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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  .  َعلَْيك مْ  السَّالَم   އެޕީލް    62ޖުޑީޝިއަރީ  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ފެށީ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

އޮތީ   އިންޓަރވިއުކުރުން  ފަރާތްތަކާއި  ފޮނުއްވާފައިވާ  ނަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މެންބަރުކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ވެލިދޫ  ހަމަޖެހިފަ. މި ވަގުތުގައި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ފޮނަދޫ ދާ

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  هللا ދާއިރާގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ޝަފީޤު، 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ފޭދޫ   މެންބަރު  އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، މަތިވެރި 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ނިހާދު،  ދާއިރާގެ  هللا މުޙައްމަދު  ގުރައިދޫ  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ  

ސަޢު މެންބަރު  މި  އިއްޒަތްތެރި  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  ޙުސައިން،  ދު 

ގަވާއިދު   މަޖިލީހުގެ  އިންޓަރވިޔުތަކަށް  ދަންނަވާލާނަން  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކުރިއަށްދާއިރުގައި  އިންޓަރވިޔު 

 ވުމަށް.  ބުނާގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕެނަލް. އެ ޕެނަލްގެ ރިޕޯޓު އިއްވާލަދެއް

 

  ވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެ

ދެން   އަޙްމަދު.  ރަޝްފާ  އަދި  ހުދާ  މަރިޔަމް  ދެން  އަސްފާ،  އައިމިނަތު  އަޅުގަނޑު  ހިމެނެނީ  ޕެނަލްގައި  އިދާރީ 

ދެން   ތެރެއިން  އޭގެ  ފުރިހަމަވޭ.  ޝަރުތުތައް  ވެސް  ކެނޑިޑޭޓުން  ހުރިހާ  ބެލުމުން  ބެލި  އަޅުގަނޑުމެން 

ހިމެނޭ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިރެކްޓަރެއްގައި  ބޯޑު  އަދި  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  ކެނޑިޑޭޓެއް  ދެ  ފާހަގަވީ 

އެޕޮއިންޓެޑް.  އަރ  ދޭ  އިފް  ކަމަށް  ދޫކޮށްލައްވާނެ  މަޤާމުތައް  އެ  އޮތީ  އިޤުރާރުވެފައި  ދެބޭފުޅުން  އެ  ދެން  ކަމަށް. 

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް.    -9އަދި ކެނޑިޑޭޓް  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞަލާޙު    -8އެހެންވީމާ، އެއީ ކެނޑިޑޭޓް  

 ދެން އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޝަރުތުތައް ހަމަވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްވެވިއިރު އިޤުރާރުވެފައި އެބަ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އަސްފާ. މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ އެއީ ރައީސް އޮފީހުން އެ ފޮނު

ކަމަށް   ވަކިވާނެ  ނޫނީ  ތަނާޒުލުވެ  ކުންފުނިތަކުން  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ނުވަތަ  ތަމްސީލުކުރާ  ފަރާތްތައް  އެ  ވޭ 

އެކަން   ފާސްވެއްޖެނަމަ  ލިބިއްޖެނަމަ،  ރުހުން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މަޖިލީހުން  އެހެންވީމާ،  ވަނީ.  އެ  އިޤުރާރުވެފައި 
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އެ  ކުރައްވާގޮތަށް ބުނާގޮތުން  ގަވާއިދުގައި  ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ދެން   އިޤުރާރުވެފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ މައްސަލައެއް 

އެބަ   ކެނޑިޑޭޓަކު  އެއް  އެގޮތުން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  ރެފަރަލެއް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ފުރުޞަތު  އެބަ  ބޭބޭފުޅުންނަށް 

ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި. ދެ ކެނޑިޑޭޓުން، މަޢާފްކުރައްވާ. އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ.  ހުށަހަޅުއްވާ ރެފަރަލެއް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު 

ކެނޑިޑޭޓަށް  ކުރިން،  ކުރުމުގެ  އިންޓަރވިއު  ކުރިއަށްދާއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ، 

ކުރިމަތިލައްވާފައި ބައްދަލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ރެފަރަލްއާއި  ކުރީގައި  ޖުމްލަ  އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ  ތިއްބެވީ   9  

ބޭފުޅުން. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރވިއުއަށް ދަންނަވައިލާނީ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު. އަޅުގަނޑު 

ވަނީނަމަ   ކަމަށް  އޮތް  އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  މެދުގައި  ކެނޑިޑޭޓަކާ  އިޢުލާންކުރާނެ  ގޮތުން  ގަވާއިދުގައިވާ  ކޮމިޓީ  މި 

ފަރާތްތަ އަޅުގަނޑު  އާންމު  ޝަކުވާއެއް  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު  އެގޮތުން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  އެ ޝަކުވާއެއް  ކުން 

އިޙްތިރާމް   ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް  ވަނީ ސިއްރު ޝަކުވާއެއްގެ  ފޮނުއްވާފައި  ލަނީ. މި ޝަކުވާ  މި  ދަންނަވާ 

ވިއެއް ކަމަކު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވާލަނީ.  ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ރެކޯޑުގައި އެހެން ނުދެއްނެ

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ހަމަ މިހާރު  

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާއެއް. ވަރަށް ގި ހިމެނޭގޮތަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެ ޝަކުވާގައި  ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުން  ނަ 

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު   ދަންނަވާލަނީ  އިންޓަރވިއުއަށް މި  މި ވަގުތުގައި ފުރަތަމަ  ހިމަނުއްވާފައިވޭ. އަޅުގަނޑު 

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު، ދެއްތޯ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން  .  َعلَْيك مْ  السَّالَم  މުޙައްމަދު. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ތެރެއިން   ބޭފުޅުންގެ  ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  ކަމަށް  މެންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ދަންނަވާލީ  މި 

އަޅުގަނޑުމެން   އެ  ނަންފުޅުތައް،  ފޮނުއްވެވި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޕްރޮސެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އިންޓަރވިއު 

ބައްދަލުވުން   ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަނިކުފާނަށް.  ހަމަ  ޖެހުނީ  މި  ދަންނަވާލަން  މި  ފުރަތަމަ  ހިންގުމުގައި 

މަޖިލީހުން   މި  ކޮންމެ  ގޮތުން  އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި  އުސޫލުތައް  މަޖިލީހުގެ  ދަންނަވައިލާނަން.  ގޮތް  ކުރިއަށްދާނެ 

އެ ޕެނަލުން ދިރާސާކުރާނެ އިދާރީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް. އެއަށްފަހު އެ ޕެނަލްގެ ރިޕޯޓު  އެކުލަވާލާނެ ޕެނަލެއް.  

އަޅުގަނޑުމެން   ފާހަގަކުރެއްވޭ  ޕެނަލުން  އިއްވެވިއިރުގައި  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގައި  މި  އިއްވަވާފަ.  ކޮމިޓީއަށް  މި  މިހާރުވަނީ 

ކަމަށް. އެހެންކަމުން، މި އިންޓަރވިއުއާއިގެން ކުރިއަށް މި ދަނީ.   އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެ ބޭފުޅެއް

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް   ހުށަހަޅުއްވަން  ރެފަރަލެއް  ވެސް  ކެނޑިޑޭޓަކަށް  ކޮންމެ  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

 ވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު. ދެން ރެފަރަލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުއެއްވޭ ދެއްތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒުހައިރު މުޙައްމަދު  ޙަސަން
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އިނގޭތޯ.   ކުރިމަތިލާފައި  ތިބީ  ވެސް  އެންމެން  މީހުން،  މަސައްކަތްކުރި  އެއްކޮށް  އަނެއްހެން  އެއީ  ނުވާނެ.  އާދެ.! 

 އެހެންވީމަ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާންމު އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ރަނގަޅު.  އެންމެ  އާދެ!  ކޮމެންޓުތަކަށް ޝަކުވާ  އާދެ!  ހުޅުވާލަން  ންނަށް 

ހުށަހެޅުމަށް. ކެނޑިޑޭޓުންނާ މެދުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިޢުލާންކުރައްވާނެ ކުރިމަތިލެއްވި  

ށަހެޅުއްވުމަށް  ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންފުޅުތައް ޕަބްލިކްލީ. ދެން އެއަށްފަހުގައި އެ ނަންފުޅުތަކާ މެދުގައި ޝަކުވާ ހު

މި   ވެސް  މިހާރު  ލިބިފައި  ޝަކުވާއެއް  އޮތް  އެބަ  ދަންނަވައިލާނަން  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  މިގޮތުން  ދެން.  ފުރުޞަތު 

ކޮމިޓީއަށް. ޙަސަން ޒުހައިރު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން ދެން ތިއްބެވި ވެސް މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  

ބައިވަރު  ވަރަށް  ލިބިފައިވޭ.    ގޮތުން  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޝަކުވާއެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

އިންޓަރވިއުއާއިގެން   މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  މި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު 

ކަމަށް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު    ކުރިއަށްވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި އެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވެސް ސުވާލު ދަންނަވައިލާނެ

ހުރި   ވިދާޅުވަން  އެކުގައި  ތަޢާރުފަކާއި  ފުރަތަމަ  މުޙައްމަދަށް  ޒުހައިރު  ޙަސަން  ބުނާގޮތުން  ގަވާއިދު  ފުރަތަމަ 

 ބަސްފުޅުތަކެއް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުޞަތެއް އެބަ އަރުވަން. އެ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ. ކުރިއަށްގެންދަވާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އްމަދު ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙަ

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު، ދެންމެ އިވިވަޑައިގެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ  . اْلَحْمُدِ للِ އާދެ! `.  

އެޕީލް   ޓެކްސް  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވާލަން.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންގެ  އާދެ!  މުޙައްމަދު.  ޒުހައިރު  ޙަސަން 

  56ތި މި ލީ ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ޓްރައިބިއުނަލް، ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ ޓެޓްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަ

ގެ   )ށ(  މާއްދާގެ  އެހެންވީމާ،    1ވަނަ  އިނގޭތޯ.  ދާއިރާއިން  އެކައުންޓެންސީގެ  ދާއިރާއިން،  ޓެކްސްގެ  ބުނާ  ގައި 

ފެންނާނެ.  ބައިން  އެކްސްޕީރިއަންސް  ވަރކްސް  ސީ.ވީގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ތަޖުރިބާތައް  ދާއިރާގެ  އެ  އަޅުގަނޑުގެ 

ޑުގެ ދެވަނަ ޞަފްޙާއިން ފެށިގެން އެ އޮތީ އަޅުގަނޑުގެ އޭގެ ތަޖުރިބާ. މަތީ ތަޢުލީމަށްފަހު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނ

ސަރުކާރަށް ޖޮއިންކުރީ އޭރުގެ ޑީ.އައި.އާރު، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިއު. އެންމެ ފުރަތަމަ ވަގުތުން ވެސް  

ޑައިރެކްޓް ޓެކްސްތަކެއް މާ ގިނައިން ނޫޅޭ. ދެން ޕްރޮފިޓް ޓެކުހާއި ޓޫރިޒަމް  ސަރުކާރުގެ ރެވެނިއުގައި އިނގޭތޯ. އޭރު  

ބެޑް ޓެކްސް ކަހަލަ އެއްޗެހިތައް ޑައިރެކްޓް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އުޅޭނީ. ދެން ހުރީ ރޯޔަލްޓީ އާއި ފާޑުފާޑުގެ ފީތައް. މި  
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މަ އެތާނގެ  އަޅުގަނޑު.  ސީދާ  ބަލަހައްޓަނީ  ކޯޑުތަކެއް  ރެވެނިއު  ސައިޑުގެ  ހުރިހާ  ރެވެނިއު  ގޮތެއްގައި    4އިގަނޑު 

އޮތްއިރު   ޕޭޔަރުންގެ    3ސެކްޝަނެއް  ޓެކްސް  ސެކްޝަން،  އޮޑިޓް  އަޅުގަނޑު.  ދިޔައީ  ބަލަހައްޓަމުން  ސެކްޝަން 

  3އިންފޮމޭޝަން އަދި ކޮމްޕްލެއިންސް. ދެން ކަލެކްޓިންގ ސެކްޝަން އެއީ ވަކި ސެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ،  

ސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔައީ އަޅުގަނޑު ގާތްގަނޑަކަށް ޑީ.އާރުގައި މަސައްކަތްކުރި ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި  ސެކްޝަން ވެ

ހަނދާންވަނީ   އަޅުގަނޑު  އިތުރަށް  އޭގެ  ފެށިގެން    2001ވެސް.  އަހަރުން  ސުނާމީއާ    2004ވަނަ  އަހަރުގެ،  ވަނަ 

ދައުލަތަ ބޭނުންވާނެ  ކޮމިޓީއަށް  ބަޖެޓު  ދައުލަތުގެ  މީހަކީ  ހަމައަށް  ހަދަމުންގެންދާ  ލަފާކުރާ އަންދާޒާ  ކަމަށް  ށް ލިބޭނެ 

ޓީމު   އޮޕަރޭޝަން  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑު.  މީހަކީ  އިސް  ހިމެނޭ  ޓީމުގައި  އެ  ހަމަ  ވެސް، 

މި   މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ހަދައިދެނީ  ފޯކާސްޓް  ރެވެނިއު  މަސައްކަތްކޮށް  ތެ  4ގޮވައިގެން  ރޭގައި.  އަހަރު 

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެސް އިންނަވާ މެންބަރަކު އެ ދުވަސްވަރު. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި، މިހާރު ވެސް އެ މެންބަރު އެބަ  

ކަންތައްތައް   އެ  ފަންނާއި  ހުނަރާއި  އަޅުގަނޑުގެ  ކަންނޭނގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މަޖިލީހުގައި.  އިންނެވި 

އިތުރަށް އޭގެ  ހަނދާންވަނީ    ފެނިވަޑައިގެންފައިވާނެ.  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީގެ    2003ހަމަ  ބަޖެޓު  އަހަރުގައިވާނެ  ވަނަ 

އެހިސާބުން   ދެން  ވެސް.  އިތުރަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ރެވެނިއުގެ  އަޅުގަނޑު،  ބަލަހައްޓާފައި  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުކަން 

ތްކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު. ވަކިން  އަޅުގަނޑަށް ލިބުނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެނީއެއްގެ ހަމަ ހައި ރޭންކެއްގައި މަސައްކަ

ޚާއްޞަކޮށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ތިބި އެމެރިކާ އާއި ފްރާންސް އާއި އެ ތަންތަނުން އައިސް ތިބި ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއެކު  

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްފައި ވަތަނިއްޔާއަށް އަޅުގަނޑު ބަދަލުވިން. ޕްރޮޖެކްޓް  

ރައީސް  ދު ފެށުނީމަ،  ޓެކްސް  ރާއްޖޭގެ  ފަހުގައި  އޭގެ  އަޅުގަނޑު.  މެނޭޖަރަކީ  އެކައުންޓްސް  އެތަނުގެ  ވަސްވަރުގެ 

ދާއިރާއަށް އެނބުރި   ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އަނެއްކާ  އައިއިރު  ފެށިގެން  ޓެކްސް  ދުވަސްވަރު  ނަޝީދުގެ 

ދިޔައީ ހޮވިގެން  ބުރުގައި  އެ  އައީމަ  ޓަކައި  އެހެންވީމާ،  އައުމަށް  ވެސް.  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑު  ޓްރައިބިއުނަލަށް   

މި   މަސައްކަތުގައި  ތަޢުލީމަށްފަހު  މަތީ  މަސައްކަތުގައި  ގާތްގަނޑަކަށް  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  އެހިސާބުން 

ތެރެއިން    20ހޭދަކުރި   ވަ  15އަހަރުގެ  އިނގޭތޯ.  ސައިޑުގައި  ރެވެނިއު  ސަރުކާރުގެ  ހޭދަކުރީ  މި  ކިން  އަހަރު 

ސީ.ވީން   ތަޖުރިބާތައް  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ދާއިރާއިން  މި  އެހެންވީމާ،  ޓެކްސްތަކުގައި.  ޚާއްޞަކޮށް 

އަޅުގަނޑު   ސުވާލުތަކާއިގެން  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ކަންނޭނގެ.  ފުދޭ  މިހާކަށްހާވަރު  އެހެންވީމާ،  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

 ބޮޑަށް.   ކުރިއަށްދާން ތައްޔާރު. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މި ވަގުތުގައި ހުޅުވައިލާނަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ތި ބޭފުޅުން ދަންނަވާލަން  

 އޮތް ސުވާލެއް އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ ޙަސަން ޒުހައިރަށް ކޮމިޓީއަށް. އަޅުގަނޑުމެން،  

ހިސާބުތައް  އަޅުގަނޑުގެ ނިސްބަތުން ސުވާލުތައް ގިނަ ސިޓިންގ މެންބަރަކަށްވާތީވެ. އަޅުގަނޑު   ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ކަމެއްގެ   ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  އޭގެ  ހުރި.  އެބަ  ކަންކަން  ބައެއް  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ބަލައިލިއިރުގައި 

އަހަރެއްހާ    2ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް މި މައްސަލަތަކަށް ބަލައިލާއިރު އެވްރެޖުކޮށް މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް އެބަ ހޭދަވޭ  

 ؟ސް. އެ ކީއްވެގެންތޯ އަސްލު އެހާ ދުވަސް އެ ނަގަނީ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައިދުވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

ވާހަކަތައް   ލަސްވެގެންދާކަމުގެ  މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އަސްލުގައި  ދެއްތޯ.  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ވިދާޅުވީ  ތި 

ވަރަކަށް   އިނގޭތޯ.  ކޮންމެވެސް  އެކަށީގެންވޭ  އުޅުން  ވެސް  ތެރޭގައި  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ވެސް  ތެރޭގައި  މެންބަރުންގެ 

އެ   ކުރުމަށްފަހުގައި  އޮޑިޓެއް  މީރާއިން  ވެސް  މައްސަލައަކީ  ކޮންމެ  އަންނަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ޕޭޔަރު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތަ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް  ހިނގައިގެން އެކަމާމެދު ދެބަސްވެގެން އަންނަ  އޮޓިޑު  އްތަކެއް 

މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ، ދަށު، އެހެން ކޯޓުތަކުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްސަލަތައް އެ ބަލާ  

އޮޑި ބަލަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އައުމާއެކު  ބަލަނީ. ފުރަތަމަ  މީގައި  ނޫން  ބައެއް  ގާނޫނީ  ކޮށްފައި  ހަމައެކަނި  ކަން  ޓުގައި 

އޮޑިޓުގައި   ކިހިނެއްކަން  އިނގޭތޯ.  ފީނާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  މިނަށް  ކުށް  އޭގެ  ފުންމިނަށް،  އޭގެ  ކިހިނެތްތޯ.  އޮތީ 

މީހުން   އެ  ވާސިލުވުމުގެ  ހަމައަށް  އަދަދަކާ  ވިދާޅުވާ  އެ  އޮޑިޓުން  ކިހިނެއްކަން  އޮތީ.  ކޮށްފައި  ކަންތައްތައް 

މަސައްކަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ގްރައުންޑުގައި  އޮޑިޓުގައި  އޭގެ  ދާނެ  ކަޓްމެންޝަންތަކަށް  އެ  ކިހިނެއްތޯ.  އޮތީ  ތްކޮށްފައި 

ބަލާނެ.   މިންގަނޑުތަކަކަށް  ހުރިހާ  އެ  ބަލާނެ.  ހުރީ  ޢަމަލުކޮށްފައި  އެއްގޮތަށްތޯ  މިންގަނޑުތަކާ  އުސޫލުތަކާއި 

ފަސް މައްސަލަތައް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ނުގެންގުޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޓްރައިބިއުނަލަކުން  ވިސްނުމެއް.  ކުރުމުގެ 

ބަލާއިރު   ކޭސްތަކަށް  ޝެޑިއުލްކުރެވުނު  މިހާތަނަށް  ފެށުނީއްސުރެ  ޝެޑިއުލްކުރެވުނު،  މިހާތަނަށް  ގާތްގަނޑަކަށް 

ހަނދާންވަނީ   ސަބަބަކީ    130އަޅުގަނޑު  އެއް  އެއީ  ހިޔަރިންގ.  ޖެހިފައި  ކެންސަލްކުރަން  ވާނެ  މައްސަލަ  ހަކަށް 

ފަ ރާތުން ސެންސަލްކުރަން އެދޭތީވެ. ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުރި. ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން.  ޚަސްމުންގެ 
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މީރާގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމަކީ ވަރަށް ބިޒީ ޓީމެއް އިނގޭތޯ. ދަށު ކޯޓަށް، ހައި ކޯޓަށް، ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މި ޓްރައިބިއުނަލް  

ހަމަ މައްސަލަ  މުވައްޒަފުންގެ  މީހުންގެ  އެ  ވަނީ    އަދި  ޓީމެއް. ނަތީޖާއަކަށް  އެއް  ހަމަ  ދަނީ  ވެސް  ޓްރައިނިއުނަލަށް 

ހިޔަރިންގތަކާ ވަރަށް ގިނައިން ފުށުއަރާނެ އިނގޭތޯ. އެ ސަބަބަށް   ޓްރައިނިއުނަލް ހިޔަރިންގތަކާއި އެހެން ކޯޓުތަކުގެ 

ންސަލްވި އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް  ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން އެދިގެން ހުންނާނެ ވަރަށް ގިނައިން ކެންސަލްކޮށްފަ. މިހާތަނަށް ކެ

އަނެއް    35،  38 ޚަސްމުން.  ދެން  ކެންސަލްވެފަ.  އެދުމުގެމަތީން  ލޯޔަރުންގެ  މީރާގެ  އިންނާނެ  ޕަސަންޓް  އެވަރުގެ 

މީރާއަށްވުރެ، ޕަސަންޓަށްވަރު ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ   ޚަސްމުން ވެސް އެބަ ހުރި ކެންސަލްކޮށްފަ. އޭނަ ތަންކޮޅެއް ގިނަ 

ޕަ  42،  40 ޓެކްނިކަލް  ވަރު  ވަރަށް  ފަދައިން  ދެންނެވި  ވެސް  ކުރިން  އެދިގެން.  ޚަސްމު  އަނެއް  އުޅޭނީ  ސަންޓް 

އޮޑިޓަރުންނާއި   އަންނާނީ ލޯޔަރުން އެކަންޏެއް ނޫން. އެކައުންޓެކްޓުންނާއި  އިނގޭތޯ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ހިޔަރިންގތަކަށް 

ވެސް ބަޔަށް  ޓެކްނިކަލް  އޭގެ  އަންނާނެ.  ވެސް  މީސްމީހުން  ބުނޭ    މި  އެބަ  މީހުން  އެ  ބައެއްފަހަރު  ވާހަކަދެއްކޭނެ. 

އައީ.   އޭރު  ޕޭޔަރެއް  ޓެކްސް  އެހެންވީމާ،  ދޭށޭ.  ފުރުޞަތު  ތިމަންނަމެންނަށް  ބޭނުމޭ  ބަލަން  އިތުރަށް  ތިމަންނަމެން 

ބޭފުޅުން   ތި  ފަހަރު  އެ    2019މިދިޔަ  ކުރިން.  އައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގެނައި  ގާނޫނަށް  އިދާރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

%އި ހުންނަންޖެހޭ    100ންނަނީ  ކޮންތާކު  މިއީ  ދެއްތޯ.  ފަރާތަށް  އެ  ގެއްލުންވާނީ  ލަސްކުރިވަރަކަށް  ޕޭކޮށްފަ. 

ލާރިއެއްކަން ނިންމަނީ ޓްރައިބިއުނަލުން. އެއީ މީރާގައި ހުންނަންޖެހޭ ލާރިއެއްތޯ، ޓެކްސް ޕޭޔަރު ޖީބުގައި ހުންނަންޖެހޭ  

ލަސްކުރިވަރަކަށް އޭނައަށް އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އޭނަ އެދުނީމަ ވަކިން    ލާރިއެއްތޯ. ޓެކްސް ޕޭޔަރު  ގެއްލުންވާނީ 

ދެފަރާތުން   ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ދެފަރާތަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެން  މީތި ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބޭއްވުމުގެ  ޚާއްޞަކޮށް 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ  ހުރި  އެބަ  ގެންދަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވޭ    ވާހަކަދައްކައިގެން  އެބަ  ޕޭޔަރުން  ޓެކްސް 

  3މަސް،    2އަޅުގަނޑުމެން މިވެނި ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔާން ހުށަހަޅާށޭ ބުނީމަ ތިމަންނާމެންނަށް ތިވަރު މަދޭ. އަދި  

ތިމަންނަމެން   ބަޔާންތައް  ލިބޭ  މި  ތިމަންނަމެންނަށް  ސަބަބަކީ  ބޭނުންވެދާނޭ.  ތިމަންނަމެންނަށް  ވެސް  މަސް 

ކޮ ގިނަ  ޓްރާންސްލޭޓް  ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންނަ  ފަހަރަށް  ފޮނުވަނީއޭ. ގިނަ  ކުންފުންޏަށް  މައި  ތިމަންނަމެންގެ  ށްފައި، 

ކުދިކުދި   އަންނާނީ.  ގިނައިން  މައްސަލަތައް  ޕޭޔަރުންގެ  ޓެކްސް  ލާޖު  އިނގޭތޯ،  ޕޭޔަރުން  ޓެކްސް  ބޮޑެތި  ކޭސްތަކަކީ 

ގާތްގަނޑަކަށް  ވަރަށް. މިހާރު ވެސް ހުރީ  ނާންނާނެ  ޑޮލަރު،    2  މީހުން  ހިސާބުގެ    1މިލިއަން  އެ  ޑޮލަރު  މިލިއަން 

ކޭސްތައް އެބަ ހުރި. ލާޖު ޓެކްސް ޕޭޔަރުންނަކީ ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ބޭފުޅުން. ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ބޭރުގެ  

އެއްޗެހިތައް މި  ތިމަންނަމެން  ވިދާޅުވަނީ  އެ  ލޯޔަރު  ހިޔަރިންގތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ތަރުޖަމާކޮށްފައި  ކުންފުނިތައް.   

ބޭރުގެ ކުންފުންޏަށް ފޮނުވީމަ އެ މީހުންގެ އޮޑިޓަރުންނާއި އެ މީހުންގެ އެކްސްޕާޓުންނާއި އަދި ވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ  

ބަލާފައި އެ ތިމަންނާމެން ނަގަންވީ އޭންގަލްތަކާއި އެއްޗެހި ތަރުޖަމާކޮށްފައި   ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް  ގޮތުން އެ މީހުން 
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އެ ހުރި    ފޮނުވައޭ.  އެބަ  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  އަންނަނީ.  މި  ތިމަންނަމެން  ތަރުޖަމާކޮށްފައޭ  އަނެއްކާ  ފޮނުވީމަ 

ރާއްޖެ އައިއްސަ. އެއީ އެކަން   މީހުން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިޔަރިންގ ޝެޑިއުލްކުރާ ދުވަހަށް ސިންގަރޕޫރު ކުންފުނިން 

މިދެންނެވިހެން   ބުނޭ  އެބަ  ލޯޔަރު  ބައެއްފަހަރު  ސަބަބަކީ  ދިޔައީމަ  އެނގޭ  ހާލަތަށް  ކެންސަލްކުރާ  ހިއަރިންގ 

އޮތީ މާލޭގައޭ މިހާރު އިނގޭތޯ. މިކަހަލަ   ކެންސަލްނުކޮށް ވަންޏާ ކެންސަލްނުކޮށް ހަދާށޭ. ތިމަންނަމެންގެ އަނެއް ޓީމު 

އަންނަ ލަސްވުން  ތެރެއިން  ނާންނާނެ. ޓްރައިބިޔުނަލް  ލަސްވެގެން  ތެރެއިން  އާދޭ. ޓްރައިބިއުނަލް  ންޏާ  ލަސްވުންތަކެއް 

ސާފެއްނޫން.   އެހާ  ގާނޫނުތަކުން  ދިމާވެދާނެ  ކޭސްއެއްގައި  މިސާލަކަށް  އަންނަން.  ދިރާސާކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން 

މިސާލަކަށް ދަންނަވަންތޯ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޭސް، އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޭހަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  

  90ތޯ. އެ ކޭސްގެ އޮޑިޓު ކުރުމަށްފަހުގައި މައްސަލަ މި އުފުލެނީ ގާތްގަނޑަކަށް  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޭހެއް އިނގޭ  187

ކިހިނެއްކަން   ކިހިނެއް  ބަލާލީ  އޮޑިޓު  އަޅުގަނޑުމެން  އައިމަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލައެއްގައި.  މިލިއަންގެ  ވަރަކަށް 

އެކައުންޓުގަ ޕީ.އެލް  ސްކޭނެއް  ރިޔަލައިޒްޑް  އަން  ކޮށްފަ.  ޕްރޮފިޓް  ކަންތައްތައް  ވާނީ.  ކިހިނެއްތޯ  ކޮށްފަ.  ޕޯސްޓު  އި 

ބޮޑުވެގަންނާނީ އިންތިހާއަށް. އައިއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ޓެކްސް ކަލެކްޓަރއަށް މަޖުބޫރުވާނެ ދެއްތޯ ޕްރޮފިޓުން ޕީ.އެލް،  

ރިޔަލައިޒްޑް    މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ޓެކްސް ނަގަން. އަން ރިޔަލައިޒްޑް ސްކޭނެއް. އަޅުގަނޑުމެން ބެލީ އެބައޮތްތޯ އަން 

ސާފުނުވެދާނެ.   ބޭފުޅުންނަށް  ބައެއް  ފަހަރެއްގައި  ދެންނެވީމަ  މިހެން  ނެތް.  ގޮތެއް.  ޓްރީޓުކުރާނެ  ސްކޭނަކާއިމެދު 

އަޅުގަނޑު ކުޑަކުޑަ ތަފުސީލަކަށް ވެސް ގޮސްދާނަން އޭގެ. މިކަހަލަމިކަހަލަ ޓެކްނިކަލް ކަންތަކާއި ހެދި ޓްރައިބިއުނަލް  

ދާނީ.   ވަދެގެން  ހިސާބުން  ބޮޑަށް  އެ  ނެތިއްޔާމުން  ގާނޫނު  އިނގޭތޯ  ބަލާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުގައި  އޭގެ 

ނިންމާލަނީކީ ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ އެބަ ބުނޭ މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީ ޤައުމުތަކުގައި ކަންކުރާ ގޮތަށް  

އޯ.އީ.ސީ ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި،  އެހެން  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ކޮންވެންޝަންތަކުގައި  ކަންކުރާށޭ.  ޓެކްސް  މޮޑިއުލްތަކާއި  .ޑީ 

ގެނެސްދިނުމަށް...  ނަތީޖާ  އޭގެ  ފީނައިގެން  ހޯދައިގެން  ވަދެގެން  ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  މި  ހުރީ  ބުނެފައި  ކީކޭތޯ 

ކަމެ  ކޮންމެވެސް  ދެން  އަނެއްހެންނެއް  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވޭ(  ސާފެއް  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  އް  )ރެކޯޑިންގގައި 

އަސްލުގައި   ތެރެއިން  ވާހަކައިގެ  ތި  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  ހުރެދާނެ. އަދި  އަސްލު  ދިމާވެގެން ލަސްވުންތަކެއް  އެހެން 

% ތި    100ކުރިން  އެހެންނަމަވެސް،  ނުދޭ.  ހުށަހެޅެމުންނެއް  ކޭސްތަކެއް  ގިނަ  މާ  ދުވަސްވަރުގައި  އޮތް  ދައްކާފައި 

 ޓެކްސް ޕޭޔަރު އަންނަ ގޮތަށް މީރާގެ ވަރަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ހަނިކޮށްފައި  ދައްކާފައި  30ބޭފުޅުން މިދިޔަ އަހަރުގައި %

ކުޑަކުޑަ   އަޅުގަނޑު  ދެއްތޯ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  ހުޅުވައިދިނީމަ  މަގުތައް  އާދެވޭގޮތަށް  ފަސޭހައިން  ޕޭޔަރަށް  ޓެކްސް 

ހަދާލިން   އެއީ %  2018ދިރާސާއެއް  އަހަރު  ފަ  100ވަނަ  އޮތް  އަންނަން  އަހަރު  ދައްކާފައި  އެ  ދެއްތޯ.  އަހަރު  ހު 

ވަނަ އަހަރުގައި އަދި ކޮން އިރަކުތޯ.    2019ހުށަހެޅުނު ކޭހަށްވުރެން ތި ބޭފުޅުން ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅިގެން  
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ވަނަ    2019އަށްވުރެން ގިނަ ކުރީ އަހަރަށްވުރެން ހުށަހެޅުނު ކޭސް    300ސެޕްޓެންބަރުގައި ދެއްތޯ ބަދަލު ގެނައީ. % 

ގިނަ ހުށަހެޅުނު ކޭސް    300ވަނަ އަހަރަށްވުރެން %  2018ވަނަ އަހަރު ވެސް    2020ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި    އަހަރު. މި 

ވަރަށް   ވައްތަރެއް  ތަފާތު  ސިނާރިއޯއެއް،  ތަފާތު  ކޭހަކީ  ކޮންމެ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ. 

ށަހަޅާ އެއްޗެހި ދާދި އެއްގޮތަކަށް ހުރެދާނެ ދެ އަހަރެއްގެ  މަދުވާނެ އެއްވައްތަރެއްގެ ކޭސްތައް. އެއް ކޮމްޕެނީއަކުން ހު

ހިނގާފައި   ކަންތައްތައް  ގޮތަކަށް  ވަކި  ސިނާރިއޯއެއް. ގްރައުންޑުގައި  ވަކި  ކޭހަކީ  ކޮންމެ  ވެއްޖިއްޔާ. އެކަމަކު  އޮޑިޓު 

ގުޅޭ. މައްސަލަތައް ނިމެނީ  ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އޭގެ ލަސް ކުރުންތަކެއް ނުގެން

 ފަރާތުގެ ޚަސްމުންނާއި މެންބަރުންނާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކޮށްގެން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.   2

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ވެސް   ޝަކުވާ  އަދި  އެބަހުރި.  މައްސަލަތައް  ބައެއް  ފާހަގަވާ  އަޅުގަނޑަށް  ސުވާލުކޮށްލީ  އެ  އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑު 

ޓެކްސްގެ   ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެބަހުރި.  މައްސަލަތައް  ބައެއް  ހުރި  އައިއްސަ  ހިސާބަށް  އަޅުގަނޑާ 

މައްސަ ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސުވާލު  މައްސަލަތައް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ހުންނާނެ.  ލަތައް 

ދެއަހަރު   އެއްއަހަރު  އެބަހުރި  ވެސް  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  ގޮތުން  އިޖުރާއީ  ސަބަބަކީ  އެއް  އަމާޒުކުރަންޖެހުނު 

މި   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ދައްކަނީ  މި  އިޖުރާއީ  މިސާލަކަށް  ކަންކަން.  ނިންމަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިޖުރާއީ  ދުވަސްވެފަ. 

ނޫންތޯމައް މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ  ބެލިދާނެ  އަހަރު  ؟ ސަލައަކީ  ދެ  އެބަހުރި  ވެސް ނިންމަން  މައްސަލަތަކުގައި  އެފަދަ 

 ދުވަސްވެފަ. ކިހިނެއްތޯ އޭތި ޖަސްޓިފައި ކުރަނީ އެކަހަލަ މައްސަލަތައް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

ހުށަހެޅޭ ދިޔަ  ދުވަސްވަރެއްގައި  އިޖުރާއީ  އެއް  ނަގަނީ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  އެޕީލް  ފުރަތަމަ  މައްސަލައަކަށް  ކޮންމެ   

ވާހަކަ   ވީވަރަކުން  ފަރާތުން  ދެ  ހަމަ  އޭގައި  އިނގޭތޯ.  ލަސްވަނީ  ހުށަހެޅުންތައް  ބަޔާން  ނިމުމަށްފަހު،  ނުކުތާ. 

ޓްރަ  ދެންނެވިހެން  މި  ވެސް  ކުރިން  ހަމަ  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ގެންދަނީ.  ލަސްކުރުންތަކެއް  ދައްކައިގެން  އިބިއުނަލުން 

މަންފާއެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ޓްރައިބިއުނަލްތަކަކީ އަވަސްކުރަންޖެހޭ ތަންތަން.  ؟ ލަސްކުރުމުގެ ބޭނުމެއް، ކޮން 

މިއީ. އެހެންވީމާ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެއްވެސް   ގެއްލުމެއް  ލިބޭ  ވެރިޔާއަށް  ލާރީގެ  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ކޯޓެއް  އިދާރީ 

ސްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް. އަނެއްހެން ކަމެއް ދިމާވެގެން ނުވަތަ އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެގެން ލަސްނުވާނެއެކޭ ނޫން  ލަ

މިދިޔަ ފަސް އަހަރު   ކަމުގައި ވަނީނަމަ  މިދިޔަ ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި  ތި އިޝާރާތްކުރައްވަނީ  ދަންނަވަނީކީ. ދެން  މި 
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އިންސާނުންތަކަށްވާތީ ކަންތައްތައް ވެސް ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގެ ބެންޗު    ތެރޭގައި ދިމާވީ އެހެންކަމެއް ވެގެން.

އެކުލެވިގެން އައިއިރު ތިން މެންބަރުންނަކީ އަންހެން ބޭފުޅުން. ތިން މެންބަރުން ވެސް އެ ޕީރިއެޑް ތެރޭގައި ތުއްޕުޅު  

ގާނޫ ބޭފުޅަކަށް  ކޮންމެ  އެއިން  ރައްކާވެވަޑައިގެންނެވީ.  ޓްރައިބިއުނަލުން  ބޭފުޅާއިގެން  ދޭންޖެހޭ.  ޗުއްޓީ  ދޭންޖެހޭ  ނުން 

ބަލާ މައްސަލަތަކަކީ އިންޑިވިޖުއަލް އެންމެ މެންބަރެއް ނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކެއް ނޫން، ބެންޗު. ފައިސާގެ އަދަދު  

ޓްރައިބިއު ބޮޑިއްޔާމުން  ތަންކޮޅެއް  ކަންތައްތައް  ދާންޖެހޭ  އޭގައި  ޓެކްނިކަލީ  ނުވަތަ  ބެންޗު  ބޮޑިއްޔާމުން  ފުލް  ނަލުގެ 

ވިޔަސް.   ގޮތެއް  ކޮންމެ  އަންނާނެ  ލަސްވެގެން  އޭތި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުރި  ޗުއްޓީގައި  މީހަކު  އެހެންވީމާ،  އަރާ. 

މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެއްވި ކަންނޭނގެ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް    6އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހަމަ  

ޅުން، އެ އިންސާނެއްގެ ތަބީޢަތު އެ ބޭފުޅެއްގެ ޙައްޤެއް ދެއްތޯ. އެކަން ދާނެ. އިންސާނެއް  އެހެންނޫންތޯ. އަންހެން ބޭފު

ގޮތުގައި ދެއްކި ވާހަކައެއް   އަދި ބަހަނާއެއްގެ  ނޫން  އެއީ. އެހެންވީމާ، އެއީކީ ކުށްވެރިކުރަން ދެއްކި ވާހަކައެއް ވެސް 

ކަމަކާ  މިކަހަލަ  ތެރެއިން  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އަދި  ނޫން.  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ލަސްވެފަ.  ހުރެދާނެ  ހުރެ،   

ޓްރައިބިއުނަލް މެންބަރުންގެ މައްސަލަތައް ލަސް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުގެންގުޅޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން  

 އަޅުގަނޑު ދެން ހަމަ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މައްސަލަ ހަމަ  ކޮން  އަދިވެސް  މި  އޮތީމަ.  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ގުޅޭގޮތުން  ލަސްވުމާ  ތައް 

އުސޫލަކުންތޯ ދެން ފާހަގަކުރައްވައިފި މި އެދުނީމަ ލަސްކުރަނީއޭ. އެ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންތޯ އެކަން މި ދަނީ. އެހެން  

މި ބަލާލިން  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު  ކަމަކީ  ޖެހުނު  ސުވާލުކުރަން  އުސޫލެއް  މި  އެއްޗެއް  ގަވާއިދެއް  ކޮން  ކިހިނެއްތޯ   

ތަނެއް   އޮންނަ  އެކުލަވާލާފައި  ގަވާއިދެއް  އިޖުރާއަތެއް  އެކަހަލަ  ލަސްކުރުމުގައި.  މައްސަލަތައް  އޮވޭތޯ  އެކުލަވާލާފައި 

 އުސޫލަކުންތޯ  އަޅުގަނޑަށް ގައިމު ވެސް ވެބްސައިޓަކުން ނުފެނުނު. އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް ބަލާލިން ކޮބައިތޯ އޭގައި ކޮން

ގަވާއިދެއް   އެއްވެސް  ލިޔެވިފައި  ގޮތަކީ.  އޮތް  ޖެހިފައި  ހަމަ  އޮންނަ  އެ  އަވަސްކުރުމަށް  ލަސްކޮށް  މައްސަލަ  މި 

 އެބައޮތްތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

އެދިއްޖިއްޔާމު ލަސްކުރަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  މައްސަލަ  ގޮތަކީ  ގެންގުޅޭ  މަޖިލީހަށް  އޭގައި  މެންބަރުންގެ  އޭތި  ން 

ގޮތެއް ނިންމަމުން   އެއަށް  މަޖިލީހުން  މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުން އޭތި ބެލުމަށްފަހުގައި  އަންނާނީ އިނގޭތޯ. މެންބަރުންގެ 
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މެންބަރުންނަށް   ސީދާ  އޭތި  ބަދަލުގައި  ދޫކޮށްލުމުގެ  އަތްމައްޗަށް  ސްޓާފުންގެ  އެ  އިނގޭތޯ.  ވެސް  އަބަދު  ދާނީ 

ވީވަރަކުން  އައިސްގެން  ހަމަ  އެދުންތަކަށް  އެދޭ  ފަރާތުން  ދެ  ވީވަރަކުން  ފަހުގައި  ދިރާސާކުރުމަށް  އޭތި  މެންބަރުން   

ފުރުޞަތު ދީގެން ގެންދަނީ. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މި ފައިސާއާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކުގައި ދެ ފަރާތުގެ ވެސް  

 ނުގެންދެވޭނެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފައިސާ ހުރި ކަންތައްތަކަކީ  އަޑުއެހުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޑު އަހައިގެން ނޫނީ

؛ އެއީ ހިތުގެ ހިމަ ނާރަށް ފިތާފައި ދޫކޮށްލުން ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް. އެބަހުރި ހިޔަރިންގގައި އިނގޭތޯ ޓެކްސް ޕޭޔަރު

ން އެ ކަން ކޮށްފައި ޔައުމިއްޔާ  ނޫން ނީންނާނެ އުސޫލެއް ލިޔެވިފައެއް އިނގޭތޯ. ހަމަ މި ދެންނެވިހެން ހަމަ މެންބަރު

 ކުރެވިފައި އިންނާނެ މީތި ފަސްކުރަންޖެހުނީ މިހެންވެގެން ކަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ފާހަގަކުރެވޭ.   ދޭކަމަށް  ބަޖެޓެއް  އެކަށީގެންވާ  ހަމަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބަލައިލާއިރު  ބަޖެޓަށް    2019އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ފެންނަނީ   ބަލައިލާއިރުގައި  ހިސާބުތަކުން  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތް    10އަހަރު  ނިންމާފައި  މައްސަލަ 

މައްސަލަހެން. ދެން އަދި    2އިލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ނިންމިފައި މި އިނީ  ވަނަ އަހަރަށް ބަލަ   2018ކަމަށް. ދެން  

ބަލާއިރުގައި    2017 މަޢުލޫމާތަށް  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ބަލައިލާއިރު  އަހަރަށް  މި    2017ވަނަ  އަހަރަށް  ވަނަ 

ބަ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  މިންވަރެއް.  މަދު  އެހާ  ހަމަ  ނިންމިފައި  ބެހޭ  އިންދީ  ވަޒީފާއާ  ވެސް  ލާއިރު 

މައްސަލަތައް   ތިއްބަވާ. އެތާނގެ ރެކޯޑުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރު  މެންބަރުން ހަމަ އެބަ  ވެސް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި 

ދެން   ފާހަގަކުރެވޭ.  ގިނަކަމަށް  ހަމަ  ވެސް  ކޯޓުގައި  ސިވިލް  ފާހަގަކުރެވޭ.  ގިނަކަމަށް  ތަންކޮޅެއް  އަދަދު  ނިންމާ 

  10ހަމަ ތަންކޮޅެއް އޮޑް ގޮތަކަށް ފާހަގަވަނީ މިހާ މަދު މައްސަލަ، އެއީ ކީއްވެގެންތޯ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް    އަޅުގަނޑަށް

މައްސަލަ ނިމޭކަމުގައި ވަނީނަމަ އޭގެ މާނައަކީ މަހެއްގެ މައްޗަށް މައްސަލައެއް ނުނިމެއޭ. އެއީ ކީއްވެގެން އަސްލު އެހާ  

 ބޮޑަށް އެ ލަސްވަނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙައްމަދު ޙަސަން ޒުހައިރު މު

ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ސީދާ ތި މިވެނި އަހަރެއްގައި މިހެންމިހެން ވެފައި އިނޭ ދަންނަވަން މިހާރު އުނދަގޫ.  

އިތުރަށް ދެން ނޫޅޭނެ. އެއް   އިތުރު އެހެން ސަބަބުތަކެއް  މި ދެންނެވި ކަހަލަ ސަބަބުތައް އުޅޭނީ.  އެހެންނަމަވެސް، 

ދިމާވި ދެ ބޭފުޅުން އެއްކޮށް ރައްކާވެވަޑައިގެންނެވި އަހަރެއް. އަނެއް އަހަރަށް ދިމާވި އެ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި  އަހަރެއް  

ރައްކާވެވަޑައިގެން... އެކަށީގެންވޭ ތި ތަންތަން ތި ގޮތަށް އައިއްސަ ހުރުން ވެސް. ދެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވެފައި  
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ހަ މުޅިން  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  ތަންކޮޅެއް  އެއް  ހުށަހެޅުން  ބަޔާންތައް  ނަގާފައި  އިޖުރާއީ  ވެސް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  މަ 

ލަސްވެގެން އާދޭ. އޭގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ދިމާވީ އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ދިމާވި މީރާގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމު ފުދޭވަރަކަށް  

އެހެ އިނގޭތޯ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އައި  އުނދަގޫތައް  އެ  ސްޓާފުން.  ކުޑަވާނެ  ބަދަލުވި  ވަރަށް  މިހާރު  ންނަމަވެސް، 

ވަގުތުތައް   ހުސް  ދެއްކި  ވާހަކަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ފަރާތާ  ދެ  އެއީ  އައިސް.  މިހާރަކަށް  މިހާރު،  އަޅުގަނޑުމެން 

ރިކޯޑިންގއަށް   އަހަރުގެ  މި  ނުވާނެ.  ދިމަލެއް  މިހާރު  ގެންދަނީ.  މި  މިހާރު  ކުރަމުން  އެގޮތަށް ޝެޑިއުލް  ބަލައިގެން 

ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ހައިކޮށް އުޅޭނީ، މި ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި ވެސް އިނގޭތޯ. މި ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި ވެސް އުޅޭނެ    ބަލާއިރު 

ހަމަ   ބައްލަވަނީކީ.  ތި  ކަމެއް  އެއްޗެއް  ދުވަސްވަރެއްގެ  ކޮން  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ފަހަރެއްގައި  ރެކޯޑިންގ، 

ހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް، މި އަހަރަށް. ދެން ކުރީ އަހަރުތަކުގައި  ފުދޭވަރަކަށް މިހާރު ވެސް ވާނީ ނިމިފައި އިނގޭތޯ ހުށަ

 އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ ކީއްވެގެންތޯ ތިގޮތަށް ތި އަދަދު ތި އައިއްސަ އިންނަނީ ބަލާލަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ފެންނަ   އަޅުގަނޑަށް  އޭގެން  ދިރާސާކޮށްލީ.  ކުޑަކޮށް  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އިން  ނެރެފައި  ތިކޮޅުން  އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑު 

ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވުނު   2016ގޮތުގައި އަދިވެސް ހަމަ މި މައްސަލަތައް ލަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އަދިވެސް. 

ވަނަ އަހަރުގައި އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު ކަމަށް މި    16އަޑުއެހުން. މުޅި    18މެ  ކަމަށް މި އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކަނީ އެން

ދެން    18ދައްކަނީ   ބޭއްވިފަ.  ޖުމްލަ  މުޅި  އޮތީ  މި  ވަރުއޭ  އަޑުއެހުމެއް  މަހަކަށް  މާނައަކީ  ވަނަ    2017އަޑުއެހުމޭ. 

ވަނަ އަހަރު    2018އެބައޮތް. ދެން  އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު ކަމަށް    43އަހަރަށް ބަލާއިރު ދެން އަދަދު ތަންކޮޅެއް ގިނަ،  

ފެންނަނީ   މި  ބަލާއިރު  ރިޕޯޓަށް  އަހަރީ  ހަމަ  ކަމަށް.    20އަޅުގަނޑު  ބޭއްވުނު  އަހަރު    2019އަޑުއެހުން    41ވަނަ 

ސިޓިންގ   ޚާއްޞަކޮށް  ހުރީމަ  އަދަދުތަކެއް  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް.  ބޭއްވުނު  އަޑުއެހުން 

މި ސުވާލުތައް މި ކުރަން މި ޖެހުނީ. އެއީ ހަމަ ބޭއްވޭ ހަމަ އެންމެ ފުލްކޮށްތޯ އެ ބޭއްވެނީ. އަހަރަކަށް  މެންބަރެއްވީމަ  

ވާހަކަ. މުޅި    18އަޑުއެހުން ބޭއްވުނީމަ އެއީ ހަމަ ދެން ނިންމުމެއް ނޫން އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ.    18 އަޑުއެހުމުގެ 

ވާ މިންވަރުތޯ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބޮޑު ޓްރައިބިއުނަލެއް ހަދައިގެން  ހުރިހާ މައްސަލައިގައި. އެއީ ހަމަ އެންމެ އެކަށީގެން

މިކަން ކުރާވަރުގެ އަސްލު އެބައޮތްތޯއޭ އެކަން ކުރަންޖެހޭވަރުގެ މާހައުލެއް. ބޮޑު ޓްރައިބިއުނަލެއް ހަދައިގެން އަހަރަކަށް  

 ރުން.  މައްސަލަ އަޑުއެހުން ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ފީސިބަލްތޯއޭ އެގޮތަށް އެކަން ކު  18

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 
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  2019އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން މި ތި ބޭފުޅުން  

ނިސްބަތުން    ދައްކާފައި އަންނަން އޮތްއިރު   100ދައްކަވާފައި އަންނަން ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން %   30ވަނަ އަހަރުގައި %

އޮޑިޓެއް ނިމިއްޖިއްޔާމުން އެ ނިމިފައި   އަންނާނީ ވެސް މީރާއިން  މަދުކޮށް ކޭސްތައް އަންނަނީ އިނގޭތޯ. އަދި  ވަރަށް 

އަދި އޭތި މީރާގައި އިޢުތިރާޟު ކޮށްފައި އެ ވެސް ނިމިގެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ނިމޭ ވަރަކަށް އަންނަމުން ދަނީ. 

މަދުން ވަރަށް  ހިޔަރިންގތައް    ނިސްބަތުން  ހުންނާނީ  ބަލާފައި  ނިސްބަތަކުން  އެ އަންނަ  އައިއްސަ ހުރީ. އެހެންވީމާ، 

އިންތިހާއަށް   ކެންސަލްވުންތައް  ދެންނެވިހެން  މި  ވެސް  އެއްކޮށް  ޝެޑިއުލްތަކާ  އެ  ގޮއްސަ.  ޝެޑިއުލްކުރަމުން 

ހަ ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހުރެދާނެ.  ތިހެންވެފައި  ކަންތައް  ތި  ދާތީވެ  ވިސްނުމެއް  އަންނަމުން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މަ 

އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް އިރެއްގައި ކުރީ ދައުރު ވެސް އަދި ފަހުން މިދާ ދައުރުގައި ވެސް ލަސްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް  

ހަމަ   އިނގޭނީ  ދަންނަވާލަން  އެހެން  ސީދާ  ހުރެދާނެ.  ހުރެ،  ސަބަބުތަކާ  ކޮންމެވެސް  ކަހަލަ  މި  އިނގޭތޯ.  ނެތް 

ބަލަ އެއްޗެއް  ރެކޯޑްސްތައް  ސުވާލުގައި  އެ  ކުރީގެ  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އިލާފައި 

ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަނެއް ޓްރައިބިއުނަލާއި ދަށު ކޯޓުތަކާ އަޅާކިޔުއްވާލެއްވިއިރު ޓްރައިބިއުނަލުން މި އަޅަނީ ބެންޗު  

އިންޑިވިޖުއަލްކޮ އަރާނީ  ތަންތާ  ވިދާޅުވި  ތި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ޤާޟީ.  އެއް  ނުވަތަ  މެންބަރެއް  އެންމެ  ހަމަ  ށް 

އެހެން   ޖެހިދާނެ  ހިޔަރިންގ  ދުވަހުގެ  އެ  ދިމާވިޔަސް  ކަމެއް  ކަހަލަ  މިދެންނެވި  މެންބަރެއްގެ  އެންމެ  ތަފާތުވާނެ. 

 ދުވަހަކަށް ފަސްކުރަން ވެސް. އެކަހަލަ ކަންތައް ވެސް އާދޭ އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫ

ފާހަގަކުރެއްވި   ހަމަ    20ދެންމެ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އިންކަމަށް.  ހިނގާފައި  މައްސަލަ  އަހަރުގައި  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގައި    2020ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލު ވެސް ކޮށްލަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަމެއް. އެއީ  

ގިނައި ވެބްސައިޓަށް  ތަންކޮޅެއް  ވެސް  ފާހަގަކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އޮތްކަން  ގެންގޮއްސަ  އަޑުއެހުން  ން 

މައްސަލައެއްވަރު ނިމިފައި    9ނޮވެންބަރުގެ ނިޔަލަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވޭ ހަމަ    5އޮގަސްޓުން    25ބަލައިލާއިރުގައި.  

ގާތްގަނޑަކަށް   އެއީ  ކަމަށް.  މު  70އޮތް  މިވީ  ދެން  ތެރޭގައި.  އަޅުގަނޑުމެން ދުވަސް  ނުހިނގާފައި  އްދަތުގައި 

އޮއްވާ   ކައިރިވެފައި  މިހާ  ހަމަވާން  މުއްދަތު  ބެންޗުގެ  އަޅުގަނޑު    9ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ހަމަ  ނިންމީމަ  މައްސަލައެއް 

ދެކެވިއްޖެ   ގިނައިން  ވަރަށް  ތަކުރާރުކޮށް  ދެންމެ  އެ  ގިނަ    2020ހިތަށްއަރަނީ  ވަރަށް  ތެރޭގައި  އަހަރު  ވަނަ 

ތައް ބޭއްވިފައި އޮންނާނެއޭ. އެއީ އެ މަޤުޞަދަށްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީވެ  އަޑުއެހުން
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ކަމެއްތޯ އޮތް  ކޮށްފައި  ނިޔަތުގައި  އެ  އިމްޕްރެސްކުރަން  ބަލާއިރު  ؟ އަޅުގަނޑުމެން  ރެކޯޑުތަކަށް  ހުރި  ކުރީގައި  އެއީ 

 ރެވޭތީވެ އެހެން ހީވާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލު މި ކޮށްލީ އިނގޭތޯ.އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަން ފާހަގަކު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

އަސްލުގައި   އިނގޭތޯ.  އަހަރު    2019ނޫން  އައި  ނިމިގެން  ހުންނާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ތެރޭގައި  އަހަރު  ވަނަ 

ހުންނާނީ ހިޔަރިންގތަކެއް ހަމަ އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމަށް އައިއްސަ ބައެއް ހިޔަރިންގތައް ހުންނާނެ ހަމަ ރިޕޯޓިންގ  

އައި  އިނގޭތޯ.  ކޮވިޑު  އައީ  ހުއްޓާ  އިން  މަރުޙަލާގައި.  ނަގާފައި  މާހައުލު  އޮފީސް  މި  އޭރު  އަޅުގަނޑުމެން  އިރު 

އޮތީމަ   ލޮކްޑައުންގައި  ނޫން.  އެއްޗެއް  ހުރި  ކެޕޭސިޓީއެއް  ބޭއްވޭވަރުގެ  ހިޔަރިންގތައް  ދުރުން  ޕެކޭޖަކީ  އިންޓަނެޓް 

މީ އުޅެނީ  މި  ކުއްޔަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުގެންދެވުނު.  ކުރިއަށް  އެކަމެއް  ގޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ހެއްގެ 

އެޕާޓްމަންޓުތަކެއްގައި ޖަމްބު ގޭގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޖެހުނީ ދިރާގާއި ގުޅިގެން އިހަށް ނެޓް ވަރކެއް އަޅައި  

ހަމަ   އޮންލައިންކޮށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، އޮފީސްތަކަށް ނިކުމެލާނެ ފުރުޞަތެއް  އެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

އަވަހަކަ ހުރިހާ  ދިންހާ  ހުރި  ގެނެއްސަ  ނިމުމަށް  ކުރިން  އެޅުމަށްފަހުގައި  ނެޓްވަރކް  ގެނެސް  ދިރާގު  އަޅުގަނޑު  ށް 

ކޭސްތައް ހަމަ ނިންމަމުން ނިންމަމުން ގެންދިޔައިން ތި އަވަސްކުރަމުން ގެންދިޔައިން. އޭގެ ކުރީ އަހަރު ހިޔަރިންގތައް  

ގޮ  ރިޕޯޓަށް  އެއްޗެއްސާއި  ހުރި  ކުޑައަޑިވެފައި  ދިޔައީ  ބޭއްވި،  ތި  އެއްޗެހިތައް  އެ  އިނގޭތޯ.  އެއްޗެހިތައް  ހުރި  އްސަ 

ނޯންނާނެ   ތެރެއިން  ޓްރައިބިއުނަލް  މިހާރު  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބައްލަވާލެއްވީމަ  އެކޮޅުގެ    2018ނިމިގެން.  ގެ 

ނީ އޭގެ ކުރީ  ގެ ކޭސްތައް ހުންނާ  2020ގެ ބައެއް ކޭސް ހުންނާނެ ނުނިމި. ދެން   2019އެއްވެސް ކޭހެއް ނުނިމިއެއް. 

އަޅުގަނޑަށް   އެންމެ  ކޭހެއް.  މިތާ  ނުދާނެ  ދުވަހެއްވެގެން  ގިނަ  އަހަރަށްވުރެން  ދެ  އިނގޭތޯ.  ނޫޅޭނެ  ކޭހެއް  ކޮޅުގެ 

ރަށެއްގެ   ތަންކޮޅެއް ދިގުލައިގެން ދިޔަ ކޭހެއް އުޅޭނެ. އެއީ ރާއްޖެތެރޭ  ޤަބޫލުކުރެވިފައި އިންނަނީ އެހެން. އެއް ކޭސް 

ކޮށްގެ އޮޑިޓް  ހާޒިރުވެގެން  ފިހާރައެއް  މީހާ  ފިޒިކަލީ  ހަމަ  އޭރު  ބޭނުންވޭ  އޯނަރު  ފިހާރަ  އެ  ކަމެއް.  ހިނގި  ން 

ބަޔާންތައް   ލަސްވުންތަކެއް އައި.  އެކަހަލަ  އިނގޭތޯ.  ކޮންމެފަހަރަކު ވެސް ހިޔަރިންގއަށް  ގެންދިޔައީ. މާލެ އަންނަން 

ކޭސް ތަންކޮޅެއް ދިގުލައިގެން ދިޔަ. އެ ނޫނިއްޔަކާ  ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅާއަށް ކުޑަކޮށް ލަސްވުންތަކެއް އައި. އެ  

 ނުދާނެ. 
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އަޅުގަނޑު ދެން ހަމަ ފަހު ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ވެސް ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ހައި ކޯޓުން ނެރޭ  

އަޅުގަ ދެން  އުޅެން.  ކިޔާ  އޮތުމާއެކީގައި  ޙުކުމްތައް  ވެސް  އިންޓަރވިއު  މި  ދެން  ކަމެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ހަމަ  ނޑަށް 

ހައި   ނިންމުންތައް  މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ހިސާބު ހަދާލިން.  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު 

 % އެއްޗެހީގެ  އިސްތިޢުނާފުކުރާ  ކޯޓަށް  ހައި  ކުރީމަ  އިސްތިޢުނާފު  ދެން  ވަ   80ކޯޓުގައި  ގާތްގަނޑަކަށް  ރު 

ހިނގާ.    70އެހެންނޫނީ % ކިޔަމާ  ގޮތާއި    80،  70އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވެސް  އަބަދު  ޕަސެންޓު 

ވަރަށް   މިއީ  ބޮޑު،  މިހާ  ކޮބައިތޯ  އެ  އެއްޗެހީގައި.  އެޕީލްކުރާ  އެއީ  ހުންނަނީ.  ނިންމާފައި  ކޯޓުގައި  ހައި  ދެކޮޅަށް 

 ޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެ ހައި ކޯޓު ގޯހީތޯ އެ ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ މިވަނީ. ފަސެންޓޭޖެއްގެ ވާހަކަ އަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

ތިއަށް ކީކޭތޯ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. ދެން އެ މައްސަލަ ބައްލަވަން ތިބޭ ބެންޗެއްގެ ވިސްނުންފުޅު ކަންނޭނގެ ބޮޑަށް  

އަޅުގަނޑު ހިނގާފައި  އޭގައި. ދެން  ކަން  މަރުޙަލާގައި  އޮޑިޓު  ބަލަނީ  ފުރަތަމަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ކުރިން   ދެންނެވިހެން 

ހުރި ގޮތް. އޭގެ ކަލްކިއުލޭޝަންތަކާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ކަން ހިނގާފައި  ހުރި ގޮތް. މިސާލެއް،  

ދެއްވާ. މިސާލަކަ  ކުންފުންޏެއް  ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު  ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް ޓަކައި  ށް އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެން   ދެއްތޯ  ނުކުރޭ  މަނައެއް  ގާނޫނުތައް  ރާއްޖޭގެ  ހަދަން  ރިސޯޓު  އުފައްދާއިރު  އިނގޭތޯ.  އުފައްދަނީ 

ކަމަކު ކެޕިޓަލަކީ  ރުފިޔާ ލައިފިއްޔާ އެއީ ރަޖިސްޓްރީވެގެން ދޭ ދެއްތޯ ކެޕިޓަލް ރިސޯޓު ހައްދަން. އެ  2000ކެޕިޓަލަކަށް  

އޯކޭ  2000 ތަރައްޤީކުރަނީ.  ރިސޯޓު  ނަގައިގެން  ނަގަނީ  މި  ލޯނު  އަތުން  ރައްޓެއްސެއްގެ  އަޅުގަނޑު  ދެން   .

