
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  23ކޮމިޓީގެ  މިނިވަން މުއައްސަސ ތަކުގެ ކަންތައްތަކ  ބެހ  

  2015 ޮއގަސްޓު 10

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



1 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ރި

ބައްދަލުވުމަކީ. މި ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ ބައްދަލުވުން މި 23ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  `. މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ

 ؛ައކީބަރުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީްއޒަތްތެރި މެންެނވި ހުރިހާ އިންވަަޑއިގެހާޒިރުވެ 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެ  ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމިން،ވެލިދޫ ދާއި ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން،ކަ

ތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ،ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

ކެނދިކުޅުދޫ  ،އިބު މުޤައްރިރުބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް، މި ކޮމިޓީގެ ނައައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެން ފަހުމީ،

މުޙައްމަދު ވަހީދު.  ންބަރުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ މަޢުރޫފް،ދާއިރާގެ އިއް 

ޕެންޝަން އޮފީހުެގ އަދި  ސަރވިސް ކޮމިަޝނާ ޮއތީ ސިވިލް ަގނޑުމެން މިއަދި މި ބަްއދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑަގއި މިއަޅު

އަދި ޕެންޝަނާ ބެހޭ ބިލާ ، ބިލު ބެހޭ ބައްދަލުކުރުން. އެއީ ކޮމިޓީން ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ޕެންޝަނާ  ބޭބޭފުޅުންނާ

 ،ކުރުމުެގ މަރުޙަލާގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާފައި އޮތީަސރވިްސގެ ބިލު ދިރާސާ ިސވިލް ގުިޅގެން އޮންނަ

ދަން. އެހެްނވީމާ، ޚިޔާލެއް ހޯދުމަށްފަހު ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެން ،މަްޝވަރާެއއް ހޯދުމަށްފަހު ގެބޭފުޅުން އެ

ނޑުެމން މިއަދު އެއެގޮުތގެ މަތީ  ކުެރވިފައި މިމި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމުގޮތަށް  ކުރާލުބޭފުޅުންނާ ބައްދަ ން އަޅުގަ

ފޮނުވާފައި ހުރި ކޮމެންޓުތައް.  ފަރާތްތަކުން ކޮޅުަގއި ވާނެ އެއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްއޮތީ. ދެން ކޮމިޓީގެ އި

ބޭފުޅުްނ  ލަން. ދެން އެޓަކައި ދަންނަވާ ލެްއުވމަށް މަޢުލޫމާތަށްލަަވއިސް ަބއްބައްލަަވއިލެްއވިްއޔާ، އަދި ަފހުން ވިޔަ

ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެިރ  ތިއްެބވި. އަދި އޭެގއިުތރަށް މީޑިޔާ މިހާރު މިކޮޅަށް ަވޑަިއގެން އެބަ

 ށް ދަންނަވާލުމުގެ ެއ ބޭފުޅުންނަ ދިއުުމގައިކަންަތއް ކުރިއަށް ގެން ގެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ީމޑިޔާ މެންބަރުންނަށް ފެ

 ތެއް ނިންމެވުމަށް ަދންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. ކުރިން ގޮ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 ދާން. އާ ެއކީަގއި ކުިރައށްހަމަ އަބަުދވެސް ެއދެނީ މީޑިޔާއަޅުަގނޑު 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މްއިބްރާހީދު ސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލު

ނޑު ރޮޒޭ އާދެ! އަޅު   ދުކުރަން. މަށް ތާއީހުށަހެޅި ހުށަހެޅުއެ ގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ގޮތަށް. ގެންދާާއ އެކު ކުރިއަށް މެއް ނެތްހެން. އެހެންވީމާ، މީޑިޔާއެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ މީގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވު

މަޖިލީހުގެ މިނިވަން  ،ިގވަަޑިއގަންނަވާނެނމި ކޮމިީޓއަކީ ދެން އެ ގެަގނޑުމެން`. އަޅު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ޓީގެ ބަެއއް އިްއޒަތްތެިރ ތިއްެބވީ މި ކޮމި ވަގުތު މި ޓީގަިއ މިންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމެޓީ. މި ކޮމިމުއައްސަސާަތކުގެ ކަ

ނުޑ ވަގުތު ސަލާމަތް މެންބަރުން.  ންބަރުންގެ ނަންތައް ދަންނަވާލަިއ،މެކުރުުމގެ ގޮތުން ވަިކަވކިން ދެން އަޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ  ވަގުތު ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެއް މި ކޮމެޓީއާ ތަޢާރަފުވުމެއް ކުރިއަކަށް ނުެގންދާނަން. މި ކޮމިޓީން މި 

ސަރވިސްގެ ގާނޫނަށް  . އެއީ ިސިވލްތެރި މެންބަުރން ހަވާލުކޮށްފައެބައޮތް މުޅި އިއްޒަތް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން

ލާެޙްއެގ ނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮްތ އިޞްގާ ހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙެްއގެ މަސަްއކަތާިއ އަދި ޕެްނޝަނާ ބެހޭހުށަ

ާލފައި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މި ރިޕޯެޓއް އެކުަލވައިކުރުމަށްފަހުގައި މަސަްއކަތް ިމ ކޮމިޓީން ދިރާސާ މަސައްކަތް. އެ

ނޑުމެ ނޑުމަަސއްކަްތ އަޅު  އޮތީ. ދެން އެ މި ންނަށް ހަވާުލވެތަޅުމަށް ފޮނުވުމުގެ މަސަްއކަްތ އަުޅގަ  ،މެން ކުރުމުަގއިގަ

ކުރުމުގެ އޮތް މަސައްކަތް ދިރާސާހުށަހެޅިފައި  ،ކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކޮމިޓީންއެ އިޞްލާޙުގެ މަސަްއކަތް، ދިރާސާ

މަސައްކަތް ދިރާސާކުރުމުގައި ވަރަށް ރި މެންބަރުން ދެކިވަަޑއިގެންެނވީ މި ބިލުގެ މަސައްކަުތގައި މި ކޮމެޓީގެ ިއއްޒަތްތެ

ބޭފުޅުން މިކަމާ  އެ .މިކަމާ ގުޅުންހުރި ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތަުކގެ ބަހެއް ޯހދުމަކީ ،މު ކަމެކޭ ސަރުކާރުގެ މުހިއް

 ތެއް މި ދެ ބިލަކީ ދެ ބިެލއްގެ ގޮުތގައި އޮތެްއގެ އޮ ނެ،ިގވަަޑިއގަންނަވާނދޭތެރޭގައި ދެިކވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތެއް. ދެން އެ

އާ ގުޅުންހުރި އަދި ފައިސާ  އިސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ބޭފުޅުންނާ ކަމެއް އޮތީމަ ިސވިލް ެއއް  ،އް ކަމަކު ެއއް ވާހަކަަތކެ

ދެން ސީދާ ޕެންޝަނާ  ،ސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއިމިނި ވާތީ ފިނޭްނސްކަމެއް މީަގއި އެކުެލިވގެން މުވަރަށް މުހިއް

 ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ. ދެން ފުރަތަމަ  3މި  ބޭފުޅުންނާ، ޕެްނޝަން އޮފީހުގެ، ވީމަ ގުޅުންހުރި ކަމެއް

ނޑުމެން ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ނަމުގައި ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ، ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށްފުޅުސސާަތުކގެ ބޭމުއައް ވަަޑއިގެންެނވި ދަންނަވަން. އަދި މިކަމަށް ބާއެއް ހޫނު މަރުޙަ ންނަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން އެންމެ ކަމަށް ަވޑަިއގެްނނެވި އެއްބާރުލުންދެްއވައި ގެ ނަމުގައި ފަްށފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ންޓަަކއި އަުޅގަ

ވެސް ަވގުތު ވަރަްށ  ބޭފުޅުންނަށް ތި ؛ގޮތަކީ  އޮތް ދެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ކޮމެޓީން ނިންމާފައި މި

ނަޑކަށް  ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެ މުއައްސަސާެއްއގެ 2ވާނެ. އެހެންވީމާ، މި މުމުހިއް  7ވެސް ބޭފުޅުންނަށް ގާތްގަ

ގޮެތއް  ބޭފުޅުން މި ބިލާ ދޭތެރޭ ދެކިވަަޑިއގަންނަވާ ޅެްއގައި އެ ކޮ ގެ ަވގުތުވަރަކަށް ިމނެޓު 8، ށްކަވަރަ

ކޮޅުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއާ ގުޅިގެްނ ދެން މި ،ކުރުަމށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައިއަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާ

އްޔާ އެ ވަގުުތކޮޅަކަްށ ފުރުޞަތުދެމުން އެގޮތަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އިތުރު ސުވާލެއް ސާފުކުަރއްވަްނ އޮތި

ނޑު ގޮެތއްަގއިގޮތަކަށް. އެހެންވީ ގެންދާކުރިއަށް  އޮްތ  ދަުލވުން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ނިންމާފައިބައް މާ، ެއއީ މަިއގަ

ބޭފުޅުންގެ  ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ތި ވެސް މި އެުކަގއި ކުރިއަށް އާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ މީޑިޔާގޮތަކީ

ނޑު ގޮތެްއަގއި ދެޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ބިލުގައި ވެސް ދަންނަވާލީ. ދެން އެހެންވީމާ، މަިއގަ

ދެން މިއަންނަ  އަހަރަށް  ދައްކޮށްލީމާ 60، އަހަރަށް އޮތް ތަން 65އުޅެނީ  މި ނުދެއްިކއެްއ ކަމަކުއް ކެ ގިނަ ވާހަކަތަ

ިޅގެން ގެންނަންޖެހޭ ދެން އެއާ ގު ؛ެވސް އަދި ޕެންޝާާނ ބެހޭ ގާނޫނަށް ،ވެސް ބަދަލު ސިވިލް ސަރވިްސގެ ާގނޫނަށް
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ނޑުމެން ކޮމިޓީގަިއ . އެވެސް އޮންނާނީ ބައްލަވާފަ ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، ތި މި ހުރީ.ދެން  ބަދަލުތައް ހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް އެއްބަސް؛ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރެއްގެ ޮގތަށް ކުރިއަށް ވަޑަިއގަތުމުެގ  ވެފައި އޮތްއަުޅގަ

ތަމަ ވެސް އިތުރު އިޝާރާތެއް ުނކުރަްއވާ. އެހެންވީާމ، ފުރަ ވިސްނުންހެން މިހުރީ. އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 އަުރވާނަން ިމ މަސައްކަތާ ގުޭޅގޮތުން އެ ންނަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަޅުަގނުޑ ޕެންޝަނާ ބެހޭ އޮފީހުގެ ބޭފުޅު

 ކުރައްވާ. ބޭނުން ދެން މައިކިާސކުރުމަށް. ކުރަްއވަން ހުރި ކަންތައްތައް ހިއް ބޭފުޅުން މި ކޮޅާ ހިއްސާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: .ީއ.އޯ މުޙައްމަދު ޙުސައިންމަނިކު އެޑް ިމނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސީ ޕެންޝަންމޯލްޑިވްސް 

ނޑުމެންނަށް ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ކޮމިޓީއަށް އަމެން އޮފީހުން ެވސް އަޅުަގނޑު ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވިއަޅު  ވިދާޅުވީމާ ްނ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެ ފުޅުންނަށްޓަކައި ހުރިހާ ބޭ ކަމަށް ގަ

މައްޗަްށ  ަވކި މަފްހޫމުތަކެއްގެ، ަގއި ފާސްެވގެން އަިއސް 2009ޕެްނޝަން ގާނޫނަކީ  ،އިގަންަނވާނެިގވަޑަ ނއެ

އަހަރު ވީމަ ޕެންޝަން  65 އޮންނަނީ  މު ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން މިއް. ެއއީ ޕެންޝަން ގާނޫނުގައި އާއްބިނާކޮށްފައި ގާނޫނެ

އަހަރު ވުމަްށފަހު ޕެންޝަން ލިބޭ ގޮތަށް. އެއީ ައސާސީ ޕެންޝަންެގ  55ލިބޭ ގޮތަށް. ދެން ޚާއްޞަ ހާލަތެއް އޮވޭ 

 60 ،އަހަރު 65. ދެން ެއހެންވީމާ، މިހާރު މި ގާނޫނަށް މިއަންނަ ލިބޭ ގޮތަށް ވަންޏާ ކަމަށް  މީހާކަށް ލިބޭ ދެގުނަ އެ

