިހާރު މި ވާގޮތަކީ އެ ބައެއް ބޮޑު އަނެއްހެން ބާރަކަށް

ގެން ވީމަ ނޫނީ ފައިސާ ނުލިޭބނެއޭ ނުވަތަ ޭއގެން ފައިދާެއްއ ކުރަނިއްެޔއްނޫނޭ ިކޔައި  65ބަޔަކު ވެސް އެބައުޅޭ. ެއއީ 

ވެސް އެަބއުޅޭ ބޭރުތެރޭގައި. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ކަންތަކެއް މެންބަރުންނަށް ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމުން  އުޅޭ ބަޔަކު

 ވާނެހެން. މަަސއްަކތަށް ލިބޭ ފައިދާއަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ވެސް އޭގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިރު ޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .ރާތުން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމެގ ކުރީގައި ދަންަނވާލާނަންޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަ !އާދެ

ބޫލުކުރާގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ަފއްޓަމުން ދަންނަވާލިހެން އަުޅގަނޑުމެްނ ޤައަުޅގަނުޑ ކުރެްއވި ުސވާލުަގއި އެއް ުނކުތާ 

ދެމެދަށް އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ  ކުރެވޭ މަޝްވަރާއާ ށް މި ކަމަށްއަދި ރޯޑާކޮ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މައްސަލައާ

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަްށ ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ސުވާލުކުެރްއވިހެން. 

ވިޯތ. އޭަނއަށް ސަން ތި ބޭފުޅުންގެ އޮފީހަށް ސިޓީއެްއ ފޮނުއްޙަ ސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޔޫޞުފް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައް

އެްއވެސް ޖަވާެބއް ދެއްވިަފއިޭވތޯ. އެކަހަލަ އެްއވެސް ރެކޯެޑއް އޮތްތޯ ނެތްތޯ އަޅުގަނޑު ބޭނުން ޗެކްކޮށްލަން. އެީއ 

ކޮމީޓީގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކޮްށލަން. އެ ސުވާލު އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރެްއވިގެން. 

 ޖަވާބުނުދެއްވީތީ އެހެންެވގެން.

 

 ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ މު

އަޅުގަނޑަށް ކަނަޑއެިޅގެން ެއ ސުވާލަށް ޖަވާެބއް ހޯދައިގެެނއްނޫން އަިއއްސަ ހުރީ. ެއކަަމކު ހަމަ ގިނަ ފަރާތްތަކުން 

ތިކުރައްވާ އިނޭގތޯ. ހަމަ ޕާސަނަލީ އަޅުގަނާޑ ބައްދަލުކޮށްފައި ވެސް ެއ އެބަ އެ ސުވާލު ައޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަ

ވާހަކަދަްއކަވާ. ހަމަ އަޅުގަނުޑ މި ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވި އެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑު މި އަރުވަނީ އަނެއްހެން އިނގޭޯތ 

އެކަމަކު އަުޅގަނަޑކަްށ ެވސް ލިޔުްއވާފައި ޮއވެދާނެ އިނގޭޯތ.  އިއެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ެއހެންވީމާ، މީގަ



  

ކަނޑައެިޅގެން ާއއެކޭ ދަންަނަވން ނޭނގެނީ ޖަވާުބ އަެނއްހެން ސުވާލު ހޯަދއިގެން. ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން ިލޔުްއވާފަިއ 

 ވެސް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑާ ބަްއދަލުކުރައްވާ އެ ވާަހކަ ދައްކާަފއި ވެސް އެބަހުރި އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު. ޟްއެމްގެ ފަރާތުން ރިޔާޕީ.ޕީ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރަޝީދު  ޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ ވިލުފުށީ

ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ޝުކުރިއްާޔ ލީޑަރ. އަިދ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދަޢުވަަތކަށް ަވޑަިއގެންދެްއވީތީ ަވރަށް 

ކެއް ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަޢުވަތަަކްށ ގައި ކޮމިޓީން ސާފުކުރަން ބޭނުން ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައި މައްސަލަ

ވަަޑއިގެންެނވީތީ ވަރަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. މި ކަމުަގއި ެދން ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ވަަރށް ބޮޑެތި ކަންބޮުޑވުންތަެކއް 

ށުން މިހާުރ މްގެ ދައަދި މެްނބަރުންގެ ތެރޭަގއި ވެސް ކަންބޮޑުވުންތަްއ ހުރިކަން. އަދި މި ސްކީ ތަެކއްހުރި ކަންތައް

މު ބޭނުންތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ލިބޭެނ ވަސީލަތްތަެކއް ެވސް ހަމަޖެހިގެން މި ދަނީ. ދެން މިއަދު ންވަރަށް މުހި

މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ފާސްކުރެވޭ މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ރަްއޔިުތންނަށް މި ދިމާވެފައި އޮްތ 

އްލެއް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއާއެުކގަިއ މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެްނ ޙަޔާވަހިކަމަށް ބޮޑު ކަމަކީ ބޯހި އެންމެ

ދައްކަންފެށުމާ ގުިޅގެން ރައްިޔތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ޮބޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ތެރެިއްނ 

ރު ޕެންޝަން އޮފީހުން މި ކަމުގައި ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ. ބައެއް ކަންަތއްތައް އަޅުގަނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާ 

އެކު ގިނަ  ރުފިޔާ. ދެން ހަމަ އެއާ 5000އަަހރު ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ  65މިސާލަކަށް މިހާރު 

އަދަދުތައް ދުވަސްތަެކއް ސަުރކާރަށް ޚިުދމަތްކުރުމާ ގުިޅގެން އެބަ ލިޭބ ޕެންޝަނެއްެގ ގޮުތަގއި އެިކ މީހުންނަށް އެކި 

ލިބޭ. އޭރުެގ އެ އަދަދުތައް އެ އަންނަނީ އޭރުެގ މުސާރަިއގެ ނިސްބަތުން ލިބޭ އަދަދުތައް ެއ ލިބެނީ. އެހެންވީާމ، 

ޕެންަޝނެއް މި ޑަބަލް ޕެންޝަނެއް އޮެވގެނެއްުނވާނެއޭ އިނގޭތޯ.  2އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީދުވަހު މިތާ ވާހަކަދެކެވުނު 

ނޑުމެން ވިސްނުން ބަދަލުކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. މީހަކު ޚިދުމަތެއް ކޮށްގެން، އެހެންނަމަވެސް މީަގއި އަުޅގަ 

އެހާ ގިނަ ުދވަހު ޚިދުމަތެއް ކޮށްގެން ލިބެމުން ައއި އެްއެޗއް އޭިތ ނިމުމަކަށް ގެެނއްިސ ކަމަށް ވަންޏާ ަރއްޔިތުްނގެ 

ޚިދުމަތުގެ އަގު އެ މީހުންނަށް ނުލިބުމަކީ ވެސް  ތެރޭގައި ކަންބޮުޑވުމެއް ޮއެވދާނެ. އަދި އެ މީހުން އެ ކުރި

އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނުޑގެ ކުީރގެ ިވސްނުމާއި މިއަދުގެ ވިސްނުާމއި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާުތވެއްެޖ. 

ދެން އަހަރު ވަން 30ވެސް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑަށް ރޭަގއި ެވސް ަވރަށް  ތައްރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ކަންޮބޑުވުން

އެކު އެ ވާހަކަދެްއކި. ދެން  ވެރިކަންކުރި މީހަކު އަުޅގަނަޑށް ގުޅާފައި މި ވާހަކަދެއްކި. ދެން އެ މީހުން ވަރަށް އަސަރާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަ ފަހަރު ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަނޑުެމންނަށް ވެސް މި ވާހަކަތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް މި ކަން 



  

. ދެކެވުނީމަ ވެސް މީހުންނަށް ބިރުވެރިކަން އެބަ އުފެދޭ. އިގަ ޔާ ވޭ ވާހަކަ މީޑިގި ވެސް ެއބަ ދެކެހިނގާ ގޮތް ނޭނ

އަނެއްޮކޅުން އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ތިބި މީހުން ކުއްލިއަަކށް މިކަހަލަ އަޑެއް އިވުނީމަ އެ މީހުންގެ ހިތުގެ ހިނގުމަށް 

ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް މި މަޢުލޫމާތު ހުރެގެން  ވެސް ބަދަލުތައް އަންނަ ކަހަލަ ގޮތްތައްވޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ

ވެްސ  ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށްމު ކަމެއްކަމުަގއި ންއް ެދއްކުމަީކ ވެސް ވަރަށް މުހިމި ވާހަކަތަ

 ؛އަހަރު 65ސާފުކޮށްދެއްިވއްާޔ ރަނަގޅު. ކިހިނެއްތޯ ޕެންޝަން އޮީފހުން މި ކަން ދެެކވަަޑއިގަްނނަވަނީ މިހާރު 

ނޑުމެންގެ ކަންބޮުޑވުމަީކ، ައޅުގަނޑު ުސވާލުކުރަން ޭބނުންވަނީ މި ބަދަލުގެންނަން ކޮންމެ ވެްސ ެއއް ނިޒާެމކޭ އަޅުގަ

 65ސް މި ދެންނެވި މި އެ އޮންނަންވާނީ. ޑަބަލްކޮށް މި ޕެންޝަން ލިބިގެން ނުވާނެއޭ އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެ

އަހަރުާވ ބޭފުޅުންނަށް ޑިސަިއޑްކުެރވިދާނެ  65ނައިްނ ލިބޭ އެބަ . ެއކަމަކު އެއަްށވުރެން ގ5000ި ބޭވީމާ މިލިއަހަރު

އެއަްށވުރެން ބޮޑު އަދަދެއް ިލބެންޏާ ތިމަންނަ ދާނީ އެއަށޭ މި ނުނަގާނަމޭ އެ ގޮތަށް. އެކަމަކު މަދު އަދެއް މަދުވާ 

މީގެތެރޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައް އެަބުއޅޭ  2ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވާނެ. އެހެންވީމާ، މި 

އަޅުގަނޑަށް ސާފުކޮށްދެްއވަާފނަންތޯ މިހާރު ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތައް އެބަލިބޭ. 

 އި އެަބއޮތްތޯ. ތި ތެރޭގަ  އެހެންވީމާ، މީގެތެޭރަގއި ކިާހވަރެްއގެ ހަމަނުޖެހޭ އުސޫލެއް، ކިހާވަރެްއގެ ހަމަނުޖެހުމެއް މީގެ

ރުގައި. ނޫނީ ޕެންޝަން އޮފީހުން ބޫލުކުރެވޭތޯ މިހާރު ހަމަނުޖެހުމެއް އޮތް ަކމަށް މިހާރު މި ލިބޭއިޤަނަށް ބޭފުޅުން

ތޯ. މިހާރު މި ދަނީ ބޫލުކުރާ ގޮތަށްތޯ ހަމަ ރަނގަޅު ސިސްޓަމަކަށްތޯ މި ދަނީ. މިއަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ ނުޖެހޭޤަ

. އެ ކަން އަުޅގަނޑަށް ސާފުކޮށްދިނީމަ ދެން އަުޅގަނޑު ކޮށްލާނަން ހަަމ ފުވެިރކޮށްތޯ މި ދެމުން މިދަނީޞާއެންމެ އިން

 ުސވާލަްށ ޖަވާބުލިބުނީމަ.އެ އެންމެ ސުވާލެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއަށް ގެންަދވާ.

 

 ކަދެއްެކވުން:ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ މު

ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭޯތ. މީގަިއ ައޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން އޮތީ ޕެންޝަްނ ގާނޫނުަގއި މި ގާނޫނު  !އާދެ

އަހަރުގެ ެޕންޝަން ރިޕްލޭސްކުރަންވެގެން  40އަހަރު  20އިމްޕްލިމަންޓްކުރަން ފެށިއިރު އެއްކަލަ ައޅުގަނޑުމެން 

އަހަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންެގ  40އަހަރު  20ންވީމާ، އެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ހަދާފައި މި އޮތީ. އެހެ

ޚިދުމަތުގެ އަދަދަށް ބަލާފައި އެކްރޫޑް ޕެންޝަނޭ ކިޔާ އަަދދެއް ވެސް އެ މީހެްއގެ އެަކއުންޓަށް ޖަމާވެފައި ެވއްޖެ. 