ދެނެވަޑައިގަންނަވަންތޯ   އެކަމަކު  ބަލާފާނެ.  ގޮތުގައި  ލޯނެއްގެ  އެއީ  ޓަކައި  ދެނެގަތުމަށް  ޕްރޮފިޓް  އެކައުންޓިންގ 

ދެނެގަތުމަށް   ޕްރޮފިޓް  ގޮތުގައި.  ޓެކްސެބަލް  އިކުއިޓީއެއްގެ  ބަލަނީ  އެއީ  ނުބަލައޭ.  ގޮތުގައި  ލޯނެއްގެ  އޭތި  ޓަކައި 

ސިފަތަކެއް   ކަހަލަ  ވަކި  ވެއްޖިއްޔާމުން  ލޯނެއް  ކޮންވެންޝަންތައް.  ޓެކްސް  ތަފާތު  މޮޑިއުލްގެ  އޯ.އީ.ސީ.ޑީ  ބައްލަވާ 

ދައްކަ ބަރާބަރަށް  ޕޭމަންޓް  އިންނަންވާނެ.  ޝެޑިއުލެއް  ޕޭމަންޓް  ގެރެންޓީއެއް  އެބަހުރި.  އޭގެ  ދާންޖެހޭނެ.  މުން 

އޮންނަންޖެހޭނެ. މޯގޭޖެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. މިކަހަލަ ސިފަތަކެއް ނެތި އެބަ ކުޑަކުޑަ ކެޕިޓަލެއް ލާފައި ދެން މި ނަގަނީ  

އެއްޗެހި   ދައްކާ  އިންޓްރަސްޓަށް  އޭނަ  އޯކޭ،  ވަނީ.  ކިހިނެއް  ލާރި.  ތަރައްޤީކުރާނެ  އެތަން  ސިފައިގައި  ލޯނެއްގެ 

ބޭނުންކޮށްފާނެ. އެކަމަކު  ކޮސް އެގޮތަށް  އޭތި  ޓަކައި  ދެނެގަތުމަށް  ކަނޑާލެވޭނެ. އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފިޓް  ގޮތުގައި  ޓުގެ 

އިނގޭތޯ.  ބަލާނެ  ދިމާލެއް  ހުރިހާ  މިކަހަލަ  މިކޮޅުން  އެހެންވީމާ،  ތަފާތު.  ޓަކައި  ދެނެގަތުމަށް  ޕްރޮފިޓް  ޓެކްސަބަލް 

ޢީ ކޯޓުތަކުން ބަލާނީ ގާނޫނީ ބަޔަށް އެކަނި ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. ވަކި ތަނެއް  ބަލާފައި ވަންނާނީ. ފަހަރެއްގައި ޝަރު
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ތި   އެހެންވީމާ،  ނޭނގޭ.  ދަންނަވާކަށް  ވެދާނެ.  ވެސް  ގޯސްކަމަށް  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޫން.  ގޯސްކުރަނީކީ 

ބަލާ މިންގަނޑުތައް އަޅުގަނޑު މި  ސުވާލުގެ ޖަވާބު މިހެންނޭ ދަންނަވާކަށް އަޅުގަނޑަށް ދަތި. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން  

 އިޝާރާތްކޮށްލީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ގެ ކުރީގެ    2018އަޅުގަނޑު ދެން ހަމަ އަނެއްހެން ސުވާލެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި މިހާރު  

ވެސް  މައްސަލަތައް މިއަދު  އެއީ  ކަމެއް  ފާހަގަވާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ހުންނާނީ.  ކަމަށް  ނިމިފައި    4ގެ    18 

އެ   ނިމުނީމަހެން  މައްސަލަތައް  އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނިމުނު.  އަޅުގަނޑަށް    18މައްސަލައެއް  ދެން  ނިމުނީ.  އެ 

އޮތީމަ އެ ނުކުތާ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ އިނގޭތޯ ކޮމިޓީގެ    ފާހަގަމިވީ މި ދެންނެވިގޮތަށް މީގެ ކުރީގައި އެހެން ފާހަގަވެފައި

 ސަމާލުކަމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

އެއާއި ގުޅިގެން އެއްޗެއް ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެތޯ އަޅުގަނޑަށް. އަޅުގަނޑު އަސްލުގައި އެ އެއްޗަކީ މިއަދު އެ  

އޭގައި   އޭތި ނުނިންމާނަން  ނިމުނަސް އަޅުގަނޑުމެން  ނިމިފައި ހުރި އެއްޗެހި އިނގޭތޯ. އަދި ރިޕޯޓު  އެއްޗެހި ރިޕޯޓު 

ނުކުތާތަކާއި ގާނޫނީ  ހުރި  އަދި  ހަވާލާދީފައި  ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި  އެހެން  ބައެއް  ހުންނާނެ  ބައެއް  ބޭރުގެ  އަދިވެސް   

ރީޗެކްކުރަން   އެއްޗެހި  އެ  ބަލައި  އެއްޗެހި  އެ  ތަންތަން  ކަހަލަ  މޮޑިއުލް  އޯ.އީ.ސީ.ޑީ  މިދެންނެވި  އެކިއެކި  ބޭރުގެ 

ތަކެއް އެއީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ނިންމާލުމަށް ޓަލައި. ކުރިން ނިމިފައި ހުރި އެއްޗެހި

 ރަނގަޅު ޙުކުމް އިވިގެން އެ ދިޔައީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި. އެއަށް ކަންނޭނގޭ ތި އިޝާރާތްކުރަނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު. މިވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  ކެންދޫ
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އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލެއް ގޮތުން ކުރަން ބޭނުންވަނީ އަންރިއަލައިޒްޑް ގެއިނެއްގެ ވާހަކަދެއްކެވީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ  

ކިހިނެއްތޯ   ޒުހައިރު  ގެއިނެއްގައި  އަންރިއަލައިޒްޑް  މިހާރު  ގުޅިގެން  އެއާއި  ބޭނުންވީ  ޤަބޫލުކުރައްވަނީ  އަހާލަން 

 ؟ ކޮންއިރަކުތޯ އިންސިޑެންސް އޮފް ޓެކްސް އެރައިޒްވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ގާނޫނުތަކާއި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުން ދެއްތޯ. ބައެއް  

 ބުނެދީފައި އަންރިއަލައިޒްޑް ގެއިނެއް ކިހިނެއްކަން ޕޯސްކުރަމުން ގެންދާނީ އިނގޭތޯ.   ޤައުމުތަކުގައި އެބަހުރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އަންނަނީ   ތި  ހިސާބު  މައްސަލަޖެހޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ތިއީ  އޮތްގޮތް،  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު  މިދަންނަވަނީ  އަޅުގަނޑު 

އެ އަންރިއަލައިޒްޑް  އިނގޭތޯ.  ހުރިގޮތުން  ގާނޫނުތައް  އޮތް  މި  މިހާރު  ރާއްޖޭގެ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ހެންވެ 

؟ އެއީ ޓެކްސް ލެވީ ކުރެވޭ އެއްޗެއް ހެއްޔޭ؟ ގެއިނެއްގައި އިންސިޑެންސް އޮފް ޓެކްސް އެރައިޒްވަނީ ކޮންއިރަކުހެއްޔޭ

 އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ބަލަން.  އެއާއި ދޭތެރޭގައި ޒުހައިރު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

އޭގައި އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ އަންރިއަލައިޒްޑް ހާލަތުގައި ޓެކްސް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ، ނެގިގެން  

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށް  އަންނާނީ.  ޓެކްސް  އޭއްޗަށް  ކަމަށް  ހިސާބުން  ރިއަލައިޒްވާ  އޭތި  ކަމަށް.  ނުވާނެ 

ކަންނޭ ދަންނަވާލިއްޔާ  މިސާލެއް  ވާގޮތަކީ،  ކުޑަކުޑަ  ކޭހުގައި  މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  ވެސް.  ފަސޭހަވާނީ  ނގޭ 

މީހުން   އެ  ބޭނުމަށް  ބެންކުތަކުގެ  އިނގޭތޯ،  އަހަރުގައި  އައި  ބަދަލު  ރޭޓަށް  ޑޮލަރ  އެއްކަލަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ގަވާއިދު އެމް.އެމް.އޭ  އެހެންނަމަވެސް،  ފައިސާއިން.  ބޭރު  ތައްޔާރުކުރާނީ  ސްޓޭޓްމަންޓް  ބުނާގޮތުން  ފައިނޭންޝަލް   

  1އެމް.އެމް.އޭއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ދިވެހިރުފިޔާއަށް ތަރުޖަމާކޮށްފަ. މިއީ ބެންކުގެ އެސެޓެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ ޖަނަވަރީ  

އަހަރުގެ    12.85ޑޮލަރު ކަމުގައިވަނީނަމަ މިއީ    1ގައި، މިއީ   ޑިސެންބަރުގައި މީގެ    31ލާރި އޭރުގައި. އެކަމަކު އެ 

ގެއ15.42ިއަގަކީ   އެ  .  ނުލިބޭ  އޭނައަކަށް  ދެއްތޯ.  އަންރިއަލައިޒްޑް  ގެއިން  އެ  އެތާނގައި.  ދެއްތޯ  އެބައިން  ނެއް 

ދައްކައިފިއްޔާ ޕްރޮފިޓް ދައްކާނެ ދެއްތޯ އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު  ؟ އެއްޗެއް. އޭނަ އޭތި ޕީ.އެލް އެކައުންޓުގައި 

ގޮތަށް ނަގާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ގާނޫނުތަކަކު ނެތް. އެކަމަކު  މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުގެ ބުއްދި ޤަބޫލެއް ނުކުރެއޭ އަދި އެ

ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައި އިންނަ ބެންކުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދެއް އިނދޭ އިނގިރޭސިބަހުން އިންނަ އެއްޗެއް.  
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ދަންނަވާ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ، ސީދާ  ނެރެފަ.  އުސޫލުތަކެއް  އެބަހުރި  ވެސް  ބޮޑަށް  އެމް.އެމް.އޭގައި  ނޭނގޭ،  ކަށް 

އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ އެ ކޭސް ނިމިގެންދިޔައީ ދައުލަތާ އެއްކޮޅަށޭ އެ އުސޫލުތަކާއި އެއްޗެހި. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ  

ޓްރައިބިއުނަލްގެ   އެހެންނަމަވެސް،  އިތުރުވާންޖެހެނީ.  ޓެކުހަށް  އޭތި  ހިސާބުންނޭ  ރިއަލައިޒްވާ  ޤަބޫލުކުރަނީ  ޒާތު 

 ން ދަނީ ބެންޗުގެ މެޖޯރިޓީއަށް. މައްސަލަތައް ނިމިގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ޓެކްސް   ރާއްޖޭގައި  ވެސް  ދަންނަވާލަންޖެހުނީ  މި  މިހެން  އަޅުގަނޑު  ލިބިއްޖެ.  ޖަވާބު  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ، 

ޓެކްސް   ސާފުބަހުން  ހަމަ  ގާނޫނެއްގައި  އެކްސްޕްރެސްލީ  އެއްޗެއް،  ނެގުމުގައި  ނެތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  ނެގޭނެ 

އެހެންވީމާ،   އިނގޭތޯ.  ގޮތް  ދާ  ނިމިގެން  ކަންތައްތައް  ޓްރައިބިއުނަލުން  މިހާރު  އެނގިއްޖެ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ، 

ގައި  އަޅުގަނޑު މި ސުވާލު މި ކުރީ ވެސް. ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެއް، ކީއްކުރަން ރާއްޖޭ

 ؟ ބަހައްޓާ ތަނެއްތޯ އެއީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

ފުދޭވަރަކަށް   ގޮއްސިއްޔާމުން  ކޯޓުތަކަށް  މަރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ  އިނގޭތޯ.  ކޯޓެއް  އިދާރީ  ޓްރައިބިއުނަލަކީ  އަސްލު 

މެންބަރުންގެ   އެހެންނަމަވެސް،  އަވަސްކުރުން.  ބޭނުމަކީ  މައިގަނޑު  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ލަސްވެގެންދާނެ 

ދިމާ ލަސްވާތީވެ. ލަސްވާން  އެބައޮތް  އިޝާރާތްކުރަނީ. ލަސްވަންޏާ  ކަންބޮޑުވުން  މި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ވި ސަބަބުތައް 

މައްސަލަތައް   އަސްލު  ބޭނުމަކީ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ބޭނުމަކީ.  މައިގަނޑު  އެއީ  އިނގޭތޯ.  އެއީ  ސަބަބުތައް  ލަސްވާ 

 އަވަސްކުރުން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އަޅުގަނޑުމެ ކަމެކޭ  ކުރިން  ބޮލަށް ވެއްޓޭވަރު  އުޑު  ލައިވްކޮށްފިއްޔާ ހަމަ  ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމެއް  އަޑުއަހަނީ ސުޕްރީމް  ން 

އެއީ އިނގޭތޯ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހަމަ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކާ އުޅުނު. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު  

މާ ބޮޑު ކަމެއް ހިނގަނީ. ރާއްޖޭގައި ދުނިޔެ ހަމަ މިއޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަނެއްހެން  މި އޮތް   ވެސް ހަމަ 

ހިނގަނީ، ރާއްޖެ ވެސް މި ހިނގަނީ. އުޑެއް ވެސް ބޮލަކަށް ނުވެއްޓޭ. ޤައުމީ ސަލަމަތަކަށް ވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް.  

ސުޕް އެކަމަކު  އުޅެނީ،  މި  ނޭނގިގެން  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހިނގަނީ.  އޮތް  މި  ރަނގަޅަށް  ކޯޓުގެ  ހަމަ  ރީމް 
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މައްސަލަތައް   ކޯޓުގެ  ނުހިނގާ، ދަށު  ލަސް  ހަމަ  މައްސަލަތައް  ކޯޓުގެ  ނިމޭ. ހައި  އެބަ  ވެސް  އަވަހަށް  މައްސަލަތައް 

އަޅުގަނޑަށް   އެހެންވީމާ،  ހިނގާ.  އެބަ  ވޭ  ވެސް  އަވަސް  މައްސަލަތައް  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  އެހެންވީމާ،  ނުހިނގާ. 

އަހަރު ވަންދެން ޓެކްސް    2އަހަރު    1ލުކުރަން މައްސަލަތައް ލަސްވާ، މިސާލަކަށް  ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ އަނެއްހެން ޤަބޫ

އެހެންވެ   ނުކުރެވޭ.  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ލަސްވުން  މައްސަލައެއް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް 

އިނގޭތޯ ދައުލަތަކު މި ސުވާލުކުރީ. ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ ދައުލަތަށް  ން ޓެކްސް މި ނަގަނީ އެ ޓެކްސް  އަޅުގަނޑު 

ނުދައްކައިފި ކަމަށްވާނަމަ މީހަކު ޖަލަށް ދާނެކަމުގެ ނޫނިއްޔާ ޖުރުމަނާ ކުރާނެކަމުގެ ނޫނިއްޔާ އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރާނެ  

ގެއްލުމެއްދީ އޭނައަށް  ހޯދަފާނެ  މުދާތަކެއް  ހަމަ  އަތުން  މީހަކު  ގޭންގަކުން  އެގޮތަށް  ބިރުދައްކައިގެން. ހަމަ  ފާނެ  ކަމުގެ 

ގޭންގަކުން މިގޮތަށް ބިރުދައްކައިގެން ފައިސާ ނެގުމާއި ދައުލަތުން   ކަމުގެ ބިރު ދައްކައިގެން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި 

 ؟ ޓެކްސް ނެގުމާ ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

بينهم  شورى  ޝަރީޢަތުގައި   وأمرهم  އަޅުގަނޑުމެން  ތިބެނީ  އެހެންވީމާ،  ދޫކޮށްލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް   

މަސްލަޙަތެއް   ބޭނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަޝްވަރާކޮށްގެން  މަޝްވަރާކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ގެންނަން. އެހެންވީމާ، އުސޫލު ހެދިގެން، ގަވާއިދު ހެދިގެން، ގާނޫނު ހެދިގެން ނަގާ އެއްޗެއް  

ހަކީ އިނގޭތޯ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް.  ޓެކު

وأمرهم  އެހެންވީމާ، އެއާއި ގޭންގައި މިއާއި ތަފާތު މި އޮތީ އުސޫލުތަކުން ހެދިފަ. އަމުރު ވެސް އެ އޮތީ އައިސްފަ.  

بينهم ދިރިއުޅުމަށް  شورى  ކަނޑައަޅައިގެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުސޫލުތައް  މަޝްވަރާކުރަން  މަސްލަޙަތު  ބޭނުންވާ   

 ކުރިއަށް ދާށޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އެއްޗެއް.   ކުރެވިފައިވާ  ޙުރުމަތްތެރި  މުދަލަކީ  ކުރެވިފައިވާ  هللا މުސްލިމެއްގެ  ޙުރުމަތްތެރި  އެބަވޭ  ވަތަޢާލާ  ސުބުޙާނަހޫ 

ޗެއް ކަމަށް. އެހެން އެއްވެސް މީހަކު އެމީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އެ މީހެއްގެ މުދަލެއް ނުނެގޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  އެއް

އެދިގެން   ބޮލުން  ލޮލުން  ރުހިގެން  މީހުން  އެ  ކޮންމެހެން  މީހުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެކަމަކު 

މުންގެ މުދާ އެގޮތަށް މިސާލަކަށް ކިހިނެއްތޯ ޖަސްޓިފައި ކުރެވެނީ އެގޮތަށް އެ  ދައްކާ އެއްޗެއްހެން. އެހެންވީމާ، މުސްލި
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ބިނާކޮށްފައިތޯ ޖަވާބުގެ އިތުރުން  ؟ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި ނަގަން. ކޮން ބޭސިސްއެއް ކޮންކަމަކަށް  ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި 

 ބެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ.ގެ ބޭރުން އެހެން ޖަވާ  وأمرهم شورى بينهمއަޅުގަނޑު ބޭނުން. ހަމައެކަނި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމައަކާ ތި އަންނަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގައި ހުރިހާ ކަމެއް  

މަ ހުރި  އެނގިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސްދަރުތަކުން  ދީނުގެ  އަންނަނީ  މި  އެބައިބައި  ވެސް  ތެރެއިން.  ޢުލޫމާތުގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައި މިހިރީ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާތަކުން. މި ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާތައް އަދި  

އަތު ރައްޔިތުން  އޮތިއްޔާމުން  ދަތިވެފައި  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ދައުލަތެއް  ފަތުވާދެއްވާފައި  އެބަހުރި  ވެސް  ން  ކުރީގައި 

ނެގޭނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ޝެއިޚު ގަރުޟާވީގައި އިންނާނެ ފިޤުހުއްޒަކާތު ކިޔާ ފޮތެއް. ބައްލަވާލައްވާ. ބާބެއް އިންނާނެ  

ވަކިން ކަނޑައަޅާފައި ޒަކާތް، ޓެކުހުގެ ނަމުގައި. އޭގައި ބުނާނެ ދައުލަތް ނިކަމެތި ހާލުގައި އޮތޮއްޔާމުން ރައްޔިތުންނަށް  

ޓަކައި   އުޅޭ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ތަފާތުވުން މައްސަލަތައް  ޚިޔާލު  އައިއްސަ އޮތް  ކުރެވޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، ޝަރުޢީގޮތުން 

 ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އަޅުގަނޑު   އެހެންނަމަވެސް،  ކިޔަން.  ނުއެއް  ރަޢުޔެއް  ގަރުޟާވީގެ  ސީދާ  ގިނަ  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި 

އެކަމަކު   ނެގޭނެއޭ.  ޓެކްސް  ޓަކައި  އަރައިގަތުމަށް  ހާލަތަކުން  އޮތް  އެ  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ރަޢުޔަކީ  ޢިލްމުވެރިންގެ 

 ؟ފައި ނުވާގޮތަކަށް މި ނަގަން ކިހިނެއްތޯ ޖަސްޓިފައި ކުރެވޭނީއިންޑެފިނިޓްލީ ވަކި މުއްދަތެއް ނޭނގެއޭ ކަނޑައެޅި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

ނެގޭނެއޭ.   އޮންނައިރު  ހާލަތުގައި  ނުކުޅެދުންތެރި  ދައުލަތް  އެއީ  ވާހަކަދައްކާފަ.  ހުރި  ވެސް  ގަރުޟާވީ  ތި  ރަނގަޅަށް 

ނުވާނެ ނެގިގެން  އަރައިގަތީމަ  އެ  އިނގޭތޯ.  އެކަމަކު  ކުދިކުދި  އޭ  މިއީ  އަޅުގަނޑު  ދިރާސާއެއް،  ކުޑަކުޑަ  އަޅުގަނޑު 

ދިރާސާ ހަދާ މީހެއް. އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު މި ވާހަކަދަންނަވާލަން. ޓެކްސްތައް ފެށިގެން  

ޖީ.އެސް ކުޑަކުޑަ ދިރާސާއެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުން އަތުން  އައިއިރު އަޅުގަނޑު ހަދާލިން  ގޮތުގައި  .ޓީ 

ޖީ.އެސް.ޓީގެ   ހަމައެކަނި  ވަކިކޮށްފައި  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ދުވަސްވަރު  އޮތް  އޭރު  ވެސް  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  އެއީ  އެތި.  ނަގާ 

އެ ދިރާސާ. ކިހާވަރެއްތޯ    2013،  2012ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނީ، އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ   އަޅުގަނޑު ހަދާލީ  އޭ 
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ހޯދުމަށްފަހުގައި  ޖީ.އެސް.ޓީގެ   އަދަދު  އެ  ޖީ.އެސް.ޓީ.  ޖެނެރަލް  އަތުން  ރައްޔިތުން  އިންނަނީ.  އައިސްފައި  ގޮތުގައި 

ކޭޝްގެ   މީހުންނަށް  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ކޭޝް،  ދޭ  ރައްޔިތުނަށް  ސަރުކާރުން  ޑައިރެކްޓްކޮށް  ބަލާލީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ފޮތް، މިވެނި އެއްޗެ  ގޮއްސަ ބައިވަރު ސަބްސިޑީތަކާއި އެއްޗެހި  އިތުރަށް ބޭސްފަރުވާ، ސްކޫލު ކުދިންގެ  އް، ބްލާބްލާ 

އަދަދަށްވުރެ   އައި  ގޮތުގައި  ޖީ.އެސް.ޓީގެ  އަޅާބަޅާއިރުގައި  އެއީ.  ދެއްތޯ  ކޭޝްތަކެއް  ދޭ  ޑައިރެކްޓްކޮށް  އެބަދޭ. 

ބޮޑު. އެހެންވީމާ  2މިދެންނެވި   މަތި،  އެތި  ޑައިރެކްޓް  އަދަދު  ކޭޝްގެ  ދީފައި  ދައުލަތުން  ވެސް  ، އަޅުގަނޑު އަހަރު 

ހިމެނޭ   އެންމެން ގޭގައި  ވިޔަފާރިން    5އުފެދޭ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާގެ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ  މީހުން ނަމަވެސް 

 % ބައްޕައާ    6ލިބޭ  އާއި  މަންމަ  އަޅުގަނޑުގެ  އުޅޭ  އާއިލާގައި  ބަހައްޓާފައި  ލާ  ދޭން    65ފޮއްޓަކަށް  އަހަރުވީމަ 

ޔާ ދެވޭނެތޯ، ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޤައުމުގެ އެންމެންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ  ރުފި  5000ހިފާލައިފިއްޔާމުން އޭގެ  

  5000އަހަރުވީމަ އޭގެން ނަގާފައި    65ފޮއްޓަކަށް ލާފައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ކާފަ އާއި މާމައާ    6ވިޔަފާރީގެ % 

ދޭ އިތުރަށް ވެސް އެ މީހުންނަށް. އެކަހަލަ  ދެމުން މި ގެންދަނީ. ދޭއިރު ވެސް އޭގެން ނުވީމަ އަނެއްކާ ދައުލަތުން އެބަ

 ކަމެއް މި ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެ މިންގަނޑަށް ބަލާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ނެގޭނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ދައުލަތަކުން ތި ޟަރޫރީ ހާލަތު ނުވަތަ ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި ޓެކްސް  އެންމެ ފަހު ސުވާލު. މިހާރު އިސްލާމީ  

މުއްސަންޖަކަސް ފަޤީރަކަސް   ބެލުމެއްނެތި  އަނެއްހެން ބޮލަކަށް ކަނދުރާއަކަށް  އޯވަރއޯލްކޮށް  އަހަރުވީމަ    65ނަގާފައި 

މުއްސަ ނާސްތާ،  ނެތި  ބެލުމެއް  ފަޤީރަކަސް  މުއްސަންޖަކަސް  އެއްޗެއް،  ލިބޭ  ނެތި  އެ  ބެލުމެއް  ފަޤީރަކަށް  ންޖަކަށް 

ކަމަށްތޯ   ޖަސްޓިފައިވާނޭ  ހަމަ  ވެސް  ބަހަން  ފައިސާ  އެ  އެގޮތަށް  ކިހިނެއްތޯ،  ދޭތެރޭގައި  ދިނުމާ  މިހެން  އާސަންދަ، 

 ؟ތިވިދާޅުވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

މުއްސަނދިންނަށް އިނގޭތޯ.  ދެކޮޅު  ތިއާއި  އަޅުގަނޑު  ދެއްތޯ.    ނޫން.  ދިރިއުޅެވޭނެ  އަމިއްލައަށް  މުއްސަނދިކަމުގައި 

ދައުލަތުގެ ފަޤީރުކަމަށް ޓަކައި ނެގޭ އެއްޗެއް އެއްޗަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ރެގިއުލޭޓްކުރާ ބޮޑީތަކުން އެބައިބައި ޖެހޭނީ  

ފައި ޓެކްސް  ހަމަ  ދެކޮޅު. މުއްސަނދިންނަށް  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ. އެއާއި  ގެންދަން  ޚަރަދުކުރުމާ  ވަކިކޮށްގެން  ސާއިން 

 ދެކޮޅު އިނގޭތޯ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޙަސަން ލަޠީފް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑު ކުޑަކަމެއް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އިތުރަށް ގެންނާނަން. ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ  

ޓޯޓަލް   އެކުގައި  ވެސް  ޖަވާބާ  ތަންކޮޅެއް    10ސުވާލާއި  ސިރާޖު  ނެތީމަ  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުންގެ  ދެން  މިނިޓު. 

 ވީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކުރިއަށް ގެންދަވާ!  ގިނަވަގުތު ނެންގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

ވަރަށް   ވެސް  ޖަވާބު  އެދެނީ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ދަންނަވާނަން  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ސުވާލު  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ތަމަ ސުލުވާލަކީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ކުރުކޮށް ދެއްވަން އިނގޭތޯ. ދެ ސުވާލު އޮތީ. ފުރަ

މައްސަލަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބައޮތް އެވްރެޖުކޮށް މި ދެންނެވީ.    3ބެލޭ މައްސަލަތައް އެއީ  

އެއީ   ވެސް  ވަގުތު  ހޭދަވާ  ބެލުމަށް  އެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ކަމަށް  އަހަރާ    2އަހަރާއި    1ދެން  މުއްދަތެއް  ދެމެދުގެ 

މުޙައްމަދު   ޒުހައިރު  ޙަސަން  ކަމަށް  ލަސްވާ  މައްސަލަ  އެބަލިބޭ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ؟ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ ލަސްވާކަމަށް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  އެހެން  ؟ މައްސަލަތައް  ދެން 

އެ ކަންކަން    ކަމަށްވާނަމަ  ވަކި  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ހަމަ  ވަކިން  ކޮބައިތޯ  ކަންކަމަކީ  އަވަސްކުރެވޭނެ  މައްސަލަތައް 

ވިދާޅުވެދެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން މައްސަލަ ލަސްވާ ސަބަބު މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެއްޖެ.  

އެ ނޫން.  ބޭނުމެއް  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑު  ސަބަބު  ވަންޏާ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް  ލަސްވާ  އާއި  ލަސްވޭތޯ  ހެންނަމަވެސް، 

 ޝުކުރިއްޔާ.؟ އަވަސްކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 
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އެދެން.  2މައްސަލަ    1ދެން   ހުއްދައަކަށް  ދަންނަވާލުމުގެ  އެއްޗެކޭ  އެއަށް  ކުޑަކޮށް  ވިދާޅުވާތީވެ  އެއީ    މައްސަލައޭ 

މައްސަލަ ކަންނޭނގޭ    2ވަނަ އަހަރުގައި ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ ވެސް    2012ފުރަތަމަކޮޅުގައި، އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ  

އެކަންތަކުން އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، އޭރު   ނިމި  އޮޑިޓެއް  ނިމި  ކުރީކޮޅުގައި އަހަރު  ފެށުނުތާ  ޓެކްސް  އިނގޭތޯ. އެއީ 

އަދަދު ވަރަށް މަދު އިނގޭތޯ. ވަ މަދު. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް    100ކިން ޚާއްޞަކޮށް %އައި  ދައްކާފައި އަންނަންޖެހޭތީ 

ވަންޏާމުން ނިމެމުންދާ މައްސަލަތައް ވެސް އޮންނާނީ މަދުކޮށް އިނގޭތޯ. ދެން މިދެންނެވިހެން ލަސްވުންތަކެއް އެބައުޅޭ  

ތެރެއި މިދެންނެވިހެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ލަސްވުންތަކަކީ ކުރިން  ނޫން.  އިނގޭތޯ. އެ  މައްސަލައެއް  ން ހަމައެކަނި އޮތް 

މިކަންތައް   އެއްކޮށް  އެއްބާރުލުމާ  ޚަސްމުންގެ  ފަރާތުގެ  ދެ  އެކަންޏަކު.  މެންބަރުން  ނުނިންމޭނެ  ޓްރައިބިއުނަލަކަށް 

 ނިމެނީ. އެހެންވީމާ، ދެ ފަރާތުގެ ޚަސްމުންގެ ވެސް ހަމަ ލަސްވުންތަކެއް ގެންގުޅޭތީ ލަސްވެފައި އިންނަނީ އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

ކޮބައިތޯ   ކަމަކީ  ކުރެވޭނެ  ދެން  އާއި  ކުރައްވަންތޯ  ޤަބޫލުފުޅު  ލަސްވާކަމަށް  ބޭނުންވަނީ  އަޑުއަހާލަން  އަޅުގަނޑު 

 އަސްލުގައި. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

ޤަ ކަމަށް  ލަސްވާ  މި  އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު  ފާހަގަކުރެވިގެން  ކަންތައްތައް  އެ  އިނގޭތޯ.  ބޫލުކުރަން 

ފަހިކުރަމުން.   މަގެއް  ހުރިހާ  އަވަސްކުރެވޭނެ  އެކަންތައް  ވާހަކަދައްކައިގެން  ޚަސްމުންނާ  ދެފަރާތުގެ  ހަމަ  ގެންދަނީ 

އެއްކޮށް   އަޅުގަނޑުމެންނާ  ޚަސްމުންނާއި  ދެފަރާތުގެ  ކަމަށްވަނީނަމަ  އަނެއްހެންނެއް  ކުރެވޭ  ހޯދައިގެން  ވަގުތު  މިހެން 

 .انشاءهللاލަސްވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

އަވަސްކުރުމަށް  ،އެހެންވީމާ ލަސްވުން  ދެން  ކަމެއްކަމަށް    ލަސްވާކަމަށާއި  ހަމައެކަނި  ކުރެއްވޭނެ  ޓަކައި 

އެހެންނޫނީވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ލަސްވެގެން    .ޔާ އަވަސްވާނެވިސްނިވަޑައިގަންނަވަނީ ދެ ޚަސްމުން އަވަސްކުރަން ބޭނުންފުޅިއް

ދާނެ ޓްރައިބިއުނަލު  އިތުރަށް  ސުވާލަކީ  ދެވަނަ  މަކަމަށް.  އެއީ ގެ  ނޫން  މައްސަލަތައް    ސައްކަތް  އެކަންޏެއް  ބެލުން 

އިނގޭތޯ.   ކުރެވިދާނެތޯ  ކަންކަން  ރަނގަޅުކުރުމަށް  މިހާރަށްވުރެ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ޓްރިބިއުނަލުގެ  މުޅި  އިނގޭތޯ. 
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އަޅުގަ ހަމަ  ވަކިން  އެއީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  މަޢާފްކުރައްވާ.  އޮތްތޯ.  ކުރަންޖެހިފައި  ކަމެއް  ވަރަށް  އެއްވެސް  ނޑަށް 

 އެގޮތަށް އޭގެ ތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްދެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު.  3، 2، 1ރަނގަޅު ވިދާޅުވެދެއްވިއްޔާ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު 

ފޮނުވިދާނެ،   ލިޔުން  މީރާއަށް  އެބަހުރި  ގިނައިން  ވަރަށް  އަންނަންވެފަ.  އިޞްލާޙުތަކެއް  ހަމަ  އެބަހުރި  ގާނޫނުތަކަށް 

ބަޔާންކުރެވުނު   ގޮތުގައި  މާނަކުރުމުގެ  އިޚްތިޔާރެއް.  ވާހަކަދައްކާ  ލޯޔަރުން  މީރާގެ  އެބަހުރި  އެންގިދާނެ.  ބުނެވިދާނެ، 

އިޚްތިޔާ  ލަފްޒުތަކަކީ  އެ  އެކަހަލަ  ގާނޫނުގައި  އެހެންވީމާ،  ލާޒިމުކުރުން.  އޮންނަންޏާ  އެތާ  ވާޖިބު  ލަފްޒުތަކެއް.  ރީ 

ކަންކަން އެބަޖެހޭ ވަރަށް އަވަސްކޮށް ބަދަލުވާން. އެހެންނޫނީ އުނދަގޫތަކެއް ކުތިމަތިލާންޖެހޭ އަނެއް ފަރާތަށް އިނގޭތޯ.  

ބުނެދީ ގާނޫނުގައި  ތަންތަނުގައި  ބައެއް  މާނަކުރުމުގައި  އެބަހުރި  ނުކުރުން  އެއީ  ކުރުމާއި  ލަފްޒުތަކަކީ  އެކަހަލަ  ފައި 

ތަންތަނަކީ   ހުންނަ  މިހެން  ކުރެވެނީ.  އެ  ލާޒިމު  އަތުވެއްޖެއްޔާ  ލަފްޒު  ވާޖިބުގެ  އެކަމަކު  އެއްޗެހިތައް.  ހަމަހަމަ 

ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ބޮޑަށް  ގާނޫނަށްވުރެ  އިދާރީ  އަޅުގަނޑުމެން  އަވަސްކޮށް.  ވަރަށް  އެއްޗެހި  ޖެހޭ    ބަދަލުވާން 

ވެސް   ލޯޔަރުންނަށް  އެއީ  ގާނޫނަށް.  ޖީ.އެސް.ޓީ  ގާނޫނަށް.  ބީ.ޕީ.ޓީ  ގާނޫނަށް.  ޓެކްސްތަކުގެ  ވަކިވަކި  ހިނގަމުންދާނީ 

އެއިން ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވަކިން ދެއްތޯ ހިފަމުންދާނީ. އެހެންނުންތޯ ވާނީ. މިސާލަކަށް ވިތް ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ކަހަލަ.  

އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކަށް  އައު  ދެވަނަ  އަނެއްކާ  ގޮއްސަ  މެންބަރުން  އަހަރުވީމަ  ފަސް  އިނގޭތޯ.  ކޯޓެއް  މިއީ  ނެ 

ޓްރެއިނިންގ.   ޚާއްޞަ  މީހުން  އަންނަ  އަލަށް  ބޭނުން  މެންބަރުންނަށް  އައު.  ނިޒާމު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައެއް. 

އެޕީ ޓެކްސް  އަދި  އޮތޯރިޓީއާ  ޓެކްސް  ލަންކާގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބުނު  މަސައްކަތްކުރާ  ފުރަތަމަކޮޅު  ލްގައި 

ކަންތަކެއް   ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެންދިޔަ.  ފުލްކޮށް  ވަރަށް  ދެދުވަހަކު  ވޯކްޝޮޕެއް  މީހުންނާއެކު 

ގެންދިޔަ   ކުރިއަށް  ވޯރކްޝޮޕުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތޯރިޓީގައި  ޓެކްސް  މެލޭޝިއާގެ  އެހެންމެ  އަދި  ދަސްވެގެންދިޔަ. 

އެއް ގޮތަށް ގެންދިޔަ ވަރަށް ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބުނު އޭރުގެ ފަސް މެންބަރުންނަށް. އެކަމަކު  ހަނދާންވަނީ ސްޓަޑީ ޓުއަރ

އޭގެފަހުންނެއް ނުލިބުނު ފުރުޞަތެއް. ޤަބޫލުކުރަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު  

ހުއް ވެސް  ދާން  ޚަރަދުކޮށްގެން  ވެސް  އަމިއްލައަށް  މެންބަރުންތަކެއް  ލިބުނަސް  އަލަށް  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ދައެއް 

އަންނައިރު އެ މީހުން ހަމަ އެއްކަލަ މޫދުގައި އުޅޭ މަހެއް ގެނެސް ވަޅަށް ލީމަވާހެން ވާނީ. އިންނާނީ ހުއްޓުން އަރާފަ.  

ތިއްބެއްޖެ ބަޔަކު  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ތިބި  ކުރިން  ހޭނިގެންދާނީ.  އޭތި  ފަހުން  ދުވަހެއް  ތަންކޮޅެއް  އެތައް  އްޔާމު 

ފަސޭހައިން ދާނެ ކަންނޭނގެ އަރައިގެން. އަލަށް އަންނަ މީހާ އާއި ކުރިން ތިބި މީހުންނާ ގުޅިގެން ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ  

ކަމެއް ކުރެވެންޏާ. ވާހަކައަކީ ކޯޓެއްގެ ޤާޟީންތައް ޓަސްލާފައި އެއްކޮށް ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. އެހެންވީމާ،  
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ދަތިކަން    ޓްރެއިނިންގ ހިންގުމުގެ  ގޮތުން  އިދާރީ  ކަމަކީ  ދެވަނަ  އިނގޭތޯ.  ކަންކަމުގައި  ބައިވަރު  ވަރަށް  ބޭނުންވޭ 

ވެސް.   ހޯދުމަށް  އިމާރާތެއް  ހުއްދަދީފި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފިނޭންސުން  މިހާރު  ދެން  ވެސް.  އިމާރާތުގައި  އެބަހުރި 

ނެތް. ހިޔަރިންގ މި ބާއްވަނީ އެޕާޓުމަންޓުގެ ސިޓީންރޫމުގައި  ސްޓާފެއް އިތުރުކޮށްލެވޭނެ ޖާގަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ހިޔަރިންގ   ރޫމްކޮޅެއް  ސިޓީން  މިއީ. އެތަނުން  އެޕާޓުމަންޓެއް އެއްވެފައި ފްލޯއެއް  ދެތިން  ހާޒިރުކުރަންޏާމު.  ފިޒިކަލީ 

ގޮތެއް ހަދާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިގެންދަނީ ހޯލަކީ، ހިޔަރިންގ ރޫމަކީ. އެކަހަލަ  މިހާރު މިއަހަރު  ބާއްވާ  . އެކަމަކު 

ދެން هللا  ބޭއްވެމުން.  ހިޔަރިންގއެއް  ހުރިހާ  ދަނީ  މި  އޮންލައިންކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ބޭއްވޭ   ހުޅުވާނުލާ  ހިޔަރިންގތަކަކީ  ޓްރިބިއުނަލް  ދަންނަވައިލާނަން.  ޓަކައި   ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންގެ 

ރިންގގައި އެބަ ހުޅުވާލެވޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާރީގެ ވަރަށް އަޑީގެ ވާހަކަތައް. އަނެއް  ހިޔަރިންގތަކެއް. ސަބަބަކީ ހިޔަ 

ވިޔަފާރީގެ   ދެން  ބޭނުންވާނެ.  ވެސް  އަޑުއަހަން  ވާދަވެރިޔާ  ވިޔަފާރީގެ  ބޭނުންވާނެ.  ވެސް  އަޑުއަހަން  ވާދަވެރިޔާ 

އަޅުގަނޑުމެ ހާމަކޮށްލެވިގެންދާތީ  ހުޅުވާލެވިގެންދާތީ  އާންމުކޮށް  ސިއްރުތަކެއް  ހިޔަރިންގތަކެއް  ޓްރިބިއުނަލް  ން 

ހުޅުވާނުލަން. އެހެންވީމާ، ދެ ފަރާތުގެ ޚަސްމުން ވައްދަން ބޭނުން މީހަކު ވެއްދޭނެ އިނގޭތޯ. އެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  

 ދަންނަވާލި ވާހަކައެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އެހެން އެއްވެސް  ؟ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން 

ވަކިވެލާލަން.   މިވަގުތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅެއްނުވޭ. އެހެންކަމުން  ކަމަކަށް  އޮތް  މެންބަރަކު ސުވާލެއް  އިއްޒަތްތެރި 

ނަޞްރު އަލްއުސްތާޛު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ޖުޑީޝިއަރީ    ޖަމީލުهللا ޝުކުރިއްޔާ  މަރުޙަބަ  ދެއްތޯ. 

ކޮމިޓީއަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ  

ތް  ތެރެއިން ނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާ އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާ ގޮ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ކުރިން މީގެ ކުރިންވާނީ ޕަބްލިކަށް  

ވެސް   އެބައޮތް ކޮމެންޓް  ދީފަ. ދެން  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  އެކުގައި ކޮމެންޓް  ނަންފުޅުތައް. ހުޅުވާލުމާ  ހުޅުވާލާފައި 

ރިހާ ސިޓިންގ މެންބަރުންނަށް ޖުމްލަކޮށް ޝަކުވާ އެބައޮތް ހުށަހަޅާފައި ފަރާތަކުން. ވަރަށް  ލިބިފަ. މިހާރު ތިއްބެވި ހު

ހަމަ   ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  އޮތްކަން  އެކަން  ޝަކުވާ.  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  އެކުގައި  މަޢުލޫމާތުތަކަކާ  ބައިވަރު  ގިނަ 

 ބުނާގޮތުން އެރުވިން. ދެން ރިފަރަލެއް ހުށަހަޅާފައެއް  އެއާއެކުގައި ރިފަރަލެއްގެ ފުރުޞަތު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދު

މިނިޓު. އެއީ    10ނެތް. އެހެންވުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީ އިންޓަރވިއުގެ. އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ދޭނީ  
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ޖުމް ހިއްސާކޮށްލެއްވުމަށް.  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކޮށްލައްވަން  ދެން  މިނިޓު.    10ލަ  ތަޢާރުފާއި 

އެއަށްފަހުގައި ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް އިންޓަރވިއުއާއިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުވައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކުރިއަށް  

 ގެންދަވާ. 

 

 ޖަމީލް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނަޞްރު

އަދާކުރަމުން  ޖަމީލް. ދެން މިހާރު އަޅުގަهللا ޖަމީލް. އަޅުގަނޑަކީ ނަޞްރު هللا އާދެ! އަޅުގަނޑަކީ ނަޞްރު  ނޑު ވަޒީފާ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ   މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ  ޓްރިބިއުނަލްގައި.  ޙައިސިއްޔަތުން  ރައީސެއްގެ  ޓްރިބިއުނަލްގެ  ދަނީ  މި 

މައްސަލަތަކުގެ   ހުށަހެޅޭ  ޓްރިބިއުނަލަށް  ދެން  ބެލެހެއްޓުމާއި  ކަންތައްތައް  ހިންގުމުގެ  ގޮތުން  އިދާރީ  ޓްރިބިއުނަލް 

ވާނަމަ. ދެން އޭގެ  ރިޔާސަތު ބެލެ  ބެންޗުގައި އިންނަ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް  ހެއްޓުމާއި އެފަދަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު 

އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑު ރައީސަކަށް ޙަވާލުވިއިރުގައި ޓްރައިބިއުނަލް  

އެއްޗެހި ނެތި. މިސާލަކަށް ސްޓާފުންގެ ކަންތައްތަކުގައި ވެސް. ސްޓާފުން    އޮތީ އިދާރީ ގޮތުން ފުދޭވަރަކަށް އުސޫލުތަކާ

އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އިސްކަމެއް   ގަޑިޖެހުމާއި އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ވެސް 

ކަންތައް އެ  ހަދައި  އެއްޗެހި  އުސޫލުތަކާ  ގަންނަންޖެހޭ  އެ  ގޮތުން  އިދާރީ  މިސާލަކަށް  ދިނީ  އެގޮތުން  ކުރުން.  ތައް 

މުވައްޒަފުންގެ   އިތުރަށް  އޭގެ  ހަދާފައިވާނެ.  ފަހުން  އޭގެ  ހަވާލުވެފައި  އަޅުގަނޑު  އެއްޗެހި  އެޕްރިޒަލާއި  ފަރފޯމަންސް 

ހަދާފައި   ދައުރުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  އެއްޗެހި  އުސޫލުތަކާ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކަންތައްތަކުގައި  އެފަދަ  އާއި  ޓްރެއިނިންގ 

އަޅުގަނޑު  އި ދެން  ނެތީމަ.  ހެދިފައި  ވެސް  އަހަރުވެގެންދިޔައިރުގައި  ފަސް  އުސޫލުތައް  އެފަދަ  ކުރިން  އޭގެ  ނީ. 

ގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް    2010ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުގެ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު އެއީ  

ފާރީގެ ދާއިރާއިން ބިޒުނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން އަޅުގަނޑު  ހޮވުނީ. ހޮވުނުއިރުގައި އޭރު އަޅުގަނޑު ވިޔަ

ޖޮއިންކޮށްފައި   ވަޒީފާއަށް  އަޅުގަނޑު  ފަހުން  އޭގެ  ދެން  ޑިގްރީއެއް.  ބެޗްލާސް  އެއީ  އޮންނާނީ.  ސެޓްފިކެޓެއް 

ރަކަށް އެބަ ޖެހެއޭ އެހެން  މައްސަލަތަކުގައި އިންވޯލްވެގެން އުޅެން ފެށުމުން އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނީ މި ކޮންމެވެސް ވަ 

ރަނގަޅަށް   މަސައްކަތް  ކުރާ  މި  މިވީ  ވިސްނުމަކަށް  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  ހުންނަން.  ނޮލެޖު  ވެސް  ދާއިރާތަކުން 

ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭނުންވާ އެހެން ނޮލެޖުތައް އެކުއަރ ކުރުން އެ މުއްދަތަކަށް ވަގުތު ދީގެން މައްސަލަތަކަށް. ދެން  

އަޅު ދެން އޭގެ  އެގޮތުން  ލެވެލާއި  ނޮލެޖު  އޭ.ސީ.ސީ.އޭގެ  ދެވަނަ ދައުރަށް ހޮވުނުއިރުގައި އަޅުގަނޑު  އޭރުގައި  ގަނޑު 

އިތުރަށް އަޅުގަނޑު އެ ސެޓްފިކެޓެއް ނިއިންނާނެ ހުށަހަޅާފައެއް. އެކަމަކު އެ ލެވެލާއި ދެން އިތުރަށް ސްކިލް ލެވެލްގެ  

ފައިވާނެ. ދެން އޭގެފަހުން މިހާރު އަޅުގަނޑު މިތަނަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މޮޑިއުލެއް ފުރިހަމަކޮށް
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ލޯ މިހާރު ހަސިލުކޮށްފައިވާނެ. އެ   އެންޑު  ނެތް ޝަރީޢާ  އޭރުގައި  އަޅުގަނޑަކީ  މިހުރިއިރުގައި  ހާޒިރުވެ  ކުރިމައްޗަށް 

އަޅުގަނޑުގެ ގާބިލު ޓެކްހުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިތުރަށް  ދާއިރާގެ މި  ހަމަ މި  ހަމަ  ވެސް  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ  ކަން 

އައިއިރުގައި   އުފެދިގެން  ޓްރައިބިއުނަލް  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްތަކެއް.  ކުރި  އަމިއްލައަށް 

ބަޖެޓުގެ   އޮތް  ފުރުޞަތު  ލިބުނު  ޓްރެއިނިންގ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ސްޓާފުންނަށް  މެންބަރުންނާއި  ޓްރިބިއުނަލްގެ 

ދަތި    ތެރެއިން. ވަރަށް  ދަންނަވަންޏާ  އަނެއްހެން  ހޭދަކުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ދައުރުގެ  ދެވަނަ  އެކަމަކު 

އަހަރާ   އޭރުގައި. މީގެ ދެ  ތިބީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދޮންދަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ދުވަސްތަކެއް. ސަރުކާރުގެ، ދައުލަތުގެ 

ޖެހޭ ކަމަކީ ހަމައެކަނި މުސާރައިގެ ކަންތައްތައް. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަ

ދައުރުގެ   މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެގޮތަށް  ދެން  ވާނީ.  ކިހިނެއްތޯ  އިންތިޒާރުގައި  ގޮތެއްގެ  ޓްރިބިއުނަލްވާނެ  ތިބެނީ  މި 

އެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ  މެންބަރުންނަށް އެއްވެސް ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް ކަހަލަ  ޓްރެއިނިންގއެއް ވެސް ދެވިފަ

ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައުރުގައި ވަރަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ދެން މި ހިސާބަށް އައިއްސަ މި ތިބީ.  

މީހާއެއް ނޫނޭ    2015ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ   ހުރި  ގައި އަޅުގަނޑު އެޕްލައިކުއިރުގައި އަޅުގަނޑު 

ކީ. އެއަށްވުރެ ގާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ގާބިލު މީހެއް ގޮތުގައޭ އަޅުގަނޑު މިހިރީ އައިއްސަ މި ދައުރަށް. އެހެންވީމާ،  މިއީ

 އެއީ އަޅުގަނޑު އަނެއްހެން ތަޢާރުފުގެ ގޮތުން ދައްކާލަން އޮތް ވާހަކައަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން ކޮމިޓިގެ މެންބަރުންނަށް. ސިރާޖު.  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުގަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައިވަރު   ވަރަށް  ބޭނުންވަނީ،  ސުވާލުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ރައީސް.  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މަރުޙަބާ  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ދައި ގާބިލުކަން އިތުރުކުރި ކަމުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން  ކުރިއަށްވުރެ އިތުރު ކޯސްތައް ހަ

ފަހުން    2010ބޭނުންވޭ   ހޯދި ވާހަކަ އެ ބުނީ. ދެން  ނޮލެޖު  އޭ.ސީ.ސީގެ  ފަހުން  އޭގެ  ޢައްޔަންކުރެވުނުއިރުގައި  ގައި 

 ؟ލްޓައިމް ކޯސްތަކެއްތޯޝަރީޢާ އެންޑު ލޯ ވެސް ހަދާފައި އިން ވާހަކަ ފާހަގަކުރެވޭ. މިއީ ފު
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އޭ.ސީ.ސީއަކީ ދެން އަޅުގަނޑު ބެޗްލަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހެދިއިރުގައި އޭގައި ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ  

އޭގެ   އަޅުގަނޑު  އަނެއްކާ  ދެން  ކޮންޕޯނަންޓު.  އެކައުންޓިންގ  ހަމަ  ހުރޭ  އެބަ  އޯލެވެލް  ކޮމްޕޯނަންޓުތައް  ކުރިން 

އަޅުގަނޑު   އަސްލު  އެހެންވީމާ،  އެކައުންޓިންގއަކީ.  އެއްޗެއް  ފަސޭހަ  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  އޭލެވަލްގައި 

މާބޮޑަށް  ދާއިރާ  އެ  އެއީ.  އެއް ސަބަބަކީ  ނެހެދި  އެކައުންޓިންގ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ގޮއްސަ  ބެޗްލާސްއަށް  ހިތަށްއެރީ 

ވިސްނީ އަޅުގަނޑު  އޭތި  ފަރިތަނުވެހީ  އޭރުގައި  އެގޮތުން  ދެން  ދާންވެގެން.  އެއްޗަކަށް  ޗެލެންޖިންގ  ތަންކޮޅެއް   

ނިންމާފައި ދެން ފަހުން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ނިންމާފައި ދެން މިކޮޅަށް ވަޒީފާއަށް ޖޮއިންކުރިއިރު އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް  

  2015ގައި ބައިވެރިވިގެން ހަދަމުން ދިޔައީ. އެއީ  ހަމަ އެއެއްޗެހިތައް ދަސްކޮށްގެން އޭރު ހަދަމުން ދިޔައީ ހަމަ. އެގްޒާމް

ކޮމްޕްލިޓު   އޭތި  ސީދާ  މިފަހަރު  އެކަމަކު  ހުށަހަޅާފައިވާނެ.  ލިޔުންތައް  އެ  އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ  އަޅުގަނޑު  އޭރު  ގައި 

ލޯއަކީ ހުކުރު،  ނުކުރާތީވެ އަޅުގަނޑު މިފަހަރުގައެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވާނެ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޝަރީޢާ އެންޑު  

އަމިއްލަ   އަޅުގަނޑުގެ  ހަމަ  އޭ.ސީ.ސީއަކީ  ދެން  ލޯއަކީ.  އެންޑު  ޝަރީޢާ  ކުލާސްތަކެއް،  ގެންދިޔަ  ހޮނިހިރުގައި 

 ޓައިމްގައި ހަމަ އަޅުގަނޑު އެގްޒާމަށް އެކަނި ސިޓުކޮށްލަންޖެހެނީ. ކިޔަވާކަށެއް އަޅުގަނޑު ނުދަން.  

 

 ދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަ

ގޮތުގައި   ކަންބޮޑުވުމެއް  މައިގަނޑު  އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑުގެ  ކުރަންޖެހުނީ  ސުވާލުތައް  މި  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  އަޅުގަނޑު 

ލަސްވެފައިވާ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހިނގުން  މައްސަލަތައް  ޓްރިބިއުނަލްގެ  ކަންބޮޑުވުމަކީ  އޮތް  ދޭތެރޭގައި  ޓްރިބިއުނަލާ 

 އެވްރެޖްކޮށް ބަލާއިރުގައި މައްސަލައެއް މި ނިމެނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުން. ދެ އަހަރަކީ ހަމަ  މައްސަލައިގައި. އާންމުކޮށް 

އިންޓަރވިއު ކުރެވިއްޖެ މިހާރުގެ   މީގެ ކުރިން ވެސް ހަމަ  މުއްދަތެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގިނަ ދުވަހުގެ  ވަރަށް 

ފާހަގަކުރި ސަބަބުތައް  ބައެއް  ލަސްވާ  އެ  މެންބަރަކާ.  ސާފުކުރަން  ސިޓިންގ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،   .

ދުވަސް   މިހާ  ކީއްވެގެންތޯ  މިހާރުގެ  ވެސް  ކިބައިން  ރައީސްގެ  ޓްރިބިއުނަލްގެ  ވެސް،  ކިބައިން  ރައީސްގެ  ބޭނުންވޭ 

މައްސަލަތަކުގައި   ހުށަހަޅާ  ގޮތުން  އިޖުރާއީ  އެބަހުރި  ފާހަގަވެފައި  އަޅުގަނޑަށް  ލަސްވެގެންދަނީ.  މި  ނިންމުމަށް 

ހުރިކަން  ޓް މައްސަލަތައް  ހުރި  މުއްދަތުވެފައި  ދެއަހަރު  ވެސް  ކަނޑައަޅަން  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ބެލޭނެތޯ  ރިބިއުނަލަށް 

 ؟ ފާހަގަކުރެވޭ. ކީއްވެގެންތޯ މިހާ ގިނަ ދުވަސް މިވަނީ
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން  އައިއިރުގައި  އުފެދިގެން  ޓްރިބިއުނަލް  މައްސަލަތައް  އާދެ!  ވަދެގެން  އެއްޗެހި  މައްސަލަތަކާ   

ބެލެން ފެށިއިރުގައި ޓްރިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތަކާއި މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަނެއްހެން ޓައިމް ހުރި ގޮތުން ކަންނޭނގޭ އެ  

ގިނަވެގެން އައިސް  ފަހުން  މައްސަލަތައް  ދެން  ދުވަސް.  ދެ  އޮންނަނީ  ދީފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،  2017  ބޭފުޅުން 

އަށް މިހާރުގެ ކޮމިޝަނާ ހަވާލުވެވަޑައިނުގަންނަވަނީސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ ދެ ދުވަސް މި އިންނަނީ. އެއީ    2018

ގާތްގަނޑަކަށް ހޯމަ، ބުދަ ކަންނޭނގެ މި އިންނަނީ. އޭގެން ދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝެޑިއުލްކުރަން ފުރުޞަތު  

ގެ ޝަކުވާ އަނެއްހެން އެކޮޅުގައި ވެސް ފާހަގަކުރީމަ މިވާގޮތަކީ އެއިން ދުވަހެއްގައި  މި އޮންނަނީ. އޭރު އަޅުގަނޑުމެން

ކުރެވެނީ   މި  ރީޝެޑިއުލް  އޭތި  އަލުން  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ކެންސަލް  އޭތި  ޝެޑިއުލްކޮށްފައި 

ދުވަސް   ގިނަ  އެއަށްވުރެ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ފަހުން.  ދެމަސްވަރު  ވަރަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  އޭރުގައި  އަނެއްކާ  ދެން  އެބަވޭ. 

ބޮޑު ޕްރެކްޓިސްއަކަށްވެފައި އޮތް ކަމެއް ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި އިޖުރާއީ ނުކުތާ އައުން ވެސް. އެހެންވީމާ، މަޢުޟޫޢީ  

މެންގެ  ގޮތުން އެ ނިންމުމަށް ވެސް ހަމަ މުޅި މައްސަލަ ނިންމުމަށް ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ލަސްތަކެއް އެބައާދޭ. އަޅުގަނޑު

ބަލައިގަންނައިރު   މައްސަލަތައް  ބަލާ  ޓްރިބިއުނަލުން  ގޮތަކަށް  ވަކި  މި    30މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަސް 

ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން.   އިންނަނީ. އިންނައިރުގައި    30އިންނަނީ. ދެން ވަރަށް އަނެއްހެން އެގްޒާމްޕަލެއް  ދުވަސް މި 

ބަޔާންކުރާ  ހަމަތައް  އެކަމަކު   ގާނޫނުގައި  މާނަކުރުމުގެ  ގޮތް.  ގުނާނެ  މުއްދަތު  އެކަހަލަ  އެބަބުނޭ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަ ބަލައިގަތީމަ އެކަމަށް ވެސް އިޖުރާޢީ ގޮތުން އެބަ ނަގައޭ ކިހިނެއްތޯ މީތި ގުނާނީ އެ ސުވާލު. 

ގަތް ގޮތް ޓްރިބިއުނަލް ބަލައިގަތް ގޮތް ކަމުނުދާ  އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން މިތަނުން ބަލައި

ކަމަށް ވަންޏާ އޭތި އިސްތިޢުނާފުކުރަންވީއޭ އެހެން ދިމާލެއްގައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަތައް ލަސްވާގޮތަށް އެކަމަކު  

ދައުރު ދެވަނަ  އޭރުގައި  ލަސްވުމުގައި  މައްސަލަތައް  އެ  ދެން  ގޮއްސަ.  ކަންކަން  އެކަހަލަ  ގައި  އެބަހުރެއޭ 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި އެއްކަމެއް ހަމަ އަންހެން ބޭފުޅުން ތިއްބެވީމަ އޭގައި ޗުއްޓީތަކުގެ މައްސަލަ އައި.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަކުރައްވައިފި   އިނގޭތޯ.  އިނީ  މި  ކަންބޮޑުވެފައި  ވަރަށް  މަޢުލޫމާތުތަކުން  ފާހަގަކުރި  ދެންމެ  އަދި  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު   ގޮތުންނޭ.  އޮންނަ  ޝެޑިއުލް  މީރާގެ  އެދޭތީ  އެގޮތަށް  މީރާއިން  ދުވަހެއްގައޭ.  ދެ  ޝެޑިއުލްކުރެއްވެނީ 

ޅަނީ މީރާއިންތޯއޭ ނޫނިއްޔާ ޓްރިބިއުނަލުންތޯއޭ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އޭތި  ހިތަށްއަރަނީ ޓްރިބިއުނަލްގެ ޝެޑިއުލް ކަނޑައަ

 އޮޅުން އަރާތީ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ.  
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ފަރާތުން   ދެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މިވާގޮތަކީ  ޓްރައިބިއުނަލުން. އެކަމަކު  ކަނޑައަޅާނީ  އަސްލު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޝެޑިއުލް 

ޒިރުނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގައި މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ ހާޒިރުނުވަންޏާ ޣައިރު  ހާ

ހާޒިރުގައި ވެސް ނިންމަން. އެކަމަކު މިވާގޮތަކީ ޓެކުހުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަސްލު އާންމުކޮށް ޝަރީޢަތުގައި މި ހުންނަ  

އެއްކަމަކީ   ތަފާތު.  ޝަރީޢަތްތަކަކީ.  މައްސަލަތަކާ  މަދަނީ  ބުނަނީ  މި  އެއްޗެކޭ  ފުށަށްކުރާ  ބޭރު  މިއީ  ޝަރީޢަތަކީ 

ދާން.   ޖެހޭ  އެބަ  ފުންކޮށް  އެއަށްވުރެ  ބަލާށޭ.  ސަބްސްޓެންސަށް  ނުބަލާށޭ.  ފޯމަށް  ބުނަނީ  މި  ޓެކުހުގައި  އެކަމަކު 

ނާ ވާހަކަދެއްކިގެން ނޫނިއްޔާ ވަރަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަށް ދެ ފަރާތުގެ ޚަސްމުން ގެނެސްގެން އެ މީހުން

އުނދަގޫވޭ އެ މައްސަލަތައް އެ ދާންޖެހޭ ހިސާބަށް ދިއުމުގައި. ދެން އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންތައް ޙައްލުކުރަން  

އެހެން  ގެންދެވިދާނެކަމަށް  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު  މިސާލަކަށް  އިތުރުކުރިން.  އެބައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަމުރުގައި    އޭރުގައި 

ނޯޓިސްއެއް ދީފަ. އެހެންނޫނީ އޭރުގައި ދެން މީރާގެ ވެސް އިމްޕްރެޝަނަކީ އެކޮޅުން ކެންސަލްކޮށްލައިފިއްޔާ ދެން ހަމަ  

މި ލަސްކޮށް އެ މީހުންނަށް އޭތި ބްރޭކުކުރެވޭނެއޭ. އެ ވިސްނުމުގައި ކަންނޭނގޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން އަމުރުގަ  

އިންނާނީ  އިތުރުކޮށްލާފައި  ކަހަލަ    އެބައި  ބައެއް  ކަހަލަ،  ގެންދާ  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު  ނައިސްފިއްޔާ  އަޑުއެހުމަށް  ދެ 

 އެކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް އެކަހަލަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކޮށްފައިވާނީ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތް   ދެން  އިދާރީގޮތުން  އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  ޒިންމާތަކުގެ  ރައީސްގެ  ޓްރިބިއުނަލްގެ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ސުވާލަކީ 

މައްސަލަތައް   ބަލާލިއިރުގައި  ވެބްސައިޓު  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  ކަމަށް.  ހިމެނޭ  ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން 

ލަ މައްސަލަ  އުސޫލުތަކާއި  ޝެޑިއުލްކުރުމުގެ  މިސާލަކަށް  ގަވާއިދެއް  ހިންގުމުގައި  އުސޫލުތަކާއި  ސްކުރުމުގެ 

ވެސް އެއްގޮތަކަށްތޯ   ލަސްކުރުން ދެ ޚަސްމުންނަށް  މައްސަލަ  ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ  އެކުލަވާލެވިފަ. އެ ގަވާއިދެއް ނެތީތޯ 

ހިނގަނީ؟ ޢަމަލުކުރަނީ އެކަން  އޮވޭތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ  އުސޫލެއް  އޮތް  ލިޔެވިފައި  އުސޫލެއް،  ކޮން  ކުރާނަމަ  ؟ އެކަން 

އުސޫލެއް  އާންމުކޮ ކުރަންވާނީ  ކަންކަން  މުއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގެ  މިންވަރަކީ  އޮންނަ  އެނގިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ށް 

އޮވެގެން އުސޫލުގެ ތެރެއިން. އަމިއްލައަށް ލިޔެވިފައި ނެތީމަ، އެ ކުރުން ހުއްދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ އުސޫލެއް ނޫން  

މުއައްސަސާ އޮންނަނީ  ދަސްވެފައި  ހަދައިގެން  އަޅުގަނޑަށް  އުސޫލު  ކުރެވޭނީ  މުއައްސަސާތަކަށް  އޮންނާނީ.  ތަކަށް 

 ؟އުސޫލުގައި ބުނާ ގޮތަށް. އުސޫލެއް އެބައޮތްތޯ ހެދިފައި
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ދެ   އެ  ވެސް  ފަރާތަށް  ދެ  ހަމަ  އުސޫލަކީ  ގެންގުޅޭ  ފަސްކޮށްދިނުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ލަސްކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް 

 ތުގެ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މިސާލަކަށް ފާހަގަކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން....  ފަރާ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ވަރަށް ފުންކޮށް ޖަވާބު ބޭނުންވާތީ ލިޔުމުން އެބައޮތްތޯ
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ނީންނާނެ. ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން އެ އަމުރުގައި އެބައި ހިމަނަން  އޭގައި ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެން އުސޫލެއް  

 ޖެހުނީ އަސްލު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި އިތުރު ކެނޑިޑޭޓުން   ވެސް ކުރުކޮށް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  ވީހާ  އެދެން  އިނގޭތޯ. ހަމަ  ސާފުވެއްޖެ  އަޅުގަނޑަށް 

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް ސުވާލުކުރުމާއި ޖަވާބު ލިބުމާ އެކީގައި. އަޅުގަނޑުގެ    10އެކީގައި މެންބަރަކަށް މި ލިބެނީ    ހުރުމާ

ބޭނުންވާތީ. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ވާހަކައިން ކުރިއަށްވުރެ    10 ކުރު ޖަވާބުތަކެއް އަޅުގަނޑު  މިނިޓު ވީހާ ވެސް 

ދައުރަށްވުރެ ފުރަތަމަ  މައްސަލަތައް  އެހެންނަމަވެސް،  ގިނަ  ކަން.  ގިނަ  އެއްޗެހި  ހުށަހެޅުނު  ދައުރުގައި  ދެވަނަ   

މައްސަލަ.    10ވަނަ އަހަރުގައި ނިންމިފައި އޮތީ    19ނަންބަރުން ބަލާއިރު ތިކޮޅުން ނެރެފައި އިން ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު  

ވަނަ އަހަރު    2016ތުރުން  ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް އެހާ މަދުން. އަދި އޭގެ އި  17މައްސަލަ.    2ވަނަ އަހަރުގައި    18

އަޑުއެހުން.    18އަޑުއެހުން. އެންމެ    18ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައި އޮތީ ޖުމުލަ    2016ދެ ދައުރުގައި ހުރި ފަރާތެއްވީމަ  

އަހަރު    2018އަޑުއެހުން އެބައޮތް.    43ވަނަ އަހަރު    2017 އަޑުއެހުން މި ބޭއްވުނީ. ދެން އޭގެ އިތުރުން    20ވަނަ 

  25ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ މިހާ ދަށްކޮށް އޭރު ގޮއްސަ ދައުރު ނިމެން ވަރަށް ކައިރިވީމަ މިއަހަރުގެ  އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް  

މައްސަލައެއް    9އޮގަސްޓު، ދެން އޮގަސްޓު މަސް ކިޔަމާ. އޮގަސްޓު މަހުން ނޮވެންބަރާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވޭ  

ކުރީ މީގެ  އަރަނީ  ހިތަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނިމިފަ.  އަވަސްކޮށް  އެބައޮތް  އެހާ  މިހާރު  ހިނގާފައި  ލަހުން  އެހާ  ގައި 

އަޅުގަނޑަށް ބައެއް ފަހަރު ހީވާތީވެ  ؟ މައްސަލަތައް މި ނިމެނީ ކޮން ގޮތަކަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ
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ދިނުމު ގެންދަން އެ އިމްޕްރެޝަން  އެގޮތަށް  އަންނަ އިރުގައި އެބައި  ނިމިގެން އިންޓަރވިއުއަށް  ބޭނުމުގައި  ދައުރު  ގެ 

 ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް އެހެން ހީވާތީވެ އެކަން ސާފުކޮށްލަން.
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ކަންތައްތައް   މި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ދެ  ދިޔަ  މި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  ވެސް  އަހަރު  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅުކުރަން ރޭވިފައި ދެން މި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔައީ  ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެހިގެން މިއަހަރު 

މައްސަލަ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުމަށްފަހު  ކަންތައްތައް  ކޮވިޑުގެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ލަސްވެގެން.  ފުދޭވަރަކަށް 

ކަ އެއީ  އަސްލު  ގެނެސްފައިވާނީ.  ބަދަލުތަކެއް  ވެސް  އުސޫލަށް  ބޭއްވުމުގެ  މައްސަލަތައް  އަޑުއެހުންތައް  މި  ންނޭނގެ 

އަޑުއެހުމުން   އެއް  ބަދަލުކޮށްފައި  ބަޔާންތައް  ހަމަ  ޕޮލިސީއަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ސަބަބަކީ.  އަވަސްވި  ނިމުން 

ސުވާލު   ކުރައްވާ  ތިބެންވާނީ  މެންބަރުން  އަރާއިރު  އަޑުއެހުމަށް  ބަދަލުކޮށްފައި  ބަޔާންތައް  ނިންމުން.  މައްސަލަތައް 

ޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އޮތިއްޔާ އެކަމަކަށް ރެޑީވެގެންނޭ. އެއް އަޑުއެހުމުން މިހާރު ނިންމަންވާނެއޭ  ރެޑީވެގެން. އޮ

 މައްސަލަތައް.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮށްލާނަ އެކީ  ސުވާލު  ދެ  ނިންމައިލާނަން.  ކޮށްލާފައި  ސުވާލެއް  ދެ  ހަމަ  ދެން  ކަމުގައި  އަޅުގަނޑު  ރައީސް  ން. 

