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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން މި ފެށީ. މިވަގުތު ވަޑައިގެން ކޮމިޓީގައި    61ކޮމިޓީގެ  . ޖުޑީޝިއަރީ  السالم 

ދާއިރާގެ   ކެންދޫ  ސިރާޖް،  މުސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ކޮމިޓީގެ  ތިއްބެވީ 

އިއްޒަތް ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ޙުސައިން،  ޢަލީ  މެންބަރު  އަދި  އިއްޒަތްތެރި  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން   ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެޖެންޑާގެ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު 

ޤާނޫނުލްދިވެހިރާ ބޭފުޅުންގެ    ޤޫބާތަށްއުއްޖޭގެ  ވީނަމަވެސް، ތި  ކަމުގައި  އޮތް  ގެނައުމުގެ ބިލު ހިމެނިފައި  އިޞްލާޙު 

އެއީ   ހިމެނީ.  މިއަދު  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ކަންކަތުގެ  އެހެނިހެން  އެޖެންޑާގައި  އެކުގައި  އިޒުނައާ 

މިއަދު ދެންމެ ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު އިދާރީ މެމޯގައި ހިމެނިފައިވާ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެޓެންޑުވުމަށް.  

މެން އިއިއްޒަތްތެރި  ނެތް ޟެ ތިރާޢުބަރުންގެ  ގެންދަން    އް  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  ވަނީނަމަ،  ކަމުގައި 

މިދެންނެވި   މަސައްކަތެއް.  ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ  ވަގުތު  ގިނަ  ވަރަށް  ފަށައިފިއްޔާ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ގަސްދުކުރަނީ. 

ފޮނުވާ ގޮތުން  އިދާރީ  އެއީ  ކަމަކަށްވާތީވެ.  ނިންމާލެވިދާނެ  މިވަގުތަށް  ޓެކްސް  މައްސަލައަކީ  މައްސަލައަކީ  ފައިވާ 

  ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ މެންބަރު 

މިއަދު   ގޮތުން  އިދާރީ  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުގެ  ނަންފުޅުތައް  ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި 

ބޭނުން މި މައްސަލައިގައި މި  ރައްޔިތުންގެ މަ ދަންނަވާލަން  ތަޅުމުން  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި މިވަނީ. ދެން  ޖިލީހު 

ހަމަވޭ   އެބަ  މުއްދަތު  މެންބަރުންގެ  ތިއްބެވި  މިހާރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ނޮވެންބަރުގައި.    28ދެންނެވި 

 މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގައި. އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން  އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް 

ޢާއްމުކޮށް މި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަކީ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތަށް، ފުރަތަމަ އިދާރީ ޕެނަލެއް އެބަ އެކުލަވާލަންޖެހޭ. އެ  

އެދެން ފޯވާޑްކޮށްލަދެއްވުން  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ނަންތަކެއްގެ  ދެން  ޕެނަލްގެ  ނަންތައް.   

މެދުގައި   ބޭފުޅުންނާ  އެ  ކެންޑިޑޭޓުން.  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށްފަހުގައި 

ޢާއްމުކޮށް.   ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ހުޅުވާލާ  އެ ޝަކުވާއެއް  ވަނީނަމަ  ޝަކުވާއެއް ޕަބްލިކުގައި އޮތް ކަމުގައި 

މި މައްސަލަ ނިންމާނެ ސުންގަޑިއެއް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައި އަދި އިންޓަރވިއުގެ ދުވަހެއް  ދެން ހަމަ އެއާއިއެކުގައި  

ކަނޑައެޅުން. މި މަސައްކަތްކޮށްލާ މިއަދު ނިންމާލީމާ ދެން ކުރިއަށް އޮތް ބަންދު މުއްދަތު ތެރޭގައި ވެސް މުއްދަތު  

މަސަ މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޑެޑްލައިނަށް  ފުރަތަމަ  ހިނގަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ،  ފެންނާތީވެ  ކަމަށް  ނިންމޭނެ  އްކަތް 

ކަމެއްގެ ގޮތުން މިއަދު އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް މި ހިމަނާލީ. އިދާރީ ޕެނަލްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  
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މިޓީގެ  ބޭފުޅުން. ދެން ކޮތިން ނަން އެބަ ހުށަހަޅަން. އައިމިނަތު އަސްފާ، މަރިޔަމް ހުދާ، ރަޝްފާ އަޙްމަދު. މި ތިން 

މިކަމަށް އެއްބަސްވެވޭ  ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިއްތިފާ  މެންބަރުންނަށް    ން ޤުކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

މި ތިން ނަމަކީ އިދާރީ ޕެނަލްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެ. ދެން އެއާއިއެކުގައި މި މައްސަލަ ނިންމާނެ ސުންގަޑިއެއް  

 ކަނޑައަޅާއިރު މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން އެދެން. އެއީ  ކަނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ. ސުންގަޑި 

ނޮވެންބަރު. އެހެންވީމާ،   28ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ މި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ކަމަށް މި އޮތީ 

ފްލޯއިން އަދި  ނިންމާ،  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަން  ކުރިއަށް  މި  އޭގެ  ވަރަށް  ގެންދެވޭ  ހިސާބަށް  ފާސްވާ   

ޝަކުވާ   އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިދާރީ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އެއް  އެހެންވީމާ،  ގެންދަންޖެހޭނެ.  މަސައްކަތް 

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް އެ ޕަބްލިޝްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އެދި ދަންނަވަން އިދާރީ ބޭފުޅުން  

މަސަ މަހުގެ  އެ  މި  މިހާރު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަނޑައެޅުން.  އެއާއިއެކުގައި ސުންގަޑިއެއް  ހަމަ  އްކަތްކޮށްލެއްވުން. 

