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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  .  ލައިކުމްއައްސަލާމުޢަ ބައްދަ  4ޖުޑިޝަރީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލުވުންވަނަ  މިއަދު  ފެށުނީ.  އެޖެންޑާގައި    މި 

އެ    ފޮނުއްވެވި ނަންފުޅު.  އްޔަނުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢަ އޮތީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓް

ދިރާސާކޮ އިންޓަރވިއުކުރުމުގެނަންފުޅު  އަޅު  ށް  ކޮމިޓީމަސައްކަތް  ކުރުގަނޑުމެންގެ  އަޅުން  ފުރަތަމަ  ގަނޑުން.   

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ އިތުރު    އެކަމަކު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވާނަން އިތުރަށް

ގައި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ގެނައުމުގެ ކުރިއަށް. މިވަގުތު  އްވުމަށް ކެނޑިޑޭޓް މިތަނަށްދިރާސާއެއް ކޮށްލެ 

ދާއިރާގެ  ގައި  ތެރޭ  މެންބަރުންގެ ހުޅަނގު  ލަޠީމެންއިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު  ޙަސަން  އެބައިންނެވިބަރު  ފޮނަދޫ    ،ފް 

ސިރާޖުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   މޫސާ  ދާއިރާގެ    ، މެންބަރު  މަޙްމޫދު،  އިއްޒަތްތެރި  ހިންނަވަރު  ޖީޙާން  މެންބަރު 

ދާއިރާގެ  އުތުރު  އިބްރާހީއިއްޒަތްތެރި    ހެންވޭރު  މުމެންބަރު  މެންބަރު  މް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  ޢިއްޒު، 

ޒަރީރު، މެންބަރު  ޙަސަން  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޢަބްދުލްޙަކީމް،هللا ޢަބްދު  ކަނޑިތީމު  ދާއިރާގެ    ޝަހީމް  ވިލިނގިލީ 

މެންބަރު ސަޢު ޙުސައިންއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   ދު  އުތުރު  މާފަންނު  ފަހު  ދެން  އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު    މީ. މެންބަރު 

އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ މިވަގުތު  މި  ،  އިތުރަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ޚާއްސަކޮށްލަނީ  ބައްލަވައި   މި  ލައްވާ،  ކަރުދާސްތައް 

އެއަށްދިރާސާ ދަންނަވައިކޮށްލެއްވުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަ  ލާނަންފަހުގައި  އިންޓަރވިއުގައި  ބޭނުންވާ  ދެން  ން 

ވަޑައި ބޭފުބޭފުޅާއަށް  ގެންދަވާއިރު  ޅުންގަތުމަށް. އާދެ! ތި  ދިރާސާކޮށްލަވަމުން  އިތުރު ވާހަކައެއް  އެ  އަޅުގަނޑު  ގައި 

ބޭނުންވޭ.ހިއްސާކޮށް ބުނާގޮތުން  ލަން  އުސޫލު  ގަވާއިދު  މަޖިލީހުގެ  ޕްރޮސެސް    މި  މި  ގޮތަކަށް  ވަކި  އަޅުގަނޑުމެން 

އޮންނަނީ. ތެރޭގައި  ހިންގަން  މި  އޭގެ  ކޮމިޓީމަޖިލީހުގެ  ނަގައި  ޕެނަލެއް  އިދާރީ  އެއީ    ގެންން  ނަން  ހުށަހެޅި  އެ 

މަސައްކަތް   ހަމަވާޝަރުޠު ބެލުމުގެ  ދަންނަވަނީޝަރުޠު  ކުރާނެ. އެއީބޭފުޅެއްތޯ  މި  ބުނާ     ހަމަވެއޭ  ގާނޫނުގައި  މި 

މިންވަރަށް  ހަމަވޭތޯ އެ ޝަރުޠު  މިނިމަމް  ކޮމިޓީގެ     އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭރުގައި  ޕެނަލްގައި  މިންވަރު.  ރުހުން    ބަލާ 

  ބޭފުޅުންވަނީ  3އާމިނަތު އަސްފާ އާއި މިލްހާ ޖަމާލް އަދި މަރިޔަމް ޝުހުލާ. މި  ލްގައި ތިއްބެވުމަށްލިބިފައިވަނީ ޕެނަ 

ބާއްވާފައި  ބައްދަލުވުން  ޕެނަލްގެ  ބޭފުޅުން  މި  އެ  އަދި  ދިރާސާކުރައްވާފައި  ކަންކަން  ދެންނެވި  ނަށް  މި 

ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅަކު  އެއް  ކަމަށްފާހަގަކުރެއްވިފައިވަނީ  ކުރިމަތިލެއްވި  .ފައިވާ  ނަން  އެ  ފުޅު  ބޭފުޅާގެ 

ދިރާސާ  ފޮނުއްވާފައިވޭ. ދެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނަންފުޅު  ވެސް   ހުށަހެޅުމަށް  ކުރެއްވުމަށް ޝަކުވާއެ    ފުރުޞަތު 

ދެންނެވި  ކޮމިޓީ މި  އިޢު ން  ނިޔަލަށް ޝަކުވާ.    12:00ގެ    2020  ފެބުރުއަރީ   17އެއީ    .އްވިލާންކުރެ ޕެނަލުން  ގެ 

