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 { މޫސާ ސިރާޖުދާިއރާގެ މެންބަރު   ފޮނަދޫ ؛މުޤަްއރިރުނައިބު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގައި   ސަބަބުން  ޖެހުމުގެ  ހުންނަވަން  ...އައިސޮލޭޝަންގައި  ނުވޭ(  ރެކޯޑުކުރެވިފައި  ބައި  ފެށޭ  )ކޮމިޓީގެ 

މެންބަރުންނަކީ   ބައިވެރިވާ  ކޮމިޓީގައި  ހުޅަނގުބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ.  މެންބަރު  ހެންވޭރު  ޙަސަން    ދާއިރާގެ 

ޢަލީ  ، ލަޠީފް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ، ޙުސައިންކެންދޫ  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މުޢިއްޒުހެންވޭރު  ، އިބްރާހީމް 

.  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން އަދި    ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

އައިސޮލޭޝަންގައި ހުންނަން  އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ މެންބަރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހޯމް  

ގޮތުގައި   މަސައްކަތެއްގެ  މިއަދު  ކޮމިޓީގައި  ނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެން  ބައިވެރިއެއް  ކޮމިޓީގައި  މިއަދު  ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 

ދެން   އިންޓަރވިއުކުރުން.  ފަރާތްތަކާ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މެންބަރުކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  މިއޮތީ 

އަލްއުސްތާޛު  އަޅުގަނޑުމެން   އަދި  ލަޠީފް  ނާހިދާ  ޝީރީން  އެއީ  ބޭފުޅެއް.  ދެ  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  މަޤާމަށް  މި 

މައްޗަށް   މުވައްޒަފުންގެ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އޮތީ.  މި  ކުރިމަތިލާފައި  ބޭފުޅުން  ދެ  މި  ޢަލީ.  މުނައްވަރު  މުޙައްމަދު 

ންގެ ވެސް ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު  އެކުލަވާލި ޕެނަލުން ޝަރުތުހަމަވޭތޯ ބެލިއިރުގައި މި ދެ ބޭފުޅު

ގުޅޭގޮތުން   ނަމާއި  ދެ  މި  ފުރުޞަތުގައި  ހުޅުވާލި  ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާ  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  މިވަނީ.  ދެއްވާފައި 

މި ގަވާއިދު  މަޖިލީސް  ކެނޑިޑޭޓުންނަށް  ނުވޭ.  ލިބިފައެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާތަނަށް  ހާރު  އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް 

ކެނޑިޑޭޓުންގެ   ދެ  ލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބަ  ފުރުޞަތެއް  ހުށަހެޅުމުގެ  ރިފަރަލް  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ބުނާގޮތުން 

އެއީ   ރިފަރަލް.  ޢަލީގެ  މުނައްވަރު  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛް  ހަމައެކަނި  މިއިނީ  ހުށަހަޅާފައި  ރިފަރަލެއް  ފަރާތުން 

އަ ބޭފުޅެއް.  ކިޔާ  މާހިރު  އިންޓަރވިއު  އިބްރާހީމް  މާހިރުގެ  އިބްރާހީމް  ގޮތަކީ  ގެންދާނެ  ފުރަތަމަ  ޅުގަނޑުމެން 

އިބްރާހީމް   ދެން  ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  މަރުޙަލާ  ކުރުމުގެ  އިންޓަވިއު  ކެނޑިޑޭޓުންނަށް  ނެގުމަށްފަހު  އަޅުގަނޑުމެން 

މެ ޓީމްސް  މައިކްރޯސޮފްޓް  އޮތީ  މި  ހަމަޖެހިފައި  ބައިވެރިވެލާގޮތަށް  ކޮމިޓީއާ  ސަބަބަކީ  މާހިރު  ދުވެރިކޮށްގެން. 

މިހާރު   ކަމުގައިވާތީވެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  އައިސޮލޭޝަން  ހޯމް  ހުންނެވީ  މިވަގުތު  ވެސް  މާހިރު  އިބްރާހީމް 

އިބްރާހީމް މާހިރަށް ރިފަރަލެއްގެ ގޮތުގައި އެ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. އަޅުގަނޑުމެން މި  

މުޙައްމަދު    ކޮމިޓީއަށް އަލްއުސްތާޛް  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މެންބަރުކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ކިޔާލީ  މި 

މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  ހުށަހަޅާފައިވާތީވެ  މާހިރު  އިބްރާހީމް  ގޮތުގައި  ރިފަރަލެއްގެ  އަދި  މުނައްވަރު 

ގޮތުން ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އިބްރާހީމް  ހިއްސާކުރުމަށް  ގޮތުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގަވާއިދު  މިގޮތުން   .

މާހިރަށް ފަސް މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދާނެ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު  
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ތަށް އަޅުގަނޑު  މިނިޓުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭގޮ  5ހިއްސާކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު މިހާރު އަރުވާނަން  

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް މާހިރު 

އަހަރާއި ދުވަސްކޮޅެއް    3އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މި މުނައްވަރު އަޅުގަނޑާއެކު ފެމިލީ ކޯޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  

އޮ ކޯޓު  ސެކްޝަންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އަޅުގަނޑު  ކުރެއްވި  މަސައްކަތް  އެއީ  ވަންދެން  ހައިސިއްޔަތުން.  ފިސަރެއްގެ 

ގޮތުން   ހަނދާންވާ  ފެށިގެން    2014އަޅުގަނޑު  ހިސާބަށް.    2018ގެ ވަކި ހިސާބަކުން  ޖަނަވަރީ  ކުރީކޮޅު  ގެ ހަމަ 

ލީގަލް   ގާނޫނީ  ކަމަށްވާތީވެ  މަޤާމުގައި  އޮފިސަރެއްގެ  ކޯޓު  މަސައްކަތްކުރީ  މި  މުނައްވަރު  ބެހޭގޮތުން  މުނައްވަރާ 

 ކުރެއްވީކީ. މި ދެންނެވީ ކޯޓުގެ މި ޓާމްތަކެއް މި ދެންނެވީ. ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަސައްކަތެއް  މަސައްކަތެއް ނޫން 

އެހެނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތްތައް ވެސް   ޒިންމާގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ  ނޫން. އެ ގާނޫނީ ވަޒީފާގެ 

އޮފިސަ އެޑްމިން  ސެކްޝަންގައި  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  މި  ކުރެއްވި.  އޮފިސަރެއް  ކޯޓު  އޮފިސަރަކާއި  ލީގަލް  ރަކާއި 

ގޮތުގައި   ބޭފުޅެއްގެ  އަހުލުވެރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  ހުރިހާ  އެ  ހަމަ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ތިއްބަވަނީ. 

ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އެ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުނައްވަރާ  މުނައްވަރު. ދެން  އޮތީ  ފާހަގަކުރެވިފައި  ންމެ  އަޅުގަނޑަށް 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ގާނޫނުތަކަށް  ބޭފުޅެއް.  ރަނގަޅު  އަޚްލާޤު  ވަރަށް  މުނައްވަރަކީ  އެއްކަމަކީ  ފާހަގަކުރެވޭ  ބޮޑަށް 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ބޭފުޅެއް. މީހުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ބޭފުޅުންނާ ވެސް  

ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް މުނައްވަރަކީ ވަރަށް އަޚްލާޤު ރަނގަޅު  މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ހަމަ ކޯޓު 

ކޯޓުގެ   މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބެހޭގޮތުން  މުނައްވަރާ  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ގޮތުގައި.  ބޭފުޅެއްގެ 

ވެ މުވައްޒަފުން  އެހެން  ސެކްޝަނުގެ  ދެންނެވީ  މި  މުވައްޒަފުން  މުނައްވަރަކީ  އެހެން  އެއީ  ކަމެއް  ފާހަގަކުރާ  ސް 

ތަރުތީބުން   ވަރަށް  ރާވާލައިގެން  ވަރަށް  މަސައްކަތްތައް  ގޮތުގައި.  ބޭފުޅެއްގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރުތީބުން  ވަރަށް 

އި  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މުނައްވަރު ފާހަގަކުރެވެނީ. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވިފަ 

މަޖިލީހުން   ބޭފުޅެއް. ގާނޫނުތައް ވެސް  އަޕްޑޭޓް  ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރައްޓެހި ވަރަށް  މުނައްވަރަކީ މިއީ ވަރަށް  އޮތްކަމެއް 

ހިއްސާކޮށް   އެހެން  ވެސް  އަޅުގަނޑާ  ވެސް  އަބަދު  ބޭފުޅެއް.  އަހުލުވެރި  ވަރަށް  ވެސް  ގާނޫނުތަކަށް  ފާސްކުރާ 

ގުޅުން ކޯޓާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޚިޔާލު  ވާހަކަދައްކަވާނެ  އެހެން  ވިޔަސް  ނޫން  އެ  އަދި  ވިޔަސް  ގާނޫނުތަކެއް  ހުރި 

ފާހަގަކުރެވޭ.   މި ދެންނެވި ކަންކަން އަޅުގަނޑަށް  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  މި  ބަދަލުކޮށްލާ ވާހަކަ ދައްކަވައި ހައްދަވާނެ. 