ނުަވތަ އެކަހަލަ މަޙްރޫމްކުރެވިފަކާ  އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު އައުަމކުން އެ މީހުންގެ އަނެއްހެން ކުރަމުންދިޔަ އުއްމީދަކަށް

މެިއ  13އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުރި މީހަކަށް އަުޅގަނޑުމެން  19ނެތް. މި ގާނޫނުގައި ވަރަށް ަރނގަޅަށް ބަލާފައި 



  

އަހަރުގެ ޕެންޝަން އިތުރަށް ދިނުން ދެން ނޯންނާނެކަމަށް  40އަހަރު  20ގައި އޭަނގެ ޕެންޝަން ހުއްޓާލިއިރު  2009

އަހަރުގެ ބަދަލުގައި އޭަނއަށް އަނެއްހެން އޭނަގެ ނިްސބަތްވާ އެކްޫރޑް ޕެންޝަންގެ  19ން ކަނޑައަޅާފައި ބެލިއިރު ދެ

ލަތުގެ އޭރު އުޖަމާކުރެވިފައިވާނެ. އެގޮތުން ދަގޮތުަގއި ފައިާސގެ އަދަދެއް އޭނަގެ އެަކއުންޓަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

. ޔާ ަދރަންޏެއްގެ ގޮުތަގއި މިހާރުވާނީ ސަރުކާރުން ޖަމާކުރެވިފައަން ރުފިބިލި 2.3ުމވަްއޒަފުންނަށް  36000ތިއްބެވި 

ޓެްއގެ ގޮުތގަިއ ރަޖިސްަޓރކޮށްފަ. ދެން އެ ަފއިސާ ލަތުެގ ޑެއުދެންނެީވ އަނެއްހެން އޭަނގެ ދަ  ޖަމާކުރެވިފައޭ މި

ސަުރކާރުން އެ ފައިސާ ެދްއވާނެ އަހަރު ފުރޭއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  65އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ކޮންމެ މީހަކު 

އެްއކަލަ މީހާއަށް ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނަޑކަށް އަނެއްހެްނ ދެންނެވޭކަށް ނެތް ފައިސާ 

ަނގަންޖެހޭ ޑިސިޝަންތަކަކަްށ ނަންގަވާފައި ދެްއވަންޖެހޭ  .އިނގޭތޯ ކަށްމައްޗަށް އުނިކޮށްަލއިފި ކަމަ މީހުންގެ

ރުފިާޔގެ އިޫޝ މި އަންނަ ކަމަކީ ކުރިން  5000ވާަފއި މި ގާޫނނު މި އައިސް. ދެން ހަމައެކަނި މި އުޖޫރައެއް ެދއް

 ޤުއަށް މި އަދަދު ބޮޑުވީމަ އެ ފަރަރުފިޔާ 5000ޮއވެފައި  2300އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވިހެން ައސާސީ ޕެންޝަނަށް 

 ލަތަކުން ތަފާތު ގިނަ އުވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ ދަހެންސާސްަތކެްއގެ ތެރެއިން މި އަންނަނީ. އެޙުނަ އިބޮޑުެވގެން އަން

މުންގެ ތެރޭގައި ވެްސ އެ އޮޅުންތައް ބޮޑުވަނީ. ންހި ދެއްވާކަމަށް ވަންޏާމުން އާނަންނަމުގައި އަނެއްހެން އެްއޗެ

ީނ އަހަރުވާ މީހުންނަށް ދެއްވީމަ އަުޅގަނޑަށް ހީވަ 65އެހެންވީމާ، ޭއގެ ބަދަލުގަިއ ކޮންމެވެސް އެއް އަދަދެްއ 

ސަރވިސް ޕެންޝަނެއް އެބައޮތް.  ހަމަޖެހުން ރަނގަޅުވާނެހެން. އެއީ ދެން އެހެނިހެން ޕެންޝަންތަކަކީ މިހާރު ސިވިލް

ވެންްސ އެލަ ސްސިޓިޒަން ރހަކަ. ސީނިއާ އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް އެބައޮތް. އަދި އެހެނިހެން އަސާީސ ެޕންޝަނެއްގެ ވާ

ވެސް މިހާރު އެބައުޭޅ އިނގޭތޯ. ެއއީ ައސާސީ ޕެންޝަނުން އެތިކޮެޅއް އަަދދު ލިބޭ މީހުން  4އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.

ރުފިޔާ ހަމަކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޭދ  5000ކުރެްއވީމަ ކުަޑކުޑަ އެތިކޮޅެއް އެ ރސަރިވސްއުން ރިަޓޔާ ސިވިލް

އަދަދު ެވސް  4މާ، ކުރީމަ އެ ލިބޭ ފަިއސާ. އެހެންވީރިނިބއުޓްއަށް ކޮންޓްދެން އަނެްއކާ އެމް.އާރް.ޕީ.އެސް އެތިކޮެޅއް 

ޕެންޝަނެއްގެ ގޮުތގައި ލިޭބ މީހުން ވެސް ތިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމްޕްލިކޭޝަން މި ފެންނަނީ. އެއަށްތުރެްނ 

ސިމްޕްލިފައިކުރާ ކަމަށް ވަްނޏާ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ތަފާުތ ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ބަދަުލަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަކާލާތު 

ެގ ގްރެޓިިވޓީެއއް ކުރަްއވާއިރުރނުން ލިބޭ އެއްެޗއް ހިންގަވާށޭ އެ ހިންގަވަން. ދެން ރިޓަޔާމި ކުރަނީ ޕެންޝަން ގާނޫ

ޓިޓިއުޝަންސްތަކުން ެދއްާވށޭ. އެހެންވީމާ، ޕެންޝަންގެ ގޮތުަގއި ދެން ދެއްވާ އެްއޗަީކ ގޮތުަގއި ދެްއވާ އަދަެދއް އިްނސް

ސަކީ އިންސިޓިޓުޝަނެްއަގިއ މިސާލަކަށް ފުލުހުން ނުވަތަ އްއްސޭ. އެހެން އެްއޗެ ގެ ދަށުން ލިބޭ އެއްޗެ ޕެންޝަން ގާނޫނު

 ގްރެޓިވިީޓެއއްގެ  ކުރާއިރު ލަޕްސަެމއް ދެްއވާށޭރން ރިޓަޔާސަރވިްސއި  ހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ިއނގޭތޯ ސިވިލް

ަސވާދެްއވާ. ދެން ޕެންޝަން ެއއީ މިކޮުޅގެ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ގާނޫނުން ެދވޭ ެއއްެޗްއެގ ގޮތުަގއި ހަމަޖައް .ގޮތުަގއި

ސަރވިްސއަކުން މިއަުދ  އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވިހެން ކޮންމެ ސިިވލް ގޮތަކީ ޑަބަލްވާަތން މި އަންނަނީމިހާރު މި ވާ

ޕެކޭޖަކާ ދެއްވާނެ. އަދި އެއްކަލަ ދަޢުލަތުން  އިސަމަކާޕްއްޔާ އެ މީހުންނަށް ލަމް އަހަރު ވެއްޖެ  65ވެސް ބޭފުޅަކަށް 



  

ސް އޭނަ ޕެންޝަންގެ ޮގތުގައި ޕެންޝަން ފަންޑަށް ަޖމާކުރި ފައިސާާއއި ެއއީ ވެ އިޝަނާދެއްވާފައި ހުރި އެކްރޫޑް ޕެން 

ކުރަމުން ދިަޔ ވަަރކަްށ  ހި. އެހެންވީމާ، އެ ދެމުން ެގންދަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންއޭނައަށް ހަމަ ދޭންޖެހޭ ެއއްޗެ 

ތާނަގއި. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ އެަބއި ެވސް ބޮޑުވަމުން ދާނީ ކުރިއަްށ އޮތް މުންލަތަށް ބާޑްން ބޮޑުވަ އުހަމަ ދަ

 ލަތުގެ ފަރާތުން.އުމި ބައި ވެސް އެބަ ގެންދަން ދަ ގެންދަން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރަޝީދު  ޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ ވިލުފުށީ

ބްދުލްޣަފޫރު ަކންބޮޑުވުން ދަންނަވައިލާނަން. މިސާލަކަށް، ޢަ ނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެްނގެމި އެންމެ ސުވާލެއް އަދި އި

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން އެބަ ލިިބވަަޑއިގަްނނަވާ އިނގޭތޯ ގިނަ ދުވަހު  ،ފްކުރައްވާތި އިނގޭތޯމާ

ކަންނޭނގެ ދެ  އަހަރުވާނެ 65ޚިދުމަތްކުރެއްވީމަ ފަންސަވީްސ ހާސް ރުފިޔާ އެބަ ލިބޭ މިހާރު އިނގޭތޯ. ހަމައެހެންމެ 

ދެން  .ްއޔާުމން. ދެން އަޅުގަނަޑކަށް ނޭނގެ ދެން ޢުމުރެއްނުލާ ކަމަށް ވެއްޖެއިއޮޅުވަމުރު އުއަހަރެއް ފަހުން 

 65ހާސް ރުފިޔާ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ  ހާސް ރުފިޔާ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަސް ހައްޔާ މި ދެންނެވީ އިނޭގތޯ. ވެއްޖެ 

ތާރަ ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނެ. ވަނަ ދައުރު ސައަހަރުގެ މީހަކަށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ރިޓަޔަރކުރެއްީވމަ، މިހާރު ދެ

ހާސް  ވަންޏާ ޣަފޫރަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ޕެންޝަން ނުކިޔަސް ެވސް ދައުލަތުްނ ދޭނެ ސާޅީސް ހަތްއެހެންކަމަށް

ްށ ހާސް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މިހެން މި ބާްއާވނީހެއްޔޭ ައޅުގަނޑުމެން މިއަ ރުފިޔާ ލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ. ސާޅީސް ހަތް

ހަތަރު ދައުލަތުގެ ތިން، . އެހެންީވމާގަނޑުމެންގެ ސުވާލަކީއަޅުބަދަލެއް ގެންނާނަންހޭ ނުގެންނާނަންހޭ މިއީނޫންތޯ 

މި ނިޒާމު މިގޮތަްށ ބާްއވާީނހޭ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިއަށް ބަދަލު ގެންނާނީހޭ މިއީ  ،ގޮތަށް އޮތުން ތަނުން މި ލިބޭ

ން އަސްލު ކުރަން މިުއޅޭ ސުވާލަީކ. މިއަށް ގެންނާނީ ކިހިނެއްތޯ މިއަށް ބަދަުލ ވަރަށް ސިމްޕަލް. މިއީ ައޅުަގނޑުމެ

ަގޑިއިުރގެ މަސައްކަްތކުރާ މިނިވަން  24ގެންނާނަންތޯ މިގޮތަށް ބާއްާވނީތޯ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ދައުލަތުގެ 

ކުރާ ހިސާބުން ފެށިގެން އޭނަޔަްށ މުއައްސަާސއެްއަގއި ހުންނަ މީހަކަށް ލިބޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް އޭނަ ރިޓަޔަރ

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އޮންނަނީ މިހާރު ހެދިފައި އޮތް ގާނޫނުގައި މި އޮންނަީނ 

ވެސް އޭނަ  ،އަހަރުވެަފއި ައދި ދައުލަތުގެ މަޤާމު އަދާުނކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ލިޭބގޮަތށް. އެހެންވީމާ 55ށް އައޭނަ

، ެގރެންޓީ އޮންނާނެ އެ ލިބިަވަޑއިގަންަނވާނެކަން. އެހެްނވީމާ 100ޔަޤީނުން ވެސް އޭނައަށް % ކުރީމަ ހަމަރިޓަޔަރ

މީތި ލިމިޓްކުރާނީތޯ ނޫނީ މިގޮތަށް ބާއްވާނީތޯ މިއީ ، ހާސް ރުފިޔާ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. އެހެންީވމާ ސާޅީސް ހަތް

ހިގެން މިއުޅޭ ކަމަކީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ ނޫނެކޭ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ނޫންތޯ މިއީ އަސްލުަގއި މި ޖެ

ދައުލަތުން އެތަންމިތަނުން މިހާ ބޮޑެތި އެއްޗެހި ނަގަިއގެން ނުވާނެއޭ. މި ވާންވާނީ އެްއ، ރިޓަޔަރކުރީމަ މި ލިބޭ އެތި 

ޅުވިހެން އޭނަ ލިބެންވާނީ ދައުލަތުން މި ިއންނަ ސްކީމް ެވއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާ ެއއިން. ނޫނިްއޔާ ދެން ތި ވިދާ



  

ސިލެކްޓްކުރާ ކޮންެމވެސް ެއްއ މުއައްސަާސއަކުން. ހުރިހާ ތަނަކުން ނުނަގާށޭ. ދެން އަްޚލާޤީ ގޮތުން ބަލައިލިޔަސް 

 ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލީ. ، ރަނގަޅު ގޮަތކީ ނުނެގުން އެީމހަކު އަމިއްލައަށް. އެހެންވީމާ

 

  ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ެޒކްިޓވް އޮފިސަރ މުޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގް

ރުފިޔާ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިކިާޔ  ފަސް ހާސްރުފިޔާގެ ސިޔާސަތު އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ  ފަސް ހާސްމި  !އާދެ

 ފަސް ހާސްރުފިޔާއަށްވުެރ އިތުރަށް ލިބޭ މީހަކަށް އިތުރު  ފަްސ ހާސް. އެއީ ތު އޮީތ ގާނޫުނގައި ަކނޑައެޅިފަސިޔާސަ

ރުފިޔާ ހަމަކޮްށދޭން ދާ އެްއޗެްއ އަާސސީ ެޕންޝަން ވެސް ގާނޫނުަގއި  ފަސް ހާސްރުފިޔާއެްއ ނުލިބޭނެ އިނގޭތޯ. 