ނުވޭ.  ،ވެސްއެހެންނަމަ ލިބިފައެއް  ޝަކުވާއެއް  ހަމަ  އެފަދަ  ފުރުޞަތުމި  އެއާއެކުގައި    އަދި  އެރުވުނު    ބޭފުޅާއަށް 

  ، ނެވުމަށް. އެހެންނަމަވެސްއެކީގައި ގެން  އެ ބޭފުޅާއާ  ކަމަށްވަނީނަމަ ކޮމިޓީއަށް  ބޭނުންފުޅުއްވަން  އް ހުށަހަޅުލެ ރެފަރެ

ބޭފުޅާ ޖަވާބަކަށްވީ އެގޮތަކަށްއެ  ނުވާކަމަށް.  ވަންއް ހުށަހަޅު  ގެ  ސަބަބުން   ބޭނުންފުޅު  އޮތުމުގެ  އެހެން  އެކަން    ދެން 



  

  އި ސުވާލުކުރުމަށް އެ ހުންނަ ރެފަރަލާ  އެބަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ   ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން   ގެންދާ   މީގައި އެ 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދާ ފައިނުވާތީ އެ  ވާއެއް ލިބިއެއްވެސް ޝަކު   ،އަދި ޝަކުވާތައް  ކަށެއް ނުޖެހޭ. ޕްރޮސެސް 

ކުރާ ބައްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  ބެލުން  ކޮމިޓީ ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުޖެހޭ.    ގެ ކަށެއް 

ބުނާގޮތުންބައްދަލުވުން   ގަވާއިދުގައި  ބޭފުޅާއަށް  ކުރިއަށްދާނީ  ހާޒިރުކުރާ  މި  އެރުވުމަ  އަޅުގަނޑުމެން    ށް ތަޢާރުފުވެ 

އެރުވޭނެ.ނިމި  10ޓަކައި   ފުރުޞަތެއް  މެންބަރުން    ޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަށް  އްވުސުވާލުކުރެބޭނުންފުޅުވާ  އެއަށްފަހުގައި 

  ޓުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ކޮންމެހެނެއް މިނި 10އެ   ފުރުޞަތެއް އެރުވޭނެ. ޓުގެ މިނި 10ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ފުރުޞަތު މިނި  10،  މަޖުބޫރެއް  ކުރައްވަން ޓުގެ  ފުރުޞަތު     ބޭނުންފުޅު  އެ  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 

ނިމުމުން އިންޓަރވިއު  ކެނޑިޑޭޓެއްގެ  ކޮންމެ  ނެގުން.ޢަ  އެބައޮތް.  ވޯޓެއް  ބައި   ބައިކުޅަ  3  އްޔަނުކުރުމާމެދު  ގެ  ދެ 

ތެރެއިން.  7އެއީ    ،ވޯޓު ކޮމިޓީ  މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލު އެގޮތަށް  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ  އޮތީ.  ން   

ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ    އެހެންވީމާ، މިހާރު  މެންބަރުން  ދިރާސާކޮށްލުމި  އިއްޒަތްތެރި  އިތުރަށް  ކަރުދާސްތައް  މަށް 

ނެންގެވުމަށް އެވަގުތުކޮޅެއް  ދެން  އަޅުގަނޑު  އިޝާރާތެއްކޮށްލީމާ  ދަންނަވާނަން.  ފަހުގައި    ބޭފުޅަކަށް 

އައްސަލާ  ` މި  . ލައިކުމްމްޢަ)ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތަކީ   ކޮމިޓީގައި    ކުރާ 

ޓްރައިބިއުނަލްވާނގިވަޑައިގަންނައެ އެޕީލް  ޓެކްސް  ފަދައިން  ކުރިމަތިލައްވާނެ  މަޤާމަށް  ހުސްވެފައިވާ    ފައިވާ ގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ތެރެއިން  އެނގިވަޑައިގަން  ގެ  ދެން  ނަންފުޅު.  ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ނަވާނެ  މި 

ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅެއް  އަދި ފައިއެންމެ  މި  ވަނީ.  ވާން  ބޭފުޅަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ    މި  އެޕީލް  ޓެކްސް  މި  ޖެހެނީ 

ބުނާ  ގާނޫނީ ގާނޫނުގައި  ވާން  ދާއިރާއިން  މި  ކަމަށް  މެންބަރަކު  މުޙައްމަދުމި    އެ  ޙުސައިން   ހަނީފް،   ޖެހެނީ. 

ނަންބަ ؟ތޯޗުވަލަންހ. ކާޑު  އައި.ޑީ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ    .A124840ރަކީ  އާދެ!  މިވަގުތު  ކޮމިޓީގައި  މި  އާދެ! 