އެބަ    18 ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ  ރަނގަޅު  ހިންގުމުގެ  ޕްރޮސެސް  އިންޓަރވިއު  މި  ދުވަސް  ވަނަ 

އިންޓަރވިއު  ދުވަހުގައި  ބޭއްވޭނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމަށް    ފާހަގަކުރައްވާ. އެހެންވީމާ، އެ 

ރިޕޯޓު   ދެން  ދުވަސް.  ނިންމާނެ  އިންޓަރވިއު  އެއީ  އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާތީވެ  އެގޮތަށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

އޮވެފައި   ވެސް  ފުރުޞަތެއް  ދުވަހުގެ  ތިން  ފޮނުވުމާއިއެކު  ތަޅުމަށް  ކުރިއަށ28ްއެކުލަވާލައި  ގޮތެއް    ގެ  ތަޅުމުން 

އެކަން ނިމުނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެހެނިހެންގެ ތެރޭގައި   ނިންމޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން 

ހިމެނޭ އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި ފާހަގަކޮށްލަނީ ކުރީ ދުވަހުގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވި ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލައިގައި  

ރިޕޯޓު ޖޭ.އެސް. މިކޮޅަށް  ސީން  ނިންމުން  ސީދާ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އޮތީ.  އެކަނި  ރިޕޯޓު  ތަޙުޤީޤު  ފޮނުއްވާފައިވާއިރު   

ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ފޮ އޮތީ  މި  ލިޔުމުން  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް.  ލިޔުނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން ސާފުކުރުމަށް  ނެތީމަ  ނުވިފައި 

.ސީގެ ނިންމުން އޮތީ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން  ނިންމުމާ އެކުގައި އެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޖޭ.އެސް

އޮތްތޯ އެބަ  ފުރުޞަތު  ބައްލަވާލަން  ރިޕޯޓު  ބައްދަލުވުމުގައި  ؟ )އެ  ދުވަހު  ކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ފުށީ  ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިކޮޅަށް ފޮނުއްވެވި ރިޕޯޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދިޔައީ. އެއީ ގއ.ގެމަނަ

މައްސަލަ.   ނިންމެވުމުގެ  ނިންމެވި  ގުޅޭގޮތުން  މުނީރާ  އިބްރާހީމް  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް 

ޖޭ.އެސް.ސީން އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ،   ބެލިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އަބަދު ވެސް ބަލަމުންދަނީ 

ކޮ އެކަން  މަތީންތޯ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އެ  ގާނޫނާ  ފާހަގަކުރެއްވުނީ  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  ދުވަހުގައި  އެ  ށްފައިވަނީ. 

ޑޮކިޔުމަންޓުގެ   ފޮނުއްވެވި  ކޮމިޓީއަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން. އެހެންނަމަވެސް، ޖުޑީޝިއަރީ  އެއްގޮތަށް  އިޖުރާޢަތްތަކާއި 

ކަމަށް ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ  ތަޙުޤީޤު  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އޮތީ  ހިމެނިފައި  ހަމައެކަނި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ތެރޭގައި  އަދި  ވާތީވެ 
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އޮތީ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވައިގެން  ޖޭ.އެސް.ސީގައި  ވާހަކަ  އެ  ބޭނުންވާތީވެ  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  ނިންމުން 

ކޮމިޓީއަށް މިހާރު އެ ލިބިފަ. އެހެންވުމާއެކުގައި ދެން އިތުރަށް މި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް  

ވެސް   ދުވަހު  ނިންމާފައިވާ  ކުރީ  ފުރިހަމަކޮށް  އިޖުރާޢަތްތައް  ފެނުނުގޮތަށް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނިމުނީ.  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  ނިންމުމަށް  ކޮމިޓީން  މިހާހިސާބުން  މައްސަލަ  މި  މައްސަލައަކަށްވާތީވެ 

ނުލްއުޤޫބާތުގެ މަސައްކަތް އޮފް ރެކޯޑުގައި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑުމެން ދެ ކަމެއް ނިންމުމަށްފަހުގައި އަދި ގާނޫ

މިހާހިސާބުން   މިއަދު  ބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަވާތީއާއެކު  ވަގުތު  މިހާހިސާބަށް  މިއަދު  ކޮށްލުމާއެކުގައި 

 ނިންމާލަން. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

__________________ 

 

 
 