. ދެން އަނެްއހެން މެންބަރު އެ ވިދާުޅިވ އެަބއި އެއޮތީ ހަމަޖެހިފަ، ކަނޑަމުްނނޭ ދާނީ. އެހެންވީމާ 2/1ކަނޑައެޅިަފއި 

ރޯލް ސިސްޓަމް ން ދައުލަތަށް ލަފާދެމުން މި ގެންދަނީ ކުރިއަށް އޮްތ ތާނގައި ޕެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ެވސް އަނެއްހެ

އެމް.އާރު.ީޕ.އެސް ރަންކުރަްއވާށޭ. ދެން ، ބަރޑްން ބޮޑުވާނެއޭ. އެހެންވީމާ އްޔާމުން ެއއީ ދައުލަތަށްރަންކުރަން ވެއްޖެ

ވަޒީފާައކަށް ައޔަސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ  މީހަކު ރިޓަޔަރކޮށްގެން ލަމްޕްސަމެއް ނަންގަވާަފއި އަނބުާރ އަދި އެހެން

އެްޑވަިއޒަކީ އެ ވަޒީާފގައި ހުންނަ ދުވަސްކޮޅު އެބައި ދޫޮކށްލަން އިނގޭތޯ ޕެންޝަންގެ ބައި މަހުން މަހަށް. ދެން 

އެ އުސޫލުން ދެން އަނެއްހެްނ ، މިފައި އޮތް އެްއޗެއް. އެހެންވީމާގަނޑުކޮށް ދޭ ެއްއޗަކީ އެީމހަކަށް ދީފައި ނި

އެކަނި އަުޅގަނުޑ އަެނއްހެން މިސާލެއް ދަންނަވާކަްށ ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މުިޅ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ މުސާަރ ހަމަ

 ދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އޭގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާ ފަރާތަކަށްވުްނ ކަންނޭނގެ އެންމެ ބުއްދިވެިރ ގޮތަކީ. 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ށްރުޞަތު ދޭނަން އިބްރާހީމް ޝަރީފަފަރާތުން ފުއެމް.ޑީ.ީޕގެ  !އާދެ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އްމު ޢާރުކާރުން މުަވއްޒަފުންނަށް ވެސް މި ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލަައކީ ސަ !އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، އާދެ

އަހަރު ޕެްނޝަން ލިބޭ އުސޫލު ިމއޮތީ  40އަހަރާިއ،  20ނުެގ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިާވ ެއްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ. ގާނޫ

ބެހޭ  ގެ މި ގާޫނނުގެ މިހާރު ޕެންޝަނާކުރިްނ ވަޒީފާ އަާދކުރި މީހުންނަށް އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ، ދުއްވާލާފަ. އެހެްނވީމާ

ވަރަށް ސާފުވާނެ. ތް ގޮތް ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ބައްލަވަިއލެއްވީމަ އެ އެރޭންޖްމަންޓް އޮ 25ގާނޫނުގެ 

ށް މިހާރު ދިމާވެގެން މިއުޅެނީ ހަމަ އެންމެ މައްސަލައެއް. މިހާރު ދިމާވެގެން މިުއޭޅ މައްސަލައަކީ މި ގާނޫުނގެ އަދެވަނަ

ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާަފއި މިއޮތީ ވަކި ތަރުީތބަކުން ވަކި ުއސޫލަކުން. ެއ  ދެ ހާސްރުފިޔާ ނުވަތަ  ދެ ހާސް

ރުފިޔާ ދެއްވަން ފެއްެޓވީމަ ނުކުމެގެން އުޅޭ މައްސަަލއެއް ިމ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސް.  ފަސް ހާސްއުސޫލު އޮްއަވއި 



  

ަގއި މި ވަަނ  މާއްދާގެ )ހ(  11އެއީ އަސާީސ ޕެންޝަން މަްއޗަށް ެއއީ މި ޖެހިގެން އުޅޭ. އެީއ މި ގާނޫުނގެ 

މުރުން ދުވަްސވީ މީހުންެގ އުވާ މީހުންނަށް މުރު ހަމައުގާނޫނުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ިލބޭ  . މިއޮންނަނީ މިހެން ބުނެފަ

އަސާސީ ޕެންޝަން މި ގާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިެދްއަގއިާވ ގޮުތގެ މަތިން ޕެންޝަްނ އޮފީހުން ދޭންވާނެއޭ. މި 

ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ލިބޭ ރިޓަޔަރޑް ޕެންޝަން ނުވަތަ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންެގ 

މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަސާީސ އުކޮށް ނުވަތަ އެހެން ވެސް ޕެންޝަން ލިބޭ އަދަދަށް ނިސްބަތް ޕެންޝަން

ޕެންޝަނުގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އަަދދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއޭ. )ށ( ގައި މި އިންނަނީ މި ގާނޫނުން ޕެންޝަން ނުވަތަ އެހެން 

ވެސް ޕެންޝަނެްއގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭ އަދަދަކީ އަސާސީ ޕެްނޝަނުގެ ދެގުަނއަށްވުެރ ބޮޑު އަދަދެއްނަމަ އެ ފަރާތަށް ޭދ 

އުނިކުރުމަށްފަހުގަޭއ. ހަމަ އެފަދައިން )ނ( ަގއި މި  50ން ލިބިދެވޭނީ އެ ޕެންޝަނުން ލިބޭ އަދަދުގެ %ޕެންޝަ

ދަދަކީ އަސާީސ ބުނަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ އަސާސީ ޕެންޝަން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަ

މިީއ ސާފުވެަފިއ ، ންޝަނެއް ނުލިބޭނެއޭ. އެހެންވީމާސީ ޕެށްވުރެ ޮބޑު އަދަދެއްނަމަ ދެން އަސާ އަޕެންޝަނުގެ ދެގުނަ 

 ފަސް ހާސް ރުފިޔާ އޮތްގޮތަށް އޮއްަވއި  ސް ދެ ހާއާއި ައދި މި  އޮތް ކަމެއް. މި ކަންކަން އާްއމުންނަށް ނުބުނެދެވޭތީ

ރަނގަޅަްށ  ލައިގެން މިކަންޓެީވމަ ދެން މީހުންނަށް އޮޅުވާރުފިޔާ ލިބުނީމާ، ލިބޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ފެއް

. ޅަށް ތަރުތީބުތައް ކަނޑައަޅާފަސާފުނުވާތީ މި މައްސަލަ މި ދިމާވާނީ. އަސްލުގައި ގާޫނނުގައި މިއޮތީ ވަރަށް ރަނގަ 

ކީ ޚިދުމަތް އްމު ަރއްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޕެންޝަން މި ދެނީޢާރާ އަދަދެއް އެބަދޭ. ޤައުމެއްގެ އެއީ ކަްޓއޯފްކު

ްއ ބޫލުކުރަންޖެހޭ އެްއޗެއް. ެއއީ ސަބްިސޑީއެ ޤަެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ، ންވީމާަޔސް. އެހެކުރިނުކުރިޔަސް ޚިދުމަތް

މިގޮތް މި ސަބްސިޑީ ދެއްވާ ދެއްވުން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުގެ ގިނަ ދުވަހު ، ދައުލަތުން ދެއްވާ. އެހެންވީމާ

ްއ ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ަބއެބޫލުފުޅު ނުކުރެްއވިގެން ިމއުޅެނީ. މި ރައް ޤަބޭފުޅުންނަްށ ޚިދުމަތްނުކުރައްވާ 

ބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވިގެްނ މިއުޅެނީ. މަސައްކަތެއް ނުކުރާ މީހުންނަށް އަސާސީ ޤަމެންބަރުންނަށް ވެސް މިކަން 

ޕެންޝަނެއް ދޭނެހޭ ނުވަތަ ނޫންހޭ. ދޭންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ސަބްސިޑީ ވެސް ދެްއވަނީ ފޯރުންތެރިކަްނ 

ފްއަާކއި ޕެންޝަން ލިބޭނެ އުސޫލުތައް ޕެންޝަންގެ މި މައްސަލައިގައި މި ަކޓްއޮ، . އެހެންވީމާންނަށްކުޑަ މީހު

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ( ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފއި މިއޮތީ. މި އެްއޗެހިތަްއ  11ގާނޫނުގެ 

އަުޅަގނޑުގެ ވާހަަކއަކީ ބޭފުޅުން ތި ، ހެންވީމާނެ. އެސެއް މިތާކު ނުކުރާހުވާނަމަ އަުޅގަނޑުެމން މިކުރާ ބަބައްލަވާަލއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( ގައި މި  11ހުށަހަޅުއްވަނީތޯއޭ ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮބައިޯތއޭ މިހާރު 

ަމ އަށް ބަދަލުކުރީ  5000ރުފިޔާ މި އޮންނަ އޮުތން  2300ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް އުސޫލު ދޫކޮށްލައްވަނީޯތއޭ ނޫނިްއޔާ 

ހާސް  ރުފިޔާ ެއއް 900ވެސް )ށ( ގައި އަަދދު މަތިވެގެންދާނެ އިނގޭތޯ އޮޓޮމެޓިކުން މަތިެވގެންދާނެ މި އަނެއްކާ 

ފް ޕީރިއަޑެްއ އަންނާނެ. ހަމަ އެފަދައިން ކަޓްއޮރުފިޔާ ގެއްިލގެން އުޅޭ މީހުން އެ ކުރާ ޝަކުވާއަށް ނިންމުމެއް 

ވިްއޔާ ޕެންޝަނުގެ ގޮުތގައި ދެން އަސާސީ ޕެންޝަނެއް  ށް ވަނީހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ކަމަ އޮންނާނެ. އޭރުން ދިހަ



  

އެހެންތޯއޭ ައޅުގަނޑުމެން މި ހަދާ ގޮތަކީ. މިއިން ކޮްނމެވެސް ެއއް ގޮތެއް ހެދޭނީ ، ލިބޭނެ. އެހެންވީމާނުއެއް 

މިހާރު ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑު ނުދަންނަވަން ، ެނއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއިނގޭތޯ. ެއއީ ކަްޓއޯފް ޕީރިައޑެއް ލައި

ުފވެރި ޮގތްތޯ ދެން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ކެނިޑގެންދިއުން. މިހާރު ިމ ޞާފިޔާ ެދއްވީމާ ދެން އެންމެ އިންހާސް ރު ފަސް

އަހަރު ޚިދުމަތްކުރީމަ ވަކި އެްއޗެްއ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ެއްއ  40އަހަރާިއ  20ނުުކރޭ ރެކޮގްަނއިެޒއް ގާނޫނުން 

އެއީ މީެގ ، ބޭސިކް މި އިންނަނީ ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންވީމާސް ދެ އަހަރު ޚިދުމަތްކުރިޔަސް އަހަރު ޚިދުމަތްކުރިޔަ

ބޭނުމަކީ. ދެން ކުރީގައި ަސރުކާރު މުވަްއޒަފުންނާއި ަވީޒފާ އަދާކުރި މީހުންނަށް ޝޮކެއް ލިބިދާނެތީ އިންތިޤާލީ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭބޭުފޅުންނަށް މިކަން ސާފުނުވާީތ ، މި ހަދާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ އިންތިޒާމުތަެކއް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން

 2000ފުވެރި ގޮތެއްެހއްޔޭ ސާސަކީ އިން ހުމަ، އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ބައަޅުގަނޑު މި ދަންނަވައިލީ. އެހެންވީ

ވަތަ ފުވެރި ގޮތެއްހެްއޔޭ ނު ޞާށް ބޮޑުކުރުން ެއއީ އެންމެ އިން އަރުފިޔާާއ ހަމަ ސް ހާސްފަ ނޑައަޅާަފއި ރުފިޔާއިން ކަ

ނޫންހެއްޔޭ އެއީ މަދު އަދަެދްއހެއްޔޭ ނުވަތަ ނޫންހެއްޔޭ. ައޅުގަނުޑގެ ހިތަކު ނެތް ެއއްެވސް ޝަކުާވއެއް ަދއުލަތަށް 

ރުިފޔާ  5000ްށ އަކު ކޮންޓްރިބިއުްޓ ނުކުާރތީ އޭނަމުރުން ުދވަްސީވ މީހައުސަރުކާުރގެ ޕެންޝަްނ ސްކީމަށް  ނުވަތަ

 ފަސް ހާސް ބޫލުކުަރނީ. ސުވާލަކީ، ޤަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ނެތް. ދޭ ދޭތެރެ އަޅުގަނޑުގެ ޝަކުާވއެއް ދިނުމާ

 މައްޗަށް ހަތަރު  ރުފިޔާގެ ދެ ހާސްރުފިޔާއަކީ ބާކީ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ދިނުން އެކަށީގެްނާވ އަދަދެއްހެއްޔޭ. މިހާރު 

އަކީ މި ހާސް ރުފިޔާ . ހަތަރުރީގެ ގާނޫނުން އެންިވޒޭޖްކޮށްފަށް ދާވަރަށް މި އޮންނަނީ ކުއަހާސް ރުފިޔާއާ ހަމަ

ނީ އެ ލިބޭ ށް ލިބޭއައްޔާ ެދން އޭނަހާްސ ރުފިޔާއިން މަތިެވއްޖެ ހަތަރުެއއްވަރު އަދަދެކޭ.  ސަރުކާރުން ދޭ ޕެންޝަނާ

ރުފިޔާއަްށ  ފަސް ހާސްމި ްސކީމުން މިހާރު ވެސް މިހާރު ޖެހިގެން މިއުޅޭ މައްސަލަ ުނކުތީ ، އަދަދެއް. އެހެންވީމާ

ރުފިޔާއަށް  ފަސް ހާސްތި ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުަގއި އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން މިވަނީ ، މާ ވީބޮޑުވީމަ. އެހެން

ރުފިޔާައކީ ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި އެކަީށެގންވާ އަދަެދއްތޯ ޕެންޝަން  ފަސް ހާސްބޮޑުކުރަންވީތޯ ނޫިނއްޔާ މިހާުރ މި ދޭ 

ންޝަން ފަންޑަށް ލިބޭ އެްއޗަކުން އަުޅގަނޑުމެން އޮފީހުގެ ނަޒަުރގައި މި ަސސްޓެއިންކުެރވޭނީ ކިހާވަަރކަްށތޯ. ޕެ

މިއަށް ، ޗަކަށް ވާްނ އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ އެއްޗަކީ ވެސް ޕެންޝަން ސްކީމަށް އޮބިއޮންނަވަުރގެ އެއް 

ެދއްވަީނ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު މި  2500ގެނެޭވ ބަދަލަކުން ދެން ނުުކންނާނީ ކޮން ނަތީޖާއެއްތޯ. މިހާރު ސަރުކާރުން 

ރުފިޔާ ބަޖެޓުްނތޯ ދެއްވަނީ. އެ ބަޖެޓުން  2500އެހެންނޫންތޯ. އެހެންތޯ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން އެބަ ބޭުނންވޭ. 