 ގެ ގާނޫނުަގއި މި ަބއި މި ސަރިވސް ިސވިލް ވަންޏާ ަކމަށް އަހަރަށް ބަދަލުވުމުެގ ސިޔާަސތަކަށް އަެނއްހެން ދަންނަވާ

ެހން ފެންނަ ކަމެއް. އެކަމަކު ގޮުތަގއި އަނެއް ގެއަންނަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލޭބަރ ޕޮލިސީއެއް 

ނޑު ވަންޏާ ކަމަށް މު އުސޫަލކުން ދަންނަވާއާއް ނޫން.  ކުރެވޭ ކަެމއްމެންނަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ސަޕޯޓުއަޅުގަ

މީހުން  ައހަރާ ދޭތެރޭގައި އެ 65 އި އަހަރާ 15އޮންނަނީ  އަހަރު ހަދާފައި މި 65 ،ނެިގވަަޑއިގަންަނވާނއެ

ކުރާ ނިސްބަތަކަްށ ބިއުޓުދަނީ އެ ކޮްނޓްރި މީހެއްގެ ޕެންޝަްނ ބިނާވެގެން މި ން. އެކޮންޓްރިބިއުޓުކުރާ އުސޫެލއްގެ މަތީ

މީހެއްެގ  އެ އިނގޭތޯ ރު އެަބ ގެއްލޭ އަހަ 5 އަހަރަށް ތިރިކޮށްފިއްޔާ 60ން އަހަރު  65، ފަ. އެހެންވީމާބަލާ

ވެސް ކުަޑާވނެ. އަމުދުން ރާއްޖެ ފަަދ  ިލބޭ ޕެންޝަން މީހަކަށްރުޞަތު. އެހެންވީމާ، އެ ފު ރީކޮންޓްރިބިއުޓް

ނޑުމެންނަށް އަނެްއގެން ަވޒީފާަގއި  ،ތަނެއްަގއި ިއ ދާ އިރެްއގަތިބޭ މީހުން އުމުރުން ދުވަސްވަމުންކުިރއަށް އޮތީ އަުޅގަ

ރނޭޝަލީ ވެސް އެހެން ށް ނުވޭ. އަނެއްކާ ިއންޓަކަކުރުމަކީ އަނެއްހެން ބުއްދިެވރިކަމައަހަރަށް ތިރި 60ރުން އަހަ 65

. އެހެންީވމާ، އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ެއއީ ރަނގަޅު ކަމަކަްށ ނުވޭ. ދެްނ ޖައްސަމުންދަނީ މަްއޗަށް އި ވެސް އޭޖުގަ އުމުތަކުޤަ

ޝަނަީކ ޔަތުްނ އެ ނަންަގވާ ޑިސިކު ލޭބަރ ޕޮލިސީއެްއގެ ހައިިސއްެއކަމަ ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ދެްނނެވިހެން

އްވާފަިއ ޅުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ެދން މިކަމާ ގުޅިގެން ޕެންަޝން ގާނޫނަށް ހުށަހަޮއމިޓު ންަގނޑުމެން އަެނއްހެއަޅު

ގޮތަށް.  ކުރާނަށް ދޫންއެ ަފއިާސ މީހު އަނެއްހެން، ެއއްވެްސ ކޮންޑިޝަެންއ ނެތި އަހަުރ ވީމާ 55، ކީލާޙަ އޮތް އިޞް

ުމކޮށް އެއީ އާއް؛ އަހަރު 5ކުރެވެނީ މުޅި ފަންޑު ްސ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އެ ބަަދލުވެމިހެން ހަދައިފިއްޔާ 
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ނޑަްށ ހީވަނީ   މާކުރައްވާނެހެން. ދެން ދެން މިއަހަރުވާ ކޮންމެ މީހަކު އެ ނަންގަވަން ދި 50ވިސްނަަވއިފިްއޔާ އަުޅގަ

ރިަޓޔާކުރާ  އިންކަމަށް ވާީތވެ، ިސިވލް ސަރވިސް ޕެންޝަން ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިންލަތުގެ އޮތީ ަދއު  ބައްޓަންކޮށްފައި މި

 ވެސް އެ އިރުރކުރަްއވާ އިން ރިަޓޔަްނ ސިވިލް ސަރިވސްއަހަރު 55 ކަމަށް ވަންޏާ، ވާކޮންމެ މީހަކަށް އެކްސެސް 

ކުރުމުގެ އިާނޔަތުގެ ގޮުތގަިއ މުސްުކޅި އްކާ އެބަ ދެްއވާ ިސވިލް ސަރިވސްއިން ކުަރއްާވނެ. އަނެނަންގަވަން މަސަްއކަތް

ނޑުކޮށް ެދއްާވ ތްމީހަކު ޚިދުމަ ވަމުން ގެންަދވާ. ެއއީ އެޕެކޭޖެއް މިހާރުވެސް އެބަ ދެއް ކުރި މުއްދަތަށް ބަލާފައި ގަ

 . އެހެންވީމާ، އެ ލިބިފައި އަނެްއކާ ޕެންޝަންއިނގޭތޯ ދެްއވާ  އެބަ މަހަށް ދެއްވާ ޕެކޭޖަކާ ދި މަހުންއެްއޗަާކއި އަ

ެޗްއ ޕެންޝަން ާގނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ ެއއް ވަންޏާ، ެޗއް ނަންަގާވ ކަމަށްގާނޫނުގެ ދަށުން އޭނައަްށ ޖަމާވެފައި ހުރި އެއް 

ނޑު މި، ދާނެ. ދެން އެހެންވީމާއެ އުނިެވގެންއަެނއްހެން  ކުރިން ނަންގަަވއިފިއްޔާ މެން މޭރުމުން ބަލާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަސާސެ  އުސޫެލްއ އެބަ ގެންުގޅެން ންުގޅޭމެން ގެމި އޮތީ، އަުޅަގނޑުވިސްނާފައި  ްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ުތގެ ޕެންޝަނެއްގެ ގޮުތގައި އެބަ ިސވިްލ ދައުލަ، ަވޑަިއގަންނަވާނެސަލައެއް. ެއއީ މިހާރު އެނގިކުރާ މައްޕްރޮމޯޓު

ނިޑޔާރުންގެ  ،ގާނޫާނއި ގެ ސަރވިސް ގާނޫނުަގއި އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް ރަްއޔިތުންެގ ގާނޫނާއި އަދި  ޕޮލިްސ ގާނޫނާއި އަދި ފަ

އިތުރުން ހަމަ އިންިތޒާމުވެފަިއ މިހުރީ. އަދި ޭއގެ  ިއގެންނަާވ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ގާނޫނާ، އަނެއްހެްނ ޕެންޝަން ލިބިވަޑަ 

އި ންވީާމ، ޑަބަލްކޮްށ މި ދެ ސިްސަޓމް ރަންކުރުމުގެ ބަދަލުގަ . އެހެއިނގޭތޯ ަގމުންދަނީނހި ޕެންޝަން ގާނޫނު މި

ކަންތައްަތއް ގެންދިއުން. އެހެންވީމާ،  ގޮތަކަށް އެހާމަނައިްޒޑް  ޕެންޝަން ،ކުރާ ަކމެއް އެއީ މެން ަވކާލާތުޅުަގނޑުއަ

ވަކި . ޝަން ގާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަހަރޭމެްނ ޕެންކީ ޕެންޝަނުެގ ކަންތައް އަޅުަގނޑުއޭގެ މާނައަ

ބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ އިނޭގތޯ. އެއީ މަޖިލީހުގައި ވެްސ ގިރަޓްރީ ސިސްޓަަމކަށް   ން ދެްއވާ ބެނިފިޓެއްމުއައްސަސާަތކަކު

 . އަދި ސިވިލްށް ދެއްވާ ެއްއޗެއް ދެްއވާށޭވަިކވެަވޑަިއގެންަނވާއިރު ަގނުޑކޮ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްަވއިފިްއޔާ

ގެްނ ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން އެ އަާސސްގެ މަްއޗަށް ބުރަވެ  އި ވެސްގަ އެމް.އެން،ޑީ.އެފް، ސް ވެއި ސަރވިްސގަ

ދެން މި ގެންދަން.  ކުރަުމން އެބަން ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ވަކާލާތު. އެހެްނީވމާ، އެ ައޅުަގނޑުމެކޮށްދެްއވަހަރޭބައްޓަން

ނުޑމެން މި ދެ ގާނޫނުގައި  ،ގާނޫނުަގއި ނުގެ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި ސަރވިސް ާގނޫ ސިވިލްމިހެން އޮތީމަ އަޅުގަ

އެ އުސޫލަްށ ިސވިސް ސަރިވސް ގާނޫނަށް  ،އެކަމަކު ވިސްނާލަްނވީ ކަމަކީ ކަންތައް ޮއންނާނެ. އެ ފާހަގަކޮށްފައި

ކަެމއް.  ވެސް ވިސްނާލަންވީ އެހެންވީމާ، އެއީނުކުރެވި ހުންނާނީ. އަދި އެހެން ގާނޫނުތަކަށް ޢަމަލު ޢަމަލުކޮށްފިއްޔާ

ނޑުމެން ވަންާޏ  ކަމަށް ންނަވާިއ ދަގޮތެްއގަ ލަގޮތުން ޖުމު ެޕންޝަން ގާނޫނުަގއި މިހާރު އޮތް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ފޮުނވާފައި ެވއްޖެ. މި ލިޔުމުން  ،ަގނޑުމެން ލިޔުމުން މިހާރުއަޅު  60އް އަހަރުގެ ކަންތަ  65މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

 ވެސް  އަހަރުގެ ވިތްޑްރޯ  55ނޫން. އަދި  ކްނިކަލީ އަެނއްހެން ލަފާދޭ ކަމެއްޓެައޅުަގނޑުމެން އަހަރަށް ތިރިކުރުމަކީ 

 ގެންަދވާަވވަމުންގޮަތަކށް. ެއއީ ދައުލަތުން އެބަ މިާހރުވެސް ެދއްަސޕޯޓުކުރާ ކަެމއް ނޫން އެ އަޅުަގނޑުމެން އްހެންއަނެ

ހެންވީމާ، ދެން . އެހަމަ އިނގޭތޯ ވެސް އެބަ ދެްއަވއޭ އެހެން މުއައްަސސާތަުކން .މީހަކަށް އުެޅޭވވަރަށް އެއުސޫލަކުން 
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ވެސް އެނގޭ ޕެންޝަނުގެ ގާނޫނު މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ބައެްއ  ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ ؛މުގެ ގޮތުންއެންމެ ނިންމާލު

ައހަރު ކުރިން އެްއގޮތަކަްށވެްސ ނުނެގޭތީވެ. އެހެންވީމާ،  65ކެއް އެބަހުރޭ. ތަހުންގެ އަނެއްހެން ކޮންަސރންމީ

ރުމުގެ ނުގެ ދަށުން ބެނިފިޓް އެންހޭންސްކުނީ ޕެންޝަނުގެ ގާނޫގެންދަ މި މިހާރު ޅުަގނޑުމެން ވިސްނަމުން އަ

ނކަންތައްތަެކއް އަޅު  ގޮތަްށ  އަީކ މިހާރު ހުރި މަފްހޫމް އޮތްގެންދަން. އެެހންވީމާ، އޭެގ މާނަ ބައެކުރަމުން ޑުމެން ގަ

ސެކިއުރަޓަިއޒޭޝަްނ މެން ހައުސިންގ ަޑއުން ޕޭމަންޓް ކުރުމުގެ އަުޅަގނޑުޓް އެންހޭންސްމީހަކަށް ބެނިފި އެ ،ބާއްވާަފއި

މަޖިލީހަށް  ކޮށްފައިޓުވެސް އެ ބިުލ ޑްރާފް އިބު އޮފީހާރަނަ ބަންޑާ ވާނީ ުޅަގނޑުމެން މިހާރުމެއް ާރވަިއގެން އަޕްރޮގްރާ

ެވސް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ގޮތުން  ން ޑިްސެއބިލިޓީ ޕެންޝަން ސްކީމެއްރުާޅފަ. އަދި ޭއގެއިތުދިނުމަށް ވާނީ ހުށަހަފޮނުވައި