ވަރަކަށް އަހަރު މި ހަމަވަނީ. ހިންގުމުގެ އިދާރީ ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޒިންމާ މި  އޮންނަނީ    5ހުންނަވާތާ މިހާރު  

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގައެއް ނުވޭ އުސޫލުތަކެއް ހުރިކަމެއް އެހެން ފާހަގަވާތީވެ.  ؟ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ. ކިތައް އުސޫލު

ދެން  ؟ މާއި ހަވާލުވި ފަހުން ލިޔުމުން ޓްރައިބިއުނަލް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކިތަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާނެތޯރައީސްކަ

ނިންމުން   ނިންމާ  ޓްރައިބަލުން  ކަމެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ވަރަށް  ކިޔާއިރު  ޤަޟިއްޔާތައް  ކޯޓުގެ  ހައި  ސުވާލަކީ  އޮތް 

އެއް އެޕީލްކުރާ  ކޯޓަށް  ހައި  %ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  ގާތްގަނޑަކަށް  %80ޗެހީގެ  ޓްރައިބިއުނަލުން    70،  ނިންމަނީ 

 ؟ނިންމާފައި އޮތް ގޮތް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް. ކޮބައިތޯ އެހެން ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ހައި ކޯޓު ގޯހީތޯ

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނަޞްރު

ފުދޭވަރަކަށް   ނިންމުންތަކުގައި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މިހާރު  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ނިންމުންތައް  ކޯޓުގެ  ހައި 

ގިނަވާނެ ތަފާތު ރަޢުޔު އަޅުގަނޑުގެ ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ހައި ކޯޓުން ނިމިފައި ހުރި މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަނޑުގެ  
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ފުދޭވަރަކަށް   ރަޢުޔުތައް  ނިންމުންތަކުގައި  ތަފާތު  ފަހަރަށް  ގިނަ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ހުންނާނެ.  އައިސްފައި  ގިނައިން 

ދެތިން   ފާހަގަކުރިހެން  އިދާރީ އުސޫލުތައް މި  އޭރުގައި. ދެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ތަފާތު ރަޢުޔުތައް ނެރެވިފައި  ހުންނާނެ 

މުވަ ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލުތަކެއް  ނެތް  އޭރުގައި  އުސޫލެއް  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހަތަރު  ކަންތައްތައް  އްޒަފުންގެ 

ގަވާއިދު   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  މިސާލަކަށް  ބައި  ގުޅޭ  އާންމުންނާ  ޓެކުހުގެ  މިހާރު  ދެން  ނިންމިފަ. 

އެގޮތުން   އަވަސްކުރަން.  މައްސަލަތައް  ގެނެވިފައި  ބަދަލުތަކެއް  ވާނީ  ވެސް  އޭތި  އިޞްލާޙުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން 

 މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އެހެން ނޫނީ ނައިބު ރައީސް އިނިއްޔާ ޖެހޭނީ ރިޔާސަތު  މިސާލަކަށް

ބަލަހައްޓަން ރައީސް އެހެންނޫނީ ނައިބު ރައީސޭ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ހެދި ގޮތަކީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  

ރައީސާއި ނައި ގޮތަށް  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓޭ  މިހާރު  ވެސް  ގޮތަކަށް  ބު ރައީސް ނުލާ ވެސް ބިލުތައް ކަނޑައެޅޭ ކަހަލަ 

ނައިބު   ރައީސާއި  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތައް  އޭރު  ޑްރާފްޓްކޮށްފަ.  އަޅުގަނޑުމެން  ގަވާއިދުވާނީ  އައު 

އަވަ ގެންދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  ބެންޗަކުން ވެސް ކުރިއަށް  ކަމަށް ބަލާފައި  ރައީސް ނުލާ ވެސް އިތުރު  ސްވާނެ 

 އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފަ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގައި ދެން    2019މުހިންމު އެއް ސުވާލެއް. އަޅުގަނޑު ނޯޓުކޮށްފައި އިން ސުވާލެއް ހަނދާންވެގެން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ.  

ސަރުކާރު މި  ގުޅިގެން    އަޅުގަނޑުމެން  އައުމާ  ފިއްތުން  ސަރުކާރުން  މައްސަލަތައް  ބައެއް  ކުރިން  ބަދަލުވުމުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމުންތައް ބަދަލުކޮށް މައްސަލަތައް ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް އެބަ އެނގޭ. އޭގެ ކުރިން ނިންމާފައި އިން  

އެބަވޭ އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަވެފައި  ހުރިކަން  ބަދަލުވެފައި  ނިންމުން  ނިންމުންތައް  މައްސަލަތަކުގެ  ފަސްކުރި  މިގޮތުން   .

ކީކޭތޯ   ގުޅިގެން  މިކަމާ  އެބަހުރި.  ފާހަގަކުރެވިފައި  ހަމަ  ވެސް  ކަން  ފަހުން  ބަދަލުވި  ސަރުކާރު  އައިސްފައިވަނީ 

މުގެ  ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވު  19އެއީ ހަމަ  ؟ ވިދާޅުވަނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒެއް އައީތޯ

މައްސަލަތައް   ބަދަލުކޮށް  ނިންމުން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ގުޅިގެން  ފިއްތުމާ  ސަރުކާރު  މައްސަލަތައް  ބައެއް  ކުރިން 

    އިނގޭތޯ.ފަސްކޮށްފައިވާކަން ފާހަހަގަކުރެވޭތީވެ އެކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނަޞްރު

ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް ފަހުން ބަދަލުކުރީތޯ އެހެންނޫނީ އޭރުގައި ނިންމަން ރެޑީކޮށްފައި އޮތް  ތި ވިދާޅުވި ކުރިން  

 ؟މައްސަލައެއް ފަހުން އެހެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ވާހަކަތޯ
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނިންމުމަށްފަހު އެގޮތަށް ބަދަލު އައިސްފައި ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް.  ޝަކުވާ އައިސްފައި އިނީ ނިންމުންތައް

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ނަޞްރު

ބަދަލުވެފައެއް   ގޮތަކަށް  ނޫން  އެ  ނިންމުމެއް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ފަހު  ނިންމުމަށް  ނިންމުމެއް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

ނި އެ  ކުރީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަންނަ  ނުވާނެ.  ފަހުން  އޭގެ  އުސޫލުތައް  އަންނަ  ދެމުން  ހަވާލާ  ންމުންތަކަށް 

އަޅުގަނޑު    އިޝޫގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  އެކަމަކު  ގެންދަނީ.  މި  ކުރަމުން  ނަގުލު  ހަމަ  ވެސް  މައްސަލަތަކަށް 

ފާ ޕްރެޝަރެއް އައޭ. އެހެންވީމާ،  މައްސަލައިގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރުގައި  އޮތީ  އެއީ  ދަންނަވަން  ހަގަކޮށްލާނީ 

ބޮޑު   ފުދޭވަރަކަށް  ދައުލަތުގެ  ގޮތަކީ  ދިމާވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައިގައި  އެ  މައްސަލައިގައި.  މީޑިއާނެޓް 

ދައުލަތުގެ   އޭގައި  މުދާ.  އިންޓެންޖެބަލް  ހިމެނުމަކީ  ހިމެނޭ  މި  އިޝޫގައި  މީޑިއާނެޓު  މިސާލަކަށް  ވީ  ކޮންސަރނަކަށް 

ނިމިއްޖެއްޔާ ދިރާގު، އުރީދޫ އެހެން ގޮސް ބައިވަރު ތަންތަން އޭގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ.    ކޮންސަރނަކަށްވީ އެ ކޭސް 

ޙައްޤު   ޕޭޔަރުންގެ  ޓެކްސް  ލަސްކުރުންތޯ  އޭގައި  ވިސްނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އައުމުން  ޕްރެޝަރަތަކެއް  އޭގެ  އެހެންވީމާ، 

ޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް ދައުލަތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް  ހިމާޔަތްކުރެވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން ލަސްކުރީ އޭތި އެގޮތަށް. އޭރު އަ

ވީއްލާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ނުނިއްޔާ ގޮނޑި ދޫކޮށްލާފައި ދިޔަނަމަ އެހެން ބަޔަކު ލައިގެން އެ މައްސަލަ ނިންމާނެ  

ކޮޅެއް ލަސްވެގެން  އެގޮތަށް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނީ އޭގައި ޓެކްސް ޕޭޔަރުންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްވާނީ ކުޑަ ތަން

 ވިޔަސް އެގޮތަށް ނިންމުމޭ މީގައި ރަނގަޅުވާނީ. މިއީ ހަމައެކަނި ދިމާވި އިޝޫއަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޢަލީ ޙުސައިން. ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ؟ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯ

 

 ރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ތަންކޮޅެއް   ބޭނުން  ކުރު    10އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ވެސް  ފައްތަންވެގެން. އަދި އެއަށްވުރެ ވެސް  މިނިޓަށް 

މި ދެންނެވީ  ؟ ވިއްޔާ ކުރު. ޓެކުހާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް މާނަކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަނޑު ހަމައެކަނި އުސޫލަކީ ކޮބައިތޯ
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އިންޓަރޕްރިޓެޝަންތޯސްޓް ލިބަރަލް  ނޫނީ  އިންޓެޕްރިޓޭޝަންތޯ  ގާނޫނު  ؟ ރިކްޓް  ބެހޭ  ޓެކުހާ  ކިހިނެއްތޯ 

 ؟ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީهللا މާނަކުރެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނަސްރު

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

އިން ދެކެނީ ސްޓްރިކްޓް  އަޅުގަނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މީގައި  މި    97ޓަރޕްރިޓޭޝަނެއް ކަމަށް. އެއީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އިންޓަރޕްރިޓްކޮށްގެން   އޭތި  އެހެންވީމާ،  ގާނޫނަކުންނޭ.  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ނެގޭނީ  ޓެކްސް  އިންނަނީ 

  2016ރީމް ކޯޓުން ނިންމީ  ޓެކްސް ނެގުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނޭ. އެކަން އެނގިގެންދާ އެއް ކަމަކީ މި އަހަރު ސުޕް

އަހަރުގެ   މާނަކޮށްގެން ޓެކްސް    23ވަނަ  އިންނާނެ ގާނޫނުތައް  ބުނެފައި  ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ވަނަ ޤަޟިއްޔާ. އޭގައި 

ނެގުމަކީ އޭރުގައި މިސާލަކަށް އެކަމާ ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހުން ބަދަލުވީމަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ  

 ވީމާ، ޖެހޭނީ ހަމަ އިންނަ ގޮތަށޭ ނަގަމުން ގެންދަން. ކަމެކޭ. އެހެން

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިދާޅުވެއްޖެ ބައެއް ނިންމުންތަކުގައި ޑިސެންޓިންގ ޖަޖްމެންޓްސް ދެއްވާފައި ހުރި ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަކީލެއް  

ނޫނަސް ދެއްކި ވާހަކައިން އެގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލުވެގެން މި ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ކަނޑައެޅިގެން. މިސާލަކަށް  

ކަހަ ބައެއް  ވާހަކަ،  ހުރި  ކުލިތަކުގެ  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނުގައި  ކަމަށް  ކަލެކްޓުކުރެވޭނެ  މީރާއަށް  ތަކަކީ  ކުލި  ލަ 

ކަންތައްތަކެއް   ކަހަލަ  ކޮން  އާންމުގޮތެއްގައި  ޖަޖްމަންޓްސްތަކުގައި  ޑިސެންޓިންގ  ދެންނެވި  ތި  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް 

 ؟ ޑިސެންޓިން ޖަޖްމެންޓްސް ދެއްވާފައި ހުންނާނީ

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު އެއް ކަމަކީ ވިތް ހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ މައްސަލައިގައި ރީއެމްބަސްމަންޓް. އޭގައި ވިތްހޯލްޑިންގ  

ގާނޫނުގެ   ބީ.ޕީ.ޓީ  އަޅުގަނޑު  ބަޔާންކޮށްފަ  6ޓެކްސްގައި  ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއް  ބުނަނީ  މި  މާއްދާގައި  މި  ވަނަ  އި 

ވަކި   ޖެހޭނެއޭ  ވެއްޖެއްޔާ  ޕޭމަންޓެއް  ހަދާ  ކުންފުންޏަކަށް  ނޮންރެސިޑެންޓް  ބޭރުގައި  ގުޅިގެން  ޓްރާންސެކްޝަންތަކާ 

ވަރެއްގެ ޓެކްސް ހޯލްޑްކުރަން. އޭގެ ފަހުންނޭ ދައްކަންޖެހޭނީ ރުފިޔާ. ދެން އެ އިޝޫގައި މިވާ ގޮތަކީ ރީއެމްބަސްމެންޓް  

ކަހަލަ ދެންނެވި  މި  ކުރަނީ  މެންބަރުންގެ    މި  ގިނަ  އޭރުގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އޭގައި  ފައިސާ.  ޓްރާންސެކްޝަނެއްގެ 

ވިސްނުމަކަށްވީ ރިއެމްބަސްމަންޓެއް އޭގެ ޒާތުގައި ނެތޭ ވިތް ހޯލްޑެއް ނެގޭނެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފަ. އެކަމަކު  
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ބަލަން   ޖެހޭނެއޭ  ރީއެންބަސްކުރަނީ  އާގިއުމަންޓަކަށްވީ  ވިތްހޯލްޑިން  އަޅުގަނޑުގެ  ޓްރާންސެކްޝަނަކީ  އަންޑަލައިން  މި 

 އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ޖެހޭނެއޭ ވިތްހޯލްޑްކުރަން.  ؟ ޓެކްސް ނެގޭނެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭ އެއްޗެއްތޯ މި ރީއެމްބަސް ކުރަނީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގެންނަވަނީ.  ؟ ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީއަން ރިއަލައިޒްޑް ގެއިންއާ ގުޅޭގޮތުން  

ނޫނީ   ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ  ވަގުތެއްގައިތޯ  ކޮން  އެރައިވްވަނީ  ޓެކްސް  އޮފް  އިންސިޑެންޓް  އޭގެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނެގޭ 

 ؟ތޯގާނޫނީ ގޮތުން އެކަމާ ދޭތެރޭ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ދިވާޅުވެދެއްވަފާނަން

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

ގެއިނަކީ   އަންރިއަލައިޒްޑް  ގެއިން.  ޓެކުހަކީ  އަންރިއަލައިޒްޑް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ދެއްތޯ.  ޓެކްސް  ރިއަލައިޒްޑް  އަން 

ރިއަލައި އޭތި  އަންނާނީ  ހިސާބަށް  ނެގޭ  ޓެކްސް  ރިއަލައިޒްވެގެން  އޭތި  އެކަމަކު  ޕްރޮފިޓެއް.  ޒްވީމަ  ތިއަރިޓިކަލީ 

 ޙަޤީޤަތުގައި. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލް ހުންނަނީ ދައުލަލުން މުސާރަ ދީގެން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި. ދެން  

ދައުލަތުން ނެގީމަ  ޓެކްސް  މީރާއިން  އެނގޭ  އެބަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަބަދު  ވެސް. ދެން  ނަގަނީ  ޓެކްސް  ކަން 

ޚަސްމެއްގެ ގޮތުގައި އެއްކޮޅުން ދައުލަތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކީއްވެގެންތޯ ޤަބޫލުކުރަންވީ މިނިވަންކަމާ އެކީގައި  

ނަސްރު  އެކީގައިކަން  ދައުލަތުގެ  هللا މުސްތަޤިއްލުކަމާ  ދެއްވާފައި  ފައިސާ  ދައުލަތުން  އިމާރާތެއްގައި  މަސައްކަތްކުރަނީ. 

އަޅުގަނޑުމެން   ކީއްވެގެންތޯ  ކަމަށް  ނިންމާނެ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް  ދައުލަތާއި  މީހަކު  ހުންނަ  ދީފައި  ބަޖެޓު 

 ؟ ޤަބޫލުކުރަންވީ

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

ދައްކައިދޭ ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނިޒާމުގެ  މި  ކަންނޭގެ  އެއީ  އިންސާފު  އާދެ!  އަސްލު  ކަމަކީ.  ޖެހޭ  މި  ން 

ގާއިމުކޮށްދޭއިރު އިންސާފު ގާއިމުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރަށް އިންސާފު ގާއިމުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެން ވެސް އެބަޖެހޭ.  

މީރާއިން އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެހި ކަންތަކުގައި  ކުރިން ޓްރެއިނިންގތަކާއި  މިސާލަކަށް  ނަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 
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އޮފަރ ކުރޭ ޓްރެއިނިންގތަކާއި އެއްޗެހި ދިނުމަށް. އެކަމަކު އޭގައި މިވާ ގޮތަކީ މިސާލަކަށް އެއް ޚަސްމެއްގެ ކިބައިން  

ކަންތައްތަކުގައި   އެކަހަލަ  ކޮމްޕްލެއިންތަކެއް.  އާދޭ  އެބަ  ވެސް  ކޮޅަށް  އަނެއް  އޭގައި  ނަގާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން 

އެބައި އައިސް  ފަހުން  ސޯސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން  އިންޑިޕެންޑެންޓް  އަސްލު  ބަލަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދޫކޮށްލާފައި   

ކަންތައްތައް   އެ  ގޮތަކަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ޕަބްލިކަށް  ވިސްނުމަކީ  ބޮޑު  ނެގޭތޯ.  އެއްޗެހި  ޓްރެއިނިންގތަކާއި  އެކަހަލަ 

ގޮތު އެކައްޗެއްގެ  އޮންނަނީ  މި  ވިދާޅުވިހެން  އޮތް  ގެންދިއުމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތި  ގުޅިފައި  ޙަޤީޤަތުގައި  ގުޅިފަ.  ގައި 

 ތަނެއް. އެކަމަކު އޭގައި އިމޭޖް އެބަ ދެއްކެންޖެހޭ އެގޮތަށް.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙުރުމަތްތެރި ކުރެވިގެންވާ އެއްޗެ  ފުރާނަ އާއި މުދަލަކީ  އްގެ ގޮތުގައި.  އިސްލާމްދީނުގައި މުސްލިމުންގެ އަބުރާއި ލެޔާއި 

ފަރާތަކުން އަތުލައިގެން ނުވާނެ   އެ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އެއްވެސް  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެއްވެސް މުސްލިމެއްގެ މުދާ 

ކަމަށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ދަފއުލަތަކަށް ކީއްވެގެންތޯ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ޙައްޤު ނުވަތަ އެ ފުރުޞަތު  

 ؟ޤަބޫލުގައި ޓެކްސް ނަގަންދޭންވީ މީހުންގެ ނު

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

އިންނަނީ   މި  ފާހަގަކުރާނީ ޝަރީޢަތުގައި  އަޅުގަނޑު  އޭގައި  ދެން  އެއީ  ކޮންސެޕްޓަކީ  ވިދާޅުވިހެން ޝަރީޢާ  އާދެ! ތި 

ވީމާ، އެ ފަރާތުން މި އަންގަވަނީ  އޭ. އެހެން هللا ގެ، މިސާލަކަށް ހުރިހާ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ  هللا މުދަލަކީ  

މިސާލަކަށް ޒަކާތްދިނުމަށް. އޭގެ މާނައަކީ ޒަކާތް ނެގުމަށްފަހު ބާކީ އިންނަ ބައޭ އެ މީހާގެ މުދަލަކީ. ދެން ތި ވިދާޅުވި  

ދެނީ   މި  މިލްކުވެރިކަން  ގާނޫނުންނޭ  ކޮންސެޕްޓަކީ  ވެސް  ގާނޫނުތަކުގައި  ގާނޫނުތައް.  އުޅޭ  މި  ހަދައިގެން  ގޮތަށް 

ޤަތުގައި. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުން މިލްކުވެރިކަންދޭއިރު ގާނޫނުގައި އެ ބުނާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވުމުންނޭ އެ މީހާގެ  ޙަޤީ

މިލްކު ޙަޤީޤަތުގައި އެ ލިބެނީ. ޓެކްސް ދައްކަން އޮންނަ ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދެއްކީމާ އެއީއޭ އެ މީހާގެ ބަޔަކީ. އަނެއް  

 އަޅާފައި އިންނަ އެހެން ފަރާތަކަށް ދާންޖެހޭ ބައެކޭ އެއީ.ބަޔަކީ މިސާލަކަށް ގާނޫނުން ކަނޑަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކުރިން  ؟ އޮތީކިހިނެއްތޯ ދީފައި  ؟ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކޮން ދައުލަތެއް ކިހިނެއްތޯ ދީފައި އޮތީهللا އެ ޙައްޤު ގާނޫނު،  

ކޮންތާކުތޯ  ޝަރީޢާ  ދަންނަވައިފި ކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ތިކަން  އެހެންވީމާ، ގާނޫނީ ގޮތުން  ކިހިނެއްތޯ    ،ކޮންސެޕްޓޭ. ދެން 

 ؟ ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތީ

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

  ވާހަކަތައް...ގާނޫނީ ގޮތުން ގާނޫނުތައް ހެދިގެން އަންނައިރުގައި އެ؟ ގާނޫނީ ގޮތުން ދެއްތޯ ތި ވިދާޅުވީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާهللا  އެއްޗެކޭ.  ޙުރުމަތްތެރިކުރެވިގެންވާ  އެއީ  މުދަލަކީ  މުސްލިމުންގެ  މިވަނީ  ވަތަޢާލާ  هللا   ،ސުބުޙާނަހޫ 

ޙަދީ އަދި  އެކަލާންގެ ޝަރީޢަތުގައި  ނުވަތަ  ވަތަޢާލާ  ޓެކްސް  ޘުސުބުޙާނަހޫ  ދަލީލަކީ  ކޮބައިތޯ  ކިހިނެއްތޯއޭ  ވެސް  ން 

  ؟ނެގޭނެ ކަމަށް އޮތް ދަލީލަކީ ކޮބައިތޯއޭ މުސްލިމެއްގެ އަތުން ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަމަށް އޮތް ދަލީލަކީ

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

ޅުގަނޑު ސީދާ އެހެން ދަންނަވާކަށެއް ނޭނގެ ހަމަ ސާފުކޮށް ދަންނަވަންޏާ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  އަ

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެޕޮއިންޓްކޮށްގެން ތިބޭ ބަޔަކު މިސާލަކަށް އެ ބައެއްގެ މައްޗަށް އިމްޕޯސްކުރާ ގާނޫނެއް އަސްލު  

ނީ. ޝަރީޢާ ކޮންސެޕްޓަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ކުރިން ދެންނެވިހެން ހުރިހާ އެއްޗަކީ  ޙަޤީޤަތުގައި އުފަންވެގެން މި އަންނަ

މިސާލަކަށް  هللا އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އުނިކުރަންޖެހޭނީ.  ދެން  ބައޭ  އިންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  ފަރާތުން  އެ  މިލްކޭ.  ގެ 

މެންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާނެ ބަޔަކު  ގެންގުޅޭ ވަޟުޢީ ގާނޫނުތައް އުފަންވެގެން އަންނަ ކޮންސެޕްޓަކީ އެއީއޭ އަޅުގަނޑު

ކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ވަކި ބައެކޭ އަޅުގަނޑުމެން އެޕޮއިންޓް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ އެމީހުން އެ ކަނޑައަޅާ  

ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން  ބަޔަކީ.  އިންނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައޭ  އިންނަ  އެ  ފަހުގައި  ގެންދިއުމަށް  ތެރެއިން    އުސޫލުތަކުގެ 

މިސާލަކަށް ޓެކްސް ނެގޭއިރުގައި ހަމަ ތި މަޢުޟޫޢަށް ވާހަކަދައްކޭނެ ޕޮއިންޓަކީ މިސާލަކަށް މުދާ ލިބިގަންނަ މީހާ. އެ  

ކަމަކަށް   ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ޙަޤީޤަތުގައި.  ގާއިމުކުރަން  ޖެހޭ  އެބަ  ވެސް  އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  ލިބިގަންނަ 

ޕަބްލިކް    ކޮންޓްރިބިއުޓްކޮށްގެންނޭ އެމީހާގެ މުދާ ބޭނުންކުރަނީ އެހެންނޫނީ  އެ ލިބެނީ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މަގު މި 

ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ   މީހާ ވެސް ހަމަ  ބޭނުންކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ މުދާ ހޯދަން. އެ އެއްޗެއްސަށް އެ  ރިސޯސްތައް މި 

 ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ.  
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 ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ވެސް އެބައޮވޭ މީހެއްގެ މުދަލެއް އެމީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އަތުލުމަކީ އެއީ ފޭރުމެއް.  

 ؟ ތޯއެހެންވީމާ، ދައުލަތުން އަޅުގަނޑުގެ މުދަލެއް އަޅުގަނޑުގެ ނުރުހުމުގައި އަތުލުމަކީ ފޭރުންކަމަށް ނުވާންވީ ކީއްވެގެން

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

ފާހަގަވާ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ދާއިރުގައި  އަޑުއަހަމުން  މައްސަލަތައް  މި  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތީގައި 

ކުރ އަޅުގަނޑުމެން  އައިއްސަ  ޚަސްމުން  އެއީ  ވާހަކަދައްކަމުންދiާނުކުތާއެއް  މޭރުމުން  އެ  މީރާއިން  ނެ  މަތީގައި 

އެގޮތަށް   ހުއްޓުވަންޖެހޭ  އެބަ  އަޑުއެހުންތައް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފޭރޭގޮތަށް،  މުދާ  މީހުންގެ  އެ  ހަޤީޤަތުގައި. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ތިބޭއިރުގައި  އެހެންވީމާ،  ތިބެނީ.  މި  އިމްޕްލިމެންޓްކުރަން  ގާނޫނު  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަދައްކަން. 

ހަމައަ ގާނޫނާ  ހުއްޓެނީ  މި  ގޮސް  މާނަކުރާ  ފޯކަސް  ކަމަށް  ނުނެގޭނެ  އޭތި  މިސާލަކަށް  ގޮސްގެން  އިތުރަށް  އޭގެ  ށޭ. 

 ހިސާބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްތިޞާސެއް ނޫނޭ ޙަޤީޤަތުގައި.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަލަށްލާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން މީހުންގެ    ދައުލަތުން ވެސް؟ ކޮބައިތޯ އެހެންވީމާ ތަފާތާއި ފޭރޭ މީހަކާ ހުރި ތަފާތަކީ

އެ   ދައްކައިގެން  ބިރު  އަނިޔާދޭނެކަމުގެ  ނުވަތަ  އަރާ  ބޮލަށް  ގަޔަށް  މީހުންނަށް  އެ  ވެސް  ފޭރޭމީހުން  ނަގަނީ.  މުދާ 

 ؟ މީހުން ފޭރެނީ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަކާއި ފޭރޭބަޔަކާ ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ

 

 ކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލު ވާހަهللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ ގާނޫނެއްގެ އެ ކަންތައްތައް ކުރުން. އެއީ ދެން އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ. އަސްލު މިސާލަކަށް ޓެކްސް  

 ނެގޭއިރު ބަލަންވާނެ އެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެ އޮންނަ ޓެކްސް އޮންނަނީ މިންވަރަށްތޯ ޓެކްސް ނެގިގެން ދަނީ. 

 

 ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގާނޫނެއް   އަރާ  ބޮލަށް  ލޮލަށް  މީހުންގެ  ކުރާނޭ  ހަމަ  ވެސް  އެހެން  ލޭކޮށާލާ  ހަމަ  ބައެއްގެ  ހަމަ  ހަދައިގެން  ގާނޫނެއް 

 އޮވެއްޖިއްޔާ އޭތި ޖަސްޓިފައިވާނެއޭތޯ ތި ވިދާޅުވީ.  
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އިމްޕްލި ތިބޭއިރު  ގާނޫނު  ނިންމަން  ކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލައިގެން  ގާނޫނަށް  މިސާލަކަށް  ކުރަން  މެންޓް 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޫން ގޮތަކަށެއް ނުނިންމޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލަޠީފް.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ޓްރައިބިއުނަލް،   ކުރައްވަންތޯ  ޤަބޫލުފުޅު  ސުވާލެއް.  އެންމެ  އޮތީ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ 

އިނގޭތޯ.   ސުވާލަށް  މި  ބޭނުން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޖަވާބެއް  ސާފު  ދެއްވައިފި.  ވެސް  ޖަވާބު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ވާ މައްސަލަތަކުގައި ލަސްވުންތަކެއް ހުރިކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން އެ ހުރި  ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަންތޯ ޓްރައިބިއުނަލުން ބައްލަ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ   އަދި  ވެސް  ގާނޫނު  ބެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލާ  ޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް 

އިދާރާއަކަށް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެ ހިމެނޭ އެއްވެސް ދައުލަތުގެ   ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި  އިޙްތިޞާސް ތެރޭގައި 

ވެސް   މިހާރު  އަސްލު  ދެން  ގޮތުގައި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ގޮތުގެ  ކުރެއްވޭނެ  އަވަސް  އަދި 

ކެނޑިޑޭޓެއްގެ   އިންނެވީ  ތި  ވަގުތު  މި  އެނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެކީގައި  ވާތީއާ  ވެސް  ރައީސްކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

އެހެންނަ މި  ހައިސިއްޔަތުން.  ސުވާލު  މި  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅެއްވީމަ  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  ރައީސްކަން  މަވެސް، 

ދަންނަވާލީ. މިދެންނެވި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް އެ ކަންބޮޑުވުން ހުށަހަޅުއްވާފައ އޭގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް  

 ދީފައިވާނެތޯ. ހަމައެކަނި އެ ސުވާލު. ޝުކުރިއްޔާ.  ޢަމަލުކުރެއްވިދާނެގޮތުގެ ލަފައެއް އެ އިދާރާއެއްގައި ފާހަގަކޮށް 

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

ސްޓާފުންގެ   އެގޮތުން  ދައްކާފައިވާނީ.  ވާހަކަ  އެ  މިނިސްޓްރީގައި  ފިނޭންސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަސްވަރު  ބަޖެޓުގެ 

  5ގައިގެ ދަތިކަން ވެސް. މިހާރު މިވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ދަތިކަމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައި ދެން އޭގެ އިތުރަށް ޖާ

ވެސް   ތިބޭއިރު  މައްސަލައިގެ    5މެންބަރުން  ސްޓާފެއް  ދެ  ސްޓާފެއް  އެންމެ  ހުންނަނީ  ހުންނަށް  މި  މެންބަރުންގެ 

ސްޓް ދެމީހަކުވަރު  ކަންތައްތަކުގައި. އެހެން ކޯޓުތައް މި ވޯކްކުރާ ގޮތަކީ ކޮންމެ ޤާޟީއަކަށް މިސާލަކަށް އެބަހުރޭ އެޓްލީ 



 2020  ނޮވެންބަރު  18                            ވަނަ ބައްދަލުވުން  62ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

40 

 

އެހެންނޫނީ އެކެއްވަރު. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަޢުޔު ފޯރމްކޮށްފައި އޭތި ޑްރާފްކޮށްލާފައި ދިނީމަ އެ  

ދަތި   އެ  އެހެންވީމާ،  ނިޒާމުގައި.  ޝަރުޢީ  ހުރޭ  ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމު  ގޮތް  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް 

ވާހަކަ  ޙައްލު    ކަންތަކުގެ  އޭގެ  މިހާރު  ދެން  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްފައި  އޭރުގައި  މިނިސްޓްރީގެ  ފިނޭންސް  އަޅުގަނޑުމެން 

މި ދަނީ. މި ދުވަސްވަރާ ގުޅިގެން އަނެއްހެން ހަމަ މިއޮތީ އެގޮތުގައި. އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުވެގެންދާނެ   ލިބިމުން 

މައްސަ އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  ބަލަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހާޒިރުވުމުގެ  ކަމަށް  ދެން  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  ލަތައް 

މިހާރު   އަޅުގަނޑުމެންވާނީ  ވެސް  ޙައްލުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މައްސަލަ  ދަތިތަކުގެ 

 ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އެ ކަންތައްތައް އިތުރުކުރެވިފަ.  

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

އިނގޭ   ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވައިލާނަން  ސުވާލެއް  ގުޅުންހުރި  އެއާ  ދެން  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުމެއް ބަޖެޓު ހަދާއިރު އޭގައި ލިޔަން. ދެން ބަޖެޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާފައި ހުންނާނެ  

ބޭ އިތުރަށް  ދެންނެވި  ސްޓާފުން  މި  އަޅުގަނޑު  ވެސް.  ބޭނުންވަންޏާ  ވަސީލަތް  އަދި  ބޭނުންވަންޏާ  ޖާގަ  ނުންވަންޏާ، 

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ   ދާ އެއްޗެއް  ވެސް ޖަހަމުންޖަހަމުން  އަބަދު  ކޮންމެ އަހަރަކު  ދެން ބަޖެޓު  ސުވާލަކީ އޭގެ އިތުރުން 

ކުރާ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މަޖިލީހުން  ވެސް  ކަންބޮޑުވުމެއްގެ  މުއައްސަސާއަކުން  ވަކި  އިތުރުން  އޭގެ  ކަމެއް.   

ގުޅޭގޮތުން   އެއާ  ލަސްވުން  ލަސްވާ  މައްސަލަތައް  އެބައޮތްތޯ  ފާހަގަކުރެވިފައި  އެބައޮތްތޯ،  ސިފަކުރެވިފައި  ގޮތުގައި 

ވަން  ކަމަށް  އޮންނަ  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ  ބޭފުޅުން  ތި  ޏާ  މިސާލަކަށް 

އެބަ   ދިމާވީމަ  ކަންބޮޑުވާކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ގޮތުގައި،  ކަންބޮޑުވުމެއްގެ  އެއީ  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ 

ގޮތަށް   ކަންބޮޑުވުމެއް  އެކަހަލަ  އުޅޭނީ.  މި  ދިމާވާތީއޭ  މިހެންމިހެން  ވެސް.  ތަންތަނަށް  ބައިވަރު  ލިޔެގެންދޭ 

ސްވާ ލަސްވުން. ދެން ސަބަބުތައް ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ. ލަސްކަމެއް ހުރި ކަމަށް  ފާހަގަކުރެވިފައި އެބައޮތްތޯ މައްސަލަ ލަ

ކަން   އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ސާފު.  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބުތައް  އެ  ކީއްވެގެންކަން.  އެއީ  ވަންޏާ 

އް ކުރައްވާފައިވާނެތޯ ބަލާލަން.  ޤަބޫލުފުޅުކުރެވެންޏާ އެއަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ޖެހުމުގެ އިތުރުން ކަމެ

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު
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ވެސް   މައްސަލައެއްގައި  ކޮންމެ  ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  އޭގެ 

އަޅުގަނޑުމެން މީރާއިން.  އިންނަނީ  މި  ޚަސްމަކަށް  އަނެއްހެން  އެއް  ބޭއްވި  މީޓިންގތަކެއް  ތަފާތު  މީރާއާ   

ކަންތައްތައް   އެފަދަ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ހަމަޖައްސައިދީ  ބޭފުޅުން  ހާޒިރުވާނެ  މިސާލަކަށް  އެކޮޅުން  ވާހަކަދެކެވިފައިވާނީ. 

ގެ ސްޓާފުން  ކޮށްދިނުމަށް. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ހަމަ ފިނޭންސްގައި ވެސް އަޅުގނޑުމެން އެކޮޅުގެ ކޮންސަރނަކީ އެކޮޅު

ދަތިކަން   ސްޓާފުންގެ  މީރާގެ  ވާހަކަދެއްކިން  އެ  ހަމަ  ވަކިން  ވެސް  ފިނޭންސްގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ނުތިބޭ. 

ޙައްލުކޮށްދީގެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދޭވޭނެ ގޮތެއް ރާވައި ދިނުމަށް. ދެން އޭގެ  

ނގެ ބަޖެޓު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމިޓީގައި ވެސް  އިތުރަށް މިދިޔަ އަހަރުގައި ކަންނޭ

އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދެކެވުނު. ދެން އެކަމަކު އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމަކަށްވީ އޭރުގައި، ދެން އޭރުގައި  

ބުނާހެން   ކޮމްޕޮ  3މި  އެ  އެހެންވީމާ،  ދިމާވީ.  މި  މައްސަލަ  އެކަހަލަ  މެންބަރުންގެ  ބަދަލުކުރަންވީތޯ  ޒިޝަން 

ސުވާލުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އެކަމަކު އަނެއްހެން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ކޮމްޕޮޒިޝަނެއް ބަދަލުކުރުމަކީ  

 އަޅުގަނޑުމެން ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް ވަކި ނުވާނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 هللا.ނަސްރު ؟ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އިސްމާޢީލް  ސާޖިދު، ރައީސްކަން ކުރައްވާތާ ކިހާ ދުވަހެއްވެދާނެތޯ

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

 އަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް މިވީ.    5ނީ. އެއީ މި ދައުރު ފެށިގެން އަޅުގަނޑު ރައީސްކަމުގައި މި ހުންނަ

  

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައްޔިތުންގެ   ދިމާވެގެން  މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ. މީޑިއާނެޓްގެ ކަންތައް  ޝުކުރިއްޔާ. ކުރީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ މީޑިއާނެޓް 

ބެހޭ  ކަމާ  ނުވަތަ  މީރާއަށް  ނުވަތަ  އެއްވެސް    މަޖިލީހަށް  ގުޅުންހުރި  އެކަމާ  މުއައްސަސާއަކަށް  އެއްވެސް 

 މުއައްސަސާއަކަށް ލިޔެފައި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އޭގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ.  
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 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

އަޅުގަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދެން  އަނެއްހެން  އޭރުގައި  ސިޔާސީ  ބައްދަލުވުމުގައި  ނޑުމެން 

ކަންނޭނގެ އޭރުގެ   ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކޮމެންޓެއް ކުރުމުގައި ޑިސިޝަނެއް ނެތް. އެކަމުން ތި 

ދައްކާފައި   ވާހަކަ  އެ  ނޫން  ވެސް  ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރުގައި  ދިޔަގޮތް.  ހިނގަމުން  ކަންތައްތައް 

ފަރާތްވުމަކީ އެހެންނޫނިއްޔާ އޮޑިން ފުންމާލުމަކީ. އޭގެ ސަބަބުން ދެން ލިބޭނެ ގެއްލުން މާބޮޑުވާނެ. އޭގެ އިތުރަށް  އެއް

ދެން އަޅުގަނޑު އެ އިޝޫ ހިއެއްނުވޭ އިތުރަށް އޭގެ ފަހުން އަނެއްހެން އެ ވާހަކަ ދެކެވިފައި ހުރިހެން. އަޅުގަނޑުމެން 

 ޅު ގޮތުގައި އެ ކަންތައް ނިމިފައި އޮންނާނެ ކަމަށް އެ އޮތީ ނިމިފައޭ.  ބެލީ އަޅުގަނޑުމެން އަތްމަތިން ރަނގަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަވާއިދު   ތެރެއިން  އުސޫލުގެ  އޮންނަންޖެހޭ  ގަވާއިދު  ނޫން.  ސާފެއް  އެހާ  ގާނޫނުތަކުގައި  ގޮތުގައި  ސުވާލެއް  ފަހު 

ކަންތައްތަކާ   ނުވާކަމަށް  ސާފު  މައްސަލަތަކެއް  ހުރި  ގާނޫނުގައި  މީގައި  ނިންމަނީ.  މެންބަރުން  ނިންމަނީ،  ކޮމިޓީން 

ބެހޭ މިކަމާ  މަޖިލީހަށް  ހަދާ  ގާނޫނު  ހުރި  ބެހޭގޮތުން  ނުވަތަ  ދެވިފައިވާނެތޯ  މަޝްވަރާއެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން 

މުއައްސަސާއަކާ   އެހެން  ފަރާތަކާ،  އެހެން  އަދި  ވިއަސް  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  އުނދަގޫތަކުން 

ނާ ކުރުމަށް ޓަކައި  ވިއަސް އެހެން މުއައްސަސާއަކާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާނެތޯ. ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިންގުން ހަރުދަ

މިވީ   ހަދާފައިވާނެތޯ  ގަވާއިދަށް  ގާއިމުކޮށް  އުސޫލެއް  ޓަކައި  ހިންގުމަށް  އަވަސްކޮށް  ޝަރީޢަތްތައް  އަހަރު    5އަދި 

 ތެރޭގައި.  

 

 ޖަމީލު ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު

 ބުނެވުނު ކަހަލަ ބަދަލުތައް މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރިހެން މި މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމަށް ދެން 

ތި   ދެން  މިހާރު  ދެން  ހުންނާނީ.  ގެނެއްސަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުތައް  އެކަހަލަ  ދެން  ބަދަލު.  ގެނެވުނު  އަމުރަށް 

މިދިޔަ   އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކުގައި  ކުރުމުގެ  އިންޓަރޕްރިޓް  ކަންތައްތަކުގައި  ސާފުކުރުމުގެ  މާނަ  ވިދާޅުވީހެން 

ސެޕްޓެންބަރު  އަހަ އެއީ  އޭރުވާނެ.  ހިއްސާކޮށްފައި  މަޖިލީހަށް  މިކޮޅަށް  ރެކޮމަންޑޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ރު 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވޭތޯ  އިންކޯޕަރޭޓް  އެބައިބައި  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  އިޞްލާޙުގެ  އެ  އެކަމަކު   މަހުގައި  ބެލީ. 

ކުރީ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު ވެސް  އޭރުގައި އެކަމަކު ވަކި ބައެއް ކަންނޭނގެ ކަވަރު
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އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވާނެ އޭ.ޖީ އޮފީހާއި އަޅުގަނޑުމެން އެ އެއްޗެހިތައް ހިއްސާކޮށްފަ. ކުރީގައި 

ތި އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު  ދަކަށް މި އޮތީ. ދެން އiޭޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގަވާއިދު ދެން ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއ

 ނިމިފައި އެ އޮތީ. ދެން އެއީ ހަމައެކަނި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  އިނގޭތޯ.  ވަކިވެލާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތުމާއެކުގައި  ސުވާލެއް  މެންބަރަކުގެ  އެހެން 

އެޕީލް   ޓެކްސް  ދަންނަވާލީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްތޯ.  މުނައްވަރު  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ނަންފު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި  ޕްރޮސެސް  އިންޓަރވިއު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ  ޅު 

ވެސް   ކުރީފަހަރު  ދާގޮތް  ކުރިއަށް  މިކަންތައް  ހިމެނިފައިވާތީ.  ތެރޭގައި  ނަންފުޅުތަކުގެ  ފޮނުވާފައިވާ  އޮފީހުން  ރައީސް 

އޮންނާނީ. އެހެންވެ އެނގިވަޑައިގެންފައި  ވަޑައިގެންފައިވާތީވެ  ރެފެރަލެއް  އިންޓަރވިއުގައި  ނުކޮށް  ވާހަކަ ތަކުރާރު   އެ 

ނުނަގާ   ވަގުތު  އިތުރު  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  ދެއްތޯ.  ނުވާނެ  ވެސް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ބޭނުންފުޅުވެގެން 

ހިއްސާކުރަން   އިތުރުކަމެއް  ވާހަކަފުޅާ  ތަޢާރުފުގެ  ވެސް  ފުރަތަމައިނުން  ހުލުވައިލާނަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

 މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  10މަ އޮތްކަމަށްވަނީނަ

 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

والص  `.  العالمين  رب  هلل  والس  الحمد  هللا الة  رسول  على  އެންމެ ފަހުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި    الم 

ބޭފުޅު ތި  ޓަކައި  ކަމަށް  ދެއްވި  ބޭފުޅުން  ތި  އެއަށްފަހު  ފުރުޞަތު  ދަންނަވަން.  ޝުކުރެއް  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ންނަށް 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  އެނގިލައްވަފާނެ  މިހާރު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މަޢުލޫމާތު  އާންމު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

ބަލާއި ތަޢުލީމީ ހަޔާތަށް  ޢަލީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ  މުޙައްމަދު މުނައްވަރު  ނަމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ރު  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަނީ. 

ހައި ސްކޫލް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރީ އެވިޑް ކޮލެޖުން. ދެން އެއަށްފަހު  

ބެޗްލާސް އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތް އޮނަރސް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން.  

އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަދީނާ އިސްލާމިކް    އަދި އެއަށްފަހު ޑިޕްލޮމާ އިން

ވިލާ   ދަނީ  ފުރިހަމަކުރަމުން މިހާރު މި  ލޯ  އެންޑް  އޮފް ޝަރީޢާ  މާސްޓާޒް  މިވަގުތު އަޅުގަނޑު  ޔުނިވާސިޓީން. ދެން 

ޑިޕާޓްމަން އަޅުގަނޑު  ބަލާއިރު  ތަޖުރިބާއަށް  ވަޒީފާގެ  ދެން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި  ކޮލެޖުން.  ޖުޑީޝިއަލް  އޮފް  ޓް 

ހަމަ   މަސައްކަތްކުރީ  ކޯޓުގައި  ފެމިލީ  މަސައްކަތްކުރިން.  ކޯޓުގައި  ފެމިލީ  އެއަށްފަހު  ކޮށްފައިވާނެ.  މަސައްކަތް  ވެސް 
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ދިޔަ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ދަށުން  ފަނޑިޔާރެއްގެ  މަތިން  އިރުޝާދުގެ  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ހަމަ  އީ.  ލީގަލް ސެކްޝަނެއްގައި 

ވަނަ    30އޮގަސްޓު    2020ދެން އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޕްރެކްޓިސް ނުވަތަ ލޯޔަރެއް ގޮތުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށްފަހު،  

މިހާރު   މިވަގުތު  ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑު  ފަށައިގެން  ދުވަހުން 

އެހެންވީމާ ދަނީ.  މި  ކުރަމުން  މަސައްކަތަށް  މަސައްކަތް  ޓްރައުބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑު  މިހާރު   ،

ބަލާއިރުފައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައުބިއުނަލަށް ހުށަހޭޅެ މައްސަލަތައް އަޑު އެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން، މައްސަލަތައް  

މި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހަމަ  ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި އަދި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓިންގ މަސައްކަތްތަކާއި  

 ކުރެވެމުން މިހާރު މި ދަނީ. އެއީ ދެން މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތު.  ސިރާޖަށް  ފުރަތަމަ  ހުޅުވައިލާނަން.  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.    އާދެ! 

 އެއަށްފަހު ޙަސަން ޒަރީރަށް.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިން ވެސް އާންމުންނަށް ވަރަށް ފަހުން އިންޓަރވިއު ކުރެވިފައި އޮތީމަ   ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެންނަމަވެ ނެތް.  ވިސްނުމެއް  ކުރުމުގެ  ސުވާލުތަކެއް  ބައިވަރު  ކަމެއް  މާ  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ސް، 

ދަނީ މަސައްކަތްތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ކަން  ؟ ކިހިނެއްތޯ  އެ  އޮތީ.  ހިންގުން  ޓްރައިބިއުނަލް  ކިހިނެއްތޯ  އިދާރީގޮތުން 

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.

 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު    2ހަމަ ޖޮއިންކުރީ މިހާރު. ދައުލަތުގެ އެހެން  އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޖޮއިންކުރީ. ދެން އިދާރީގޮތުން ހިންގުމުގެ ވަރަށް ދަތިކަން އެބަހުރި ހަމަ، ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިކަން ހުރި  

ދެ   ދައުލަތުގެ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެވުނީ.  ނުވަތަ  ކަމަށް  އެޑްމިން  މަސައްކަތްކުރީ  ވެސް  މުއައްސަސާއެއްގައި 

ކަންކަން   ނިންމަންޖެހޭ  އިދާރީގޮތުން  ދަތިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރީ.  ހައިސިއްޔަތުން  މުވައްޒަފެއްގެ 

ފަ މެންބަރެއްގެ  ތިއްބަވާނީ.  ދެއްތޯ  މެންބަރުން  ވެއްޖިއްޔާ  ޓަރައިބިއުނަލެއް  މިސާލަކަށް  ނުވަތަ  ނިންމުމުގައި  ހަތުގައި 

މެންބަރާ އެކީގައި ހުންނަވާ ލީގަލް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރެއް ވެއްޖެއްޔާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސެކްޝަނެއް އެބައޮވޭ ކޯޓުތަކެއްގައި  
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ވެއްޖެއްޔާ ކަނޑައެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވަރަށް މަދު ސްޓާފުންތަކަކާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން  

 ނީ. ސްޓާފުންގެ ދަތިކަން ހަމަ އިދާރީ ގޮތުން ވެސް އެބަހުރި.  ދާން މި ޖެހެ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަސްލު ސްޓާފުންގެ ދަތިކަމާ އެކީގައި އަޅުގަނޑު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވި ކަމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ  

މައްސަލަތަ މައްސަލައެއް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވެސް  ދެއަހަރުވާއިރު  ދަނީ. ދެން  މި  ލަސްކޮށޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހިންގުން  އް 

އަދި   މުނައްވަރު  އެނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އެބަވޭ.  ވެސް  ދުވަސް  ގިނަ  އެއަށްވުރެން  އެބައޮތް.  ނުނިމި 

އަޑުއެ  އެހާބޮޑަށް  ކީއްވެގެންތޯ  ދުވަސްކޮޅެއްކަންވީ.  މަދު  ވަރަށް  މި  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ދަތިތަކެއް  ބޭއްވުމުގެ  ހުން 

 ؟ އަންނަނީ. ވަރަށް މަދުން ހަމަ ބޭއްވެނީ. އެއީ ކީއްވެގެންތޯ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމުގެ ދަތިތައް މި އަންނަނީ

 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލަތައް ޝެޑި އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ފާހަގަކުރެވޭ  މަހުގައި  ސެޕްޓެންބަރު  އެއީ  އުލްކުރެވުނު. 

މި   ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  ޝެޑިއުލްކުރެވުނު.  މައްސަލަތައް  ފުދޭވަރަކަށް  ވެސް  ޖޮއިންކުރުމަށްފަހު  އަޅުގަނޑު  ހަމަ 

ވެސް   އަޑުއެހުންތައް  މައްސަލަތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ގުޅިގެން  ހާލަތާ  މި  ހާލަތް.  ކޮވިޑުގެ  މިއީ  ހާލަތު 

އައިސޮލޭޝަން ނުވަތަ   ސަލްކުރަންޖެހުނު. އެއީ ބައެއްފަހަރު ހިޔަރިންގ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންކެން

ކަރަންޓީނުގައި ހުރުމާ ގުޅިގެން މިކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު އިޝޫތައް މިފަހަކަށް އައިސް ހަމަ ދިމާވެފައި އެބަހުރި. ދެން  

ވެސް   ކުރިން  ހަމަ  ޚަސްމުންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދެފަރާތުގެ  ކެންސަލްވެ  އަޑުއެހުން  މައްސަލަތައް  ފާހަގަކުރިހެން 

ހާޒިރުނުކޮށް ޚާއްޞަކޮށް މީރާ ނުވަތަ ދައުލަތުން ޓެކްސް ކަލެކްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތުން މިހާރު ހަމަ އެކި ޓްރައިބިއުނަލް  

އްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން. ހަމަ އެ ބޭފުޅުން  ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ބިޒީ ޝެޑިއުލެ

ވެސް މިހާރު ވެސް އަޑުއެހުމުގައި ވެސް ފާހަގަކުރައްވާނެ ހަމަ އަޑުއެހުން ހައި ކޯޓުގައި މިވެނި ގަޑިއެއްގައި އެބައޮތޭ  

ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް  އަޑުއެހުން  މި  ނުވަތަ  މައްސަލަ  މި  އަވަހަށް  ވެސް  ވީހާ   އެކަހަލަ  އަޑުއެހުމެއް. އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތަކަށް ރިކުއެސްޓްކުރަން މިއީ ހަމަ އަޑުއެހުންތައް ލަސްވާ ސަބަބަކީ މިއީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެއްކަލަ ދެފަރާތަށް  

ދެން   އަޅުގަނޑު  ކުރިއާލާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތްކުރީ.  މި  ދެއްތޯ  ޓައިމަކުން  ކޮންވީނިއަންޓް 

ލުކުރުމަށް ޓަކައި އެހެން އުސޫލެއް އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅައިގެން ވެސް ކުރިއަށް  އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަން ޙައް 

ގެންދަން، ގެންގޮއްސަ އަޅުގަނޑު ކުރިއާލާ އަޑުއެހުންތައް ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ޚަސްމުންނަށް  
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ގެ އިންނާނެ ދެއްތޯ ކުރިއާލާ ފޮނުވިފަ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް  ފޮނުވާލުން. އެހާ ހިސާބުން ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޑުއެހުމު

 ވާނަމަ އަޑުއެހުމެއް ކެންސަލްވުމުގެ ޗާންސް ކުޑަވަމުންދާނީ. އެއީ ދެން މި ވަގުތު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ ސުވާލެއް ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކި. ދެން އަޅުގަނޑު އަނެއްހެން ރާއްޖޭގައި  

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ޓްރައިބިއުނަލް. ގާތްގަނޑަކަށް  ވަޒީފާއާ ބެހޭ  ފާހަގަކުރަނީ  ގޮތުގައި  ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ  އޮތް  ދެން 

ތިންސަތޭ ތެރޭގައި  ބެހޭ  އަހަރެއްގެ  ވަޒީފާއާ  ޓްރައިބިއުނަލަކީ  ތަނެއްހެން  ހުށަހެޅޭ  ވެސް  މައްސަލަ  ކައެއްހާ 

ކަމަށް   ނިމޭ  ޓްރަބިއުނަލުން  ގާތްގަނޑަކަށް  މަސައްކަތް  އެއްބައި  ކޮށްފައި  ދެބައި  ތެރެއިން  އޭގެ  ޓްރައިބިއުނަލަކީ. 

އަ މުވައްޒަފުންގެ  ދެން  އިނގޭ.  ބަލައިލާއިރު  ރިޕޯޓުތައް  އަހަރީ  ހީވަނީ  ހިސާބުތަކުން،  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް    20ދަދު 

މި   މައްޗަށް  އަހަރެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލަކީ  ހިނގާފައި  ބައިވަރު  އެހާ  އެތާނގައި  ދެން  ނޫޅޭނެހެން.  ވެސް  މުވައްޒަފުން 

މައްޗަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ   މި އަހަރެއްގެ  މި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަރަކަށް މައްސަލަ    10ޚާއްޞަކޮށް 

ހު ތިންސަތޭކަ  ވެސް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  ކީއްވެގެންތޯ  މުވައްޒަފުންތޯ  ކިތައް  ދެން  ށަނޭޅޭހެން. 

އަދަދަކީ   މުވައްޒަފުންގެ  އެތާ  ހުށަހެޅޭއިރުގައި  މައްސަލަ  ތިންސަތޭކަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  މައްސަލަ، 

އް ނުވޭ. ދެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި ހުށަހެޅެނީ  މުވައްޒަފުން އުޅޭނެހެނެއް ހިޔެ  20،  19ގާތްގަނޑަކަށް  

މައްޗަށް   މުވައްޒަފުންގެ    10އަހަރެއްގެ  ދެން  ބަލާއިރުގައި.  އެވްރެޖުކޮށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މައްސަލަހެން  ވަރަކަށް 

 ؟ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ ތި ފާހަގަކުރަނީ ކިހާ މުވައްޒަފުންނެއްތޯ ތިބީ 

 

 މަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު މުޙައް

މައްސަލަތައް ލަސްވަނީ.   ދަތިކަމާ ހުރައެއް ނޫން މި  އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަތައް ލަސްވުމުގައި ސީދާ މުވައްޒަފުންގެ 

ބަލަންޖެހޭ   އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކަކީ  ހުށަހެޅޭ  މި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީނަލް  ދެ  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ޓެކްސް 

ކަމެއް އުޅޭނެ. އެއީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށްދާ މައްސަލަތަކުގައި މުޅިން ބަލާނީ ގާނޫނީ އިޖުރާއަތް ނުވަތަ ގާނޫނީ  

އޮޑިޓެއްކޮށް   މައްސަލައަކީ  އަންނަ  މި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަންކަން.  ހުރި  އެ  ގޮތުން 

ކައުންޓިންގ ކަންތައްތަކެއް ހިނގުމަށްފަހު އޮޑިޓުގެ މަރުޙަލާއެއް ކަޑައްތު ކޮށްފައި އެ  އެކައުންޓިންގ ބޭސިސް ނުވަތަ އެ

މި   ދެން  ނުލިބިގެން  ޙައްލު  ކަމަށް  އެ  އެދުމުން  މީރާގެ  އޭތި  އިޢުތިރާޟުކޮށް  ކަމަށް  އެ  ނުވަތަ  އިޖުރާއަތު  ކަމަށް 

ޓެކްސްއެޕީލް އެހެންވީމާ،  ޓްރައިބިއުނަލަށް.  ޓެކްސްއެޕީލް  މިސާލަކަށް    އަންނަނީ  އަސްލު  އަންނައިރު  ޓްރައިބިއުނަލަށް 
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އެކަމަކު މިހާރު ބެލޭނީ   ހުރި މީހެއް. އަޅުގަނޑަށް  ކިޔަވައިގެން  ގާނޫނު  ގާނޫނީ ޚާއްޞަ މީހެއް ނުވަތަ  އަޅުގަނޑަކީ 

އެހެންނަމަވެ ބެލޭނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ދެއްތޯ  އޮތްގޮތް  އެޕްލައިކުރެވިފައި  ގާނޫނު  ފޯކަސްކުރެވޭނީ  ސް،  އަޅުގަނޑަށް 

ވެސް   ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް.  ބޭފުޅުން  އެކައުންޓިންގ  އިންނަވާނެ  ބެންޗުގައި  މަސައްކަތްކުރަން  އަޅުގަނޑާއެކީ 

އާއި   މަރުޙަލާ  އޮތް  ކުރެވިފައި  އޮޑިޓު  އަދި  ކަމެއް  ހުރިހާ  ބައްލަވާނީ އެކައުންޓިންގއާއި މި  މިހާރު  ބައްލަވަންޖެހޭނެ 

މި  އޮތްގޮތާއި  ހިނގާފައި  ކަންތައް  މީގެ    އޮޑިޓުގެ  ފުންކޮށް  ވަރަށް  ރިޢާޔަތްކުރެވި  ބަލައި  ވެސް  ކަމަކަށް  ހުރިހާ 

އެ   ނުވަތަ ދައުލަތުން ހެދިފައި  ނެތް ކަމަށް ވަންޏާމު މީރާ  ފެންނަން  ދިރާސާތައްކުރެވި އަދި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކުން 

 ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވަތަ އެ މިހާރު  ހުންނަ ބައިލެޓްރަލް އެގްރިމެންޓުތަކުން ބަލަން އެބަޖެހޭ ޓެކްސްގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން

މި ޓެކްސް ޕޭޔަރާ ނުވަތަ ޓެކްސް ޕޭޔަރުވެދާނެ ފަހަރެއްގައި ބޭރު މީހަކަށް ވެސް. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެ ބޭފުޅުން އެބަ  

ބަލާއިރުގައި މި   މި  އެއީ  އެބަޖެހޭ.  ބަލަން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ހުރިހާ ކަމެއް  ވެސް މި  ޓެކްސޭޝަން  ޑަބަލް 

މި  ދިރާސާ ގައިޑްލައިނާއި  އޯ.އެސް.ސީ.ޑީ  މި  ރޫލިންގތަކާއި  އަދި  އެގްރިމެންޓުތަކާއި  މި  މިޖެހެނީ  ކުރެވެން  މި  ތައް 

މައްސަލަތައް   މި  ބޮޑުކޮށް  ފުދޭވަރަކަށް  ކަމެއް ބެލިގެން. އެހެންވީމާ، ދިރާސާ  މި ހުރިހާ  ކޮންވެންޝަންތަކާއި  ހުރިހާ 

 އް ލަސްވެފައި ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ނިންމުމުގައި ދާނީ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ތިން   މަހެއް  ދެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޢައްޔަންކުރެވުނުތާ  މުނައްވަރު  ކޮށްލާނީ  ގޮތުގައި  ސުވާލެއް  ފަހު  އަޅުގަނޑު 

ބޭއްވިއް އަޑުއެހުން  ކިތައް  މިހާރު  ވެދާނެހެން  މި  މަހެއްވަރު  މިހެން  އަޅުގަނޑަށް  އެ  ބައިވެރިވާ.  މުނައްވަރު  ޖެތޯ 

ކަމަކީ   އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް    2016އަހަންޖެހޭ  ބޭއްވިފައި  ވެސް  އަހަރު  އަހަރަށް    18ވަނަ  މުޅި  އަޑުއެހުން  ވަރަކަށް 

އެހެންވީމާ،   ޓެ  3ބަހާލާއިރު.  މިހާރު  އަޑުއެހުން  ކިތައް  ގޮތަށް  ބައިވެރިވާ  މުނައްވަރު  ތެރޭގައި  އެޕީލް  މަސް  ކްސް 

 ؟ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެތޯ

 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖޮއިންކުރިއިރުގައި   އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ދެން  އާދެ!  ހުރި،  އެ  ނިންމިފައި  މިހާރު  އޮތްގޮތުން  ފާހަގަކުރެވިފައި  މިހާރު 

ބުނާނަމަ ޓްވެންޓީ އެބަވް ހިޔަރިންގ އުޅޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ދެން  އެޕްރޮކްސިމޭޓްލީ ގާތްގަނޑަކަށް  

މައްސަލަތައް.   ބައެއް  އެއީ  ހިޔަރިންގ  އެޓެންޑްވާ  އަޅުގަނޑު  ހިޔަރިންގތައް  މިހާރު  ތެރޭގައި  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް، 

އެކި ސްޓޭޖުތަކުގައި ހުންނަ  މައްސަލަތައް. މިސާލަކަށް އަޑުއެހުންތައް ނިމި    އެހެންވީމާ، ޓްރައިބިއުނަލްގައި ހުންނާނެ 
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ކަންކަން   މިކަހަލަ  ހުންނަ  ގޮއްސަ  ރިޕޯޓިންގއަށް  ނިމި  ޚުލާސާ  އަދި  މައްސަލަތައް  ހުންނަ  ގޮއްސަ  ޚުލާސާއަށް 

އެޓެންޑް   މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ގިނައިން  ނުވަތަ  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑު  ބެންޗުތަކުގައި  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުންނާނެ. 