އަރުވާނަން.  މެންބަރުން ދާއިރާގެ    ސާފުކޮށް  ހުޅަނގު  ލަޠީމެންއިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު  ޙަސަން  ފޮނަދޫ  ބަރު  ފް، 

ސިރާޖު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   މޫސާ  މުޤައްރިރު،މެންބަރު  ނައިބު  ދާއިރާގެ  ކޮމިޓީގެ  އިއްޒަތްތެރި    ހިންނަވަރު 

މް މުޢިއްޒު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ  މެންބަރު އިބްރާހީއިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ޖީޙާން މަޙްމޫދު، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ  

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް،  هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ދާއިރާގެ  އިގުރައިދޫ  އިބްރާހީ  މެންބަރު  ރިޟާ،  އްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްމް  ދާއިރާގެ  ސަޢުދު  ވިލިނގިލީ  މެންބަރު  ތެރި 

މެން މި އިންޓަރވިއު  އަޅުގަނޑު  . މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ންދެ  ޙުސައިން.

ހިނ  މި    ގުމަށްޕްރޮސެސް  މަ  ދަންނަވާލަނީޓަކައި  ގޮތުގެ  މަޖިލީހުގެގާނޫނުގައިވާ  އަދި  ގޮތުގެ    ތިން  ގަވާއިދުގައިވާ 

ގަވާއިދުގައިމަތިން.   މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތުން  ފުރިހަމަ  އިދާރީ  ކަންކަން  މި  ބުނާ  މިހާރު  ކުރެވިގެން 

ނީނަމަ  ވަ  އް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ލެ ދަންނަވާފައިވާނެ ރެފަރެތި ބޭފުޅާއަށް  ކުރިއަށްދަނީ. އިދާރީ ގޮތުން  

ދެން    ނޫން ކަމަށް.  ފުޅުފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންއެ  



  

  ބައްދަލުވުން ގެ  ލިބިފައިވޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ  މިހާރުއާއި މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް    ވީ.މެންނަށް ސީއަޅުގަނޑު

އެންމެ   ގޮތަކީ  ތަޢާރުފުކޮށްކުރިއަށްދާނެ  އެރުވޭނެ. މިނި  10ޓަކައި    އެރުވުމަށް  ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތެއް    ޓުގެ 

ސުވާލެއް  އެއްވެސް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަ  އެއަށްފަހުގައި  ކަމަށް  ސުވާލު   ނީނަމަ އޮތް    އެ 

ފޮރުވުމެއް ނެތި އަދި އެއްވެސް    އެއްވެސް ކަމެއް   އި ގައެކު  ދަންނަވާލެވޭނެ. އަދި ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުން ތެދުވެރިކަމާ 

ގެ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް   ން ދިއުމަކީ އެއީޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެސާފުކޮށް  ކަމެއްގައި އޮޅޭނެ ގޮތަކަށް ނޫން ގޮތަކަށް  

ދަންނަވަން. ބަސްފުޅެއް  އެހެންވީމާ  ގޮތުގައި  ތަޢާރުފުގެ  ޙަނީފަށް  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  އަޅުގަނޑު  މިހާހިސާބުން   ،

   . ޝުކުރިއްޔާ.މިނިޓު 10ޓަކައި ފުރުޞަތު އެރުވޭ. އެއީ   ޅުވުމަށްވިދާ

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

މު އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ  ދެއްވީތީ  އަދި  ފުރުޞަތު  ރެމެންބަރުންނަށް  ފެންނާ.    ނެހެން ކޯޑްތަކުން 

ޙުސައިން ނަމަކީ  މި  ގާނޫނީ.  ނީފްޙަމުޙައްމަދު    އަޅުގަނޑުގެ  މިހާރު  ވަނަ    6  ގުނަނީ  ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 

އެއީ  ން.  ޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ލޯވ ޔުނިވާރިސިޓީއަޅުގަނޑު މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރީ އިންޑިއާގެ ކަރުނާ  އަހަރު އިނގޭތޯ.

ޔުނިވަ  އުފެއްދި  އަލަށް  އަޅުގަނޑުމެންހަމަ  ބެޗް  ފަސްޓް  މިއީރސިޓީގެ  ޚާލޯ  ތޯ އިނގޭ      ކަރުނާޓަކާ   ކޮށްއްޞަ އަށް 

އުފެއްދި ޔުނިވަ  ފަ ސްޓޭޓްގައި  އޭގެ  ހުންނަ އިންޓަރެސްޓަކާ ރސިޓީ. ދެން  އިސްލާމިކް ޝަރީޢާއަށް  އަޅުގަނޑު    ހުން 

އިސްލާމިކް   ކޮލެޝަރީޢާހުރެ  ވިލާ  ޙާސިލުކުރިން  ޑިގުރީ  މާސްޓަސް  އެޑިއުކޭޝަން  ންޖުއިން  އެއަށްފަހު   .