ނޑަރަންކުރުމަށް. މައިަގނޑު ގޮތެ  ްސކީމު 2މި  ކުރަީނ އަނެއްހެން ރިަޓޔަރމަންޓް ްށ މި ެއޑްރެސްއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސިސްޓަމުގެ ތެެރއިން މީހުންނަށް އަޅު ޓާަފިއ އެއި ބަހައްލާރީގެ ގޮުތގަ ،ކުރާ ލާރިޕެންޝަނުން ސޭވް ގަ

ތަްށ ލާޙު މިގޮމި އިޞްަވގުތު  މިއަނެއްހެން  އްޓަންކުިރއްޔާ މާ ަރނގަޅުވާނޭލިބޭ ޮގތަކަށް ބަ އިތުރު ބެނެފިޓުތަކެއް

 . ވުރެ ގެނައުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުިޅގެން ފުރުޞަތަށް އެބަ 

ތުން ދަްއކަވަްނ މި ދެ ބިލާ ގުޅޭގޮ ވާނަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރު އެ ،އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. އެކަމަކު 

ނޑު ނޯޓުކުަރމުންދާނަން އެދިވަޑަިއގަންނަވާ  ހުރި ވާހަކަފުޅުތައް ައޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރީމަ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ބްދުއްސައްތާރުމެންބަރު ފާޠިމަތު ރީނީ ޢަ ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ 

އަޅުަގނޑު ވެސް ކޮމިޝަންެގ ފަރާތުން ޝުކުރުއަދާކުރަން އިނގޭތޯ މި ފުރުޞަތު ދެްއީވތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ދެން، 

ނޑުމެން ަޖާވބު ފޮނުވާފައި އޮތް ގޮތަްށ، އުސޫލެްއގެ ގޮތުން  އަަހރަށް އުމުރު ދަށްކުރުމާ މެދު  60ލިޔުމުން އަުޅގަ

ްނގެ އެްއވެސް ަކހަލަ އިޝޫއެއް ނެތް. ދެން، އެކަމަކު ގާނޫުނގެ އިތުރު މާއްދާއަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެަބ އަޅުަގނޑުމެ

އަހަރުން އަރލީ ރިަޓޔަރމެންޓް ނެގުމަށްފަހު، މިހާރު މި ލިބޭ ބެނެފިޓު އޭގައި  55އޮތް އިޞްލާޙެއް. މިހާރު ލިބޭ؛ 

ްއޔާ ތަފާތުކުރުމެއް އެބަ އާދޭ. ކުީރގައި ެޕންޝަން އޮފީހުން ވެސް ެއ ބަދަލުވާ ގޮތަށް ބެނެފިޓަށް. އެހެންކަމަށްވެއްޖެ

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، ސިފައިންގެ ގާނޫނު، ފުލުހުންގެ ާގނޫނު، ޖުޑިޝަރީ ގާނޫުނގައި އެބަ ބެނެފިޓުތަކެއް ެދއްވާ ެއ 

ގައި ސިވިލް ސަރވިްސެގ ބޭފުޅުންނަށް ސަރވިސްއާ ުގޅުވަިއގެން. ދެން އަޅުަގނުޑމެންގެ ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތު 

ޚިދުމަތަށް، ޚިދުމަތްކޮށްފައި ަވކިެވގެންދާ އަރލީ ރިޓަޔަރމެްނޓް ނަގާ މީހުންނަށް އެކަނި ިއޞްލާޙު ގެންނަަވއިގެން މި 
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ނޑުމެންނަްށ ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. ދެން  ނޑުްއވައިލާ ކަަމށް ވަންޏާ އެއީ ބޭއިންސާެފއް ކަމަށް އަުޅގަ ބެނިފިޓް ކަ

ްއގެ ޮގތުން ދަންނަވަންޏާ އެހެން ގާނޫނުތަކަށް ވެސް އެ ިއޞްލާޙު ގެންނަވަިއގެން ެއްއގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން އުސޫލެ 

ހުރިހާ ސަރވިސްެއއް ދެްއވާ. އަޅުަގނުޑ ނުދަންނަވަން އަަދދުތައް ެއއްގޮްތކުރަްއވާށެކޭ. ެއކަމަކު ެވސް ރިޓަޔަރމަންޓް، 

ްށ މި ލިބޭ ބެނެފިޓް، މިހާރު މި ލިބޭ ބެނެފިޓް ދޫކޮށްލާފައި ނޫނީ އަރލީ ރިޓަޔަރމަންޓް ނަގަިއގެން ަވކިވާ ފަރާތްތަކަ

ޕެންޝަން ބެނިފިޓަށް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ސަރިވސްތަކަކަށް ވެސް ހަމަ ެއޮގތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުން އެީއ 

ނޑުމެން ހުށަހަޅައިާލފައި އޮންނާނެ ނޑުމެން ދެކެނީ. ދެން އަނެއް އަުޅގަ  60މިހާރު  ބުއްދިވެރި ގޮެތއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ަބއެއް ަކންތައްތައް އިނގޭތޯ. ގާނޫނު  އަހަރަށް ތިރިކުރާއިުރގައި މިާހރުން މިހާރަށް އަޅުގަ

މިގޮތަށް އިޞްލާޙުެވގެން ައިއސް ތަންފީޛުވާ ހިސާބުން މިހާރުވެސް އެބަ ތިބި އިީމޑިއެޓްީލ ރިޓަޔަރކުރަންޖެހޭ ވަރަށް 

އަހަރަްށ  60މީހުން އެބަ ތިބި  540އަުޅަގނޑުމެން އަދަދު ހިސާބުކޮށްލިއިރުަގއި މިހާރުވެސް  ގިނަ އަދަދެްއގެ މީހުން.

ނޑުމެްނ  ދަށްކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ރިަޓޔަރކުރަންޖެހޭނެ ސިވިލް ަސރވިްސގައި. ދެްނ، އަެނއް ަކމަކީ، މިހާރު އަުޅގަ

މި ދޭ ބެނެފިޓް އިނގޭތޯ. އެއަށް ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟ އަހަރު ެވގެން އަރލީ ރިޓަޔަރމަންޓް ނަގާފައި ތިބި މީހުންނަށް  55

މިއަކުން ސާފެއް ުނވޭ. ެއއީ މިހާރު ދެމުންދާ އެއްޗެއް. ެއހެންވީމާ، އެ ފަިއސާ އެ މީުހންނަށް އެ ލިބޭ ބެނެފިޓަށް 

 ވާނެ ގޮެތއް ވެސް ސާުފކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ ެއބަ.

 

 ުޙސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ާއޔަތު ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ލީގަލް އޮފިސަރ

ޙުސައިްނ، ލީގަލް އޮފިސަރ އިނގޭތޯ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ. هللا ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑަީކ ާއޔަތު

ނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން މި ބޭ ވަަނ  50ސިވިްލ ސަރވިސް ގާނޫނުެގ ، ޙަީޤޤަތުގައި ގާނޫނަށް، ވަނީނުންމީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންދެން ައކުރެއް އިތުުރކުރަނީކީ ނޫން. ، ތަށް )ރ(ެގ ފަހަ)ށ(، )ނ( )ހ(،މާއްދާގެ  ފޮނުވާފައި އޮތް  ނަށްއަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް  ސް އެބަ އޮތްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެންނަނީ އެކަހަލަ ގޮތަަކށް. އެހެންނަމަވެސް، ކުީރަގިއ ވެ ޑޮކިއުމެންޓުން

ނޑުމެންނަށް ރިޓަޔަރވެެގންދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ  ޔާއެ އިޞްާލޙު އޮތް ގޮތުން ވެއްޖެއް ގެނައްސަ ެއއަށް. ައޅުގަ

. އެހެންނަމަވެްސ، މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްލީމަ އިއެީކގަ ދެވޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔާއިނާޔަތްތައް އެބަ 

ނޑައަުޅްއވާ ޮގތަކަށް އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންތަްއ އެ ދިޔައީ. ގާނޫުނގެ ދަށުން  ދެން ޕެންޝަން އޮފީހުން އެ ކަ

 ރީނީކަންތައް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން،  އެހެންީވމާ، އެލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ލިބިގެންާދނީ މުވައްޒަފުންނަށް. 

ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ މިހާރު ލިބެމުންދާ މީހުންނަށް ލިބިލިބި ހުންނާނެތޯ، އެެއއްވެްސ 

މިހާރު ލިބެމުން މި  ،މިައކުން. ދެން މި ގާނޫނު ތަޞްދީޤުވެގެްނ އަންނައިރު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ސާފެއް ނުވޭ

އެީއ  ލިބިގެންދާ އިޝޫދެން އެއްކަލަ ކުރިން ލިބެމުންދިޔަ މީހުންނަށް  ހުއްޓުނީމާދާގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެން 

ނޑުމެންނަށް ގައަންނާނެ އިޝޫ  ވެނީ. އެ ދެ ކަންތައް ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.ބޫލުކުރެ ެއއް ކަމަށް ައޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފިނޭންސްގެ ބޭފުުޅން. ، އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އިސްމާޢީލް ޢަލީމަނިކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ

ޮޕޒިަޝނެއް ގޮތަށް ިމކަން ކުިރއަށް  މީގައިފަރާތުން  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީ

ނުޑމެން ދިރާސާކޮށްލިއިރު މީަގއިފިޓް ހައްދަވާފައި ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ކޮސްޓް ެބނެ ގެންދަާވއިރު މީގެ މާލީ  ،އަުޅގަ

ްނވަރުެގ މިލިއަސަތޭކަ  ތަފުސީލު ވިާދުޅވެދެްއވާނެ. ގާތްަގނޑަކަްށ ހަތަރު ޢަލީ ަރޝީދު އޭގެ ، ިލއިރުބަލައިގޮތުން 

ީމަގއި ހުރި ސޯޝަލް އަދި އިޮކނޮމިކް އަދި ފައިނޭންޝަްލ ، ންވީމާބަޖެޓް އިންޕެކްޓެއް އެބަ އާދޭ ކުރިއަށް. އެހެ

ފިނޭންސުން  ެއއީ އެންމެ ބޮޑަށް އިވެލްއޭުޓކުރަްއާވއިުރ ކުރިއަށްގެންެދވުން،ކޮސްޓް ބެނިފިޓެއް ހައްދަވާަފއި މީތި 

އިންަގއި ހުރި އިޝޫތަކާ ޑިޒަ  ެވއްޖެ މި ސިސްޓަމުން ޕެންޝަން އޮފީހުން ދެންމެ ވިދާޅުކުރަްއވާ ކަމަކީ. ދެސަޖެސްޓު

ެއއްކޮްށ  ތައް ިއޒުނަފުޅާާމލީ ގޮތުން ހުރި ފިސްކަލް ޮކސްޓުގޮތުން މިކަމާ އިމްޕެކްޓް އަންނަ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ގުޅޭ 

 ންގެ ހެޑް ތަފުީސލުތައް ވިދާުޅވެދެްއވާނެ.ބަޖެޓް ޑިވިޜަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ރަޝީދުއެސިސްޓެންޓް ޑިެރކްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ  މިނިސްޓްރީ

 ،ކުރެްއވި ފަދައިންސް ިއސްމާޢީލް ފާހަގަވަނަ އަހަރަްށ ބަލައިލާއިރު ވެ 2016ަޤއްރިރު. ިއއްޒަތްތެރި މު ޝުކުރިއްޔާ 

ށް ބަލައިާލއިރުަގިއ ވަަނ އަހަރަ 2017ން ރުިފޔާ ބަޖެޓަށް އިތުުރެވގެން ެއބަ ދޭ. ދެން މިލިއަ 400އޯވަރ 

ވަނަ އަހަރަށް  2018ަނށް ވުރެ އިތުރަށް ބަޖެޓަްށ އިތުރުެވގެން އެބަ ދޭ. ެދން، މިލިއަ 450ގާތްަގނޑަކަްށ 

ން ބަޖެޓަށް އިތުރުވެގެން އެބަ ދޭ. އަޅުަގނޑުެމން ބަޖެޓް މި ތައްޔާރުކުރަނީ މިލިއަ 500ބަލައިލައިފިްއޔާ ެއއީ ޯއވަރ 