 ތަ ސިޓުކޮށްފައި މި ހުންނަނީ ފުލް ބެންޗު މައްސަލަތަކުގައި ގިނައިން ހަމަ.  ނުވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު އެއަށްފަހު ޢަލި ޙުސައިނަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ބައެއް   ޓްރައިބިއުނަލް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ.  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ފެނޭ. ދެން  އެބަ  މަންޒަރު  ނަގާ  މައްސަލަތައް  ހިސާބަކުން  ވަކި  ދަނިކޮށް  ހިނގަމުން  އެއްކަލަ  ކޯޓުގައި  މައްސަލަތައް 

އް. ދެން މީގެ ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ ދައުލަތައް ވަރަށް ބޮޑެތި އާމްދަނީ ވެސް  އެއީ ކުރީގައި ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަ

ބޭފުޅުން  ތި  ޓްރައިބިއުނަލް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ހަމަ  ނަގާއިރުގައި  މައްސަލަ  އެ  އެކަމަކު  ދެން  މައްސަލަތައް.  ލިބޭ 

ގެ ކުރިއަށް  އިތުރަށް  މައްސަލަ  އެއްކަލަ  އިންނަނީ  ބޮޑަށް  އޭރުގައި  ކުރިން  ރިފަރކޮށްފައި  ނުވަތަ  ނެތީމަ  ންދެވެން 

ހުށަހަޅާފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުކުރެވޭނެތީ ދެން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ  

  ދަޢުވާއަކުން ކޮށްކޮށްފައި ޓަސްލާފައި މި ނަގަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވޭތޯ މުނައްވަރު 

 ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މި ޖޮއިންކުރި ފަހުން. 

 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޫނޭ، އަދި އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެފައެއް ނެތް.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ކޮބައިތޯ،   ޑިފިކަލްޓީސްއަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވާ  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ސުވާލަކީ  އޮތް  ދެން 

ކޮބައިތޯ ދައްޗަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވާ  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  އަވަހަށް  މައްސަލަތައް  ކިތައް  ؟ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުގައި 

 ؟މައްސަލަ ދެން ނިމިއްޖެތޯ މިހާރު
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 އުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލް

ފާއިތުވިދިޔަ   މި  ހުރިހާ    2މިހާރު  މި  މަސައްކަތްތަކާއި  ރިޕޯޓިންގ  ބުނާނަމަ  އަނެއްހެން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 

މިހާރު   ވެސް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަތައް  ގިނަ  ދިހައަކަށްވުރެ  ނުވަތަ  ޓެން  ނިމިގެން  ކުރެވި  ޖޮއިންކުރި  ދިރާސާތަކެއް 

ފަހުން ނިމިގފައިވާނެ. ދެން ހަމަ ވެބްސައިޓުން ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ނިންމާފައި ހުރި  

އަނެއްހެން   މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ދެން  އެނގިލައްވާނެ.  ހަމަ  ވެސް  ތާރީޚުތައް  ހުރި  ނިމިފައި  އެ  ނުވަތަ  ޑޭޓުތަކާއި 

މައެއް އަދި ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ ދަތިކަމެއް ނުވޭ. އެއީ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑަކަށް ދަތިކަމެއް ދި

ކުރަންޖެހޭ   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގާއިމުވެފަ.  އަޅުގަނޑަށް  މާހައުލެއް  އެވަރުގެ  އެބައޮވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ވަރަށް 

 ދަތިކަމެއް އަދި ފާހަގައެއް ނުވޭ.މަސައްކަތައް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ބަލައިގެން   ގޮތަކަށް  މިވަގުތު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޓައިމާއި  ކޮންވީނިއަންޓް  ޚަސްމުންގެ  ދެ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެ 

ކަމަށް   ތަނެއް  ހިނގަންޖެހޭ  ކޮންވީނިއަންސްގައި  ޚަސްމުންގެ  ޓްރައިބިއުނަލަކީ  މިހާރު  ވާހަކަ.  ހިންގާ  ތާވަލުކޮށްގެން 

 ؟ ގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް އެ ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯޤަބޫފުޅުކުރައްވަނީތޯ ނޫނިއްޔާ އެކަމާ ދޭތެރޭ

 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫނޭ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެއްވެސް ޚަސްމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްވެސް ޚަސްމެއްގެ ބާރު  

އުޒުރެއް   މަގުބޫލު  އެހެންނަމަވެސް،  ބަލަންޖެހޭ.  ގޮތަކަށް  ކޮންވިނިއަންޓް  ނޫނީ  ތަނެކޭ  ހިނގާނެ  ހިނގައިގެން 

ނުވަތަ އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައިގެ  ގަޑިއެކޭ  މެދުވެރިގެން  މިވެނި  ހާޒިރުވެވޭނީ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ނުވަތަ  ކެންސަލްކޮށް   

ޓްރައިބިއުނަލްގައި ނޫނަސް އަދި   އެއީ ހަމަ  ރިޢާޔަތްކުރުން  ކަމަށް ވާނަމަ އެ ކަމަށް  މިވެނި ކަމެއް އޮވެގެން  ނުވަތަ 

 އެއީ.  ހަމަ އަޅުގަނޑު ކޯޓުގައި އުޅުނުއިރު ވެސް ކޯޓުން ވެސް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންކަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން
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މުނައްވަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މި މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފި ކަމަށް ވާނަމަ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް މިއަށްވުރެން  

 ؟ފާނަންތޯރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރައްވަން ގަސްދުކުރައްވާ ދެ ކަމެއްގެ ވިދާޅުވެދެއްވަ

 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢައްޔަންކުރެވުނު   ހަމަ  ވެސް  ކުރިން  އަދި  ވިސްނައިގެން  ހަމަ  އަދިވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު އެއީ  ހުށަހެޅިފައިވާނެ.  މަޖިލީހަށް  މެންބަރުންގެ  ވެސް  މިހާރު  ވެސް  ނުވަތަ  ހިސާބުން  އަމިއްލައަށް  މެން 

ޓްރައިބިއުނަލަކީ މިހާރު ހައި ކޯޓުގައި ވެސް ނިންމުމެއް ވާ ފަދައިން ޓްރައިބިއުނަލަކީ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ  

އޮންނަންޖެހޭ   އެބަ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  މާނައަކީ  ނޫން.  ތަނެއް  ލާޒިމް  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ 

ވިސްނުމަކީ  ޓްރައިބިއު އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  ގަވާއިދެއް.  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ނުވަތަ  އުސޫލެއް  އަމިއްލަ  ނަލްގެ 

ވަނުމަށްފަހު   މައްސަލަ  އިޖުރާއަތެއް  ހިންގުމުގެ  އަޑުއެހެންތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ނުވަތަ  ޝަރީޢަތް  ޓްރައިބިއުނަލް 

ވި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިގެން އެ މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން އެ  މައްސަލަ ނިމުމާ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ހަމަ އުސޫލެއް ލިޔެ

އެ   ދެން  ކަމެއް.  ބޭނުންވާ  ވަރަށް  ކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުހިންމު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ  މަސައްކަތްކުރުން 

މަސަ އެ  ކަމަށްވާތީ  އަޅުގަނޑު  އޮތްތާ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  އިރާދަކުރެއްވިއްޖިއްޔާ  އްކަތް  މަސައްކަތުގައި 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާނަން. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެއްކަލަ ޢާއްމު  

އެވެއަރނަސް   އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ވުން.  ތަނަކަށް  އެނގޭފަދަ  ނުވަތަ  މީހުންނަށް  މި  ނުވަތަ  ރައްޔިތުން 

އަޅުގަނޑު ނުވަތަ  ޓްރައިބިއުނަލެއް  ޕްރޮގްރާމް  މިއޮންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  އެނގެން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެބަޖެހޭ  މެން 

ކަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ އެކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ދިމާވާ އިޝޫތައް ޙައްލުކުރެވޭނީ  

މުގެ ބޮޑީއަކީ އަސްލު މި ޓްރައިބިއުނަލް. އެ ދިމާވާ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްގެން ކަން. އެކަން ރެގިއުލޭޓުކުރު

ޕޭޔަރ ޓެކްސް، ކަލެކްޓަރ ދިމާވާ އިޝޫތައް ޙައްލުކޮށްލުމުގައި   މި ޙައްލުކުރެވޭނީ، މިސާލަކަށް ޓެކްސް  މައްސަލަތައް 

ނުންވޭ މި ހުރިހާ  އެ ބޭނުންވާ އެއްތަނެއް ޓްރައިބިއުނަލަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ޓްރައިބިއުނަލް އޮތްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭ

ޓްރައިބިއުނަލަށް   ވެސް  ތަނަކުން  ހުރިހާ  އެހެން  ނޫން  އެކަންޏެއް  މާލެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އަދި  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް 

 އެކްސެސްކޮށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ފުރިހަމަކޮށްދިނުން.

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިތުރު ބޭފުޅެއްގެ ސުވާލެއް ނެތީމަ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ދެއްތޯ. ބޭފުންފުޅު ކަމަށް ވަނީނަމަ މާސްކް ނެންގެވިދާނެ ކައިރީގައި އެހެން  

އެޕީލް   ޓެކްސް  ގެންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  މަރުޙަބާ  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  ނެތީމަ.  ބޭފުޅަކު 

ތީވެ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައި އޮތީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް މި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ

ދެއްތޯ.   ނޫން  އެދިވަޑައިގެން،  ރެފަރަލަކަށް  އެއްވެސް  ހުށަހެޅުއްވިންތޯ.  ނަންފުޅު  ރެފަރަލެއްގެ  ގެންދަނީ.  ކުރިއަށް 

ހުރިހާއަޅުގަ އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  ހިނގާއިރުގައި  ޕްރޮސެސް  މި  ނަންފުޅުތަކަކާނޑުމެން  މުކޮށް  އާންއެކުގައި     

ދެން އެގޮތުން މިހާރު ސިޓިންގ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ    .ޕަބްލިކް ފަރާތްތަކުގެ ،ހުޅުވާލަން ޝަކުވާއެއް ޕަބްލިކްގެ އެބައޮތްތޯ

ބައިވަރު   ވަރަށް  ހުށަހަޅުއްވާފަ.  ޝަކުވާތަކެއް  ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅުމެއް  ފަރާތަކުންވޭ  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  މެދުގައި 

ވެ   އެކަން  .ވާހަކަތަކާއެކުގައި ވިދިގެން  އެއާ  މެންބަރުންނަށް  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވާލާފައި  ދެން  އޮތްކަން  ސް  ވެސް 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ    ދަންނަވަންޖެހޭ އެޕީލް  ޓެކްސް  މިހާރުގެ  އާދެ!  ދޭނަން.  ފުރުޞަތު  ދެންނެވުމުގެ  ވެސް  ސުވާލުތައް 

މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ނޫން ދެއްތޯ މި ވަގުތު އަދި. އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަ އޮޅުމެއް އެރީ މިހާރު  

ހުށަ އަލަށް  ބޭފުޅުންނާ  ދިއުމުގެ  ތިއްބެވި  ކުރިއަށް  އިންޓަރވިއު  މި  ތިއްބެވި. އަޅުގަނޑުމެން  އެބަ  ބޭބޭފުޅުން  ހެޅުއްވި 

އަރުވަން   ފުރުޞަތެއް  އަދި  ވެސް  ފައްޓާއިރުގައި  ވިދާޅުވާން    10ކުރިއަށް  ދެން  ތަޢާރުފަކާ  ފުރުޞަތެއް  މިނިޓުގެ 

މެންބަރުން  މިނިޓަށް ފައްތަވާފައި ވިދާޅުވުމުގެ ފު  10ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް   ރުޞަތު އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން 

 ސުވާލު ދަންނަވާނީ.  

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްވީތީ   ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑަށް  ބޭނުންވޭ  އަދާކޮށްލަން  ޝުކުރު  ހަމަ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

އަހަރު    18އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ނަން ކިޔާ އިސްމާޢީލް ސާޖިދު.   ވަރަކަށް    17ވަރަކަށް  ވަރަކަށް އަހަރާއި ގާތްކުރާ 
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ދަނީ   މި  މަސައްކަތްކުރަމުން  އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު  މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހުގައި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި  އަޅުގަނޑު 

ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއް ކަ އެއީ  އޭޝިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ އިސްލާމިކު ފައިނޭންސް  މޯލްޑިވްސް  ސައުތު  މަށްވާ 

ވައިސް   އިންސްޓިޓިއުޓުގައި  އިންސްޓިޓިއުޓެއް. އެ  ދަށުން އުފެދިފައި އޮތް  ފައިނޭންސްގެ  ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކު 

ރެކްޓަރއެއް ގޮތުގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް މި ކުރަމުންދަނީ އަޅުގަނޑު އިނގޭތޯ. ދެން އެއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރު  

އަޅުގަ މަސައްކަތްކުރި  ތަޢާރުފަކަށް  ދާއިރާގައި  އޮޑިޓިންގ  ނުވަތަ  އެކައުންޓިންގ  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވާލަންޖެހެނީ.  ނޑު 

ގޮތެއްގައި   މައިގަނޑު  އެބައި  އެކައުންޓަބިލިޓީ  ގަވަރނަސް  އޮންނަނީ  މި  އޭރިޔާއަކަށް  މެއިން  އަޅުގަނޑުގެ  ނަމަވެސް 

ކޮށްލެވި މިހާތަނަށް  ހުންނާނީ. ދެން  ކަވަރކޮށްފައި  ޚާއްޞަ  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްތަކަށް ނުވަތަ  މައިގަނޑު  ހުރި  ފައި 

ތަޢާރުފުކުރީ   ދުވަހު  މިދާކަށް  ދާދި  އަޅުގަނޑު  ކަންނޭނގެ  ފާހަގަކޮށްލެވިދާނެ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ބަލާ  މަސައްކަތްތަކަށް 

ފަރާތުން. އިންސްޓިޓިއުޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮގްރާމެއް  ޑިޕްލޮމާ  އެޑްވާންސް  ފައިނޭންސް  ހަމަ    ޕަބްލިކް  އަދި 

ހަމަ   ޖަރނަލިޒަމް  ފައިނޭންޝަލް  ފޮނުވަނީ  މި  އެމް.ކިޔު.އޭއަށް  އަޅުގަނޑަށް  ތެރޭގައި  ހަފްތާގެ  މިއަންނަ  އެއާއެކީގައި 

ރާއްޖޭގައި   އަސްލު  އެވެރނަސް  މި  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ޕްރޮގްރާމެއް.  ލެވަލް  ޑިޕްލޮމާ  އެޑްވާންސް 

ޤަބޫލުކު ކަމަށް  ކަމަކަށްވާތީ.  އަންނަންޖެހޭ  މުހިންމު  އެއީ  ތެރެއިން  ވާހަކަތަކުގެ  ދެކެވޭ  އެގޮތަށް  މިހާރު  އަދި  ރެވޭތީވެ 

ހުރި   ޚާއްޞަކޮށްފައި  މިހާރު  ދެން  ދަންނަވަން.  ތަޢާރުފަކަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  މިއީ  އެހެންވިމާ، 

އަޅުގަނޑު   އިން  މާސްޓަރސް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ބަލާ  ތަޢުލީމަކަށް  ތަޢުލީމުތަކަށް  ހާސިލުކޮށްފައި އޮތް  މައްޗަށް  އެންމެ 

ފައިނޭންޝަލް   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހިސާބަކުން  ވަކި  ކިޔެވިން  އަޅުގަނޑު  ޕީ.އެޗް.ޑީ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނާނީ. 

މި  މަޑުޖެހިފައި  އަދި  ފެށިގެން  އެހިސާބުން  މަޑުޖައްސަންޖެހުނީމަ  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު  އަސްލު  ހުރެ    ރީޒަންސްތަކަކާ 

އޮތީ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި ކުރިމަތިލަނީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެބަހުރި ބައެއްކަހަލަ ބަދަލުތައް  

މި   ނުވަތަ  ފެނުމަށް  ފެންނަ  ގެންނަންޖެހޭ.  ބަދަލު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ސިސްޓަމް  ގަވަރނަންސް  އެތަނުގެ 

ބަލައިލާއިރުގަ އަޅުގަނޑު  ފެންނަނީ  ރިޕޯޓުތަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑަށް  އަހަރު    2011އި    1ވަނަ 

ކުޑަކުޑަ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދިގެން އައިއިރު އެގޮތަށް އެންމެ ދެ ޑިވިޜަނަކަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  

އޯގަނަ އެ  ނުވަތަ  ފެންނައިރުގައި  އޭތި  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  މިވަގުތު  ގެންދާގޮތަށް.  ސްޓްރަކްޗަރ  އިޒޭޝަން 

އެ   އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކަށް  ލަސްވެގެންދާ ކަހަލަ  މަސައްކަތް  ކަމަށް ވަންޏާމު ވަރަށް ބޮޑަށް  ބަލާ  އޮތްގޮތުން  ފެންނަން 

ސްޓްރަކްޗަރއިން މިވަގުތު ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ އަސްލު ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ އެގޮތަށް ކަމެއް  

ވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ބަލާލިއިރުގައި    2019 ނޫން ކަމެއް.  ނުވަތަ

ކަމަށް.   އަރަނީ  އޮޅުން  އެ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުން  އޮތް  ހިމަނާފައި  އެ  ކަންނޭނގެ  ވެދާނެ  ފަހަރެއްގައި  ދެން 
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ވަނަ    2019އިން ފެށިގެން    2012ނުއެއް ފެނޭ އިނގޭތޯ.    މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑަކަށް އޭގެން  12އެހެންނަމަވެސް،  

އޮތްއިރުގައި   ހިމަނުއްވާފައި  މައްސަލަތައް  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  ހަމައަށް  އެބަ    12އަހަރާ  ތެރެއިން  އޭގެ  މައްސަލައެއް 

ރެއިން ނުނިމި ހުރި  ގެއްލޭ. ފަހަރުގައި ވެދާނެ މިހާރު އޭގައި އޮންނަގޮތަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެ

އެ   ޖެހެނީ  މި  އަންނަން  ޖުމްލަ  ނިންމާލާފައި  މައްސަލަތަކެއް  ހުރިހާ  މި  މައްސަލަތަކާއި  ބޭރުކޮށްލި  މައްސަލަތަކާއި 

އެއްވެސް   ތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ  ހިނގަމުންދާ  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  މައްސަލަތަކުގެ  ހިނގަމުންދާ  މުއްދަތުގައި 

ނޯންނައި  މިސާލަކަށް  މައްސަލައެއް  އަދަދެއް.  އޮޅުންއަރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބައޮވޭ  ބާކީ  ވެސް  ވަނަ    2012ރު 

މައްސަލަ ނިންމުނީ. ދެން އިތުރު އެހެން އެއްވެސް   3އަހަރުގެ އެހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ދެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެއް 

ވަނަ އަހަރާ    2019ނުއެއް އިނގޭ. އެގޮތަށް ގޮސް  ތަފުޞީލެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ދެން އޮތް މައްސަލައަށް ވީގޮތެއް  

އައިއިރުގައި   ބަލާލިއިރު    12ހަމައަށް  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ނޭނގެ.  ވާނުވާއެއް    45މައްސަލައަކަށް 

އާއި    45އޭގައި މި އޮންނަނީ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި. އެހެން ވެއްޖިއްޔާމު    33އޮންނަންޖެހޭ. ނަމަވެސް  

ގޮއްސި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ނުވަތަ އެ  މައްސަލަ ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް    12އާ ދެމެދު އެ އޮންނަ    33

ދެން   ޤަބޫލުކުރަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ނެތީކަމަށް  ފެންނަން  އޭތި  އޮތްގޮތުން  ހިމަނުއްވާފައި  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބޭފުޅުން 

އަ ހަމަ  އެބަހުރި  ބަލައިލާއިރުގައި  އެޕީލް  މައްސަލަތަކަށް  ޓެކްސް  ނަމަވެސް  ބަދަލުގެނެސްގެން  ގާނޫނަށް  ސްލުގައި 

މީރާއިން   މިސާލަކަށް،  ކަންނޭނގެ.  އެބަހުރި  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ލިބެންޖެހޭ  ބާރު  ތަންކޮޅެއް  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ކަހަލަ ނޯޓިސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނައިރުގައި    ނެރޭ ބައެއް ކަހަލަ އަމުރުތައް ނުވަތަ އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ބައެއް 

ނޫނޭ   ކަމެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިޙްތިޞާސްގެ  ތިމަންނާމެންގެ  އެބަހުރި  ނިންމާފައި  ބަލާ  މައްސަލަ  ގޮތުން  އިޖުރާޢީ 

ވަރަކަށް   ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  މިއީކީއެއް 

ދެ އެކަހަލަ  ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔަ.  ބަލައިލީމަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިން  ސިސްޓަމުގެ  ގަވަރނަންސް  ން 

ކުށްކަމުގައި   މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުގެ  ދުވަހު  މިދާކަށް  ދާދި  މިހާރު  އެއާއެކުއެކީގައި  ހަމަ  ފާހަގަކުރެވުނީ.  ގޮތަކަށް 

މު މިނިވަން  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރެއްވި  މަޖިލީހުން  މި  ނުވަތަ  ނުވާނަމަ  ޢަމަލުކުރުމުގެ  އެއްގޮތަކަށް  އައްސަސާތަކެއް 

ކަނޑައަޅާ   މި  މަޖިލީހުން  އާންމުގޮތެއްގައި  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ  ޕްރޮސެސްއެއް  ސްޓްރީމްލައިންކުރުމުގެ 

، ޓެކްސް  ދައުރުގެ ގޮތުގައި މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް  2އަހަރުގެ    5ހުރިހާ މަޤާމުތަކެއްގައި ވެސް މި އޮންނަނީ  

އޮންނަނީ   މި  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ކުރިމަތިލެވޭނެ    5އެޕީލް  ވެސް  ގިނައިން  ކިތަންމެ  އިތުރަށް  ދައުރެއް ހަމަ  އަހަރުގެ 

ތިއްބެވި   އެބަ  މިފަހަރު  ކަންނޭނގެ  އެހެންވެގެން  އޮންނަނީ.  މި  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  މާނަވާ  ގޮތަކަށް  ވަނަ    3ކަހަލަ 

ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  ކަންތައްތައް    ދައުރަކަށް  ކުދިކުދި  ބައެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ފަރާތްތައް 
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އެބަހުރިހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭގައި ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެކުއެކީގައި ޝަރުތުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް  

ސާފުކޮށް މިކޮޅުން  އޭތި  އެކަން  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އޮންނަނީ،  މި  މި  އޭގައި  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ލަދެއްވިއްޔާ 

ފަރާތަކަށްވެގެން   މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  އިސް  ހިންގުމުގެ  ކުންފުންޏެއްގެ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ސަރުކާރު  އިންނަނީ 

  ނުވާނެއޭ އިންނަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އެހެން އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ މިސާލަކަށް، 

ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ވެސް ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއެއްގައި، އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ވެސް  

އެބައާދޭ   ވަންޏާމު  ކަމަށް  ހައްދަވައިފި  އެހެން  އެކަމަކު  އަދާކުރުން.  މެންބަރުކަން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް 

ސް. މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި މާނަކުރުމުގައި ތަފާތު އައިސްދާނެ  ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރަސްޓް ވެ

އެބަޖެހޭ   އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންތައްތައް  މި  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  ބައެއް 

 ހުރި ކަންތައްތައް ބަލައިލާފައި ރަނގަޅުކުރަން  ކަންނޭނގެ ވޯރކްއައުޓްކޮށްލަން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލް ތެރެއިން މިކަހަލަ 

 ހުށަހަޅަން ވެސް މަޖިލީހަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރޔާސަތުން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ހުޅުވައިލާނަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ކަމަކަ ފުރަތަމަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީއަށް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަރުޙަބާ  އިނގޭތޯ.  ކުރިމަތިލާ  ޝުކުރިއްޔާ  އަލަށް  ށް 

ކޮބައިތޯ   ސުވާލުކޮށްލާނަން.  ސާފުކޮށްލަން  ކަންތައް  ބައެއް  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  ސުވާލުތައް  ބައެއް  ފަރާތެއްވީމަ 

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މެންބަރުންގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ކުރީ  ؟ ޓެކްސް  މި  ސުވާލެއް  ފޮތުގެ  ޓެކްސް  ހަމަ  ވަރަށް 

 އިނގޭތޯ.

 

 ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިސްމާޢީލް

ނެތް.   ބެލިފައެއް  ތަފުސީލުކޮށް  އެއްކޮށް  ބައިތަކެއް  ހުރިހާ  އެއްކަލަ  ސީދާ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

މައްސަލަތައް   ހުށަހެޅޭ  ގުޅޭގޮތުން  ޓެކްސްއާ  އޮންނަނީ  މި  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ  މައިގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް، 

ގުޅޭގޮ އެކަމާ  ގާނޫނުގައި  ރިވިއުކޮށް  ދެން  ނިންމުން.  ގޮތެއް  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  ނުވަތަ  ނެރުން  އަމުރެއް  ތުން 

އިންނަގޮތުން އަޅުގަނޑު އަދި ކިޔާލީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަކޮށް. އެހެންނަމަވެސް، އޭގައި މި އޮންނަނީ ޓެކްސްއާ ގުޅޭގޮތުން  

އުނަލުން ނެރޭ އަމުރެއް އެއީ ވެލިޑް އަމުރެއްގެ  ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފް ނުކުރާހާ ހިނދަކު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި 
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ބެހޭގޮތުން   އެކަމާ  ހުރިހާ ޝަކުވާތަކެއް ބަލާފައި  ހުށަހެޅޭ  ގޮތުގައޭ އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޓެކްސްއާ ގުޅޭގޮތުން 

އޮން މި  އެންގުން  އެންގުންތަކެއް  އަންގަންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  އަންގަންޖެހޭ  އެ  ނިންމުންތަކެއް  ނަނީ  ނިންމަންޖެހޭ 

 މައިގަނޑު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ކަމެއްގައި   ގުޅުންހުރި  ޓެކްސްއާ  މިހާތަނަށް  ސުވާލަކީ،  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

އް ޓެކްސްގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ޓެކްސްއާ  އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކަށް ލަފައެއް ދީފައިވާނެތޯ ނޫނިއްޔާ އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެ 

 ؟ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއްގައި މީގެ ކުރިން އުޅެފައިވާނެތޯ

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޑައިރެކްޓްލީ އުޅެފައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ބައެއްފަހަރު އެއްކަލަ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ  

ލޭޝަންސްތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރީމަ އަޅުގަނޑު ހުންނާނެ އަމިއްލަގޮތުން ހަމަ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި  ކަލްކިއު 

 ޚިޔާލު ދީފައި، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތައް ދީފައި އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ވާލަކީ، މި ނިޒާމު ރަނގަޅުކަމަށް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝަކުވާ އޮންނަ ނިޒާމެއް ޓެކްސްގެ ނިޒާމަކީ.  އަޅުގަނޑުގެ ދެން ސު

ދެން ގާނޫނުގައި ހުރި ކަމެއްގައި ވީނަމަވެސް މި ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމެއް ވެސް ފާހަގަކުރާ  

ސްނުން ހުރި ކަންކަމަކީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  ގޮތަށް. ކޮބައިތޯ މި ނިޒާމުގައި ރަނގަޅުކުރަން ސާޖިދުގެ ވި 

 ؟ ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވޭނީ

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރި މައްސަލަތަކެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ގާނޫނުގެ ދަށުން   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަސްލު ގާނޫނުގައި 

ދި ހަމަ އެއާއެކުއެކީގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަންނޭނގެ އަސްލު  ހަދާފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކާއި އަ

އެއްޗެހި   ރޭޓުތަކަކާ  މިސާލަކަށް،  ކްލިއަރކޮށް.  ވަރަށް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ދިމާވަނީ  މި  މައްސަލަތަކެއް  ގިނަ  ޓެކްސްގެ 

ކަނޑައަ ވެސް  އެއްޗެހި  މުއްދަތުތަކަކާ  އަދި  އެބަހުރި.  ބައެއްފަހަރު  ކަނޑައަޅާފައި  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި.  ޅާފައި 
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ކުރިއަށް   ކަންތައްތައް  އެ  މިންގަނޑުތަކަށް  ބުނާ  އެ  ގަވާއިދުތަކުގައި  އެ  ނުވަތަ  ގޮތަކުން  ޢަމަލުކުރެވޭ  އެ  މީރާއިން 

ފަރާ އެއް  މަޢުލޫމާތު،  އަޅުގަނޑަށް  ހުންނަނީ.  މި  ޑިފިކަލްޓީސްތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ދިމާވާ  ތަކުން  ގެންދާއިރުގައި 

މަސައްކަތްކޮށްފައި   ތެރޭގައި  އެތަނުގެ  ސީދާ  ކިހާވަރެއްގެ  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  އެބައޮތް،  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު 

ނެތީމަ އަޅުގަނޑަކަށް ނުއެއް އިނގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮތުންނަމަ އެ ބޭފުޅުން  

ވަރަށް   ރެވެނިއު  ދެން  ވިދާޅުވަނީ  ވާހަކަ.  ފައިސާއެއްގެ  ދައްކަންޖެހުނު  ގޮތުގައި  ޓެކްސްގެ  އަރައިގެން  އަދަދެއް  ބޮޑު 

ދެން   ނިންމާފައި  ޚަލާސްކޮށް  ދައްކާ  ފައިސާ  އެ  ފަހުން  ވަނީ.  ކަމަށް  ކުރުނުކުރި  އޭތި  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  މީރާއިން 

ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާލިއިރުގައި  ހިސާބުތައް  އޮންނަނީ ސްޓޮކް    ރަނގަޅަށް  މި  ބުނާގޮތުން  ބޭފުޅުން  އެ 

ވެލިއު އެޑްކުރިއިރުގައި ޒީރޯއެއް އިތުރަށް ޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، އަދަދެއް އިތުރަށް ޖެހިގެން ވަރަށް ބޮޑުތަން ބަދަލުވެގެން  

މި   ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އުޅެނީ.  މި  އިޝޫސްތައް  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ރެވެނިއު.  ކަންކަން  އަންނާނެ 

ރަނގަޅުކުރެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް އޮޑިޓަރުން ވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުކުރުވޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް އޮވެއްޖެ  

އިންސްޓިޓިއުޓެއް   އެބައޮތް  ކިޔާފައި  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަޑް  ވެއްޖެއްޔާމު  މިހާރު  ވަންޏާ.  ކަމަށް 

މާ، އެ ބޭފުޅުންނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް މިސާލަކަށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ އަދި  ގާއިމުކުރެވިފަ. އެހެންވީ

މީރާއާ ވެސް އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމައެކަނި އެ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް  

ތުގެ އެކައުންޓްސްތައް ސަރޓިފައިކުރާ އެކައުންޓެންޓު ވެސް  އެކަންޏެއް ނޫން ކަންނޭނގެ އެ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާ

އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ ޒިންމާކުރުވަން. އޭރުން ކަންނޭނގެ މި އެންމެ ރަނގަޅަށް އަސްލުގައި ޓެކްސް ބަޔާންތަކާ އެއްޗެހި  

 ތައްޔާރުކުރެވިގެން މި ނިމިގެން އަންނާނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އަޅުގަނޑު ދެން ހަމަ ދެން ހަމަ ވަރަށް ޖެނެރަލް ސުވާލެއް ދެން ވެސް ކޮށްލާނަން. މިސާލަކަށް، މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ  

އައިއްސިއްޔާ   މައްސަލައެއް  އުފެދޭ  ކޮންފްލިކްޓް  ނޫނީ  އައިއްސިއްޔާ  ޢަމަލުކުރާނީމައްސަލައެއް  ދެންމެ  ؟ ކިހިނެއްތޯ 

ނޫނަސް   ޑައިރެކްޓުކޮށް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހުންނާނެއޭ  ދެވިފައި  ލަފާ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ފާހަގަކުރައްވައިފި 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުންނާނެއޭ މި ދާއިރާގެ ބައެއް ކަންކަމުގައި އުޅެވިފަ. އެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް  

 ؟ހެޅިއްޖެއްޔާ ދެން އޭގެ މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯހުށަ

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އޭގައި މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތުން މި އޮންނަނީ އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ އަދަދަށް މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭ  

އެހެން ތިއްބަސް،    5ވީމާ،  ކަމަށް.  ވިޔަސް    5މީހުން  ތިބިކަމުގައި  އަދި  އެއްކޮށް    5މެންބަރުން  މުޅި  މެންބަރުން 

މިސާލަކަށް،   އިނގޭތޯ.  މައްސަލައިން  އެ  ތަނާޒިލްވެވޭނެ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަލާ  މައްސަލަ 

އަޅުގަ ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮވެއްޖެ  ކަމެއް  ފުށުއަރާވަރުގެ  އެ  މަސްލަޙަތު  ވެފައި  ތަނާޒިލްވެވޭނެ.  މައްސަލައިން  އެ  ނޑަށް 

 މައްސަލަ އެހެން މެންބަރަކާ ހަވާލުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް 

އަޅުގަނޑުމެން ކީއްވެގެންތޯ  މިއީ.  ހަމަ  ސުވާލެއް  ފަހު  އެޕީލް    އަޅުގަނޑުގެ  ޓެކްސް  ސާޖިދު  އިސްމާޢީލް 

ޤަބޫލުކުރެވޭ   ސާޖިދަށް  ކަމަށް  ސަބަބަކެއް  އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ  އަސްލު  ކޮބައިތޯ  ނޫނީ  ނަގަންޖެހޭނީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ؟ ކަމަކީ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާ

ދާއި އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ތެރެއަށް  އާދެ!  އޭގެ  ބޮޑަށް  އަސްލު  ގޮތުން  ރާގެ 

އޮޑިޓުގެ   އަދި  މީހަކަށްވެފައި  ދާއިރާގެ  އެކައުންޓިންގ  އިނގޭތޯ.  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ހޮވަންޖެހޭ 

މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރެވިފައި ހުރީމައާ އެކީގައި ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވިހެން ހަމައެކަނި ޓެކްސް ދައްކާ  

އިތުރު  ފަ އެބައާދޭ  މެދުގައި  އެދޭތެރެ  ނޫން.  ވެސް  ގޯސްކުރުމެއް  އެކަނި  މީރާ  ނުވަތަ  ގޯސްކުރުމެއް  އެކަނި  ރާތް 

ގެންދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،   އެބަ ކުރިއަށް  މި ކަންތައްތައް ވެސް  ލޭޔަރއެއް. އެހެންވީމާ، އެބައި އެކައުންޓަބަލްކުރުވުމާ 

ކަންތައްތަ  މި  ފޯމިއުލޭޓްކޮށް  ބައިތައް  ކަންނޭނގެ  މި  ބޭނުންވޭ  އެބަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޓަކައި  ފުރިހަމަކުރުމަށް  އް 

ވެސް   ފަށަމުން  އަޅުގަނޑު  ވަންނަން.  ތެރެއަށް  އެކަމުގެ  އަސްލު  ބަޔަކު  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާއިން  ގަވަރނަންސްގެ 

އޯގަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އެ  މިހާރު  ފާހަގަކުރިން  ވެސް  އެ  ވާހަކަދައްކަމުން  ސްޓްރަކްޗަރ  ނައިޒޭޝަނަލް 

ހަމަ   އަދި  ވެސް.  ކަމަށް  ލަސްވެގެންދާނެ  މައްސަލަތައް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޤަބޫލުކުރެވެއޭ  އަޅުގަނޑަށް  އޮތްގޮތުން 

ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް    2އެއާއެކުއެކީގައި އެންމެ އިފެކްޓިވްކޮށް އެ ކުރިއަށް ނުގޮސްދާނެ ކަމަށް ވެސް އިނގޭތޯ. އެއީ އެންމެ  

ން ކްލިއަރ ލައިންސް އޮފް އޮތޯރިޓީ އާއި ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއާ އެ މާބޮޑަށް ފާހަގަވާން ނެތީމަ. އެހެންވީމާ،  ބަހާލައިގެ

ޓްރައިބިއުނަލް   އެޕީލް  ޓެކްސް  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ރަނގަޅުކޮށްގެން  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ 

ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް    ރަނގަޅުވެގެންދާނީ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ހަރުދަނާވެ 
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ޤަބޫލުކުރެވެނީ މުޅި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ވެސް ރަނގަޅުވެގެންދާނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް  

ޑުމެން އެ ކަންކަން  ގެންނަންޖެހޭ މިކަހަލަ ގަވަރނަންސްގައި ހުރި ކުދިކުދި ދަތިތަކާ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނ

އެ   ހިއްސާކޮށްގެން  ވެސް  ކޮމިޓީއަކާ  ބެހޭ  ކަމާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  އެބަޖެހޭ  ހިއްސާކުރަން  ވެސް  މީރާއާ 

ދެންނެވިހެން   އަޅުގަނޑު  ކުރީގައި  ޗެލެންޖަކީ  ހަމައެކަނި  ރަނގަޅުކުރެވޭނީ.  އެކަން  ކުރެވިގެން    2019މަޝްވަރާތައް 

ޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް ސްޕޭސް ނެތިގެން އެކަންޏެއް ނޫން ކަންނޭނގެ މައްސަލަ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރި

އެކަނި   ކަންނޭނގެ  ނޫން  އެއެއް  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ނެތުމުގެ  ސްޕޭސް  އޮންނަނީ  ބުނެފައި  އޭގައި  ދިމާވަނީކީ. 

މި ބުނާގޮތަށް ކިތަންމެ ގިނަ ދައުރަކަށް ވެސް  މައްސަލައަކީ. މިސާލަކަށް، ކުރިން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން ގާނޫނުގައި  

އެތަނުގައި   ލެގަސީއެއް  އޭނަގެ  ހަމަ  ވެސް  ބޭނުންހިފައިގެން  ސިޔާސީ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ކުރިމަތިލެވިދާނެ 

އެބަ   މެކޭނިޒަމެއް  ކޮންމެވެސް  ކަހަލަ  ހުއްޓުވޭނެ  އަސްލު  އެވެސް  އެކަމަކު  އެބައާދޭ.  ފުރުޞަތު  ބިލްޑްއަޕްކުރުމުގެ 

ޖެހޭ ކަންނޭނގެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް.  އަންނަން

  2ދައުރުކަން އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ    2ދައުރު އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަގައިމު ވެސް އެބައިނގޭ    2އެހެންވީމާ،  

ކަމަ މަސައްކަތްކޮށްފި  ރަނގަޅަށް  ތިމަންނާ  ދައުރުގައި  ވެސް  ދިމާލަލުން  އެހެން  މިސާލަކަށް،  ވަންޏާމުކަން  ށް 

ބަލައިގަންނަނާނީ މިސާލަކަށް. އެކަހަލަ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑަށް. ދެން އަޅުގަނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  

އެބަ ތަންތަން  ބައެއް  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ކިޔަނީ.  މި  ވާހަކަ  ކަމެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެވޭ  ހުރި 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު އޭގެ   ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަސްލު އަޅުގަނޑު  ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި 

 ތެރެއަށް މި އަންނަން މި ޖެހެނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ސުވާލެއް އިތުރު  އިއް؟ ޝުކުރިއްޔާ.  އެބައޮތްތޯއެހެން  ސުވާލެއް  މެންބަރެއްގެ  އިއްޒަތްތެރި  ؟ ޒަތްތެރި  މުޢިއްޒު، 

 މެންބަރު މުޢިއްޒު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  

ހުށަހެޅޭ   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވިސްނުމުގައި  ސާޖިދުގެ  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  އަހާލަން  ކައިރި  ސާޖިދު  އަޅުގަނޑު  މިހާރު 

 ؟ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ކިހާ ދުވަހެއް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކިލައްވަންތޯ
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  ހަކަދެއްކެވުން: އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާ

ކި މައްސަލަތަކުގައި އެކި މުއްދަތުތައް ނަގާނީ އިނގޭތޯ. އެއީ ގާނޫނުގައި ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ

ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އެކި ކަހަލަ   މި  ހެކިތަކާއި އެ ހޯދަންޖެހޭ ޤަރީނާތަކާ  ހޯދަންޖެހޭ  އެ  ބުނޭ  އެބަ 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ނަގަންޖެހޭނެ  މުއްދަތް  ކަހަލަ  އެކި  މިސާލަކަށް،  ކަންތައްތަކުގައި  ގައި    2012ޤަބޫލުކުރަނީ. 

މައްސަލައެއް   ދިގު    2013ހުށަހެޅުނު  ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެހާ  ނުވާނެ. އަޅުގަނޑު  އޮވެގެން  ވަނަ އަހަރު ނިމެންދެން 

 މުއްދަތެއް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ ދައުލަތުގެ ރެވެނިއުގެ ވާހަކަ. ޓެކުހަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވަންޏާމު   ދާކަމަށް  މުއްދަތެއް  ދިގު  އެހާ  ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  އެހެންވީމާ،  ވަސީލަތް.  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ލިބޭ  އާމްދަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުން މި އަންދާޒާކުރާ، ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އަދަދުތަކަށް ވެސް ނުވަތަ ލިބޭނެ އަދަދުތަކަށް  

ދިމާވޭ މައްސަލަތަކެއް  އެބަ  ނަގާފައި  ވެސް  މުއްދަތް  ދިގު  އަހަރަކަށްވުރެ  ހަމަ  މިގޮތަށް  އެބަހުރި  އެހެންވީމާ،   .

 ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ވެސް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 ރީރު.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އޭގެފަހުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ހިމަނަނީ   ނެގޭގޮތަށް މި  ޖީ.އެސް.ޓީ  ކޮށްލަން ބޭނުން ސުވާލަކީ، މިސާލަކަށް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގާނޫނެއްގައި  އަޅުގަނޑު 

 ؟އިން ޓެކްސް ނެގިދާނެތޯދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ހުރިހާ މޭވާގެ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް ނެގޭނެއޭ. ސުވާލަކީ ޓޮމާޓޯ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާ

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ހުރި ސީދާ މިހާރު އެ ހުރި ރޭޓުތައް އަޅުގަނޑަކަށް ކަނޑައަޅާކަށް ނޭނގެ.  

ޓެކްސް ނެގޭތޯއޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ސުވާލަކީ، ޓޮމާޓޯއަކީ މޭވާއަކަށްވޭތޯ އެ ވާހަކަބާވައޭ ނުވަތަ ޓޮމާޓޯއިން މިހާރު  

 ޓެކްސް... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 
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މިހާރު ޓޮމާޓޯއިން ޓެކްސް ނެގޭތޯ، ނުނެގޭތޯއެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ސައިންޓިފިކަލީ  

ވީމާ، މީގައި މި އޮންނަނީ ހުރިހާ މޭވާގެ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް ނެގޭނެއޭ. ހަމަ  ބަލާއިރު ޓޮމާޓޯއަކީ މޭވާއެއްކަން. އެހެން

 ؟ ހައިޕޮތިކަލް ސިޓުއޭޝަނެއް އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، ޓޮމާޓޯއިން އެ ޓެކްސް އެޕްލައިވާނެތޯއޭ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާ

މެންބަރު. އަޅުގަނޑަ އިއްޒަތްތެރި  ދާނީ. މިސާލަކަށް، އެއީ  ޝުކުރިއްޔާ  ކަންނޭނގެ  ޑިބޭޓަކަށް  ދެން  އޭގައި  ހީވަނީ  ށް 

 ހަމަ މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައިތޯ ކްލެސިފައިކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު އޭތި ނެގޭނެ އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެ    ނޫން  ހަމަ  ވިދާޅުވަނީ  ތި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  މޭވާއެއް  ޓޮމާޓޯއަކީ  ސައިންޓިފިކަލީ 

 ؟ ހާލަތުގައި ޓޮމާޓޯއިން ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަމަށްތޯ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާ

ތަފުސީލެއް އެބަ މުދާތަކުގެ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކްސް ނެގޭނެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރި ކަނޑައެޅިފައި  ޝުކުރިއްޔާ 

މޭވާއެއް   މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ބަލަންޖެހޭނީ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށް  އެގޮތުން  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ވެސް  މިހާރު 

އެޕްރޫވްވެފައި   ކަމަށްވާތީވެ އެއިން، މޭވާއިން ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަމަށް ވަންޏާ އަދި މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ސައިންޓިފިކަލީ 

ވެއްޖެ އެއްޗެއް  އޭގައި  ހުރި  އެހެންނަމަވެސް،  ޤަބޫލުކުރުން.  އެއް  އެއީ  ދެން  އެއީ  ނަގަންވާނެ.  އެއިން  އްޔާމު 

ނަގަން   ޓެކްސް  އެ  އާންމުކުރޭ  އެބަ  މީރާއިން  ލިސްޓެއް  މުދަލުގެ  ނެގޭ  ޓެކްސް  އަންނަނީ  މި  އަނެއްކޮޅުން 

 ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ. އެހެންވީމާ، އެ ރޭޓު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

މި   ވާހަކަ  މޭވާގެ  ވާހަކައަކީ  މޭވާގެ  އޮންނަނީ  މިސާލަކަށް،  ލިސްޓުގައި  އިނގޭތޯ.  މިހެންނޭ  އޮންނަނީ  ލިސްޓުގައި 

މޭވާއެއް.   ވެސް  އިނގޭތޯ. ޓޮމާޓޯއަކީ  މޭވާއެއް  ވެސް  ކިއުކަންބާއަކީ  ބަލާއިރުގައި  އިނގޭތޯ. ސައިންޓިފިކަލީ  އޮންނަނީ 

ޓެ ނެގިދާނެތޯއެހެންވީމާ،  ނޫން.  ؟ ކްސް  ލިސްޓެއް  މީރާގެ  ކޮންމެހެން  އިނގޭތޯ.  ދައްކަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  އެ 

 މިތަނުން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއް ފާސްކުރަނީ އިނގޭތޯ. 
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  ހަކަދެއްކެވުން: އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާ

 އެގޮތަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ނެގޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

މުވައްޒަފެއްގެ   ދައުލަތުގެ  އިނގޭތޯ.  ދޭނީ  މުސާރަ  ދައުލަތުން  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އެޕޮއިންޓްކޮށްފި  މިތަނަށް  ސާޖިދު 

އުޅޭނީ. އެހެ މި އިދާރާ  ގޮތުގައި  ދައުލަތުގެ  ގޮތެއްގައި  މައްސަލަތަކުގައި އާންމު  ންވީމާ، އަބަދު ވެސް ޓެކްސްއާ ބެހޭ 

ދައުލަތުން   ދައުލަތުގެ ޚަސްމެއް މި އޮންނަނީ  އެއް ޚަސްމަށް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް  މިއީ  އެބަވޭ  މީރާ 

މާނަ ގާނޫނުތައް  ބެހޭ  ޓެކްސްއާ  ހުރެ  އެގޮތަށް  ދެނީ.  މިއީ  މުސާރަ  ޢަމަލުކުރައްވާނީ.  ގޮތަކަށްތޯ  ކޮން  ކުރުމުގައި 

ފަރާތްތޯ އަންނަ  އަނެއްކޮޅުން  ނޫނިއްޔާ  ކުރައްވާނީ  ފޭވާ  ގާނޫނުތައް  ؟ ދައުލަތްތޯ  ބެހޭ  ޓެކްސްއާ  ކިހިނެއްތޯ 

 މާނަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވަން ތި ގަސްދުކުރައްވަނީ. 

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއް މި  އާދެ!  ކަމަށް  މެންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޔާ 

އިންސާފުވެރި   އޭގައި  ނަގާނީ  އަޅުގަނޑު  ނަގާނީކީ.  އަޅުގަނޑު  ނޫން  ފަރާތެއް  ވަކި  އަޅުގަނޑު  ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 ކަމަށްވަންޏާމު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެކަމާ  ނިންމުމަކަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް. އޭގައި މިއީ ގާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަން ނުވަތަ އެކަމާ ބެހޭ، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން އެ ބޭފުޅުން އެ  

މުގައި ވިޔަސް  މާނަކުރައްވަން އޮންނަ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅަން. މިސާލަކަށް އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮސްގެން ކަ

އަސްލު   އޭގެ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  މާއްދާއެއްވެއްޖެ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  އެ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އެއީ  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

މެންބަރުން،   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  މިއީ  އެއާއެކު  ހަމަ  އަދި  ކަނޑައަޅަން.  ކޮބައިކަން  އަސާސަކީ 

އެބައޮވޭ މާއްދާގައި  ކަމަށް.    މެންބަރުކަމުގެ  ތިބެންޖެހޭނެ  މެންބަރުން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ދާއިރާއިން  ގާނޫނީ 

އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފާ ހޯދައިގެން. އަޅުގަނޑަކީ ގާނޫނީ ސީދާ ދާއިރާގެ މީހެއް ނޫންވީމަ އަޅުގަނޑު މާނަކުރާނީ  

މިސާލަކަށް ލީގަލް ބޭފުޅުން މާނަކުރައްވާ ގޮތް.   އެކައުންޓިންގ އެ ޓަރމިނޮލޮޖީސްގައި މާނަކުރާ ގޮތަށް. އެ ތަފާތުވެދާނެ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި. ވަކި ފަރާތެއްގެ   އޭތި ނިންމަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު  ހޯދައިގެން އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އެ ލަފާ 

އިންސާފު  ހަމަ  އޭގެ  ނަގާނީ  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ފޭވާކުރުމަށްވުރެ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ވެރި  މަސްލަޙަތުތައް 

 މެދުމިނެއްގައި އޭތި ނިންމޭނެ ގޮތަކަށް.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މި   ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ދަނީ  މި  ސުވާލަށް  މި  ހަމަ  މިއަދު  އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް  ގެއިން،  މި  ބާވަތެއްގެ  ވަކި  މިއީ 

ޓެކްސް   ގެއިން.  ބަޔާންނުވެ  އަންރިއަލައިޒްޑް  ކަނޑައެޅިގެން  ކަމަށް  އެއްޗެއް  ނެގޭނެ  ޓެކްސް  ނުވަތަ  ލެވިއަބަލް 

އެހެންނަމަވެސް ޑެރިވޭޓިވް ޑިރައިވްކޮށްގެން ބައިވޭ އޮފް އިންޓަރޕްރިޓް، އިންޓަރޕްރިޓްކޮށްގެން މިއީ އަންރިއަލައިޒްޑް  

 ؟ގެއިންއިން ޓެކްސް ނެގިދާނެ ކަމަށް މި ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަދި އެއްފަހަރު ސުވާލު ތަކުރާރުކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ކުޑަކޮށް ސާފުނުވީމަ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ޗެއްގެ ގޮތުގައި އަންރިއަލައިޑް، މިސާލަކަށް  ޓެކްސް އެޕްލިކަބަލްވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އިނގޭތޯ، ޓެކްސް ލެވިއަބަލް އެއް

ހުރި   ވަށައިގެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކަނޑައަޅާފައެއް.  މި  ގާނޫނުގައި  ނެތޭ  ބަހަކުން  ސާފު  ގެއިނެއް  އަންރިއަލައިޒްޑް 

އެ އިމްޕްލައި  އެބަކުރެވޭ  ޑިރައިވް  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ޑެރިވޭޓިވް  މިއީ  ބަލާއިރުގައި  ބަކުރެވޭ  ކަންތައްތަކަށް 

ނެގޭ   ޓެކްސް  ނުވަތަ  އެޕްލައިވާންޖެހޭ  ޓެކްސް  ނުވަތަ  ގޮތަށް  ނެގޭ  މިއީ  ޓެކްސް  ވެސް  ގެއިނަކީ  އަންރިއަލައިޒްޑް 

އިންކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެބަ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސާފު ބަހަކުންނެއް ނެތޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް. އެ  

 ؟ގެއިންއިން ވާހަކައަކީ ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ  ހާލަތުގައި އަންރިއަލައިޒްޑް

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއީ   ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  އަސްލުގައި  ވެސް  ގެއިނަކީ  އަންރިއަލައިޒްޑް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެއް ކަހަލަ މިންގަނޑުތައް ބަލަން. އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން މީގައި އެކައުންޓިންގގައި އެބަހުރި ބަ

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ބަލާއިރު އެ  ؟ އޭނައަށް ގެއިނެއްގެ ގޮތުގައި ރެކޮގްނައިޒްޑް ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

އި ލިބޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ވަންޏާމު  މިންގަނޑުން އޭނައަށް އެ އިންކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އޭނައަށް ގެއިނެއްގެ ގޮތުގަ

ނިންމިދާނެ   ކަމަށް  ނެގިދާނެ  ޓެކްސް  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިޔަސް  އަންރިއަލައިޒްޑް  ވިޔަސް  ރިއަލައިޒްޑް  އަދި 

 އިނގޭތޯ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

؟ ތަ ޓެކުހެއް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮން ވަގުތެއްގައިތޯއާންމު ގޮތެއްގައި މިއީ ޓެކްސްއެއް އެރައިޒް ނުވަ

ކޮންވަގުތެއް ކޮން   އެ ލާޒިމުވަނީ  މައްޗަށް  އޭނަގެ  ނުވަތަ  މަޖުބޫރު  މައްޗަށް  އޭނަގެ  ޓެކްސް ދައްކަން  މީހަކު  އެ  އެ 

 ؟ކަމެއް ހިނގީމަތޯ

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލް ނުވަތަ ޓެކްސް ޕީރިއަޑެއް މި އިންނަނީ ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ޓެކްސް ޕީރިއަޑުގެ  ޝުކުރިއްޔާ. މިއީ ޓެކްސަބަ

ކަނޑައަޅާފަ.   އިންނަނީ  މި  މުއްދަތް  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސް  ރިޢާޔަތްކޮށް އޭނަގެ  އިންކަމަށް  އެ ލިބޭ  އޭނައަށް  ތެރޭގައި 

އިންނަނީ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއް ބައި ޓެކްސްތަކުގައި  ގޮތުން ވަކި ޑެޑްލައިންސްތަކެއް، ވަކި  ދެން  ގާނޫނީ  ސީދާ 

މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފަ މި އޮންނަނީ. މިވެނި މުއްދަތުތަކަކަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއޭ. މިސާލަކަށް ކުރިއާއި މިވެނި  

ތަކެއްޗަ ވިއްކި  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  މިވެނި  ނުވަތަ  ފައިދާއިން  ލިބުނު  ތެރޭގައި  ޓެކްސް  މުއްދަތެއްގެ  ށް 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ދައްކަންޖެހޭނެ   އެ  ދުވަސްތެރޭގައި. އެހެންވީމާ،  މިތައް  ދައްކަންޖެހޭނެއޭ އެ މުއްދަތް ނިމޭތާ 

 ކަމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޒަރީރު. ؟ އިތުރު މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

އޮތީ   މި  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  މިއަދު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  މަރުޙަބާ.  ޝުކުރިއްޔާ. 

ސޯސްއަކީ   އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ޖަނަރޭޓްކުރެވޭ  އިންކަމެއް  ޤައުމަށް  ތަދުމަޑުކަމެއްގައި.  ބޮޑު  ވަރަށް  އިޤްތިޞާދީގޮތުން 

ބަން ވިޔަފާރިތައް  އެއް  ޓެކްސް.  ވަންނަ  ގިނައިން  އެންމެ  އާމްދަނީ  ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި  ޓެކްސްގެ  ދުވުމުގެ ސަބަބުން 

ނަގާ   ޓެކްސް  ވެސް  ސަރުކާރަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  މަދުވެއްޖެ.  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ވަސީލަތުން 

މަވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނަމަވެސް  ޓެކްސްތައް ބޮޑުކުރެވޭކަށެއް ނެތް. އެއީ ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ނަ

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ވެސް އެބަޖެހޭ. ވިޔަފާރިތައް ވެސް އެބަޖެހޭ ފުޅާކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް ކުދި މެދުފަންތީގެ. މި  
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އިޤްތިޞާދު  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ގޮތަކަށެއް  ނޫން  ކުރެވިގެން  ގިނަ  ފުޅާވެގެން    ވިޔަފާރިތައް 

ކަމަކަށް.   ކުރެވޭނެ  ހާލަތަކަށް  އެ ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވަތަ އާންމު  އަނބުރާ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަކަށް އަލުން 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މި ހާލަތުގައި އިޤްތިޞާދު މި ހާލަތުގައި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޓެކްސް ގާނޫނުތައް ހަދައިގެން  

ހާލަތެ ޚާއްޞަ  މިފަދަ  އޮތީކީ  ބޭފުޅުންގެ  މި  ތި  ކޮބައިތޯ  އެހެންވީމާ،  ގޮތުން.  ކުރުމުގެ  ޓެކްސް  ނޫން  އްގައެއް 

އަދި   ކުދި  ޚާއްޞަކޮށް  ގޮތްތަކެއް  ލުއި  ގާނޫނަށް  ޓެކްސްގެ  ހާލަތުގައި  މި  ވިސްނުމަކީ  ބޭފުޅާގެ  ތި  ވިސްނުމަކީ، 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް    މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް، ލުއި ގޮތްތަކެއް އެޕްލައިކޮށްގެން ނުވަތަ ގެނެސްގެން 

ކުރެވިދާނެތޯ ފުޅާ  ނުވަތަ  ވާހަކައަކީ ހިންގިދާނެތޯ  ހުއްޓުނަ  ؟ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް  އެ ވިޔަފާރިތައް  އެއަށް  ނުވަތަ 

ނީގެ  ނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އެ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެން ދައުލަތަށް އިތުރު އާމްދަނީ ނުވަތަ ސޯސް އާމްދަ

ގެނެސްގެން   އިޞްލާޙު  ގާނޫނުތައް  ގޮތަކަށް  ލިބޭނެ  ޓެކްސް  އިތުރަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ޓެކްސްގެ  ލިބޭނެ  ގޮތުގައި 

 ކޮންކޮން ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެންތޯ މިކަން ކުރެވޭނީ. 

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ސީދާ މިވެ ވަގުތު ބުނަން  އިޞްލާޙުތަކަކޭ ސީދާ މި  ނިމިވެނި 

ދަތި. އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިރާސާތަކެއް ކޮށްލައިގެން ކަންނޭނގެ މިވެނި ގޮތަކަށް މި ސިސްޓަމް ބަދަލުކޮށްގެންނޭ  

ޓެކުހަށް  މިއީ  ވިދާޅުވެލައްވަނީ. އަނެއް  ވާހަކައެއް ތި  ނުވަތަ  ކުރެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރަނގަޅު  ދީގެން   ލުއިތަކެއް 

ގެނެއްސި   ބަދަލުތަކެއް  ޕަސެންޓޭޖަސްތަކަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސް  ނުވަތަ  ގޮތްތަކުގައި  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސް 

ކަމަށްވަންޏާމު އެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ. އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ކޭޝް ފުލޯރ  

ފަސޭ ދިމާވާ އެއް މައްސަލައަކީ އެއީ ކަންނޭނގެ. މިއީ  މެނޭޖުކުރަން  ވިޔަފާރިތަކަށް  ގިނަ  ވެސް  ހަވެގެންދާނެ. މިހާރު 

ހަމަ   ޓެކްސް  އެކަމަކު  އެބައޮވޭ.  ފަރާތްތައް  ވިޔަފާރިކުރާ  ޓަރމްސްގައި  މި  ކްރެޑިޓް  ބޮޑަށް  ކޭޝްއަށްވުރެ  ކޭޝްގެ، 

ކަމަށް ވަ ދައްކަންޖެހޭ  ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި  އެ  ވަރަށް  ސީދާ  ކޭޝްފުލޯރ މެނޭޖްކުރުމުގައި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ންޏާމު 

ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން ފަސޭހަ، ލުއި ކުރެވޭނެ ކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

ތަރައްޤީކޮށް އިތުރަށް  ވިޔަފާރިތައް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކަމަށްވަންޏާމުން  ގެންދިއުމުގެ    ގެނެވިއްޖެ  ކުރިއަށް 

 ފުރުޞަތު ދެވިގެން ގޮސްދާނެ ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަންގިއަށް މެދުކަނޑާލާފައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަނެއްކާ ވެސް މި ފެއްޓީ. ކުރިއަށްގެންދަވާ ޙަސަން ޒަރީރު.  

ވަގުތު  އެހެން   މި  ވަކިވެލާނަން  ދަންނަވަމުން  ޝުކުރު  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  ސުވާލެއް  މެންބަރެއްގެ 

 އިނގޭތޯ.

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން  މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު ދެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު. މިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއީ  

ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އާއި ދެން ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް   އެނުއަލް ރިޕޯޓުގައި ހުރި  ކުރިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  އަސްލު  ގުޅިގެން  ސުވާލާ  ކުރެއްވި  ޒަރީރު  މިއީ ދެންމެ  މިހާރު  އިޝޫސްތަކުގެ ވާހަކަ. މިއީ  ކަހަލަ 

ހަނދާންވީ ކުއްލިއަކަށް  ހާލަތާ  އެއްޗެއް  އިޤްތިޞާދީ  މި  މިހާރު  ދައުލަތުގެ  މިއީ  ބޭނުންވީ.  ދަންނަވާލަން  މި  މަ 

ގުޅޭގޮތުން އަދި ބަޖެޓުގެ ދުވަސްވަރަށްވެސްވުމާ އެކީގައި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސަޕްރައިޒްކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެއް މިއީ  

އޮޑި ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ރިޕޯޓުގައި  އޮޑިޓް  ފަހުގެ  ބޮޑު  އެންމެ  ވަރަށް  ބަލާލިއިރުގައި  ރިޕޯޓަށް  ޓް 

އެބައޮވޭ    73800ގާތްގަނޑަކަށް   ކަނޑައަޅާފައި  ގޮތުގައި  އެލަވަންސެއްގެ  ފޯނު  ހަނދާންވަނީ  އަޅުގަނޑު  ރުފިޔާ 

މެންބަރުން ތިބޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ އަދަދު އަޅުގަނޑު ބަލާލީމަ، މަސައްކަތު މީހުންނާ އެއްކޮށް   12އިނގޭތޯ. ޖުމްލަ 

މާނައަކީ    12ލަ  ޖުމް އޭގެ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  އޮންނަނީ.  މި  ދައްކާފައި  ރިޕޯޓުގައި  ކަމަށް  މީހުން 

މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ އަނެއްކާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކެއް އެބަ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަސްލު  

ޖޫރަ އާއި އެއްޗެހި މި ކަނޑައަޅަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ހިމެނޭ ގޮތަށޭ މި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނޭ އެ މެންބަރުންނަށް އު

މިހާތަނަށް   މިހާރު  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ކަންތައްތަކެއް  އުފެދޭ  ސުވާލު  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  އެހެންވީމާ، 

އެހެންވީމާ،   ބަލާއިރު.  ގޮތަށް  އޮތް  ގޮއްސަ  ކުރިއަށް  ޓްރައިބިއުނަލް  އެޕީލް  ކުއްލިއަކަށް  ޓެކްސް  ހަމަ  ވެސް  އެކަން 

ހިތަށްއެރީ   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހަނދާންވީމަ  ސުވާލުން  ކުރެއްވި  ސުވާލުކޮށް،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ 

 ދަންނަވައިލާނީއޭ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެދިއްޖެހެން. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދުގެ ސުވާލެއް އު

 ފަހު ފުރުޞަތަކަށް. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ދެން   އެލަވަންސާއި  އެކޮމަޑޭޝަން  އެލަވެންސާއި  ފޯނު  ރަނގަޅު  ވާހަކަ.  ލިބޭ  އެލަވެންސްތަކެއް  ވިދާޅުވީ  ތި  މިއީ 

ތި މެންބަރުން  އެހެން.  ކޮމިޓީގެ  އޮންނަނީ  އާންމުކޮށް  ގެންދާނީ  ނަންގަވަމުން  ފާސްކޮށްލައިގެން  ލިޔެލައިގެން  ބެގެން 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ، އެއްވެސް ވަޒީރެއްގެ، އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ނުފޫޒެއް  

އަންގާ، ގުޅާ މިހެން ހަދައިދޭށޭ އެދިފި ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ  ވަކި ގޮތަކަށް މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅާއަށް  

 ؟ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުކުރާނީ

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިވީހާ ތަނަށް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރިއިރު އެއްވެސް ވަރަކަށް  

ނޑު ލެނބިފައެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވެސް އަޅުގަނޑު  އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް އަޅުގަ

ގޮތަކަށް   ވަކި  ކަމެއް  ވަކި  ގުޅާފައި  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  މިންގަނޑުން.  އެ  ހަމަ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  މަސައްކަތްކުރާނީ 

ބުންޏެއް ކަމަކު އެއީ ގާނޫނުގައި އެ އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ  ބޭރަކުން އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށެއް    ކޮށްދޭށޭ 

 ނުދެވޭނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

 އެ މަޖުބޫރުކުރާ ހާލަތު އައިއްސިއްޔާ ކިހިނެއްތޯއޭ ހައްދަވާނީ.  