މި ދާ ހަމަ ވަކިން  ދެންނެވީ  ވާހަކަ މި  ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރައްޓެހި  މި  މި ދެންނެވި  ކުރިން  އިރާ އާއި ގުޅުންހުރި  ދެން 
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ކަންތައްތަކުގައި ނޫނަސް ވެސް އަދި އޭގެ ފައިދާ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް މި ކުރާ ގޮތަށް އެހެން މުވައްޒަފުން  

އެކްސެލްގެ   މި  މިސާލަކަށް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރާ  ޚާއްޞަކޮށް  މުނައްވަރު  އެއްކަލަ  ފާހަގަކުރާނެ  ވެސް 

ކަންކަމަ ގިނަ  ވެސް  ވަރަށް  މުވައްޒަފުން  އެހެން  ގޮތުގައި  ބޭފުޅެއްގެ  ފަރިތަ  ވަރަށް  ވެސް  ފޯމިއުލާތަކަށް  މި  ށް 

ބެހޭގޮތުން.   އޭނައާ  ކަމެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ބޮޑަށް  އެއީ ވަރަށް  ހޯދަން  ވެސް  އެހީތެރިކަން  މުނައްވަރުގެ  ފާހަގަކުރައްވާ 

ހާ  ކޮވިޑްގެ  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  މި  މިހާރު  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ރޭވިފައި  ދެން  މަސައްކަތްތައް  ކޯޓުގެ  ގުޅިގެން  ލަތާއި 

އަމުރުތައް   ކޯޓު  މެދުވެރިކޮށް  ވައިބަރ  ކުރަން  ޝަރީޢަތްތައް  އޮންލައިންކޮށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްގޮތުގައި 

އެ  ކަމެއް  ފާހަގަކުރާ  ދޭތެރެއަކުން  އެހެން  މުނައްވަރު  ވެސް  ކުރިން  އޭގެ  ނުކުރާއިރުގައި  މިކަންކަން  އީ  ފޮނުވަން 

ދެންނެވީ   މި  ވާހަކަ.  ދެނެގަތުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަސޭހަތައް  ހުރި  އެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ކުރީގައި،  2018 ކުރީގެ  ވެސް  2018ގެ  އޭރު  ވަކިވީ.  ވަޒީފާއިން  ކޯޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުނައްވަރު  ކުރީކޮޅު  ގެ 

އަޅުގަ ފާހަގަކުރާކަން  ކަންތައްތައް  މިވަގުތު  އެކަހަލަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެއީ  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ހަނދާންހުރޭ.  ނޑު 

 ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކައަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތްތޯ ފާހަގަކޮށްލަން  އޮތް ކަމަށް  ؟ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިތުރު ކަމެއް 

އިނގޭތޯ   ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަކިވެލާނަން.  މިވަގުތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ނުފެންނަ 

މަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވާ ކުރި

 ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ވަކިވެލާނަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް މާހިރު 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ގެންދެވުނީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރިފަރަލެއްގެ ގޮތުގައި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ކުރިއަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތު. އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ރިފަރަލެއް ގެނެއްސި  

 ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރާނީ އެ ރިފަރަލް ދޭ ފަރާތުގެ  ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ރިފަރަލް ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެން
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ކެނޑިޑޭޓް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ހާޒިރުކޮށްލުމަށް  

މި ކޮމިޓީއަށް މި    ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މުނައްވަރު، އަޅުގަނޑުމެން

ކުރިއަށް   މަރުޙަލާ  އިންޓަރވިއުގެ  ކުރިމަތިލައްވާފައިވާތީވެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ހާޒިރުކޮށްލެވުނީ 

އަދި   ދާތީވެ  ކުރިއަށް  ޑިސްޓެންސްގައި  ސޯޝަލް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ދެން  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި.  ގެންދިއުމަށް 

ރާތެއްވީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން މާސްކް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޔާ  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ފަ 

އަޅުގަނޑު   ދާނެގޮތް  މިވަގުތު. ކުރިއަށް  ތިއްބެވީ  މި  ޑިސްޓެންސިންގައި  އަޅުގަނޑުމެން ސޯޝަލް  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ 

  10ނޑިޑޭޓަކަށް ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ  ކުޑަކޮށް ދަންނަވައިލާނަން. ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މިހާރު ކޮންމެ ކެ

އެ   އަރުވާނަން.  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަޢާރުފުވުމަށް  ވަގުތެއް  ވަގުތަށްފަހު،    10މިނިޓުގެ  މިނިޓުގެ 

ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް ހަމަ   މެންބަރުން ސުވާލުކުރަން  މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް ކޮންމެ    10އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ 

މުނައްވަރުގެ  މެންބަރަ ގޮތުން  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  އަވަސްކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ލިބިގެންދާނެ.  ކަށް 

 މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.   10ތަޢާރުފަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ  الم على رسول هللا  الة والس  والص  ين  الحمدهلل رب العالمޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. `. 

ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ތި ބޭފުޅުން ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް  

އެނގިލައްވާފައި މިހާރު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ޢާއްމު  އަޅުގަނޑުގެ  އެގޮތުން  ކަމަށް  ދަންނަވަން.  ވާނެ 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުގަނޑަކީ މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތަށް ބަލާއިރުގައި  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   އެއީ  ފުރިހަމަކުރިން.  ކޯހެއް  ލެވަލް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑު 

އިންސް ޑިގްރީ  ގާއިމުކުރެވިފައިވާ  ފަސްޓް  ޑިގްރީ.  ފަސްޓް  އަޅުގަނޑުގެ  އެއަށްފަހު،  ކޮލެޖުގައި.  އެވިޑް  ޓިޓިއުޓެއް 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން   ލޯ ވިތް އޮނަރސް އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2017އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަ ކުރީ ޝަރީޢާ އިން 

ޔުނިވަރސިޓީ މަދީނާ  އަރަބިއްޔާގެ  ސަޢުދީ  އަޅުގަނޑު  އެއަށްފަހު  އަހަރު.  އަރަބިކް  ވަނަ  ލެވަލުން  ޑިޕްލޮމަރ  ން 

ތަޢުލީމީ ހަޔާތަކީ އެއީ މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު އެންމެ މައްޗަށް   އަޅުގަނޑުގެ  ލޭންޖުއޭޖްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރީ. ދެން 

ބަލާއިރު   ވަޒީފާތަކަށް  އަދާކުރެވިފައިވާ  ބަލާއިރު  ހަޔާތަށް  ވަޒީފާގެ  ދެން  ޑިގްރީ.  ބެޗްލަރސް  އިންނާނީ  ކިޔަވާފައި 

ލެވެލް    2012 އޭ  އެއީ  ގުޅުނިން.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ  ޖުޑީޝިއަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަޅުގަނޑު  އަހަރު  ވަނަ 

މަސައްކަތްތަކަށް   ކުރި  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ފުރުޞަތެއްގައި.  ލިބުނު  އަޅުގަނޑަށް  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 
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އެވަގުތު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އަރުޝީފް ސެކްޝަނުގަ  ޑިޖިޓައިޒިންގ ނުވަތަ  ބަލާއިރު  ކަނޑައެޅިގެން  ޚާއްޞަ ޔުނިޓެއް  އި 

ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ދިޔައީ. އެއީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައި ހުރި ކުރީގެ  

ފަސޭހަ  ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތައް  ހުރި  ނިމިފައި  ނުވަތަ  އެއަށް  މައްސަލަތައް  އިން 

ސޮފްޓް   ޚާއްޞަ  ވަކި  އަދި  ކިޔާ  މައްސަލަތަކެއް  ހުރިހާ  އެ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެކްސެސްވެވޭނެ 

ވެސް   ފައިލްތައް  އެޓޭޗްމަންޓް  އެންމެހައި  މައްސަލައިގެ  އެ  އެންޓަރކުރުމާއި  މައްސަލަތައް  އެ  ވެއަރއަކަށް 

ދިޔަ ކުރަމުން  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  މި  ހުރި  ސްކޭންކޮށް  ނިންމާފައި  ކުރީގައި  ހަމަ  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން.  އޭރު  އީ 

އެންޓަރކޮށް ސިސްޓަމް ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް   ޙުކުމްތައް. މި ދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކިޔައިގެން އެ ވަކިގޮތަކަށް 

ކުރި  އަޅުގަނޑު  ކޯޓުގައި  ކޯޓަށް. ފެމިލީ  ބަދަލުވީ ފެމިލީ  އަޅުގަނޑު  އެއަށްފަހު  ލީގަލް  ކުރަން. ދެން   މަސައްކަތަކީ 

ކުރި   ކޯޓުގައި  ފެމިލީ  އަޅުގަނޑު  ދަށުން.  އިރުޝާދުގެ  ފަނޑިޔާރެއްގެ  މަސައްކަތްކުރީ  އަޅުގަނޑު  ސެކްޝަނެއްގައި 

މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ފެމިލީ ކޯޓުގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން ސެކްޝަނާ ހަމައަށް  

ޝަރީޢަތުގެ   މި  އައުމުން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ޝަރީޢަތް  ހަމަޖައްސާ  އިންތިޒާމުތައް  އެއްމެހައި  ހިންގުމުގެ  މަޖިލީސް 

ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް މިސާލަކަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ބަޔާންތައް ވަހުތަރު ކުރުން. އަދި ޝަރީޢަތުގައި  

މިކަ ފައިލް  ޑޮކިއުމަންޓްތައް  ވާހަކަތަކުގެ  ދެކެވޭ  ފަރާތުން  އަދި  ދެ  ލެވަލްގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކަންކަން  ހަލަ 

އެހެން   ލީގަލީ  ވެސް  އިތުރުން  މީގެ  ދިޔައީ.  ކުރަމުން  އެވަގުތު  އަޅުގަނޑު  ދަށުން  އިރުޝާދުގެ  ޤާޟީގެ 

އަޅުގަނޑު   ދެން  ދިޔައީ.  ކުރަމުން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްތައް  ޖެހޭ  ސެކްޝަންގައި  އެ  މަސައްކަތްތަކަށް 

ވެސް ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު    2018ކިވެފައިވާނީ  ވަޒީފާއިން ވަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައި. ދެން އެހެނިހެން  ވަނަ 