ނޑުމެން މީޑިއަމް ޓަރމަށް. މެދުރާސް  އަހަަރށް ބަލައިލާއިުރގަިއ ވެްސ  3ގެންުގޅެނީ. މި ތާގެ ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ބަޖެޓަށް ވަރަށް ބޮޑު  ނުކުރެިވގެން ރަނގަޅަށް.ނީ ޑެފިސިޓް މެނޭޖުއުޅެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރުވެސް މި

ނޑުމެންނަށް އުނދަޫގވެގެްނ މި ދާ. ދެްނ މީވެއްެޖއްޔާޑަންއަކަށް ެވގެން އެބަ ދޭ މިހާރު މިގޮތަށް މިކަން ބާ  ؛ގެ އަުޅގަ

ކުެރވިދާނެޯތ ތް ކަްނނޭނގެ މި ޕެންޝަން ފަންޑު ސަސްެޓއިންއަދި ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މީގެ ފިޔަރއެްއ އެަބއޮ

ނޑުމެން މީގައި ހަމަ އެެސސްމެން ވެސް ަވރަށް ބޮޑު ނުކުރެވިދާނެތޯ. މި ރަނގަޅަްށ މީެގ  ޓެއް ހަދާފައި އަުޅގަ

 .ތެންކިޔޫބަލާފައި ނޫނިްއޔާ އެހާ ރަނގަެޅއް ނޫން ކަްނނޭނގެ މިގޮތަށް އުމުރު ބަދަލުކުރާކަށް. އެޕްލިކޭޝަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުރި މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ވެސް ތިއިން އެްއވެސް މުައްއސަސާއަކުން އިތުރަށް ކަމެްއ ހިއްސާއެކި މުއަްއސަސާތަކުން މި 

ކުރިން ފާހަަގނުކުރައްަވވާ ކަެމއް ވެސް ާފހަގަކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ  ،ކަމަށް ވަންޏާ ވާން ބޭނުންފުޅުްއވަފާހަގަކުރަ

ނުޑ ެއ ފުރުޞަތު ވެސް އަުރވާފައި އިތުރަށް  ،ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ސުވާލަށް، ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ަޑއިގަންަނވާ ިއްއޒަތްތެރި ެއހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ކަމެއް . އެހެން އަދި ހިމެިނވަތު ސާފުކުރަން ފުރުޞަތުއަރުވާނީމަޢުލޫމާ

އިްއޒަތްތެރި  ،ނެތް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ބަލާފައި، އެެހންވީމާނެތް ދެއްތޯ. ، ްއޔާ. އެެހންވީމާފާހަގަކޮށްލަން އޮތި

ށް ެޅއް ައވަހަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ވަޙީދު އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ަވޑަިއގަްނނަވަން ތަންކޮ

ވަޙީދަްށ ، ޏާ. އެހެންވީމާވަން ކަމަށް ިއއްޒަތްެތރި އެހެން މެންބަރުން އިޒުނަ އޮތް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 ެގންދަވާ ވަޙީދު.ކުިރއަށްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ވި އެންމެހައި ބޭުފޅުން. އަދި މަރުޙަބާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނުޑގެ މިހާރު ތި ޝުކުރިއްާޔ. ހާޒިރުެވވަަޑިއެގން ތިއްބެ

ްއވާ ރާއްޖެ ތެރޭގެ އެކި ަތންތަނުގައި ަވޒީފާއަދާކުރަ  ،ވެސް އެނިގގެން މި ދިޔައީ ވާހަކަފުޅުތަކުން އަުޅަގނޑަށް ގައިމު

ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނެ  މިނިސްޓްރީ ގުިޅގެން 3އް އް ހަމައަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ރޫހެމެދުގައި އެ  ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންނާ

 ދެންމެގައި ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ވެްސ  މު ކަމެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް ަގއިމުހިއްއިމުކުރުމަކީ ވަަރށް މުއުސޫލެއް ޤާ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަ ގެ ތެރެއިްނ ވާހަކަުފޅުދެއްެކވި،ބޭފުޅުން ނޑަށް ަނގަިއގަނެވުނީ. ދެވަނަ ކަމަކަްށ އަުޅގަ ން އަުޅގަ

އަންނަނީ ޕެންޝަނާ  މި ެވސް މައްޗަށް ޖެްއސުމުގެ ަބއިދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުަގއި އުމުރު އަބަދު ،ބޭނުންވަނީ

ނޑުެމންގެ ވެސް ރާއްޖޭަގއި މި ވަގުތު ކިަޔވަިއގެން ތިބި ކުދިންނާއި، ކިަޔވަިއގެން ތަޖުރިބާ ގުޅޭ  ގޮތުން. ދެން އަޅުގަ

އަހަރުން ވެސް  70ނުވަތަ  ،ދޭތެރެއަށް  އަހަރާ 70އަަހރުން  65ސާަލކަށް ލިބުމުގެ އުމުރު މި ދަނީ ަމއްޗަށް. މި

ނޑުމެްނގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެބަ ދަްއކާ އެ މީާހެގ  މައްޗަށް މިހާރު އުމުރު މަްއޗަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ގޮތުން. ލަތު ހުރިޞިއްޙީ ހާ ބޭފުޅުން އެއް ހަމައަކުން ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ ތި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިްސއާއި އަދި ެޕންޝަން އަދި އޭގެޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް 

ތަން ގުިޅގެްނ  3އުޅުނު ަކންތައްތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްގެން ސުވާލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި 

ޭއގެން ފެންނަ  ،އެގޮތުގެ މަތީން ގޮތެއް ހައްދަވާފައި  ވާނީ؟ ހުށަހަޅާލުން ކިހިނެއްތޯއޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއޗެއް 

ނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެްއާޔ  ،ރިޒަލްޓެއް ތިން މިނިސްޓްީރން ނުވަތަ ތިން ތަން ގުިޅގެން ެއ ކަހަލަ ރިޕޯޓެްއ ައޅުގަ

ނޑަްށ ފެނޭ. ދެން ވަ ރަށް ގިނަ ަބއެްއގެ ކޮންސަރެނއް ުނވަތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަެވެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ށް ގިަނ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމާ އެކީަގއި ވަރަ ،ވަރަށް ގިނަ ބަެއއްގެ ަޝކުާވއަކަށް ެވސް ވެފައި އޮންނަ ކަމެއް

ޕެންޝަން ލިބުމުގެ އުމުރު މައްޗަށް ޖައްސަންޖެހޭ  ؛ކުިރ. އުމުރު މައްޗަށް ޖައްސަންބޭފުޅުން އަސްލު ޝަކުވާ
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ނޑިަވޅެްއގަ އިތުރަށް ގެ ޝަކުވާަތެކއް ައއި. އަދި އޭގެ އި އުމުރު ތިރިކުރީމާ އޭގެ ސަބަބުން ވަރަްށ ގިނަ މީހުންދަ

ދައުލަުތގެ ބަޖެަޓށް ނުވަތަ ެއކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަުކގެ  ،ނަމަ އެގޮތަށް ތިިރކޮށްފި ކަމުަގއި ވަނީ

ދާޅުވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އެއް ހަމައަކުްނ ވާހަކަ ނުވަތަ އުނަދގޫތަކެްއެގ ވާހަކަ ދެންމެ ވި

ނޑު މި ދެންނެވީ މުޅި ސަރުކާރު އެކަންޏެއް ނޫން. ދައު ލަތުގެ ހުރިހާ ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ، އަުޅގަ

ގޮތްގޮތުން ލިބޭ  އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެހެނިހެން ވަްއަޒފުންނަށް ލިބޭ ޕެންޝަނާއިއެ މު  މުވަްއޒަފުންނާއި

ނާޔަތްތަކާ މެުދގައި ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްުވން މި ތިން ފަރާތް ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަިކވާިއރުގައި ލިބޭ އި އިނާޔަތްތަާކއި،

 .. އެއީ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައި ހުށަހެޅިދާނެތޯ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 .ރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ އެބަފިނޭންސުން ފު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނިކުޢަލީމަ އިސްމާޢީލް ރެޓަރީޕާމަނަންޓް ސެކްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ 

 އޮފީހާ ޢަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވި ނަންބަރުތައް ވެސް ޕެންޝަންދެންމެ ، ވިދާޅުވި ގޮތަށްއެ  އާދެ ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ،

ނޑުމެން ގުޅިގެން ޭއގެ ިއކޮނޮމިކް ، އް ކޮްށގެން؛ އެހެންވީމާއެްއކޮށް މަސައްކަތްތަކެ   އަދި  އިމްޕެކްޓެއްއެގޮތަށް ައޅުގަ

 އެގޮތަށް ޕޭޕަރެއް ގޮތަށް ހުށަހެޅިދާނެ. ސޯޝަލް ކޮސްޓުތަކާ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:މަނިކު ވާމޯލްޑޮވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސީ.އީ.އޯ މުޙައްމަދު ޙުސައިން

. އޭަގއި އިނގޭތޯ އާދެ، އަޅުަގނޑު ވެސް ަހމަ އަނެއްހެން ވަރަށް ާތީއދުކުރާ ޚިޔާލެއް ވަޙީދު ެއ ވިދާުޅވީ

ެއ ، ތަން. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް މީގައި ފެނޭ އެކި ގޮތްގޮތަށް މީތި އަނެއްހެން މަސައްކަްތުކރާ

މަނައިޒޭޝަނަށް ބިލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ މަސައްކަެތއް ންޝަން ހާޕެ ވިސްނުމުގެ ބަދަލުަގއި ހަމަ 

އެގޮތުން ފިނޭންސް ، މިހާރު ވާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާވެސް ޝެއަރކުެރްއވިފައި  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ، ކުރެވިފައި 

ނޑުމެްނގެ މިނިސްޓްރީން ވިސްނަަވއިގެްނ އިސްނަންަގވަިއގެން ެއކަްނ ކުރަން ތިބިއް ޔާ ައޅުަގނުޑމެން މިތިބީ އަޅުގަ

 ކުިރއަށް ދާން އިނގޭތޯ. އެފަރޓެއް ލަިއގެްނ އެކަމަިއގެން ،ހުރިހާ ސަޕޯޓެއްދެވެން އޮތް ހަމަ ހަމަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު ފާޠިމަތު ރީނީ ޢަބްދުއްސައްތާރު ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ 

ނުޑެގ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޝަްނގެ ަފރާތުން ވެސް އެއަށް ާތއީދު އިނގޭތޯ. ހަމަ އެގޮތަށް މަަސއްކަތްކުރުމަށް އަުޅގަ

 ނޯންނާނެ އެއްވެސް އިޝޫެއއް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭނުންވާ  ؛ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާލުކުެރއްވުުމގައި ެވސް ވީވަަރކަށް ވަގުތު 

ނޑުެމން  . އެީއ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ވާނެވާ ތަްނކޮޅެްއ ފަސޭހަގެންނަ ސުވާލަށް ވަަޑއި މިތާ މި ތިއްބެިވ ކޮންމެ އަުޅގަ

އަރުވާަނން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މު. އެހެންވީމާ، ފަރާތަކަށް ވެސް ވަރަށް ަޓއިމު މުހިއް

 މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ

ޝުކުރިއްާޔ. ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަކީ ވަރަށް ކުރުކޮށް އޮތް ދެ ބިލު. ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ސުވާލެއްގެ ވަށަިއގެްނ 

އަހަރަށް  60އަހަރުން  65އެނބުރެމުންދާ ޚިޔާލުތަކެއް މިއާ ގުިޅގެން އަންނަނީ. ެއއީ ޕެންޝަންގެ އުމުރު 

ނޑުމެްނގެ  ދެން އޭަގއި  ޑަކޮށްލަްނވީތޯ؟ކު އެކަމާ ގުިޅގެން ނުކުންނާެނ ނަތީޖާތަކާއި ފޯރަމުންދާނެ އަސަރުތައް އަުޅގަ

މަށް ލިޔުމުން ބަހުސްތަކުގައި ަމއިަގނަޑކަށް އުޅޭނީ. ދެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ކޮމިޓީން އެދިވަަޑިއގެންނެިވ އެދިަވޑަިއގަތު

ނޑު ބަަލއި ބު އަުޅގަޖަވާ ފޮނުއްވާފައި ހުރި ނޑު ޔަޤީންުކރާނޑުމެން އަުޅގަ ގޮތުަގއި ކޮމިީޓގެ އެހެން  ލައިފިން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  3މެންބަރުން ވެސް ވާނީ ބައްލަވާފަ. މި އިޝޫއަށް  ފަރާތުން ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