އިނގޭތޯ. ދެން   2019އަންޓިލް ޖެނުއަރީ  އްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރިން ލީގަލް އޮފިސަރެ  މިނިސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑު 

މި  2019ޖެނުއަރީ   އަޅުގަނޑު  މި   ގެ ފަހުން  ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ    ވަގުތު  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ހުރީ 

އޮފިސަރު  މަޤާމުގައިލީގަލް  ދެން ގެ  މަސައްކަތުގައި    .  އަޅުގަނޑު  ކުރަން  މިހާތަނަށް  ތަޖުރިބާތަކެއް  ގިނަ  ތަފާތު 

އޮފިސަރު އެޑިއުކޭޝަންގެ ލީގަލް  ކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  މަސައްކަތެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  މަޤާމުގައި  ގެ  ޖެހިއްޖެ. އެންމެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަސައްކަތްކުރި ވީއްލަ  ގެ އިރު  އެއީ  ވާ އޮފީހަށް  މުއްދަތެއްގައި  ހުރި  އަހަރުގެ    2018ފައި  ވަނަ 

ފެށިގެން  ޓޯއޮކް އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރާ  19ބަރުން  އަހަރުގެ އޮކްޓޯ  2017. ސޮރީ  ހަމައަށް   ވަނަ  ފެށިގެން  ބަރުން  ވަނަ 

ހުރީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ މަބަރާވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯ  18 ސައްކަތުގައި. އޭރު   ހަމައަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު 

ޔާމީން ކޮއުފައްދަވާފައި  ރައީސް  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  ކޮމިޝަނުގެ ވާ  އެ  މަސައްކަތްތަކާއި  ލީގަލް    މިޝަނުގެ 

ތަފާތު  .ބެލެހެއްޓުމުގައި  ޓްރިއޭޓޭރެސެކް ލިބިގެން  ދެން ވަރަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ތަފާތު    ދިޔަ.   ތަޖުރިބާތަކެއް، ވަރަށް 

ހަދާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން ރިޕޯޓްތަކެއް  މަ  އެ  ޕްރެޒެންޓްކުރުން  ތަންތަނަށް  އިގަނޑު  ޕްރެޒެންޓްކުރަންޖެހޭ 

ދައުލަތުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ލޫޕްހޯލްސްތަކުގެ  އެއްކަލަ  ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔަ    ސައްކަތަކީ. ދެންމަ

.  ކަމެއް  ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔަ  ވަރަށް ބޮޑަށް  އަދި އެކަންކަމުގެ ސަބަބުންވާ ގެއްލުންތައް  މީސްމީހުން ހިފާ ގޮތް  ބޭނުން



  

ވަރަށް މޮޅު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ދެން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފަޚުރުވެރިވާ އެއް    މުއެއީ ވަރަށް މުހިން

މިހާރު   ކުރެވުނީ  އޮތްމި  ކަމަކަށް  ފާސްކުރައްވާފައި  ރައްކާތެރިކު  މަޖިލީހުން  ތަރިކަ  އެއީ    ރުމާ ސަޤާފީ  ބިލު  ބެހޭ 

ދަށުގައި  އެޑިއުކޭޝަން   .ޑްރާފްޓެއް  ގެއަޅުގަނޑު އޮފް ހެރިޓޭޖް އޭރު ހުރިއިރުއްސުރެ    މިނިސްޓްރީގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓް 

މަތިން   އެދުމުގެ  ޔުމްނާގެ  މިނިސްޓަރ  ބަދަލުވިފަހުން  ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  މަސައްކަތްކޮށް  އެ  ފެށިގެން 

  ފައި އޮތީމަ ލީހުން ފާސްކުރައްވާއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަޖި ން. ދެންއަޅުގަނޑު ހަމަ ވޮލެންޓްރީކޮށް އެ މަސައްކަތްކޮށްދިނި

ދެން ސަޤާފަތާ  މިހާރު  ތާރީޚާއި  ތަރިކައަށް  ހަމަ  އަހައްމިއްޔަތު މުހިންވަރަށް  އި  ޒަރީޢާ  މު  ބިލުގެ  އެ  އިން  ކަމެއް 

އަޅުގަނޑުގެ އެޗީވްމަންޓްސްގެ އެންމެ ބޮޑު ޕެނަކަލްއަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މިވަގުތު    ދެން  ލިބިގެން އެބަދޭ.

ސްކައުޓް  މިހުރީ  ރައީސްކަމުގެ  އަޅުގަނޑު  މަޤާމުގައިއެސޯސިއޭޝަންގެ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ދެން  ބޮޑު    .  ވަރަށް 

ކުރާކަމެއް ޕެޝަނެ އޮވެގެން  ލިބޭގޮތުން  ދެން    ވީމައް  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  މިވަގުތު  ވެސް  ދުނިޔޭގައި  އަދި 

ޤައުމުތަކުގަ ހިނގާ  ޕްރެޒި  އެސޯސިއޭޝަންތަކުގައިހުރި    އިސްކައުންޓިންގް  ޔަންގް  އަޅުގަނޑަކީއެންމެ  . ޓެންޑް 

، ދެން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު އެޗީވްމަންޓެއް ކަމަށް  އެހެންވީމާ  މުކޮށް ރިޓަޔާރރީސް މިކަމުގައި އުޅޭނީ.އްޢާ

މަސް    2އަޅުގަނޑު ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިން. އަދި ނުވޭ  ދެން ވަރަށް ފަހުން    އިތުރުން  އޭގެ  ބޫލުކުރަން.ޤައަޅުގަނޑު  

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން.  މިވަގުތު  ގުޅޭގޮތުން  ގެ ތަޢާރުފަކާޅުގަނޑުއަ އެއީ ދެން  ވެސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަގުތު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން    މި   އަލަތު ކައިވެންޏަށް. އަޅުގަނޑު  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ވަރަށް މަރުޙަބާ 