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު   ފިޔަވަޅަކީ  އޮންނާނެ  އެޅެން  ދެން  ނުކުރީމަ  އެކަން  އަޅުގަނޑު  އޮންނާނެތާ  ދެން  މިއީ  ހިސާބުން  އެ 

މަސައްކަތް،   އެ  އަޅުގަނޑަށް  މިއީ  ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ވަކިވުން.  އަމިއްލައަކަށް  އަޅުގަނޑު  ނުވަތަ  ވަކިކުރުން 

ދެ ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު ނުކުރާނަމޭ.  މި  ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އޭގެ އުނދަގޫތަކެއް އަންނަ  އަޅުގަނޑު  އެހެން  ން 

ނުއެއް   ކަމެއް  ހުރި  ނުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކު  މަޖުބޫރުކުރުވިއެއް  ނުވަތަ  އަމުރުކޮށްގެން  ހަމައެކަނި  ވަންޏާ  ކަމަށް 

އަންނަން އިންފްލުއެންސް  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކުން  އެހެން  ކޮންމެވެސް  އަންނާނީ  ދެން  ހިސާބުން  ކުރެވޭނެ.  އެ   .
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މަޤާމަށްވުރެ   އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑަށް  ދޫކޮށްލެވޭނެ  މަޤާމު ވެސް  ކަމަށްވަންޏާމު  ދޫކޮށްލަންޖެހިއްޖެ  މަޤާމު  އަޅުގަނޑަށް 

 ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ނަފްސު ކަންނޭނގެ މުހިންމުވާނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވާލުމުގެ   ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބެވި  ދެން  ވަކިވެލާނަން.  މިހާހިސާބުން  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ކުޑަކުޑަ   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    10ކުރިއަށް  ނަގާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ބްރޭކެއް  عليكم  މިނިޓުގެ  އައިމިނަތު  السالم 

ދެއްތޯ މަ ؟ ފަރީޝާ  އެޕީލް  ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް  ޓެކްސް  ގެންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން  ރުޙަބާ 

މެންބަރެއް   އިންނަވާ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އެ  ވެސް  މިހާރު  އިންޓަރވިއު.  ބޭބޭފުޅުންގެ  ކުރިމަތިލެއްވި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް މި ގޮތަށް ދާއިރުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާ އިދު ބުނާ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން 

ޕަބްލިކާ   މަޢުލޫމާތު  ބޭބޭފުޅުންގެ  ކުރިމަތިލެއްވި  މަޤާމުތަކަށް  ތެރެއިން  އޭގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނީ.  ވެސް  ކަންކަން 

ތުން  ހިއްސާކުރައްވާފައި އަދި އެ ޕަބްލިކްގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޢުލާނުކުރިން. އެގޮ

މިހާރު ތިއްބެވި މެންބަރުންނާ މެދުގައި ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެ ވާހަކަ ވެސް  

ދަންނަވަމުން   ސުވާލު  ވެސް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ވެސް  އެއަށް  މެންބަރުން  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ދަންނަވާލާފައި 

ރިފަރަލަކަ ދެން  ކަމަށް.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގެންދަވާނެ  ދެން...  ދެއްތޯ.  ނުވޭ  އެދިވަޑައިގެންފައެއް  ހުށަހެޅުމަކަށް  ށް 

އާދެ! އާދެ! އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެއީ ދެން ހަމަ އިޚްތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  

ކު ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  އޮންނަ    10ރިއަށްދާނީ އައިމިނަތު ފަރީޝާއަށް ފުރަތަމަ  ދީފައި 

މިނިޓަށް    10މިނިޓެއްގެ ފުރުޞަތެއް އެއީ ތަޢާރުފާއި އޭގެ އިތުރަށް ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަފުޅެއް އޮތްނަމަ އެ  

ސުވާ  އިތުރު  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  ހުޅުވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  އޭގެފަހުން  ހިއްސާކޮށްލުމަށް.  ގޮތަށް  އޮތް  ފެތޭ  ލެއް 

 ކަމަށްވަނީނަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ސުވާލު ދަންނަވާލަން. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

 އައިމިނަތު ފަރީޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަޢުލީމު   އަޅުގަނޑު  ދެން  ފަރީޝާ.  އައިމިނަތު  ނަމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ވިދާޅުވިހެން  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  އާދެ! 

ހެދީ އޯލެވެލް  ފުރަތަމަ  ސާނަވީ    ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ  މަތީ  އެއަށްފަހުގައި  ސްކޫލުން.  އިންގްލިޝް  މާލޭ 

އެޑިއުކޭޝަނުން   ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް  ބައިވެރިވީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނިންމުމަށްފަހުގައި  ސީ.އެޗް.އެސް.ސީން 

އެކައުންޓިންގ ޓީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު  އޮފް ޓީޗިންގ. އެއަށްފަހުގައި އެއް އަހަރު ދުވަހު  ޑިޕްލޮމާ  ޗަރެއްގެ ވަޒީފާ  ހެދި 
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އިންޓަރނޭޝަނަލް   މެލޭޝިއާގެ  އެއީ  ދެން  ދިޔައީ.  ކިޔަވަން  ބޭރަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކޮށްފައި  އަދާކުރީ.  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު   ދެން  ނިންމާފައި  އޯނާސް  ވިތް  ޑިގުރީ  ބެޗަލަރސް  ޔުނިވަރސިޓީން  އަހަރު    2012އިސްލާމިކް  ވަނަ 

ހެ އިންޝުއަރެންސްގެ  އެލައިޑު  ދެން  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކުރީ. ކޮށްފައި  ގޮތުގައި  އޮޑިޓަރެއްގެ  ކްލެއިމް    2000ލްތް 

ފަހުން   އެ    2015އޭގެ  ހަމަ  އަދި  ހޮވިގެން  މެންބަރަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑު  އަހަރު  ވަނަ 

ފާއިތުވެދިޔަ   މި  ބު  5މަޤާމުގައި  އަދި  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހުންނަނީ.  މި  މިހާރު  އަހަރު  ބޭނުންވަނީ  ނެލަން 

ވިޔަސް، ރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ނިޒާމަކީ   ރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ނިޒާމަކީ އަދި ބޭރުގެ ތަންތަނާއި ބަލާއިރު ބައު ނިޒާމަކަށް 

އާއި   އެކައުންޓިންގ  މިހިރީ  ހާސިލުކޮށްފައި  ތަޢުލީމު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިޒާމެކޭ.  އޮތް  ޅަފަތުގައި  އަދި  ހަމަ 

ދާއި ވޭތުވެދިޔަ  ޓެކްސްގެ  މި  މިހާރު  ތަޖުރިބާ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ގުޅޭގޮތުން.  ގިނަ    5ރާއާ  ވަރަށް  ވަނީ  އަހަރުގައި 

އަޅުގަނޑުގެ މި   އެކަމުން ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ޅަފަތުގައި މި އޮތް ނިޒާމަށް  މައްސަލަތަކެއް ބެލި ހަމަ 

އިތުރަށް ވެސް މަސައްކަތްކޮށްދޭން. އެހެންވެގެން ބޮޑަށް މި އިތުރު  ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި ބޭނުންވަނީ އަދި  

ވަނަ އަހަރު ހޮވުނުއިރުގައި ނެތް    2015އަހަރަކަށް ކުރިމަތި އަޅުގަނޑު މި ލީ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން    5

މުވައްޒަފުންގެ ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަލާ  މިސާލަކަށް  ކުރެވިފަ.  ކަންތައްތަކެއް  އިދާރީ  ހެދިފަ.    މާބޮޑު  ނެތް  ގަވާއިދެއް 

މުވައްޒަފުންގެ   ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ހެދި،  ގަވާއިދެއް  އިދާރީ  ހަމަ  ޖޮއިންކޮށްފައި  އެކޮޅަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ގަވާއިދެއް ހެދި ދެން އެއަށްފަހުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކިއެކި އިޝޫތައް ދިމާވެފައި ހުރި.  

ދެން  މިސާލަކަށް އެކުލަވާލެވި  އެސް.އޯ.ޕީތަކާއިއެކު  ހަމަ  އުސޫލުތަކާއި  ދިއުމުގެ  ބޭރަށް  ކަންތައްތަކާއި  ގަޑިޖެހުމުގެ   

އާ ހަމައަށް އެ ޕްލޭން    2020ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2016އެއަށްފަހުގައި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އޭރު ނެތް. ދެން  

ގޮ ޢަމަލީ  އަޅުގަނޑުވާނެ  ވެސް  އިދާރީ  އެކުލަވާލުމުގައި  ބެހޭ  ނެގުމާ  ޓެކްސް  އަނެއްކަމަކީ  ދެން  ބައިވެރިވެފަ.  ތުން 

އަޅުގަނޑު   އެނގިލައްވާނެ  ލިބިފަ. އެކަން  ހުންނާނީ  ކޮންޓްރިބިއުޝަން  އަޅުގަނޑުމެން  އިޞްލާޙުތަކަށް  އައި  ގާނޫނަށް 

ކޮންޓްރިބިއު އަޅުގަނޑުގެ  ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  ކުރެއްވިޔަސް  ސުވާލު  ތަނެއްގައި  ނެތް  ޝަންތައް  މިހާރު 

އެނގިލައްވާނެކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް. ދެން އަނެއްކަމަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް  

އޮންނާނީ ގެޒެޓާ ހަމައަށް ރިވިޢު ކުރެވި ގެޒެޓާ ހަމައަށް   މިހާރު  އައި އިޞްލާޙުތަކާ އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދު 

 މަ ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު އޮތީ ނިމިފަ. މިހާރު ހަމަ ފޮނުވަންވެފައި މިހާރު އޮތީ.  ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ގޮތުގައި   ފުރުޞަތެއްގެ  ފުރަތަމަ  ހުޅުވާލީ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު،  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތަކީ   އޮންނަ  ހިނގާއިރު  ޕްރޮސެސް  މި  ކޮމިޓީއަށް. އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިނގޭތޯ. މަރުޙަބާ  ޝުކުރިއްޔާ 

ވާ ލިބުނުއިރުގައި  ނަންތައް ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅާލާ އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަކު

ފުރަތަމަ   ގުޅިގެން  އެކަމާ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެވޭ.  އިންކަން  އައިއްސަ  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ޝަކުވާއެއް  ފަރީޝާގެ 

ޑިޕާޓްމެންޓުގެ   އޮޑިޓް  މީރާގެ  ފިރިކަލުން  ފަރީޝާގެ  އޮންނަނީ  މި  އައިއްސަ  ގޮތަށް  ޝަކުވާއެއްގެ  ސުވާލުކޮށްލާނީ. 

 ނިންމުންތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާއިރުގައި ބެންޗުގައި ހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ. ދެން އެއީ  އިސްވެރިއަކަށް ހުރެ ނިންމާ

ކަމެއް ކަމުގައި މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރީމަ ވެސް ތަނާޒިލު ނުވާ ކަމުގެ   ފުށުއަރާނެ  މައްސަލަތައް 

 ؟ ތީޝަކުވާއެއް. އެއީ ކީއްވެގެންތޯ އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައި އޮ 

 

 އައިމިނަތު ފަރީޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނާނެ މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ކޮމިޝަނަރ    14ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ  

އޮޑިޓް   އޭރު  މަސައްކަތްކުރީ  ފިރިމީހާ  އަޅުގަނޑުގެ  އެއާއިއެކީގައި  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ނިންމުމެކޭ.  ޖެނެރަލްގެ 

އަންނަނީ  ޑިޕާ މި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ނޫނީ  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ނަމަވެސް  އެކަމަކު  ޓްމެންޓުގައި. 

އޮބްޖެކްޝަން، އޮބްޖެކްޓު ކުރެވިގެން އެ އޮބްޖެކްޝަނުން އަންނަ. އެހެންވީމާ، އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮތަކުން އަޅުގަނޑު މި  

ޑިޒިޝަނެއް ނެތޭ އަޅުގަނޑުގެ ހަޒްބެންޑަކަށް އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއްކަމަކީ    ދަންނަވަނީ އޮބްޖެކްޝަނާ އެއްވެސް ކަހަލަ

ބައްލަވާ.   ބެންޗުން  މައްސަލަ  އެ  އެކަމަކު  ދެއްތޯ.  ނުވެއޭ  ތަނާޒިލް  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އައިމަ  ޝަކުވާ  ވިދާޅުވެއްޖެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ    14  ވަނަ، އިދާރީ ގާނޫނުގެ   14ބެންޗުން ބައްލަވާފައި ބެންޗުން ހަމަ ޑިޒިޝަން ނަންގަވަނީ  

ނޫން   އަމިއްލައަކަށް  އަޅުގަނޑު  އިނީ.  ބެންޗުގައި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ނޫން  ކަމެއް  ފުށުއަރާ  މަސްލަޙަތު 

 ނިންމަނީ. ބެންޗުން ނިންމަނީ އެ ކަންތައް.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެގޮތަށް ޝަކުވާއެއް، ފަހަރުގައި ދެން ތި ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާތައް ތިގޮތުގައި އޮވެދާނެ. ދެން  އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ  

އޮވޭ.   އެގޮތަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު  ފުށުއަރާ ކަމަށް  ޢަދުލުއިންސާފަކީ މަސްލަޙަތު  ޚާއްޞަކޮށް  އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ 

 ކަމަށް ތަނާޒިލު ނުވަނީ ކީއްވެގެންތޯ އެހެން ފާހަގަކުރެވިގެން.  ދެން ކީއްވެގެންތޯ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް އެކަހަލަ ކަން

 

 އައިމިނަތު ފަރީޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލަނީ   ފުރަތަމަ  ހަމަ  އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮށް.  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު 

ދެ އިނގޭތޯ.  މައްސަލަތަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކިހިނެއްތޯ  ދެފަރާތުން  ދަނީ  މި  ދެން  ބަލާފައި  ވާހަކަތަކަށް.  ފަރާތުގެ 

އިފެކްޓެއް   ކަހަލަ  އެއްވެސް  އެއަށް  އެބައޮތްތޯ  ކަމެއް  އެކައުންޓިންގ އިތުރު  ކުރަނީ. ދެން  އެޕްލައި  އެއަށް  ގާނޫނުން 

ބަޙުސްކުރެވިގެން ވަރަށްބޮޑަށް  އެކީގައި  މެންބަރުންނާ  ހުންނާނެ  ހަމަ  އެއަށްފަހުގައި  ތަފާތު،  އަންނާނެ.  އަޅުގަނޑާ   

ވަރަށް ތަފާތު ރަޢުޔުތައް ނެރެވިފަ. ހަމަ އެގޮތުން ތަފާތު ރަޢުޔަށް އެބަހުރި ހަމަ މަތީ ކޯޓުތަކުގައި ހަމަ އަޅުގަނޑަށް  

އަޅުގަނޑުގެ   ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިމިފަ.  އެބަހުއްޓޭ  ވެސް  އިއްތިފާޤުން  ހަމަ  ތާއީދުކޮށްފައި 

ކަ އޮޑިޓް  އެއްވެސް  މިސާލަކަށް  ހުރެގެން  ޑިޕާޓްމެންޓުގައި  އޮޑިޓް  ފިރިމީހާ  އަޅުގަނޑުގެ  އެ  ނެތް  މަސްލަޙަތެއް  ހަލަ 

ނޯޓިސްއެއްގައި ސައިންކޮށްފައި އޮތީ. އެކަމަކު އެއަކާއި އެއީ އަޅުގަނޑު ފިރިމީހާއާ ޒާތީ އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ނޫން. 

ޖެނެރަލްގެ  ކޮމިޝަނަރ  އެމުއައްސަސާގެ  ހަމަ  ތަނާޒިލު  އެއީ  ކަންތައްތަކަށް  އެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމުމެކޭ.   

 ނުވެ ހުރީ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީގައި   ފާހަގަކުރެވޭ  ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކޮށްލާނަން.  އިތުރަށް  އަދި  ސުވާލެއް  އެއް  ދެން  އަޅުގަނޑު 

މައްސަލަ މަސައްކަތްތަކެއް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  އެކަން  ދެން  ކަމަށް.  ލަސް  ވަރަށްބޮޑަށް  ހިނގުން  ތައް 

ކުރެވިފައި ހުރި ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް މީގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަސައްކަތްކުރި އިންޓަރވިއުގައި ފަރީޝާ ކުރިން  

ތިއްބެވި   ރެވުނު. މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ނުއެއް ފެނޭ  މެންބަރަކު ހާޒިރުކު  2ވެސް މިހާރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ބަހައްޓަން   މަޤާމުގައި  މި  ފަރީޝާ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  ދެން  ކޮބައިތޯ  ކުރަން.  ރަނގަޅު  އެކަން 

ބައިތޯ. އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ކަމުގައިވަނީނަމަ މިކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން ކުރަންހުރި، ކުރާނެ ކަންކަމަކީ ކޮ

އެއް ސުވާލަކީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ފަހު ސުވާލެއްގެ ގޮތުން ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަވާ ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް ޓްރައިބިއުނަލުން  

ކޯޓުގެ   ހައި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޚާއްޞަކޮށް،  ކޯޓުން  ހައި  ކުރީމަ  އެޕީލް  ނިންމުންތައް  ނިންމާ 
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ހަ އުޅެން.  ކިޔާ  %ޙުކުމްތައް  އާންމުކޮށް  ކޯޓުން  %70އި  ޓްރައިބިއުނަލުން    80،  ނިންމަނީ  މި  އެޕީލްކުރިއްޔާ 

ނިންމާފައި އޮތްގޮތް ގޯހޭ. ދެން ވަރަށްބޮޑު ޕަސެންޓޭޖެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ކޮބައިތޯ އެހެން ދިމާވާ  

ގޯސް ވަރަށްބޮޑަށް  އެއްތަނަކުން  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ހަދަނީ.  މައްސަލައަކީ.  ގޯސް  ކޯޓު  ހައި  އެއްގޮތަކީ  ވަނީ. 

ޕަސެންޓޭޖު   މިދެންނެވި  އުޅޭތީ  ގޯހެއް  ވަރަށްބޮޑު  ކުރުމުގައި  އެޕްލައި  ހަދަނީ.  ގޯސް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ނޫނިއްޔާ 

 ؟ އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ކޮބައިތޯ ކޮންތަނެއްގެ މައްސަލައެއްތޯ މިކަމުގައި މި އުޅެނީ

 

 ނަތު ފަރީޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އައިމި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައިއިރު   މި އޮތީ  ފުރަތަމަ ސުވާލު، ލަސްވުން. ލަސްވުން އަސްލުގައި ދިމާވެފައި 

ވަންޏާ   ކަމަށް  ބަލާ  ގާތްގަނޑަކަށް  ހުރި.  ހުށަހެޅިފައި  އިނގޭތޯ  މަދު  މައްސަލަތައް  އަހަރު    2012ވަރަށް    2ވަނަ 

ހުށަ ދެން  މައްސަލަ  އަހަރު    2013ހެޅުނީ.  އަހަރު    2014މައްސަލަ.    7ވަނަ  ގޮއްސަ  8ވަނަ  މިދިޔައީ.  އެގޮތަށް   .

މައްސަލަ. ދެން މިހާރު ލަސްވާން މި ދިމާވި ސަބަބުތަކަކީ ބޮޑަށް މިހާރު   6ވަނަ އަހަރު   2015އަޅުގަނޑުމެން އައިސް 

އް ބަދަލުކުރުމަށް ބައެއް ފަހަރަށް އެބަ އާދޭ ވަރަށްގިނަ  އިސްތިޢުނާފު ކުރާ ފަރާތާއި ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ސްޓޭޓްމެންޓުތަ

ދެނީ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހޭދަވޭ.  އެބަ  ދުވަސްތަކެއް  އެބަ    14ހަމަ  ބޭފުޅުން  އެ  ހަފްތާއެއް.  ނުވަތަ  ދުވަސް 

 އެބޭފުޅުން  ހަފްތާ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަ   2ހަފްތާ ނޫނީ    1ނަންގަވާ އަނެއްކާ އިތުރު  

އެކަންތައްތައް   އެއް ސަބަބު. އެކަމަކު  މިޖެހެނީ. އެއީ  ބޭފުޅުންނަށް ދީގެން މިކަންތައްތައް ކުރަން  ބޭނުންވާ ވަގުތު އެ 

ހަދައިގެން   ގަވާއިދެއް  ވަކި  ހަމަ  ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ޙައްލުކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިސާލަކަ ކަނޑައަޅާފަ. އުސޫލެއްގެދަށުން  އެގޮތަށް  ދުވަހެކޭ  މިވެނި  އޮންނަނީ  މި  ބަދަލުކުރުމަށް  ބަޔާންތައް  ށް 

ދެން  ދަށުން.  އުސޫލުގެ  އެ  ނުދޭނީއޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މުއްދަތެއް  އިތުރު  ޙައްލުވީއޭ.  އެކަންތައްތައް  އެހެންވެއްޖިއްޔާ 

ދަ އަޅުގަނޑު  އަނެއްކަމަކީ  ދެން  ޙައްލުވެފައޭ.  އޮތީ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކަންތައްތައް  އެބަ  މިހާރު  ންނަވާނީ 

އަނެއްކަމަކީ މިހާރު މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ވެސް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ލީގަލްގައި މި  

ދެން    4ތިބެނީ   އެހެންވީމާ،  ދިރާސާކުރުމާއި  5މުވައްޒަފުން.  އާންމުކޮށް  އަމިއްލައަށް  މެންބަރުން  މި  މެންބަރުންނާ.   

ކަންތައްތައް މި އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރަން އެ މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ،  

މުވައްޒަފުން   އެބަޖެހޭ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޙައްލު  އެކަންތައްތައް  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ލަސްވޭ.  އެބަ  ކަންތައްތައް  އެ 

ންވީމާ، އެއީ އަނެއް ކަންތައް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެން. އެހެ

އެއީ   އަވަސްވެގެންދާނެ.  މައްސަލަތައް  ތަންކޮޅެއް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖިއްޔާ  އޮތްގޮތުން  ފަށާފައި  މި  މިހާރު 
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ބަދަލުކުރަ ބަޔާންތައް  ފުރަތަމަ  ހަދާގޮތަކީ  މި  މިހާރު  އެއްބަޔާން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖިއްޔާ  މިއޮތްގޮތުން  ކުރީގައި  ނީ. 

ބަދަލުކޮށްފައި ދެން އަނެއްކާ އޭގެ އަނެއް ބަޔާން ހޯދާގައި ދެން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަނީ. ބާއްވާފައި ދެން އަނެއްކާ ވެސް،  

އަޅުގަނޑު ދާކަން  ވަގުތު  މާބޮޑަށް  ހެދީމަ  މިހެން  އެކަމަކު  ދަނީ.  މި  ބަދަލުކުރަން  ބަޔާން  މެންނަށް  އަނެއް 

ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ދެން އާންމުކޮށް ދެން އާންމުކޮށް ހުންނާނީ ހަމަ   2ފާހަގަކުރެވިގެން މިހާރު މި ބަޔާންތައް  

ބަޔާން    2ހުރިހާ ބަޔާނެއް ވެސް ހުންނާނީ އާންމުކޮށް އެއް ވާހަކަތަކެއް. ރިޕީޓް ހަމަ މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  

ދެން އެހެންވުމުގެ  ބަދަލުކޮށްފައި  އެހެންވީމާ،  ހަދަނީ.  މި  ގޮތަށް  ނިންމާލާ  ހިޔަރިންގއަކުން  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން   

އަވަސްވަމުން އެބަދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ ހައި ކޯޓުގެ   ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ މައްސަލަތައް  ސަބަބުން 

ގަނޑު މަސައްކަތްކުރާނީ ވަރަށް އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށްނޭ. ހަމަ  ޙުކުމްތަކަށް، އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ދަންނަވައިފިން އަޅު

އެއްވެސް ކަހަލަ ނުފޫޒެއް ނާދެއޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން މިހާރު ވެސް ހައި ކޯޓުން ނިންމި އެއް މައްސަލައިގެ ވާހަކަ  

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ    އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ. ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކޮށްގައި އެބައޮތޭ ނިންމާފައި އެކޮޅުން. ދެން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ   އެ  ބަލާފައި  އިނގޭތޯ.  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ހުންނަ  ލިބިފައި  ބަލަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް 

މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޭރުގައި ތިއްބަވާ އޭރަކު އެ  

ތި  ގާނޫނު  ބެންޗުގައި  ފުރަތަމަ  މިސާލަކަށް  ހޯދާފައި  މަޢުލޫމާތު  ގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް  އްބަވާ 

އެކަހަލަ   ކޮންމެވެސް  އެކައުންޓިންގ  ނޫނީ  މޮޑެލް  އޯ.އީ.ސީ.ޑީ  ބަލައިލާފައި  ދެން  ވާހަކަތައް.  ހުރި  ދެކެވިފައި  ދެން 

ކަމަ ކޮންމެވެސް  އެކަހަލަ  ނޫނީ  ދެން  އައި.އެފް.އާރު.އެސް  ބަލާލާފައި  ގޮސް  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ދާނީ.  ދެން  ކަށް 

އޮފް   ބެލެންސް  ދާންޖެހޭ  ބައެއްފަހަރު  ރަނގަޅަކަށް،  އެންމެ  ފެންނަ  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ން ހަމަ ދެން ހަމަ ކޮން  ޕްރޮބަބިލިޓީއަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. ބޮޑަށް ބުރަވާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ މިހެ

ފަރާތެއްބާވައޭ ނަގާނީ. ހަމަ އެހާ ވަރަށް ދާނެ. ދެން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ،  

 އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާނަން ވަކި ކޮންފަރާތެއް ކަމެއް ރަނގަޅީކީ. އެހެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ.  

 

 ބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ވެސް   ކޮމިޓީއާ  މި  ކުޑަކޮށް  އެއްޗެއް  ފާހަގަވި  އަޅުގަނޑަށް  ނުކުތާއިން  ފާހަގަކުރި  ދެންމެ  އެކަމަކު  ނިމުނީ. 

ހިއްސާކޮށްލަން. ފާހަގަކުރައްވައިފި މައްސަލަ ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައި ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައޭ. ދެން ޚާއްޞަކޮށް ހައި ކޯޓަކީ  

ނާޅާ ހުށަހެއް  އައު ޑޮކިޔުމެންޓެއް  ނޫން. ދަށު  އިތުރު  ކޯޓެއް  ހުށަހަޅާ  އެއީ  ކޯޓަކީ  ހައި  ހަމަ  ވެސް  ކޯޓުން  ނެ. ހައި 

ހައި   ޑޮކިޔުމެންޓެއް  އައު  އިތުރު  ބަލާނީ.  ރަނގަޅަށްތޯ  އޮތީ  ވާސިލުވެފައި  އެއަށް  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ކޯޓުތަކުން 
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ހުށަހެޅިފަ ކޯޓުތަކުން  ދަށު  އެ  ބަލާނީ  ވެސް  ކޯޓުން  ހައި  ހަމަ  ނުހޯދާނެ.  އެގޮތަށް  ކޯޓަކުން  ލިޔުންތައް.  އިހުރި 

 އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީމަ އެ ވާހަކަ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް މިވަގުތަކު ނެތް.  

 

 އައިމިނަތު ފަރީޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިމާވޭ އިނގޭތޯ މިހާރު ގާނޫނުތައް ސިމްޕިލިސިޓީ، ސިމްލިފައިވާން އެބަޖެހެއޭ. ބަ  ފަހަރަށް  ދެން ބައެއް ފަހަރަށް  އެއް 

މާނަ ނެގޭ ކަހަލަ ގޮތަށް ވެސް އެބަހުރި. މިހާރު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތައް ވެސް    2ހަމަ ގާނޫނުގައި އޮންނަ އެއްޗެއް  

އަދި ޓެކްސްގެ ގާނޫނުތައް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތައް ވެސް އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި އޮތީ މީގައި މިހެންކަން ސާފުކޮށް  

ގޮތަކަށް ކަހަލަ  މި    އިނގޭ  ލެވިދާނޭ  ނޫނީ  ކުރެވިދާނެ  އެބަޖެހެއޭ. މިސާލަކަށް  ބައްޓަންކުރެވެން  ގާނޫނުތައް  ޓެކްސްގެ 

ހުންނަ ކަންތައްތައް އެބަޖެހެއޭ އަސްލު ރަނގަޅުވާން. އެހެންވީމާ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ  

 ކުރުމުގެ އެ ކަންތައްތައް ދިމާވެދާނެ.  ތި ވިދާޅުވި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވެދާނެހެން. އެއީ މާނަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަނދާންނެތި   ކަމެއް  އޮތް  ފާހަގަވެފައި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  އުފެދުނީމަ  ސުވާލެއް  އިތުރު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

  2ސަލައެއް ނިންމީމަ އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ސުވާލުނުކޮށްލެވުނީ. އާންމުކޮށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ ކޯޓުން މައް

ޚަސްމުން އެޕީލްކުރަންޖެހުން އެއީ އާންމުކޮށް ގާނުނީ ނިޒާމުގައި ހިނގާ އުޅޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  

ނޑަށް ފެނޭ. އޭގެ  ކުޑަކޮށް ބަލާލިއިރުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މިކަން ހިނގާލެއް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށް އަޅުގަ

ވެސް   އެއްޗެހިތައް  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  ކޯޓުން  ހައި  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ތެރެއިން 

މައްސަލައަށްވުރެ ވެސް    10ބަލާލިން. ބަލާލިއިރުގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ގާތްގަނޑަކަށް  

ޚަސްމުން އެޕީލް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތަށް އަންނަ. ކިހިނެއްތޯ އަސްލު އެކަން އެ ދިމާވަނީ. އާންމުކޮށް    2އުޅޭ  ގިނައިން އެބަ 

ހައިކޯޓުގެ ބައެއް ޙުކުމްތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ހައި ކޯޓުން ބުނަނީ ފަރުވާދޭނީ، ގާނޫނީ ފަރުވާދޭންވާނީ  

ހުށަހެޅުމަކަށޭ. އޭގެ މާނައަކީ   އެއްގޮތަކަށޭ. ދެން  ފަ   2ހުށަހަޅާ  ކޮންމެވެސް  ހުށަހެޅުމަކުން  އެ ހުށަހަޅާ  ވެސް  ރާތުން 

އެބަހުރޭ   ނިންމުން  ނިންމާ  ނޫން.    2ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލައެއް  އެންމެ  އެޕީލްކޮށްފަ.  ވެސް    10ޚަސްމުން 

ފާހަގަކުރެވު އަޅުގަނޑު  އަދި  ފާހަގަކުރެވޭ.  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ގިނައިން  ކިހިނެއް  މައްސަލައަށްވުރެން  އެއީ  ނުވަރު. 

 ؟ ވާކަމެއްތޯ އެކަން އެއީ
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 އައިމިނަތު ފަރީޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެތައް   ގުޅިގެން.  އޮޑިޓަކާ  އިނގޭތޯ  ނޫން  އިޝޫއެއް  އެންމެ  ހުށަހެޅެނީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަސްލުގައި 

 ވެސް އައިސްދާނެ، ލޯނުގެ އިޝޫ އައިސްދާނެ.  ބައިވަރު އިޝޫތަކެއް އޭގައި ހުރެދާނެ. މިސާލަކަށް ހެޑް އޮފީސް އިޝޫ

އޮފީސް   ހެޑް  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާ،  ބަލާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވަކިން  އިޝޫއަކަށް  ކޮންމެ  ގޮތަކުން  އަންނަ  އެ  ހަމަ 

އެ   އެގްރީމެންޓުތަކާއި  ހުންނަ  އެ  ހަމަ  އިޝޫ  ލޯނުގެ  ވެސް.  އެއްކޮޅަށް  ފަރާތާ  ދައްކާ  ޓެކްސް  ނިމިދާނެ  އިޝޫ 

އްތަކަށް ބަލާފައި ނޫނީ ދެން ދެފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ބޮޑަށް ބަލާނީ. ވާހަކަދައްކާ އެގްރީމެންޓުތަކަށް ދެން  ކަންތަ

ބޮޑު   އަންނަ  މި  އަސްލުގައި  އެއީ  ބަލާފައި  އެހެން  އެހެންވީމަ،  އޮތީ.  ކުރަން  ކަންތައްތައް  ގާނޫނުގައި  ކިހިނެއްތޯ 

ވަ އެކި  އިޝޫތަކެއް  ގިނަ  ހަމަ  ތަފާތު  ތަފާތަކީ.  ހުންނަ،  އައިއްސަ  އިޝޫތައް  ތަފާތު  އިޝޫ  އްތަރުވައްތަރުގެ 

އެ   ނިންމުންތައް  ތަފާތު  ހަމަ  އެހެންވެގެން  އިންނާނީ.  އެޑްރެސްކޮށްފައި  ވަކިވަކިން  އެޑްރެސްކުރަން  އިޝޫސްތަކަށް 

 އަންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މެންބަރު ނިހާދު.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިޙާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުވާތީވެ   ކަންތައްތައް ސާފު  ބައެއް  ގާނޫނުގެ  ވެސް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ  ވާހަކަފުޅުން  މުޤައްރިރު. ފަރީޝާގެ  ޝުކުރިއްޔާ 

ސުވާލަކީ   ހުރި ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުގެ  ދަތިތަކެއް  ފެށިގެ  2015ދިމާވާ  ހުންނެވިއިރުގައި  އިން  ހަވާލުވެ  މަޤާމާއި  ތި  ން 

ކުރެވިފައިވާނެތޯ މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  އެ މަސައްކަތަކީ  ؟ އެހެން  ކޮށްފައިވާނަމަ 

މިހެން ވެ؟ ކޮބައިތޯ ހަދައިގެން އެހެން ހަދައިފިއްޔާ  ގަވާއިދު  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދާނޭ. އެއީ  އެއަށް ހަމަ އެއާއި ގުޅުންހުރި 

ރަނގަޅަށް   ކުރުމާއި،  އަވަސް  ޝަރީޢަތްތައް  ހަދައިގެން  ގަވާއިދެއް  އެ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ކަމެކޭ.  ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ 

ކުރެވިފައިވޭތޯ މަސައްކަތްތަކެއް  ކުޅުމަށް  ތެރެއިން  ގާނޫނުގެ  މަސައްކަތް  ޓަކައި  ހޯދައިދިނުމަށް  ؟ އިންސާފު 

  ކޮބައިތޯ.  ކުރެވިފައިވާނަމަ އެ މަސައްކަތްތަކަކީ 

 

 އައިމިނަތު ފަރީޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އަދި ތަކުރާރުކޮށް ދެއްވާ. ފަހަރަކު ސުވާލެއް އަޅުގަނޑަށް ފަސޭހައީ. 
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 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންތައްތައް   އެފަދަ  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތައް.  ހުރި  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  ބާރު  މާ  އެހެން  އުފެދޭ  ސުވާލު  އެބަހުއްޓޭ 

 ؟ ޙައްލުކުރަން ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ކުރަނީ

 

 އައިމިނަތު ފަރީޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގާނޫނަށް   ގަވާއިދު،  އެ    2އިދާރީ  ހުންނާނެ   2އިޞްލާޙު.  ހަމަ  ވެސް  ކޮށްފައި    އިޞްލާޙަށް  ކޮމެންޓުތައް 

ވެސް،   މީޓިންގތައް  ހުންނާނެ  ހަމަ  ވާހަކަދެކެވި  ވެސް  ފިނޭންސްއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން. 

މިސާލަކަށް   އަނެއް ސުވާލަކީ  ހަމަ ހުށަހަޅާފަ. ދެން  ދަތިތައް ހަމަ ހުންނާނެ  ހުރި  އެ  ވެސް ގޮއްސަ  މީޓިންގތަކަށް 

މި ދެއްތޯ.  އެއްފަހަރު    އަވަސްކުރުމަށް  އަދި  ސުވާލު  އެ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން،  ކުރެވިދާނެ  އަވަސްކުރުމަށް 

މިހާރު   އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދޭން.  ޖަވާބެއް  ފުރިހަމަ  ކަންނޭނގެ  އޭރުން  ރަނގަޅީ  ބޮޑަށް  ރިޕީޓްކޮށްލަދެއްވާ. 

މިހާ  އޮންލައިންކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ފަދައިން  ދެންނެވި  ވެސް  ކުރިން  ކަންތައްތަކުގެ  އަޅުގަނޑު  މިދާ  ހިނގަމުން  ރު 

ހިޔަރިންގތައް ބޭއްވުން   ބަދަލުކޮށްފައި ދެން  ބަޔާން  ބަދަލުކޮށްފައި ދެ  އެކީއެކަށް  ބަޔާންތައް  ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ގައި  އެއީ އެއްކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު

ހެދިފައެއް   ގަވާއިދެއް  މިހިސާބަށް  އަނެއްކަމަކީ، ނޫން. އަދި  އަވަސްކަމާއެކީ މައްސަލަތައް ނިމިގެންދާނެ. ދެން  ވަރަށް 

ވެސް   އެކަމަކު  ނެތް.  ހެދިފައެއް  މިހިސާބަކަށް  އަދ  އުސޫލެއް  ދެއްތޯ.  އުސޫލެއް  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ގަވާއިދެއް  ނެތް. 

ދުވަސް ދީފިއްޔާ ދެން އަނެއްކާ    14 އިތުރު އެހާ ދިގު މުއްދަތެއް، މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވީހާ ވެސް ބަލާނީ 

ދުވަހަށް އެދެފިއްޔާ އަނެއްކާ އިތުރު އެއް ހަފްތާވަރު ދީގެން ނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް. އެކަމަކު ވެސް ބައެއް    14

ން އައުމާއެކީ ފުދޭވަރަކަށް އައު ލޯޔަރުން ވެސް  ފަހަރަށް މީރާގެ ވެސް ލޯޔަރުންގެ ޓީމު ފުދޭވަރަކަށް އަވަހަށް ބަދަލުވަމު

އިނގޭތޯ.   މުއްދަތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ފަހަރަށް  ބައެއް  ވަރަށް،  އެދޭ  ގިނަފަހަރަށް  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ގިނަ.  ވަރަށް 

އުސޫލެއް ހެދި ކަހަލަ  ހުރޭ. އެހެންވީމާ، އަދި ނެތް އެއްވެސް  ދަތިތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ  ފައެއް  އެހެންވީމާ، އެ 

ކުރިއަށް   އޮންލައިންކޮށް  މިހާރު  އޮންނާނެ  ވެސް  ޕްލޭންގައި  ސްޓްރެޓެޖިކް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  އެކަމުގައި. 

 ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ރާވާފަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ
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މީރާއިން އެދިލައްވާ ގޮތަށްތޯ  ؟ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ބޮޑަށް ތިޔަ އައްސަވަނީ މީރާގެ ލަފާތޯމަޤާމުގެ ޒިންމާ، ގާނޫނީ  

 ؟މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ތިޔަ ގެންދަވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

ވެސް ހަމަ ދެ ފަރާތު  އިނގޭތޯ. ހަމަ ފުރަތަމަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނީމަ  ލަފައެއް ނޫން  ޑޮކިއުމަންޓުތަކަށް  މީރާގެ  ގެ 

ފުރަތަމަ   ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ތަނަކަށް  މިވީހާ  އަދި  ވެސް  ދުވަހަކު  ނޭދެން  ލަފައަކަށް  މީރާގެ  ވަކި  ބަލަނީ. 

ކިހިނެއްތޯ ޓެކްސް ދައްކަ ފަރާތުން އިސްތިޢުނާފު ހުށަހަޅާއިފައި އޮތީ. ދެން ކޮބައިތޯ މީރާއިން އޭގެ ރައްދުގައި ދީފައި  

 ކީ. ހަމަ އެހެން ބަލާ މައްސަލަތައް ނިންމެނީ.ހުރި ވާހަކަތަކަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ތަނުން   މި  ދައުރު. ސުވާލަކީ ދެވަނަ ދައުރެއް ފަރީޝާއަށް ދެއްވަން އަޅުގަނޑުމެން  އެއް  ތިޔަ ނިންމަވަނީ  ފަރީޝާ 

 ؟ޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ކިޔަވާފައި ހުރި އެކައުންޓިންގ އާއި ޓެކްސްގެ ދާއިރާއިން ކަމަށްވުން. ދން އަނެއް ކަމަކީ  

ޅަފަތުގައި އޮތް ނިޒާމަށް  އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި  އަޅުގަނޑު  ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި  ތަޖުރިބާ.  ލިބިފައިވާ  އަޅުގަނޑަށް 

ބޮ ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވަނީ  ކަމަށް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން.  އަޅުގަނޑު  ޑަށް 

މައްސަލަތަކާއި   އަންނަ  މި  އައިއްސަ  އަހުލުވެރިވާން  މި  އުނދަގޫވާނެ  ފުދޭވަރަކަށް  އެހެންނޫނީ  ޤަބޫލުކުރަނީ. 

އު ވަރަށް  ހަމަ  އައިއްސިއްޔާ  ބޭފުޅުންތަކެއް  އައު  ހަމަ  ޓައިމް  ކަންތައްތަކަށް  ނަގާނެ  އެއަށް  އެހެންވީމާ،  ނދަގޫވާނެ. 

ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޓައިމް ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމާލުން ވެސް ލަސްވަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް  

 މުހިންމު އެއްކަންތައް ތަޖުރިބާ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ނިމުނީ ދެއްތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މި   މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ކުރަނީ  މި  ސުވާލުތަކެއް  ކަހަލަ  އެއް  ކުރާ  ގާތްގަނޑަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އާންމުކޮށް  އާދެ! 

 ؟ޓްއިބިއުނަލެއް މިހާ ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން އަސްލު ބަހައްޓަން މި ޖެހެނީކީއްކުރަންތޯ ޓެކްސް އެޕީލް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

އަންނަނީ   މި  އިސްތިޢުނާފަށް  ޓެކްސް  ކަމަކީ  މި  ފުރަތަމަ  މިހާރު،  ފަރާތްތަކަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް  ހަމަ  ރައްޔިތުންނަށް 

ނޫނީ  ކަނޑައަޅައިގެން  އަދަދެއް  މީރާއިން  އިންސާފު  ވެސް  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  އެކަމާއި   

ގިނަ   ފުދޭވަރަށް  ޓްރައިބިއުނަލެއް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ބޭނުމުގައި  ހޯދައިދިނުމުގެ  އިންސާފު  އެހެންވީމާ،  ހޯދުމަށް. 

ބޭފުޅުންނަށް އެ  އެހެންވީމާ،  ތިބެނީ.  މި  ފަރާތްތަކުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ހޭދަކޮށްފައި  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  ފައިސާތަކެއް   

ތިމަންނަމެންގެ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫނޭ. ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަކަށް އިންސާފެއް  

 ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެއް މި ހުންނަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް. އަދި ފަރީޝާ އެތަނަށް ވަޑައިގެންނަވައިފި ކަމަށް ވާނަމަ  ޓެ

ވެސް   އަބަދު  އެހެންވީމާ،  މުއައްސަސާއެއް.  ދައުލަތުގެ  ވެސް  މީރާއަކީ  ދެން  މުވައްޒަފަކަށްވާނީ.  ދައުލަތުގެ  ހަމަ 

ޚަސްމެ ދައުލަތަކީ  އޮންނަނީ  މި  ކީއްވެގެންތޯ  އާންމުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ.  މި  ގޮތުގައި  އްގެ 

ފަރީޝާ   އެއީ  މަސައްކަތެއްކޮށްދޭށޭ.  ޙައްޤުތަކުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ބުނަންވީ  އިތުބާރުކޮށްފައި  ކޮންމެހެން  ފަރީޝާއަށް 

އްގައި ހުންނާނީ ވެސް. އަނެއްކޮޅުން  ވެސް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްވާނީ. ދައުލަތުން މުސާރަ ވެސް، ދައުލަތުގެ އިމާރާތެ

އޭގައި   ފަރީޝާ  ކޮންމެހެން  ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކީއްވެތޯ  އެހެންވީމާ،  ޚަސްމެއް.  ދައުލަތުގެ  ވެސް  އަންނާނީ 

 ؟މިނިވަންކަމާއެކީ މަސއްކަތްކުރާނެ ކަމަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

މިނިވަންކަމާއެކީގައި. އަދި ހަމަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނާދޭ  އަޅުގަނޑު މިހާތަނަށް ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުންނާނީ 

އެއްކޮޅަށް   ނިންމުމާ  މީރާގެ  ނޫނީ  ޓަކައި  ސަރުކާރަށް  ނޫނީ  މަސައްކަތްކޮށްދޭށެކޭ.  ފަރާތަކަށް  މިވެނި  އަޅުގަނޑަކށް 

ދި މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ކުރީގައި  މަސައްކަތް ކޮށްދޭށެކޭ ކިޔާފައި އެއްވެސް ކަހަލަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އަ
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ހަމަ   އައިއްސަ.  ވެސް  ރަޢުޔުތައް  ތަފާތު  ވަރަށް  ހަމަ  މެންބަރުންނާއި  ހަމަ  ހުއްޓޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވައިފިން 

ހަމަ   ހުންނާނެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  އައިސް  ވެސް  ރަޢުޔުތައް  އަންނަ  އިއްތިފާޤުވެގެން  މެންބަރުންނާއެކީ 

އެ  އަޅު އަދި  ދެން  ގާނޫނުތަކަށާއި  ވާހަކަތަކަށާއި  ދެފަރާތުގެ  މައްސަލައެއް  އެ  ރަނގަޅަކަށް  އެންމެ  ފެންނަ  ގަނޑަށް 

މި   އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ.  ނިންމާފައި  އަޅުގަނޑު  ބަލާފައި  އެއްޗެއްސަށް  ޕޮލިސީތަކަށާއި  އެކައުންޓިންގ  އޮންނަ 

 ދަންނަވަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިން ޙުސަ  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ގެންގުޅުއްވަނީ އުސޫލެއްތޯ  ކޮން  މާނަކުރުމުގައި  ގާނޫނު  ބެހޭ  ހުރި  ؟ ޓެކްސްއާ  އެބަ  މާނަކުރުމުގައި  ދެންނެވި  މި 

ސްޓްރިކް އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ނޫނިއްޔާ ލިބަރަލް އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަމަށް  

ވަކި ކަންތަކެއް  ގާނޫނުގައި   ހުންނަ ލިސްޓެއް އޮވެފައި، މިސާލަކަށް ލިސްޓެއް އޮވެފައި އެ ލިސްޓުގައި  ބަޔާންކޮށްފައި 

ކޮށްގެން   ޑިރައިވް  މާނަ  ޑެރިވޭޓިވް  ނޫނިއްޔާ  އިންކްލައިޑްލީ  އޮއްވާ  ނުހިމަނާ  ކަމެއް  އެހެން  ޒާތުގެ  އެ  ހިމަނާފައި 

ކަމެއްގެ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  ޕޮއިންޓެއްގެ  ނަންގަވަން  ޑެރިވޭޓިވް  ޓެކްސް  ގުޅިގެން  ކަމަކަށް  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި   

ކޮންކަހަލަ  ؟ މާނަކުރައްވަފާނަންތޯ މާނަކުރުމުގައި  ގާނޫނު  ގުޅޭ  ނެގުމާ  ޓެކްސް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  އާންމު  ކިހިނެއްތޯ 

 ؟އުސޫލެއްތޯ ގެންގުޅުއްވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

ނުގައި އޭތި މާނަކޮށްފަ. މިހާރު މިސާލަކަށް ވެއްޖިއްޔާ މި އޮންނަ ލިސްޓުތަކުގައި  ހުރީ  ކިހިނެއްތޯ މިހާރު ޓެކްސް ގާނޫ

އަނެއްކާ   ކަމެއް  އެއްކަހަލަ  ކަންތައްތަކާއި  ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަލާނީ. އެހެންވީމާ، ބަލާފައި އެ ލިސްޓުގައިވާ  ކޮންކަހަލަ 

ޔާ ދެން ބަލާނީ އެއީ ހަމަ ފިކްސްޑް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި  މިސާލަކަށް، މިސާލަކަށް ފިކްސްޑް އެސެޓެއް. އެހެން ވެއްޖިއް 

ހުރެދާނެ   ބައެއްފަހަރަށް  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނުން  ނޫން. ހަމަ  ވަނީނަމަ. އެހެނެއް  ކަމުގައި  ދޭހަވާ  ގާނޫނުން  މާނަ  އެ 

މިސާލަކަށް   ދަށުން.  ގާނޫނުގެ  ބަޔާންކުރާ  ހަމަތައް  މާނަކުރުމުގެ  ދާނީ  ދެން  ކަމެއް.  ނުވާ  ބާވަތެއްގެ  ޔަޤީން  އެފަދަ 

 އެއްޗެއް ވެއްޖިއްޔާ އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދެން ދާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ
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އެހެންވީމާ،   ނެތް.  ކަނޑައަޅާފައެއް  ގާނޫނުގައި  އެއްޗެއް  ވަކި  ގޮތުން  ބެހޭ  ގެއިންއާ  އަންރިޔަލައިޒްޑް  މިސާލަކަށް 

 ؟އަންރިޔަލައިޒްޑް ގެއިން އިން ޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިސާލަކަށް ރެވެނިއު އެކައުންޓެއްގައި ވެއްޖިއްޔާ އަންރިޔަލައިޒްޑް ގެއިން އިން ޓެކްސް ކުރާނެ. ދެން  

ލޮސް.   އޮންނަނީ  އޮންނަ  މި  އެކައުންޓުގައި  ކެޕިޓަލް  އަންނަނީ  މި  ދެން  ކުރާނީ.  ޑިޑަކްޓަބަލް  ވެއްޖިއްޔާ  ލޮސް 

ގެއިނަކުން   އަންރިޔަލައިޒްޑް  ވެއްޖިއްޔާ  އެކައުންޓުގައި  ކެޕިޓަލް  އެހެންވީމާ،  ލޮސް.  އޮރ  ގެއިން  އަންރިޔަލައިޒްޑް 

ވެ  އެކަމަކު  ނުވާނެ.  ވެސް  ޑެޕްތެއް  ލޮސް  އަދި  ނުކުރާނެ.  ލޮސް  ޓެކުހެއް  އޭގެން  ރިޔަލައިޒްވުމަށްފަހުގައި  އެ  ސް 

ޓެކްސްގެ   މިހާރު  އެކައުންޓް،  އެއީ  ކުރެވޭނެ.  ޓެކްސް  ކުރެވިއްޖިއްޔާ  ގެއިން  ކުރެވޭނެ.  ޑިޑަކްޓް  ވެއްޖިއްޔާ 

ބަޔާންކޮށްދީފަ.  ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް  އެބަ ހުރި  ޕޮލިސީސްތަކުގައި  އެކައުންޓިންގ    ގާނޫނުތަކުގައި ނެތް. އެކަމަކު 

ކިހިނެއްތޯ އެހެން   ގާނޫނުތަކުގައި ނެތް ހާލަތެއްގައި ވެއްޖިއްޔާ. ދެން ބަލާނީ  ދެން ދާނީ އެކައުންޓިންގއަށް ޓެކްސްގެ 

ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައުމުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހުރީ. ނޫނިއްޔާ އެހެން އެއްވެސް ކަހަލަ ކޭސްއެއް އެބަ އޮތްތޯ މިކަމާ  

 މާ، އެ ކަހަލަ ކޭސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ދެން ނިންމާނީ.ގުޅިގެން ނިންމިފަ. އެހެންވީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އެންމެފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމީ ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމެވި ނިންމެވުމުގައި އެބަ އޮވޭ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

އިންޓަރޕް ސްޓްރިކްޓް  ވަކި  ތަންކޮޅެއް  ގާނޫނުގައި  ކަނޑައެޅިގެން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ދާންޖެހޭނެ  ރިޓޭޝަނަކަށް 

ޓެކްސަބަލް   ނުވަތަ  ނެތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ނެގޭނެ  ޓެކްސް  ގޮތަކަށް  ވަކި  އެއްޗަކުން 

ކަ ނުނެގޭނެ  ޓެކްސް  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ނެތް  ގޮތުގައި  އައިޓަމެއްގެ  އެ  އެއްޗެއް،  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ގޮތަކަށް  ހަލަ 

ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ  ދޭތެރޭ  ޖަޖްމަންޓާ  އެ  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  މިހާތަނަށް  ؟ ޖަޖްމަންޓުން  އެއި 

އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ މީރާއިން އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް އެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އައީ އިނގޭތޯ. މީރާއިން ނުނެގޭނެއޭ.  

ޙައްޤު ވެސް  މިސާލަކަ ދަޢުވާކުރުމުގެ  މީރާއަށް  ގުޅިގެން  ކަހަލަ ކުލީގެ މައްސަލަތަކުގައި މީރާއަށް ކުއްޔާއި  ބައެއް  ށް 

ނުލިބޭނެއޭ ކިޔާ ވާހަކަދައްކަމުން އައީ. އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ ފަރީޝާ ތި ވިދާޅުވި އެއްޗަކުން އަޅުގަނޑަށް ކުޑަކޮށް  

 ؟މަންޓާއި ދޭތެރޭ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީއޮޅޭތީ. ކިހިނެއްތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަޖް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

ސުޕްރީމް ކޯޓު ނިންމުމަކީ އެންމެފަހުގެ ނިންމުން. އެހެންވީމާ، އަދި  ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއްޗެއް ނިންމައިފިއްޔާ ދެން  

ފަހަ ބައެއް  މިހާރު  ވެސް  އިނގޭތޯ. އެކަމަކު  ތަބާވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މާނައެއް  އެއަށް  ދެ  މިސާލަކަށް  ހުރި  އެބަ  ރަށް 

ނެގޭ ކަހަލަ ކަންތައް. މިސާލަކަށް އެ ނޫން ވެސް މުދާއޭ ބުނެފާނެ. ނޫން. އެ ނޫން ވެސް، އެފަދަ މުދަލެއް ވެސް އެބަ  

.  ބުނޭ ގާނޫނުގައި. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ތަންތަން އެބަ އާދޭ ކުދިކުދި. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު އެކައުންޓިންގ މީހެއް

ވެސް   އިންޓެންޖިބަލް  ހަމަ  މީގައި  މިސާލަކަށް  އަރާފާނެ  ހިތަށް  އަޅުގަނޑު  ބުނެފިއްޔާ  މުދަލޭ  ވެސް  ނޫން  އެ 

ބައެއް   މުހިންމު  ހިމެނިދާނެއޭ. އެކަމަކު އެ ނޫން ވެސް އެފަދަ މުދަލޭ ބުނެފިއްޔާ. އެ ފަދަ އެބަ އާދޭ. އެއީ ވަރަށް 

މާނައަ އޭގެ  އައިއްސިއްޔާ  މުދާތަކޭ.  އަޅުގަނޑަށް. އެފަދަ  އެއްކަހަލަ  ލިސްޓާ  ހުރި  ދީފައި  ކުރީގައި  މިހާރު  އެއްކަލަ  ކީ 

 އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑަށް އެބަ އާދޭ ތަފާތުތަކެއް. 
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ޤަބޫލު އަޅުގަނޑު  މިއީ  ގޮތުގައި،  ކުރެވޭ  ޤަބޫލު  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ގޮތް  ކުރާ 

ނެތީ.   ނެތިއްޔާ  އޮތީ.  އޮތިއްޔާ  ގާނޫނުގައި  އިންޓަރޕްރިޓޭޝަނެއް  ސްޓްރިކް  ދޭންޖެހޭނީ  ގާނޫނުގައި  ބެހޭ  ޓެކްސްއާ 

ގާނޫނުތައް  އަބަދު ވެސް ޓެކްސް ދައްކާ މީހާއަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ޓެކްސްއާ ބެހޭ އެ  

ސުވާލަކީ   އޮތް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ސުވާލެއް  ނޫން  ނޫން  ސުވާލަކީ،  އޮތް  ދެން  ކުރެވެންވާނީ.  އިންޓަރޕްރިޓޭޓް 

އެ   ކޮންމެހެން  ގިނަފަހަރަށް  ނަގަނީ.  މި  މުދަލުން  މީހުންގެ  އަތުން.  މީހުންގެ  ދައްކަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޓެކްސް 

ވެ ބޭނުމެއް  ވެސް  ދޭކަށް  މުދާ  ދައުލަތުން  މީހުންގެ  އެހެންވީމާ،  ނަގަނީ.  މި  ނުރުހުމުގައި  މީހުންގެ  އެ  ނުވޭ.  ސް 

 ؟އެގޮތަށް އެ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާއި ފޭރޭ ބަޔަކު ބިރުދައްކައިގެން ފޭރުމާ ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ
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ޓެކްސްގެ   ބަލާލާއިރު  އިނގޭތޯ.  ނެގެނީ  މި  ޓެކުހެއް  ކިހިނެއްވެގެންތޯ  ޖެހޭ  އެބަ  ބަލާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ 

އެ   މި ކުރެވެނީ  ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޤައުމު ބިނާ  ބިނާކުރުން. ޤައުމެއް  ޤައުމެއް ހިންގުން. ޤައުމެއް  މަޤުޞަދަކީ 

ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި. ރައްޔިތު ވަޞީލަތްތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި. މިސާލަކަށް ހެލްތު ނޫނިއްޔާ  ޤައުމުގެ  ންގެ އަސާސީ 

ސަރުކާރުން   ކުރަނީ  މި  ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  މި  ނަރުދަމާއާ  ހަމަ  ނޫނީ  ކިޔަވައިދޭނީ  ހިލޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުރު ކޮންޓްރިބިއުޓް  އެކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ  ޓަކައި.  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  މުގެ 
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ނަގަނީ.   ނުރުހުމުގައި  ތަފާތެކޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޮޑު  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް  މި  ޖީ.އެސް.ޓީ  މިސާލަކަށް 

 އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޓްރިބިއުޝަނެކޭ މި ދެނީ.
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ނުރުހުމުގައި  ދިވެހިރާއް މީހެއްގެ  އެ  މުދަލެއް  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  އޮވޭ  އެބަ  ވެސް  ގާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި  ޖޭގެ 

 ؟އަތުލައިގެންނުވާނެއޭ. އެ އަތުލުމަކީ އެއީ ފޭރުމޭ. އެހެންވީމާ، ޓެކުހަކީ ފޭރުން ކަމަށް ނުވާންވީ ކީއްވެތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

ނެގެނީ   މި  ޓެކްސް  ޓެކްސް  ދަންނަވައިފިން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ދަށުން  ގާނޫނެއްގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޓްރިބިއެޝަނެކޭ މި ދެނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން މި ކޮށްދެވެނީ  

ކޮންޓްރި މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްދޭތީވެ  ހިލޭ  އެ  އެހެންވީމާ،  ފަރުދެއްގެ  ހިލެއޭ.  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑު  ބިއުޝަން، 

ހައިސިއްޔަތުން ވެސް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ބޭނުންވޭ ކޮންޓްރިބިއުޓްވާން. އެއީ އަޅުގަނޑަށް، އަޅުގަނޑުގެ ދަރީންނަށް  

  ހަމަ ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ ވެސް. ހަމަ މި ހުރި ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ވެސް މި އަންނަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ވަރަށް 

ގޮއްސަ   ހަމަ  ބްރޯބެރީ.  ނޫން  އެހެނެއް  ނެގެނީ.  ޓެކްސް  މި  ހެދިގެން  މި  ދަށުން  ގާނޫނެއްގެ  ދެއްތޯ  ތަފާތު  ބޮޑު 

 ނަގައިގެން ދަނީ ދެއްތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އޭގެ  ވެސް  ގާނޫނެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދައިފިއްޔާ  ޢަދުލުވެރިކަމަށް  ގާނޫނަކުން  އިންސާފުވެރިކަމާއި   

ކޮންމެހެން ބަލާކަށް ނުޖެހޭނެއޭ. އެ ހަމަ ގާނޫނެއްގައި ލިޔެފިއްޔާ ހަމަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް އެ ޓެކްސް ނަގަމުންނޭ،  

 ؟އެހެންތޯ ތި ވިދާޅުވަނީ؟ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންނޭތޯ ދާނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

ގާނޫ އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ދެއްތޯ.  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ވެސް  އެކުލަވާލަނީ  ގާނޫނުތައް  އެކުލަވައިލާނީ،  ނު 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފު ހަމަ ވަރަށް މުހިންމުވާނެ. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ޢަދުލުރެވިކަމާއި އިންސާފުވެރި ކަމަށް  

 ބަލާފައޭ އެ ގާނޫނުތައް އެކުލަވާލާފައި ހުންނާނީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތެންކިއު. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޢިއްޒު   އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

ދަނީ. ދެން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އައިމިނަތު ފަރީޝާ މިހާރު ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެއް ދައުރު ހަމަވެގެން މި  

ޓްރައިބިއުނަލަށް   ސަރުކާރަކުން  އެއްވެސް  ބޭރުގެ  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތަކުން  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ބަޔަކު  އެއްވެސް 

 ލިބިފައެއް، ޝުކުރިއްޔާ. ؟ އެހީއެއްވެދީފައިވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް.އާދެ! އެ ޖަވާބު ރެކޯޑަށް ޓަކައި ؟ ކީކޭތޯ؟ ނިމުނީތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

 އަޅުގަނޑަށް އަދި މިހިސާބުން އެނގިފައެއްނުވޭ އެއްވެސް ކަހަލަ އެހީއެއް ލިބުނު ކަމެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތްތޯ އެބަ  ސުވާލެއް  މެންބަރެއްގެ  އެހެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ގިނަ ؟ އާދެ!  ހީވަނީ  ހިތުގައި    އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުންގެ 

އަޅުގަނޑު   ލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަން.  ވެސް  ޖަވާބުތައް  ވާހަކަތަކުން  ދެކެވުނު  މި  ދެންމެ  ސުވާލަކަށް  ހުރި  އުފެދިފައި 

ނިންމާލަމުން އަދި ސުވާލެއް ދަންނަވައިލާނަން. މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރވިއު، ސިޓީންގ މެންބަރުންނާމެދު މި  

އި މި  ކުރެވުނު  ހުރިކަން  ލަސްވެފައި  އިންތިހާއަށް  ހަމަ  މައްސަލަތައް  އިނގޭ  އެބަ  ދޭހަވޭ،  އެބަ  ންޓަރވިއުތަކުން 

ޙައްލުކުރަން   އެކަން  ލަސްވެފައިވާކަން. ދެން  ބޮޑަށް، ހިންގުން  މެންބަރުން ވެސް އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ ވަރަށް  ކޮމިޓީގެ 

ދެން  ކަންނޭނގެ.  ކަމެއް  އަސާސީ  ފަންޑަމެންޓަލް  ދެން  ވަރަށް  އެއީ  ވިދާޅުވަނީ  މި  ޖަވާބުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި   

ޖަވާބުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ޚަސްމުންނަށް ދިނުމަށް ދެން ހުޅުވާލާފައޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ކަހަލަ އެއްވެސް ނިމުމެއް  

އާންމު ގޮތަކަށްނުވާނެއޭ.  ރަނގަޅު  އެންމެ  އަދި  އޮތުމަކީ  ދެވިފައި  އެހެން  ފުރުޞަތު  އެ  ގޮތަށް  އުސޫލެއް    ނެތް 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް   އޮތުން  ކަނޑައަޅާފައި  މުއްދަތެއް  ކޮންމެވެސް  ވިޔަސް  ޓްރައިބިއުނަލްސްތަކުގައި  ވިޔަސް،  ކޯޓެއްގައި 
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ކަމެއް   ކުރާނެ  އެހިސާބުން  ދެން  ވަނީވިއްޔާ  ކަމަށް  ނުވެވިއްޖިއްޔާ، ނުވެފި  ޖަވާބުދާރީ  މުއްދަތުގައި  ވެސް. އެ  ޓަކައި 

އެންމެ އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ    ނެތް.  މި  ދުވަހެއް  ހުރިހާ  މި  އެކުލަވާނުލެވި  ގަވާއިދެއް  ކަހަލަ  އެ  އަސާސީ  އާދައިގެ 

 ؟ކިހިނެއްވެގެންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

  15ޙަޤީޤަތުގައި ބޮޑަށް ލަސްވުމޭ ތި ވިދާޅުވަނީ މައްސަލަތައް އައިސް ވެސް ހުރީ ވަރަށް މަދުން އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް 

އެ    6އަހަރުގެ   އިނގޭތޯ.  ބަޔާންތައް    6މައްސަލަ  އަދި  ކެންސަލްވުމާއި  އަޑުއެހުންތައް  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ 

މައްސަލަ ތެރެއިން ކިހާ މަދު    6ބަދަލުކުރުމާ އެހެންވީމާ، ކަންތައްތަށް މިހާރު ވަގުތު ދޭންވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެ  

 މައްސަލަ އިނގޭތޯ.  6އަޑުއެހުމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭއްވޭނީ. އެންމެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނަގާފައި   އަހަރުތައް  ވެސް  ވާސިލުވުން  ހަމައަށް  ނިންމުމާއި  ވެސް،  ނިންމުން  ނޫން.  އަދަދެއް  ބޭއްވުނު  އަޑުއެހުން 

 ހުރިކަން އެބަ ހުރި ރެކޯޑުތަކުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

އެހެންވީމާ، ހަމަ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވިގެން ދެއްތޯ ނިންމުމާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާސިލުވެވޭނީ ވެސް ފުރަތަމަ  

ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމުމާ ހަމައަށް ވާސިލްވާން ވަރަށް މުހިންމު ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުން.  