 ބެހޭ ގޮތުްނ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް އޮތް ކަމާ ަވކިން އެކަން ތި ބޭފުޅުންނާ، ވީމާއެޑްރެްސކޮށްދެްއވާފައި އޮީތ. އެހެން

ކަމަކަށެއް އަޅުަގނޑު ނުދެކެްނ. ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް އެ ަޖާވބުގެ ފަހަތުން ތި ބޭފުޅުން އަނެއްކާ އިތުރަށް މި ކޮމިީޓއާ 

ނުޑމެން ނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމާ ގުިޅގެން. ދެންމެ ހުށަހެޅިެގންދިޔަ ޚިޔާލާ ބެހޭ ގޮތުން ބައްދަލުކުރަްއވާފަިއ އަުޅގަ

ވަނީ އެއް ވާހަަކއަަކށް. އެއީ ޕެންޝަން އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތައްަތއް ދަންނަވާަލން ބޭނުންއެްއޗެއް އަޅުަގނޑު 

ރެއިން އެއް ފަރާތެްއގެ ދަށުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ހިންގަވާ އޮފީހާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ީމހުންގެ ތެ

 ރަދާއި ދައުލަތުގެ އަދި ޕެންޝަނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚައެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ގެންގުުޅްއވާ ސިވިލް ސަރިވސްއާިއ،  ،ބަޔަކު

 60އަހަރުން  65 ޕެންޝަންގެ އުމުރު ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ިއތުރަށް ވެސް އެހެން ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓަވާ 

ގުިޅގެން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ  އަހަރަށް ެގންދިއުން؛ މި ގެންނަ ބަދަލާ  70އަހަރުން  65އަހަރަށް ތިރިކޮށްލުން ނުވަތަ 

ދޮުށގަިއ މަސައްކަްތކުރެްއވުން ރަނަގޅު އެހެްނ ގެ އަސަރާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުުޅދައްކަަވއި، ތި ބޭފުޅުންނާ އެްއ މޭޒެއް 

ފަދަ އެ ޅުާވ ފަދަ ރިޕޯެޓއް ހުށަހަޅުްއވަންޏާވިދާ  ތި، ނޑު ދެކެން. އެހެންީވމާުޅގަކަމަްށ އަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ބިދޭސީން  ؛މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއވުމުަގއި މީގެ ލޭބަރ އިމްޕްލިކޭޝަން

ިމއީ  ،ކުެރވޭ މަސައްކަެތއްަގއިދޭތެރޭގައި  މެންޓާވަޒީފާ އަާދކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެ މީހުންގެ ރިޕްލޭސް

ަޖއްސާލުމުގެ އިމްޕްލިކޭޝަން ހުންނާނީ ކިހިނެއްތޯ. މުޅި ޖައްަސއިލާ އަޅުަގނޑުމެން ޕެންޝަން ުއމުރު ކޮޅުކޮޅަށް
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ެވްސ  ބޭފުންނާ ބެހޭ ކަންތަްއ ބަލަހައްޓަާވ ފަރާތެއް ތި ޭބފުޅުންގެ ދިރާާސގައި ހިމަނުްއވަިއގެން އެ ރާއްޖޭގެ ލޭބަރާ

ެއއާެއކީަގިއ  މު ކަމެްއ ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން ބޭުނން. އަދި ހަމަަސއްކަްތކޮށްދެްއވުމަކީ މުހިއްމައެީކގައި 

 އަިދ ލޭބަރ ނުވަތަ މަސައްކަތާ،ޤައުމެްއގެ އުފެއްދުންތެރި ކަުމގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުެރއް ައދާކުރާ ކެޕިޓަލާއި ބިމާއި 

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ؛ތިޞާދީ ކުިރއެރުމަށް މަސައްކަތްކުަރްއވާ ުވޒާރާައށް ވެސްމިކަމަށް ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤް

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަ ނޑުމެން . އައިއެކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓްގެ ަނމުގައި ވާ ުވޒާރާެއއް ެވސް އެބަ ވޭ އަުޅގަ ދި އަުޅގަ

، ގެންަދވާ ފަދައިންޅުވަމުންދާ ހިފާފައި ވަނީ، މި ސަރުކާރުން ތަކުރާުރކޮށް ވަރަށް ގިނައިން ވިމިހާރު އަމާޒު

ނޫން  ހިފާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު މިހާރު މި އޮތް މަރުޙަލާއިން އެއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަމާޒު 

ނޑުމެން ގަ ނޑު ހަމަަގއިމުމަރުޙަލާއަކަށް ހިއްލައިލުމަށް ނުވަތަ އުފުއްަލއިލުމަށް ކަމުަގއި އަުޅގަ ވެްސ  ބޫލުކުރަްނ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕްރޮަޑކް، . އެހެންވީމާރަންބޫލުކުގަ  ،ށްޝަްނގެ އެ ބަހާ ކަމުަގިއވާ ލޭބަރަެއ މަސައްކަުތގައި ވެސް އަުޅގަ

 އަށް ބަދަލުކޮށްލާނީތޯ، ނުވަތަ އޭަގއި  70ން އި 65އަހަރަށް ބަދަލުކޮށްލާނީތޯ،  70އަހަރުްނ  60އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑމެންގެ ވީހާ މަދު ަބޔަކު ވޯ ފައިދާހުރި ގޮތަީކ އަޅު  ތޯ އެކަމަށް މަގުފަިހވާނެ ކްފޯސްަގއި އުޅޭ ގޮތަކަށް ެހދުންގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް މި ގޮތަކީ؟ އިމްޕުޓެއް ވެސް ތި ބޭފުޅުން ގެ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓު  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވައިލާފައި ެދން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން  ބޭނުންކުރެއްވުން ރަނަގޅުވާެނ ކަންނޭނގެ. އެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ބޭނުންވަނީ، ތިޔަ ބޭފުޅުން އިޝާރާތްކުރެްއވި ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން. އެއީ ހާމަނައިޒޭޝަްނގެ ކަންތަުކގަިއ. 

ނޑުމެން ކުރަްނ  ނޑަށް ހީާވ ގޮތުން ިވއްޔާ، ފުދޭވަެރއްެގ މަސައްކަްތތަކެއް އަުޅގަ ހާމަނައިޒޭޝަންގެ ކަންތަުކގަިއ އަުޅގަ

މައެކަނި އެ ވަޒީފާ އަދާކުިރ މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިެވ، މަހުން މަހަށް ލިބޭ މުސާރައެއް އެބަހުރި. ޕެންޝަން މި ދެނީކީ ހަ

އެ މީހާއަށް ނުލިބޭން ފެށީމާ އެ މީހާ ކައިބޮއި، އޭނާގެ ދިިރއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ކަންތައްަތްއ ހަމަޖައްސާލުމަށް ފުދޭވަރުގެ 

ބަލާނެ. އެ މީހާ ވަޒީފާ އަާދކުރިއިރު އޭނަ ަނގާފައި ހުރި އެްއޗެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ެއަކނި ކަމަކަށް އެްއވެސް ތާކުން ނު

އަހަރު އޭަނ  30އަހަރު، ނުވަތަ  25އަހަުރ، ނުވަތަ  20ރިސްކުތަކާިއ، އޭނަ ަވޒީފާ ައދާކުރި މަޤާމުގެ ގޮތުން އޭނަ 

ތަެކއް ވެސް ެއއާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަުކގެ ތެރޭގައި ިއކުއިމިލޭްޓވެގެން ައިއސް އޮންނަ އެހެން ބައިވަރު ކަންތައް

ގުޅިފަިއ ހުންނާނެ. އެހެންވީާމ، ދުނިޭޔގެ ވަރަށް ގިނަ ތަްނތަނުގައި، ައޅުަގނޑުމެންެގ ެތރޭގަިއ ދެންމެ ވާހަަކއިަގއި 

ހިމަނާލެވުނު ފަދައިން، ޕެންޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ލިބޭ އެްއޗެއް ލިބުމަށް ފަހު، ވެްސ ނުވަތަ ލިބުމާ އެކީގައި ވެްސ 

ގެ ތެޭރަގއި އެ މީހަކަށް ލިބޭ ޚާްއޞަ ބައިތަެކއް، ވަކި ަބއިތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފަިއ އަދި ރިޓަޔަރަމަންޓު

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  އެބަހުރޭ. މިލިޓަރީ މީހުންނަށް ހުރޭ. ސިފައިންނަށް ހުރޭ، ޖުޑިޝަރީއަށް ހުރޭ. އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ދެން އެ ވާހަަކ ނުދެއްިކަޔސް މަޖި ލިސް މެންބަރުންނަށް ވެސް މިހާރުވެްސ އޮންނަނީ ވާހަކަދެްއކިއްޖެ އަުޅގަ

ވަކި ތަފާތުކޮެށއް ޕެންޝަން ސްކީމް. ސިވިްލ ސަރިވސްެގ މީހުންނަށް ޕެންޝަންގެ ސްކީމަކާ ވަކިން އަދި މި ދެންނެިވ 

ނޑުމެން ވިސްާނއި ރުަގިއ ކަހަލަ ބައިވަރު ވަިކވަކި ބައިަތކެއް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ
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އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއްެގ ޖުމުލައަށް ައޅުަގނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ހާމަނައިޒޭޝަްނގައި މި ދެންެނވި 

ބައިތައް ވެްސ އުޭޅކަން އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކުރުމާ އެީކަގިއ ތި ބޭފުޅުން ދެްއވި މަޢުލޫާމތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު 

އަހަރު ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ވެސް ހަމަ  65ގަކޮށްެލވުނު ފަދައިން، މިހާުރ މި އޮތް އުމުރު އަދާކުރަން. އަދި މިާތގަިއ ފާހަ

އަހަރު ީވމާ ދޭން އެ މީހުންނަށް ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. ޑިްސކަޝަނެްއ ހަމައެކަނި ކޮށްލުުމގެ މަްއޗަްށ  65އެކަނި އޭަގއި 

ރުމަށް ފަހުަގއި، ެއ ދިރާސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ އެކަންޏެއް ނޫން ދެއްތޯ. ވޯްލޑް ބޭންކުން ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާއެއް ކު

އަހަރު ކަމަްށ ހަމަޖައްސާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދެން ކުރާ މަސައްކަެތއް، ދެން ބަދަލެއް  65މި އޮތީ 

ނޑުމެން ގެނެސްދެވޭނީ ެހޔޮ ގޮުތަގއިތޯ؟ ނުވަތަ އެއިްނ ކު ރާީނ ގެންނައިުރގައި ވެސް މި ބަދަުލ ނަތީޖާ ޤައުމަށް އަުޅގަ

ނޭދެވޭ އަސަރެއްތޯ؟ ހެޔޮ ގޮުތގައި ކުރާ ކަމަށް ވަނީ ވިްއާޔ ކިހާވަރެްއގެ ރަނގަޅެއް ެއިއން ކުރާނެތޯ؟ މި ކަންކަން 

ނޑަށް ހީވަނީ.  ނޑުމެން ދިރާސާެއއް ކޮށްލާަފއި ބަަދލެއް ގެންނަށް އުޭޅ ޒާުތ ަކމެއްހެން އަުޅގަ ދޭހަވާ ގޮތަްށ އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ޕެންޝަނާ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވާލަން. ދެންމެގައި ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން

އެަބ އިންޓްރޮިޑއުސްކުރާ ވާހަކަ.  ލިޓީ ސްކީަމކާބެހޭ އޮފީހުން ވިދާޅުެވއްޖެ، ިތ ބޭފުޅުން ހައުސިންގ ްސކީަމކާއި ޑިސެބި

ނޑު ދަންނަވާލީ ބަންގިއަށް މަޑުކޮށްލާނަން ިއރުކޮޅަކަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ހައުސިންގ  އާދެ، ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންވާހަކަ؛  މާއި ިޑސެބިލިޓީ ސްކީުމގެ ސްކީ ބަރުގެ ދެން އަުޅގަ

ކުރާ ުސވާލެއް  މެންނާއަދި ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުން އަުޅަގނޑު ،ގެނދަކަށް ވާނެ ކަންނޭވެސް ެއއް ކަމަކަށް މަޤްޞަ