ން ރުފިޔާއަށް ޮބޑުކޮްށފިއްޔާ އެ ދާނީ ޕެންޝަ ފަސް ހާސްދެއްވަންޏާ ޕެންޝަން ްސކީމުެގ ތެރެއިން ދާ އެްއޗެްއ ނޫން. 

 ރުފިާޔއަށް ބޮުޑވީމަ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟  2000އީ ސަސްެޓއިންކުެރވޭނެތޯ ނޫންތޯ އެ، ފަންޑުގެ ތެރެއިން. އެހެްނވީމާ

 

 ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ މު



  

ންމެ ފަހު ތަންކޮޅު އަޅުގަނުޑ ހަމަ އެ ރަނގަޅަށް އެ ިވދާޅުވީ. ެއކަމަކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް  !އާދެ

ސަރވިސްއިން ުނވަތަ  ދަންނަވާނަން އަސާސީ ޕެްނޝަން ސީނިއަރ ސިޓިޒަންްސ އެލަވަންސް އަދި ދައުލަތުން ސިވިލް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުގެ އެ ދޭ ހުރިހާ އެއްަޗކީ ވެސް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ދާ އެއްެޗއް. ހަމައެކަިނ 

ންމާވާން މި ޖެހެނީ އެމް.އާރު.ޕީ.އެސްއަށް މެންބަރުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާފައި ދޭ ޖަމާ ނުވަތަ އޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ޒި

ައޅުގަނުޑ ަވރަށް ރަނގަޅަށް އަނެއްހެްނ ، ިއ ޖަމާކުރި ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާކުރިން ރެކްރޫޓް ޕެންޝަްނެގ ގޮުތގަ

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަސާސީ ޕެންޝަން ބޮޑުކުރި ވަރަކަްށ ބަލައިގަންނަން މެންބަރު ޝަރީފް އެ ދެއްެކވި ވާހަކަ. އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ްސކީމް ޑިްސއެްޑވާންޓޭޖް މިވަނީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އިނގޭތޯ. އެއީ މެްނބަރުން ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރާކަްށ 

ނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނުޑގެ ެވސް ފުރަތަމަ އޮޕްޝަނަަކށް ދަން، ސެންިޓވްައކަްށ ނުވޭ. އެހެންވީމާ އަނެއްހެން އިން

ދަންނަވާނީ އަސާސީ ޕެންޝަން ކޮންމެހެން ބޮޑުކުރާކަށް ނުޖެހެއޭ. އެއީ އަސާސީ ޕެްނޝަން ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތަކީ 

ރުފިާޔ އެީއ ުކޑަ އަދަެދއް ކަމަށް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވަންާޏމުން އެ ބޮުޑކުރަން އެބަޖެހޭ  2300ދައުލަތުން ެއއީ 

ރީ ކަންތައްތަކަށް. ެއއީ އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ މަފްޙޫމަކީ އެއީ އަާސސީ ޕެންޝަން މި ދެވެނީ އަސާސީ އެންމެ ޟަރޫ

އެންމެ ނުކުޅެދުންތެރި މީހުންނަށް އަނެއްހެން އެންމެ ަޟރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަންެވެގން ދެއްވާ އެްއޗެއް. ހަމަ އެ 

ހުންނަށް ދޭންވެސް ޖެހޭ އެްއޗެއް އެންެމ މޭރުމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ަދންނަވަން ތާއީދު ވެސް ކުަރއްވަން އެމީ

އެ ބޮޑުކުރި ވަރަކަށް ަދއުލަުތގެ ބަޖެޓަށް ބުރަ ބޮޑުވާީނ  ރަދުޮކށްގެން ނަމަވެސް. އެކަމަކުސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަ

 އަނެއްހެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ އެމް.އާރު.ޕީ.ެއސްައކަށް މިއަުކން އިފެކްޓެއް ނުކުރާނެ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މް.ސީލް ނަޞަޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން ފައި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ސީލް ނަޞަދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި  ކާށިދޫ

ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި ގާޫނނުގެ މައްސަލަތަެކއް ހުެރގެނެއް ނޫން ކަންނޭނގެ ޮބޑަްށ ޤަޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑަށް މީަގއި 

ހަމަ ގާނޫުނގައި ވަރަށް އެީއ މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބިއނގޭ މި ސިޓީތައް އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މި އަންނަނީ. 

ށްކަން އޮތީ. އަދި އެ އޮތްގޮތަްށކަން ތި ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ކުަރއްވަނީ ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އަފުރިހަމަ

އެއީ އޭނަެގ  ރުފިޔާ 3651އަލްފާޟިލް ޔޫޞުފް ޙަސަންގެ މައްސަލަައކަްށވެފައި މިޮއތީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ރުފިޔާއަށް އަދި ާގނޫނުގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފަސް ހާސްށް ލިބެމުން އައި ެއއްެޗއް މިހާރު އަމަސައްކަތުން އޭނަ 

ްށ އައަށް ބޮުޑކުރެްއވި ހިސާބުން އޭނަރުފިޔާ ފަސް ހާސްޝަރީފް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އެ ބަދަލު ނުގެނައި ނަމަެވްސ 

އޭގެ އިތުރަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނަ ކުރި މަސައްކަތަށް. ދެން އަޅުގަނުޑގެ ޙަޤީޤަތުގަިއ  ބޫލުކުރެވެނީ ތިމަންނާއަށްޤަ



  

އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ޮބޑަށް ބޭނުންވަނީ ެއއެއް ޫނން. މިހާރު ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ޑަބަލް ޕެންޝަނުެގ 

ރުފިޔާ މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ  ހަތް ހާސްސް ވާހަކަދެެކވިއްޖެ އަދި ކޮންމެެވސް އެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަކަށް ސާޅީ

 ލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މިވަގުަތކީ މަ އަހާހަ ތެރެއިން ލިބޭ ެއއްާޗއި އެްއކޮށް ލިބޭ ވާހަަކ ވެްސ. ައޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލިސް ތެރެއަށް މި އިޞްލާުޙ ވެސް ހުށަހެޅިފައި އެބަޮއތް އިންތިޚާބުކުރެވިަފއި ތިިބ 

ށް ކުރީގައި އެ ލިބެމުން އައި ޑަބަލް ޕެންޝަން ޢިނާޔަތް ކަނޑާލެވޭ ގޮތަށް. އެހެން މެންބަރުން އެބަތިބިތޯ މެންބަރުންނަ

ނޫނީ ސަރުކާރުގައި ނޫނީ ދައުލަތުގެ އެހެން މުައއްސަާސތަކުަގއި ވެސް ޑަބަލް ޕެްނޝަން ލިބޭ ބަޔަކު ނެތީތޯ 

ކު ހަމަ ވިދާޅުވި ގޮތުން ެވސް އެ މި ޑަބަލް ޕެންޝަން އަޅުގަނޑު ސުވާުލކޮށްލަންެވެގން. ދެންމެ އަޅުގަނޑަށް މަނި

ކުޑަކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ލުެޔއް ލިބޭ. އޭރުން އެ ލިބޭނެ މިހާރު އެ ވަގުަތކު އަާދކުރާ 

މިވަގުުތ ވަޒީފާ ނިމުނު ފަހުން އަނެއްާކވެސް ފެށިގެންދާނެ. އެ އަޅުގަނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު 

ވެްސ ކުެރވޭނެ ުދވަހެއް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި ިމއަދަީކ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާސް

 އެހެންވެގެން އެ ސާފުކޮށްލަން. 

 

 ން:ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ މު

ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން ޔޫޞުފް ޙަސަންގެ މައްސަލަިއަގއި ހަމަ  !އާދެ

ހެން ހީވާ އެްއކަލަ އަޅާިކޔޭތީވެ ނިކުންނަ އިޝޫއެއް އިޫޝއަކީ އިނގޭޯތ. އެއީ އަނެއްހެން އޭނަ ގެއްުލނު ބައި ނުލިބޭނެ 

ރުފިޔާ  ފަސް ހާސްލިޭބ ެއއްެޗއް ބޮޑުވީ އިނގޭޯތ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ށް ެވސް އަސްލު އަބައި ބޮުޑވާތީެވ އޭނަ 

ބޭ އެއްޗެއް އިނގޭތޯ. ރުފިޔާ ހަމަނުވާ މީހެއް އޭނަޔަށް އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ެއބަ ލި ފަސް ހާސްހަމަކޮށްދޭ ކުރީގެ 

އޭނަ ކުރާ ޝަުކވާެއއް. ށް އަެނއްހެން ނުލިބޭތީވެ އަރުފިޔާ އޭނަ ފަސް ހާސްޑުކޮށް ރުފިޔާ ގަނ ފަސް ހާސް، އެހެންވީމާ

ެއއްކަަލ  ށް ފައިދާެއއްވީ. އެކަަމކުއަެވސް ގެއްލުމެްއވީހެނެއް. އޭނަ  ށްއަައޅުގަނަޑަކށް ހިއެއްނުޭވ އޭނަ  އޭަގއި އަނެއްހެން

ށް ުކރެވޭ ޝަުކާވއެއް މި ޝަުކާވައކީ. ދެން ފަހުން ތި ވިދާޅުވި ސުވާލުަގއި ދަންނަވާ ކަމަށް އަތަފާތު ބޮޑުވާތީވެ އޭނަ

ވަރަކަްށ މީހުން އެގޮތަށް އެބަތިބި އިނގޭތޯ. ެއއީ ރިަޓޔަރކޮށްފަިއ  170މުން މިހާރު ސަރުކާރު ތެރޭގައި ވަންޏާ

އަނެއްކާ ވެސް އަނބުރާ ަސރުކާރަށް ވަދެފައި މުސާރަ ިލބޭ ބޭފުޅުން. ދެން އަޅުގަނުޑމެންގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް 

އިލެކްޝަން ބޭފުޅުންނާިއ  އި ހަމަ އެޕޮއިންޓްކުާރ ބޭފުޅުންނާމިވަނީ ެއއް ުއސޫލުން ކަންަތއް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމުން 

މީހުން މިހާރު ވެސް އެބަތިބި. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް މިވާ  172އެއް އުސޫަލކުން ގެންދެވުން ކަންނޭނގެ. 