ބޮޑެތި މައްސަލަތައް، ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ހަމަ  އެހެންވީމާ، ދެފަރާތަށް ވަގުތު ފައިސާގެ   ދެވިގެން އެ ކަންތައް، މިއީ 

ނުޖެހޭ   ދައްކަން  އެ  ޓެކްސް  ބޭނުންވާނެ  ވެސް  ކޮންމެހެން  ފަރާތުން  ޓެކްސް  މި  ބޭނުން  ވެސް  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ 

ބަލަން.   ނުނެގިވޭތޯ  ނޫނީ  ނުދައްކާ  ޓެކްސް  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  އަނެއްކާ  ޓެކުހެއް  މި  މީރާއިން  އެހެންމެ  ހަމަ 

އަނެއްކޮޅުން މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެން ހަމަ ނަގަން ޖެހޭ ޓެކުހެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް ޕްރޫފް ކޮށްދިނުމަށް  

 ޓަކައި ވަގުތު ދޭންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެނގޭ އިނގޭތޯ ވަގުތު ހަމަ ޚަސްމުންނަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށް    އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެބަ

ހުރި މީހާ ނުދެއްކުމަށް   ޖެހިފައި  ހަމަ އެ ވާހަކަފުޅު. ޓެކްސް ދައްކަން  ޓަކައި ޖަވާބުދާރީވުމަށާ. އެކަމަކު ތި ވިދާޅުވީ 

ބޭނުންވާ ވަގުތު ނެގުން. އެހެންވީމާ، އެއަ ޓަކައި އެއްކަލަ  ށް ފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތަށް، އެއަށް ފުރުޞަތު  ރެކުމަށް 

ވެސް   މީހާ  އަނެއް  އެކުލަވާލީމަތާ  އުސޫލެއް  ގަވާއިދެއް  އިންސާފަކަށްނުވެދާނެތީވެ  އެންމެ  އަދި  ދެވުމަކީ  އަބަދު 

ރީވުމަށް  މަޖުބޫރުވާނީ އެއާއި އެއްގޮތަށް ތި ބޭފުޅުންގެ އޮތް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، ޖަވާބުދާ

ޓަކައި ވަގުތު އެއްކަލަ ވަގުތުތައް އަނެއްހެން ނާޖާއިޒު ވަގުތު ނަގަމުން ހިފަމުންދާ މީހާއަށް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތް  

އޮންނާތީވެ މި ކަންބޮޑުވަނީ. އަދި ލަސްވަމުންދާ އެއް މައިގަނޑު ސަބަބަކަށް މިހާރު ވާހަކަފުޅުތަކުން މި އެނގޭ ކަމަކީ.  

، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އެއް ސުވާލަކީ. ކީއްވެތޯ އެ ގަވާއިދު އެގޮތަށް އެކުލަވާނުލެވި މިހާތަނަށް  އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ގޮސް މި ފާއިތުވެ މި ދިޔައީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އައިމިނަތު ފަރީޝާ 

ދަންނަވައިފިން   އަޅުގަނޑު  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  އެކަމަކު  އެކުލަވާލެވިފަ.  ގަވާއިދެއް  ނެތް  ހަމަ  އަދި  އާދެ! 

ގޮއްސިނަމަ   ކަންތައްތައް  ހެދިގެން  އުސޫލެއް  ވިދާޅުވިގޮތަށް  ތި  ހަމަ  ކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހަމަ އެހެންމެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިގެންދަނީ  ފަސޭހަވެގެންދާނެކަން. އަދި އަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި  

ބަދަލުކޮށްފައި   ބަދަލުކުރެވެނީއޭ.  ބަޔާންތަކެއް  ފުރިހަމަ  ހަމަ  ވާހަކައެއް.  ހުރި  ދެންނެވިފައި  ހަމަ  ވެސް  ކުރިން  މި 

އޭ ހިޔަރިންގއެކޭ  އެންމެ  އެހެންވީމާ،  ހިޔަރިންގއަށް.  އަންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން އެއަށްފަހުގައޭ  ބޭއްވޭނީ.  ރު 

މެންބަރެއްގެ އޮތީ. އެހެންވީމާ،   ކަހަލަ ސުވާލެއް  އެއްވެސް  އިތުރު  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި  މެންބަރުން  އަޅުގަނޑުމެން 

ސަބަބުން   އެކަމުގެ  އެހެންވީމާ،  ބޭއްވޭނީ.  ހިޔަރިންގއެއް  އިތުރަށް  އައިސްގެންނޭ  ދެން  ލައިގެން  ކަމަކާ  އެކަހަލަ 

މިހާ ހީވޭ  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ.  ކަމަށް  ލިބިގެންދާނެ  ޙައްލު  މައްސަލައަށް  ވިދާޅުވި  ތި  ހަމަ  ރު 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވީހާ ވެސް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ތި އުސޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ހޮވިއްޖެއްޔާ  

 ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

! އެ މިންވަރު ވެސް ކޮށް ނުލެވި އޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެފައި އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑު  އާދެ

އެބަ އޮތްތޯ މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް  އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި. އިތުރު  ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ  ؟ ފުރުޞަތު 
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ވެ މެންބަރުން  ހުރިހާ  ހީވަނީ  ޖަވާބުތަކެއް  އަޅުގަނޑަށް  ސުވާލުތަކުގައި  އެ  ނޫނިއްޔާ  ޖަވާބުތައް  ބޭނުންފުޅުވާ  ސް 

 ލިބިވަޑައިގެންފިހެން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިލާނަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އާމިނަތު ފަރީޝާ

 ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.  

 

 ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

َعلَْيكُمْ  މިން.  السَّالَُم  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަފާޠިމަތު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  ދެއްތޯ.  އިއްޒަތު  ތު 

ސުވާލުކުރުމަށް   ކެނޑިޑޭޓުންނާ  ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ގެންދަނީ  މި  ކުރިއަށް 

ވަގުތުތަ  ގިނަ  އިތުރު  ދެން  އަޅުގަނޑު  ހިނގަނީ.  މި  ޕްރޮސެސް  ބޭފުޅާއަށް  އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ  ތި  ނުނަގާ  ކެއް 

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތު ތަޢާރުފުވެވަޑައިގަތުމަށާއި ވިދާޅުވަން ހުރި ބައެއް ވާހަކަފުޅުތައް ވިދާޅުވުމަށް. ދެން    10ފުރުޞަތު،  

ފުރުޞަތު   މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  އެއަށްފަހު  ކުރިއަށްގެންދެވުން.  ވާހަކަ  ފައްތަވާފައި  ވަގުތަށް  އެ 

 ނަން.  ހުޅުވައިލާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

ފާޠިމަތު މިންހަތު އިއްޒަތު.  ކީ  އަޅުގަނޑަ.  َعلَْيك مْ  السَّالَم  ،  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު

އޭލެވެލް   އަޅުގަނޑުގެ  އެއަށްފަހު  އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން.  ހަދާފައިވަނީ  އޯލެވެލް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ. 

އަޅުގަނޑު   އެއަށްފަހު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ސްކޫލުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެލީތިއާ  ކޮލަމްބޯއިން  ސްރީލަންކާ  ހަދާފައިވަނީ 

ފުރަތަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި. އެއީ  އެންމެ  އިނގޭތޯ. ދެން އެއަށްފަހު    2004މަ ވަޒީފާއަދާކޮށްފައި ވާނީ އެޓާނީ  ގައި 

ހަދާފައިވަނީ   ޑިގްރީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ޓަކައި.  ހާސިލްކުރުމަށް  ތަޢުލީމު  މަތީ  ވަކިވެފައިވަނީ  ވަޒީފާއިން  އަޅުގަނޑު 

ވާ  އަޅުގަނޑު  ފަހުން  އޭގެ  ދެން  ގާނޫނުން.  ވަކީލެއްގެ  ޝަރީޢަތާއި  ގާނޫނީ  ފާރމުތަކުގައި  ލޯ  އެކިއެކި  ހަމަ  ނެ 

އިނގޭތޯ.   ގޮސްފައިވާނެ  ޓަކައި  ވަކާލާތުކުރުމަށް  ކޯޓުތަކަށް  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  މަސައްކަތްކޮށްފަ.  ހައިސިއްޔަތުން 

ސް އަޅުގަނޑު  ދަށުކޯޓުން، ދަށުކޯޓުތައް އަދި އޭގެ އިތުރުން ސްޕީރިޔަރ ކޯޓްސްތައް، ހައި ކޯޓާއި ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ވެ
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މިޓިގޭޓްކޮށްފައި   ވާނެ  ކޭސްތަކުގައި  ހަމަ  ވެސް  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގޮއްސަ.  ޓަކައި  ވަކާލާތުކުރުމަށް  ވާނެ 

ބިޔުރޯގައި   ކޮމްޕްލެއިންސް  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް  އަދާކުރިން  ވަޒީފާ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކޯޓުތަކުގައި.  އިނގޭތޯ 

ހައިސިއްޔަތުން މައްސަލަތައް އެ ޝަކުވާތައް ބެލުން އިނގޭތޯ އޭރު  މެންބަރެއްގެ  ގުޅޭ  އިންތިޚާބާ  ހުށަހެޅި  . އެތަނަށް 

އެއީ   ޓްރައިބިއުނަލް.  އެޕީލް  ޓެކްސް  ހުރީ  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އެއަށްފަހު  ދެން  މަސައްކަތަކީ.  ގައި    2015ކުރި 

އަޅު ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  އެޕޮއިންޓްކޮށްފައިވަނީ.  ނައިބު  އަޅުގަނޑު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މަޤާމަކީ  ގަނޑުގެ 

ރައީސްކަން އިނގޭތޯ. ދެން ނައިބު ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެބަ ޖެހޭ  

ހިމެނިވަޑައިނުގަ ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ރައީސް،  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ބަލަހައްޓަން  ރިޔާސަތު  މައްސަލަތަކުގެ  ންނަވާ  މި 

އިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ކަންކަން   މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް ޖެހެނީ ސިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން. ދެން އޭގެ 

މެންޑޭޓުގެ   ރައީސްގެ  ނައިބު  ރައީސާއި  އެއީ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް.  އަޅުގަނޑުގެ  ބެލުމުގައި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ގޮތް  ދާ 

 ނގޭތޯ އަޅުގަނޑުގެ. ޝުކުރިއްޔާ.  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން. އެއީ އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރީގައި ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  

ޝަކުވާއެއް   މެދުގައި  ކެނޑިޑޭޓުންނާ  ކުރިމަތިލައްވާ  ގޮތުން  އޮންނަ  ގަވާއިދު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަންނަވައިލާނަން. 

ޅުވާލަން. އެގޮތުން ހުޅުވާލިއިރުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި މިހާރު ސިޓިންގ ހުރިހާ  ނޫނިއްޔާ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ ޕަބްލިކަށް ހު

ސުވާލު   މެންބަރުން  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ހުރި  އެބަ  ލިބިފައި  ޝަކުވާ  މެދުގައި  މެންބަރުންނާ 

ސުވާލުތައް   ސާފުކުރުމުގެ  އެކަންކަން  ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް  އެއަށް  ކަމަށް. ފުރުޞަތު  ދެންނެވުމުގައި  ވެސް ދަންނަވާނެ 

 ހުޅުވާލަން އަޅުގަނޑު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުމަކަށް އޮތީ މި ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކަމަކީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްސަލަތައް ހިނގުން ވަރަށް ލަހޭ. މައްސަލަ ނިންމުން ވެސް ވަރަށް  

އިޖުރާޢީގޮ މިސާލަކަށް  އެއީ  ބެލޭނެ  ލަހޭ.  މައްސަލައަކީ  މިސާލަކަށް  ނުކުތާއެއް  ހުންނަ  ފާހަގަކޮށްފައި  ތުން 

ހުއްޓޭ   އެބަ  ވެސް  މައްސަލަތަކުގައި  ބާވަތުގެ  މި  ނޫންތޯ.  ނުވަތަ  ނަގާފައި    2މައްސަލައެއްތޯ  ދުވަސްވަރު  އަހަރު 

މައްސަލަތައް   ބޮޑަށް  އެހާ  ކީއްވެގެންތޯ  ކަނޑައަޅަން.  ގޮތުގައި  ނުކުތާއެއްގެ  ލަސްވަނީ.  އިޖުރާޢީ  ބޮޑަށް  އެހާ 
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މިދިޔަ   އޮތީ އަހަރެއްގެ    5އާންމުގޮތެއްގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް  ހުށަހެޅިފައި  މި  އެވްރެޖުކޮށް  ބަހާލައިފިއްޔާ  އަހަރަށް 

 ؟ މައްސަލަ ވެސް ނޯންނާނެ. އެހާ މަދުކޮށް ހުށަހެޅިފައި ކީއްވެގެންތޯ އެހާ ދުވަސް ނަގަނީ މައްސަލަތައް 10މައްޗަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން ތާޛާ އަލްއުސް

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެންމެ ފާހަގަކުރައްވައިފި އިޖުރާޢީ ނުކުތާ ނަންގަވާފައި މައްސަލަތައް  

ޓް އޮތީ  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  ގޮސްފައިވާ  ލަސްވެގެން  ރައިބިއުނަލަށް  ވެސް 

އެ   އިނގޭތޯ.  އިންވެސްޓްމެންޓްސް  ކޯސްޓްލައިން  ގޮތުގައި  ހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅުނު 

ލޯޔަރ،   ވަޑައިގަންނަވާ  މައްސަލައިގައި  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނަންގަވާފައި  ނުކުތާ  އިޖުރާޢީ  ވެސް  މައްސަލައިގައި 

ވަޑައިގަ ފަރާތުން  ހުންނެވި  އިސްތިޢުނާފުކުރާ  ކުރައްވާފައި  މަސައްކަތް  މީރާގައި  ކުރިން  ބޭފުޅާއަކީ  އެ  ބޭފުޅާ.  ންނަވާ 

އޮންނަ   ވެފައި  ދޭތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންނާ  އޮންނަނީވެފައި  އެއްބަސްވުމެއް  މީރާގެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ބޭފުޅެއް 

ބޭފުޅެއް ވެއްޖެ އެހެން ތަނެއްގައި  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މީރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ހުންނަ  ބޭފުޅަކަށް  އްޔާ އެ 

ނުކުރެވޭނެ   ވަކިވާތާ    2މަސައްކަތެއް  އިނގޭތޯ. މީރާއިން  ކުރިންނެއް  ކުރިންނެއް.    2އިޔަރސްވުމުގެ  އިޔާރސްވުމުގެ 

އެހެންވީމަ، އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެއީ އިޖުރާޢީގޮތުން އެ ނިންމުން ވެސް ލަސްވެގެން ދިޔައީ ހަމަ  

ހުރި.  މި އެބަ  ވެސް  ސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ލަސްވާނެ  މައްސަލަތައް  އިތުރުން  މީގެ  ދެން  ޓަކައި.  ސަބަބަށް  ދެންނެވި 

މައްސަލަތައް.   ގުޅޭ  ވިޔަފާރިއާ  ހަމަ ބޮޑެތި  މި ހުށަހެޅެނީ ވިޔަފާރީގެ  ތެރޭގައި ގިނަ ޓްރައިބިއުނަލަށް  އިނގޭތޯ. އޭގެ 

ބިޒްނަސް ލާޖު  މިސާލަކަށް  ހަމަ  ވެސް  ހުށަހެޅޭއިރު  ރިސޯޓްސްތައް  ހަމަ  ހިމެނެނީ  މި  ތެރޭގައި  ޕޭޔާސްގެ  ޓެކްސް   

އިންވެސްޓަރސް   ބޭރުގެ  ޝާމިލުވޭ.  ވެސް  ފަރާތްތައް  ބޭރުގެ  ހަމަ  މައްސަލަތަކުގައި  މިފަދަ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ހިމެނޭ 

އި ވާހަކަދައްކައިގެން  ވެސް ހިމެނޭ އިނގޭތޯ. ދެން މި ހިއަރިންގތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވޭ ހަމަ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ

އެ ހަމަ އެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ފަންނީ މީހުންގެ ލަފާ ހޯދައިގެން ހަމަ ހިއަރިންތަކަށް ރިޕޯޓުތަކާއި އެއްޗެހި ހުށަހަޅަން  

ކުރެއްވީމަ   ރިކުއެސްޓް  ފަރާތުން  އެ  ރިކުއެސްޓް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ފަރާތުން.  އިސްތިޢުނާފުކުރާ  އިނގޭތޯ 

ނަށް އެބަ ޖެހޭ އެ ފުރުޞަތު ދޭން. ޖަސްޓް އިން ފެއަރ ހިޔަރިންގއެއް ގެންދެވުމަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން

އެހެންވީމާ، އެގޮތުން، އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިޔަރިންގތައް ލަސްވޭ. ދެން އަނެއް ސަބަބަކީ މީރާ  

ލަތަކެއްގައި މީރާ ސްޓޭޓް ރިޕްރެޒެންޓް މި ކުރައްވަނީ. މީރާ  އަކީ އެއް ޚަސްމު އިނގޭތޯ. ހަމަ ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަ 

ޝެޑިއުލެއްގައި   ބިޒީ  ވަރަށް  އަސްލު  ބޭފުޅުންނަކީ  މީރާގެ  އެހެންވީމާ،  މައްސަލައަކަށް.  ހުރިހާ  ވަޑައިގަންނަވާ  ހަމަ 

ވެސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިތުރުން ހަމަ ކޯޓުތަކަށް  



 2020  ނޮވެންބަރު  18                            ވަނަ ބައްދަލުވުން  62ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

88 

 

ދުވަހު    3ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ މީރާގެ ރިކުއެސްޓުގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުން އެދިލައްވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަފުތާއަކު  

ހިޔަރިންގ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އިންނާނީ އިނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ މީރާގެ އެ ބޭފުޅުން ބިޒީކޮށް އުޅުއްވާތީ ކޯޓުތަކަށް  

އެ  ވަޑަ ދެން  ޖެހޭތީއާއެކީގައި.  އެއީ    3އިގަންނަވަން  ހުރި.  އެބަ  ކެންސަލްވެފައި  ފަހަރަށް  ބައެއް  ވެސް  ދުވަހު 

މިދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ކޮންމެވެސް ކޯޓަކަށް ހަމަ އަމުރު ފޮނުވާފައި އޮވެގެން އެ ބޭފުޅުން  

ޓަކައި ސަބަބަށް  އެ  ޖެހިގެން  ގޮތެއްގައި  ވަޑައިގަންނަވަން  މައިގަނޑު  އަސްލު  މިއީ  ދެން  އޮވޭ.  ކެންސަލްކުރެވިފައި   

 މައްސަލަތައް ލަސްވާ ސަބަބަކީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ތިބި   ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަގުތުގައި  މި  ހަމަ މިހާރު އޮތް  މިންހަތު  ޚާއްޞަކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން 

ފަރާތުން   މެންބަރުންގެ  ސިޓިންގ  ހުރިހާ  ހަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހާޒިރުކުރެވުނީ.  މެންބަރުން  ހުރިހާ 

ވަކީ ޖަހާފައި ދައްކާ ވާހަކައެއް އޮންނާނެ.  ފާހަގަވި އެއްޗެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ޖޯކަކަށް  ލުން ތެރޭގައި އަނެއްހެން 

ފަނޑިޔާރު   ދެން  އުޅެނީ،  އެ  ނުގެންގޮސްގެން  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  އެ  ފަނޑިޔާރު  ދެން  ހުށަހެޅިގެން  މައްސަލައެއް 

ކުރިއަށްދެވޭ ތިމަނައަށް  ކީމަނޫންހޭ  އެކައްޗެއް  ޚަސްމުން  ދެ  ދެން  މި  ވަނީ  އެ  ބުނާކަމަށް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ނީ. 

ޓްރައިބިއުނަލްގައި   މައްސަލަ  މި  އެއީ،  ކަމެއް  ފާހަގަވި  ވާހަކައިން  މެންބަރުންގެ  ސިޓިންގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މޭރުމުން 

ކޯޓުގައި   ސިވިލް  މިސާލަކަށް  ތަނުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އެއްބަސްވީމައޭ.  ވެސް  ދެކޮޅުން  ޝެޑިއުލްކުރެވެނީ 

އެ ނޫނިއްޔާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވިޔަސް  ޝެޑިއުލްކޮށްގެން  މައްސަލަ  ފޮނުވައިގެން  ޗިޓް  މި  ވެސް  ކޯޓުތަކުގައި  ހެން 

ހާޒިރުނުވިއްޔާ ބަންދުކޮށްގެން ހާޒިރުކުރާ ކަހަލަ މައްސަލަތައް ވެސް ހުރޭ. ކީއްވެގެންތޯ މިހާ ބޮޑަށް، އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ  

ޓްރައި  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  މިސާލަކަށް  ކޮންސަރނަކީ  ނޫން.  މައިގަނޑު  ވެސް  ތަނެއް  ގިނަ  މުވައްޒަފުން  މާ  ބިއުނަލް، 

މުވައްޒަފުން ނޫޅޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވެސް    20އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ތިންސަތޭކައެއްހާ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ. 

މައްސަލަ  އިދާރީގޮތުން ވެސް އެއްކޮށް ވެސް ނޫޅޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ސަތޭކަ ފަންސާ ހެއްހާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އަހަރެއް ނިމިގެން    10ނިންމާ. އެކަމަކު ޓްރައިބިއުނަލަށް އަހަރަކު  

މިހާރު   އަހަރެއް.    2016ގައި.  2016ދާއިރުގައި  އައި  ފަހުން  ޢައްޔަންކުރެވުނު  މެންބަރު  ވެސް  ވަނަ    2016އަކީ 

ށް، އަޅުގަނޑު އަހަރީ ރިޕޯޓު ކިޔާލިއިރު ފާހަގަވަނީ މުޅި އަހަރަށް ޝެޑިއުލްކުރެވުނީ އެންމެ  އަހަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަ

ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް    2016ހިއަރިންގގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ    18ހިޔަރިންގއޭ. މި    18

މިލިއަން ޖަހައިގެން ކީއްވެގެންތޯ މިހާ    6ބަޖެޓުގައި  މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޖެހިފައި އޮންނާނެހެން.    6ހީވަނީ ބަޖެޓުގައި  
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ހާޒިރުކުރި   މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތުން  މެންބަރުން  ކުރީގެ  ދެން  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ލަސްވަނީ.  މި  ބޮޑަށް 

މި ކީއްވެގެންތޯ  ނެތް.  ގާއިމުކުރެވިފައި  މިހާތަނަކަށް  އަދި  އުސޫލެއް  އެއްޗަކީ  ފާހަގަވި  ފަރާތުން  ކަންކަން  މެންބަރުން 

ކީއްވެގެންތޯ މި އިޖުރާޢަތެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތީ  އަހަރުގެ ޓަރމެއް   5؟ އަވަސްކުރަން ނޫނިއްޔާ ޗިޓް ފޮނުވައިގެން 

 ؟  ނިމުނުއިރިގައި ކީއްވެގެންތޯ އިޖުރާއަތެއް އެކުލަވާނުލެވި އޮތީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

ސަމަން  އާދެ! ޝުކުރި އަޑުއެހުންތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިނގޭތޯ  ވާނެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  މެންބަރު.  އްޔާ 

މިހާރު އެންމެ   ލިޔެފައި އޮންނާނެ ހަމަ  ފޮނުވާއިރުގައި، އެއީ ސަމަންގެ ވެސް އިންސްޓްރަކްޝަންގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ނަމަ މި އަމުރަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް  ފުރަތަމަ ކޯޓުގެ މި އަމުރު ފުރަތަމަ ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ވާ

އިނގޭތޯ. މާނައަކީ މިހާރު ކޯޓުގެ، ކޯޓުން އަމުރެއް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމުރު ގޮއްސި ކަމަށް ވާނަމަ  

ކުރިން ގޮއްސި ކަމަށް ވާނަމަ  ހަމަ ޓްރައިބިއުނަލަށޭ އެ ފަރާތުން ހާޒިރުވާން ޖެހޭނީ. އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމުރު  

ހުށަހެޅޭ   ކޭސްތައް  މާގިނަ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  އިނގޭތޯ. ދެން  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެގޮތަށް 

ބޭނުންވަނީ   ދަންނަވާލަން  އެއަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ދެއޭ.  ނިމިގެން  ހަމަ  ކޭސްތައް  މާގިނަ  ތަނުން  އެ  ތަނަކަށްވެފައި 

ވަޒީފާ    އަސްލު ނޫނީ  ކޯޓުތަކަށް  ޝަރުޢީ  ނޫނީ  ދާއިރާ  ޝަރުޢީ  ވަރަށް  ހުށަހެޅެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޓެކްނިކަލް   ދެއްތޯ.  މައްސަލަތައް  ގުޅޭ  ވިޔަފާރިއާ  ބޮޑެތި  ތަފާތު  މައްސަލަތަކަށްވުރެން  ހުށަހެޅޭ  މި  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބަލަންޖެހޭ. މީރާގެ ނިންމުންތަކަށް،  މައްސަލަތަކެއް މި މައްސަލަތަކަކީ އަނެއްކާ. އަޅުގަނޑުމެން

އޮޑިޓު   ބަލަންޖެހޭ.  ގޮތަށް  ކޮށްފައިވާ  ކަން  މަރުޙަލާގައި  އޮޑިޓު  މީރާގެ  ބަލަންޖެހޭ.  ގޮތަށް  ނިންމާފައިވާ  މީރާއިން 

ގެނެއްސަ   ކަލްކިއުލޭޝަންސްތައް  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ކަލްކިއުލޭޝަނާއި  އެ  ނިންމުން،  އެއަށް  މަރުޙަލާގެ  ގޮތާއި،  ހުރި 

އަޅުގަނޑު   އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ބަލަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކަންކަން  ހުރިހާ  އެ  ސަބަބުތަކާ  ވާސިލުވި 

ބެހޭ   ވަޒީފާއާ  މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހެޅޭ  ދަންނަވާނީ މި ތަނަށް މި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަކީ އެހެން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށްވީމަ    ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބޮޑެތި  ޓެކްނިކަލް  ހަމަ  ތަފާތު  ވަރަށް  ހަމަ  ބަލާއިރު  މައްސަލަތަކަށް 

ކަންކަން   މައްސަލަތަކުގައި. ޙަޤީޤަތުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ވެސް ވަރަށް ގިނަ މި 

ކޮ އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަދި  ގަވާއިދުތަކާ  ގާނޫނުތަކާއި  ހުރި.  ހަމަ  އެބަ  މިހެން  ގައިޑްލައިންސް  ންވެންޝަންސްތަކުގެ 

 ވަރަށް ބައިވަރު ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލަންޖެހޭ އިނގޭތޯ ޙަޤީޤަތުގައި މި މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަޅުގަނޑު ފަހު ސުވާލެއްގެ ގޮތުން ކޮށްލާނަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްދިޔައިރުގައި މިހާރުގެ  

ވާހަކަ   މައްސަލައެއްގެ  މީޑިޔާނެޓް  ކަމެއް.  ފާހަގަކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކައިން  ރައީސްގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ވާ  ނުފޫޒުފޯރުވި  އޭގައި  ވެސް  ދެއްކެވި.  ކަމަށް  ނުފޫޒުފޯރުވި  އޭގައި  ހަމަ  ބަހުން.  ސާފު  ސާފުކޮށް،  ހަމަ  ހަކަ 

ނައިބު   މިންހަތަކީ  ވަނީނަމަ.  ވާކަމުގައި  އެހެން  ނުފޫޒުފޯރުވިކަމަށް  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ފާހަގަކުރެއްވި. 

ނަމަވެސް،   އޭ.ސީ.ސީއަށް  ފޯރުވަން  ނުފޫޒު  މައްސަލަ  އެ  ތަނަކަށް  އެއްވެސް  މަޖިލީހަށް  ރައީސް.  ރައްޔިތުންގެ 

 ؟ ނަމަވެސް ނުފޫޒުފޯރުވީތީވެ ރިޕޯޓުކުރަން އެ އޮންނަ މެކޭނިޒަމް ތެރެއިން އެ ނޫފޫޒު އައިކަން އެ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާނެތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

ގޭތޯ އަޅުގަނޑަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. އެ މައްސަލާގައި ނުފޫޒު އައި އިނ

އޮޕީނިއަން   އަޅުގަނޑުގެ  ނިންމުން،  އަޅުގަނޑުގެ  ޑިސިޝަން،  މައްސަލައިގެ  އެ  އަޅުގަނޑު  އަންގާފައިވަނީ  ސީދާ 

އެންމެ  ޗޭންޖުކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އަޅުގަނޑު މީގެ އެ އޮތީ ނިންމާފައޭ. އަދި މިއީ 

ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއް ވެސް ނޫނޭ. އަދި ހައި ކޯޓު މަރުޙަލާ ވެސް އެބަ އޮތް. ސްޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާ ވެސް އެބަ އޮތް.  

އޮތީ   އެ  އަޅުގަނޑު  ބަދަލެއްނުކުރާނަމޭ.  އަޅުގަނޑު  ނިންމުމެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ނިންމުމަކަށް،  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ، 

ދީފައޭ   އޮޕީނިއަން  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތަކަށް  އަމުރުވެރި  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ގުޅިގެން.  މައްސަލައާ  މި 

އެ   އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އިނގޭތޯ.  އަލުން  ބަލާށޭ  އޭތި  ހަމަ  ދެންނެވީ 

އެ ހަމަ  ބަދަލެއްނުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ނިންމުމެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ބޭއްވިން.    މައްސަލައިގައި  ހަމަ  އެގޮތުގައި  ނިންމުން 

ނުފޫޒު އައިއްސަ އޮތީ   ޗޭންޖެއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑުގެ އޮޕީނިއަނެއް. ދެން އަޅުގަނޑަށް  އެ  އިނގޭތޯ. ހަމަ އެގޮތަށް 

 ؟ސީދާ ހަމަ އެންމެ މަތީ ފަރާތުން ކަމަށްވީމަ ދެން ކޮންތަނަކަށްތޯ އަޅުގަނޑު ދާނީ. އެ ރިޕޯޓްކުރާނީ ކޮން ފަރާތަކަށްތޯ

 ؟ ކޮން ތާކަށްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިންހަތު

ރައްޔިތުންގެ   ނަމަވެސް  އޭ.ސީ.ސީއަށް  މިސާލަކަށް  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  މިއީ  ނިޒާމަކީ  ޤަބޫލުކުރާ  އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑު 

އެއީ   ދެން  ކަމަށް.  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  އައިއްސިއްޔާ  އެފަދައިން  ނުފޫޒެއް  އެ  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  އެ  ނަމަވެސް  މަޖިލީހަށް 

ވީނަމަ ކަމަށް  ފަރާތަކުން  މަތީ  ގޮތަކީ  ކިތަންމެ  އޮންނަ  ދެން  ކަމަށްވަނީނަމަ  ފޯރުވާ  ނުފޫޒު  ދެން  ނޫނިއްޔާ  ވެސް 
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އިސްތިޢުފާ ދިނުން. އެހެންވީމާ، ރެކޯޑުކޮށްފައި ނެތްކަމަށް ދެންނެވީމަ އަޅުގަނޑަށް އަނެންހެން މިވަގުތަށް ދެން ކުރަން  

 ހުރި ސުވާލު އެ ނިމުނީ އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްޒަތަތެރި މެންބަރު. މުޢިއްޒު.  ޝުކުރިއްޔާ އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި އެބަހުރި އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް ހަދަން ބުނެފަ. ދެން   62ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގައި  

އަޅުގަނޑު އެ މާއްދާ ކިޔައިލާނަން އިނގޭތޯ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ގޮތާއި ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ  

ސޫލުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލާ ބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގަވާއިދެއް ޓެކްސް ނެގުމާ  ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު

ދުވަސް   މަސް  ފެށިގެން ތިން  ތާރީޚުން  ތަޞްދީޤުކުރާ  ގާނޫނު  ގެނައުމުން  އިޞްލާޙު  އިދާރީ ގާނޫނުގެ އެއްވަނަ  ބެހޭ 

ސުވާ އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ހަދަންވާނެއެވެ.  ޓްރައިބިއުނަލުން  ގަވާއިދުތަކާއި  ތެރޭގައި  ހުރިހާ  ބުނާ  މި  މީގައި  ލަކީ 

 އުސޫލުތައް ހަދާފައިތޯ މިހާރު، މި ގާނޫނުގައި މި ބުނާ.   

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

އޮންނާނެ އިނގޭތޯ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދެއް. ދެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގަވާއިދެއް  އެ  އާދެ! ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މިހާރު  ން 

 ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ހަމަ ކުރިއަށް ދަނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މަސައްކަތްކުރަމުން ތި އައީ ދެއްތޯ. ދެން  އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލްގައި  5އަޅުގަނޑުގެ ދެވަނަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު 

އެއްވެސް ބަޔަކު ނުވަތަ އެއް ވެސް ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ބޭރުގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ތިޔަ ޓްރައިބިއުނަލަށް  

 ؟މާލީ އެހީއެއް ލިބިފައިވޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 



 2020  ނޮވެންބަރު  18                            ވަނަ ބައްދަލުވުން  62ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

92 

 

އެކަހަލަ އެހީއެއް ލިބިފައި އޮތް  އާދެ!   ނެތް އިނގޭތޯ. އެއްވެސް  ތިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައެއް 

 ކަމެއް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގަވާއިދެއްތޯ ކޮން  އެއީ  ހުރީ.  ހަދާފައޭ  ގަވާއިދެއް  އެޗް؟ ވިދާޅުވެއްޖެ  މި  އެއީ  މައްސަލަތައް  ނުވަތަ  ޕޮލިސީތޯ  .އާރު 

ކަމަކާ   ކޮން  ގަވާއިދެއް.  ހަދާފައިވާ  ރޭވުމަށްޓަކައި  އިންތިޒާމެއް  ޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށް  ބައްޓަންކޮށްގެން  ވަކިގޮތަކަށް 

 ؟އަދި އެ ސުވާލާ ގުޅިގެން ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ؟ ގުޅިގެން ހަދާފައި އޮތް ގަވާއިދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

ތި   އޮންނާނެ  ހަމަ  ތެރޭގައި  ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އިނގޭތޯ.  ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު 

 ބަޔާންކޮށްފަ.   ވިދާޅުވި ގޮތަށް މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ހަމަ އަވަސްކުރެވޭނެ ކަންކަން ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އެ   ފަނޑިޔާރު  ވަޑައިގެންނެވީމަ  ވަކީލު  ދައުލަތުގެ  ކޯޓަށް  ޖިނާޢީ  މި  އޮންނާނެ،  ވާހަކައެއް  ދައްކާ  ޕީ.ޖީއަކު  ކުރީގެ 

ލާއެކު ގޮސް ދެ ކުކުޅު ބިހާއި ދޮންކޭލާ ލައިގެން ސައި ބޮއެގެން އައިސް ދެން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަދެ ދަޢުވާ  ވަކީ

މީރާއާ   ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެން  ވާހަކަ.  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތް  ކޮންމެއަކަސް  ދެން  ހާޒިރުކޮށްގެން  މީހާ  ލިބޭ 

އާއި ކޮންވީނިއެންސް  މީހުންގެ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި    މަޝްވަރާކޮށްގެން  މި  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި  ބިޒީވުމާއި  މީހުން  އެ 

ހީވަނީ އަނެންހެން ކޮންކަމެއްހޭ ބަދަލު މިވީ އަސްލު.   އެއްޗެހި ކަނޑައަޅުއްވާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަށް  ތާވަލާއި  ވަގުތާއި 

ބޫލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ  އެއީ މީގައި ގޯހެއް އުޅޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ކުޑަކޮށް ހީވޭ އެބަ މީގައި، އަޅުގަނޑަށް ޤަ

 ފުށުއަރާ ކޮންމެވެސް ކަމެއް އުޅޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 
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އާދެ، އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ މައްސަލަތައް ޝެޑިއުލްކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މައްސަލައިގެ ދެ ޚަސްމުންނާއި ވެސް  

ވާހަކަ ދައްކާފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންވީނިއެންޓު ދުވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝެޑިއުލްކުރަނީ. ސަބަބަކީ އެ ބޭފުޅުންނަކީ  

 އިގަންނަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށްވާތީވެ.  ހަމަ އެހެން ކޯޓުތަކަށް ވެސް ވަޑަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މީހުންގެ   އެ  ތަނެއް،  މަސައްކަތްކުރާ  ކޮންވީނިއެންސަށް  ޚަސްމުންގެ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ޓްރައިބިއުނަލަކީ  ތިހެންވީމަ 

 ؟މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްތޯ ކޮންވީނިއެންސް ޓައިމުގައި އެ ގޮތަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

ބަލަންޖެހޭ   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ޝެޑިއުލްކުރާއިރު  މި  ހިޔަރިންގ  ނޫނީއްޔާ  ޓައިމެއް  ވެސް  ޓްރައިބިއުނަލުން  އާދެ! 

ދެއްތޯ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ ނޫނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ފްލެކްސިބަލް ނޫނީ ކޮންވީނިއެންޓް ޓައިމެއް. ބިކޯޒް އެ  

ސްމުންނަކީ ވެސް އެހެން ކޯޓުތަކަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާތީ  މީހުންނަކީ، އެ ދެ ފަރާތަކީ ވެސް ދެ ޚަ

ހަމަ   ބަލާފައި ދުރާލާ  ބޭފުޅުންނަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް  ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ ބިޒީ ޝެޑިއުލެއް ގެންގުޅުއްވާ  އެ 

ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން.. އެއީ ބައެއް ފަހަރަށް  އެ ބޭފުޅުންނާ ހަމަ އެހެން ޗެކްކޮށްފައި ދެ ފަރާތަށް ވެސް ހަމަ އެހެން  

ވަގުތަކަށް ނޫނީ ދުވަސް ވަރަކަށް ވެސް ވެގެންދޭ.  ހަމަ ޚަސްމުން އެބަ ހަމަ ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ މާލޭގައި ނޫޅުއްވާ 

ވެސް  ދުވަސްތައް  ތިއްބަވާ  ޗުއްޓީގައި  ހަމަ  މި  ލޯޔަރުން  ވަޑައިގަންނަވާ  މައްސަލަތަކަށް  ހަމަ  ދޭ    ނޫނިއްޔާމުން  ހަމަ 

 އިނގޭތޯ ޗުއްޓީ ނަންގަވައިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެގޮތަށް ބަލާފައި ހަމަ ޝެޑިއުލްކުރަނީ މައްސަލަތައް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ދިޔައިރު  ކުރަން  ވަކާލާތު  އަޅުގަނޑުމެން  ކޯޓަށް  ސިވިލް  ހަނދާންވޭ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  މި  އަޅުގަނޑު  ގައި 

ކޯޓުގައި.   ސުޕްރިމް  މިހާރު  ޝުޖޫން.  މަސައްކަތްކުރި  ގޮތުގައި  ޤާޟީއެއްގެ  އޭރުގައި  މިސާލަކަށް  ދަންނަވައިލާނަން 

ކުރިއަށް ދުރާލާ ތާވަލުކުރައްވާނެ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަހަށް އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް ތާވަލު ނުކުރެއްވެންވީ  

ހުރިހާ  ؟ ކީއްވެގެންތޯ މި  އެދި  ފަސްކުރަން  ނޫނިއްޔާ  ދުވަހު  ހާޒިރުވެވޭ  މައްސަލައެއްގައި  ކޮންމެހެން  ކީއްވެގެންތޯ 

ކުރިއަށް   މިގޮތަށް  އަސްލު.  ލަސްވަނީ  މި  ދެއްތޯ  އެހެންވެގެން  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  ދާން  ޙަޤީޤަތުގައި  ތެރެއިން  ކަމެއްގެ 

ޙަޤީޤަތުގައި  މައްސަލަތައް  ކީއްވެގެންތޯ  ނުގެންދެވެނީތާވަލުކުރެވިގެން  ކޮންމެހެން  ؟   ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު 



 2020  ނޮވެންބަރު  18                            ވަނަ ބައްދަލުވުން  62ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

94 

 

އިނގޭތޯ.   މައްސަލައެއް  ހަމަ  ލަސްވުމަކީ  ހޯދުމުގައި  އިންސާފު  މި  ދިއުމެކޭ  ޓްރައިބިއުނަލަކަށް  ދިއުމެކޭ  ކޯޓަކަށް 

 ؟ އެހެންވީމާ، މި ކީއްވެގެންތޯ ދުރާލާ ކުރިއަށް ތާވަލު ނުކުރެވެންވީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

މިހާރު ތަފާތު ދެއްތޯ. މި ކޯޓު ތަކުގައި ހަމަ މައްސަލަ ގެންދާ ގޮތާއި ޓްރައިބިއުނަލާ ތަފާތުތަކެއް ހުރޭ އިނގޭތޯ. އެ  

ތަފާތުތަކަކީ މިހާރު މި އެއް ފަރާތަކުން، އެއް ޕާޓީއަކުން ބޭނުންވެދާނެ މިސާލަކަށް ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހަޅަން ނޫނީ އެ  

ރީ އިނގޭތޯ  ބޭނުންވެދާނެ  އިންސާފުވެރިކޮށް  ވަގުތު  ހަމަ  މި  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ޓައިމެއް.  ޒަނަބަލް 

އެހެންވީމާ، ދުރާލާ ތިން   ދޭން.  ރީޒަނަބަލް ޓައިމް  ބޭނުންފުޅުވާ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެ 

  ނުވެދާނެތީ އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަކަށް ހަމަ... ހަތަރު ހިޔަރިންގ އެއްފަހަރާ ޝެޑިއުލްކުރުން އެހާ ބުއްދިވެރި ގޮތަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ކޭސަސްތޯ   ބައި  ކޭސް  އެ  ބޭސިސްކޮށް  އެޑްހޮކް  އަރބިޓްރަލީ  އެއީ  ލިޔެފަ.  ގަވާއިދެއްގައި  އޮވޭތޯ  ޓައިމް  ރީޒަނަބަލް 

ކަ ޓައިމް  ރީޒަނަބަލް  އޭގެ  ކޮބައިތޯ  އެ  ނިންމަނީ.  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ  މައްސަލަ  މިސާލަކަށް  ކޯއްޗެއްގައިތޯ  މުގައި 

 ؟ޖުޑިކޭޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ހިންގާނެ ގަވާއިދެއް އޮވޭތޯ އެކުލަވައިލާފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

އެ   ނޫނިއްޔާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  ބޭނުންފުޅުވާ  ހުށަހަޅުއްވަން  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ހަމަ  އޮން  ޑިޕެންޑެންސް  އިޓް  އާދެ! 

އާނ   ބޭފުޅުން  އެ  ހިޔަރިންގ  މިހާރު  ޑިޕެންޑުވަނީ.  ޓައިމް  ރީޒަނަބަލް  އެ  އިނގޭތޯ  ގޮތުން  ޑޮކިއުމެންޓެއްގެ 

 ވިދާޅުވެދާނެ.... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   މިސާލަކަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ،  ޑޮކިއުމަންޓް  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވަނީ.  ތި  ނޯވޭތޯ  ގަވާއިދެއް  ވަކި 

އިޖުރާއަތްތަކުގައި އެބަހުރޭ ލިޔެފައި މިސާލަކަށް މިވެނި ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހުށަހަޅަން  

އޭރުގައި  ޖެހޭނެ ހުށަ،  އެ  ލިބެނީ  މި  ފުރުޞަތު  ހުށަހަޅަން  ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުށަނާޅައިފި  ވަގުތު  އެ  އެއީ  އޭ. 
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ހުށަނޭޅުނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް އެ ޝަރީޢަތުގެ އެ މައްސަލަ ބަލަން ތިބި ބަޔަކަށް ޕްރޫވްކޮށް ދިނީމަ.  

 ޓެއް ނޯންނަނީތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ލިޔެފައި އޮތް ޑޮކިއުމަން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

އެ   އިނގޭތޯ  ހިޔަރިންގގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެންގެ.  ނޯވޭ  ޑޮކިއުމަންޓެއް  އޮންނަ  ލިޔެފައި 

 މުއްދަތު... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މިންހަތަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ކީއްވެގެންތޯ  ދަންނަވަނީ.  މި  މަޑުކޮށްލާށޭ  އަޅުގަނޑު  ލިބުނީމަ  ޖަވާބު  އަޅުގަނޑުގެ  އެ 

ވެސް އަންނާނީ  ؟ އިތުބާރުކުރަންވީ ޚަސްމެއްގެ ގޮތުގައި  އިނގޭތޯ. މި  ދަ ސްޓޭޓް  ބައި  މިންހަތު ޔޫ ވިލް ބީ ޕެއިޑް 

ދައުލަ އަންނާނެ.  ނުވަތަ  ސްޓޭޓުން  އޮފީހެއްގައި  ނުވަތަ  ވުޒާރާއެއް  ދައުލަތުގެ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ތުގެ 

އަންނަ   ދެކޮޅަށް  ދައުލަތާއި  ނުވަތަ  ދެކޮޅަށް  ދައުލަތާއި  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރަނީ.  ތި  ޓްރައިބިއުނަލްގައިތާ 

 ބޫލުކުރަންވީ.  މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމަށް ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޤަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

އެއީ އަޅުގަނޑު އަދި މިހާ ތަނަކަށް މިހާރު ފައިވް އިޔަރޒްވަނީ މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި އަޅުގަނޑުގެ ޓަރމް ހަމަވަނީ މި  

އިންޓަރގްރިޓީ   ކަހަލަ  އެއްވެސް  ކަހަލަ،  އެއްވެސް  ނޯންނާނެ  އަދި  މިހާތަނަކަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ވީކްގައި.  އަންނަ 

އަޅުގަނޑަކަށް ޖެހިފައެއް.  ދެންނެވި    މައްސަލައެއް  މި  އެހެންވީމާ،  ނޯންނާނެ.  ފޯރުވިފައެއް  ނުފޫޒެއް  އެއްވެސް 

ދިސް   ޓު  އެލިޖިބަލް  އެމް  އައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  ސަބަބުތަކަށް 

 ޕޯސްޓު އަސްލު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ދައުލަތާއި ޚަސްމަކާ އިނގޭތޯ މިސާލަކަށް މީރާ އާއި ނުވަތަ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި މި އުފެދޭ މައްސަލައެއްގައި ޓެކުހާ ބެހޭ  

ގާނޫނުން މާނަ ކުރުމުގައި މި ވަކި ސާފުކޮށް ނެތް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ކާކަން ފޭވަރވާ  

 ؟ ގޮތަށްތޯ އެ މާނަކުރައްވަނީ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

ވަކި ފަރާތަކަށް ފޭވަރ ވާ ގޮތަކަށް ނޫން އިނގޭތޯ މާނަކުރާނީ. މިހާރު މިސާލަކަށް ބައެއް އާދެ! ޓެކްސް ގާނޫނުތަކުގައި  

ބިގުއަސްކޮށް ހުންނަ ހަމަ އެހާ  ބައެއް ގާނޫނުތައް ނޫނިއްޔާ ބައެއް މާއްދާތައް ހުރޭ ތަންކޮޅެއް އެމްބިގުއިޓީ ދެއްތޯ އެމް

ބަލަނީ   މި  ދެން  ޓަކައި  މާނަކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތުގައި  އެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ހުރޭ  މާއްދާތައް  ނޫން  ސާފު 

ފޭވަރއެއް،   ދެން  ހާލަތްތަކުގައި.  އެ  ރިފަރކުރާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނަށް  ބަޔާންކުރާ  ހަމަތައް  މާނަކުރުމުގެ 

ފޭވަ  ވަރަށް  މައްސަލައެއްގައި  ބަލާނީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތަކަށް،  އެއްވެސް  ދެއްތޯ  ކުރަން  ނުއެއް  ރއެއް 

 އިމްޕާޝަލްކޮށް އެ މައްސަލަތައް ގެންދެވޭތޯ ހަމަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ފިޓް އޮފް ޓައުޓް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް  އެހެން މި ދެންނެވީ ހަމަ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ހަމަ ގައިމުވެސް ބެނެ

ފަރާތަށް. ދައުލަތަކަށް ނޫން ދެނީކީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ހަމަ   މި ދަނީ މައްސަލަ ރައްދުވާ 

 ؟ ޓެކްސްގެ މައްސަލަތަކުގައި މި ކޮން ގޮތަކަށްތޯއޭ ޢަމަލުކުރައްވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

ޓެކްސް   އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ޕޭޔަރގެ  ޓެކްސް  އޮންނަނީ  މަސްލަޙަތު  މި  ބޮޑަށް  މައްސަލަތަކަށް  ޓެކްސްގެ  ދެން 

ޓެކްސްގެ   މި  މަސްލަޙަތު  ބޭފުޅާގެ  އެ  ޕޭޔަރ  ޓެކްސް  އެ  އެއީ  ބަލަންޖެހޭނީ.  ބޮޑަށް  އަސްލުގައި  ޕޭޔަރއަށް 

 ކުގައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ބަލައިގެން ހަމަ.  މައްސަލަތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އަމިއްލަ   އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަށް  ހުރިކަން  ކިޔަވާވިދާޅުވެފައި  ވެސް  ޝަރީޢާ  އަދި  ވެސް  ބޭފުޅެއްވީމަ  ގާނޫނީ 

މް ދީނުގައި މި އޮންނަނީ މުސްލިމް މީހާގެ ނުވަތަ އިންސާނުންގެ މުދަލާއި މި  މަޢުލޫމާތުން އިނގޭތީވެ. މިހާރު އިސްލާ

އެއްވެސް   އެހެންވީމާ،  ތެރޭގައި.  ތަކެތީގެ  ޙުރުމަތްތެރިކުރެވިގެންވާ  އޮންނަނީ  މި  ފުރާނައަށް  ލެޔާއި  އަބުރާއި 

ހެންވީމާ، ދައުލަތަށް ކީއްވެގެންތޯ  މުސްލިމެއްގެ މުދާ އެ މީހެއްގެ ނުޤަބޫލުގައި ނެގިގެން ނުވާނެ ކަމަށް މި އޮންނަނީ. އެ
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ލިބިދޭންވީ ކީއްވެގެންތޯ   އެ މުދާ ނެގުމުގެ ބާރު  ކޮންމެހެން އެ ބާރު ލިބެންވީ އެ ޓެކްސް ދައްކާ މީހާގެ ނުޤަބޫލުގައި 

 ؟ ދައުލަތަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު އިއްޒަތު  ޙަފާޠިމަތު މިން އަލްއުސްތާޛާ 

އާދެ، ދައުލަތުން މި ޓެކްސް ނަގަނީ ޓެކްސް ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ދެއްތޯ. ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން މި ޓެކްސް ނެގެނީ.  

ދެން މީކީ ރައްޔިތުންގެ ނުޤަބޫލުގައި ނޫނީ ނަގާ ޓެކުހެއް ކަމަކަށެއް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ބިކޯޒް މި ޓެކްސް  

 ޔިތުންގެ މަންފާއަށް. ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއަށް. މި ނެގެނީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ރައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބައޮތްތޯ ސުވާލެއް  މެންބަރެއްގެ  އިތުރު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ހީވަނީ  ؟ އިތުރު،  އަޅުގަނޑަށް 

އް ވެސް ލިބިއްޖެހެން. އެހެންވުމާއެކުގައި  މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ހުރި ސުވާލުތައް ދަންނަވާލެވިއްޖެހެން އަދި ޖަވާބުތަ

އެއީ   ދެއްތޯ.  ޝަރީފް  ހުސާމް  އަލްފާޟިލް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ވަކިވެލާނަން  އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު 

ގެންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  މި  ވަޑައިގެން. އަޅުގަނޑުމެން  ރެފަރަލެއްގެ ގޮތުގައި  ޖަލީލްގެ  ޒައިދާން  ޙުސައިން    އަލްފާޟިލް 

ދެންނެވި   މި  ތެރެއިން  އޭގެ  އިންޓަރވިއު.  ބޭފުޅުންގެ  ކުރިމަތިލައްވާ  މެންބަރުކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް 

ގަވާއިދު   އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން.  ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ  ގޮތުގައި  ރެފަރަލެއްގެ  ބޭފުޅާގެ 

ސުވާލު ޖުމްލަ  މުޅި  ޖުމްލަ،  އަޅުގަނޑުމެން ތަންދޭގޮތުން  މިނިޓު.  ފަސް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ  އެކުގައި  ޖަވާބާ  ތަކާއި 

ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލްގެ އިންޓަރގްރިޓީ އާއި ކޭޕަބިލިޓީއާ މިކަންކަމާ މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުރި މިންވަރަކުން ވިޔަސް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން    ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަސައްވުރެއް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ގާތްކަން

އެ   ގޮތަކަށް  ލިބޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް  ތަޖުރިބާތަކަށް ބައްލަވާއިރުގައި އެކަހަލަ އައިޑިއާއެއް  ކުރެވިފައި ހުރި 

ފުރުޞަތު   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބައްޓަންކުރެއްވުމަށް.  ވާހަކަފުޅު  އެގޮތަށް  އަދި  ހުޅުވާލަން  ސުވާލުތަކާ 

 އިނގޭތޯ. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހުސާމް ޝަރީފްهللا ޢަބްދު

ހުސާމް ޝަރީފް. އަޅުގަނޑު މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ޓެކްސް  هللا ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ ޢަބްދު

އަޅުގަނޑު   ގާތްގަނޑަކަށް  ގޮތުގައި.  ވެއްޖެ  5ޕްރެކްޓިޝަނަރއެއްގެ  ޕްރެކްޓިސްގައި    އަހަރު  ޕްރައިވެޓް  އަޅުގަނޑު 
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ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް މީރާގެ ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް    2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2010އުޅޭތާ. ދެން އަޅުގަނޑު  

އިތުރުން   އޭގެ  މަސައްކަތްކުރިން.  އަޅުގަނޑު    2018ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  ދުވަސް  އަހަރެންހާ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 

ޔުނިޓުގައި.  މަސައްކަތްކު ޕޮލިސީ  ގޮތުގައި.  ސެކްރެޓަރީއެއްގެ  އަންޑަރ  އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރިން 

ވަނަ އަހަރު. ޒައިދާން މީރާގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށި    2013އަޅުގަނޑަށް ޒައިދާންއާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ފެށީ  

އަޅުގަ ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް  ޒައިދާންއާ އެއްކޮށް ވަރަށް ކްލޯޒްލީ މަސައްކަތް އެބަ  ހިސާބުން. އެ ހިސާބުން  ނޑަށް 

ލިޓިގޭޝަނާއި   ޓެކްސް  އަޅުގަނޑަށް  މަސައްކަތްތަކުގައި  ޒައިދާންގެ  ހިސާބަށް  މިއަދާ  ވެސް  ފެށިގެން  އޭރުން  ކުރެވޭ. 

މިރާގެ ފަރާތުން ޓެކްސް    ޓެކްސް އެޑްވައިޒަރީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިންވޯލްވްވެގެން މަސައްކަތްކުރެވިފައި ހުންނާނީ. އެއީ

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވާކާލާތުކުރުމާއި އަދި ހައި ކޯޓުގައި އާއި ސުޕްރިމް ކޯޓުގައި ވެސް ޒައިދާންގެ މަސައްކަތްތައް  

އަޅުގަނޑު އެބަ މަސައްކަތްކުރަން   ޕްރައިވެޓް ޕްރެކްޓިސްގައި މިހާރު  ފެނިފައި ހުރީ. ހަމަ އޭގެ އިތުރުން  އަޅުގަނޑަށް 

އެބަ  ޒައިދާ އަޅުގަނޑުމެން  އެޑްވައިޒަރީގައި  ދެން  އެޑްވައިޒަރީގައި.  އަދި  ލިޓިގޭޝަން  ޓެކްސް  އެއްކޮށް  ންއާ 

މަސައްކަތްކުރަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޒައިދާންއާ އެއްކޮށް ވަރަށް ކްލޯޒްލީ މަސައްކަތްކުރެވިފައި ހުންނާނީ ވަރަށް ހައިލީ  

ޓްރާންސެކްޝަންތަކު ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް  ޒައިދާން ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރީ  ކޮންޓެންޝަސް  ގައި އެޑްވައިޒަރީގައި. އަޅުގަނޑަށް 

ވަރަށް ބޮޑަށް ރިސަރޗްކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި. ޚާއްޞަކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެކްސޭޝަނަކީ ޒައިދާން ވަރަށް ބޮޑަށް  

އެ ކުރާ  އެޕްލައި  އެއްކޮށް  އިންޓްރެސްޓާ  ގޮތުގައި  ހުރި  ފާހަގަކުރެވިފައި  ރިސަރޗްކުރާ  އަޅުގަނޑަށް  އަދި  އްޗެއް. 

ވަރަކަށް އަހަރުވީއިރު އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް    10އެއްޗެއް. އެހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގައި  

އިމްޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން   ވަރަކަށް  އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމެއް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ކޮންމެވެސް 

ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި  ގާނޫނުތަ އެހެން  ނުވަތަ  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން  މާނަކުރުމުގައި  ނުވަތަ  ކުރުމުގައި  އެޕްލައި  އް 

ޢަމަލުކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ. މިދެންނެވި އެންގަލުން އަޅުގަނޑަށް ޒައިދާންއާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވިފައި ހުންނާނީ. އޭގެ  

މަލުކުރަން ފެށި އިންކަމް ޓެކްސް ގާނޫނާއި އަދި މީގެ ކުރީގައި ފާސްކުރެވުނު  ތެރޭގައި މި އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި ޢަ

އެއްކޮށް   ޒައިދާންއާ  އަޅުގަނޑުމެން  ރިސަރޗްގައި  އާއި  ޑްރާފްޓިންގ  މި  ގަވާއިދުގެ  އަދި  ގާނޫނު  ޖީ.އެސް.ޓީ  އެހެން 

ޑަށް ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީނާ އެއްކޮށް އެ  މަސައްކަތް ކުރިން. ޒައިދާން އިޒް އަ މޭން އޮފް ޕްރިންސިޕަލް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނ

ޒައިދާން   ފޭވަރ  އޮފް  ފިއަރ  އައުޓް  ވިތް  އާއި  އިންޓަރގްރިޓީ  އަރުވާނަން.  ޔަޤީންކަން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވާހަކަ 

ޒައިދާން   އެބައޮތް  ޔަޤީންކަން  އަޅުގަނޑަށް  ލިބިއްޖިއްޔާ  ފުރުޞަތު  އެ  ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރެއްގެ 

މަށް. ދެން އޭގެ އިތުރުން ޒައިދާނަކީ ގޮތުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެން  މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަ

މި ދެންނެވީ ބައެއްފަހަރު އަޅުގަނޑާއި ޒައިދާންއާ އޮޕީނިއަންގެ ގޮތުން ތަފާތުވެދާނެ. އަޅުގަނޑުގެ އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން  
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އެހެ ނުވެދާނެ.  އެއްގޮތް  އިންޓަރޕްރިޓޭޝަނާ  އެ  ޒައިދާންގެ  ޒައިދާން  ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑަށްވީތީކީ  ންނަމަވެސް، 

ޒައިދާންގެ ޕްރިންސިޕަލް ބަދަލެއް ނުކުރައްވާ. އިފް ހީ ހޭޒް އަ ގުޑް ރީޒަން ހީ ވިލް ހޯލްޑް އޮން ޓު އިޓް. އަޅުގަނޑު  

އެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ އެއީ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ނުވަތަ މުހިންމު ސިފަ

 ހީވަނީ. މެންބަރުންގެ އިތުރު ސުވާލެއް އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑު ޖަވާބުދޭނަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މެންބަރުންގެ ސުވާލަށް ހުށަހަޅާލަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

 ؟ހުސާމް ޝަރީފާއި ޒައިދާންއާ ދެބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވަނީ މީރާގައި ދެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހުސާމް ޝަރީފްهللا ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރު މިރާގައި މަސައްކަތްކުރިން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު މީރާގައި އުޅުނުއިރާއި    2013ރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކު

ޒައިދާން އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ދުވަސްގަނޑެއްގައި މީރާގައި މަސައްކަތްކުރިން. ދެން އަޅުގަނޑު  

ފެށިގެން   ހިސާބުން  ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން    2015މީރާއިން ވަކިވި  އަންނަނީ    2ވަނަ އަހަރުން  މީހުން އެއްކޮށް މި 

ދެ    2016 އެހެންވީމާ،  ފެށީ.  މަސައްކަތްކުރަން  ޕްރެކްޓިސްގައި  ޕްރައިވެޓް  އަޅުގަނޑަށް  އެއްކޮށް  ޒައިދާންއާ  ގައި 

 ސައިޑުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ޒައިދާންއާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވިފައި ހުރީ. 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ދިމާލަކަށް   އެއްވެސް  ފާހަގަކުރެއްވުނުތޯ  ކުރައްވާއިރުގައި  ވޯކް  އެކުގައި  ދަންނަވައިލާނަން.  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑުގެ 

 ؟އޮފިޝަލް ކޮމްޕްލެއިންޓެއް ޒައިދާނާ މެދުގައި ހުށަހެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭތޯ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުސާމް ޝަރީފްهللا ޢަބްދު
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ވެސް   ކުރީގައި  އަޅުގަނޑު  ނެތް. ދެން  ހުށަހެޅިފައެއް  ޒައިދާންގެ ޝަކުވާއެއް  އެއްވެސްކަހަލަ  އެނގިގެން  އަޅުގަނޑަށް 

ދެންނެވިހެން ޒައިދާނަކީ ހަމަ ވަރަށް އިންޓަރގްރިޓީ ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ އެގޮތުގައި  

 ރފޯމް ވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް. ޒައިދާން ޕަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 ؟ކުރެއްވިނަމަ އެ ދަތުރުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެއް ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ؟ ޒައިދާންއާއެކީ ދިގު ދަތުރެއް ކުރެއްވިންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހުސާމް ޝަރީފްهللا ޢަބްދު

ޒައިދާންއާއެކީ ދަތުރު ވެސް ކުރެވިފައި ހުންނާނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރެއް ކުރިން    އަޅުގަނޑަށް

ވޯކްގައި   ޓީމް  ޒައިދާނަކީ  ފާހަގަކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދަތުރެއް.  ޓީމް  ގޮތުގައި،  ދަތުރެއްގެ  އޮފީސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގުޅިގެން އެއްކޮށް  މީހުންނާ  ގިނަ  ބޮޑަށް  ހަމަ    ވަރަށް  އަދި  މީހެއް.  ވެސް  މަޖާ  ގޮތުގައި.  މީހެއްގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

 ސޭމްޓައިމް ވަރަށް ސީރިއަސް ވެސް މީހެއް ޒައިދާނަކީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން   ލިބިއްޖެ.  މަޢުލޫމާތު  ގިނަ  ވަރަށް  އެދިޔައީ  ވެސް  ވަގުތުކޮޅު  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑަ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް.  އޮތްހެން  ސުވާލެއް  އެއްވެސް  މެންބަރަކު  އިތުރު  ނުވޭ  ހިއެއް  ކަށް 

عليكم)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(     ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވެވުނީ ރެފަރަލާ ؟ ދެއްތޯޖަލީލް  އިދާން  ޙުސައިން ޒަ  السالم 

ގެ  މިނިޓު  10ލާނަން  އި ވެސް ދަންނަވަ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަގުތުތައް ނުނަގާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބައްދަލުކުރެވިއްޖެ.  