އް ޖެހިގެން ބޭުނންވާއިރަކު ވެސް ޕެންޝަން ތްރެޓްނިންގ މިާސލަކަށް ޑިީޒޒެ މިހާރު ތިމަންނަމެން ބަލިވެެގން ލައިފް

ނޑަށް ެވސް އެ ފަންޑުގައި ހުންނަ އެްއެޗއް ނުނެގެއޭ. ެޗްއ ެއއް ކުރާނގޭ ޕެންޝަން ފަންޑަކީ އެގޮތަށް ވޯކު ދެން އަުޅގަ

ިރ ހު ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ެއއްޮކޅުން ބަލާއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުްނގެ މުސާރައިްނ މިހާތަނަށް ސޭވްކުރަމުން އަިއއްސަ

ލާއިރުަގިއ ހަލަ ކަމެްއ ުކރަންޖެހިގެން ބަލައިނޫނީ އެކަ ،ޕްލާންޓެއް ހަދަންރާންސްއެީއ ިކޑްނީ ޓް ؛އެްއޗެއް އެ ބޭފުޅުން

 ބޭފުުޅން ހައުސިންގ ސްކީމަާކއި ތި ، އެހެންވީމާ ކަމެްއ ނޫން. އެ ނުލިބުމަކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަންޑަސްޓޭްނޑްވާ 

 ތި  މައްސަލަތައް ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ތައް ހައްަދާވއިރުަގއި މި ކަހަލަސްކީމުޑިސެބިލިޓީ ސްކީމަކާ މިގޮަތށް އެކި 

ކުެރވޭެނ ކަހަލަ ނީޑްސްއަށް ެއޓެންޑުއާ ގުިޅގެން ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުްނގެ އެ މިސާލަކަށް އިންޝުއަރެންސް ބޭފުޅުންނާ،
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ވަނީ  ުކރުމުގެ ބޭނުމަކަށް މިއެއި މީ ައވަސް ؟އޮތްތޯއޭ ެއްއވެސް ވަރަކަށް އެބަ އިދޭތެޭރގައި ވިސްަނވާފަ  ގޮތަކާ

ފޭސްކުރަންޖެހޭ  ކަްށ ެދން އެިކ ކަހަލަ ބަލިތަކާ ޮބޑަށް މީހުންއިްނ ފެށިގެން ގާތްަގނޑަޔިައރޒް  55މިސާލަކަށް 

ނަޑށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ިއއް ވާތީއެހެންކަމަށް ހިސާބުން އުމުރުގެ އެއީ. ިއުރ ޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް އަުޅގަ

މު ގޮެތއްަގއި މި އެދެނީ ވަރަށް ގިަނ ބައެއްގެ އެދުމާ ެއކީަގއޭ. އާއް އިސަބަބުތަުކގެ ތެރޭގަިއ  ވިދާޅުވެފައެބައޮތް 

ނުޑމެންނަށް ވެސް ހަމަ ގުޅާ މީހުން.  މިކަންކަމާ ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދޭނެ ގޮެތްއ ެއކަމަށް ، އެހެންވީމާގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑަ ކަމަށް އްޖެމީގެތެރޭަގއި ޮއވެ  ނގެ. ށް ހީވަނީ މި އިޝޫ އަނެންހެން އިޫޝއަކަށް ުނވާނެ ކަންނޭވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު ާސފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.  ެއކަހަލަ ވިސްނުެމއް އެބަ، އެހެންވީމާ  އޮތްތޯ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސީ.އީ.އޯ މުޙައްމަދު ޙުސައިންމަނިކު

ނޑު ެވސް އަޅު  .ޝުކުރިއްޔާ  ންނެވީ އަނެންހެން ބިލުގެ ބޭރުން ހަމަ ތި އިހުސާސް މި ވާހަކަ މިގޮތަށް މި ދެގަ

ނޑުމެން ޕީ.އާުރ ސައިުޑގައި އުޅޭ  ެވސް އަެނންހެން އިތެރޭގަ ވެސް ވަަރކަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮންމެ އިރު ވެސް އަޅުގަ

ރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަކީ ހަމަ ލްިޑވްސް ރިަޓޔަިއގަންަނވާނެ، މޯހަމަ މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދޭ. ދެން އެނގިަވޑަ

ިމ އެްއެޗއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ެޓކްނިކަލީ  ރމަންޓް ޕެންޝަނެއްެގ ގޮުތގައި ައއިއްަސ އޮތް ރިޓަޔަ

 ވަގުތު  މި، ވީމާއިނޭގތޯ. އެހެން ރިަޓޔރމަންޓް ފަންޑަކާ ރަންޖެހޭ ްޕރިވިޑެންޓް ފަންަޑކާއި ޑިފަރެންޝިއޭޓުކު

ނޑުމެން މި  ހުިރހާ، އާ. އެހެންވީމާ 7އާިއ %7% މި ކުރަނީ ވެސް ިބއުޓު މެން ކޮންޓްރިއަޅުަގނޑު ކަމެއް އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުްނ އެބަ  35ސިްނގަޕޫރުަގއި % ،ތެރެއިން ކުރުމަީކ ސިންގަޕޫރުަގއި މިސާލަކަށް އޮންނަ ގޮތުަގއި ސިސްޓަމުގެ

ނޑުމެން މި، އެހެންވީމާ ތެެރއިން. ހުރިހާ ކަމެއް އޭގެއެ  ކަލެކްޓުކުރޭ މެިޑކޭާޑއި ހަުއސިންއާ ވަގުތު މި  ައޅުގަ

ތޯ އި ދެން ބެނެފިޓް އެންހޭންސްކުރެވޭނީ ކިހިނެއްކޮށްފަމަސައްކަތް މި ކުރަނީ މި ގާނޫނު އޮތް މަފްހޫމް ދިފާޢު 

ނޑުމެންނަށް ތި ވިދާޅުވި ޮގތަށް މިސާލަކަށް ، އެހެންވީމާ ބަލަންވެގެން. ނޫނިއްޔާ  ،ރާންސްޕްލާންޓުކުރުންކިޑްނީ ޓްައުޅގަ

ޕްރޮވިޑެންޓް ަފންޑެްއގެ ގޮތުން އަނެންހެން  ،ން ބަދަލުވެހުންނަނީ އޭތި ކޮންސަމްޝަނަ އެކި މީހުންގެ ނީޑްސް މި

ކުރިއިުރ، އަޅުަގނޑުމެން ދެ ސްކީމް އެނައުންސް މި، ވޭ. އެހެންީވމާއެޑިުޔކޭޝަން ބައެއް މީހުންނަށް އިމްޕޯޓަންޓް

އެ ފައިސާ ވެްސ ޚަރަދެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ.  އި،ކަމަށް ބަލާފަ ޝޫހައުސިންގ ެއއީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އި

ެއ  ަގއިއާޚިރު އިއެ ަފއިސާ ައސްލު ހުންނާނީ އެ މީހެއްގެ ެއކައުންުޓގަ ގެ ގޮތުަގއި.ސެކިއުރަަޓއިްޒކުރުމުގެ ޕްޮރގްާރމެއް

ނޑުމެން ވަ ކަމަށް ވެސް. ކީކޭތޯ ދަންނަވާ އިޕެންޝަން ލިބޭއިރުގަ  އަށްމީހާ ހައުސިންގ އޯނަރޝިްޕ ންޏާ އަުޅގަ

 އޭަނއަކަށް. ނެކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ސްކީެމއް މީ. އެ ފައިސާ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭފެސިލިޓޭޓު

އޭނައަށް އެ ެގ  ިއ،އެރޭންޖްމަންޓެއް ހަދައިގެްނ ޑައުންޕޭމަންޓް ސެކިއުރިަޓިއޒްކޮށްފަ އަޅުަގނޑުމެން އެ ފައިނޭންަސރާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނު ދެނީއެއް ވެސް ނޫން. އެކަހަލަ  އި އެްއވެސް ގޮެތއްގަ ، ެއހެންވީމާ .އިމާރާތް ،ގަނެވޭނެ ގޮތަށް 
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އޮވޭ ހަމަ ެއކަްނ  އްގެ ގޮތުަގއި ގާނޫނުގައި ވެސް އެބައިންޝުރަންސެބިލިޓީ ދެން ޑިސެ ކަމެއް ވެސް ކުރަނީެއއް ނޫން.

ނޑުމެން އެބަ  ދިމާވާ އީ ަވީޒފާގައި އުޅެނިކޮށް މީހަކަށްކަމަށް. އެ ކުރެވިދާނެ ގޮތަކުން އޭނަގެ ޕެްނޝަން އަުޅގަ

ޖެހޭ މުސާރައަށް ވެްސ ލޮސް އޮފް އިންކަެމްއގެ ގޮތުން އޭަނއަށް ލިެބން ައށްއަދި އޭނަ .ޔަޤީންކޮށްދެން

 އެެހންވީމާ، ހައުސިްނގ ސްކީމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ިއންޝުއަރެންސް ކޮންސެޕްެޓއްެގ ގޮތުން ގެންދަން އެބަ. އިންސްޓޯލް

ނޑުމެން އިމެން ވިސްނާފަ އަޅުަގނޑު ިއ، ގޮތަށް ބާއްވާފަ މު އޮތްގެ ޕެންޝަންގެ ގާނޫުނގެ މަފްހޫެއހެރީ ހަމަ މުޅި އަޅުގަ

ެއއް އިޫޝއަީކ  ؛ހަުއސިންގ އި،ކުރެވޭނީ ކޮންަކހަލަ ކަމެއްތޯ ބަލާފައެ ބަދަލުނުކޮށް މިހާރު އެްނމެ ފެސިލިޓޭޓު

ނޑުމެންވާތީވެ ެއކަމަށް އެޑްރެ ހައުސިންގ އޯނަރޝިޕް ކަަމށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  . ދެންްސކުރަންެވގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އީ އާދޭ އިނގޭތޯ. އެ ން އެބަކޮންސަރ ޓާމިނަލް އިލްަނސްގެ ކޮންސެޕްޓް  .ތެދުފުޅެއް ވެސް އަުޅގަ

 ހާރު މި ،ވެސް އަެނންހެން ޑިސެބިލިޓީއި ހުރި ކަމެއް. މީހަކު ނިޔާވެގެންދާއިރު؛ އެކަމަކު އޭަގއި އެޑްރެްސކުރަންވެފަ

ޑިސެބިލިޓީ ޑިފައިންކުރުމާއި ިޑސެބިލިޓީ ގާނޫނަކާ ވެސް އެަބވޭ. އެހެންވީމާ، ޭއގެތެެރއިން  ން އެބަހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ޓާމިނަލް  އި ެއއަށް ވެސް އެޑްރެްސކުރެވިދާނެގަތާ ތަކެއް ޑްރޯކޮްށގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ އޮތްކޮންސެޕްޓު

ނޑަށް ހީަވނީ ހަޖަށް ދާން ނުވަތަ އެޑިޔުކޭޝަނަށް ނުވަތަ އެހެއިލްނަސްގެ ގޮުތަގއި އިނގޭޯތ. އެ ން ކަމަކު އަުޅގަ

ރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހަމަ . ޟަޮކށްލައިފިއްޔާ ހަމަ ފަންޑެން ނޯންނާނެހެން ބޭނުންކުރެވޭނެއެކަހަލަ ކަމަކަށް މި އޯޕަން 

 ބަދަލުވެގެން ހިަގއިދާނެހެން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިއް   ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ޅުަގނޑު އަސްލު އްރިރު. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާ. އަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަ 

ނޑު އަސްުލ ކުރިން ހީވެފަ މަ ކޮމެންޓެއްބޮޑަށް ހަ ސުވާލަކަށް ވުރެ އޮންަނ  އިކޮށްލަން އިނޭގތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ލޫމާތުން ވަޑަިއގެން ތި ހިއްސާކުރެްއވި މަޢުމި ކޮމިޓީއަށް  ،ތަނަށް ވަޑައިގެން ބޭފުޅުން މި އެްއޗަާކއި އަސްލު ތި

 ބޭފުޅުން މި  އެއްަޗާކއި އަސްލު ތި އޮންނަ އިއަޅުަގނޑަށް އެނިގގެން ހިނގައްޖެ އަސްލު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ހީވެފަ