ގާނޫނީ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑު ތަފާތު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާނެ. މިގޮތުން ނެކްސްބްލޭންކުން  

އިވާނެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ހިންގި ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި އަޅުގަނޑު ބައިވެރިވެފަ

އެ   ބައިވެރިވެ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  އަމަލީ  މަސައްކަތުގައި  ފަންޑުގެ  ޒަކާތުގެ  ފިތުރު  އެފެއަރޒްގެ  އިސްލާމިކް 

ނޑު މިވަގުތު މިހާރު  މަސައްކަތުގައި އުޅެފައިވާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑު މިހާތަނަށް ކުރެވިފައި ދެން ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަ

ދެން   މަސައްކަތްކުރަނީ.  ކޭސްތަކުގައި  މިހާރު  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑު  ޕްރެކްޓިސް  ޕްރައިވެޓް  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ 

އުފެދުނު   އަލަން  ކުރެވިފައިވާނެ  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަކަށް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ލީ  ކުންފުނީގެ  ކޮމްޕެނީއެއްގެ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ  ކުންފުނީގެ  އިތުރުން  އޭގެ  މަސައްކަތްތަކެއް  ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ  ގަލީ 

އެ   މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ  ދާއިރާގައި  ގާނޫނީ  ގުޅުންހުރި  ހުރިހާ  މި  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  އެސް.އޯ.ޕީ 

 ގަނޑު މިހާތަނަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ.   ކުންފުނީގައި އަޅުގަނޑު ކޮށްފައިވާނެ. އެއީ ދެން މިވަގުތު އަޅު 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުނައްވަރު. އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، މިވަގުތު ފްލޯ ހުޅުވައިލާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް  

 .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ކީއްކުރަންތޯ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ބޭނުންވަނީ  ކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ސުވާލެއްގެ  ފުރަތަމަ 

 ކުރިމަތިލެއްވީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

އަޅުގަނޑު   ޤަބޫލުކުރާ  އާދެ!  އަޅުގަނޑު  ސަބަބަކީ  މައިގަނޑު  ލެއްވި  ކުރިމަތި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް 

ދައުލަތެއް   ވަރަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  އަކީ  ޓެކްސް  އަދި  ހުރުމާއި  ކިޔަވައިގެން  ގޮތުން  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި 

މަސައްކަތުގައި   އެ  އަސާސްކަމަށްވެފައި  އެއް  މައިގަނޑު  އުޅުމުގެ  ހިންގުމުގެ  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑު  ޢަމަލީގޮތުން 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ   އެޕީލް  ޓެކްސް  ބޭނުންވާތީވެ  އަޅުގަނޑު  ހާސިލުކުރަން  ތަޖުރިބާ  އެކަމުގެ  އަދި  ބޭނުމުގައި 

 މެންބަރުކަމަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލާފައިވާނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ޓެކުހާ ބެހޭ ގޮތުން އެހެންވީމާ، އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރަންވެގެން ނުވަތަ އެކަމުގައި ކަމަށް ތި ވިދާޅުވީ. މިހާރު  

ޓެކްސް މިއޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނިޒާމު  ޓެކްސްގެ  ގުޅޭގޮތުން  ގުޅިގެން  ޓެކުހާ  ނިޒާމާ  އިޞްލާޙުކުރަން  އެއްކަމެގެ  އް 

 ؟ވަންޏާމުން ކޮންކަމެއްތޯ އިޞްލާޙުކުރައްވަން ހުށަހަޅުއްވާނީ މިސާލަކަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

މި   އަޅުގަނޑު  ދެއްތޯ. ދެން  ޓެކްސް  އިންކަމް  އޮތީ  މި  އައިސްފައި  ފަހުން  އެންމެ  ދެން  މިހާރު  ނިޒާމް  ޓެކްސްގެ 

އިންކަމް   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  އެހެންނަމަވެސް،  ހަދާލިން.  ބަލައިލާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ގާނޫނު  ޓެކްސްގެ 

ފާހަގަކުރަން މި ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ޢާއްމު ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުން، ދެން އެ ޓެކްސްގެ ނިޒާމުގައި އަޅުގަނޑަށް  
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މިސާލަކަށް ދަތިތަކެއް.  ދިމާވާ  ހުށަހެޅުމުގައި  ބަޔާން  މާލީ  ގާނޫނު  ފާހަގަކުރެވޭ  ޓެކްސްގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭނަމަ،   

ވެއްޖިއްޔާމުން   އަސާސެއް.    2ބުނާގޮތުން  ދެ  އޮންނަނީ  މި  ހިސާބުކުރުމުގައި  ދަށްވެއްޖެނަމަ  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން 

މިސާލަކަށް   މިދަންނަވާ  އަޅުގަނޑު  ބޭސިސްގައި  އެކްރޫއަލް  ބޭސިސްކޮށް.  ކޭޝް  ނުވަތަ  ބޭސިސް  އެކްރޫއަލް 

މި މިޖެހެނީ.  އަންރިއަލައިޒް  ވެސް ހިމަނައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަން  އެއްޗެހި  ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ  ހާރު 

އެހެންނަމަވެސް، އެކަމުގައި އެބަ ދިމާވޭ ދަތިތަކެއް. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ކުންފުންޏަކުން އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި  

ށްފައި ހުރެދާނެ ވަރަށް ބައިވަރު މުދާތަކެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް  ނުލިބިދާނެ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ކްރެޑިޓަށް ދޫކޮ

ޖީ.އެސް.ޓީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބޭ.  ނުއެއް  އިންކަމެއް  އެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ހުރެދާނެ.  ކޮށްފައި 

ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ   ހިސާބުކުރާއިރު ނުވަތަ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރުގައި އަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ ކޮށްފައި އޮތް ޚިދުމަތަށް

މި ފައިސާ ނުލިބި އަޅުގަނޑު މި ޚިދުމަތް  ؟ ދައްކަވަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް މިނުލިބޭ ފައިސާއެއް ދެއްތޯ

ގެއްލުމުގައި ދެއްތޯ މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑު މިހާރު  ؟ ދައްކާނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ކޮމްޕެނީއަށް މި ލިބެނީ ގެއްލުމެއް ދެއްތޯ

މިލިއަން    2ޖީ.އެސް.ޓީ މި ދައްކަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އެބައިނދޭ    ނުލިބޭ ފައިސާއަކުން

ކަމަށް.   ހުށަހެޅިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހައިބްރެޑްކޮށް  ނުވަތަ  ބޭސިސް  ކޭޝް  ދަށްވާކަމަށްވާނަމަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ދަށުން ހެދިފައި އޮތް ގަވާއިދުގަ ޖީ.އެސް.ޓީ ގާނޫނުގެ  އޮތް ތާނގައި  އެކަމަކު  ބުނާގޮތުން ވެއްޖިއްޔާމުން ކުރިއަށް  އި 

މިލިއަން ނުލިބި އަނެއްކާ    2މިލިއަން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ މިހާރު މި ޓެކްސްގެ    2އަންދާޒާކުރެވެން އެބަޖެހޭ އެ  

އޮންނަންޖެހޭ   މި  އަންދާޒާކުރެވިފައި  އޮތްތާ  ޖީ.އެ  2ކުރިއަށް  މި  އެގޮތަށް  ކަމަށް.  ނުލިބޭނެ  ސް.ޓީ  މިލިއަން 

މިހާރު   ކަމަށްވާނަމަ  އޮންނަ  މިހެން  އޮންނަނީ.  މި  ހުށަހެޅެން  މި  ބަދަލުކުރުމަށް  މިންގަނޑު  ހިސާބުކުރުމުގެ 

އަޅުގަނޑު   މިދެންނެވީ  އަހަރު  މި  މިސާލަކަށް  އަންދާޒާއެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  މިހާރު  ދެއްތޯ.  ގެއްލުން  އަޅުގަނޑަށް 

އަންދާ މިވާގޮތަށް  މިއަހަރު  އަހަރުގައި  ދެއްތޯމިދިޔަ  ނުކުރެވޭނެ  ވެސް  ؟ ޒާއެއް  އިކޮނޮމީ  ހަމަ  ދެއްތޯ  ކުއްލިއަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަށްވަމުން މިއައީ. އެހެންނަމަ އެފަދަ އުސޫލުތައް ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި  

ތަ އެބަޔަކަށް ލިއްބައިދިނުމަށް  އަޅުގަނޑު އެކަންކަން ހުށަހަޅަން ބޭނުން. އެއީ މިސާލަކަށް ފަސޭހަ އާންމުންނަށް ނުވަ

 ޓަކައި އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ކަމަށް   އޮންނަ  ތަފާތެއް  އެއްވެސް  މާނަކުރުމާ  ގާނޫނުތައް  އެހެން  މާނަކުރުމާއި  ގާނޫނުތައް  ބެހޭ  ޓެކުހާ 

 ؟ކެވަޑައިގަންނަވަންތޯ ނުވަތަ އޮންނަޖެހޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ އޮންނަ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވަންތޯދެ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

މާނަކުރެވޭ   ގާނޫނުގައި  މާނަކުރެވޭނެ،  ދެއްތޯ  އެބަހުރި  ގާނޫނުގައި  އެ  މާނަކުރުމުގައި  ގާނޫނު  ޓެކްސްގެ 

ބަ މިސާލަކަށް ޓެކްސްގެ  އިޙުތިޞާސްތަކެއް  ފާހަގަކޮށްލަން  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  ޔާންކޮށްފައި އެބަހުރި. ދެން 

އިސްތިޢުނާ...  މައްސަލައެއްގައި  ދިމާވާ  މިސާލަކަށް  މީރާއިން  މިދެންނެވީ  ދެން  ޓެކްސްގެ،  ނުވަތަ  ދާއިރާގައި 