   ށް.ރަޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީ ފުރަތަމަ އަޅުގަނ .ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ވެސް ހަމަ  ޙަނީފް. ފުރަތަމައިނުން  މުޙައްމަދު  މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ޙުސައިން 

ކައިވެންތި  މަނިކުފާނުގެ   ދަންނަވަން.    ޏަށްއަލަތު  ނިޒާމަކީ  މަރުޙަބާ  ޓެކްސްގެ  މި  ފަދައިން  މިއީ  އެނގިލައްވާނެ 

ވިސްނުމެއް.    އަޅުގަނޑުމެން އެއް  މި  އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ޖެހުމުގެ  ކޮޅަށް  ނަގާ  އިޤްތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ 

ނިޒާމު. ޓެކްސްގެ  މި  އިންކަމަ  ތަނބަކީ  އޭރުގެ  ރާއްޖޭގެ  ފެށިއިރު  ނަގަން  ރައީސް  ވަރުބިލިއަން  6  ކީޓެކްސް   .

ވެރިކަމުގައި   ނަޝީދުގެ  ފެށުމާމުޙައްމަދު  ނަގަން  ވެރިކަން   ޓެކްސް  އެ  ވައްޓާލުމާ ބަ  އެއްކޮށް    އަށް ހަމަ  ޣާވާތަކުން 

އި  12ވަނީ   އިންކަމްރާއްޖޭގެ ގޮންޖެހުންތަކާ  ފަދައިންއިނގިލައްވާނެ    ތުރުވެފަ. ދެންބިލިއަނަށް    އެއްކޮށް   ގިނަގުނަ 

  ، ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް އެ ރިސްކް ނެގީ މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް  ންއި ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީކުރިމަތިލާފަ

އަޅުގަނޑު އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން  އިނގޭތޯ.    ކެއްވެސް އެބަހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަގައި އަދިޓެކްސްގެ ނިޒާމު



  

ޚާއްޞަމިސާބޭނުން   އިނގޭތޯ.  ޖީ.އެސް.ޓީ  ވިޔަފާރިތަކަށް    ކޮށް ލަކަށް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ބޮޑު   ދިމާވާ ކުދި    ވަރަށް 

އިނގޭތޯ.   މިއީ  އެބަޖެހޭ    3  ހަމަ   ރެއިޒްކުރާތާ   ބިލު   އެއްކަލަ ދަތިކަމެއް  ޖީ.އެސް.ޓީ    އަޅުގަނޑުމެންމަސްތެރޭގައި 

ހުށަހަޅަން. ޓެކްސް  ހުށަހެޅުމާ  ބަޔާން  އެބަޖެހޭ  ސު އެއްކޮށް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ދައްކަން.  މިހާރު    ވާލަކީ ތައް 

ދިމާވާ ދަތި  ޖީ.އެސް.ޓީ ބިލު މިހާރު މި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މި    އެނގޭނެ   .ކަންއޮތް ގޮތުން 

ބިލު ފޮނުވިޔަސް    ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް އަދި  ޕޭމަންޓެއް ނުލިބޭ.  3ވިޔަފާރިކޮށްފައި  އެކަމަކު    މަސްތެރޭގައި 

 ތިމަންނަމެންނަށް މި  އެހެން ކިޔާފަކަ ބުނެވޭކަށް މީރާއަކުނެތް ވިޔަފާރިވެރިންނަކަށް  ންތީގެ ކުދި އަދި މެދުފައެ ވެސް 

  މިކަމާ   އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ކޮބައިތޯ މަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލަކީ   ނެތޭ ޓެކްސް ނުދައްކާ ހުރެވޭކަށެއް.  ޕޭމަންޓު ނުލިބޭތީ 

 އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ.  ؟ އުޝަނެއް ގެނެވޭނީދޭތެރޭގައި. މިކަމަށް ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސޮލި

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

ކީ  ، ޓެކުހަޓެކްސް  ހުންނަނީ  އަސްލު ގާނޫނުތަކުގައި ހިމަނާފައި ބޮޑަށް މި  ޕޮއިންޓްތައްހަލަ  އެކަ   އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

އް  ކަމެ  އޮންނަތެރޭގައި    އާދައެއް ވެސް އަދި ހުނަރެއް ވެސް އޭގެ  އެއަށް މަކަރު ހެދުމުގެ އެއީ  އޭގެ ޒާތުގައި    އަދި

ދުނިޔޭގައި    ދެއްތޯ. ކަންތައްހަމަ  އެއީ  އެކަހަލަ  ބޮޑަށް  ކަންތައްތަ ވަރަށް  އެކަހަލަ  ހަދާ  ފިޔަވަޅު    ދޭތެރޭގައި  ކާތައް 

ކަންތައްތަކެއް   ޚާއްޞައެބައެޅުމުގެ  އަދި  ގާނޫނުތައް ހުރޭ.  ހެދުމަށް  ހުރޭ     ގޮތަށް  ނުކުރެވޭ    އެއީ   ޓަކައި.  އެކަން 