ނުވަތަ އަނެއްހެން  ގޮތަކީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެކޭެޖްއ ނަގާފައި އަެނއްކާ ކޮންެމވެްސ ތަނަކުން ކޮންސަލްޓަންޓެއްެގ ގޮތުަގއި

ހަމަ ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކުން ހަމަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ެވްސ ސީދާ އަނެްއކާ އެބަ ރީެޓިއންކުރެވޭ ގޮތްވެްސވޭ ަބއެއް 

ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. އެތަނުން ރިޓަޔަރކޮށްފައި އެތަނަށް ެވސް އެޕޮއިންްޓކުރެޭވ ގޮްތވެފަިއ އެބަވޭ. ެއކަހަލަ އަނެއްހެްނ 



  

ހިނގާީތވެ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށްވާނީ ިރަޓޔަރމަންޓް ނަންގަވާ ބޭފުަޅކު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަލުން ކަންތައްތަެކއް 

އޭޝަނަކަށް އަިއސްފިއްާޔމުން އެ ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ ެޕންޝަނެއް ނުވަތަ މުސާަރ ޓުއެމްޕްލޯއިމަންޓް އަނެއްހެން ސިރީ

މުސާރަ  ނޑުމެންނަށް މި ބެލެނީ. އެކަމަކުކަމަށް އަޅުގަ ދެން ލިބިވަޑައިގަންަނވާ ޕެންޝަން އާއްމުކޮށް ކުަޑވާނެ

ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ވަންޏާ ުމސާރައިަގއި ހުންނަާވ ދުވަްސވަރު، ުދވަހު ެއ ޕީރއަުޑަގއި އަެނއްހެން ޕެންޝަން 

ދައްެޗްއ  ދޫކޮށްލެއްވުން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މެނޭޖް ވެސް ކުރެވޭނެ އެ އެްއޗެްއސެއް އަެނއްހެން އިމްޕްލިމެންޓްކުރާކަށް

  އަދަދުތައް ބޮުޑކުާރކަށް.ވެސް ނޫން 

   

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކީ ދެން އިން ށް ވަޑަިއގަތުމަށް ބާއަބަރުން ނިންމައިލެއްވުމާ ހަމައަށް އިއްޒަތްތެރި މެން 12:30އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ 

ހަމަ ކުިރއަށް ފާްސކޮށް ގެންެދވުމަށް. އަުޅގަނޑު  ޓު އަުޅގަނޑު އެދެން ހަމަ މެންބަރުންތަްއ ސުވާލުދިވަހަވަރަކަށް މިނި

 ފުރުޞަތު އަރުވަން އިބްރާހީްމދީދީއަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިހާރު  އަުޅގަނޑު ުސވާލެއް ހަމަ ކޮށްލަން މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް !އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ

އަދި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ގޮތް ވެްސ.  ނގައްޖެ ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޮލިސީއާވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގގެްނ ހި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ގިނައިން ޝަުކވާ އާދޭ ބަެއއްފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާިއރާތަކުން ހަމަ މިސާލަކަށް، 

ނުކޮށް ެއއްެވސް ގޮތަކުްނ ފައިދާހުރި ކަެމއް ވެސް ނުކޮށް މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް މަށް އެްއވެސް ަވރަކަށްދިވެހި ޤައު

ވެސް. މިސާލަކަްށ، ހަމަ ަޤއުމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދިުނމަށް ޓަކައި މިސާލަކަްށ، ަޤުއމަށް ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތައް 

ށް މިކަހަލަ ކަންތައް ކޮށްފައި މުޅި ޢުމުުރ މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ކަންަތއްތައް ކޮށް ޤައުުމގެ އެަތއް ބަަޔކު ޝަހީދުކޮ

ރުފިޔާ އެަބ ލިބެއޭ. ހަމަ އެ އަސާސީ  ފަސް ހާސް ޖަލުގައި ހޭދަކޮށްފަިއ ނުކުެމެގން އަންނަ މީހާއަށް ވެސް އެ 

ޕެންޝަނެއްގެ ގޮުތގަިއ ގާނޫުނގަިއ އޮތީމަ ހަމަ ެދއްވަންޖެެހނީއޭ. ހަމަ ެއގޮތުން ދެނީޭއ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ 

ރަށް ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައް ޮކށްފައި ޤައުމަށް ހަމަ އެކި މަސްވެރިން ވެސް ހަމަ ޤައުމަްށ ޚިދުމަތްކުރަނީ. ކޮންމެހެން ވަ

ސަރުކާރުަގއި ަވޒީފާ އަދާކުާރކަށް ނުޖެހޭނެ ދަނޑުވެރިން ވެސް ހަމަ އަދި އަމިއްލަ ފިހާރަތަކުގައި މަސަްއކަތްކުާރ 

ވަރު ކަންތަްއތަކުަގއި އުޅޭ މީހުންނާއި ެއއްކަލަ މިބުނާ މުޖުތަމަޢަށް މީހުން ވެސް ހަމަ މަގު ހަދާ މިހެން ބައި

ވެސް މީހަުކ އި ތަމަޢަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަމުޖު މިތެރި ށް ނުރައްކާނުރައްކާތެރި ހަމަ ޤައުމަ

ކުމެގެން އައީަމ ެވގެން ނު 65ވާ ޮއއް އިރަށް ޖަލުގަޖަލަށް ހިނގައިދާނެ. އޭނަގެ އުމުރު ހަމަ ހޭދަކުނީ ހަމަ މުޅި އުމު

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މި ކުރި މަސަްއކަތާ ެއްއވަރަށް ޢިނާޔަތްތައް ހަމަ އަސާީސ ެޕންޝަންގެ ގޮުތަގއި އޭަނއަށް 



  

ލިބެންޖެހެނީތޯއޭ ނޫނިއްޔާ އޭނައަށް ތަފާތުވާންޖެހޭނެތޯއޭ. މި ސުވާލު މީހުން އެބަ އުފައްދާ. ދެން ތި ބޭފުޅުން މި 

އެބަ ވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާތާ، ދުނިޔޭެގ އެހެން  އި ޖޫދަށް ގެނައުުމގެ ނޫނީ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގަގާނޫނު ވު

ޤައުމުތަކުަގއި މިކަހަލަ ކަންތައް ދާ، ބެސްޓު ޕްރެޓިސްޓޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ގޮތަށް މި އެއްޗެހިތައް މި އޮންނަނީ 

ހުރި ފަރަޤެއް ތި ބޭފުޅުން  އި މީގަ އޭ.ގަނޑުމެންނާ އެ މީހުންނާ ތަފާވޭތޯބަލައިގެންޯތއޭ އަޅު  އިމިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގަ 

އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހާމަކޮށްދޭން އަޅުގަނުޑ ، އޮންނާނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ އިއަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ދިރާސާަތކެއް ކޮށްފަ 

 ގޮވާލަނީ. 

 

 ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ 

އަޅުގަނޑަށްފަހު ޝުޖާތާ ޙަލީމަކީ މިއީ ވޯލްޑު ބޭންކު ްޕރޮޖެކްޓު ފުރަތަމަ ފެށްޓުނީއްސުރެން ޕެންޝަން އޮފީސް 

ްނ މަަސއްކަތްކުެރްއވި ބޭފުޅެއް. އަުޅގަނޑު މީެގފަހުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވަ އިވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓުގަ އުފެދުމުގެ ކުރިން

ެވްސ އެނގޭ އެކަހަލަ ހާލަތްތައް  މެންބަރު ތި ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ަޖވާބު. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިދަންނަވަން. ދެން މީގަ

ދުން އްމަ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ވެމަކީ މި ހުރިހާ މީހުން ހަޙޫންޝަން ގާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަފްއަންނާނެކަން. ދެން ޕެ

 އިވެސް ކޮންޓްރިބިުއޓުކުރުން. އަދި އެހެން މީހުންވެސް، ފޯމަލް ސެކްޓަރގަ  އިނގޭތޯ. ެއއީ އެ ސެލްފްރަންޓު މީހުން 

ވެސް އި އަނެްއާކ މިއީ ދައުލަތެްއގަ، ން. އެއީ މަްޤޞަދަކީ. އެހެންވީމާވެސް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރު ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުން

އެަކހަލަ މަސައްކަތްތައް ނުކުާރ  އިށްފައަެންއހެން މަސައްކަތްކޮ އިމަންޓުގަ ލޮއިމަކަށް ވާނީ ހަމަ ފުލް އެމްޕްވިސްނު

ވެްސ އި ތަނެއްގަ  ކޮންމެ ވެސް މީހަކު ނުހުރުން. އެކަމަކު މީހުން އަނެއްހެން މި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އެއް 

. އަތުނުޖެހޭ މީހުން. ތެރެއިން ފޭދިގެން ވެްއޓޭ މީހުން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ތިބޭނެ އޭގެ

އް ިވޔަސް ުނވަތަ އެެހން މީހެއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ ވެސް ކޮންމެވެސް ަބޔަކަްށ އަދި ކްރިމިނަލެ އެއީ ، އެހެންވީމާ

އިރަކު ދައުލަތުން ުކރަންޖެހޭ ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ޚަރަދުތަކެއް އަނެއްހެން ގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކޮންމެވެސްއަޅު

އެ ފަރަޤު އެހާ ބޮޑުވަނީ އިނގޭތޯ މި  ވެސް ޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން ހުންނާނެހެން. ދެން އެކަންތައް ކުރުވަން

ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިސްޓަމް މިހާރު ފެށުނިއިރު އެކަން މިހެން އޮތީމަ އަދި އެްއވެްސ ކަހަލަ ބެލެންސެއް

ތާނގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕެންޝަން  އޮތް ކުރިއަށް  ސް މީހަކު ނުހުންނާނެ. ެއަކމަކުވެ އެްއވެސް އިތުރު ބެލެންސެއް 

ކުރި ންޝަން ފަންޑަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުއާއި ލިބިގެން މި ޕެ މަ އެ ފަރަޤު ތަފާތުކޮށް ފެންނާނެ. އެއީ ލިބޭ މީހާ ދެވެންފެށީ

ނުކޮށް ދައުލަުތން ލިބޭ އެއްޗެއް އެ ލިބޭ އެްއޗެއް ުކަޑވާނެ އިނގޭޯތ ްއވެސް ެއްއޗެްއ ކޮންޓްރިބިއުޓުއާއި އެ މީހާ

ވެސް. މިބައި އެ މީހަކަށް ލިބޭއިރު އެބައި ކުަޑވަގެްނވެދާނީ. ެއީއ  ތަނުަގއި ހަމަ އެ ކުަޑވަމުންދާނީ ކުރިއަށް އޮތް

ވެސް އަދި ކިތަންެމ އި ާތނގަ އޮތް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރިއަށް، ވެސް ެވގެން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ މަޤްޞަދަކަށް

، އެ ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ބަ ުއޅޭވެސް ދައުލަތުގެ ޒިންމާެއއް އެ މުސްކުޅިވާ މީހަކަށް އި ނުކިއްސަރު ގޮަތކަށް އުޅެފަ



  

ކުރިވަރަކަށް އެަތއް ފަހަރަކު ޅުގަނޑުމެން ސީދާ ކޮންޓްރިބިއުޓުންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާނެ ަކންނޭނގޭ. ދެން މިއަށް އަވައްދެ

މި  ވެސް ުނާވނެ އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު ބޮޑުެވގެން މިކޮޅުން ލިބޭ ެއއްެޗއް ބޮުޑވާކަމަށްވަންޏާމު އެ ޝަުކވާައކަށް

، 20މީތި ދެން ފެށީމަ އެއްކަލަ ތަންކޮޅު މި ފެންނަނީ.  އި އުވާލާފަ 40، 20އުޅޭީތވެ އަުޅަގނޑުމެން  އިތަރެްއގައްފަ

ހުއްޓާލާއިރު މިހާރު ެއބަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ޕެންޝަންސްތައް ވެސް އިނގޭޯތ ހަމަ ދަންނަވާކަމަށްވަންޏާ  40

 ހުރީ. އެކަމަކު  އިހުއްޓާލާފަ އި ބަދަލު ދެްއވާފަ ގެ ެއ ދައުލަތުން 20000، 15000އިނގޭތޯ. އެީއ  އި ހުއްޓާލެވިފަ

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ފަށަިއގަންނައިރު އުޅޭނެ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި ސިސްޓަމް މިއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ހެނީ ބަޖެޓަރީ ކަމެއް ގޮތުގަިއ އަނެއްހެން އެސްޓަބްލިްޝވެަފހެން އިނގޭތޯ ދެން. ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަން މި ޖެ

 ަތއްތައް. ކިހިނެއްތޯ. ކިހިނެއްތޯ އެކަން ،ން ރަންކުރަމުން ގެންދާނެތޯ ނޫންވެރަލް ސިސްޓަމްސް ައޅުަގނޑުމެސެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފަރާތުން ފާޠިމަތު ސުޖާތާ ޙަލީމްޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ 

ންމެ މަނިކު އެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން ޕެންޝަން ގާނޫނު ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެ

އަހަރު،  20އޮްނނަނީ ހަމައެކަނި  އި ވުޖޫދަށް ައއިއިރު ިދވެހިރާއްެޖއަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ގާނޫނު ޑްާރފްޓްކުރެވުނުއިުރ އޭުރގަ

ޔަށް ރަްށ ބޮޑަށް ބެލިން އެ ބައަހަރުގެ ޕެންޝަން އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ާގނޫނު ޑްރާފްޓްކުރިއިރު ވަ 40

 އި އެގޮުތގެމަތީން އެއަށް ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް ގާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިެޔވިފަ، އެޓެންޑުކުރަން. އެހެންވީމާ

ިމއޮތީ. ދެން  އިމިއޮތީ. އެކަަމކު މި ގާނޫނު ލިޔެވި ފާްސވުމާ ދެމެދުގައި އިތުރު ޕެންޝަންތަކެއް އިންްޓރޮޑިއުްސވެފަ

 މެން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބީ އިނގޭތޯ، ޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓު އޭރު މަސައްކަތްކުިރއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން ސިވިލްއަޅުގަނޑު