ޖީ. މިހާރު  އަޅުގަނޑު،  އަސްލު  އިންކަމް  ބޭފުޅާގެ  ފުރަތަމަ  މިޖެހެނީ  އަޅުގަނޑު  ހުށަހަޅަން    3މަހުން.    3އެސް.ޓީ 

ހުންނަ    3މަހުން   ދޫކޮށްފައި  ކްރެޑިޓަށް  ގިނައީ  ކޮމްޕެނީގައި  ބޭފުޅާ  އެ  މިސާލަކަށް  ހުށަހަޅާއިރު  ބަޔާން  މަހުން 

ނުލިބޭ   ބޭފުޅާއަށް  އެ  ކަމަށްވާނަމަ  މަސައްކަތް  ހުންނަ  ކޮށްފައި  ކްރެޑިޓަށް  ގިނައީ  ކަމަށްވާނަމް،  އެއްޗެހި 

ކުން ދެއްތޯ އަބަދު ވެސް ޓެކްސް ހުށަހަޅަން މިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމުގައި އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅާއަށް ހަމަ  އިންކަމަ

އޭގެ ލުޔެއް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް   ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅައިގެން  އިރުޝާދާއި ލަފާ ދެންނެވިން އެކަމުގައި ޓެކްސޭޝަން 

މީރާއި ވެސް  އަބަދު  ބައްލަވާށޭ. އެއީ  ބޭފުޅާ  އަންގަނީ  ތި  މީރާއިން ވެސް  ފާހަގަކުރެވޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ން 

ލިއްބައިދީފައި   އެބަ  ގާނޫނު  އެކަމަކު  ދެންނެވީ  މި  އެހެން  ހުށަހަޅަން.  ބަޔާން  ހިސާބުކޮށް  ބޭސިސްކޮށް  އެކްރޫއަލް 

 ގޮތެއް އަޅުގަނޑު  އެބައިން ދެ ލުއި މިސާލަކަށް ކޭޝްކޮށް ހުށަހަޅަން ވެސް. އެ ލުއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލިބޭނެ

ދެންނެވިން އެ ބޭފުޅާއަށް، މިސާލަކަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ވެސް އެ ލުއި ލިބޭނެ ގޮތެއް ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާށޭ.  

 އޭރަށް ރަނގަޅުވެދާނެއޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮށްލާނަން. މިހާރު ދެން އަދި އެއްސުވާލެއް  ލަފާދިން  އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން  ފަރާތަކަށް  މެ ފާހގަކުރައްވައިފި 

ބާވަތުގެ   އެ  ޢަމަލުކުރާނީ  ކިހިނެއްތޯ  ހުށަހަޅައިފިއްޔާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލައިގައި  އެ  މިހާރު  ކަމަށް. 

 ؟މައްސަލައެއް، އެ މައްސަލައިގައި ޚާއްޞަކޮށް އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުކުރާނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އްވަރު ޢަލީމުޙައްމަދު މުނަ

މީރާއިން   އެއްފަރުދަކު  އަންނަނީ  މި  ފުރަތަމަ  މައްސަލައެއްގައި  އެކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ޤަބޫލުކުރާ،  އަޅުގަނޑު  ދެން 

ހުށަހެޅުން ދެއްތޯ. މީރާއިން ހުށަހަޅައިގެން މީރާގެ ނިންމުމަކާއިމެދު އިޢުތިރާޟުކޮށް އަދި އެ ނިންމުން ޤަބޫލުނުކުރެވޭ  

އިޙުތިޞާސްތަކުގެ  ކަމަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ދެން  އަންނަނީ.  މި  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ށްވާނަމަ 
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ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުން ތިކަހަލަ މައްސައެއް އަދި އައިސްފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މީރާއިން  

އިޢުތިރާޟްކުރާ ފަރާތެއް ޢާއްމުކޮށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް    މިދެންނެވިގޮތަށް ޓެކްސް ނަގައިގެން އެކަމަކަށް

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ. އޭގެ ބާވަތުގެ   ކޮބައިތޯ  އަސްލު ސުވާލަކީ އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިއްޔާ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކީ  އަޅުގަނޑުގެ 

 އި ނިންމާނެ ގޮތެއް ބޮޑަށް.މައްސަލައެއްގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

އެ   އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވާނަމަ  މައްސަލައެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭ  އިޙުތިޞާސްތަކުގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އެއީ 

 މައްސަލަ ބަލައިގަނެ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރވިއު މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ނިމުނީ. 

އިންޓަރވިއު   މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެއްވީތީ  ވަޑައިގެން  އެހެންވީމާ، 

 މުނީ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޕްރޮސެސް މިހާހިސާބުން ނި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކީގައި   ނިމުމާއި  އިންޓަރވިއު  ގޮތުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގަވާއިދު  އާ  މިހާރު  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން 

 . މިހާރު... އިންޓަރވިއު ނިންމާ ކެންޑިޑޭޓާއިމެދު ނިންމާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން
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 )ރެކޯޑިންގގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ ބައެއްވަނީ އުނިވެފަ( 

 

 

 ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަ ކުރިން  ޕްރެކްޓިސް  ޕްރައިވެޓް  ކުންފުނިތަކާއި  ..ވަންދެން  އެކި  ފަރުދުންނާއި  ވަކި  އެގޮތުން  ގޮތުގައި.  ކީލެއްގެ 

ފަހުން   އެންމެ  އަޅުގަނޑު  ދާއިރާގައި  ގާނޫނީ  އިތުރުން  އޭގެ  ކޮށްފައިވާނެ.  ރެޕްރެޒެންޓް  ކޯޓުތަކަށް  ބިޒްނަސަސް 

ގޮ  3އަހަރުދުވަހު    3އަދާކޮށްފައިވާނީ   ފަނޑިޔާރެއްގެ  ކޯޓުތަކުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  އޭގެފަހުން  އަތޮޅެއްގެ  ދެން  ތުގައި. 

އަޅުގަނޑު މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މިއައީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރައިވެޓް ޕްރެކްޓިސް މި ކުރަނީ ހަމަ ވަކި  

 ފަރުދުން ތަމްސީލްކުރުމާ އަދި ބިޒްނަސަސް އާއި ކޮމެޕެނީސް ރެޕްރެޒެންޓްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ސުވާލުކުރުމުގެ   ކެނޑިޑޭޓާ  ހުޅުވައިލާނަން  ފުރުޞަތު  އެހެންވީމާ،  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

 ގޮތުން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ހާލުއަހުވާލު ކިހިނެއްތޯ  އިނގޭތޯ.  މަރުޙަބާ  ޝީރީން  މަޤާމަށް  ؟ އާދެ!  މި  ކީއްކުރަންތޯ  ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު 

 ؟ކުރިމަތިލެއްވީ

 

  ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ސީ.ވީގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާނެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް   އާދެ! ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ 

ބިންގަލެއްގެ   ވެސް  ފުރަތަމައިނުން  އެންމެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑަކީ  އައިއިރުގައި  އުފެދިގެން 

އަދާކުރި ފަރާތެއް. ދެން   މަސައްކަތްތައް  މަސް    11މަޤާމް  ލީގަލް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވެސް  ދުވަހު ޓެކްސް އެޕީލް 

ދަށުން   ގާނޫނުގެ  އިދާރީ  ބެހޭ  ނެގުމާ  ޓެކްސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކޮށްފައިވާނެ. 

ޓެކުހާ ބެހޭ،  ޓެކްސްތަކާ  އެއީ  ޓްރައިބިއުނަލަކީ.  އެޕީލް  ޓެކްސް  މުއައްސަސާއެއް  މައްސަލަތައް  އުފެދިފައިވާ  ގުޅޭ   
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ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާއެއް. ދެން އެ މުއައްސަސާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޓެކުހާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް  

އަދާކޮށްފައިވާ   އެންމެފަހުން  ދާއިރާގައި  ގާނޫނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ބެލުން. 

ކުރާހިތްވާ އިމްޕްރެސްވާ މަސައްކަތެއް  މަސައްކަތަކީ މައްސަލަ ބެލު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ  ން ކަމުގައިވާތީވެ އަޅުގަނޑު 

 މައްސަލަ ބެލުމަކީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ށް ފެންނަ ވަރަށް  އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ވެސް މަސައްކަތްކޮށް ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަ

ވެސް   ގޮތުން  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ކޯޓުތަކުގައި  ދަށު  އަދި  އެއްކޮށް  ވެސް  މޫނެއްވީމައާ  ދެކެފަރިތަ 

މި   އިސްތިޢުނާފުކުރަން  މައްސަލަ  އެބައެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއްގެ  އާންމު  މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާތީވެ 

ދަ ނުވަތަ  ދިމާވީމަ  މައްސަލައެއް  އެ  ހަމަ  މައްސަލައެއް،  އޮންނަނީ  މީހަކު  ތަނަކުން  ނުވަތަ  ކޯޓަކުން  ށު 

ސީދާސީދާކޮށް ހައި   ހަމަ  ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖިއްޔާ  މައްސަލައެއް ނިންމާ ނިންމުން  އޮތޯރިޓީއަކުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ޓެކު މިބާވަތުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނަނީ.  މި  ގޮތަށް  އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭ  ހުރިތާކަށް  ދެން  ނޫނީ  ގުޅޭ  ކޯޓަށް  ހާ 

ނުވަތަ   ގޮތަށް  ނުކުރެވޭ  އެޕީލް  ނޫނީ  ދައްކާފައި  ފައިސާ  އެ  ޤަބޫލުކުރައްވަނީ  ކަމަށް  ކީއްވެގެން  މައްސަލަތަކުގައި 

 އިސްތިޢުނާފު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ.