ނޑު ހަމަ ކުރިން ހީވެފައި އޮންނަނީ  ކާ ދޭތެރޭގައި ދެކިލަްއާވ ގޮތާކަންތަ ތަފާތުކަން. އެހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

 ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕަޓީސް  ،ޓެކްނިކަްލ އެސިސްޓެންސް ހޯއްަދަވއިެގން އި ހުންނަސަރުކާރުން އެ ނެރުްއވާ ޕޮިލސީތަކުގަ 

ލޫމާތުން ބޭފުޅުން ހިއްސާކުރެްއވި މަޢު މިއަދު ތި ،އެަލއިންވާ ގޮތަށް ކަމަށް. އެހެންަނމަވެސް ކުރައްަވއިގެން އެއާބޭނުން

ބެހޭ  ާޚއްޞަކޮށް ޕެންޝަނާ އުޭޅކަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް އެނިގގެން ހިނގައްޖެ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ގެެޕއް އެބަ



15 

 

ނޑު ، ން ޕްރޮސެސްގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާޝަކުރައްވައިފި މި ހާމަނައިޒޭއޮފީހުން ހާމަ ކޮްނމެންޓެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވެސް ަވކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަހަމަ ޚު؛ އަޅުގަ ަވިކ  ދު އަޅުގަ

ސަްއކަތްތަކެްއ ކުަރއްާވ ބަޔަކަްށ އްދަްސ މަމާ މުޤަ، ކުަރއްާވ ބޭފުޅުންނަކީ ވަކި ާމ މޮޅުދާއިރާެއއްަގއި މަަސއްކަތް

ސެަޕރޭޓް ަވކި ޕެންޝަން ްސކީމެްއގެ ދަށުން ާޚއްޞަ ގޮތްތަެކްއ  ގޮަތކަށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަކި ާޚއްޞަ  ،ހަދައިގެން

ނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރާ ހަމައެއް ވެސް ނޫން އުސޫލެއް ވެސް ނޫން. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  . އަދިގެންގުޅުަމކީ އަުޅގަ

ެއމް.އެން.ޑީ.އެފް ުނވަތަ ޕޮލިހަށް ވަންނާނެ މީހުން ނެތިގެނެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ،ނަމަ ށް ދަންނަވާމިސާލަކަ

އެްއކޮށް ޖުޑީޝަރީއަށް ވެސް ވަންނާެނ ހަމަ އެއާމިއުޅެނީކީ. ގަދަކަމުން ވައްަދންޖެހޭ ޒަމާނެއް ވެސް ނޫން މިހާރަކީ. 

 ވުރެ  އަށް 100އަހަރު ވެސް ގާތްަގނޑަކަްށ  މިދިޔަ ،ކޮންމެ ައހަރަކުކީ. ޅެނީ އު މީހުން ނެތިގެނެއް ނޫން ޙަޤީަޤތުގަިއ މި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ނޑިޔާރުްނގެ  ގިނަ ލޯޔަރުން ހުވާކޮށްފި ހަަމ ޑިގްރީ ހައްަދވަިއގެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ފެނޭ ފަ

ތިއްބެވި. ހަމަ  ރު ހަމަވާ ބޭފުޅުން އެބަންވަރުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ކިރިޔާ ފެވެސް ހަމަ ވަރަށް ހަމަ ފެންވައަދި  ގޮތުަގއި

 ފާނެ. އެ ހާލަތުަގއި ނަޑކަށް ނޭނގެ އަދި ިތއްބަަވއިދަށުގެ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަ  މާ ފެންވަރުގެ އަދި އެައށްވުރެޑިޕްލޮ

އަހަރު ވަންދެްނ  70ނޫނުއަސާސީަގއި މި އޮްނނަނީ ސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއޮތް ޤާއެހެންނަމަވެ .އޮތީ މި

ނޑިޔާ ނޑަްށ އަނެއްކާ ހަމަ ވަރަށް ބޮުޑ ގެޕެއް މި އަންނަނީ.  ގައިހުރެވޭ. ެއ މުއްދަތު ރަކަށް އެބަފަ ވެސް އެ ގެޕް އަުޅގަ

ހެން ދާއިރާތަކުަގއި މަަސއްކަްތކުާރ އަހަރަށް ތިރިކޮށްލީމަ އެ 60އަހަރުން  65ވަނީ. މިސާލަކަށް  ހީވަނީ ބޮޑުހެން މި

 70ނީ ހަމަ އޮންނަ އަިދވެސް މި ލިބޭ. އެކަމަކު ުޖޑިޝަރީަގއި ރުޞަތު އެބަޖެނެރޭޝަނަށް ފު މީހުންނަށް؛ އޯކޭ ޔަްނގު

ނުޑ ހަމަ ޝު، ތަން ބޮޑުކޮށް މި އޮންނަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު . ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުއަހަރަށް ދަންނަވާލަން  ކުރުއަުޅގަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  ގޮތް ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކަމުދާތީ ހަމަ އެ ފުޅު ހުރިިވސްނުންބޭފުޅުންގެ  ބޭނުންވީ ތި

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭހާމަނައިޒް ބޭނުންވަނީ. އަދި މި ނުޑ އޭގެ ައދި  .ކަމެއް ކުރުމަކީ އަުޅގަ އިތުރުން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި އަހަރުން  .ލމައްޗަށް ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާއްޖޭގެ ލައިފް އެކްސްެޕކްޓެންސީ މި ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 73އަހަރުން ފެށިގެން  60، އެހެންވީމާއުޅެނީ.  މި އިގަ 73އުޅެނީ ގާތްަގނަޑކަށް  ދަނީ. މިހާރު މިއަހަރަށް މައްޗަށް 

ނޑަށް ީހވަނީ ޭއެގ ކު މަސަްއަކތެއް ނުކޮށް ހުންނަންވެއްޖެ އަހަރުގެ ުމއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި މީހަ 13 ؛އަހަރު އްާޔ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި އެ  .އް ނެތްއެލްޑާސް ހޯމެންނާނެހެން. ރާއްޖޭގައި ތަކެއް ހުންނާނެ ބައިވަުރ އިތުރު މައްސަލަސަބަބުން ނިކު

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ަތކެއް ވެސް ާރއްޖެއަުކ ނެތް. ދެން ތިއެްކޓިވިޓީ، ކަންތައްތަެކއް ،މީހުން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް 

ކުެރޭވ ވެއުޅޭ، މަަސއްކަތްއަހަރު ިވަޔސް ހަމަ ގިނަ މީހުންނަކީ ހެލިފެލި 65  އަދި ރާއްޖޭަގއި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ެވގެންދިއުމާ ޚާއްޞަކޮށް އާސަންދަިއގެ ވަސީލަތްތައް ފުޅާ ،އެކުދުމަތްތައް ފުޅާވެގެންިދއުމާ އްޙީ ޚިއަދި ޞި މީހުން.

ހާލަތު އެއް ދުވަހުން އަނެްއ ދުވަހަށް ރަނގަުޅވަމުން ައންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ  އި މީހުންގެ ޞިއްޙީއެީކގަ

 ރުމުން ައންނައިރުގަިއ މި އޭޖު، އުމުރު ދަށްކޮށްލީމާ ޭއގެ ސަަބބުން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާތަކާކުގަބޫލުކުެރވެނީ. 
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ގެން ރިޕޯޓެްއ ބޭފުޅުން އެއްކޮށް މަސައްކަެތއް ކުރަްއވައި  ތިއި، ލަްއވާފަބޭފުޅުން ވިސްނަަވއި ދޭތެރޭގައި ވެސް ތި

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ. ައޅު ށްއެކަމަށް ވެްސ ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ ކަމަ ހައްދަވާއިުރަގއި  ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ، އެހެންވީމާއާދެ! ިއްއޒަތްތެރި އެހެން ެމންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ މަންޒަެރއް ނުފެނޭ.  އަުޅގަ

ޢުލޫމާތު ތުން މަގުޭޅގޮ އާިއޝޫހުރިހާ މުއްސަސާއަކުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި  ،ބޭފުޅުން ހީވަނީ ތި

ނޑުމެްނ ، ކުރަްއަވއިފިހެން. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންހިއްސާ އަުޅގަ

 ކުަރއްވާފަ.  ތި މާތެއް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހިއްސާލޫބޭފުޅުން ލިޔެކިޔުމުން ހުރިހާ މަޢު ވެސް އެބަހުރި ތި ކޮމިޓީއާ

 ޔަތްުކރަން ފެންނަ ކަންތައްތަކާ،އަދި ރިޢާ ދެން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާއި ގުިޅގެން މިއާ އިންސާންތަކާބޭފުޅުންގެ ކޮ

ކުރަނީ މި ޓީއަށް ލިޔެިކޔުމުން ވެސް ހިއްސާކުަރއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޔަޤީން މިހުރިހާ ކަމެއް އެބަހުރި ކޮމި 

އާދެ އިޝާރާތެއް  .ކަމަށް ުހރި އިބައްަލވާފަ ކުރަްއވަިއ،ހާ އެއްޗެއް ދިާރސާކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން މި ހުރި

 ކުރަްއވާ.  އެބަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ރަޝީދު

ނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރި  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.ކޮށްލަްނ އިނގޭތޯ. ްއެޗއް އިތުރުކުޑަ އެ އަުޅގަ

 2016މިހާރު ގާތްަގނޑަކަށް  އިތުރަށް އަންނާނެ އަދަދުތައް އިނގޭތޯ. ވުރެ ތަކަކީ ެއއީ މިހާރު ހިނގާ އަދަދަށްނަންބަރު

އިތުރުްނ ދެން އަދި ޭއގެ ބިިލއަން އިނގޭތޯ ދާނެ ކަމަށް. 1ންނަނީ އި މި އޮކޮްށފަވަނަ އަހަރަށް އެސްޓިމޭޓު

ަބ އާދޭ ެދއްތޯ. ގެޕް އެ ލެޖުނޮއި ރިަޓޔަރކުރުމަީކ ައހަރުގަ 60 ،ކަމަށް ދިމާލެއް ެއއީ އިމްޕްލިކޭޝަނެއް އަުތވެދާނެ

، ކެރީ ފޯވާުޑކުރާކަށް  ންިސބިލިޓީޕޮމުަވއްަޒފެއް ނުހުރޭ އެ ރެސް ޭމޑްމިހާރު އެ ރިޓަޔަރކުާރއިރުަގއި އެހެން ރެޑީ

ކުަރްއާވ ެއ ރިޓަޔަރ ިއ، ައނެއްކާފިލްކުރެވޭ. ފިލްކޮށްފަ ނޑުމެން މިސާލަކަށް ހަމަ އެ މަޤާމުއަުޅގަ އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ްއޔާ އެ އެހެްނވެއްޖެއާދޭ.  ތަން އެބަ  ގެްނގުޅޭބޭފުޅާ ވެސް ކޮންސަލްޓެންޓެްއގެ ގޮތުަގއި ެއއް އަހަރު ނުވަަތ ދެ އަހަރު 

ގެ. ނއް އަންނާނެ ަކމެއް. އެ ެވސް ހަމަ ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަންނޭކޮށް ިއމްޕްލިކޭޝަނެކަލްފިސްވެސް ހަމަ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު އިރާގެދާ ކެންދޫ

ނޑަްށ  ،ކުރަްއވާ ާވހަކަ ވިދާޅުވީމަފީހުން އެއްކަލަ ބެނެފިތުތައް އެންހޭންސްއަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ޕެންޝަން އޮ އަުޅގަ

އް. އިހެނެހިއެއް ނުވޭ މަޖިލީހަށް އައަދި އަޅުަގނަޑކަށް  ،ޑްރާފްޓެްއގެ ގޮުތގައި މިހާރު އެ އުޅޭ ބޭފުޅުން  ވެސް ތި
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ނޑަށް ، އެހެންނަމަވެސް ލުުމގެ ފުުރޞަތު އޮތީ ލިބިފަ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ސަޖެސްޝަނެްއގެ އެ ބަލައިވެސް  އަުޅގަ

 މުބޭފުޅުން ރިޢާޔަތްކުެރއްވުން ހަމަ ވަރަށް މުހިއް ތި މަޖިލީހަށް ގެންނަވާއިރު ެވސްގޮތުަގއި ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންަވނީ 

އި އެ ކަން މީހާ ދާއިރުގަ ޚާްއޞަ ާހލަތަ ަވކި ،ުނވަތަ ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ެފއްދުމުގެޕެންޝަން ފަންެޑއް އު، ހެންކަމެއް