އަސްލު އެކަންކަންއެއީ    ކަންނޭނގެ  ހަރުކަށިކޮށް  އެހެންނަމަވެސް  އެކަހަލަ  ސަބަބަކީ.  ދެން  ،ހުރުމުގެ    ނެވިހެން ތި 

ފާރިތަކަކީ ވަރަށް  ޤައުމުގެ ހާލަތާއި އަދި އަމުދުން ތި ވިދާޅުވި ކަހަލަ ލެވެލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެ ލެވެލްގެ ވިޔަ

އަދި  ތި ވިދާޅުވާ ކަހަލަ މުއްދަތުގައެއް  ންޓަކުން ނުލިބޭނެ  ވަރމަވެސް ޑީލްކުރާ ވިޔަފާރިތަކެއް. ގަ  ބޮޑަށް ގަވަރމަންޓާ

ފައިސާއެއް އުނދަގޫވާނެ  .  އަމުދުން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އެ  ވަރަށް  ހޯދަން.  ފައިސާއެއް  ޙައްލަކަށް  މީގައި  އަވަހަށް 

އެ މި ލީވޭއެއް   ،މު ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސްމުހިން ތި މުއްދަތު ތިހެން ބޭއްވުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމަކީ މި ދެންނެވި ކަހަލަ

ގޮތްތަކެއް،   ގޮތްތަކެއް  ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރެކޯޑުކުރެވިގެން    ޔެއް ލު  މިސާލަކަށް ކޮމިޝަނަރަށް އޭގައި  ދެވޭނެ  ދެވޭނެ 

   ވެނީ.ފާހަގަކުރެ ށް މު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަމުހިން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ފެންނަން ހުރުމަކީ



  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ  ގެ އަސްލު ސުވާލަކީ   ޖަވާބެއް ނުލިބުނު. އަޅުގަނޑުޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ބޭނުންވި  އަޅުގަނޑަށް  . ޝުކުރިއްޔާ

ގޮތުގައި   ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ގެނެސްގެންތޯމަނިކުފާނު  ބަދަލެއް  ގެނެސްގެންތޯ    ގާނޫނަށް  ބަދަލެއް  ގަވާއިދަށް  ނޫނީ 

އަދި    ޑުމެން ކުދިތަކެއް ގެނެސްގެންތޯ އަޅުގަނގާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ކޮންކަހަލަ ބަދަލު  ޓްރައިބިއުނަލްގެޓެކްސް    ވަތަނު

އެއާއެކު    ހަމަ  ދެން   ދަތިކަން ޙައްލުކުރެވޭނީ.އެންމެ ބޮޑު  ދިމާވެފައިވާ    މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިވަގުތު މި

ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ގޮތުގައި  އަދި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  މިކަމުގައި    މަނިކުފާނު  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ހަމަ  ވެސް  ކޮންމެ 

ގިނަ ކުދި ވިޔަފާރިގޮންޖެ  ވަރަށް  އެބަހުރި  އިނގޭތޯ. ހަމަހުންތައް  ޕޭމަންޓުގެ ކަންތައް  ތަކުގައި  އެއެ  ނުލިބޭ.   ތައް 

  ، ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް  މިހާރު މި  ، ނިޒާމު ރަނގަޅުރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ  ންދެ

މައްސަލަ ކޯޓަކަށް  އޮތްގޮތަކީ  ހާލަތު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކުރީގައި  ވެސް  ލައިގެން  ނަގާ އެއް  ދުވަސް    އަށް  ވަރަށް 

ދައްކަން. ޓެކްސް  އެބަޖެހޭ  އެކަމަކު  ހަމަ  ދެން   އިނގޭތޯ.  ބޭނުން  އަދިވެސް  ކޮންމެވެސް    އަޅުގަނޑު  އެ ސުވާލަށް 

އް  ންކަމެކިހާވަރެއްގެ ޔަޤީ  ދެވަނަ ސުވާލަކީ   ތް ހާމަކޮށްދިނުން އެދެން. ދެންހުރި ގޮ  ވަރަކަށް މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުން

ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނެ ކަމުގެ  އެއްކޮށް   މުސްތަޤިއްލުކަމާ   އިމިނިވަންކަމާ   އެބައޮތްތޯ ޒިންމާ  މިހެން    .މަނިކުފާނުގެ 

އަޅުގަ  މި އެނގޭބުނީ  ހޮވިއްޖެ  ނޑަށް  މަޤާމަށް  މި  މަނިކުފާނު  މިސާލަކަށް  ގިނަ    ކަމަށް  ހަމަ  ވަރަށް  ވަނީނަމަ 

އަންނާ  ވިޔަފާރިވެރިންގެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނާވަރަށްގި  ނެ،އޮފާރތައް  ވާނެ.    ރައްޓެހި   ނަ  ވެސް  ބައްދަލު  ވާނެ.  ވެސް 

ޓެކުވީމާއެހެން އެއް  ބޭނުމަކީ  އެއް  އެންމެބޮޑު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މީ   ހާ،  ގޮތުން  ދައްކާ    ރާއާބެހޭ  ޓެކްސް  ނުވަތަ 