 

 ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން   ނިންމުން.  އެންމެފަހުގެ  ނިންމުންތަކަކީ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު 

 އެންމެފަހުގެ ނިންމުމަކަށްވާތީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އެކްސްޓްރީމް ރައިޓްގައި އުޅޭ ވަރަށް ލިބަރަލް ވާހަކައަކީ ލިބަރަލިޒަމަށް ތާއީދުކުރާ  ބައެއް މީހުން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  

ލު ޓެކްސް ނެގުމަށް ހައިވޭއެއްގައި ވައްކަންކުރުން، މިސާލަކަށް ހަމަ ރޮބަރީ ހައިވޭ ޑޭ ލައިޓް   އެބަބުނޭ އަސް މީހުން

ދާނެކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން ދައުލަތުން މީހުންނަށް  ރޮބަރީ އަނެއްހެން ތަފާތެއް ނޯވޭ. ޓެކްސްގައި ވާގޮތަކީ ހަމަ ޖަލަށް

ލިބޭ ފައިސާ ނަގަނީއޭ. ހައިވޭގައި މިވާގޮތަކީ މިސާލަކަށް އޭނަގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ އޭނަ މުދަލަށް ގެއްލުންދޭނެކަމުގެ  

ނަޒަރިއްޔާތާ    ބިރު ދައްކައިގެން އެ މީހުން ވެސް ހަމަ ވައްކަން ކުރަނީއޭ. އެހެންވީމާ، މި ޚިޔާލާ ދޭތެރޭ ނުވަތަ މި
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ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ  މީހުން  ؟ ދޭތެރޭ  ލިބަރަލް  އެންމެ  ނެގުމަކީ  ޓެކްސް  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު 

ވިސްނާގޮތުގައި ވިއްޔާ އެ މީހުން ބުނަނީ ދައުލަތަކުން ޓެކްސް ނެގުމެކޭ ހައިވޭ ރޮބަރީއެކޭ ތަފާތެއް ނެތޭ. އެއީ އެ  

ންސެންޓް އޮވެގެން އެ މީހާ ކޮންމެހެން އޭނަގެ މުދާ އެހެން މީހަކަށް ދޭކަށް ނޫނޭ  މީހާ ދޭހިތަކުން ނޫނޭ އެ މީހާ ކޮ

ކުރާ ކަމަކީ ޖަލަށް ލާނެކަމުގެ   ހުންނަނީ. އޭނަގެ ކޮންސެންޓް އޮވެގެން ނޫނޭ އޭނަ ދެނީކީ. ދައުލަތަކުން މި  އޭނަ 

ނު  ކުރާ  ވައްކަން  ހައިވޭގައި  ޓެކްސްނަގަނީއޭ.  އަތުން  މީހާ  ދައްކައިގެން  އޭނައަށް  ބިރު  މީހުން  ކުރާ  ރޮބް  ވަތަ 

ގެއްލުމެއްދޭނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން އޭނައަތުން ކޮޅާލަނީއޭ. އެއީ އެ މީހުންގެ ވިސްނުން، ބޭސިކަލީ އެ މީހުންގެ  

އައިޑިއާއަކީ އެއްގޮތަކަށް ޓެކްސް ނަގައިގެން ނުވާނެއޭ އަނެއްހެން ދައުލަތެއް ވެސް އޮންނާކަށް ނުޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ،  

 ؟ޙިޔާލަތާއި ދޭތެރޭގައި ޝީރީން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯމި

  

 ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން   ވިޔަސް އަދި  ކުންފުންޏެއް  އަތުން ވިޔަސް އަދި  ރައްޔިތުން  ދައުލަތުން އާންމު  ޙަޤީޤަތުގައި ޓެކްސް ނެގެނީ 

ވަ މިނެގެނީ  ވިޔަސް  ޓެކުހެއް  ނެގޭ  އުސޫލުތަކެއްގެ  ފަރާތްތަކުން  ގޮތަކަށް  ފެންނަ  ދެފުށް  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  ކި 

އަދި   ވިޔަސް  ކުންފުންޏެއް  ވިޔަސް  އިންޑިވިޖުއަލެއް  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  އެ  އެހެންވީމާ،  ނަގަނީ.  ތެރެއިން 

ދަށުން   ޕްރޮސީޖަރއެއްގެ  އުސޫލުތައް،  އެ  އެބައެނގޭ  ފަރާތަކަށް  އެ  ނަމަވެސް  އެންޓިޓީއެއް  ނަގަނީ.  އެހެން 

 އެހެންވީމާ، ޑޭލައިޓް ރޮބަރީއެކޭ އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މިސާލަކަށް   ކުރަންވީއޭ.  ހަމަ  ކުރަންޏާ  ގޮތަށް  ފެންނަ  ފުށް  ދެ  ތެރެއިން  އުސޫލެއްގެ  ވިދާޅުވަނީ  ތި  އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑުގެ   ވަކި  ދައުލަތަށް  ކީއްވެގެންތޯ  މުދާ  އަޅުގަނޑުގެ  ފައިސާ،  އަޅުގަނޑުގެ  މިނިވަންކަން،  އަޅުގަނޑުގެ 

ސްޓިފައި ކުރެވޭނީ މިސާލަކަށް އެ ނަގަން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނޫން  ނުޤަބޫލުގައި ނެގެންވީ. ކިހިނެއްތޯ ދައުލަތަށް ޖަ

ނޫނިއްޔާ   މަހަށްގޮސްގެން  އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް  ވޯކް،  ހާޑް  އަޅުގަނޑުގެ  ދޭކަށް.  ޓެކްސް  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑު 

ޙައްޤެއްތޯ  ކޮން  ދައުލަތަށް  ފައިސާ  ހޯދާ  ވިޔަފާރިކޮށްގެން  ނޫނިއްޔާ  އަދާކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުގެ    ވަޒީފާއެއް  އޮތީ 

ނުރުހުމުގައި އެ ފައިސާ އަޅުގަނޑަށް ބިރުދައްކައިގެން ހަމަ ނިޒާމެއް އެބައޮތޭ ކިޔައިގެން އައިސް ގެންދިއުމުގެ ކޮން  

އޮތީ މި  ؟ ޙައްޤެއްތޯ  ވާހަކަ  މި  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ  ބޭނުމަށް  ޑިބޭޓުގެ  މި  ހަމައެކަނި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު 

 ދައްކަނީ.
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  ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝީރީން ނާހިދާ 

ގޮތަކަށް   ފައިދާވާނެ  ވެސް  ރައްޔިތުމީހާއަށް  އެ  ނޫން  ގޮތަކަށް  ފައިދާވާ  އެކަނި  ދައުލަތަށް  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު 

 ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ރައްޔިތުމީހާއަށް ވެސް ފައިދާވާ ގޮތަކަށް ދައުލަތުން ޓެކްސް މި ނެގެނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މީގައި އެބައޮތް ޑިޕްލޮމާއިން ޝަރީއާ ލޯ. އެހެންވީމާ، ޝަރީއާ ކޮންސެޕްޓް ވެސް. އަޅުގަނޑު  

އެއްޗެއް  ކިޔާފައި ހުންނަ    ޝަރީއާ ނުކިޔަވަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައެނގޭ އަނެއްހެން ކިޔާލީމާ 

ރައްކާތެރިކުރުން   މުދާ  މީހުންގެ  މަޤްޞަދަކީ  އެއް  ބޭނުމަކީ،  އެއް  އެންމެބޮޑު  ހަމަ  ވެސް  ޝަރީޢަތުގައި  އިސްލާމީ 

ހޯދަނީ  ކިހިނެއްހޭ  ދައުލަތަކަށް  ނުރުހުމުގައި  އޭނަގެ  މުދާ  މުސްލިމެއްގެ  އެހެންވީމާ،  މަޤްޞަދު.  އެއް  އޭގެ  ؟ އެއީ 

 ؟ހިނަކުންހޭ ދައުލަތުން އޭތި ޖަސްޓިފައި ކުރާނީކި؟ ކިހިނެއްހޭ އެ ދަމައިގަންނަނީ، އަތުލަނީ

 

 ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަކި ގާނޫނުތަކެއް އެބައޮވޭ ހެދިފަ. އެ ގާނޫނުތަކުގައި އެބައޮވޭ ނެގޭނެ އުސޫލުތަކަކާއި ހަމަތަކަކާއި އެ ނަހަމަގޮތުގައި  

ކަމަށްވަނީ ވެއްޖިއްޔާމުން އެ ޙައްޤު ގެއްލޭ ފަރާތަށް އެ    އެ ގާނޫނުތަކުން ބޭރުން އެ މީހެއްގެ އަތުން ޓެކުހެއް ނެގޭ 

ގަވައިދުތަކުންނާއި   އޮންނަ  ހެދިފައި  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  އަދި  ގާނޫނުންނާއި  ގޮތްތަކެއް  ވާސިލުވެވޭނެ  ހޯދުމަށް  ޙައްޤު 

، ނުޙައްޤުން، ޙައްޤު  އުސޫލުތަކުން އެ ޓެކްސް ނެގޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކެއް ވެސް އެބައޮވޭ ހިމާޔަތްކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ

 ނޫން ގޮތެއްގައި ނެގޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މައްސަލައެއް ނެތް. އެބައި ދެން ބާއްވާ. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަފަހަރު ލޯޔަރުންނާ ހަމަ ސީދާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ  

މިހާ  ކަމެ އެހެންނަމަވެސް،  ގާނޫނުތައް.  ބެހޭ  ޓެކުހާ  އަސްލު  ގާނޫނެއް  މާނަކުރާ  އެގޮތަށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  މިއީ  އް 