ހިއްސާކޮށްލުމަށް   މަޢުލޫމާތެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ހިއްސާކޮށްލަން  ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ  ފުރުޞަތެއް 

 ރުޞަތު އަރުވާނަން ސުވާލު ދަންނަވާލުމަށް.ފާކާ އެކުގައި. އޭގެފަހުން ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް ފުތަޢާރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ދެއްވީތީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ފުރަތަމަކަމަކަށް  އެންމެ   `

އަޅުގަނޑުގެ ސީ ޖަލީލް.  ޒައިދާން  އަޅުގަނޑަކީ  ބަލާލީމަ  .ޝުކުރުވެރިވަން.  އަޅުގަނޑަކީ  ވީ  ފަދައިން  އެނގިލައްވާނެ 

އަދާކުރަމުންދާ ސީނިއަރ އެސޯސިއޭޓެއް. ދެން މައިގަނޑު  .ޓީ.މިހާރު ސީ ކިޔާ ލޯ ފާމެއްގެ ވަޒީފާ  އޯ ސްޓްރެޓެޖީސް 
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ސީ މި  ތަޖުރިބާ .ގޮތެއްގައި  އަޅުގަނޑުގެ  އޮންނާނެ  ކޮށްފައި  ވީގައި  ހަޔާތުގައި  މަސައްކަތު  މައިގަނޑު    އާއި  ހުރި 

އޭގެމަސައްކަތްތަ މިހާރު    7ތެރެއިން    އް.  އަޅުގަނޑު  ދާއިރާގައި  މި  ޓެކްސްގެ  މިވަނީ  މުއްދަތެއް  އަހަރުގެ 

ގައި   2013ބަރ ންމަސައްކަތްކުރާތާ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޓެކްސްގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ފަށާފައި އޮންނާނީ ސެޕްޓެ

އޮފިސަރެއްގެ   ސީނިއަރ  ސެސިއިހަމީރާގެ  ސަރވިސް  ލީގަލް  ގޮތެއްގައި  އްޔަތުން  މައިގަނޑު  ދެން  ކްޝަންގައި. 

ޓްރައިބިއުނަލްގަ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ތަމްސީލްކޮށް  މީރާ  ފަރާތުން  މީރާގެ  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކޮށްފައިއޮތް  އި  ޔާއަޅުގަނޑު 

ހައި ކޯޓު އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މީރާގެ    ،އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތައް ސިވިލް ކޯޓުޔާޓްރައިބިއުނަލްގަ  މަންޓްއެމްޕްލޯއި

ތަމްސީލު  މީރާ  ލިޔެކިފަރާތުން  އެކި  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ކޯޓަށް  އެއްޗެއުކޮށްގެން  މިފަދަ  ބަޔާންތަކާއި  ހި  ންތަކާއި 

ކަށް  ކަމަ  ކުރުމާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓު

ކޮށްފައި އި އަލިއަޅުވަ މީރާގައި  ޓްރައިބިއުނަލްގައި    ލާނަން  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ހުރި 

މީރާގެ    ކޮށްފައި ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  އެގޮތުން  ތަޖުރިބާތައް.  އޮތް 

މަރުޙަލާ ވަކި  ކިޔާ  ޓެކްސް އޮބްޖެކްޝަން  މެދުވެރިކޮށް  ނިންމުންތައް    އެއް  ނިންމާ  އެ  މީރާއިން  ފަރާތްތައް  ދައްކާ 

މިޟްއިޢުތިރާ މަގުފަހިވެގެން  ދިއުމުގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ކުރުމަށްފަހު  މީރާގެ      އެގޮތުން  ދަނީ. 

ސެކްޝަނާ ސަރވިސް  ލީގަލް  ގާތްކޮށް  ވަރަށް  އެއްކޮށް  ސެކްޝަނާ  ސަރވިސް  އެއްކޮށް  އޮބްޖެކްޝަން   

ން މި ހުށަހަޅާ ނުކުތާތައް ދިރާސާކޮށްފައި އެއާއި ގުޅޭގޮތުން މީރާއިން  މަސައްކަތްކޮށްގެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު

ދޭންޖެހޭ  ރައްދު  ތައްޔާރުކުރުމަށް    އެއަށް  މި  ރިޕޯޓު  ރިވިއު  އޮބްޖެކްޝަން  އެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާފައި  ގޮތަށް 

އިތުރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ދިއުމަށްފަހު ވެސް ލީގަލް ސަރިވިސް    އޭގެމިވަނީ. އަދި    އެހީތެރި

މި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ވޯކްކޮށްގެން  އެއްކޮށް  ވަކީލުންނާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތުން  ލަނީ    ސެކްޝަންގެ 

އަޅުގަނޑު ކޮށްފައި އޮތް ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން އެ    ން މީރާގައިރުއިތު   މީރާގެ އެ ޕޮޒިޝަން ޑިފެންޑްކުރަން. އަދި އޭގެ

އޭގެ  އަދި  އަންނަ   މައްސަލަތަކާއި  ބައްޓަންވެގެން  މައްސަލަތައް  އެ  މީރާގެ  މިހާރު    އިތުރުން  ފުދޭވަރަކަށް  ގޮތަށް 

ފެށި  ވެސް އޮންނާނެ. އޭގެ  ފެމެލިއަރވެފައި  އޮޑިޓަކުން  ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގެން މި  ތެރެއިން 

ވެސް މައްސަލަތައް ދާއިރު އެކަން، މައްސަލަތައް    އުފެދޭ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެއާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހަމައަށް

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޓެކްސް އެޕީލް    އިބިނާވާގޮތާއި އޭގަ

ހައި ވެސް    ޓްރައިބިއުނަލުން  ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރާ  ވަކިން  އޭގައި  ދާއިރު  މައްސަލަތައް  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ކޯޓުން 

އަދާކުރު ވަޒީފާ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އެއާއިއެއްކޮށް  ހުންނާނީ.  ފެމެލިއަރވެފައި  ފުދޭވަރަކަށް  ތަނަކީ    މުންދާއަޅުގަނޑަށް 

ދެންނެވި .ޓީ.ސީ ދެންމެ  ސްޓްރެޓެޖީސް  އެތަނުގައި   އޯ  މި   ފަދައިން.  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ގޮތެއްގައި  ކުރާ    މައިގަނޑު 
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އެޕީލް   ޓެކްސް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  އެޑްވައިޒަރީއާ  ކްލަޔަންޓް  މަސައްކަތް.  އެޑްވައިޒަރީގެ  ކްލަޔަންޓް  މަސައްކަތަކީ 

ތަމްސީލު ކްލަޔަންޓުންތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭގެ ޓްރައިބިއުނަލުން  މަސައްކަތް.  ކްލަޔަ  ކުރުމުގެ  ންޓް  ތެރޭގައި 

އާއި ލީގަލް    އުޅެނީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓުންނާއި އެޑްވައިޒަރީ   އެޑްވައިޒަރީގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު މި 

މަސައްކަތުގަ ދިނުމުގެ  ލަފާ  ކޮމްޕްލައިންސްގެ  ރެގިއުލޭޓަރީ  އޭގެޔާއާއި  އަދި  ލާ    އި  މި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އިތުރުން 

ނޭޝަނަލް އިޝޫސްތައް ނޫނިއްޔާ ކްރޮސް ބޯޑަރ ޓްރާންސެކްޝަންގައި  ރއްގައި އިންޓަ މައްސަލަތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެ

އެފަދަ    މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ   ތައްޔާރުކުރުމާއި  ބަޔާންތައް  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  އެހީތެރިކަން  ބަޔާންތަކުގައި 

އުޅޭ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން    ނުންވޭ މިހާރު މިއަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ  ،މަސައްކަތްތައް. އެހެންވީމާ

ގުޅިގެން   އިޝޫސްއަށް. އެއާއި  ޓެކްސް  އެބަވޭ ކޮންޓެސްޓުއަލް  އެކްސްޕޯސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  ވަކިން  މިހާރު 

ތްތަކަށް  ޢައަޅުގަނޑުމެން އޮނާނެ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސެމިނާތައް ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށާއި ބައެއް ސިނާ

ތައްޔާރުކުރަމުންދާއިރު   ކޮންޓެންޓް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރިއާސްތަކަށް  އެކަހަލަ  ބާއްވާފަ. ދެން  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ވަކިން 

އިންޓަ އެކަމަކު  ނޫން.  ދިމާވާގޮތަކަށް  މައްސަލަތައް  ރާއްޖޭގެ  ހަމައެކަނި  ބަލަނީ  އެ ރމި  ދާއިރާގައި    ނޭޝަނަލް 

އެ އިޝޫސްތައް ސޯލްވްކުރުމަށް މިހާރު އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަކީ  ކަންތައްތައް ކިހިނެއްތޯ އަސްލު  

އެހެންވީމާ ޕްރެކްޓިސްއަށް  ،ކޮބައިކަން.  ބެސްޓް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ބޮޑަށް    އެގޮތަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

މިނާތަކެއް ވެސް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން  ބަލައިގެން މިކަހަލަ ކޮންޓެންޝަސް އިޝޫސްއަށް ހަމަ ވަކިން ހަމައެކަނި މި ސެ

އޭގެ އޭގެ  އަދި  އަދި  ޕަބްލިކޭޝަންސްއާ  ތައްޔާރުކުރަން.   އިތުރުން  ވެސް  އާޓިކަލްސް  އެފަދަ  އެހެން  އިތުރުން 

ކަންތައް ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއީ ދެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން   އެ   ،އެހެންވީމާ

 ކުރާ ކަންތައް.   ތުގައި މި މަސައްކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.   !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މޯރަލީ   އެންޑް  ހުރިކަމަށް  އެތިކަލީ  ތަފާތެއް  އެއްވެސް  އިވޭޝަނާ  ޓެކްސް  އެވޮއިޑެންސާއި  ޓެކްސް  ސްޕީކިންގ 

 ؟ޤަބޫލުކުރަންތޯ

 



 2020  ނޮވެންބަރު  18                            ވަނަ ބައްދަލުވުން  62ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

103 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

ތި އިނގޭތޯ  ސުވާލެއް  ރަނގަޅު  އެއްވެސް   ވަރަށް  މިދޭތީގައި  އިވޭޝަނާ  ޓެކްސް  އެވޮއިޑެންސާއި  ޓެކްސް    ކުރެއްވީ. 

  ލް ތަފާތެއް އޮތްތޯ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޓެކްސް އެވޮއިޑެންސް ބޮޑަށް ބައްޓަންވެފައި މި ކަހަލަ އެތިކަލް ނޫނީ މޯރަ

އިންނަނީ ގާނޫނުން މި ދޭ މަންފާތައް މި ތަރުތީބުކުރެވެނީ ވަކި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އޮންނަ  

މެނިފެސްޓް ޓެކުހުގާނޫނީ  ދައްކަންޖެހޭ  ބޭނުންކޮށްގެން  އޭގެ ތައް  އިވޭޝަނަކީ  ދަށްކުރުން.  ބޮދަށް  އެންމެ  މިންވަރު    ގެ 

މީހެއްގެ ޢަމަލުން އެމީހެއްގެ    ޒާތުގައި ގާނޫނުން ތަޖުރީމްކޮށްފައި މިހުރި ކުށްތައް އެކުރުމަށް އެމީހަކު ނިޔަތްގަނެގެން އެ 

ސް މޯރަލް  އަ  ފްރޮމް  ސްޕީކިންގ  ސްޓްރިކްޓްލީ  އެގޮތުން  މިއީ.  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޕޮއިންޓް،  ޓޭންޑް  ނިޔަތުން 

އެވޮއިޑެންސަކީ އިޓްސް ޕްރޮބަބްލީ ތަންކޮޅެއް ޕްރިވިލެޖް މީހުންނަށް ކަންނޭނގޭ އެވޮއިޑެންސްގެ މި އުކުޅުތައް އަސްލު  

މީހަކަށް  މުއްސަނދި  ފްރޮމް،  ޑިސްޓިންކްޓް  ނެސެސަރިލީ  ނޮޓް  އިވޭޝަނަކީ  ލިބެނީ.  ފުރުޞަތު  ފަޤީރު    މި  ވިޔަސް 

ކުށެއް ކުރުން ވެސް ހަމަ އެކަށީގެންވޭ. އެގޮތުން މޯރަލީ ސްޕީކިންގ  މީހަކަށް  ވިޔަސް އެ   މީހަކަށް އިވޭޝަންގެ   ހަމަ 

އިވޭޝަނަކީ    ،އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް  އެވޮއިޑެންސް ކަންނޭނގޭ އެގޮތަށް އެހާ އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން އުސޫލަކަށް މި

ހުރި    ކަކީ ގާނޫނުން ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން މަނާކޮށްފައި އޭގެ ޒާތުގައި ކްރިމިނަލައިޒްކޮށްފައި ކަމަށްވާތީ އޭގައި ހުރި ކުށްތަ

ވޯސް    ،ކަންތަކެއް. އެހެންވީމާ ދަ  ޕްރޮބަބްލީ ބީ  ވިލް  އިވޭޝަން  މޯރަލީ ސްޕީކިންގ އޯލްސޯ  އެންޑް  އެތިކަލީ  އެއަށް 

 އައުޓް އޮފް ދަ ޓޫ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ހޮވިއްޖެ ޕޮއިންޓް   ކަމަށް   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ސްޓޭންޑް  މޯރަލް  ތި  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަތައް  ވިއު    ވާނަމަ  އޮފް 

 ؟ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރައްވާނަންތޯ؟ ކިހާވަރަކަށް މައްސަލަތަކުގައި ތަޠްބީޤް ކުރައްވާނަންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

މީހެއްގެ ޢަމަލުތަކުން އަސްލު    ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއް އިނގޭތޯ ތި ކުރެއްވީ. މޯރަލީ ސްޕީކިންގ އެ  އަނެއްކާ

ހުރިހާ ސިފަތަކެއް މި ފެންނަނީ. އެގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވެސް    ގްރިޓީ އާއި މިރ އިންޓަ  މީހެއްގެ   އެ

ވެސް ހަމަ   އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ މައްސަލަތައް، ދެ ފަރާތައް ވެސް މީގައި އެންމެ އިންޓްރެސްޓް ބޮޑީ ދެ ފަރާތައް 

ގޮތަކަށް   ނިންމޭކަހަލަ  މައްސަލަތައް  ސްޕީކިންގ  އަވަހަށް  ޕްރެޓިކަލީ  އެކަމަކު  އިންތިޒާމްވެގެންދިއުން.  ކަންތައްތައް 

އެހެންނަމަވެސް ކަންދިމާނުވެދާނެ.  އެގޮތަށް  މުހިންމު   އިމީގަ  ،ބައެއްފަހަރު  އޮންނަނީ    ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  މި  ކަމަކަށް 
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 ކަހަލަގޮތަކަށް އިންތިޒާމް އޮތުމަކީ  ފަރާތަކަށް ފަސޭހަވާނެ  ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ އެ   އްސަމައްސަލަތައް ދިގުލައިގެން ގޮ 

މި ޓްރައިބިއުނަލް ގާއިމްވެފައި  އެޕީލް  ނޫން. ޓެކްސް  ތަންދޭކަމެއް  ވެސް  ގާނޫނުން  ދެކޭގޮތުގައި  އޮންނަނީ    އަޅުގަނޑު 

މި މިގޮތަށް    މީރާގެ  މީރާގެ  އެއްޗަކީ  ބޭނުންވާ  ދައްކާލަން  އަޅުގަނޑު  މަރުޙަލާގައި  މި  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ބުނާ 

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ޓްރައިބިއުނަލަށް    ކަމަށް  ނިންމުންތައް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވެއްޖިއްޔާމުން ޓެކްސް 

އިސްތި  އްސަގޮ އެއާއިޢުމި  ހޯދަން  ނާފުކޮށްގެން  ނިންމުމެއް  އެއަށް  ޖަދަލުކޮށް  އެގޮތަށް    ވެގެންބެހޭގޮތުން  ތަނެއް.  ދާ 

 ތަނަކަށްވީމަ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ކަންތައްތައް ތަރުތީބުކޮށްގެން  ޓްނަލަކީ ވަކި އިންޑިޕެންޑެންބަލާއިރު މި ޓްރައިބިއު

 ގޮތަކަށް.  ކަހަލަ ވެސް އިތުބާރުކުރެވޭ   އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެބަ ގެންދަންޖެހޭ ދެ ފަރާތައް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އަ އިތުބާރުކުރަންވީކީއްވެގެންތޯ  ޒައިދާނަށް  ފައިސާއިން،  ؟ ޅުގަނޑުމެން  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ދޭނީ  މުސާރަ  ޒައިދާންގެ 

ކަލެކްޓްކުރާ  ޓެކްސް  އެ  ދޭނީ އިނގޭތޯ.  ފައިސާއިން  މީރާ.    ޓެކްސް  ޚަސްމަށްވަނީ  އެއްކޮޅުން  ބަޔަކީ މީރާ އިނގޭތޯ. 

މި    ،އެހެންވީމާ އިތުބާރުކޮށްފައި  ކީއްވެގެންތޯ  ކުރުމުގައި  އަޅުގަނޑު  މިކަން  ޒައިދާން  ދޭންވީ  ޒައިދާނަށް  މަޤާމް 

 ކަމަށް ނުވަތަ ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބަލާފަ.  އިންސާފުވެރިވާނެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

ހިނގައިފި ކަން  އެގޮތަށް  ދެކޭގޮތުގައި  އެ    ކަމަށް  އާދެ! އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު  ވެއްޖިއްޔާމުން އަޅުގަނޑު 

ކޮށްފި  އްޔަންކުރެވޭޢަމަޤާމަށް   ވެއްޖިއްޔާމުން،  އިތުބާރަކީ    ވެއްޖިއްޔާމުން  ކަމަށް  ކަމަށް  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު 

އެއްޗެއްރއަ އަ  .ންކުރަންޖެހޭ  ޢަމަލުތަކުން  ރޓްރަސްޓަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެގޮތުން  އެއްޗެއް.  އޭތި  ންކުރަންޖެހޭ 

ފުރަތަމަ  ސާބިތުކޮށްދޭނެ އެންމެ  މި  ކަމެއް  ދެވަނަ  ކަމަކަށް  ބޭނުންވާ    ދަންނަވަނީ.  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް 

ނެތް ކަނޑައެޅިފައި  ގާނޫނުގައި  ނޫނީ  ގަވާއިދުގައި  އިޖުރާޢަތްތަކެއް  ވަކި  މައްސަލަތަކުގެ  މި  ކަމުގައި    އެއްޗަކީ 

ކުރަމުންދާ މިހާރު ޝަރީޢަތް  ހައި ކޯޓު، ސިވިލް ކޯޓު  ވީނަމަވެސް  ކޯޓު،  މެޖިސްޓްރޭޓް    ،ކޯޓުތަކުންނާއި، ސުޕްރީމް 

ގާއިމު ވެސް  އުސޫލުތަކެއް  ބައިވަރު  އިތުބާރުކުރެވޭ  އެބަ  ވެސް  ރޯޑް  ކޯޓުތަކުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެބަހުރި.  ކުރެވިފައި 

މި ނޫން  ނެތިފައެއް  އެހެންނަމަވެސް  މެޕެއް  އެ  ،އޮތީކީ.  އިސްނެގުމުގައި  ކުރަން  އަމިއްލަ  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ 

 އިނިޝިއޭޓިވެއް ނުނަގާ މިހިރީ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަނޑައެޅިގެން  މާނަކޮށްގެން    ގާނޫނުގައި  ނުވަތަ  އިމްޕްލައިޑް  އައިޓަމަކުން  ނެތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް 

 ؟ޑިރައިވްކޮށްގެން އެ އެއްޗަކުން ޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީނޫނިއްޔާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޓެކްސް ނުނެގޭނެ ބާވަތެއްގެ އެއްޗަކުން ޓެކްސް ނަގަން ނޫނިއްޔާ އިމްޕޯސްކުރަން މީރާއިން  

ޠަ  ނިންމައިފި ގޮތުން ބަލަންޖެހޭނީ    ކަމަށް  ބީޤްކުރާތްކަމަށް ވެއްޖިއްޔާމުން ނުވަތަ އެގޮތަށް  ވެއްޖިއްޔާމުން އުސޫލެއްގެ 

އައި މައްސަލައެއް  އެފަދަ  އަށް  ހުރިގޮތަކަށް    ކަމަށް އްސި  ޓްރައިބިއުނަލް  ބުރަދަނެއް  އެއްވެސްކަހަލަ  ވެއްޖިއްޔާމުން 

އޮތްގޮތަ ހުއްޖަތެއް  ގާނޫނީ  ނޫނީ  އެހެންނަމަވެސްހުއްޖަތެއް  ކަމަކަށް.  ފުރަތަމަ  ނިންމުމެއްތޯ  އޮތް  ނިންމާފައި    ، ކަށް 

ތަން ނުދޭ އެއްޗަކުން ޓެކްސް    ،އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ގާނޫނުން ވަކި ގޮތަކަށް އެއްކަލަ ޓެކްސް ނަގަން ހުއްދަ ނުދޭ

އޮންނަންވާނެ  ކަމަށް  ނަގާ އެގޮތަށް  އެއީ  ޓެކްސް ނަ  ވެއްޖިއްޔާމުން  ނުވާނެކަމެއް. އޭގެން  ޕޮޒިޝަނަކީ    .ގައިގެން  އެ 

އެބައެނގޭ   ކަނޑައެޅިގެން  ނޫން.  އެއްޗެއް  ބާރުދީގެން  ޤާބަދަލުކުރެވޭނެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ނޫނުއަސާސީން 

 އޮންނަނީ. ގާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 ؟އުޅެނީ ކާކުގެ އިންޓްރެސްޓް ހިމާޔަތްކުރަންކަމަށް އެތަނަށް ދާން ތިޒައިދާން ދަނީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

އަޅުގަނޑު   އެއީ  ހިމާޔަތްކުރަން.  ޙައްޤުތައް  ރައްޔިތުންގެ  ދާނީ  އަޅުގަނޑު  ދާކަމަށްވެއްޖިއްޔާ  އެތަނަށް  އަޅުގަނޑު 

މި ޓެކްސް ގާ މިހާރު  ޚާއްޞަކޮށް ބަލާ ދެކޭގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާމުން  ވަކިން  ޓެކްސްގެ    ކަމަށް   ނޫނުތައް  ވެއްޖިއްޔާމުން 

ވިޔަސް ގާނޫނު މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް    ގޮތެއް  އޮންނަނީ ރައްޔިތުން. އެއީ ކޮންމެ  ބޮޑު ބުރަ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް މި

މި ތަރުތީބުވެގެން  އެޕީ  ނެގުމަށް މިހާރު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅޭ  ދަނީ. އެގޮތަށް ބަލާއިރު ޓެކްސް  ލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި 

ހުންނަނީ    މައްސަލަތަކުގައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ޑިފިކަލްޓް ޕާޓީ ނޫނިއްޔާމުން ޕޯރަރ ޕާޓީއަކަށް މި

ގެ  އެގޮތަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިހާރު ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކަށް ވެއްޖިއްޔާމުން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ރައްޔިތުން  .ރައްޔިތުން
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އެ އަދި  ކޮބައިކަން  އުސޫލަކީ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ  އިމުގެ    ޙައްޤުތައް  ގާނޫނީ  ކުރަންޖެހޭނީ  ކަން 

 ކަން.   ތެރެއިން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

  ، އެމީހެއްގެ ރުހުން ނެތި އަތުލުމަކީ އެއީ ފޭރުމެއް. އެހެންވީމާޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ އެބައޮވޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ މުދަލެއް  

 ؟ދައުލަތުން މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ޓެކްސް ނެގިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

އަޅުގަނޑަށް ތީގައި  ސްޕީކިންގ  ޕްރިންސިޕްލީ  އިނގޭތޯ.  ސުވާލެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ބުރަވެވޭ    ތިއީ  ބޮޑަށް  އެންމެ 

މި  އެ  އެއްކަމަކަށް  މުދަލަކީ  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  އެއްޗެކޭ  އޮތް  ކަށަވަރުކޮށްދީފައި  ޤާނޫނުއަސާސީން  މީހެއްގެ    އަންނަނީ 

ގޮތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ މެދުވެރިކޮށް މި   ނެގޭނެ ހަމައެކަނި  އޭތި  މުދަލެއް. އޭތި ނިގުޅައިގަނެވޭނެ ނޫނިއްޔާމުން  ޙައްޤު 

ގާ އެހެންވީމާފާސްކުރާ  މެދުވެރިކޮށް.  މިހާރުގެ    ،ނޫނެއް  ނޫނިއްޔާމުން  ހިތްހަމަނުޖެހުމަކީ  އެމީހަކު  އެގޮތުގެމަތީން 

މާހައުލަށް ބަލައިފިއްޔާމުން ވެސް އެނަގާ ޓެކުހެއް ނޫނިއްޔާ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ފީއަކާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމަކީ އެކަން  

ނުތަ  އޮންނާނެ އުފެދޭނެ  މާހައުލުގައި  އެ  އެހެންނަމަވެސްގޮތް  އެއީ.  ކަނޑައެޅިގެން    ،ނަވަސްކަމެއް  ގާނޫނުން 

އޮތް ނިންމާފައި  ނަގަން  ޓެކްސް  އެ    ކަމަށް  ވަކިއެއްޗަކުން  ނެގުމަކީ  ޓެކްސް  މަތިން  އުޞޫލުގެ  އެ  ވެއްޖިއްޔާމުން 

 އެއް. ރތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޝަންގައި އޮންނަ ޕަވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޤައުމެއް ވެސް   .ބޫލެއް ނުކުރަމޭޤަތިމަންނަ ދައުލަތެއް  .ޝަނެކޭމޯމީހަކު އައިސް މި ބުނަނީ ދައުލަތަކީ އެބްސްޓްރެކްޓް 

ވާހަކައެކޭ ދައްކާ  ހަމަ ކަލޭމެން ހަދައިގެން  ބޭނުންވާ އެއްޗެއް   .މީހާއަކީ  ތިމަންނައޭ ހުރި   .އެ    ތިމަންނަ ދައުލަތަކުން 

ވެސް ނޯންނާނެއޭ. އެކަމަކު އޭނައަށް ބައިވަރު ފައިސާ    އްހެ ތިމަންނަ ދައުލަތަށް ދައްކާނެ ޓެކު   ،ވެސް ނެތޭ. އެހެންވީމާ

ދައުލަތުގެ  ލަތުގައި އޭނަ އެ ދޭ އާގިއުމަންޓާ ދެކޮޅަށް ޒައިދާނަކީ  ހާ. އެ  ދައްކަންޖެހޭކްސް ވެސް  އެބަލިބޭ. އިންކަމް ޓެ

 ؟ ފަރާތުން އަންނަ ވަކީލުނަމަ ދޭނެ އާގިއުމަންޓަކީ ކޮބާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް
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ފޯވާޑް އާގިއުމަންޓަކަށްވާނީ އެ މީހާއަކީ މިސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އެންމެ ސިމްޕަލް އަދި އެންމެ ސްޓްރައިޓް  އި އޭގަ

  އި އް މި ނަގަނީ ޕަބްލިކު ގުޑުއަކަށް. އެ ޕަބްލިކު ގުޑްސްގަހެމު އުސޫލެއް ގޮތުން ޓެކުއާންކަމަށް ވާނަމަ މި    ރައްޔިތެއް

ބޭނުމުގަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެއްޗެހި  ހުރިހާ  މި  ޚިދުމަތްތަކާއި  ގޮތުގެ  ހުރި  އޭނަ  އިއެ  ސްޕީކިން  ޕްރެޓިކަލީ   .

ފަރާތުން މި ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި މަންފާތައް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި ދައުލަތުގެ  

،  ން އެ ބިނާވެގެން އަންނަ އެއް ކަންތައް. އެހެންވީމާވެއްޖެއްޔާމު ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ އޭގެ ޕްރިންސިޕަލް ޕޮލިސީ ލެވެލު

ނަގާކަމަ ޓެކްސް  މެދުވެރިކޮށް އެ  ގާނޫނެއް  ވީނަމަވެސް  ހެދިކަމުގައި  ދެކޮޅު  ޓެކްސް ނަގަން  އޭނަ  މި  ވެއްޖެއްޔާމު  ށް 

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު އޭނަ ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނިންމައިފި

 

 ކެންދޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެއްވެސް ކޮންމެހެން އޭނަގެ ޙައްޤަކަށް  ، ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅައިފިއްޔާ ހަމަ ތި ދަންނަވަނީ ހަމަ ކޮންމެ ކައެހެންވީމާ

 ނުވަތަ އޭނަގެ މިނިވަންކަމަށް ބަލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށްތޯ ތި ވިދާޅުވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

އެއްގޮތަކަށް ގާނޫނެއް    ނޫން.  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ނުދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ނުޖެހޭނެ  ބަލަން  ވެސް 

ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު އެ ގާނޫނު އެއޮތް ގޮތަށް    ފިމެދުވެރިކޮށް ވަކިގޮތަކަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނޫނީ ވަކިކަމެއް މަނާކޮށް

ކަމަށް  ޛުތަންފީ  އެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ  މެދު  އެކަމާ  އެހެންނަމަވެސް،  އެނގޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ 

ވަކި ގާނޫނެއްގެ    ން އް އެބައިވެއްޖެއްޔާމު އެއަށް ފަރުވާތަކެ އަންނަނީ  ފޯރުކޮށްދީފަ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކަށް މި 

ވަކި މާއްދާ ނޫނީ ގާނޫނަކާ މެދު ހިތްހަމަނުހިއްޖެއްޔާމު އެ ކަންތައްތައް އެ ގާނޫނެއް ބާޠިލުކުރަން ނޫނީ އެ މާއްދާއެއް  

މީހެއްގެ    ގެ މަތީން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މީހުންނަކީ އެ ، އެގޮތު ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ

ވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ ބައެއް. ޙައްޤު ހޯދުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހަމަ އެ މާއްދާއެއް    ޙައްޤު ހޯދަން އަބަދު

 ށް އެއީ.  މީހެއްގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަ ބާޠިލުކުރުން، ގާނޫނެއްގެ ބާޠިލުކުރުން އެ

 

 ކެންދޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގާނޫނުގަ  މަތީ  އޮންނަނީ  އިއެންމެ  ޤުރުޢާނުގަ  ،މި  މުދަލަކީ    އި ކީރިތި  މުސްލިމުންގެ  އޮންނަނީ   މި 

އެހެންވީމާޚު އެއްޗެކޭ.  އަރައެއް  ރުމަތްތެރިކުރެވިގެންވާ  މީހަކަށް  އެއްވެސް  މުދަލަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ،  ނުގަނެވޭނެ. 
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އެއްވެސް މީހެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދައުލަތް ހިމެނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވަނީތޯ. ދައުލަތް އޭގެ ތެރޭގައި  

  ؟ތޯނެނުހިމެނޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

އަނެއްކާ ކުރެއްވީ  ތި  ސުވާލެއް  ރަނގަޅު  ނޫން.    .ވެސް  ވަރަށް  ޢިލްމުވެރިއެއް  ދީނީ  އަޅުގަނޑަކީ  އެހެންނަމަވެސް، 

އެހެންވީމާއެހެންވީމާ އާދެ!  އެއަށް.  ނަޒަރަކުން  ދީނީ  ނެތް.  ،  ދެވޭކަށް  ޖަވާބު  ނަޒަރުން  އެ  އަޅުގަނޑަށް   ،

ހޯދަން ނުޙައްޤުން  މި  އެއްޗެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ވަކި  ،އުޅޭ  ހޯ  ނުޙައްޤުން  ވެސް  ވިޔަސް  ދައުލަތުން  ދަން  އެއްޗެއް 

އުޅޭކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު މި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އެބަ ލިބޭ އެއަށް ފަރުވާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު. އެ ފަރުވާ ހޯދަން މި  

ނޫނިއްޔާމު   ސިސްޓަމް  ދިރިއުޅޭ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އެއީ  ހުށަހަޅައިގެން.  މައްސަލަ  ޝަރީޢަތަށް  ލިބެނީ 

 އޮންނަ ގޮތް.   އިސޮސައިޓީގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުވެފައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ދިރިއުޅޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  އިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. އެއަށްފަހުގަ 

 

 ން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވު

ސީ.ވީ   ޒައިދާންގެ  ސުވާލެއް.  އެންމެ  އޮތީ  އަޅުގަނޑުގެ  އިނގޭތޯ.  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މިހާރުއިބަލަ ފެނޭ  އެބަ  ސީ  ލާއިރު  ސްޓްރެޓެޖީސްގަ.ވެސް  ދެން    އިޓީ.އެލް  އެނގޭ.  އެބަ  މަސައްކަތްކުރައްވާކަން 

އެންމެ ގޮތަށް  ންއަޅުގަނޑުމެން  އެޑްވައިޒާސް  ޓެކްސް  ސްޓްރެޓެޖީއަކީ  ސީ.ޓީ.އެލް  އެނގޭ  އެބަ  ވެސް  ނަށް 

ވަރަށް   ޓްރިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ހޮވިވަޑައިގެންފިއްޔާ  ޒައިދާން  ކިހިނެއްތޯ  ދެން  ކުންފުންޏެއް.  މަސައްކަތްކުރާ 

ހުންނާނެ ހުށަހަޅާފަ  މައްސަލަތައް މިހާރު  ބައިވަރު  ޓްރައިބިއުނަލަށް. ދެން    އިވެސް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި 

ތަނުގައި ވެސް އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާނެ. ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓުގެ އިޝޫ ރެއިސްކުރުމުގެ   އޮތް  އަދި ކުރިއަށް 

ދެކެ އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އޮވެދާނެ  އޮވެއްޖެއްޔާ  ފުރުޞަތު  މައްސަލައެއް  އެކަހަލަ  ކިހިނެއްތޯ  ފަރާތުން.  ކޮންމެވެސް  ނީ 

މަސައްކަތްކުރައްވާފަ ؟ޢަމަލުކުރައްވާނީ ޒައިދާން  ވެސް ސީދާ  ދަންނަވާއިރު  އެނގޭ މިހެން  އަޅުގަނޑަށް  އޮތް    އިދެން 

ތަނާޒިލުވެވަޑައިގަންނަ ދެން  ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ  ޓްރިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ފަމައްސަލައެއް  އެހެންނަމަވެސް،  މުން  ރވާނެ. 

 އޮތް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއްޔާމު ޢަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ.   އިމަސައްކަތްކޮށްފަ
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އިއް ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ސުވާލަށް.  ކުރެއްވި  ތި  އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޒަތްތެރި  އާދެ! 

އިސް އަމިއްލަ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެ  މައްސަލައިން    އިގުމުގަ ނެމެންބަރު  އެ 

މުހި ވަރަށް  އޮންނަ  މެންބަރެއްގެ  އެ  ވަރަށް  ންތަނާޒިލުވުމަކީ  ވަކިގޮތަކަށް  މިހާރު  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ.  އެއް  މު 

ނޫނީ  ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދު  ބަޔާންކޮށްފަ  އި ގާނޫނުގަ ސްޕްސިފިކަލީ  އެގޮތަށް    އި އެގޮތަށް  ނެތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

މުހި ތަނާޒިލުވުމަކީ  މަސައްސަލަތަކުން  އެ  ންއިސްނެގުމުގައި  އަޅުގަނޑު  މި  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ކަމެއް.  މު 

ވަކި ބަޔަކު އެއަށް ނުކުތާއެއް  މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮތް އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ވެއްޖެއްޔާމު އޭގައި މި ބައިވެރިނުވުން  

އިޖުރާ ނޫނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޢީ ނަގައިގެން  ކުރިން  ނެގުމުގެ  މައްސަލައެއް  ގޮތަކަށް  އެފަދަ  ނޫނިއްޔާމު  ނުކުތާއެއް   

މިހާރު ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިތުރުން  އޭގެ  ވަކިވުމަށް.  ކަންތައްތަކުން  އެކަހަލަ  މި    އެނގެންޖެހޭނެ  ވެސް 

މަޝްވަރާކުރެވިފަކޮން  އިކޮމިޓީގަ ވާހަކަދެކެ  ،ކަންނޭނގޭ  އި މެވެސްވަރަކަށް  އޮންނާނީ    އި ފަވިމިހާރު  ކަންނޭނގޭ 

ކަން    ނެތީމަ ނޫނިއްޔާމު އެ އިންތިޒާމެއް ނެތީމަ އެ   އިޓްރިބިއުނަލްގެ ވަކި ގަވާއިދެއްގެ ވަކި ގޮތަކަށް ކަމެއް ލިޔެވިފަ

އެއާ    އެ   އި ނުކުރެވިފަ އަނެއްކާވެސް  މި  އޮތީ.  ގޮތަކަށް  ވަކި  އެއްޗަކީ  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ބެހޭގޮތުން 

އެއްޗެއްގަ ވަކި  ނޫނީ  ގަވާއިދެއްގެ  އަމިއްލަ    އިލިޔެވިފަ  އިޓްރިބިއުނަލްގެ  މެންބަރުންގެ  ވީނަމަވެސް  ނެތްކަމުގައި 

ނަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ނަންބަރ  1  ންބަރ އިސްނެގުމުގައި  އެކަހަލަ    -2. 

އުޅެން އެންމެ ބޮޑަށް    އިވަކި ލިޔުމެއް ނޫނިއްޔާ ގަވާއިދެއް އުސޫލެއް ނެތްކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު އުފެއްދުމުގެ އިސްނެގުމުގަ 

އް.  އިސިއްޔަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެހަ، މެންބަރުންގެ  މި އުޅެންޖެހޭ ބަޔަކަށް ތިބޭނީ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ

ކަންތައްތައް   މިކަހަލަ  ލޫޕްހޯލްސްތަކާއި  މިކަހަލަ  މިއީ.  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތެއް.  ބުރަ 

އެހެންވީމާ އިސްނެގުމުގައި.  އަމިއްލަ  އޮންނާނީ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު   ،

ދޭ އިޝޫއަކަށް ވެއްޖެއްޔާމު އެ މެންބަރަކު އެކަމުން ވަކިވުން. އަދި އޭގެ އިތުރުން  ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓު އުފެ

ވެސް    ނަށް ންއިމުވެގެން އެ ކަންތައްތައް މި އެންމެގާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ތަބާވެވޭނެ ކަހަލަ ވަކި އުސޫލުތަކެއް  

 ފެންނާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވަނީނަމަ  އި ނެތް ކަމަށް  ސުވާލެއް  މެންބަރެއްގެ  ދެއްތޯ. އެހެން  އިތުރު ސުވާލެއް ނެތް  މެންބަރު ނިހާދުގެ  އްޒަތްތެރި 

 އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުދަންނަވަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިނގޭތޯ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ވަކިވެލާލަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒައިދާން ޖަލީލް

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  

 

 މަދީޙް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސަލާމް.  އްވައަލައިކުމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަލްފާޟިލް މަދީހް އަޙްމަދު ދެއްތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދީޙް އަޙްމަދު 

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މިއީ  މިއަ ޝިއަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީގެ  މަދީ  ރީ  ވީޑިއޯ  ޙްދަނީ.   

ނިއި ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުނޖެއްސޭނޭ  އާދެ!  އިނގޭތޯ.  ފެނޭ  އެބަ  މިހާރު  ފެނޭ.  އެބަ  މިހާރު  އާދެ!  މި ދޭތޯ.    މެން 

މި ކުރިއަށް  މި  ގޮތަށް  ބޭބޭފުޅުންގެ    ދަންނަވާލި  ބައެއް  ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  ޓްރިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ދަނީ 
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 ރެފަރަލެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ތި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ އަލްފާޟިލް  ޙްވިއު ޕްރޮސެސް މި ހިންގަނީ. މަދީރއިންޓަ

 އްގެ ގޮތުގައި އެހެންނޫންތޯ.ލެރިފަރަލާޙުގެ އަޙްމަދު ޞަ

 

 މަދީޙް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަޖެހިފަ ގަވާއިދު  މި  ދަންނަވަ  އިއަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  އިންނަނީ  އިއޮތް  މި  ވަގުތުކޮޅެއް  ކުޑަ  ވަރަށް  ލާނަން. 

އާއި    ލާޙްގެ އިންޓަރގްރިޓީ ޑުމެން އެކްސްޕެކްޓް މި ކުރަނީ އަޙްމަދު ޞަ ޓް. ދެން އަޅުގަނމިނި  5ޖުމްލަ    ، ރިފަރަލަކަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޒަންކޮށްލަން ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެ  ކަމަށް.  ކެޕޭސިޓީ، ކޭޕަބިލިޓީ ދެން ހުރި ގޮތް ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

ގެ  ޓުމިނި  5އެންމެ ރަނގަޅު. އަދި މި    އެހެންވީމާ، އެއަށް ބޮޑަށް ފޯކަސްކުރައްވައިގެން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން 

 ލާނަން. އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  އިތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއްގެ ސުވާލެއް އޮތިއްޔާ ވެސް ދަންނަވަ

 

 މަދީޙް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަދީ އަހަރު  2010އަޙްމަދު. އަޅުގަނޑު    ޙްޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ  ފެށިގެން  ވަނަ    ދެމެދު   ހަމައާ   2016ން 

ޑިޕާޓުމަންޓުގަ އޮޑިޓު  އޮޑިޓު    އި މީރާގެ  މަސައްކަތްކުރީ  ވަކިވިއިރު  މީރާއިން  އަޅުގަނޑު  ދެން  މަސައްކަތްކުރިން. 

ޞަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގޮތުގައި.  ހެޑެއް  މީރާގަޑިވިޜަންގެ  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ދަންނަނީ  މަސައްކަތްކުރިއިރު.    އި ލާޙް 

ފެށިގެން    2013އެގޮތުން   އަހަރުން  ޞަ   2016ވަނަ  ދެމެދު  އަހަރާއި  މީރާގެ  ވަނަ  ގޮތުން  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ  ލާޙުގެ 

ޑިޕާޓުމަންޓުގަ  ގއޮޑިޓިން މަސައްކަތްކުރެއްވިއިރު    އި އިންވެސްޓިގޭޝަން  އަޅުގަނޑާއެކު  މަސައްކަތްކުރިން.  އަޅުގަނޑު 

ގޮތެއްގައި. އެގޮތުން ކުދި    ލާޙު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް އޮޑިޓުކުރެއްވުގައި މައިގަނޑު ޞަ

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން    ތެރޭގައި  އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔާފާރިތަކުން ފެށިގެން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް. އޭގެ

ޓެކު  ފަރާތްތަކުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ވެސް  އިތުރުން  އޭގެ  މަސައްކަތްކުރެއްވި.  ކަންކަމަށް  އޮޑިޓުކުރެއްވުމުގެ  ހުގެ 

  އި އަހުލުވެރިކުރުވައި އަދި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ހިންގުނު އެކިއެކި ކޮންޕްލެއިންސް ޕްރޮގޮރާމުތަކުގަ

ޞަ ޞަވެސް  އަޅުގަނޑު  ހޯއްދެވި.  ތަޖުރިބާ  އެކަމުގެ  ބައިވެރިވަޑައިގެން  ޢަމަލީގޮތުން  މަސައްކަތްކުރި  ލާޙް  އެކީ  ލާޙާ 

ޓްރެއިނިން ޓެކްސް  އެކިއެކި  ވެސް ޞަގމުއްދަތުގައި  ތަޖުރިބާ  ޢަމަލީ  އެކިއެކި  ގުޅޭ  ޓެކުހާ  ބައިވެރިވެ  ލާޙް  ތަކުގައި 
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މަސައް މީރާގައި  އަޅުގަނޑު  ޞަހޯއްދެވި.  ނިންމަވަން  ކަތްކުރިއިރު  އަވަހަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލުކުރެވޭ  ލާޙާ 

ޞަ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ބޭފުޅެއް  ޤަބޫލުކުރަނީ ޞަމަސައްކަތްކުރައްވާ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ފާހަގަކުރެވެނީ.  ލާޙަކީ  ލާޙް 

ބޭފުޅެއް ހިފަހައްޓަވާނެ  އަޅު  އިންޓަރގްރިޓީ  ހަމަ  އިތުރުން  މީގެ  ޓެކުކަމުގައި.  ފާހަގަކުރެވޭ  ގިނަ  ގަނޑަށް  ގުޅޭ  ހާ 

ޞަ ގޮތުގައި  ބޭފުޅެއް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  ޓްރިބިއުނަލް  ކަންކަން  އެޕީލް  ޓެކްސް  ދެން  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ލާޙު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް   އެކިއެކި  ގުޅޭ  ޓެކުހާ  އަދި  ނިޒާމާއި  ޓެކްސްގެ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަކީ 

ލާޙުގެ  ، މިދެންނެވި ތަޖުރިބާ ޞަމު. އެހެންވީމާންފަދަ ކަންކަމަށް ފަރިތަ ބޭފުޅުންނަށް ވުން ވަރަށް މުހިއިޝޫސްތަކާ މި

 ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތެއް މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ކޮމިޓީގެ  ވަރަށް  ހުޅުވައިލާނަން.   

ދަންނަވަ  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑު  ނެތް.  ސުވާލެއް  ވަކި  އިތުރު  އެއްވެސް  އިމެންބަރުންގެ  ކުރިން.  ނިންމާލުމުގެ  ލާނަން 

ޞަ ފާހަގަކުރެވިފައިވޭތޯ  ލޮޖިންއެއް  ވަރަކަށް  ފޯމަލް  މުއައްސަސާއަކާއި  އެއްވެސް  އިޝޫއެއް  އިންޓަރގްރިޓީގެ  ލާޙުގެ 

  ؟ ފާހަގަކުރެވިފައިވޭތޯކުރެވިފައިވާކަން

 

 މަދީޙް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޫން. އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން އެކަހަލަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތް އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބައިވެރިވަޑައިގެންދެއްވީތީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންނާ 

 

 މަދީޙް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޞަ  އަޙްމަދު  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިހާހިސާބުން.  ވަކިވެލާނަން  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ.  ދެއްތޯ.  ލާޙު 

ލާޙުގެ ރެފަރަލާ އިންޓަވިއު  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވީ ޞަވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ  

ރީ ކޮމިޓީގައި މި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރިބިއުނަލަށް  އަދެންމެ މި ނިމުނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ ޖުޑީޝި

އިންޓަ  ބޭފުޅުންގެ  އަޙްމަދުރކުރިމަތިލެއްވި  އެގޮތުން  ޞަވިއު.  ބައްދަލުކޮށްލަނީ.    މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތު  ލާޙުއާ 

ގެ ފުރުޞަތެއް  ޓުވަރަކަށް މިނި 10މުގޮތެއްގައި މި އުސޫލު ހަމަޖެހިފަ އޮންނަ ގޮތުން އެބަ ދޭންޖެހޭ  އާންއަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޓީއާ   މި  ނުވަތަ  ވާހަފުޅަށް  ތަޢާރުފުގެ  އޮތްހިއްސާފުރަތަމަ  ވާހަކަފުޅެއް  އޮތް  އެ  ކުރައްވަން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް 

ޓަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނެ ގޮތަކަށް އިނގޭތޯ. ދެން އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް  މިނި  10ފުރުޞަތު  

ކައިރީގަ  ރަނގަޅު  އެންމެ  ނެންގެވިޔަސް  މާސްކު  ދެން  ހުޅުވާލަން.  އެއްކޮށް.    އި ފުރުޞަތު  ނެތުމާ  ބޭފުޅަކު  އެހެން 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞަޙްމަދު އަ

ޝުކުރިއްޔާ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެއްވީތީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.   .`

މިހާރު  ނަން  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް.  މެންބަރުންނަށް  އަޙްމަދު    ހުރިހާ  ކިޔަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގޭ.  އެނގޭނެ  ވެސް 

އަޅުގަނޑުޞަ ދެން  ތަޢުލީމީ  ލާޙް.  ބަލަހަގެ  މި  އިޔާތަށް  ޑިގްރީ  އަޅުގަނޑު  ނިންމުމަށްފަހު  އޭލެވެލް  ފުރަތަމަ  ލާއިރު 

އަޅުގަނޑު މާސްޓާރސް ހެދީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް    އި . އެއަށްފަހުގައިހާސިލުކުރީ އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގަ

މި ނިންމައިގެން  މާސްޓާރސް  މިއަހަރު  އަޅުގަނޑު  ވޯރކް  ޓެކްނޮލޮޖީން  އަޅުގަނޑުގެ  އެއަށްފަހު  ދެން  އިނގޭތޯ.  އައީ 

ބަލަ  ކަސްޓަމްސްގައިއެކްސްޕީރިއަންސަށް  މޯލްޑިވްސް  މަސައްކަތްކުރީ  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ކަސްޓަމް    އި ލާއިރު 

ގޮތުގަ ޑިގްރީ  އިއޮފިސަރެއް  ދެން  ނިންމުމަށްފަހުގައި.  އޭލެވެލް  އަޅުގަނޑު  އެއީ  އަޅުގަނޑު  .  ނިންމުމަށްފަހުގައި 

އޮޑިޓިން އޮފިސަރ  ސީނިއަރ  އޮތޯރިޓީގެ  ރެވެނިއު  އިންލެންޑު  މޯލްޑިވްސް  އިންވެސްޓިގޭޝަން    ގ މަސައްކަތްކުރީ 

ތިން  އި.ޑިޕާޓުމަންޓުގަ ގާތްގަނޑަކަށް  މީރާގަ  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކުރިން  އަޅުގަނޑު    އިއަހަރު  އެއަށްފަހު  އިނގޭތޯ. 

އެތާނގަޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ އަޅުގަނޑު  މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި  މޮބައިލްސްގެ ފައިނޭންސް  އޮޓޯ  ލިޓަސް  ވެސް  އި  ރއާއި 

މި އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު  ދެން  މަސައްކަތްކުރިން.  އަހަރު  އިންވެސްޓިގޭޝަން    ތިން  އޭ.ސީ.ސީގެ  އުޅެނީ 

މީ އަދި  މަސައްކަތާއި  މީރާގެ  ދެން  ގޮތުގައި.  އޮފިސަރެއްގެ  އަނެއްހެން    އިރާގައިންވެސްޓިގޭޝަން  މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

ގުޅޭ   ޓެކުހާ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ފަރާތެއްގެ  ކަލެޓްކުރާ  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑަށް  ބުނާނަމަ 

ދަސްވެގެންދިޔަ. ދެން   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ. ޓެކްސް ސިސްޓަމް  ލިބިގެންދިޔަ  އަޅުގަނޑަށް  އެކްސްޕީރިއަންސްތަކެއް 
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މަސައްކަތްކު  ޕޭޔަރެއްގެ  އަޅުގަނޑު  ޓެކްސް  ބުނާނަމަ  އަނެއްހެން  ދަށުން.  ކޮމްޕެނީއެއްގެ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ރީ 

އެހެންވީ އެނގިގެންދިޔަ.  އަޅުގަނޑަށް  އެނގިގެން  މާހައިސިއްޔަތުން  އަޅުގަނޑަށް  ސައިޑު  ދެ  ނިޒާމުގެ  ޓެކްސް   ،

އަޅުގަނ  ،އުޅުނުއިރު  އިމީރާގަ   އްސި.ގޮ އުޅުނުއިރު  އޮޑިޓަރަކަށް  އަދި  އަޅުގަނޑު  އޮޑިޓުތައްކޮށް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ޑު 

އަދި  ގޮސް  ހުރީ.    ،ސުމޯލް ރިސޯޓުތަކަށް  ދިމާވެފައި  އަޅުގަނޑަށް  ޕޭޔަރުންނާއި  ޓެކްސް  އެކިކަހަލަ  މިހެން  މީޑިއަމް 

އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ އޭރު  ކަންނޭނގޭ  އަހަރު  ތިންވަރަކަށް  ރާއްޖޭގައި  ނިޒާމު  ޓެކްސް  އަދި  އެދުވަސްވަރު   ،

އޭރުގަޖޮއިންކުރި ވެގެންދިޔައީ.  މި  ނިޒާމަކަށް  ޓެކްސް  ޒަމާނީ  ޓެކްސް    އިއިރު  އަދި  އެނގިގެން  ވެސް  ދަތިތައް  ހުރި 

ވެންސާއި އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގިގެން ދިޔަ. ދެން ހަމަ އެއާއިއެއްކޮށް ޕްރައިވެޓް  ޕޭޔަރުންގެ ގްރީ 

ބުނާނަމަ ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް   ތުން އަނެއްހެންއިސިއްޔަހަސެކްޓަރަށް ނިކުމެ ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ  

އޭގެ   އަދި  ދެން  އިނގޭތޯ.  އެނގިގެންދިޔަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެވެސް  ދައްކަންޖެހޭތީ  ޓެކްސް  އެ  މީރާއިން 

ރިސަރޗް ބޭސްކުރީ ޓެކު  މާސްޓަރސް ހެދިއިރު އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ދެން އިފެކްޓިވްނަސް  ށް އިނގޭތޯ.  ހައިތުރުން 

  އި އޮފް ބިޒުނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އިން މޯލްޑިވްސް ޓެކްސް ސިސްޓަމް އިނގޭތޯ. ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގަ

ވަރަށް   ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އަންނައިރު  އުފެދިގެން  ނިޒާމެއް  ޓެކްސް  ރަނގަޅުކުރާނީ.  ލެވެލް  ކޮންޕްލެއިންސް 

ކޮންޕްލ ނޮން  އަޅުގަނޑުމެން iބައިވަރު  ޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނިޒާމު  އެ  އިނގޭތޯ.  އުޅޭނެ  ޕޭޔަރުން  ޓެކްސް  އެންޓު 

ދެއްތޯ.   ހައިކުރަން  ލެވެލް  ކޮމްޕްލެއިންސް  އެ  ބަލަން.  ޢަމަލުކުރޭތޯ  ބޭފުޅުން  އެ  އެއްގޮތަށް  ގާނޫނާ  އޮތް  ހަދާފައި 

ސަބަބު އިންޓްރެސްޓެއްގެ  ހުންނަ  ދާއިރާއަށް  އެ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  ބޭސްކުރީ  ރިސަރޗް  އަޅުގަނޑު  ން 

 ށް އިނގޭތޯ.  ހަޓެކު އި މާސްޓަރސްގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުޅުވަ ފުރުޞަތު  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  އިއާދެ!  މެންބަރުންނަށް.  ކޮމިޓީގެ  ލާނަން 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގުޅުންހުރި   ޓެކްސްއާ  ވާހަކައިން  ދެންމެ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީއަށް.  އަޅުގަނޑުމެން  މަރުޙަބާ  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ސާމާމަޢުލޫ އެނގޭކަން  ނެތް.  ފުވެއްޖެ.  ތު  މިވަގުތުގައި  ކުރުމެއް  އަޅުގަނޑު  ސުވާލުތަކެއް  ބައިވަރު  މާ  އެހެންވީމާ، 

ރެޕްރެޒެންޓުކުރެވިފަ ޕާޓީސްތައް  އުޅުނުއިރުގައި ބައެއް  މިދިޔަ މުއްދަތުގައި. ދެން    އިމައްސަލަތަކުގައި  ހުންނާނެ މިހާރު 
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ގަން ނިންމައިފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ ބާވަތުގެ ނުވަތަ އެކަހަލަ ޕާޓީއެއްގެ  ލާޙް ނަޞަޓްރައިބިއުނަލަށް އަޅުގަނޑުމެން  

 ؟ މަލުކުރާނެގޮތަކީ ކޮބައިތޯޢަމައްސަލައެއް އައިސިއްޔާ 

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

އިންޓަ  ވަރަށް  ވެސް  މީރާއަކީ  މިހާރު  ކުރިއަށް.  ތަރއާދެ!  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ލެވަލުގައި  ހައި  އަދި  ގްރިޓީ  ނެއް. 

ހުރިހާ  އިންޓެގްރިޓީއަށް  ހަމަ  ވެސް  އޭ.ސީ.ސީއަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  މި  މިހާރު  ރެއިސްވާ   އަޅުގަނޑު  ތަނެއް.    ކަމެއް 

އެހެންވީމާ، އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ވެސް ހަމަ އެބީދައިން އެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަނެއް. އެހެންވީމާ،  

އެންމެފުރަތަ އަރާއިރުކޮންމެގޮތެއް  ތަނަކަށް  މިކަހަލަ  މަޤާމަކަށް  މިކަހަލަ  އެބަޖެހޭ    މަ  އެނގެން  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް 

މާނައަކީ ކޮންމެ މީހަކު އަދި ކޮންމެ ޕާޓީއެއް ކޮންމެ ރިލޭޝަނެއްގައި ކިތަންމެ   ގްރިޓީ އިންނަންޖެހޭނެކަން. އޭގެ ރއިންޓަ

ގާތްކަމެއް އޮތަސް ގާނޫނު އަރާ ހަމައެއްނުކުރާނޭ އިނގޭތޯ. އެއާ ހަމައަށް އައިމާ ޖެހޭނީ ގާނޫނަށް ތަބާވާން. ގާނޫނުގައި  

 އޮތްގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު އޭގައި އަމަލުކުރާނީ.  

 

 މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ކަމުގައި   ޖީ.އެސް.ޓީ  އެއީ  މިސާލަކަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  މި  މިހާރު  ކޮށްލާނަން.  ސުވާލު  އެއް  އަދި  އަޅުގަނޑު 

ވީނަމަވެސް، އިންކަމް ޓެކްސް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން ނޫނީ ރަނގަޅުކުރަން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  

 ؟ ގޮތުގައި އަނެންހެން ފާހަގަވަނީ ކޮންކޮން ކަންތަކެއްތޯ  ކަމެއްގެ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

ސަރވިސް   އެންޑް  ގުޑްސް  އިންނަނީ  މި  އުޅުނުއިރު  މީރާގައި  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ސުވާލެއް.  ވަރަށްރަނގަޅު  އާދެ! 

ޕްރޮފިޓް   ބިޒްނަސް  ޖީ.އެސް.ޓީ. ދެން މި އިންނަނީ  އާދޭ  ޓެކްސް  ދަށުން އެބަ  ޓެކްސް. ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ 

ބައިވަރު   ވަރަށް  އަސްލު  އޭރުގައި  ދެން  އިނގޭތޯ.  އިންނަނީ  މި  ގޮތަކަށް  މިކަހަލަ  އާއި  ހޯލްޑިންގ  ވިތް  އަދި 

ކަންތައް ބައިވަރު  ފާސްކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހުން  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ގާނޫނު  އެވާގޮތަކީ  އެބައޮތް.  ތައް  މައްސަލަތައް 

ލާފައި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހިރަމިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ  އިއަކުން ފާސްކޮށް ނިންމަގއެބަހުރި މީރާގެ ރޫލިން

ދީފަ މީރާއަށް  ކަންތައްތަކެއް. އެކަމަކު  ނިންމަންޖެހޭ  ފޮނުވައިގެން  މަޖިލީހަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އިންނަ    އިއަސްލު  ލިބިފައި 

އެ ދެން  ދަށުން  އެހާ  ބާރެއްގެ  އަޅުގަނޑަށް  ރޫލިން  ބޫލު ޤަ  ޓެކްސް  މިރާއިން  އެބަހުރި  ނުކުރެވޭ.  އަކުން  ގ ވެސް 
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ގާނޫނުގައި ނީންނާނެ    އިނިންމާލާފަ ބީ.ޕީ.ޓީ  އެއްޗެހި  މިކަހަލަ  ގެއިން  އަންރިއަލައިޒް  ބުނާނަމަ  އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް 

ލައިޒް ގެއިނަކުން ޓެކްސެއް ނުނެގޭނޭ. އެކަމަކު  އިނގޭތޯ. ނީންނާތީ މި އިންނަނީ ރޫލިންއެއް ނެރެލާފައި އާނ! އަންރިއަ

ވެސް   ޓެކްސް  އައިއްސަ. އިންކަމް  ހިސާބަށް  ފުރިހަމަވާ  ޓެކްސް ނިޒާމު  ޒަމާނީ  މިއޮތީ  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ނަމަވެސް 

ޓެކު އަތުން  މީހާ  ނުކުރާ  ވިޔަފާރި  ނުބުނެވޭނެ  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ގާނޫނު  ހެއައިއްސަ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ނުނެގޭނޭ  އް 

 އިންނަގޮތުން އެބަ ނެގޭ.  