ބުނާނަމަ    ތަކާފަރާތް މިސާލަކަށް  މިދެންނެވީވިނުވެއެއްބަސްދޭތެރޭގައި  ހާލަތެއްގައި  .  އިނގޭތޯ   ންޓްރައިބިއުނަލު  އްޖެ 

މެންނަށް ވަރަށްބޮޑު ބާރެއް އެބަ ލިބިގެންވޭ ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަދައިދިނުމަށް.  އި މަނިކުފާނު، މިފަދަ ހާލަތެއްގަވީމާއެހެން

ތި  ން ވަރަށްބޮޑެބިއުނަލުވެރިންނަށް ޓްރައިޒީގައި ބޮޑެތި ވިޔަފާރި މިހެން މިބުނީ އެބަހުރި ރާއްޖޭގައި ވޭތުވެދިޔަ މާ  އީއެ

ކޯޓުތަކުން   ހަމަ  ދީފައި.  އެހެންވީމާލުއިތަކެއް  އެބަހުރި.  ދީފައި  ސުވާލުވެސް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުން  ،  ކޮށްލަން 

މަ ޒިންމާ  ކަމާއިއެކު މަނިކުފާނަން މަނިކުފާނު ފުރިހައްލުންކަމެއް ދެވިދާނެތޯ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިކިހާވަރެއްގެ ޔަޤީ

  މަނިކުފާނު ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ. މަށްއަދާކުރެވިދާނެ ކަމުގެ މި މަޤާ

 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛު 

މެންބަރަށް   އަޅުގަނޑު  ސުވާލަށް  ފުރަތަމަ  ނުދެވެއޭއެންމެ  ޖަވާބު  އޮތްވަރަށް  ހަމަ    ހިތުގައި  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވީމަ 

މަސް ދުވަހުގެ   3ހުރި ގޮތަށް ހުރެމެ މިސާލަކަށް    ތަކުގައި އެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ގާނޫނު .ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަން

ކުރެވިގެން ލުއިތަކެއް ދެވޭނެގޮތް ގާނޫނުން ފެނުމޭ  މަ ރެކޯޑްތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހުރެމެ ހުށަނޭޅޭ ކަމަށްވާނަ



  

އޭގެ ސަބަބުން އިތުރު އެހެން  އިތުރަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަކީ  އެ  މީގެ ހައްލަކަށްވާނީ. ރެކޯޑް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް  

ދެވަނަ   ހީވެއޭ. ދެން  ކަމަށް  ދެވިދާނެ  ފުރުޞަތު  މަގުފަހިވުމަށް  މިނިވަންކަންކަމަށް  ވިދާޅުވީ  ތި  ކަމާއި  ސުވާލުގައި 

މަސައްކަތްސްތަޤިއްލުކަމާ  މު ބަލާ  ގެ އަޅުގަނޑު  ކުރުން.އެކުގައި  މަސައްކަތްރެކޯޑަށް  އަޅުގަނޑު  ވެސް    ކޮށްފައި އިރު 

ތަންތަ މަސައްކަތްނާއިހުރި  މިހާރު  އަދި  އަޅު  ވެސް  ގޮތުން  ތަނުގެ  ލާޒިމްކުރާ  ވަރަށް  ގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  ކުރޭ 

އެއްވެސް ރެކޯޑެއް  ކަމާއިއެކު އަޅުގަނޑުގެ އިންޓަރ މުސްތަޤިއްލު ގްރިޓީ ހިފަހައްޓަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުގެ އެކަހަލަ 

އަޅުގަނ އަނެއްކަމަކީ  ދެން  ނޯންނާނެ.  ވި މިހާތަނަކަށް  އޮންނާނެ    ޔަފާރިވެރިންނަކާ ޑަކީ  ނޫން.  މީހެއް  އޮތް  ގުޅުމެއް 

މީހެއް ވެސް ނޫން. މިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރެއްވިއިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ  

އިންޑައިރެކްޓްލީ  އެބަހުރި  ހުށަހެޅިފައި  ހަމަ  ވެސް  ހުށަހެޅުންތައް  އެބަހުރި.  ލިބިފައި  ވެސް.  މަޢުލޫމާތު   

އެއްވެސް   ،އެހެންނަމަވެސް ދިލާލާފައެއް   އެއިން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ    ކަމަކަށް  އަޅުގަނޑަކީ  އެއީ  ނޯންނާނެ. 