ނެތް   ހަމަ  ވަރަށް  ޓްރައިބިއުނަލުން  އެޕީލް  ޓެކްސް  ހަމަ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ފެނުމުގައި  ފެންނަ  ހިސާބަށް 

ތަން ހުންނަ  ނިންމާފައި  މައްސަލައެއް  ދެކޮޅަށް  ނިންމިޔަސް  ދައުލަތާ  އަދި  ނުފެނޭ.  ނޫނީ  މަދުން  ވަރަށް  ހަމަ   

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހައި ކޯޓުން އެފަދަ ނިންމުންތައް އަނެއްކޮޅަށް ބަދަލުކޮށްފައި ހުރިތަން. ދެން ވެދާނެ  
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 އެހެން ނިންމަނީ  ފަހަރެއްގައި ހައި ކޯޓުގެ މެންބަރުން ނޫނިއްޔާ މުސާރަ ނުލިބިދާނެތީ ކަމަށް އަބަދަށް ދައުލަތްވެގެން 

ބެހޭ ގާނޫނުތައް   ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް އެ ޓެކުހާ  ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަކީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް  ކަމަށް 

މިކަމާ   ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  ކަމަށް. ކިހިނެއްތޯ ޝީރީން  ދައްކާ މީހާއަށް ފައިދާވާގޮތަށް  ޓެކްސް  މާނަކުރެވެންޖެހެނީ 

 ؟ދޭތެރޭ

 

  ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝީރީން ނާހިދާ 

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން ތި ގޮތަށް މީހެއްގެ، ރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤެއް މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާއެއް  

 ނެގޭއިރުގައި އެ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤުތަކެއް ހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

هللا ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ޝަފީޤުއަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އޮތް ލިޔުންތައް ބަލައިލާއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައި  ފައި މި  ކުރިއްޔާ. މަރުޙަބާ ޝީރީން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިޝު

އަހަރު،   އެއް  އަހަރު،  އެއް  މިސާލަކަށް  ފާހަގަކުރެވޭ.  މުއްދަތުގައިކަން  ކުރު  ވަރަށް  ތަންތަން    4މަސް    11ހުރި 

ދެން  ވެސް.  އުޅުއްވަނިކޮށް  ކައުންސިލުގައި  މީޑިއާ  ފެނުނު  ދޭތެރެއިން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން    އަހަރު. 

މިސާލަކަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިއްޔާ   ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

 އެތަނުގައި އަނެއްކާ ކިހާ ދުވަހެއްބާއޭ ވާނީ. އެތަނުގައި ދައުރު ފުރިހަމަކުރައްވާނެބާއޭ. 

 

 ވަނީ އުނިވެފަ( )ރެކޯޑިންގގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ ބައެއް 

 

 ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނަ ގަޑިތަކާއި ކޮމިޓީގެ   މީޑިއާ  ..މަސައްކަތްތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ކޮމިޓީއަކަށްވުމާއިއެކީ 

އެކަހަލަ   ދިމާވާތީވެ  ބައްދަލުވުން އޮންނަ ގަޑިތަކާ  އިޝޫސްތަކަކާ ހެދި  ބައްދަލުވުން، މެންބަރުންގެ  ބައިވަރު  ވަރަށް 

 އަޅުގަނޑު މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އިނގޭތޯ.   ކުރާނަން  އެއްކޮށްލާފައި  ސުވާލު  ދެތިން  އަޅުގަނޑު  ސުވާލު،  ދެތިން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ކިހާ   މިހާރު  މަސައްކަތް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އެބަހުރިތޯ  ބައްލަވާލައްވާފައި  ކިހާވަރަކަށް  ޝީރީން 

މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރިތޯ އާއި ދެން އެ މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެން ދަނީ އެއީ    މަސައްކަތެއް އެތަނުގައި އެބަހުރިތޯ.

އެވަރެޖްކޮށް   ނަގާތޯ  މުއްދަތެއް  ކިހާ  ޢާއްމުކޮށް  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ދެން  މެދުވެރިވެގެންތޯއާ.  ސަބަބުތަކެއް  ކޮންކޮން 

މިޓީގައި މަސައްކަތްކުރެއްވީ އެންމެފަހުން  ވަނަ ސުވާލަކީ ފްލެޓް ކޮ  2މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމަން އިނގޭތޯ. ދެން  

ވަކިވެވަޑައިގަތީ   ކޮމިޓީން  އެ  ކީއްވެތޯ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނގޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމެއް  އެންމެފަހުން  އެހެންނޫންތޯ. 

 ؟ނުވަތަ މިހާރު ވެސް އެ ކޮމިޓީގައިތޯ ތި ހުންނަވަނީ

 

 ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޕީލް   ޓެކްސް  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްތައް.  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ސުވާލަކީ  ކުރެއްވި  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

ވެބްސައިޓުން އެވެއިލޭބަލްއީ   ރިޕޯޓް.    2018ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް ބަލާލިއިރުގައި އެ  އެނުއަލް  ވަނަ އަހަރުގެ 

އަހަރު   އެ  ބަލާއިރުގައި  ރިޕޯޓަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަ  2018އެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަހަރު  މައްސަލައެއް    10ނަ 

ވަނަ އަހަރު އެ ޓްރައިބިއުނަލްގައި    2018ހުށަހެޅުނު ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން އޭގެ އިތުރުން  

ރިޕޯޓްގައި    24 ކަމަށް  ކުރިއަށްގެންދެވި  ޓްރައިބިއުނަލުން  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ  އެ  މައްސަލައެއް  އަދި    24އޮތް. 

އޮތްގޮތުގައި    20މައްސަލައިގައި   ފެންނަން  ރިޕޯޓުން  އެހެންނަމަވެސް،  އަހަރު    2018އަޑުއެހުމެއް.  ވަނަ 

މައްސަލަ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި،    3މައްސަލަ އެހެންނޫނީ    2ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމިފައިވަނީ  

ޓްރައިބިއު ފެންނަ ގޮތުގައި  މެންބަރުން ހަމައަށް    5ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި    2018ނަލްގެ  ރިޕޯޓުން 
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ފައިސާގެ    12ތިއްބެވި   މައްސަލަތަކަކީ  އެ  އޮތް  ފާހަގަކުރައްވާފައި  ހަމަ  ރިޕޯޓްގައި  ދެން  އެކީ.  މުވައްޒަފުންނާއި 

ދިގުދެމިގެންދާ ކަމަ ބޮޑެތި އަދަދެއްގެ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކަކަށްވާތީވެ  ވަނަ ސުވާލަކަށް ފްލެޓް    2ށް. ދެން  ވަރަށް 

ކޮމިޓީގެ   ފްލެޓް  އާދެ!  ފެބުރުވަރީގައި.  އަހަރުގެ  މި  ރިޒައިންކޮށްފިން  ކޮމިޓީ  ފްލެޓް  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީ، 

ފްލެޓް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުވުމަށްފަހު އެ   މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ޗެލެންޖިންގ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް. ދެން އަޅުގަނޑު 

ޙައްޤުތަކަކާއި  މަސައްކަ ރައްޔިތުންގެ  މަސައްކަތަކީ  ކޮމިޓީގެ  ފްލެޓް  މަސައްކަތަކީ  އެ  ދިނީ  ކޮމިޓްމަންޓް  ތަށް 

ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކަކާ ގުޅިފައި ހުރި ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ހިމެނޭ މަސައްކަތަކަށް ވުމާއެކިއެކީ އަޅުގަނޑު  

ރަ އަޅުގަނޑު  އިނދެގެން  ކޮމިޓީގައި  އެ  އަޅުގަނޑަށް  ޤަބޫލުކުރީ  ހޯދައިދިނުމަށް  ޙައްޤު  ރައްޔިތުންގެ  އްޔިތުންނަށް 

ކުރީގެ   މަސައްކަތަކީ  އެ  ދެން  އުއްމީދުގައި.  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ފުރިހަމައަކަށް  އެންމެ  ކުރެވުނު 

ގޮތުގަ މީހެއްގެ  ލީގަލް  އަޅުގަނޑު  އެ  މަސައްކަތެއް. ދެން  ބޮޑު  ވަރަށް  އޮތް  ކޮށްފައި  އަޅުގަނޑު  ސަރުކާރެއްގައި  އި 

ކޮމިޓީއަކުން   ކުޑަކުޑަ  ކޮމިޓީއަކުން،  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތެއް  އޮތް  ކޮށްފައި  ސަރުކާރެއްގައި  ކުރީ    5ދެކުނީ 

ބައިވަރު ލީގަލް އިޝޫސްތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓޭ. އަޅުގަނޑު     މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ކުރާއިރުގައި އޭގައި ވަރަށް

ޓްކޮށް ރައްޔިތުން އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  ބެލީ ވަރަށް ޓްރާންސްޕޭރެން

އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތުގެ   ނިންމާލުމަށް. ދެން  އެ މަސައްކަތް  ދިއްނުކުރެވޭ ވަރަށް  އިނގިއްޔެއް  އެއްވެސް 

ގެންދިއުމުގައި ވެސް. ދެން އެކަހަލަ ބައިވަރު  ތެރޭގައި ވަރަށް ޗެލެންޖިންގ އިޝޫސްތަކެއް ހުރި މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ކޮންމެ   ނަގާ  ކޮމިޓީގައި  އެ  މެންބަރ  އަ  އެޒް  ކޮމިޓީގައި  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ހުރުމާއިއެކީ  އިޝޫސްތަކެއް 

ވަކި   އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ކަމެއް  އެކައުންޓަބަލްވާންޖެހޭނެ  ވެސް  އިންޑިވިޖުއަލީ  އަޅުގަނޑު  ޑިސިޝަނަކީ 