އޮީތ ޙަޤީޤަތުގަިއ އޭުރ އޮްތ  އި ވެްސ ެވވިފަ ވެސް ވަރަށް ގިނައިން މަްޝވަރާކޮްށ ެއްއބަސް ސަރވިްސއާ

ޢިނާޔަތްތަަކީކ  ޅިކުަރއްވާ ވާ ނޫނީ އެ ވަޒީާފއިން މުސްކުއިންޓްރޮޑިުއސް ކުެރވުނު އުމުރުން ދުވަސްވީމަ ރިަޓޔރަކުަރއް

ޕެންޝަން ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ައއުމުން ހުއްޓާލެވޭނެ ެއއްެޗއް ގޮތަށް. ެއގޮތަށް ބަަލއިގެން ައޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި މި 

ކަލަ ޕެންޝަންތަްއ ގާނޫނަށް މަސައްކަްތކުރަމުން އައީ. ނަމަެވސް، ކަންދިމާވިޮގތަކީ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ައިއސް އެއް 

އްސަސާަތކުންނާއި އަދި ހުއްޓާނުލެވި ކޮންޓިިނއު މި ުކރެވެނީ. ދެން ހަމަ އެއާ ގުިޅގެން އެހެން އިްނޑިޕެންޑެންުޓ މުއަ

އްވަމުން މި ެވސް ހަމަ މިފަދަ ރިޓަޔަރމަންޓު ޕެކޭޖުތަކެއް މި އިންޓްރޮޑިއުސް ކުރަ  އްސަސާަތކުންއައިތުރު މު

ކުިރ މަނައިުޒކުރަންެވގެން މަސައްކަތްެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހާމީ، ނީ. އެހެންވީމާވަގެންދަ

 20އޮތް ގޮތަށް  އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލިފަ ވެސް ހަމައި މިއޮތީ. އެ ކުރީގަ  އިއެްއޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރުައރާފަ

ޝަނެއް ނައިްސ ޕެންޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުން އޮތް ގޮތަށް ހަމަޖެހި އިތުރު ޕެން އިއަހަރުގެ ޕެންޝަން އެ ގާޫނނުގަ



  

މާޔަތްކުރެިވގެން މި ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުނަމަ ހިހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް  އެކްރޫޑު ރަިއޓްސް ދެވިގެން

ހޭނެ އްލެއް ފެނި، މި ދެކެވެން ނުވެސް ޖެޙަށް ގިނަ ވާހަކަަތކަށް ހުންނާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ދެކެވޭ ވަރަ

އަދި ެއއާ ގުިޅގެން ހަމަ އިތުރު  ގޮތުން އެ ކޮންޓިނިއުކުެރވޭތީވެމިާހރު ނިޒާމު ދިޔަ މިވާހަކަތަކެްއ. އެކަމަކު

ނެ ގޮތެއް. ވެސް އެބަ އޮވޭ ޕެންޝަނެއް ދެވޭއި ވެސް ހަމަ މިހާރު އަލަށް އަންނަ ހުރިހާ ގާނޫނެއްގަ  ޕެންޝަންތައް

އެއް މި ކުރިމަތީވަނީ. ދާތީވެ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި ހުރިހާ މައްސަލަމިގޮތަްށ މިކަންތައް ، އެކަމަކު އެހެންވީމާ

 ތެންކިުޔ.، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުވާުލކޮށް  ހަށްމިރު ވަރަށް އަވަޢާންމާލަންޖެހޭތީވެ، ިއްއޒަތްތެރި އަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ނި 12:15އާދެ! 

 ނިންމާލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ދޫ ދާކުޑަހުވަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ސުވާލެއް އިނގޭތޯ މި ކުރުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ދެންމެ ވާހަކަތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މިދެންނެވީ،  ނޑު ހަމައެނިގއްޖެ އިނގޭތޯ މި ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަ ުކރެވިދާނެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ވެސް މި  މި ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތްތައް އިނގޭތޯ، އާްމދަނީ ގޮތުގައި ވާހަަކއަކީ ފުުދންތެރި ފަރާތްތަކަށް، އެހެންވީމާ

ވެސް  ނާޔަތަކީޢިލީ އެކަިނވެރި މައިްނނަށް ލިބޭ ޕެންޝަން ލިބިގެން އެބަ ދޭ. އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާ

ގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކުރާ ޮގތުން ކައިވެންޏެއް ރޫިޅއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ދަރިން ތިބިނަމަ ވަނަ ާމއްދާ 34ގާނޫނުއަސާީސގެ 

އެ ދަރިންނަކީ އަޅާލުން ދޭންޖެހޭނެ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި ވާީތވެ އަންނަ އެްއޗެއް. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ 

ރި މީހުންގެ ޙައްޤަކީ ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި މުސްކުޅިންނާއި އުމުރުން ދުަވސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

 ޞަ ންނާއި ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ާޚއްވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ަގއި ާއއިާލގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތު 35އަސާީސގެ 

ވަްސީވ  ަރއްކާތެރިކަެމއް އެބަ ލިބެންޖެހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދު ޞައެހީއަށް ބޭނުންާވ، ޚާއް

މީހުންނަށް. އެހެންނަމަވެސް، މަންމައަކު ވަޒީފާއަދާކޮްށެގން އޭނައަށް އާމްދަނީއެއް ިލބޭކަމަށްވާނަމަ އޭނައަކަށް އެ 

ވެސް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ވެސް އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މިހާރު، ލިބޭ އިނގޭތޯ. ުނލިބޭ. އެހެންވީމާލާރިއެއް ނު

މަށް ވެސް ެޕންޝަން ލިބޭކަމަށް އަންގާ ސިޓީ ފޮނުވިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މް އިބްރާހީވެސް ޤާސި ތިބޭފުޅުން ހަމަގައިމު

އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އެއާއެްއޮކށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެ  އިވެސް ލިބިފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު

ުތގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޓާގެޓު އެނގޭ އެްއޗަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަ، ޖަމާކުރެވެމުންދޭޯތ؟ އެހެންވީމާ ފައިސާތައް

މިއީ ބޮޑު ސުވާެލއް އިނގޭތޯ.  ފަރާތްތަކަށްތޯ ޕެންޝަން ލިބެނީއާ ާއއި ިމ ޕެންޝަން ބޭނުންވާ ސަބްސިޑީްސގެ ވާހަކަ



  

ޓެހި އްގާނޫނުައާސސީއަކާ ެވސް އެހާ ރަ އުސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނިގއްޖެ އަވެއި ތާގެ ވާހަކަފުޅުގަސުޖާދެންމެ 

މިކަން އެންމެންނަށް އެ އެންމެންގެ ޙައްޤުތައް ، ހެންވީމާނޫންކަން މިހާރު އޮތް ޕެންޝަންގެ އުސޫލުތަކަކީ. އެ ނިޒާމެއް

ރައްކާތެރިކުުރވަނިިވ ގޮަތކަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނާއި އަދި ކަމާުގޅޭ މުައއްސަސާަތުކން މިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް 

 ލުކުރައްވަނީ. ކިހާވަރެްއގެ ގޮތަކަށްތޯ ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮކށްލަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ބަންޑުލްކޮށް ުސވާުލތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވީމަ ދެން ޑުކޮށްލަދެއްަވްއޗޭ. އެ ނޯޓުމަ

 އަޅުގަނޑަށް ނިންމާލެވޭނީ ފަސޭހައިން. ނާޝިދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ! 

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެއްކަަމކަށް، މިހާރު މި ޕެންޝަން ގާނޫނު 

ހުން މީތި މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ފަރުމާ މި ކުރެވުނީ ވަރަށް ރަނަގޅަޭށ ތި ވިދާުޅވީ. އެހެންނަމަެވސް، ފަ

ޝަންތަކެއް ހުރި ޕެން އިޑުޕްިލކޭުޓވެފަ، އައިްސގެން މުޅިއެތި. އެހެންވީމާ ންޝަންތައްެއކިެއކި ޕެ ކޮންޓަރމިނޭޓުވެފައޭ

ބޭފުޅުން  ވެލިުއއެއް  ތި ދާނެތޯ އެ އެއްޗެީހގެ އިމްޕެކްޓުކޮިމޓީއަށް ޝެއަރކޮށްލަެދވި، އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ

ޓުނުިއރު އޮތް ގޮތާއި މިހާރު އްފެ ހުރިއިުރގަިއ އަސްލު ގާނޫނު އިމިހާރު މިހާހިސާބަށް އައިސްފަ އިހައްދަވާފަ

ވަަރށް ބޮޑެތި ބަރޑަންތަކަކަށް އުަތެކއް މިހިރަ އެްއޗެހިތަކެއް ހުރި ވެލި އިކޮންޓަރމިނޭޓުވެގެން އަިއއިުރަގއި ައއިސްފަ

މި ވެއްެޖއޭ. މިއޮތީއޭ ީމގެ އިމްެޕކްޓަކީ. ެއކަން. ދެވަނަ ުސާވލަކަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލާީނ، ތި ވިދާުޅވަނީ މިހާރު 

ބޭފުާޅއަކަށް ނެތޭ އުނިާވ ޙައްެޤއް.  އަްށ ައޅުގަނޑުމެން ދޭން އޮތް ޖަވާަބކީ ތިއެ ބޭފުޅާ އި ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަިއގަ

އަށް އެ ޖަވާބު އެއީ ރަނގަޅު ޖަވާބުކަމަށް ތި ކޮމިޓީ، މަ، ތިއޮތީ ރަނގަޅަށޭ. އެހެންީވމާއެ އިތުރޭ ވަނީ. އެހެންވީ

ވެސް މީެގ  ނީ. އެއީ ރަނގަޅު ެއއްެޗއްޯތ. ދެން ހަމަ މިއާ ގުޅުންހުރި އެހެން އެއްެޗއްބޭފުޅުން ކޮންފޯމު ތި ކޮށްދެއްވަ

ސުވާލުގެ ތެެރއިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮށްލާހިތްވަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބޯހިޔާަވހިކަމުގެ ސިޔާސަތު ދަށުން 

އަހަރު ކުރިން އޭަނ  65ގެ ކުރިއަްށ ހަމައަށް ދިއުމު ނިންމީ. އޭނަ އަސާސީ ޕެންަޝނާ ޑައުންޕޭމަންޓު ހެދުމަށް މި

 އި އަހަރުގަ  45އަހަރު ނޫނީ  40އުމުރުން ، އިއަހަރުގަ  40ޑައުންޕޭމަންޓު މިސާލަކަށް ހެދީ. ހަދައިފިއްޔާމު އޭނައަށް 

ހުރި  އިއޭަނގެ ޕެްނޝަނަށް އެކްރޫްޑވެފަ  އި ޮއްއވާ އޭަނގެ އަދި ކޮްނޓްރިބިއުޓުކޮށްފަ އިއޭނަ ަޑއުންޕޭމަންޓެއް ހަދާފަ

އަހަރު މިވަނީ. ާވއިރުަގއި ކިހިނެއްާބއޭ އޭތި  65އޮއްާވ އޭނަ  އިމައުންޓެްއގެ ތެރެއިން ަޑއުްނޕޭމަންޓު ހެދީ. ހަދާފައެ

ރުފިޔާ ެއއަށް އަންނައިުރގައި މީަނއަށް ޖަމާކުރެވިފަިއ  5000އެޖަސްޓުެވގެން އަންނާނީ އެްއކަލަ އަސާީސ ޕެންޝަން 

ކުިރއަށް އެއަށް ދިން ބައި އެޖަސްޓުވާނެތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ހުރި އެއްޗަކުން އޭަނއަށް ެއޑްވާންސަށް 



  

 ށް ވާއަަކށް އޮންނާނެ. އެއީ އޭނައަެވސް އެހެންނޫންކަމަށް ވެއްެޖްއޔާމު ވަރަށް ބޮޑު ަޝކު  ބޭނުންވަނީ. އެީއ އަނެްއކާ

އަހަރު  65އޭނަ  އި. އޮވެފަ އޭނަގެ ބޯހިާޔވަހިކަމަށް އޭނަެގ އެބަ އޮތް ޕެންޝަން ފަންޑުން އެމައުންެޓއް ަނގާފަ

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުަޑވާީތެވ  5000ވާއިުރގައި ެއއްކަލަ އެޖަސްުޓކުރަން ބަލާއިރުަގއި މިއޮތީ އޭނައަށް ލިބޭ ެއއްެޗއް 

އޭތި ެއ ، ުކ، އޭަނއަށް މިޮއތީ. އެހެންވީމާވެސް ެއބަ ހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ. ދެން އެކަމަ ރުފިޔާ 5000

ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުަގއި ގެންަނންޖެހޭކަމަށް މިހާރު ގެންނަން  . ދެން މުޅި ގާނޫނަށް ތިކޮންސިޑަރކުަރއްވާނަންތޯ؟ ެއއީ

ހުރި ބަދަލުތަކާއި މުޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް މި ކުރާ އަސަރުތައް ެއކިެއކި ދިމަދިމާލުން ޑުބުލިކޭޓުެވގެން މި 