ގޮަތކަށް  ދު ނުގެއްލޭ ރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، ެއ މަޤްޞރަްއކާތެމީހަކަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ އިޖުތިާމޢީ ގޮތުން 

ގެ ގޮތުަގިއ ޑިޕޮސިޓު އަދި  ،ނަމަވެސް ކުރައްވާ މަކަށް ފަިއނޭންސްމިސާލަކަށް އަދި ހައުސިންގ ްސކީ .އިނގޭތޯ

މުޅި ފަންޑުގައި ހުންނަ އެއްޗެްއގެ ތެރެއިން  ވަކި މިންވަރެއް ަކނަޑއަޅުްއވާށޭ.ތެެރއިން ނަމަވެސް ޭއގެ ބަހައްޓަވާ

ނޑަައޅުްއވާށޭ  7ނޫނީ % 6ގެ ތެެރިއން ރިކަމަންޓްގެ ތެެރއިން މިސާލަކަށް %14% މިސާލަކަށް .ޕަސެންޓޭޖެއް ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ ފައިނޭންޝަލް އިމްޕްލިކޭޝަންސް އެކަހަލަ ކަ ންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ ފަހުން އަޅުގަ

ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ. ހަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އަެނއްކާ ހަމަ އެ ބާރު ބޮޑުެވގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ވެްސ 

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުްނ، ދިރާސާކުރަމުން މި ގެންދާ ބިލުގެ އިޝޫއާ ގުޭޅގޮތުން 

ދެން ކޮމިޓީއާ ިހއްސާކުަރްއވާފައި ހުިރ މަޢުލޫމާތުތަކުން ވެްސ ވަރަްށ ގިަނ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެންނާ އެކުަގއި ސީދާ މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގެްނފައި ވަ ނީ. ދެން މިއަދު ތި ބޭފުޅުން އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން އިތުރަށް މިކަމާ  އިށީނދެލައިގެން ހިއްާސކުރެްއވި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

އިތުރަށް ސާފުެވގެން  ދޭތެރޭގައި ވިސްނާނެ ާޖގަ ުހޅުިވގެން ހިނަގއްޖެ. ތި ބޭުފޅުން ނަންގަވާަފއި ހުރި ނުުކތާތައް

ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، އެަކމަށް ޓަކައި ހަމަ މި މުހިއްމު މަސައްކަތުަގއި، ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް ގިނަ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މީހުންނާ ގުޅުންހުރި، ވަރަށް ޤައުމީ، ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ަޙޤީޤަތުގައި މި ކަމަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެ މެންބަރުން ވެ ނޑުމެން ދަންނަވާލައިގެން މި ަމސައްކަތް އަުޅގަ ސް ފާހަގަކުރަްއާވފައި އޮތީ. އެހެްނވެ، އަުޅގަ

ފަރާތުން މި ކުރިއަށްގެންދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، މިކަމުަގއި ތި ބޭފުޅުން ދެއްވި އެއްބާުރލުމަށް ނިންމާލަމުން ވެސް 

ނޑު ގަބޫ ލުކުާރ ގޮތުގައި ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ތި ބޭފުޅުން ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން، އަޅުގަ

ހިއްސާކުރެްއވި ކަންތައްަތކަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ބިލުގެ މަސައްކަުތގަިއ، ދިރާސާކުރެްއުވމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ. 

ނ ޑު މި ހިސާބުން އެހެންވީމާ، އެ ޔަޤީންކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަމުން، މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިައދުގެ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ  ކުރުކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ) ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( އާދެ! އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އެކުަގއި މި ހޭދަކުރި ވަގުތު ނިމިގެން ިމ  މަސައްކަުތގައި މުައއްސަސާތަާކ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސެޝަންަގިއ އެ

ނޑުމެްނ ކޮމިޓީން މި ދެދިޔައީ. ދެން އަޅު  ލޫމާތުގެ ތާޒާކަންމަތީގަިއ ޢުބިލު ދިރާސާކުރުމުަގއި މި ލިބުނު މަ ގަ
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ފަހުން  ،އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބިުލގެ މަސައްކަތް ކޮންެމވެސް ވަަރކަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއުަމކީ މުހިއްމު ކަމެއްހެން. އެއީ

މިހާރުން މިހާރަށް މި  ވުރެ މިކަމާ ވާހަކަދެއްކުމަށް  ގެންދެރު ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ އިށީނތިން ދުވަސް ފަހުން، ހަތަ

މަތީގައި ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެިރ ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ ހޫނުކަން

ނޑު ހުޅުވައިމެންބަރުން ރިއަށް ގެންދިއުުމގަިއ ލާނަން ދެން މި މައުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ކުގެ ޚިޔާލުތަކަށް އަޅުގަ

 ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތެއް ސާުފކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑުމެންނަށް، ދަޢުވަތުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މު އަރުަވިއގެން ވަަޑއިގެްނނެވި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުން ޤައްރިރު. އަުޅގަ

އެކަުމގެ  ،އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ މި އިޞްލާޙު މި ،އެނިގގެްނދިޔަ އެއްަޗކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހުރި ކަމަކަށް ވާީތެވ މެ ކަމަކީ ވެސް ފައިާސާއ ގުޅުންސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިެވގެންދާނެ ކަމަށް. ކޮން

ނު އޮތް ގޮތަށް ޭބްއވުން ެއންމެ ކުޑަމިނުން. އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުފުޅަކީ ެވސް، ެއްއގޮތަކީ މިހާރު ގާނޫ  އެ

ނޑުމެން ތާއީދުނުކޮށް ކުރީގެ ގާ މަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުގަިއ ނޫނު، މިހާރު ޢައަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން މި އިޞްލާޙު އަޅުގަ

ނުކުރަން ބިލަށް ތާއީދު . އެހެންވީާމ، މިކުރެވޭ އުމުރު ކަުމގައި ހަމަޖައްސަންއަހަރު ެއއީ މުސްކުޅި  66ގޮތަށް  އޮންނަ

 މަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް ާބްއވަން. މިހާރު ޢަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. ނުކޮށް،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަ  އިން.އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ވަރަށް ހަވާާސއާ  ،ޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެ ދެކެވުނު ވާހަކަިއގެ ތެރޭގަިއ، މުޅިައކުން ހަވާސާއަކު ނޫން. އެެހންނަމަވެސް

ފުރުޞަތުގެ ވާހަަކ  މީހުންގެ ވަޒީާފގެ އެ ކައިީރގައި ދިަޔ. ުޒވާނުން ވަަރށް ގިނަ އަދަދަކަށް ާރއްޖޭަގިއ ތިބި ވާހަކަާއއި

ނޑު ނެ ކަންނޭނގެ. އެހެްނވީމާ، ެރކޯޑު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގޮަތކަށް ދިޔަ. ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ީހފުޅުވެދާ ގަިއ އަުޅގަ

އް. ުޒވާނުން ލޫމާތަށް ޓަކައި. ތެދުފުޅެބޭފުޅުންގެ މަޢުފާނެ އުިމއްޔާ ފަހުން ބައްލަވައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ކޮމިޓީގެ ޔަ

ޖުރިބާ ލިބިފައި ޒުވާނުންނަށް ަވޒީފާ ހޯދައިިދނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަަމކީ ތަ  ،ވަރަށް ގިނަ. އެހެންނަމަވެސް

ތުގައި ތިބި ބަޔަކު އަވަހަްށ ފަދަ ހާލަ  އަދާކުރެވޭ ލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުގައި ވަޒީފާތިބި، އަދި ތަޢު

. ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުަރންޖެހޭއަޅު ކުރުމެއް ނޫންކަންރިޓަޔަރ

ފަދަ ަވޒީާފތައް އިތުރުކުރުން. ާރއްޖޭެގ  ފަދަ، އުެޅވޭ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ރާއްޖޭަގިއ ޒުވާނުންނަށް ބަިއވެިރވެވޭ 
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މީހުންނަށް ބޭނުންވާ  އަދި އެ ހިތްހަމަޖެހުމާ ގެ މަސައްކަތުންމީހުން އަދި ޒުވާނުންނަށް އެ ،ހުރިއިޤްތިޞާދަށް ފައިދާ

އިޤްތިޞާުދ ބޮޑަށް ފުޅާކުރުން. އެކަާމ ގުޅޭ މަސައްކަތްަތކާ ބެހޭ  ބޭ ފަދަ ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރުން.އާމްދަނީ ލި

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވަރަށް ފުޅާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި އަދި ެއކަމާ ގުޅޭ  ވާހަކަތައް އަުޅގަ

އިރާެއއްަގއި ދެކެވެމުންދޭ. އެހެންވީމާ، ޕެންޝަންގެ އުުމރު ހަގުކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެނެއް ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ދާ

ނޑު ނުދެކެން. އޭގެ ބަދަލު ގައި ުޒވާނުންނަށް ހޯދައިދޭން ކަންތައްތައް ގެްނދަންވާނެ މިސްރާބެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނުންނަށް ވަޒީފާތައް އިތުރުކޮށްދިނުން. އެކަމަށް ޓަަކއި ރާއްޭޖގެ ުޒވާ ،ދޭން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީފުރުޞަތު ހޯދައި

ގޮތަށް، ގިނައިްނ  އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުން. އެ ފުޅާކުރެވޭ އިޤްތިޞާދުަގއި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ބޮޑަށް ަބއިވެިރެވވޭ

ވާަހކަތައް، މިދެންނެވި ނުކުާތ ގޮތަށް ެއކަންކަްނ ބައްޓަންކުރަމުން ގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި  ބައިވެިރެވވޭ

ނޑުމެންނަށް އަންަގއިދެނީ، ހުށަހެޅިފައިާވ އެކީަގއި ލިބުނު ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު  ރެކޯޑަށް ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލުމާ އަޅުގަ

އް ނޫން ކަމަށް. ހުށަހެޅުމެ ބޮޑު މަރުޙަބާކިޔެއް އޮތް  ވަގުތަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއަށް މާ ހުށަހެޅުމަކީ އަދި މި

 ތި ބޭފުޅާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް ނޫން. ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގައި ބަދަލަީކ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ  ކުރިއްާޔ. ނޫނޭ،ޝު

ގޮތަށް ތާއީދުކޮށްެދއްވަްނ  ދާ ބޮޑަށް ތާއީދުކުެރވޭނެ ބަދަލެްއ ކަމަކަށް. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް މި

 އަރުވާނަން. ޔާރަށް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއިންނެވި ތައް ޢަލީ ޙުސައިން އެބަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ޟާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުދެންމެ ރި ،އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ، ގުރައިދޫ  އަދި ތާއީދު ވެސް ލިބިފައި މި ،ރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއެހެންވީމާ، މިހާ

ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  ހުށަހަޅުއްަވއި، ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ

ލޫމާތާއި އަދި މި ހޯދުނު މަޢުދެ އެކުަގއި އިށީނ ރާތްތަކާއަޅުަގނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ ފަ  އޮތީ، ތާއީދުކުރަްއވާފައި މި

ވެސް މި ބަދަލުގެނައުމަކީ  ކުޅެ، ސިވިލް ސަރވިްސގެ ތެރެައށް ަވގުތަށް އުމުރާ ކޮމިޓީން ކުރި ދިރާސާގެ އަލީގައި މި

ްނވާ ަވގުުތ ކަމަށް އެކަށީގެ މި ގައިކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަަމށް. އެއީ ެއކަށީގެްނވާ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު

ވަގުތަށް މިކަން  ހޭދަކުރުމަށްފަހު މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ވިސްނާފައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ިމ ކޮމިޓީން މި

ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް  . އެހެންވީމާ، މި ދެއޮތީ ހުށަހެޅިފަ ކުރިއަށް ގެންދަން ނުފެންނަ ކަމަށް މި

ހުރިހާ )ވޯޓުދެްއވުން( ެއދެން.  ންދަން ނުފެންނަ ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުެދއްވުންއެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެ
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ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މިހާހިސާބުން އިދާރީ ގޮތުން ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާްސވީ

 ކުަރން.މަށް ދަންނަވަން. ކޮިމޓީ ނިމުނީކަމުގައި އިޢުލާނުގެންދިއު
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