 

 މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަޅުގަނޑުގެ އަދި އެއް ސުވާލެއް ހަމަ ކޮށްލަން މި ޓެކްސްއާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމެއް މިއީ  

މައްސަލަތަ ނިންމަން ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ގޮތުން  އިޖުރާޢީ  އިނގޭތޯ.  ނިމެނީ  ލަސްކޮށް  ވަރަށް  އަހަރު    އް  ދެ  ވެސް 

މިހާރު   ޓްރައިބިއުނަލުގައި.  އެޕީލް  ޓެކްސް  އެބަހުރި  ކަންކަން  ހުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ޞަ ދުވަސްވެފައި  ލާޙު 

ހިނގަން، ހިންގަން ގެންނާނެ    ޓްރައިބިއުނަލަށް ނަގަން ނިންމައިފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ ފަސޭހައިން އަވަސްކޮށް މައްސަލަ

 ؟ކޮބައިތޯ އެކަން އަވަސްކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ؟ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

މިހާރު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  އަނެންހެން    އާދެ!  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެއް،  ބޮޑު  އެންމެ  ވިދާޅުވިހެން  ތި  ވެސް 

މިއީ ވަރަށް    އިއްސަލައެއް ނިމެން އެބަ ނަގާ ދެ އަހަރުވެސް ބައެއްފަހަރު އިނގޭތޯ. އެގޮތަށް ބަލާފަހައިރާންވެސްވޭ މަ

ޓެކްސް ޕޭޔަރަށް ފޮނުވީމަ ޓެކްސް ޕޭޔަރު މި    އި މުއްދަތް. މިސާލަކަށް ޓްރައިބިއުނަލެއް މިދަނީ މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކޮށްފަ

ބުނަނީ އަޅުގަނޑު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ ތި ބޭފުޅުން މި ނިންމާފައި އޮތީ   މި އި އޮބްޖެކްޓު ކޮށްފަ؟ އޮބްޖެކްޓުކުރަނީ ދެއްތޯ

  އި ރަނގަޅަކަށް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އޮބްޖެކްޓުކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ވެސް މީރާގެ ތެރެއިން ގޮއްސަ އަދި އިތުރަށް ބަލާދީފަ

އިންނަ މި  ދެން  ނިންމީމަ  ދެކޮޅަށް  ޕޭޔަރާއި  ޓެކްސް  މީރާ  ވެސް  އޮބްޖެކްޝަނުން  މުހުލަތެއްގެ    30ނީ  އެ  ދުވަހުގެ 

ދެއްތޯ  މިފޮނުވަނީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  މީރާގެ  ؟ ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑަކީ  އިންނައިރު  މިގޮތަށް  އެހެންވީމާ، 

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހަކަށްވެފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޓާގެޓުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން އެބަ   އޮޑިޓަރެއްގެ 

މަން. ދެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރެއް ގޮތުގައި ހުރިއްޔާމުން އަޅުގަނޑަށް  ނިން

  އަންނައިރު އަޅުގަނޑު އެ ރިޕޯޓަކަށް ނުޖެހޭނެ މާބޮޑަށް ބަލާކަށް. އަޅުގަނޑަށް ފެންނައިރަށް އެނގޭނެ އަޅުގަނޑަށް މި 

އޮތީ ކިހިނެއްވެފައި އޮތް އެއްޗެއްކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެބަޖެހޭ ޓާގެޓުތަކެއް އަދި ޑެޑްލައިންތަކެއް  
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އެއްޗެހި   ވަރަށް  މިއީ  އާނ!  މައްސަލައަކީ  ކޮންމެ  ކޮންމެހެން  އިނގޭތޯ.  ތެރޭގައި  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ކަނޑައަޅަން 

ވެސް ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި. ވަރަށް     މީރާއިންވިޔަސް  އަޅުގަނޑުމެން، ކޮންމެ ގޮތެއް

އެ މީޓިންގ    ބުރަ މަސައްކަތެއް  ބޭފުޅުންނާއި އެ  އެ  ކުރާއިރުގައި ހަމަ މިއަދަށް މިސާލަކަށް  ކުރަނީ އިނގޭތޯ. އެހެން 

ވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޑެޑްލައިންތަކެއް    ނުދެވިދާނެ ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭނުންވާ ދުވަހަކަށް. އެކަމަކު   އިހަމަޖައްސަ

މަސްދުވަސް އީޒް އަ ރީޒަނަބަލް ޓައިމް.    6މަސްދުވަސް.    6ޓާގެޓުތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެގޮތަށް ބަހައްޓަން. މިސާލަކަށް  

ދަތި ބޮޑެތި    ޓައިމް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެކަހަލަ މައްސަލައެއް ނިންމާލަން. އެހެން ބުންޏަސް ހުރެދާނެ ހަމަ ވަރަށް

އަހަރު ނަގާ    3އަހަރު    2ފާނެ އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަދުވަސް. އެކަމަކު ކޮންމެ އެއްޗަކަށް  އިމައްސަލަތައް. އޭގެން ނަގަ 

އެންމެ   ތެރޭގައި  އަދި    10އަހަރެއްގެ  އެއީ  ނިންމާލުމަކީ  އެގޮތަށް  ޤަކޭސް  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ވަރެއް  ބޫލުކުރެވޭ 

ތަންކޮޅެއް އަނެންހެން ބުނާނަމަ ހަމަ ޖަސްޓް ހަމަ ލުއިލުއިކޮށް ގެންގޮސްގެނެއް މިކަމެއް    ޓާގެޓުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން

ލާފަ މެންބަރުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ސަރުކާރުން  ދީފަ  އިހާސިލެއްނުވާނެ.  ގާއިމުކުރީމާ    އިމުސާރަ  ކުރަން  ކަންތައް  މި 

  އިފެކްޓިވްނަސްއެއް ދައްކަން އިނގޭތޯ.  އެބަޖެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެ ކަންތަކުގެ ޓާގެޓެއް ކަނޑައަޅާ އޭގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭގެފަހުން   ޙުސައިނަށް.  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

 .  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އަޙްމަދު   ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ދައުލަތުން. މަސައްކަތްކުރާނީ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި.  ޞަވަރަށް  ދޭނީ  ލާޙަށް މުސާރަ 

އަޅުގަނޑުމެން   ކީއްވެތޯ  ކަމަށްޤައެހެންވީމާ،  ނިންމަފާނެ  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް  ދައުލަތާއި  ؟ ބޫލުކުރަންވީ 

ދައު  އަންނާނެ  ހަމައެކަނި  އެއްކޮޅުން  ނޫން  ފަރާތެއް  ދޭ  އަނެއްކާ  އަނެންހެން  އެއީ.  ފަރާތް  ދޭ  މުސާރަ  އަދި  ލަތް. 

ނަގާފަ ފައިސާ  އެ  ކަލެކްޓުކޮށްގެން  އެ ޞަ އަޙްމަދު    އި ޓެކްސް  އެހެންވީމާ،  ދޭނީ.  ވެސް  ދެކޮޅަށް    ލާޙަށް  މީހުންނާ 

 ؟ބޫލުކުރަންވީ ކީއްވެގެންތޯޤައެއްވެސް މައްސަލައެއް ނިންމަފާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން 

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 
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އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއް އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު މި އިންނަނީ ޓެކްސް ނަގާ މީހުން  

ވެސް ސަރުކާރު އިނގޭތޯ.    ވެސް ސަރުކާރު. ދެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް. އެއީ   ރާ އިނގޭތޯ. އެއީ އެއްބަޔަކީ މީ

މަޤުޞަދަކީ   މައިގަނޑު  ދައުލަތް. މީގެ  އިނގޭތޯ. މިހާރު  މަޤުޞަދަކީ، އާދެ! ދައުލަތް  މިހާރު ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު 

ހަ ގާނޫނެއް  ޖީ.އެސް.ޓީ  މިހާރު  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ޖީ.އެސް.ޓީއެއްގެ    6އޭގެދަށުން %  އިދާފަދައުލަތަށް  ދައްކަންޖެހޭ  މި 

ކަލެކްޓުކޮށްފަ އޭތި  އެއްވެސް    އި ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އިންނައިރުގައި  އެގޮތަށް  އިނގޭތޯ.  ހޯދުން  އޭތި  ދައުލަތަށް 

ދޭށޭ.   ހަމަ ލާރިގަނޑެއް ދައުލަތަށް  ބޭފުޅުން  މިހާލެއްގައި ވިޔަފާރި ވެރިމީހާ ކައިރީ ނުބުނަމޭ ތި  ބުނަނީ    އަޅުގަނޑު 

ހަދާފަ %  6%  އި ގާނޫނެއް  ފަރާތުން  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  އޭތި    6އެބަ  ހަވާލުކުރެއޭ  އެބަ  ބޭފުޅުންނާ  ތި 

އަޅުގަނޑު   ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރެއްގެ  އަޅުގަނޑު  ޓްރައިބިއުނަލުގައި  އެޕީލް  ޓެކްސް  އެހެންވީމާ،  ހަވާލުކޮށްލަދޭށޭ. 

 ބެންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ލާރި ފުރިހަމައަށް ލިބޭތޯ.  ބަލާނެކަމަކީ އެއީ ދައުލަތަށް ލި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ޑިސްކްރީޝަން ނޫނީ އިޚްތިޔާރު މި އޮންނަނީ އެ މައްސަލަ މާނަކުރާގޮތުން ދައުލަތަށް ވެސް  

މީހާއަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް  މި  މާނަކުރާގޮތުން  މައްސަލަ  އެ  އެހެންނޫނީ  ވެދާނެ.    ފައިދާވެދާނެ.  ފައިދާއެއް  ވެސް 

އެ އެފަދަ    އެހެންވީމާ،  ކޮންގޮތަކަށްތޯ  މިސާލަކަށް.  މާނަކުރެވެން  އެބައިން  ވެސް  ދެގޮތަކަށް  އެކަމަކު  ހާލަތުގައި 

 ؟ވާނީހާލަތެއްގައި އެ ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގާނޫނު މާނަކުރައް

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

އަންނަ   ތަފާތެއް  މާނަކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ޑިސްކްރީޝަނެއް  ތިކަހަލަ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ދެން 

ތެރެއިން ގާނޫނުގެ  އެބަޖެހޭ  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  އުޅޭ  ގެންނަން    ކްލޯޒެއް  އިޞްލާޙެއް  އޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

 ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންގޮތަކަށްތޯ ނިންމާނީ.  މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މި ވާހަކައެއް  އަޅުގަނޑު  އިޞްލާޙުކުރާ  ގާނޫނެއް  ލާޙް  ޞަނޫނޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ އަޙްމަދު    ކިޔަނީކީ 

އެގޮތަށް   ސާފެއްކުރިމައްޗަށް  އެހާ  ގާނޫނު  ހާލަތުގައި  އެ  އައީއޭ.  ވަކިގޮތަކަށް    މައްސަލައެއް  އެހެންވީމާ،  ނޫން. 

ޓު ކޮށްފިއްޔާމުން  ވެސް. އެއްކޮޅަކަށް އެއްގޮތަކަށް އިންޓަޕްރި  ވެސް މިގޮތަށް  ޓުކުރުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް މިގޮތަށްއިންޓަޕްރި
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އިންޓަޕްރި އަނެއްގޮތަކަށް  ފައިދާވާނެ.  ކޮދައުލަތަށް  ފައިދާވާނެ.  ޓު  ފަރާތަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް  ވަންޏާމުން  ކަމުގައި  ށްފި 

އިންޓަޕްރީޓުކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްހޭ  ނުދައްކަން.  ؟ އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައެއް  ހަދާ  މީގައި  ޞަ ގާނޫނު  ލާޙް 

 ގޮތެއް ވިދާޅުވާން.  ނިންމާނެ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

ތިފަދަ   ނިންމުމަކަށްއާދެ!  އުނދަގޫ  ފުދޭވަރަކަށް  އެންމެ  ހާލަތެއްގައި  އޭގެ  ވެދާނެ.  އަޅުގަނޑު    ވެސް  ފުރަތަމަ 

މަލުކުރާނެގޮތަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތަކުން ހަމައެކަނި ގޮތް ނިންމާނީ އަޅުގަނޑު  ޢަ

އޭގައި އަޅުގަނޑު    އިބަރުންނާ ވެސް އަޅުގަނޑު ޑިސްކަސްކޮށްފައެކަންޏެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ދެން ހުންނަ މެން

 ގޮތެއް ނިންމާނީ އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ނޭނގޭނެއޭތޯ ނިންމާކަށް  ގޮތެއް  އަމިއްލައަށް  ދަންނަވަނީ  ތި  އެތާ  ؟ އާދެ!  އެކީގައި  މަސައްކަތްކުރާއިރު  މިނިވަންކަމާ 

 ؟ ތޯއިއަމިއްލަ އޮޕީނިއަން ފޯމްކުރައްވާނީ ތި ވިދާޅުވަނީ ދެން ތިބި މީހުންނާ ވާހަކަދައްކާފަ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

އެހެންވީމާ،   ނިންމެން.  ދެގޮތަކަށް  އެބައޮތޭ  އޭގެ  މައްސަލައެއްގައިވީމާ  އެކަހަލަ  މިހާރު  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު 

އެއީ  އަޅުގަނ ވިސްނެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޖަޖްމަންޓަށް  ބެސްޓު  އަޅުގަނޑުގެ  ދޭނަމޭ.  އަޅުގަނޑު  ޖަޖްމަންޓު  ބެސްޓް  ޑުގެ 

 ދައުލަތަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެގޮތަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 ؟ބޫލުކުރަންތޯޤަންގިދާނެ ކަމަށް މޮޑަރން ސްޓޭޓެއް ޓެކްސް، ޓެކްސްއާ ނުލާ ހި

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހާރު އެވާނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަސްލު ހިންގުމުގައި  

 ޓެކްސް ނިޒާމަކީ ހަމަ ވަރަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް އިނގޭތޯ. ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން. 
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 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މަޖިލީހުން   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދައުލަތުން  ކަމަށް.  އިސްކުރައްވާނެ  ދައުލަތް  ސުވާލުގައި  ކުރީގެ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެ 

މީހެއްގެ ރުހުމަކާ ނުލާ    ނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި މި އޮންނަނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ މުދަލެއް އެޤާފާސްކުރަން ފޮނުވި ގާނޫނެއް  

 ؟ ކީ އެއީ ފޭރުމޭ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް މީހެއްގެ މުދާ އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލާ އަތުލެވިދާނެތޯގަދަކަމުން އަތުލުމަ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

އެކަމަކު  ؟ މީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލާ އަތުލުމަކީ ތި ވިދާޅުވި ގާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި އެއީ ކުށެއް ގޮތަށް އިންނަ ވާހަކަ ދެއްތޯ

އެ  އޭތި ނެގޭ ކަމުގައި ވަނީނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  އެހެން ގާނޫނަކުން އެ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ    މިސާލަކަށް 

 ކުރެވިދާނޭ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި.   ކަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އެއީ   މުދަލަކީ  މުސްލިމުންގެ  އެގޮތަށް  އެބައޮވޭ  ރުމަތްހުހަމަ  ވެސް  ކަމަށް  އެއްޗެއް  ސުބުހާނަހޫ  هللا ތެރިކުރެވިފައިވާ 

މީހެއްގެ    ވަޠައާލާ ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ނައްސުން އެބައޮތް ބަޔާންކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، މުސްލިމެއްގެ މުދާ އެ

 ؟ނުރުހުމުގައި ދައުލަތަކަށް ނެގޭނީ ކޮން އުސޫލަކުން ކޮން ހަމައަކުންތޯ

 

 ޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ލާޞައަޙްމަދު 

ދެން ތިއަށް ތި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ބުނެލަން އޮތީ މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ ގާނޫނުތަކެއް ހެދިފައި އިންނަ ހާލަތުގައި  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   މިހާރު  ކިރިޔާ ޢައަޅުގަނޑުމެން  އޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާނޫނަކުން  ގާނޫނަކަށޭ. އެ  އެ    މަލުކުރާނީ 

ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުން ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނު. އެހެންވީމާ، އެ ގާނޫނަކުން ނެގޭ ކަމުގައި  ވެސް އެކަންކުރެވޭ ކަމުގައި ވަނީ

 ވަންޏާ އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ނަގާނެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން
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ދެކޭގޮތުގައި   އަޅުގަނޑު  ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސް    3ހިޓްލަރު  ނާޒީމް  ގާނޫނެއް  މިލިއަނެއްހާ  ހަމަ  އިނގޭތޯ  މަރާލީ 

ހަމަ ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ ތި ވިދާޅުވަނީ    އި ހަދައިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެކަހަލަ ގާނޫނެއް މިތާ ހަދާފަ

 ؟ވެސް ހަމަ ތަންފީޛުކުރައްވާނަމޭ  ހަމަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިންނަވައިގެން

 

 ވުން: ލާޙު ވާހަކަދެއްކެޞައަޙްމަދު 

ނޫން. އެހެންނެއްނޫން އިނގޭތޯ. މިހާރު ހިޓްލަރު އެއީ މިހާރު އެއީ ވަރަށް އޮޓޯކްރެޓިކް ލީޑަރޝިޕެއްގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ  

މި  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ވިދާޅުވީ.  އޭގެ  ތި  ޑިމޮކްރަސީ.  ގޮތް    އޮތީ  އޭގައި  ހަދާނީ  ގާނޫނު  މާނައަކީ 

 ނިންމާނީ ރައްޔިތުންނޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެގޮތަކަށް އެކަން ނިމިގެނެއް ނުދާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ކުރައް  ތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  އިތުބާރެއް  ބޮޑު  އެހެންވީމާ،  ވަރަށް  ކަމަށް.  ނުދާނެ  ނިމިގެން  އެ  އިނގޭތޯ  ވަނީ 

ދަންނަވަ  މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ސުވާލެއް  އޮތް  ދެން  އެންމެ  ދެން  އެހެންވީމާ،  މި  އި ނެތް.  ހަމަ  ލާނަން 

ދައުލަތަކަށް  ހިތަށްއެރީ ހަމަ އަހާލާނަމޭ. މިހާރު  ކުރާތީ ހަމަ އަޅުގަނޑު  ވެސް  އިނގޭތޯ    ސުވާލު ހުރިހާ އެންމެންނާ 

ދައުލަތަކުން ޓެކްސް ނަގާއިރު ބައެއް މީހުން ޓެކްސް ދައްކަން ހަމަ ދެކޮޅު. ހަމަ އެމީހުން އެކަމަކު ޓެކްސް ދައްކަނީ  

އަނެ ބިރުހީވާތީ. އެހެންވީމާ، ބިރުދައްކައިގެން  ލާނެ ކަމަށް  އެނގޭތީ. ޖަލަށް  ކަން  ހެން ޓެކްސް ނަގަނީ.  އްޖަލަށްލާނެ 

މަގުމަތީގައި  ފޭރެން  އަނެއްކޮޅުން  މީހުން  ދައްކައިގެން އެބަ    އުޅޭ  ނަފްސަށް ބިރެއް  ހަމަ އެމީހެއްގެ  ވެސް އެބަ ފޭރޭ 

 ؟ ފޭރޭ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަކުން ޓެކްސް ނެގުމާއި ފޭރޭ މީހަކު މީހެއްގެ މުދާ ފޭރުމާ ކޮބާ ހުރި ތަފާތަކީ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

ތަފާތެއް   ބޮޑު  ވަރަށް  މި އެ  ޓެކްސް  ދައުލަތުން  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  އޭގައި.  އިނގޭތޯ  ރައްޔިތުން    އެބައިން  ނަގަނީ 

ތެރެއިން   އެއްބަސްވުމެއްގެ  މެޖޯރިޓީ  އޭގެ  ހަދައިގެން  ގާނޫނެއް  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ބައެއް  ކަނޑައަޅާ 

އެކަން   ނިމުމަކުން  ހެދި  ގާނޫނު  އިނގޭތޯ.  މިއީ  ޓެކުހެއް  ނަގާ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެންމެންނަށް 

އަންގާލުމެއް ޢަ   މަލުކުރާނެކަން އަންގާފައި އޮތް އެއްޗެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ފޭރޭ މީހާ މި ފޭރެނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި 

  ...ނެތި އިނގޭތޯ. އޭނަ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އަންގާލާފަ ވިދާޅުވީ  އަންގާލާފަ ކުރީގަ  އި އެހެން  ވާހަކަދައްކާފަ  އިއި  މީހާއާ  ފޭރޭ  ހަމަ  މިހެން    އި އޮވެއްޖެއްޔާމުން 

 ؟އޮވެއްޖެއްޔާމުން މައްސަލައެއް ނޯންނާނެތޯ  އިގޮއްސިއްޔާމުން ތިމަންނަމެން އަތުލާނަމޭ. އެހެން އަންގާލާފަ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

ފޭރޭމީހާގެ ނެތެއްނޫންތޯ މިބުނާހެން މިއީ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާކަމެއްވީމާ، އެ  އެހެންނޫން އިނގޭތޯ. އެއީ މިހާރު  

އަޅުގަނޑު އަސްލު މާނައެއްނުކުރަން އެއީ ސަރުކާރުން ފޭރެނީއެކޭ. އެއްޗެހި މީހަކު އަތުން ޖަހައިގަންނަނީއޭ ނަގަނީއެކޭ.  

 ން އަޅުގަނޑުމެން މި ޓެކްސް ނަގަނީ އިނގޭތޯ.  ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނަކު ކުރިން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ޓެކްސް   ސްޕީކިންގ  މޯރަލީ  އެންޑް  އެތިކަލީ  އިނގޭތޯ.  ނޫން  އިލީގަލީއެއް  ސްޕީކިންގ  މޯރަލީ  އެންޑް  އެތިކަލީ 

 ؟ ބޫލުކުރަންތޯޤަމަށް އިވޭޝަނާއި ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސާ އެއްވެސް ތަފާތު ހުރި ކަ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

އެ އިލީގަލީ  ހަމަ  ޑެލިބަރޭޓުލީ  އިވޭޑުކުރުމަކީ  ވިތިންގ    ކަން   ޓެކްސް  އެވޮއިޑުކުރެވިދާނެ  ޓެކްސް  އިނގޭތޯ.  ކުރުން 

 ލީގަލް ފްރޭމްވޯކް ތެރޭ ޕްލޭންކޮށް...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ނޫނެއްނޫންތޯ   ލީގަލީއެއް  އިނގޭތޯ.  އެތިކަލީ  އެންޑް  މޯރަލީ  ލީގަލީއޭ.  ނޮޓް  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު  މަޑުކޮށްލައްވާ! 

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ. ނޮޓް ލީގަލީއޭ. މޯރަލީ އެންޑް އެތިކަލީ.  

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

 ؟ އަދި އެއްފަހަރު ސުވާލު ރިޕީޓުކޮށްލަދެވިދާނެތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން
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އެތިކަލީ   އެންޑް  މޯރަލީ  ނޫން.  އެއް  ލީގަލީ  އިނގޭތޯ.  ސްޕީކިންގ  އެތިކަލީ  އެންޑް  މޯރަލީ  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު 

 ؟ ސްޕީކިންގ ޓެކްސް އެވޮއިޑެންސާއި ޓެކްސް އިވޭޝަނާ އެއްވެސް ތަފާތެއް އެބައޮތްހެއްޔޭ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

ބަލައިފިއްޔާމު އެތިކަލީ  އެންޑް  ކޮންމެމޯރަލީ  އެ  ގޮތެއް  ން  މީހާ  އެވޮއިޑުކުރާ  ޓެކްސް  ޓެކްސް    ވިޔަސް  ކުރަނީ، 

ކުރަނީ އެ ދީފައި    ކުރަނީ އޭނައަށް އެނގިހުރެ ކުށެއް. އެގޮތަށް ބަލައިފިއްޔާ އެވޮއިޑުކުރާ މީހާ އެ  އެވޮއިޑުކުރާ މީހާ އެ

 ކުރަނީ.   ބޫލުކުރެވޭ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަން އޭނަ މިޤައޮންނަ ހުދޫދެއްގެ ދަށުން އޭނައަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ފްޠީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ

 

 ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ހެންވޭރު ހުޅަނގު

ވެސް. އަޙްމަދު   ދަންނަވާނަން އަޅުގަނޑު  ލާޙް  ޞަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ ދެ ސުވާލު ވަރަށް ކުރުކޮށް 

ހުރި މަޢުލޫމާތުގައި   ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެންދަވަނީ އޭ.ސީ.ސީގައި. ދެން  ތި  މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން  މިހާރު 

އޮކްޓޫ މިއަހަރުގެ  ދަންނަވަންޏާ  ނޮވެންބަރ.  އެއްޗެއް  މިއީ  މިހާރު  އޭ.ސީ.ސީއަށް.  ވެދެވަޑައިގަތީ  މަހުގައި  ބަރު 

އެހެންވީމާ، ދެން އެތަނުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރެއްވުން. ކިހިނެއްތޯ އެ  

ސައްކަތްކުރެވުނު ގޮތާއި ދޭތެރޭގައި،  އެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑާ އަދި އެ މަ؟ މަސައްކަތްޕުޅާ ދޭތެރޭ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ

ދެން ފަހަރެއްގައި ހީފުޅުވެދާނެ ކަންނޭނގެ އެހެން ކަމަކަށޭ ކުރިމަތިލައްވައިގެން ތި  ؟ މިހާރު ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ

 ނެތޭ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގުޅުންހުރި ސުވާލެއްވީމަ ދަންނަވާލީ.  އިންނެވީ. އެއާއި ގުޅުމެއް

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

ގައި މި ޖޮއިންކުރީ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްގައި. ވަގުތީ    4ބަރު މަހު  މިހާރު އަޅުގަނޑު އޭ.ސީ.ސީއަށް ތި ވިދާޅުވިހެން އޮކްޓޫ

މި  އެތާނގައި  މިހާރު   މަޤާމެއްގައި  އަޅުގަނޑު  ނަމަވެސް،  އިނގޭތޯ.  ކޭސްތަކެއްގައި    އުޅެނީ  ހަމަ  ވެސް 

އިންވެ މި މަސައްކަތްކުރަމުން  އެކަމަކީ    ސްޓިގޭޓުކުރަމުން  ބަލައިފިއްޔާމުން  ސްޕީޑަށް  ބަލާނަމަ  އަނެންހެން  ހަމަ.  ދަނީ 

މަންޓަކާ އެއްކޮށް އެކަން ކުރަން.   ބޭނުންވަނީ މީހާ ކޮމިޓްކަމެއް. އޭގައި   ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރެވޭނެ
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އަޅުގަނޑު   މިހާރު  ބަލައިފިއްޔާ  މަހެއް  އެގޮތަށް  އަދި  ވެސް،  މަހެއް  އަދި  އަޅުގަނޑު  ކޭސްތަކުގައި،  މަސައްކަތްކުރާ 

ބޭފުޅުން   ހަމަ އެއާއި ގުޅޭ  ބަލައިފިއްޔާ މިހާރު ބަޔާންތައް ވެސް ނަގަން ހުންނާނީ  ކަންނޭނގެ މިވީ ދެއްތޯ. އެގޮތަށް 

 ގެނެސް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 ؟އްވެތޯ ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އޭ.ސީ.ސީންކީ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ޓެމްޕަރަރީ ވަޒީފާއެއް އިނގޭތޯ. ވަގުތީ ވަޒީފާއެއް މި ވަޒީފާއަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުވާލެ މެންބަރެއްގެ  އެހެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އޮތްތޯއާދެ!  އެބަ  ވަނީނަމަ  ؟ އް  ކަމަށް  ނެތް 

ލާޙް ދެއްތޯ. މީރާގައި  ޞަލާނަން. މީރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައި އެބަވޭ  އިނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލު ދަންނަވަ 

ވަޑައިގަންނަވަނީ. މީރާގައި  މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާއިރުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލާ ތަނަކަށް  

އުޅުއްވި ވަގުތުގައި ސީދާ ވަރަށް ބޮޑު ބޮންޑެއް އުފެދިފައިވާނެ ނޫނިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު ދުޝްމަނުކަމެއް، ރުޅިވެރިކަމެއް  

ބަޔަސް   އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ.  ވެފައި  ކަންނޭނގެ  އެއްގޮތެއް  ކޮންމެވެސް  ބެލެވެނީ.  މި  ކަމަށް  އޮންނާނެ  އުފެދިފައި 

 ؟ންކަން އެބަ އޮތްތޯޤީތަށް މިހާރު މި ވަޑައިގަންނަވާ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރެވިދާނެކަމުގެ ޔަނުވާނެ ގޮ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

ބޮޑު   ވަރަށް  އެތަނަށް  ވަކިވާއިރު  ތަނަކުން  އަދި  ގޮތުގައި  ދެކޭ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކރިއްޔާ 

ދުޝްމަނެއްވާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. އަދި ވަރަށް ބޮޑު ބޮންޑެއް އޮތަސް، ބޮންޑެއް އޮވެދާނެ. އަދި ވަރަށް ބޮޑު ދުޝްމަނެއް  

ވަންނައިރު   މިކަމަށް  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންނެވިހެން  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  އޮތަސް  ބޮންޑެއް  އޮވެދާނެ. 

ކަ ކޮން  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރަން  އޭގެއަޅުގަނޑު  އިންޓަރގްރިޓީ  އެހެންވީމާ،  ހަވާލުވަނީ.  މި  ތެރެއަށް    މަކަށްކަން 

 ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެ އިންޓަރގްރިޓީގެ ދަށުން ގާނޫނުގައި ލިޔެވިފައި އޮތް ގޮތަށް އޭގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަޅުގަނޑު.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.އާދެ! މި ވަގުތު އަނެއްކާ ސުވާލަކަށް އެބަ އެދިވަޑައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ވަޒީފާއިން   އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ލިޓަސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި ވާހަކަ ވިދާޅުވި. ލިޓަސް އަދި މީރާ. މި ދެތަނުން 

 ؟ވީތޯވަކިކުރީތޯ ނޫނީ އަމިއްލައަށް ވަކިވެވަޑައިގެންނެ

 

 ލާޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞައަޙްމަދު 

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ލިޓަސްގައި އުޅެފައި، އަޅުގަނޑު މީރާގައި އުޅެފައި ލިޓަސްއަށް އައީ ހަމަ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް  

 ބަދަލުވީ. ދެން ލިޓަސް އިން އަޅުގަނޑު މާސްޓަރސް ހަދަންވެގެން ލިޓަސް އިން ކެނޑުނީ.

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ހޭދަކޮށްލެއްވި ވަގުތުކޮޅަށް. މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން  

އަޝްރަފް އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  އެންމެ    ވަކިވެލާނަން.  ނައްޓަވާލެއްވިޔަސް  މާސްކް  ދެއްތޯ. 

 ރަނގަޅު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

 ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރީ ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ކުރިމަތިލެއްވެވި ބޭފުޅުންގެ  އައަޅުގަނޑުމެން ޖުޑީޝި

އެ މިހާރު  ދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  ކުރުމަށް  އިންޓަރވިއު  އިންޓަރވިއު  މި  އަޝްރަފާ  ގޮތުގައި  ބޭފުޅެއްގެ  ފަހު  ންމެ 

ފަކާއެކުގައި ދެން  ޓުގެ ފުރުޞަތެއް ތަޢާރުމިނި  10އަޅުގަނޑުމެން މި ބައްދަލުކޮށްލީ. އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އެބަ ދެމު  

ހިއްސާކޮށްލެއްވުމަށް. އެއަށްފަހު ކޮމިޓީ މެ ހުރި ބައެއް ވާހަކަފުޅުތައް  ފުރުޞަތު ވިދާޅުވަން  އަރުވާނަން.    ންބަރުންނަށް 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ   الحمد هلل رب العالمين والص الة والس الم على رسول هللا خاتم األنبياء ولمرسلَىين`. 

އަޝްރަފް ތަޢުލީމީ  އަޙްމަދު  އަޅުގަނޑުގެ  ސެކްޓަރއެއްގައި  .  ޕްރައިވެޓް  ނިންމުމަށްފަހު  ސްކޫލް  އަޅުގަނޑު  ހަޔާތަކީ، 

ވަރަކަށް އަހަރުވަންދެން ހޭދަކޮށްފައި، މަސައްކަތްކުރިން. އެއަށްފަހު ސަރުކާރާއި    11ގާތްގަނޑަކަށް މެނޭޖަރ ލެވެލްގައި  

އިޒަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ސީނިއަރ  ގުޅުނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ. ދެން މަޖިލިސް އިދާރާގައި އެސިސްޓެންޓް ސުޕަރވަ

ރައީސަކާ   މަޖިލީހުގެ  ނަޝީދު،  ހުރީ ރައީސް  މި  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  މި  މަސައްކަތްކޮށް،  އޮފިސަރަކަށް  ޕްރިންޓިންގ 

އަޅުގަނޑު   ވަގުތު  މި  އާކައިވްސްގައި  އާކައިވްސްގައި.  މަޖިލިސްގެ  އުފެއްދި  އަލަށް  ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު 

ބަލާއިރުގައި  މަސައްކަތް ތަޢުލީމީ ލެވެލަށް  ކުރަނީ ސީނިއަރ އާކައިވް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން. ދެން އަޅގަނޑުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީން.   އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  ހެދީ  ގާނޫނީ ޝަރީޢާއިން  ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ  ޑިގްރީ  ނިންމުމަށްފަހު،  ޑިގްރީ 

 މި އަހަރު އެއީ ވިލާ ކޮލެޖުން. ޝުކުރިއްޔާ.ދެން އެއަށްފަހު މާސްޓަރސް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަކުރީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އަޝްރަފް މަރުޙަބާ  އެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ކަންތައްތައް  ޓެކްސްގެ  ކިހާވަރަކަށް  ސުވާލަކީ  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު   .

 ؟ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ބަލާލެވިފައި އެބަ ހުރިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ދާއިރާގައި   އެ  އަޅުގަނޑުގެ  ވަރަކަށް ޓެކްސްގެ ގާނޫނުތައް އަޅުގަނޑު ވެސް ކިޔާލިން. އެހެންނަމަވެސް،  ކޮންމެވެސް 

އެޕީލް   ޓެކްސް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނގެ.  ދަންނަވާކަށް  ސީދާ  ދާއިރާ  އެ  ބޮޑަކަށް  އެހާ  ނުކުރާތީވެ  މަސައްކަތް 

މަ ދެކޮޅަށް  ޓްރައިބިއުނަލް މެންބަރުންގެ  ދައްކާ ފަރާތްތަކާ  ޓެކްސް  މީރާއިން  ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ  ސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

ރަނގަޅަށްތޯ އޮތީ  ނެރެފައި  އަމުރެއް  އެ  އިސްތިޢުނާފުކުރީމަ،  އަމުރެއް  އެ  ނެރުނީމަ  އަމުރެއް  އެ  އަމުރެއް   ،ނެރޭ 

ޗެކްކޮށް ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު   އި  އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަހިސާބު ހަދާފައި އޮތީ އެކައުންޓިންގ ޕްރޮސީޖަރއާ  ،ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ
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ކުމެއް ނެރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން މި ޖެހެނީ. ހަމަ އޭގެ އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ވެސް  ޙުއިންސާފުވެރި  

މައްސަ ހުށަހަޅާ  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮވޭ.  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ  ދެކޮޅަށް  މީރާއާ  ބަލަ ބޭނުންމިއްޔާ    އި ލަތައް 

މި   ތެރޭގައި  ޒިންމާތަކުގެ  މެންބަރުންގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ނިންމުން  ގޮތެއް  ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު  އެއަށް 

 ހިމެނެނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އެ ޓެކްސް  ކަމެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލާއިރުގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޕީލް 

އުޅެނީ.   ލަސްކޮށް މި  އެންމެ    2016މައްސަލަތައް ހިނގުން ވަރަށް  އަޑުއެހެން. މުޅި    18ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވުނީ 

ޓަށް  ވަނަ އަހަރަށް. މާނައަކީ މަހެއްގެ މައްޗަށް އަޑުއެހެމެއް ވަރޭ ބޭއްވިފައި އެ އޮތީ. ދެން މައްސަލަ ނިންމި ރޭ 2016

ބަލާއިރުގައި ވެސް އަހަރަކު ދެ މައްސަލަ، ތިން މައްސަލަ ނިންމިފައި ހުރި އަހަރުތައް ވެސް އެބަ ހުރި. އަޅުގަނޑުމެން  

ކޮން   ފެނިއްޖެނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިމަނަން  ގޮތުގައި  މެންބަރެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަޝްރަފަށް 

މައްސަ މި  ބަދަލުތަކެއްތޯ  ކޮބައިތޯކަހަލަ  ބަދަލުތަކަކީ  ގެންނާނެ  ހިންގުމަށް  ނޫނިއްޔާ  އަވަސްކުރުމަށް  ؟ ލަތައް 

 ؟މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމަށް ގެންނާނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ކުރެވޭ ކަމެއް ރާއްޖޭގައި މި ޢަދުލުގެ ނިޒާމު، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ  އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ 

ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ވަޞީލަތްތައް ނެތުމާއި    ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މައްސަލަތައް ލަސްވެގެންދޭ. އޭގެ

ޓީގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން  ޤާބިލު މީހުން ނެތުމުގެ މައްސަލަ ވެސް. ދެން މީގެ އިތުރަށް މި ކޮމި

ޝަކުވާތައް   ލަސްވެގެންދާކަމުގެ  މައްސަލަތައް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ކޯޓުތަކުގައި  އިނގޭނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތިއްބެވީމަ 

ހުރި. އޭގެ ބައިވަރު އެބަ  ސަބަބުތައް  ފެންނާނެ. އެ  އެއްޗެހިން  ނޫސްތަކުންނާއި  އާންމު  ތެރޭގައި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިސާލަކަށް ޚަސްމުން އެދިގެން މައްސަލަތައް ލަސްކުރުމާއި އަދި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރަން ވަގުތު ނެގުމާއި މި ކަހަލަ  

ބިލު މީހުން ނެތުމަކީ ވެސް މި ދިމާވާ މައްސަލައެއް. މި ވަޞީލަތްތައް  ގާވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ދޭ. މީގެ އިތުރަށް  

ތަނަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން އެ ވަގުތު އެކަމަށް ހޭދަނުކުރުން. މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑަށް  މެދުވުމަކީ. ދެން އެ ތަން

އްޔަނުކުރަނީ  ޢަފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް. ސީދާ އެކަމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ އެބަ. މިސާލަކަށް ދައުލަތުން މުސާރަދީފައި މި 

ޓަކައި.   ކުރުމަށް  ކަމެއް  ފިޔަވަވަކި  މަސައްކަތް  މަސައްކަތްކޮށްފި  އި  އެހެންވީމާ، އެ  ކުރަން  މަސައްކަތްތަކެއް  އިތުރު 
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ޓްރައިބިއުނަލްގެ   ޓެކްސް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހާސިލެއްނުވާނެ.  ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ނަމަ 

ބޮ ވަރަށް  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  އެޕީލް  ކަންތައްތައް  ޓެކްސް  ކަމެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ޑަށް 

ސެކްބިޓްރައި ނުހުރޭ  ޙަޤީޤަތުގައި.  ރެޓައުނަލްގައި  އަސްލު  ނުހުރޭ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް  ޗީފް  ނޫނީ  ޖެނަރަލެއް.  ރީ 

ހުރިހާ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ޖެހެނީ  މި  ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ވާގޮތަކީ  މި  މިހެންވީމާ، 

ޟޫޢީ ގޮތުން ނޫނީ އިދާރީ ގޮތުން ނިންމާ  ޢުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ވެސް ވަންނަން. އެހެންވީމާ، މި ވާގޮތަކީ މަމަސައްކަތް

ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ވަނީމައެއް ވަގުތުތަކެއް އަސްލު އެ ރައީސްގެ ވަރަށް  

ހިން އިދާރީ  ދުއްވާލަންޖެހެނީ  ވަގުތުތަކެއް  މި  ގިނަ  ބަލާލެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް  ތެރެއަށް.  ގުމުގެ 

މަޖިލިސް. މަޖިލިސްގެ ރައީސަކީ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މަޖިލިސް ހިންގާ ބޭފުޅެއް ދެއްތޯ. އެކަމަކު މަޖިލީހުގައި އެބަ ހުރޭ  

ޚާއްޓަރެސެކް ވަކިން  ޓަކައި  ހިންގުމަށް  އިދާރީ  ޖެނަރަލެއް  އިޞަރީ  އެހެންވީމާ،  ވަރަށް  ކޮށްފަ.  ހިންގުމަށް  ދާރީ 

ރީ ޖެނަރަލެއް ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުން  ރެޓަމުހިންމުވާނެ ސެކް 

ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ލަސްވެގެން އެބަދެއޭ ފަނޑިޔާރުން    ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނައިއިރު

ގެ އިދާރީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނީމަ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަގުތުތައް އެބަ ގެއްލެއޭ އެކަމުގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ،  ކޯޓުތަކު

ހަމަ މި  މިހާރު  ފާސްކޮށްގެން  މަޖިލީހުން  ހަމަޖެއްސީ  މި  ވެސް  ޗީފް  ޖަކޯޓުތަކަށް  ގޮތަކީ  އޮންނަ  އްސާފައި 

ގެންދާނީ. ދެން   އްޔަނުކުރާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ،ޢައެޑްމިނިސްޓޭޓަރެއް   ކުރިއަށް  އިދާރީ ކަންކަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް 

ފާހަގަކުރެވޭ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ޝަރީޢަތުގެ  ފަނޑިޔާރުންނޭ 

ފާހަ ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ދެވަނަ  ދެން  ނެތް.  އެބައި  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އެޕީލް  ޓެކްސް  ކަމަކީ  ކަމެއް  އޮތް  ގަކުރެވެން 

ޟޫޢީ ގާނޫނެއް ހިންގުމަށް ޓަކައި އެބަ ބޭނުންވޭ ޕްރޮސީޖަރއެއް ޙަޤީޤަތުގައި. ފުރިހަމަ ޕްރޮސީޖަރއެއް  ޢުގާނޫނެއް، މަ

ވަރަކަށް އަހަރު މިހާރު ނިމި، ޓެކްސް   10ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި 

އަހަރު ވީއިރުގައި ފުރިހަމަ ޕްރޮސީޖަރއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ފުރިހަމަ    10ރައިބިއުނަލް އޮންނަތާ.  އެޕީލް ޓް

ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުންތަކުގައި ވެސް އެބަ ހުރި    ޕްރޮސީޖަރއެއް ނެތްކަމުގެ އެއް ހެއްކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި

ޓްރައިބި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ،  އެޕީލް  ބައެއް  ޓެކްސް  ގަވާއިދުތަކަށް  ބެހޭ  ހިންގުމާ  ޝަރީޢަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުނަލުން 

ހަދާފައި   އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ރިޢާޔަތްކޮށްފާނެ.  އެކަނި  ގާނޫނަށް  ފަހަރަށް  އަނެއްބައި  ރިޢާޔަތްކޮށްފާނެ.  ފަހަރަށް 

މީހުން ހައި  ތިމަންނަ  ހުންނާތީ ބައެއް  މަރުޙަލާގައި އެބަ ވިދާޅުވޭ  އެޕީލް  މެންނަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް  ކޯޓު 

ހައި މިހާރު  ޢަމަލުކޮށްފައެއް.  ގަވާއިދަށް  އޮތް  ހަދާފައި  ގޮތުން  ބެހޭ  ޝަރީޢަތާ  އޮތް    ނެތޭ  އެބަ  ނިންމާފައި  ކޯޓުން 

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި   ޕްރޮސީޖަރއެއް،  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  ޖެހޭ  އެބަ  މަނާއަކީ  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ކުރާކަށް.  ނުޖެހޭ 
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ގާނޫނެއް ނުހިންގޭނެ.  ޕްރޮސީޖަ އޮވެގެން ނޫނީ  ގެންދަން. އެހެންވީމާ، ޕްރޮސީޖަރއެއް  ރއެއް ފާސްކޮށްގެން  ކުރިއަށް 

ލޯއެއް   ޕްރޮސީޖަރ  އޮތުމަކީ.  ލޯއެއް  ޕްރޮސީޖަރ  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ޓަކައި  ހިންގުމަށް  ގާނޫނެއް  އެހެންވީމާ، 

ދަށުން.   އޭގެ  ގަވާއިދެއް ހަދަން  ޖެހޭ  އެބަ  ހަމަ  ނެތިއްޔާ  ނެތިއްޔާ  ނަމަވެސް، ޕްރޮސީޖަރއެއް  ހަދައިގެން  ގަވާއިދެއް 

މައްސަލަތައް   ހުށަހެޅުމާއި  މައްސަލަތައް  ގޮތަށް  އެކި  ފަހަރު  އެކި  ގެންދާނީ.  މައްސަލަތައް  ދެއްތޯ  ގޮތަކަށް  ބޭނުން 

އަޅުގަ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ގެންދަނީ.  މި  ކަންކަން  މި  ފާހަގަކުރެވުނު  ބަލައިގަތުމާ  ނޑަށް 

 ކަމެއް ރަނގަޅު ޕްރޮސީޖަރއެއް ނެތުން. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ކީއް  އިޖުރާޢީ  ޝުކުރިއްޔާ.  ނުވަތަ  ގަވާއިދު  ހިންގުމުގެ  އިޖުރާޢީ  ކޮންމެހެން  އުޅެނީ  ތި  މުހިންމުވެގެން  އެހާ  ވެގެންތޯ 

 ؟ގަވާއިދެއް، ހިންގުމުގެ އެތާ އޮންނަން އެހާ މުހިންމުވަނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

އަސްލު   ގާނޫނެއް  އިޖުރާ މައުޟޫޢީ  އެހެންނޫނީ  އަހިންގޭނީ  އެ  ހިންގޭނެ.  ނުއެއް  އަސްލު  އެހެންނޫނީ  އޮވެގެން.  ތެއް 

އިޖުރާ އެ  ޖެހޭ  އެބަ  އެހެންވީމާ،  ޢަމަލުކޮށްފާނެ.  ގޮތަށް  އެކި  ދޭތެރޭގައި  މީހުންނާ  އެކި  ގޮތަކަށް  ތެއް  އަބޭނުން 

ނޫނަކުން ކަމެއް ތަރުތީބު ކުރަން ވެއްޖިއްޔާމުން  ތެއްގެ ސަބަބުން ކަންކަން ތަރުތީބުވެގެންދަނީ. ގާއަމުހިންމުވާން. އިޖުރާ

 ތެއް.  އައެބަ ބޭނުންވޭ އިޖުރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އެހެންވީމާ، އަޝްރަފް ތި ވިދާޅިވަނީ އަޝްރަފަށް ވެސް އަނެއްހެން އިޖުރާޢަތެއް ނެތިއްޔާ ބައެއް ފަހަރަށް އެޑްހޮކްކޮށް  

ކަމަށް  ކަންތައް ގޮތްވެދާނެ  ނިންމޭކަހަލަ  ބުނީ  މި  ގޯސްކޮށް  އެހެން  އާބިޓްރޭޝަންސްއާއި  ކުރާއިރުގައި  ތައް 

 ؟އިޢުތިރާފުވަނީތޯ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

އްސަލަ ނިންމުން.  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މަ  ނޫން. މިހާރު އަބަދު

އިޖުރާ ކުޑަވާނެއޭ  ފުރުޞަތު  އެ  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑު  އިޖުރާއައެހެންނަމަވެސް،  އޮތިއްޔާ.  ތެއް  އަތެއް 

ބޭފުޅުން   ތިއްބަވާ  އެތާ  ކޮންމެހެން  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އޮވެދާނެއޭ.  ފުރުޞަތު  އެ  އެކަން  ގަސްނެތިއްޔާ  ދުގައި 

އަޅުގަނޑު އެތަނަށް ޢައްޔަނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑު އެކަން ކުރާނެ ވާހަކައެއް ނޫން  ކުރައްވަނީކީ ނޫން. އަދި  

މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި   ޓަކައި  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗަކީ  ދަންނަވާ  މި  ދަންނަވަނީ.  މި 

އިޖުރާ  އެއްޗެކޭ  އިޖުރާއަމުހިންމު  ކައަތަކީ.  ކުރިއަށްދާ  ނެތި  ނުވެ  ތެއް  ގޮތަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  ވަންޏާ  މަށް 

 ހިނގައިދާނެއޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

 ؟ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލާއިރުގައި ޓެކްސްގެ ހުކުމަކީ ކޮބައިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ބަ ފުޅާ  ވަރަށް  އޭގެ  ސެއް  ޙުތިއީ  އެބަދޭ.  ބެހިގެން  ދެބަޔަކަށް  ޢިލްމުވެރިން  ބަލާއިރުގައި  ގޮތުން  އިނގޭތޯ. ޝަރުޢީ 

ޓެކްސް   ވިދާޅުވަނީ  މި  ޢިލްމުވެރިން  ބައެއް  އެގޮތުން  ހިމެނޭ.  ވެސް  ޢިލްމުވެރިން  މަޒްޙަބުގެ  ހަތަރު  ހަމަ  ތެރޭގައި 

ޚާއްޞަ އެކަމު  އެއީ  ކަމެކޭ.  ކުރެވިދާނެ  ޤައުމަކަށް  އިސްލާމީ  ވިދާޅުވެފައިވޭ    ނެގުމަކީ  ޤުރުޠަބީ  އިމާމް  ހާލަތެއްގައޭ. 

މުސްލިމެއްގެ   އެހެންނޫނީ  މެދުވެރިވެއްޖިއްޔާ  ހާލަތެއް  ޚާއްޞަ  ކޮންމެހެން  ނެގިދާނެއޭ  ޓެކްސް  ނެގިދާނެއޭ.  ޓެކްސް 

ބޭނުން ވިދާޅުވެފައިވޭ އަސްކަރީ  ޣަޒާލީ  އިމާމް  އޭގެ އިތުރުން  އަދި  ޓެކްސްއެއް ނުނެގޭނެއޭ. މީގައި  ތަކަށް  މުދަލަކުން 

ބައެއް   އަދި  އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  ނެގިދާނެއޭ.  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ދައުލަތަށް  ކޮންމެހެން  ޓަކައި 

ޢިލްމުވެރިން، ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވޭ ހަމަ ޓެކްސް ނެގިދާނެއޭ ދައުލަތަށް ކޮންމެހެން މުހިންމުވާ. ޒަކާތުން  

ނެގި ވަންޏާ  ކަމަށް  ނެގިދާނެއޭ.  މުހިންމުވާ  ޓެކްސް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުވާ  ފައިސާ  ނަގާ  ޒަކާތުން  ރަނގަޅު  ދާނެއޭ 

ޟޫޢެއް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަން ހުޅުވާލައިފިއްޔާ. އެހެންވީމާ، މި ނެގޭނެ ކަމަށް  ޢުއެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ފުޅާ މަ

ހާ ޚާއްޞަ  އެއީ  ނިންމުން.  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ޤަބޫލުކުރަނީ  މި  ވެސް  އަސާސީ  އަޅުގަނޑު  އަނެއްކަމަކީ  ދެން  ލަތެއް. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މިހާރު  ނަގަން.  ޓެކްސް  ޖެހޭ  އެބަ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  އަސާސީ  ޓަކައި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް 

މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަސްލު ޓެކްސްގެ ބަދަލުގައި މި ނަގަނީ ޒަކާތް. ޒަކާތް ނަގައިގެން އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު  
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ނެ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ތެރޭގައި މި އިންޓަރނެޓް އެއްޗެހި ވެސް މިހާރު މި ކިޔަނީ.  ނުވެދާ

ސުވާލު   އަޅުގަނޑުމެން  ފައިސާއިންވާނެތޯ  ޒަކާތުގެ  ހަމައެކަނި  ކަންކަން  މި  އެޅުމާއި  ހޮސްޕިޓަލުތައް  އެހެންވީމާ، 

ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭ އެބަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް    އުފައްދަންޖެހޭ އެބަ. މި ފައިސާއިން ނުވާ ކަމަށް

ދެންޏާ   ޚިދުމަތް  ދޭން.  ޚިދުމަތް  ޖެހޭ  އެބަ  ދައުލަތަކަށް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮންނަ  މިހެން  ދައުލަތެއް  ޓަކައި. 

އެ އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަމަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވޭ.  ވަޞީލަތްތައް  ބޭނުންވޭ.  ޓެކްސް  މުވައްޒަފުން  ބޭނުންވެއޭ  ބަ 

ބަ ތެރޭގައި  މެންބަރުންގެ  އެހެންވީމާ،  ނެގޭނެ.  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އުފެދިފައި  ޙުނަގަން.  ސް 

 އިން މައްސަލައެއް. އބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެބަ ވިދޅުވޭ މިއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނޭ ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އިޚް ހުށަހެޅުނުއިރުގައި  އެ  މައްސަލައެއް  މާނަކޮށްފިއްޔާ  ވަކިގޮތަކަށް  އެ  އިނގޭތޯ.  މާނަކުރަން  އޮންނަނީ  މި  ތިޔާރު 

ފައިދާވާނެ.   މީހާއަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް  މާނަކޮށްފިއްޔާ  ގޮތަކަށް  އަނެއް  ފައިދާވާނެ.  ދައުލަތަށް  އެކަމަކު  މައްސަލައިގައި 

އެބަ އޮތް އަނެއްހެން އެ މައްސަލަ ވޭގްނަސް ނޫނިއްޔާ އިމްބިގިއުޓީގެ ސާފު ނޫންވީމަ އެގޮތަށް މާނަކުރުމުގެ    ތިޔާރުއިޚް

 ؟އިޚުތިޔާރު އެބަ އޮވޭ. ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އެ ގޮތަށް ހުންނަ މައްސަލަތައް މާނަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވަނީ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

މާނަކުރުންތޯ ގާނޫނެއް  ވިދާޅުވަނީ  ތި  މައްސަލައޭ  އަޅުގަނޑު  ؟ ޝުކުރިއްޔާ.  މައްސަލައަކީ  ދިމާވާ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި 

އެންމެ   ނިންމައިގެންތޯ  ކޮންގޮތަކަށް  ކޮންކަމެއްތޯ.  ރަނގަޅީ  އެންމެ  ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު  ނިންމާނީ  އޭތީގައި  ބޮޑަށް 

ށް ހުރި ފައިދާއެއް ނޫން އޭގެން ބަލަންޖެހޭނީ. ނޫނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުރި ފައިދާއެއް  ރަނގަޅީ. ވަކި ދައުލަތަ

މާނަކުރަން   އޭތި  ގާނޫނަކުން  އެއަށްފަހު  ދެން  ބަލާނީ.  އަޅުގަނޑު  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ފަރާތަށް  ދެ  އެހެންވީމާ،  ނޫން. 

ޖެހިއްޖިއްޔާ   ނިންމަން  އަލީގައި  ގާނޫނެއްގެ  ނޫނީ  ބަޖެހިޖިއްޔާ  ހުރި  ކޮށްފައި  މަޖިލީހުގައި  ހަދާ  ސްތައް  ޙުގާނޫނު 

ސްތަކުގެ އަލީގައި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިންޓެންޝަނަކީ  ޙުއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. ބަލާފައި އެ ބަ

 .ކޮބައިތޯ ބަލަންޖެހޭ ބަލަން ގާނޫނެއް މާނަކުރާއިރު. އެ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ނިންމާނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

 ؟ކާކުގެ އިންޓްރެސްޓެއް ހިމާޔަތްކުރަންތޯ އަޝްރަފް ތި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވަނީ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ފަރާތަކީ   އެއް  އޮތް.  އެބަ  ފަރާތެއް  ދެ  ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ކުރިމަތީގައި  މެންބަރެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް 

އަޅުގަނޑުމެން   އިންޓްރެސްޓަށް  ފަރާތުގެ  ދެ  އެހެންވީމާ،  ފަރާތް.  ދައްކާ  ޓެކްސް  ފަރާތަކީ  އަނެއް  ދައުލަތް. 

 މަންޖެހޭނީ.  ބަލަންޖެހޭނެ. ބަލައިގެން ނިންމުންތައް ނިން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

  މެ އިސްކަމެއްދޭނީ ކޮން ކަން ވަޒަންކުރުމުގައި އެން  އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވަނީ ދައުލަތާއި، މިސާލަކަށް އެހެންވީމާ، ތި

،  ތު މީހާއަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާމަސްދަރަކަށްތޯ. ތިދެންނެވީ މިސާލަކަށް ދައުލަތަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ. ރައްޔި

 ؟ތި ދެކަން ވަޒަންކުރުމުގެ އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ކޮން މަސްދަރަކަށްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

އިސްކަންދޭކަށް. އަޅުގަނޑު ބަލަންޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑު ނުޖެހޭނެ ވަކި ވަކަމަށް  ؟ ތި ދެންނެވީ ދައުލަތާއި ޓެކްސް ޕޭޔަރާތޯ

ލިޔުމާ  އޮތް  އަޅުގަނޑަކަށް،    އިލިޔެފައި  ޖެހޭނީ.  ނިންމަން  ގޮތެއް  ހުށަހަޅާފައި  މައްސަލައަށް.  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި 

ޓްރައިބި އެޕީލް  ޓެކްސް  މައްސަލައެއް  އުއަޅުގަނޑު  ކުރިމައްޗަށް  އަޅުގަނޑު  ހުންނައިރު  ގޮތުގައި  މެންބަރެއްގެ  ނަލް 

އަޅުގަނޑަށް ހު ނޯންނާނެ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ބެލުމެއް  މަސްލަހަތަށް  ފަރާތުގެ  ވަކި  ބުރަވެ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ށަހެޅޭއިރު 

 އޮންނާނީ ފާސްކޮށްފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލައިގެ އަލީގައި ގޮތެއް ނިންމުން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އިތުބާރުކުރަންވީ  އަޝްރަފަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދައުލަތުގެ  ؟ ކީއްވެގެންތޯ  މުސާރަދޭނީ،  ދައުލަތުން  މިދެންނެވީ 

އެހެންވީމާ މަސައްކަތްކުރާނެ.  ވުޒާރާއެއްގައި  ދައުލަތުގެ  މައްސަލައެއް  މުވައްޒަފެއް،  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް  ދައުލަތާއި   ،

 ؟ ގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީނިންމަފާނެ ކަމަށް ކީއްވެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް
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، ދައުލަތުގެ  އަޅުގަނޑަކީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަކު އަޅުގަނޑު ޙިމާޔަތް މި ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ

ހުށަހެޅުން   މި  ދެކޮޅަށް  މި ރައްޔިތަކާ  ދައުލަތުގެ  އޮތީ  ހުށަހެޅިފައި  ބަލަންޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވެއްޖެއްޔާ   .

ޙައްޤެއް ގެއްލޭ ކަމަށް ވިޔަސް އެއީ ކިހިނެ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް  އްރައްޔިތަކާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަރުދަކާ ދެކޮޅަށް އެންމެ 

އެހެންވެ  ގޮތަކީ.  އޮތް  ހިފެހެއްޓިފައި  ޙައްޤު  އެ  ކޮބައިތޯ  މުސާރަދޭ  ޙައްޤެއްތޯ،  ދައުލަތުން  އަޅުގަނޑަކީ  ބަލާފައި   

ނިންމާ މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް  ބޭނުންހާ  ދައުލަތުން  އަޅުގަނޑުމެން    މީހެއްވީމަ  ކިހިނެތްތޯ  ވަންޏާ  ކަމަށް 

މަތިމައްޗަށް ކޯޓުތައް  ކުރަން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ވަރުވަރުން،  އިމުގާ، އަދުލު  ކުރާނީ. އެހެންވީމާއިމުގާއަދުލުވެރިކަން  

އެހެންވީމާ އުޅެނީ.  މި  ވެސް  ހަދައިގެން  އަދުލު  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  އިމުގާ،  ކަމެއް  ކޮންމެ  ކުރަންޖެހޭ  ކުރަން 

 ނުކުރާނަން.   އެއްޞަ ންމު ފަރުދެއް އެތާ އަޅުގަނޑު ވަކި ޚާއްއާގައި ދައުލަތެއް، ނކުރާނަން. އެތާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް  އަޅު މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  އެހެން  ސުވާލުތަކުން  ކުރެއްވި  މި  މިހާރުގެ  މެންބަރުންގެ  ގިނަ  ހީވަނީ  ގަނޑަށް 

ސުވާލުކުރެއްވުމަށް   މެންބަރަކު  އިތުރު  އެހެންވެ  ލިބިވަޑައިގެންފިހެން.  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކުގެ  ބޭނުންވާ 

 ނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ވަކިވެލާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

 ބޭފުޅުން ދެއްވީތީ.  ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ތި

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އު ބޭފުޅުންގެ އިންޓަރވި  9ނަލަށް ކުރިމަތިލެއްވެވި  އުއެޕީލް ޓްރައިބިކޮށް މި ނިމުނީ ޓެކްސް  އުއަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރވި

އޮ މި  ވަގުތުކޮޅެއް  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  ނިމުނީ. މި  އެއްކޮށް  ކަންތަކަށް، އިންޓަރވިމި  މި  ނަގަނީ  ރެކޯޑުގައި މި    އު ފް 

ގެ ހުރިހާ  އުޑުމެން ދެންމެ އިންޓަރވިކަންތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަނ

ގެ ކަންކަމަށް ރަނގަޅަށް ބަލައި ދިރާސާ މި ކުރީ ބޭފުޅުން ދެއްވި ޖަވާބުތަކާއި ހުރިހާ  އު ބޭފުޅުންނާ ކުރެވުނު އިންޓަރވި

ހަމަ ފުރަތަމަ  ތަރުތީބުން  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  އުޅެނީ  މި  ދަންނަވަން  ވޯޓަށް މި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި މިހާރު    ކަމަކަށް 
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ފެށިގެން އެންމެ ފަހުން ކުރި ބޭފުޅާއާއު އިންޓަރވި ހަމައަށް. ފުރަތަމަ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި މި ކޮމިޓީން     ކުރި ބޭފުޅުން 

ނަލުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު  އުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި 

މެދު، ބެހޭގޮތުން ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެންމެ މި ދެންނެވި  މުޙައްމަދުގެ ނަން ފާސްކުރުމާ

ޖަމީލުގެ ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް،  هللا ދަންނަވާލަނީ އަލްއުސްތާޛް ނަސްރު  ނަން ކޮމިޓީގެ ފާސްވާ މިންވަރެއް ނުވި. ދެން މި

ކޮމި މި  ފޮނުވަން  ތަޅުމަށް  ފާސްކުރުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ދަންނަވާލީ.  ރައްޔިތުންގެ  މި  ވޯޓަށް  ފާސްކުރުމާމެދުގައި  ޓީން 

ނަސްރު އަލްއުސްތާޛް  އާދެ!  ފޮނުވުމަކަށް.  هللا )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތަޅުމަށް  ފާހެއްނުވި  ވެސް  ނަންފުޅު  ޖަމީލުގެ 

މި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ހުން  އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ނަން މިހާރު މި ހުށަހެޅި 

ކޮމިޓީގެ   މި  ޢަލީ  މުނައްވަރު  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފޮނުވުމަށް.  ތަޅުމަށް  ފާސްކުރުމަށް 

މި  ދެން  ފާސްވެއްޖެ.  އިއްތިފާޤުން  ނަން    މެންބަރުގެ  ނަމަށް.  ސާޖިދުގެ  އިސްމާޢީލް  އަލްފާޟިލް  ދަންނަވާލަނީ 

އިސްމާޢީ  ވޯޓަށް. އަލްފާޟިލް  ކޮމިޓީގެ ފާސްކުރުމާމެދު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވޯޓު  ދެންނެވުނު  ދެންމެ  ނަމަށް  ލް ސާޖިދުގެ 

މި  ދެން  ފާސްވެއްޖެ.  އަޣުލަބިއްޔަތުން  ނަން    މެންބަރުންގެ  ފަރީޝާގެ  އައިމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  ދަންނަވާލަނީ 

ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން  ފާސްކުރުމާމެދުގައި ވޯޓަކަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ ނަން މި ކޮމިޓީން ފާސް، ފާހެއްނުވި. )ވަ 

އަލްއުސްތާޛާ    މި ވޯޓަކަށް.  ފާދަންނަވާލަނީ  ފާސްކުރުމާމެދު  ކޮމިޓީން  މި  ނަން  އިއްޒަތުގެ  މިންޙަތު  ޠިމަތު 

ފާޠިމަތު   އަލްއުސްތާޛާ  ނަން،  އިއްޒަތުގެ  މިންޙަތު  ފާޠިމަތު  އަލްއުސްތާޛާ  އިއްޒަތުގެ  މި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ންޙަތު 

ދެންނެވު ދެންމެ  ދަންނަވާލަނީ  ނަމަށް  މި  އަޅުގަނޑު  ފާސްވެއްޖެ. ދެން  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ވޯޓަށް  ނު 

ފާސްކުރުމާމެދުގަ ނަން  މި  ވޯޓަށް  ނަމަށް  ޖަލީލުގެ  ޒައިދާން  ޙުސައިން  ދެންމެ  އިއަލްފާޟިލް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   .

އި ނަން  ޖަލީލުގެ  ޒައިދާން  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ދެން  ދަންނަވާލެވުނު  އަޅުގަނޑު  ފާސްވެއްޖެ.  ކޮމިޓީން  އްތިފާޤުން 

އަޙްމަދު  އިދަންނަވަ އަލްފާޟިލް  ފާސްކުރުމާމެދުގަޞަ ލާނީ  ކޮމިޓީން  މި  ވޯޓަށް  ނަމަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިލާޙުގެ   .

ދަ މި  ގޮތުގައި  ނަމެއްގެ  ފަހުގެ  އެންމެ  ފާހެއްނުވި.  ކޮމިޓީއަކުން  ކޮމިޓީން.  ފާހެއްނުވި  ނަން  މި  ންނަވާލަނީ  އާދެ! 

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ނަން ފާސްކުރުމާމެދު ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯޓަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  

ޓްރައިބި އެޕީލް  ޓެކްސް  ފާސްވީ،  ނަން  އަޝްރަފުގެ  އަޙްމަދު  ޢައްޔަންކުރުމަށް  އުއަލްއުސްތާޛް  މެންބަރުކަމަށް  ނަލް 

ފާސްވި    އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި ވޯޓަށް އަހާ  ފާސްކުރުމާމެދު ކޮމިޓީން

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި އިންޓަރވި   އު ، މި ދިގު އިންޓަރވިއުނަންތައް ދެންމެ މި ދަންނަވާލެވުނީ. އެހެންކަމުން ތި 

މި ރިޕޯޓު   ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު މިރޭ ނިންމާލާހިސާބަށް ގެންދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް 
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