ން ބައެއް ކަހަލަ އިޝޫސްތަކާ ހެދި އަޅުގަނޑަށް އެކައުންޓެބަލްވާންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް ހިސާބަކު

 ކުޑަކޮށް އުނދަގޫވާނެހެން ހީވާތީވެ އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރީ ރިޒައިންކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް.އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން ވިލިނގިލި ދާ

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހަމަ   ގިނައިން  ވަރަށް  ރާއްޖޭގައި  ކުރިމަތިލައްވާފައިވާއިރު  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ނިޒާމު   ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އަތޮޅު  އަތޮޅުތެރޭގައި  ކޮންމެވެސް  އޮފީހެއްގެ  އަތޮޅު  ކޮންމެވެސް  ގޮތުން  އިންނަ  މި 
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ގިނަފަހަރަށް މީރާއަށް މި   ހަވާލުކުރަނީ. ދެން  މި  ބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް  ޓެކުހާ  އިންނަ ޑެސްކަކަށް  ކައުންސިލެއްގައި 

ޓެކްސް ނަގާ ފަރާތާއި ޓެކްސް    ޑޮކިއުމަންޓް ދޭންޖެހޭ ވަގުތުގައި ނުލިބޭކަމާއި އެހެންވީމާ، ތަރޑް ޕާޓީ މެދުވެރިއެއްގެ 

މި   މީރާ  ތެރެއިން  އެގްރީމެންޓެއްގެ  ބައަކު  އެހެން  ނޫން  މީރާ  އެހެން  ދޭތެރޭގައި  މީރާއާ  ފަރާތާއި  ޕޭކުރަންޖެހޭ 

ޕޭކުރޭ.   އެބަ  ވެސް  ކައުންސިލުތަކަށް  އަތޮޅު  ފަރާތްތަކުން  ޕޭކުރާ  ޓެކްސް  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  މި  ހަޔަރކޮށްގެން 

ދިމާވޭ.  ގިނަފަހަރަށް ޓައި މައްސަލަތަކެއް  ބޮޑެތި  ބުނެ އެތައް  ކަމަށް  ނުލިބޭ  ދިމާވާއިރު ވަގުތުޖެހޭއިރު މީރާއަށް  މް 

މިގޮތަށް   އެބަހުރި  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވިޔަފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ  އެޕީލްކުރުމުގައި ކުދި  އެހެންވީމާ، މި 

އައިއިރުގަ މިހާހިސާބަށް  ނިސްބަތުން  ރާއްޖޭގެ  މި  މުޅި  ދުވަހާ    2008އި  ތަޢާރުފުކުރި  ނިޒާމު  މި  ފެށިގެން  އިން 

އަރައިގަންނަން   ހިނގައިގަންނަން،  ވިޔަފާރިތައް  މެދުފަންތީގެ  ކުދި  މިދަނީ  ނަތީޖާއަކަށްވެގެން  މީގެ  ހިސާބަށް. 

ޕްރޮސެސް އެބަހުރި ޓެކްސް ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެޕީލް  ހުރަސްތަކެއް  ބޮޑެތި  ގައި ޓެކްސް  ކުރިއަރައި ދިއުމަށް ވަރަށް 

ޕޭޔަރ އެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކަންތައްތަކެއް ނިމި ބޮޑެތި ފައިންތައް އަރައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

ލުއިތަކެއް   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަންތައްތަކަށް  ހުރި  ކަންނޭނގެ އެހެން  އަމާޒެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ 

ކަންކަން ދިރާސާކުރެވިފައިވޭތޯ.  ދިނުން. އެހެންވީމާ، އެޕީ ކުރިމަތިލެއްވިއިރު ކިހިނެއްތޯ މި  ލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް 

ކޮބައިތޯ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ލުއިތަކަކީ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގެ  

ލަތައް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހައްލުކުރެވިގެންދިއުން. ދެންމެ  މާލެ ނޫން އެހެން އޭރިއާތަކުގައި މިހެން ހުށަހެޅޭ މައްސަ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ޓެކުހަށް ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓް ދައްކާފައި އެޕީލްކުރުމުގެ  

ކެއް ލިބިގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ  ފުރުޞަތު މި އޮންނަނީ އަދި އޮތް ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ލުއިތަ

 ކޮބައިތޯ ވިސްނުމަކީ.  

 

 ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅޭ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  އޮންނަނީ  މި  ވިޝަންގައި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އާދެ! 

މުގައި ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު  މައްސަލަތައް ޓެކުހާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުން ބެލު

ހިފޭ މުއައްސަސާއަކަށްވުމާއި އަދި މިސްރާބަކީ، އަމާޒަކީ މީރާ އާއި ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ޓެކުހާ ބެހޭގޮތުން  

ޓެ އެ  ގާއިމުކޮށްދިނުން  ނިޒާމެއް  ލުއިފަސޭހަ  ރަނގަޅު  ހުށަހެޅުމުގެ  އެޕީލަށް  މައްސަލަތައް  އެޕީލް  އުފެދޭ  ކްސް 

އަދި   ގަވާއިދުތަކާ  ގާނޫނުތަކާއި  ބެހޭ  ކަމާ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ދެން  އޮންނަނީ.  މި  އަމާޒަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ   އެޕީލް  ޓެކްސް  ދެން  ބެލުން.  އަވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  ބުރަވެ  މައްޗަށް  ހެކިތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ 
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ކަ ނެތް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  އިޙްތިޞާސްގެ  ހުރި  ކުރިއަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ވިޔަސް  މުގައި 

ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި އަތޮޅުތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އެޕީލްކުރާނެ ގޮތުގެ އެ ޓެކުހާ ބެހޭ އެ  

ދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު  ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް  އެވެއަރނަސް،  އެވެއަރނަސް  ޕްރޮސެސްގެ  ސެޝަންސްތަކެއް  ގޮތުން 

އެޕީލް   ޓެކްސް  މި  އަޅުގަނޑަށް  އުއްމީދުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގެންގޮއްސަ.  ކުރިއަށް  ސެޝަންސްތަކެއް 

އެ   އަމާޒުގައި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  އަމާޒު، ޓެކްސް  ވަނީވެއްޖިއްޔާމުން  ކަމަށް  ލިބިއްޖެ  ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާ 

ށްފައި އޮތްގޮތަށް އެ ޓެކްސް އެޕީލަށް އެޕީލްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕީލްކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް  ބަޔާންކޮ

 އެ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރާނެ ވާހަކަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އް ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް އިތުރު މެންބަރެ

ދެތިން ސުވާލެއް އެކަމަކު ކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ ދެންމެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެއްވި އެންމެ ފަހުގެ  

ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ޓްރައިބިއުނަލަށް    ނިންމުން ނިންމާ ތަނުގެ ގޮތުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އޮންނާތިއްޔޭ

އެ   ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  ނިންމާ  ނިންމުން  ފަހުގެ  އެންމެ  ފާހަގަވީ.  އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތަށް  އޮންނަނީ  މި  ދިއުން 

 ފާހަގަކުރެއްވީ. އެއީ ކިހިނެއް ނިންމާ ވާހަކަތޯ އެ ފާހަގަކުރެއްވީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް 

 އަދި ރިޕީޓް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ފާހަގަވާގޮތަށް.   އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާ ތަން 

 އެގޮތަށް ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވި. އެއީ ކިހިނެއް އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމަވާ ވާހަކަތޯ ތި ފާހަގަކުރެއްވީ.  

 

 ވުން: ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެ

ނިންމާ   ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  އެންމެ  ފެންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް 

އެޕީލްކުރުމުގެ   ފަހުން  އެންމެ  ނިންމުން  މީރާގެ  އެއީ  ދަންނަވަނީ  މި  ކަމަށް  ނިންމުން  ފަހުގެ  އެންމެ  ނިންމުން 
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ނިންމުން މީރާގެ  އިތުރަށް  ދެން  ކޯޓް،މަރުޙަލާ.  ހައި  އެޕީލްކުރެވޭނީ  ކޯޓެއްގައި  އެހެން  ކޯޓު  ހައި  އާދެ!    

އިޝޫއެއް   ގާނޫނީ  ނިންމުމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ނިންމުމުގައި،  އެ  ގާނޫނު  އެޕީލްކުރެވޭނީ 

ނިންމުމުގަ މައްސަލަ  އެ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އެޕީލް  ޓެކްސް  ނުވަތަ  އި  އުޅޭކަމަށްވާނަމަ 

އޮން   ނިންމާފައި  ހެދި  އިޝޫއަކާ  އެކަހަލަ  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުފޫޒެއް  ނޫނީ  ބާރެއް  ލިބިފައިނުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 މައްސަލައެއް ވެއްޖިއްޔާމުން އެޕީލްކުރެވޭނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާނަކުރެއް އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކައިން  ފާހަގަވި  ކުރިން  އަޅުގަނޑަށް  ނިންމުމެއް  އެހެންވީމާ،  އެޕީލްނުކުރެވޭނެ  ވުނީ 

ލިބިއްޖެ.  ޖަވާބު  ސުވާލުގެ  އެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް  އެހެނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރެވުނީމަ.  އެގޮތަށް  ގޮތުގައި 

ވާހަކައެއްގެ   ޝައުޤުވެރިވާ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް  ފާހަގަކުރެއްވި  ވާހަކަގައި  ފަހުން  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް، 

އެ ނިންމާލީ.  އަމިއްލައަށް  ހިސާބުން  ދެން  ކަމާއި  ދިމާވާ  ޗެލެންޖަސް  ވަރަށް  ވާހަކަ.  ކޮމިޓީގެ  ފްލެޓް  އީ 

މަޖިލީހަކީ   ރައްޔިތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އިސްތިޢުފާދެއްވީ.  ކަމަށް  ނުދެވިދާނެތީ  ހިސާބަށް  ޖަވާބުދާރީވެވޭނެ 

އެކުލެވިފައި   މި ނިޒާމު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް ވެސް އަދި  ސަރުކާރު  އޮންނަގޮތުން ފާރަވެރިވުމަށް އޮންނަ  ފާރަވެރިވުމަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ޝައުޤުވެރިވެއްޖެ އެކަމުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު   ބޮޑީއަކީ 

 ސާފުކޮށްލަން. ކޮބައިތޯ ތި ފާހަގަކުރައްވާ ކަންކަމަކީ. 