ނާކޮށްފައި އަުޅގަނޑުމެން އަންނައިރުަގއި މިހުރި ައސަރުތައް ހުރިއިރުަގއި މި ޕެންޝަން ސްކީމު ހަރުދަ

 ންޭޑޝަނެއް ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވިދާނެތޯ؟ ެއއީ.ކޮމަބަލުގައި މީތި ރާވަްނީވ ގޮތުގެ ރެމުސްތަޤް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދީެގ ހުޝަހުދީ. ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ޝަ އަދި ސުވާލު އެބަ އުޅޭ. ހަިނމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން

 ދީ ސުާވލުކުރަްއވާ!ހުޝަ ،ވާލަށްފަހުގައި ސުވާލުަތއް ނިންމާލެއްވުނީމަ ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ސު

 

 ދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހުއިން ޝަހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ހަގަކުރެްއީވ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުންދާ މައުޟޫޢުގައި ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެފަހުން އެ ފާ

ވެސް ބައެއް އިޞްލާޙުތައް  މިހާރު ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ިއޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ޕެންޝަންގެ ގާނޫނަށް. ދެން އެއާ ގުިޅެގން

މި ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ އަޅުގަނުޑ ، އި އެބަ ގެންުގޅުއްާވ. އެހެންވީމާހުށަހެޅުމުގެ ވިސްނުން މެންބަރުންގެ ތެރޭގަ

ބައެްއ މެންބަރުން އެބަ ގެންގުޅުްއވާ  މި ސުވާލުކޮށްލާނަމޭ. އެގޮތުން ނުމާ ބެހޭގޮތުންހިތަށްއެރީ އަޅުގަނޑު އެ ިވސް

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަުޅކަން ައދާކުރުމަށް ޓަކައި މިގޮތަށް ިމ ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ، ނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ 

ވެސް ހަމަ މި ފަންޑުން އި ބަލިތަކުގެ ކަންތަކުގަ ނީ ކަހަަލ ބޮޑެތި އިތުރަށް ކިޑް އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސުން. އަިދ އޭގެ

އެގޮތަށް ދިމާވާ ފަރާތްތަކަްށ އެހީތެރިެވވޭނެ ގޮެތއް ހޯދުން އެބަ، ެއކަހަލަ ވިްސނުންތަކެއް މެންބަރުން އެަބ 

ދަނީ ގެންގުުޅްއވާ. ދެން މިއާ ގުިޅެގން އަނެއްަބއި މެންބަރުންގެ ސުވާލަކީ ހަމަ ޕެންޝަން، ިމ ފަންޑު ބަދަލުެވގެން މި

މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން މި ދެކަފި ޚިޔާލުތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރުމާ ، ވިޑެންޓު ފަންޑަކަށޭ. އެެހންވީމާޕްރޮ

 ެދކިލަްއވާގޮެތއް ހާމަކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު.  އިއެްއކޮށް ތި ބޭފުޅުން މީގަ

 

 ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:އޮފިސަރ މުޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް 

 ހު ސުވާލަށް ައޅުގަނޑުމެން...އާދެ! އެންމެ ފަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުދަ ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ކޮށްލަން ބޭުނން. ވަރަށް ައވަސް ކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. 

 

 ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުދު

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ މި ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި މުައއްސަސާތަކުން ހަމަ އެ ބޭފުުޅން އަމިއްލައަށް ހަމަ ގާނޫނު 

އަދި ިތ  .އިހައްދަވަިއގެން އެ ބޭފުޅުން ޕެންޝަން އެކުލަަވއިލާ އިނގޭޯތ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ ކޮމިޓީގަ

ދަގޫވަންޏާ ީކއްެވގެންތޯޭއ ނކުރަން އު ޛުްށވަންޏާ ނޫނީ މި ގާނޫނު ތަންފީވެސް ެއކަންކަްނ ނުކުރެވޭކަމަ ބޭފުޅުންނަށް

ވެސް ތި ބޭފުޅުން  މިހާރު، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މި މައްސަލަތައް ތި ބޭފުޅުން ނުެގނުއްވަނީ

ވެސް ށް ޑުމެން ބޭނުންވޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލައަޅުގަނ އެހެން މިހެން ހަދާށޭ. އެކަމަކު ންންޑޭޝަން ދެއްވާށޭ އެހެ ރިކޮމަ

ވެސް ހަމަ ޢިނާޔަތެއް ލިބިގެންދާން. އަދި  އަަހރުގެ މުއްދަތެއް ނިޭމއިރު ެއ ބޭފުޅުންނަށް 12އަހަރުގެ ނޫނީ  14

ޅެޭވވަރުގެ ޢިާނޔަތްތަކެއް ލިިބގެންދާން. ެއ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އު ސިފައިންޭގގެ މަޤާމުތައް އަާދކުރާ ބޭފުޅުންނަށް

ހުރިހާ އެއްެޗއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތި ބޭފުޅުން ގާނޫނުގައި ހިމަނައިގެން އަުޅގަނޑާ ހިާސބަށް ގެނައީމަ ދެން އެހެން 

 އިހުރި ޕެންޝަންތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އުނިުކރެވޭނެ އިނގޭތޯ. އަދި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނުގަ  އިގާނޫނުގަ 

 ތި ބޭފުޅުން އެކަން ކުރެްއވީމަ ނޫންތޯ މެންނަށް އުިނކުރެވޭެނ. އެކަމަކު ވެސް ައޅުގަނޑު ހުރި ޕެންޝަން

އެ ވާހަކަ ހަަމ ، މާއެތި އެކުަލވާލާފައި އެކަން ކޮށްދެވޭނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަްނ މުޅި

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ނިންމާލައްވާ! !އާދެ

 

 ޙައްމަދު ޙުސައިްނމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގެ ޗީފް ެއގްެޒކްިޓވް އޮފިސަރ މު

ން ވީމަ. އަުޅަގނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ފަަށއިގެން ދާދިފަހުން އަނެއްހެބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ފަހު ސުވާލު  އާދެ! ވަރަށް

 ލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށް. އެކަމަކު އޫ ވަރަކަށް އެ މަސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާ ޮކންމެވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން

އަނެއްހެން ބަޖެޓަރީ  އަޅުގަނޑުމެން މީގެކުރިން އަެނއްހެން މަސައްކަްތކުރަމުން ެގންދިޔައީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަިއނޭންސާ

ިއްސ ައޅުގަނޑުމެން އެ ލަފާގެ މަތިން އެ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްނިކަލް އެްޑވަ ންމާއެްއވީމާސީދާ ދައުލަުތގެ ޒި ވީމާ ކަމެއް

 ޓަިއގެން އަނެއްހެން ދާ އްއެކްޓިުވކޮށް އެ މަސަްއކަތް ފަ ރެ ވުދެމުންގެންދިޔައީ. ެއކަމަކު ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެއަށް



  

ވެސް  އި އެހެން ތަންތަަނށް އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަވާލަން. ދެން މި ޕެންޝަން ފަންޑުން ޙައްޖަށާ ވާހަކަ

ވެސް ހުންނާތީވެ އަުޅގަނޑުމެން އެހެން ގޮތަކަށް އެަބ  ދަންނަވާލިން، އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އެކަހަލަ ޚިޔާލުތަެކއް

ނޑުކޮށް ޔަރކުާރއިރު ކޮންެމެވސް ޕަސަންޓޭޖެއް ގަރިޓަދިނުމުގެ ތެރޭަގއި އެ މީހަކު  އެޑްރެްސކުރަމޭ އެނޮއިީޓެއއް އެ

ވެސް ުނވަަތ  އްޖަށް ދިޔަަޔސް ެވސް ނުވަތަ ިކޔަވަން ކުއްޖަުކ ފޮނުވަން ިވޔަސްޙަހަދަން. ެއއީ އަދި  ލިބޭގޮތަކަށް

ހަމަ ތި ވިދާޅުވިހެން  އެްއޗެއް ލިޭބގޮތަށް. އެަކމަކު ެވސް ކޮންމެވެސްވަެރްއގެ ގަނުޑކޮށް ބޭހުގެ ފަރުވާއަކަށް ވިޔަސް

މެއް ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ޙޫަގިއ މި ފަންޑު އޮތުމަކީ މަފްމަންޓު ފަންޑެއްގެ ގޮތުވެސް މި ރިަޓޔރަ އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް ހަދާފައި މިއޮތީ. ދެން  އެ މޭރުމުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ހައުސިންގ ބިލު، ބަހައްޓަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ސްކީެމްއ  ޑްމިއޮތީ ކޮލެޓްރަިއޒު އިމެން ކޮށްފަހައުސިން ބިލު މެންބަރު ނާޝިދަށް ކުރައްވި ސުވާލަށް. އެަކން އަޅުގަނޑު

ވެސް ނުލިބޭނެ.  ނުވަތަ މެންބަރަކަށް ފަކަށް ނުލިބޭނެއްޒަވަ ސާެއއް އެްއވެސް ގޮތަކަށް އެ މުފައި، ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ 

ުކން އިންސްޓިިޓއުޝަނަ ގފައިނޭްނސް ކޮށްދޭނީ ހަމަ ފައިނޭންސިން 100ބޭނުންވާ %އެ ބޭނުންވާ ގެދޮރު ގަތުމަށް 

އެމީހެއްގެ ެއކައުންުޓަގއި ހުރި ފައިސާ އިނގޭތޯ. އެ  އިއިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮށްދޭހާ ކަމަކީ ޕެންޝަން ފަންޑުގަ 

ކުރޭ އިުކއިީޓގެ ޔަރއްމުކޮށް ބޭންކުތަކުން ެއބަ ރިކު. ެއއީ ޢ20ާމީހެއްގެ އެަކއުންުޓގައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން %

ފައިާސ ، ށްދެނީ އަޅުަގނޑުމެން. އެހެންވީމާގެރެންޓީކޮ 20ޕަސަންޓު ހޯދަން. އެ % 20ގޮތުަގއި އަިމއްލަ ގޮތުން އެ %

ވެސް  ފެްއގެ ނަމުގައި. ހަމަ އެ ކަންތައް ދާނީްއޒަވަވެސް ކުރާނީ އެ މު . އިންވެްސޓުއިހުންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގަ 

ކުރާނެ. ެވސް ދުލެްއ ނު އަދި ެއ މީހަކަށް ެއއްގޮތުަގއި މި ކުރަނީ. އެ ފައިސާ  އެކަނި ކޮލެޓަަރއިުޒގެއެގޮތަށް. ހަމަ

ފައިނޭްނސްކުރުމަށްފަހު އެ މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ އެްއޗެއް ބޭންަކށް ދައްކަމުންދާހާހިނދަކު މީގެ  100، %އެހެންވީމާ

އެ ވަރަށް ، ދި ގެދޮުރވެސް ލިުބނީ. އެހެންވީމާއަ ވެސް ހުރީ އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް ނެތް. ޕެންޝަން ފައިސާ

ލަތެއްަގިއ ޙާްނކާ ކުރާ އެގްރިމެންެޓއްެގ ދަށުން މައްސަލަޖެހޭ ބޭ އަުޅގަނޑު ފުކޮށް އެބަ މިކަންަތއް ހަމަޖެހޭ. އަނެއްކާސާ

ފުރަތަމަ އެކްސަަސއިްޒ ކުރަްނޖެހޭނީ ޕްރައިމަރީ މޯގޭޖް. ެއީއ ގެދޮުރވިއްކާލާަފއި ނޫނީ ޕެްނޝަން ފަންޑުަގއި ޖެހިގެން 

ރިޓަޔަރމެންޓް ފަންޑުން އަސްލު ، އެ ެއގްރިމެންޓް ވެސް އެބަ ކުރަން. އެހެންވީމާ، މާވެސް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީ

އުޝަނެއް ނޫން. ލޯުނ ދެއްވާނީ ފައިނޭންިޝއަލް ޓިފައިސާ ނެގޭ. އަުޅގަނޑުެމންނަކީ ލޯނު ދޭ އިންސްޓި

. ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެން އުޝަންަތކުން ެއޗް.ޑީ.އެފް.ސީން ުނވަތަ ބޭންކްަތކުން ދެއްވާ ލޯެނއްެގ ގޮތަށްޓިއިންސްޓި

މިހާރު މި ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް އެހެން އެއްވެސް ގޮެތއް ނެތި ހުރެ ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ލާރިހުރެ 

މިރު ކުރެއްިވ ސުވާލަްށ އަުޅގަނަޑްށ ޢާދެން މެންބަރު  .އެމޭރުމުން، ގޮތެްއ ނެތީމަ އެ ފަސޭހަ މިޮކށްދެނީ. އެހެންވީމާ

ހެން ކަނޑައެޅިަފއި އިނޭގތޯ. ގާނޫނުއަސާސީއާ ވެްސ އްން ފަންޑު މިއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަނެ ހީވަނީ ޕެންޝަ