 

 ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލުކޮށްލަން. މި ކޮމިޓީއަށް ހަމަ އިމްޕޯޓަންޓްތޯ.އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޕީލް   ޓެކްސް  ކުރިއަށްގެންދަނީ  މި  އިންޓަރވިއު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާގޮތަކީ  އެއީ  މުހިންމު.  އަޅުގަނޑުމެނަށް 

މެންބަރަކު  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަޖެއްސުމަށް  މެންބަރަކު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ސުވާލުކުރެއްވީ   

ތަންތަނުގައި   ދުވަސްކޮޅެއްގައި  ކުޑަ  ވަރަށް  ބެލުމަށްފަހުގައި  ސީ.ވީ  ފާހަގަކުރެއްވި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި 

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރެވެނީ  ޢަބްދު  މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށޭ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  هللا އިއްޒަތްތެރި 

ދެން  ޝަފީޤް ބޭނުންވޭ.  ތަފުސީލެއް  އެކަމުގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެކީގައި  އޮތީމައާ  ފާހަގަކުރެވިފައި  އެގޮތަށް   .
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ކިހިނެއްތޯ   ލައިވްގައި  ވާހަކަ  އެ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން  މީޓިންގއެއް.  ލައިވްކޮށްދާ  މީޓިންގއަކީ 

ނެތް. މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ވިސްނުން    ކުރިއަށްގެންދާނީ  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އިތުރު  އެހެންނަމަވެސް، 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ކަމެއްގެ  ގުޅުންހުރި  ރައްޔިތުންނާ  ހަމަ  އެއީ  ބޭނުންވޭ.  ސާފުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ 

ފާހަ ތި  ވަކިވިކަމަށް  ކޮމިޓީން  ފްލެޓް  އެ  ހަމަ  ކުރިން  މީގެ  ކެނޑިޑޭޓަކީ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ގަކުރައްވަނީ  ދައްކަނީ. 

މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމުގައިވާތީ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ސާފުވާން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެއީ އެ ކޮމިޓީން އޭރުގައި ވަކިވީ ސީދާ  

މުހިންމުވަނީ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ފާހަގަކުރެއްވި.  ކަމަށް  ކުރިމަތިވާ  ޗެލަންޖަސްތަކެއް  ކޮން 

ތިލާފައި ތި ހުންނެވީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް. އެއީ ހަމަ ޙުކުމްކުރާ ތަނެއް.  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ކުރިމަ

ނުވަތަ   މީހުން  ކުރާ  މި  އެޕްރޫވް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ޔަޤީންވާންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އެހެންވީމާ، 

އެކީގައި އަޅުގަނޑު އެޕްރޫވްނުކުރަނީ އެއީ ކޮންކޮން ސަބަބުތަކާ  ސާފުވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  މެނަށް 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކޮބައިތޯ އެހުރި ޗެލަންޖަސްތަކަކީ.

 

 ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ  އެ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ހަމަ  

ބޮޑު   ވަރަށް  މިދެންނެވީ  ބުރައެއްނޫން  ބުރަ،  ވަރަށް  ގިނަ  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  ފަދައިން 

މެންބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް މި އޮތީ. ދެން އެންމެ ފުރަތަމައިނުން    5މަސައްކަތެއް. ދެން އެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި  

 ރިސޯސަސްގެ މައްސަލަ ވެސް ޖެހުނު. ދެން ހަމަ އެއާއިއެކު... ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީ   ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބަންގިއަށް.  މެދުކަނޑާލާނަން  މިވަގުތައް  ކުރިއަށްދާތީ  ބަންގި 

 މެދުކަނޑާލާފައި ކުރިއަށް މި ދަނީ. ކުރިއަށްގެންދަވާ.

 

 ހިދާ ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝީރީން ނާ

ފުރަތަމަ   އެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެންމެ  މަސައްކަތެއް. ދެން  ބުރަ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޗެލެންޖިންގ މަސައްކަތެއް 

ވެސް   އެންމެ ފުރަތަމައިނުން  އިނީޝިއަލީ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ. ދެން  ނުލިބުން އެއީ އެއް  ރިސޯސަސް  ވެސް 

އޮތް   ފޯމްވެފައި  އެ އިނީޝިއަލީ ތާއްޔާރުކުރެވި އެ ރިޕޯޓްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު  އިނީޝިއަލީ ރިޕޯޓެއް
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ކޮމްޕޮޒިޝަންގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަކީ އިނީޝިއަލީ ހަމަ ފޯމްވި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން  

ކޮމިޓީން އެ  އިނީޝިއަލީ  ދެން  މެންބަރެއް.  ކޮމިޓީގެ    މަސައްކަތްކުރި  ރިޕޯޓެއް  އިނީޝިއަލީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ރިޕޯޓެއް   އަޅުގަނޑުމެން  އިޝޫސްތަކާއިއެކީ  ހުރި  ފާހަގަކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރު  މަސައްކަތްތަކާއި، 

ގޮތުގެ   ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  އެ  ދެން  ހުށަހެޅިފައިވާނެ.  ޕީ.އޯ  ތައްޔާރުކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެން  ރެކޮމެންޑޭޝަން ގޮތަށް  އޮތް  ރެކޮމެންޑްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެ  ސްތަކާއި 

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މިކަހަލަމިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ލިބިގެން ކަމަށް. ދެން އޭގެ އަޅުގަނޑު  

ފާހަގަކުރެވިގެން އަ ހަމަ  ޅުގަނޑު ރެއިސް ކުރި އިޝޫއެއް މިކަހަލަ މަސައްކަތެއްގައި  ހަމަ ޕަރސަނަލީ އަޅުގަނޑަށް 

ކޮމިޓީގެ   އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  މުހިންމު  ވަރަށް  އެކްސްޕަޓީޒްއިން  ހުރި  ގުޅުން  ކަމާއި  އެކްސްޕަޓީޒުން، 

ކު  ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  ކަމެއްގައި  ހައުސިންގގެ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ރިއަށް  ކޮމްޕޮޒިޝަންގައި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ،  ބައިގައި  ވިޒިޓޭޝަންގެ  ބެލިއިރު  ގެންދަން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  ގެންދަން، 

އަޅުގަނޑުމެން   އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  އެކުލަވާލުމުގައި  ކްރައިޓީރިއާރސްތަކެއް  ދިނުމުގެ  ޕޮއިންޓް  ވިޒިޓޭޝަންގައި 

އޭރުގައި ކޮމިޓީގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން ގޮތުގައި  ތިބި މެންބަރުންނަކީ އެކްސްޕަޓީޒުން، އޭގެ އެކްސްޕަޓީޒުން  ޤަބޫލުކުރާ  ގައި 

ދިޔަ.   ފާހަގަކުރެވިގެން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  ވެސް  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށްވާތީވެ  ނޫން 

ކޮ ބޭފުޅުން  އެ  ހެދި  ކަންކަމާ  އެކިއެކި  މެންބަރުން  ތިއްބެވީ  އިނީޝިއަލީ  ކޮމިޓީގައި  މިޓީން  އެހެންނަމަވެސް، 

އިސްތިޢުފާ ދެއްވަންޖެހުމާއިއެކީ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތް، އެ ކޮމިޓީގެ ބޭސިސް މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އެންމެ  

މުހިންމު ބައި އަދާކުރެއްވީ އިނީޝިއަލީ ކޮމިޓީގެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މެންބަރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް  

ކުރެއްވީ.   ރިޒައިން  އިތުރުކުރެއްވިއިރުގައި  ކޮމިޓީން  މެންބާރސްއިން  އިތުރަށް  ކޮމިޓީއަށް  ފަހުން  އެހެންވީމާ،  ދެން 

މަސައްކަތެއް   ބޮޑު  އެވަރުގެ  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރެވުނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ނެތް  ވެސް  އެކްސްޕަޓީޒްއިން  އޭގެ 

ރަ އަދި  ހުރި  ގުޅިފައި  ރައްޔިތުންނާ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  މިވަރުގެ  ކުރާއިރުގައި  ހިމެނޭ  ޙައްޤު  އްޔިތުންގެ 

ނެތް   ޑައުޓެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ހިތުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ނިންމާލާއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއްގައި  މަޝްރޫޢެއްގެ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިންޓަރގްރިޓީ އާއި ކުރި މަސައްކަތުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ވިސްނީމަ  

ންނަމަވެސް، މި ކަހަލަ އެތައް ކަމެއް ހުރުމާއިއެކީ އަޅުގަނޑު ދެން އެ ކޮމިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުގެ  އެހެ

 ޒަމީރު ޤަބޫލުނުކުރާތީ އަޅުގަނޑު ރިޒައިން ކުރީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެހެންވީމާ،   ނުފެނޭ.  އިންތައް  ސުވާލެއް  މެންބަރެއްގެ  މި  އިތުރު  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން 

 އިންޓަރވިއުގެ ބައި ޝީރީންގެ އިންޓަރވިއުގެ ބައި ނިމުނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

______________________ 

 

 

 

 