ޚިލާފަކަށް ނެތޭ. އެކަމަކު ެމންބަރު ޣަފޫރު ވިދާޅުވިހެން ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ގާނޫނުއަާސސީގައި އެބަހުރި ޕެންޝަން 

އް ކޮމިޝަންތަުކގެ ވެރިންނާއި މިބޭފުޅުންނަށް ޕެންޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިާބއި، ަބއެ



  

އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ ، ނާޔަތްަތއް ކަނޑައަޅަްނވީ ގޮެތްއގެ ވާހަަކ ވިދާޅުވެފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާޢި ،ކަނޑައަޅަްނވީ

މިކުރަނީ ޕެންޝަން ހުރި ހުރިހާ އެއްަޗކީ ައޅުގަނޑުމެން ަވކާލާތު  ން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްހެން. ދެންހުއެއީ މަޖިލީ

ހުިރ  ނޫނުއަާސސީގައި ަބޔާންކޮށްފައިޤާތެރި މަޤާމުތައް ކަނަޑއެޅިގެން ފަންޑުން ދެއްވާށޭ. އެހެން ކަހަލަ ބައެއް ިއއްޒަތް

ނާޔަތް ކަނަޑއެިޅގެން ދާންޖެހޭނެ ފަރާތެއް. އެއީ ޑިފައިްނ ޢި އެްއޗަކީ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ މަޖިލިސްގެ ތެރެއިން 

ޕެންޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުން އެމީހަކު އެއީ އްސަކީ ހުރި ެއއްޗެ  ގޮުތގައި ެދއްވަްނޖެހޭ އެއްޗެއް. ދެން ބެނިފިޓެއްގެ

އެީއ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރަގއި ވެސް ޕަބްިލްކ ، ކޮންޓްރިބިއުޓްކުާރ ެއއްަޗކުން އެމީހަކަށް ލިބޭ ެއްއޗެއް. އެހެންވީމާ

 މަޤާމުތަކެއް ގާނޫުނއަސާީސގައި ކަނޑައަޅާަފއި ހުރިްއޔާމު ތި  ސެކްޓަރ ިވޔަސް ވެސް އެޮގތަށް ހަމަޖެހިގެންދާނޭ. ވަކި

ބޭފުޅުން ދެއްވަންޖެހޭ އެއްޗެއް ދެްއވުން. ދެން މި އިފެކްޓް އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންގެ ރައިޓެއް އެއީ ތި 

ޖެނެރަްލ  ން އޮޑިޓަރހެއްޖެނެރަލް ލަްއވާ ވެސް އޮންނާނެ ލިޔެފަިއ ައނެ ޖެނެރަލް ރިޕޯެޓްއގަިއ ވެްސ ޮއޑިޓަރ އޮޑިޓަރ

ރިޕޯޓެއް ވެސް ލިުޔްއވާފައި ޮއންނާނެ. ދައުލަތުގެ މިދާ މޭރުމުން ޕެންޝަން ގާނޫނު ހިނގަމުންދާއިރުަގއި އަދި އެހެްނ 

ތަކެއް ރަންކުރާ ކަމަށްވަްނޏާމު ދައުލަތް އަންނާނޭ ހިސާބަކަށް. އެއީ މިހާރު ވެސް ޓަމްސްސްސި ޑިފައިން ބެނިފިޓް

މިލިއަން ކޮންމެ މަހަކު އެބަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ބައްސަވާ އިނގޭތޯ. އެއީ  100މަށްވަންޏާމު އަދަދުން ދަންނަވާ ކަ

ރުފިޔާ ާއއި ދައުަލތުގެ މުއަްއސަސާތަކުން ދެްއާވ ޕެންޝަނެއްގެ ގޮުތަގއި އެީއ  5000އަސަސީ ޕެންޝަނެްއގެ ގޮުތަގއި 

ކާިއ، އަދި އްސަ ޓަޔަރކޮށްގެން ެދއްވާ އެްއޗެހެން ރިއްސާރިވސް، އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް، ފަނޑިޔާރުން ައނެ ސިވިލް

ރުފިޔާ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން ރިޓަޔަރކޮށްގެްނ  5000ންސް އެލެެވންސެއްގެ ގޮުތަގއި ދެއްވާ ސީނިއަރ ސިޓިޒެ

ެއ  ލައަޅުގަނޑުމެން އަދި ހާހެއްހާ މީހުން ރިޓަޔަރކޮށްގެން އަުޅަގނޑުމެން އެ ވެސް އެބަ ބަހަން އިނގޭތޯ. ެއކަހަ

ފައިސާ ވެްސ ިމ  އަުޅގަނޑު މިދަްއކަނީ އެްއކަލަ ފައިާސ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށޭ މިއިރު ބަހާ

ެއ ، ޑަބަލްކޮށް އެބަ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ފައިސާ ދެއްަވއޭ ދައުލަތުން. އެހެންވީމާ، ލިބިވަޑަިއގަންަނވަނީ. އެހެންީވމާ

އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ވެްސ މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން  ސިސްޓަމް ހާމަނައިޒްކުެރވޭ ގޮތަކަށް އެ ޕޮލިސީ ކަންަތއް 

 އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މިދެންނެވިހެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ހާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އިދާރީ މޭޒަށް ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އްވި އޮފީހުގެ، ޕެންޝަްނ އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް އޮފީުހގެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދެ

ބޭފުުޅންނަށް ބޭރަށް ވަޑައިގެންޭނޭވ ގޮތް ކޮށްދެްއވުމަށް. ވަރަްށބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަދިެވސް  ޝުކުރުދަންނަވަން. އެ

 2ނިންމާލުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން. ައޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި ިމއޮތީ  އެއްފަހަރު އިނގޭތޯ. އާދެ! ޮކމިޓީގެ މަސަްއކަތް

ދެވަޑައިގެްނދެއްވުން އެދެން. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މިއަދުެގ ނކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އިށީ



  

ސަން ޙަފް ޞުޑުމެންނަށް އޭދަފުށީ ޔޫވަނަ ނުކުތާައީކ އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން މިއޮތީ އަުޅގަނ 2އެޖެންޑާގެ 

ފޮނުވާފައިވާ ސިީޓއަކާ ގުިޅގެްނ ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަނުޑމެން ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި 

ްސ ނުުކތާއެއް ައޅުގަނޑު އަިދވެ 2ބައްދަލުކޮށްލީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކުރީގެ ބައްދަލުވުމުަގއި ހުށަހެޅުއްވި 

، ދަންނަވާލާނަން. އެްއކަމަކީ ިމއަށް ޖަވާެބއް ހޯދުން. ެއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހޯއްަދވައިފި ިމއަދު. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިާއިއ ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނެ ޖަވާބެއް އިދާީރ މޭޒަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ 

ވެސް އެެދްއވެވި ަޖވާބު އެބޭފުޅުން ފޮނުްއވާފަިއވާ ކަރުދާހުަގއި އެވާހަަކ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ސަަމރައިޒްނުކުރި ނަމަ 

އެގޮތަށް ، އެބައޮތް. އަދި އިތުރުން ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްިވ ސުވާލުތަކުން އެދިަޔއީ ޖަވާުބ ލިބިގެން. އެހެްނވީމާ

ރުންގެ އެއްބާރުުލން މީގައި ފުރިހަމައަށް އޮތް މިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯަޓކަށް ދަންނަވާލުމަށްވުރެ މެންބަ

ސަނަށް ޙަފް ޞުއޭދަފުށީ ޔޫ، ކަމަށް އެބަފެނޭ. އެއީ އަޅުގަނޑު ހޯދަން ބޭނުންވި ޖަވާބު ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާ

 އަޅުގަނޑުމެން މިޖަވާބު ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ކަނޑަައޅަން. ެދން ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން 

މެއި  11 2016އޮތީ ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބާްއވާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންިޝައލް ފޯރަމް 

 މި ، ބުދަ ދުވަހު އޮންނާނެ. މެއި މަހަކީ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ުޗއްޓީ މަހެއް. އެހެންވީމާ 2016

ވަުތ އެބައޮތް ެދއްވާފަ. ދެން ިމކަމަށް ވަަޑިއގެން ދެްއވޭނެ ޢުިރވުމަށް ދަބޭފުޅަކު މި ފޯަރމްގައި ަބއިވެ 2ކޮމިޓީން 

ބޭފުޅަކު މިއޮތް ފުރުޞަތުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެން  2ބޭފުޅަކީ ޗުއްޓީ ތެޭރގައި ާމލޭގައި ުއޅުްއވާނެ ބޭފުޅަކަްށ 

ޑިވްސް ޕެންޝަްނ . މާލޭގައި އޮންނާނީ. ެއީއ މޯލ2016ްމެއި  11ދެއްަވއިފިނަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅވާނެ. 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުްނ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ ައހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް 

ބޭފުޅުްނ ދަޢުވަތު ދެްއވަނީ މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީ ާއއި ދެން އަދި  މިއަހަރު ވެސް ާބްއވާ ގޮތަްށ ކަނޑަައޅާފައި އެ

، މެންބަރަކު ވަޑަިއގަތުމަށް. އެހެންވީމާ 2ކޮމިޓީން  ތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާނެ. މިއިޤު .ދީ ކޮމިޓީންޞާއިޤުތި

އެރީ މިވާހަަކ ދަންނަވާލާނަމޭ. އެއީ މެއި މަސްވީމަ ޗުއްޓީ ތެރެއާ ދިާމވާތީ ފަހަރުގައި ަވޑަިއގެން ށްއަޅުގަނޑު ހިތަ

ބޭފުޅަކު ަވަޑއިގަތީމަ އެންމެ ކުޑަމިނުން.  2ސް ޕާޓީން ކޮންމެ ވެ 2ނުއުޅުްއވަފާނެ ކަމަށް ބަލާފައި ދެން މައިގަނޑު 

ޕާޓީގެ  2ެއކަންތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީ ކޮމިޓީން. އިދާރީމޭޒަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަން ، އާދެ! އެހެންވީމާ

މަަސއްކަތް  މިއަުދގެ، ލީޑަރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ މީގައި ކޮންމެވެސް ގޮްތތަކެއް ނިންމާލަދެްއވުމަށް. އެެހންވީމާ

މަށް މެންބަރުން ތިޔަ ދެއްވާ އުށް ގެންދި އަނިންމާލެވުނު ކަމަށް އަޅުަގނޑު އިޢުލާންކުރަން. އަދި ކޮމިޓީ ކުރި

އަްށ  11:00އެއްބާރުެލއްވުމަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. މިއަދުެގ ބައްދަލުުވން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލާނަން 

ަގިއ  9:15ށް މިގެންދަނީ. އަށް މި ކޮމިީޓ ރޫމް ހަމަޖެހިގެން ކުރިއަ 11:15އަޅުގަނޑުމެން ގިނަ ފަހަރަށް 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބައްދަލުވުްނ  އިގެ ދުވަހެއް މިދަނީ. ފާއިތުވެދިޔަ ިއއްެޔގަ 11:15ބައްދަލުވުމެއް އޮންނަ ދުވަހަާކއި 

ރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި. ވެސް މާލެއިން ބޭރުގައިވީމަ ފު ނުބޭއްވުނީ އަުޅގަނޑުމެން ިގނަ މެންބަރުން އަނެއްކާ



  

އާިއ ހަމައަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މަޑުކޮށްލަންޖެހުނީ.  11:30ގައި ަބއްދަލުވުން ވެސް  11:15މިއަދު ، އެހެންވީމާ

އަށް ކޮިމޓީ ރޫމް ލިބޭ ކަމުގައިވާނަަމ  10:15އަށް ނޫނީ  10:00އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އިދާރީ މޭޒުގައި ، އެހެންވީމާ

ްއޔާުމ ުނވަތަ ދޮުޅގަިޑއިރު ގެންދަންޖެހިއްޖެ 2:30ަގޑިއިރު ނުވަތަ  2އޭރުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ން ކުރިަގޑިއަްށ  އެ

ގެންދަން ފުރުޞަތު ލިބިގެްނދާނެ. މިފުށުއެރުން އަންނަތީވެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުންުފޅާއިެއކުަގއި ދެން އަންނަ 

އަށް ނިންމާލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ވެްސ  12:30މިއަދު  ބައްދަލުވުމެްއގައި އަުޅގަނޑަްށ ޚިޔާލު ދެއްވުން އެދެން. ެއއީ

އަްށ  12:30ެވސް. އެހެްނވެެގން އަޅުގަނޑު  އަށް އެޓެންްޑވާން އަބަދު 12:30ޖެހޭ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުްނތަކަކަށް 

ނޑާ ހުރެ އެޭޅ ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަތް މިުކރަނީ. އެކަމަކު އެއީ އެހެން މެންބަރުންގެ ފުރުޞަތާއި ަވުގތަށް އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ްއޔާ ެއައށް އެޖެސްޓްމެންޓެއް ގެނެވޭޯތ މިވާހަކަ މިދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. ދެން ވަރަށްހުރަހެއް ކަމަށްވެއްޖެ

 ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް. 
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