އެއަށްވު ވޯރތް  އަގުބޮޑުސެލްފް  ކަންކަމަކަށް  ރެ  އެކަހަލަ  ބުނާ  މީހަކު  އެއްވެސް  އިނގޭތޯ.  މީހެއް  ދެކޭ  ކަމަށް 

ފު  މި  ތެރެއިން  ގަވާއިދުތަކުގެ  ހޯދައެއްރުގާނޫނަކާއި  އަޅުގަނޑު  ޞަތުތަކެއް  އެއީ  މި  ނުދެވޭނެ.  މެން 

އަޅުގަނޑުމެންއިމްޕްލިމެންޓް އެކަމާއިމެދު  ދެއްތޯ.  ޙައްޤު  ބަޔެއްގެ  އެތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލު    ނާކުރަނީ  ފަހުން 

ކިޔާފައި   ބުނެގެންނޭ  މީހަކު  މިވެނި  އެކަމަކު  ކަންތައްތައް.  ފުރުޞަތެސަލާމަތްކުރެވޭނެ  ނޯންވުމުގެ  ނާނެ. އް 

އިމްޕްލިމެއެހެންވީމާ ދެކިގެން  ކަންކަމުގައި  ސީރިއެސް  ހަމަ  އެކަންކަމަކީ  މީންޓް،  ކޮންމެ  ހަމަ  ވެސް  ކުރުމަކީ  ހަކު 

ހަމަ  ޙަ ކަށީގެޤީޤަތުގައި  އެމީހެއްގެ  އަޅުގަނވަރަށްބޮޑަށް  ކަމެއް.  ހިފުވަންޖެހޭ  ހަމަ  ވެސް  ދެކޮޅަށް    ޑަކާ މަދުގައި 

 ކޭނެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. އެކަހަލަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއް

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްވެސް    ނުވަތަ   އްސާ އެއްވެސް ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގައި މަނިކުފާނުގެ ހިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އޮތް ސުވާލަކީ 

 ފާމެއްގައި އޮންނާނެތޯ. ވ ލޯ

 

  ޙަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު 

މަންމަހި އާއި  ބޭބެ  އާއި  ދައްތަ  އަޅުގަނޑުގެ  އެކަމަކު  ނޯންނާނެ.  އޮންނަ    3  އާއްސާއެއް  މައްޗަށް  މީހުންގެ 

އޮވޭ.   އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ކުންފުންޏެއް  އެހެންނޫނީ  ކުންފުންޏެއް.  އޮންނަ  ވެސް  ކުރިންސުރެ    އްސާއެއް ހި ވަރަށް 

 .އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ނެތް

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަނަށް   މަނިކުފާނު  ފެށުމާއިއެކު  އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން  ދެން އޮތް ސުވާލަކީ 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް    އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް. އަދި އިންކަމް ޓެކްސް މިހާރު މިނަގާ ގޮތުން މިއީ 

ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ.   މަނިކުފާނު  ގާނޫއެހެންކަމަށްތޯ  ޓެކްސްގެ  އިންކަމް  ޚިޔާލުގައި  މަނިކުފާނުގެ  ނަށް  ނޫންނަމަ 

 ރެއް ވެސް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް.  ނުގެ ތަސައްވު ނަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން މަނިކުފާގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތް

 

 މުޙައްމަދު ޙަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން އަލްއުސްތާޛު 

ކުރާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް  ޝަނަށް އަސަރުމިވަގުތު އިންކަމް ޓެކްސް މިހާރު މި ނަގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭ

އިންފް ބޮޑަށް  ސަބަބުން  އޭގެ  އަސްލު  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ޓާރ ލޭޝަނައެބަހުރި  ލޯންގް  އަސަރުކުރަނީ  މް  ށް 

  ރމް އިފެކްޓްސް ފެންނަލެއް. މިސާލަކަށް ލެޓް ސޭ ރޯދަ މަހު ދެއްތޯ. އެ ޓަ   ޓްޝޯ  ބޮޑަށް ރާއްޖޭގައިކަށްވުރެ  އެފެކްޓަ

ވަރަށްބޮ ހަމަ  ބައެއް ވެސް  އިންފްލޭޝަން  ޑަށް  ޓޯޓަލް  ސަބަބުން  އެއްޗެހީގެ  މިސާލަކަށް    ރެއިޒް.  ކަހަލަ  އެގޮތަށް 

ލް ކްލާސް އިންކަމް  ކަށް ބޮޑަށް މިވަނީ ރާއްޖޭގެ މިޑްއިންކަމް ޓެކްސްގެ ސަބަބުން އެކަހަލަ ކަންތައްތައް މިވާ ސަބަބަ

ކަންތައްތަކާއި  . ސްއަރނަރ މިކަހަލަ  ތަކެތީގެ އަގު    ނޯތުމުގެ   ރެވިފައި ނޯންނަ،ކުމެދު ހޭލުންތެރި އެމީހުން  ސަބަބުން 

އަޅުގަނއަންނެސަ އެއީ  އިނގޭތޯ.  އާދޭ  ވެސް  ފަހަރު  އަރުވާ  އަދި  އާދޭ.  ވެސް  ފަހަރު  އަރައިގެންދާ  ޑަށް  ސެރެލީ 

ދެއްތޯ.   ހުށަހަޅުއްވާނީ  ބަދަލެއްތޯ  ކަހަލަ  ކޮން  ބަދަލަކީ  ގެންނާނެ  އެއަށް  އަނެއްކަމަކީ  ދެން  ކަމެއް.  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ދެއްތޯ. ބިލު އަޅުގަނޑު ބަލާލިއިރު އަދި އެއާއި ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް މީހުންގެ ފީޑް ބެކް   ތު އެ ބިލު ވަރަށް އައު މިވަގު

ވާ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ރަނގަޅު  ހޯދާލަން  ވަރަށް  ސަބަބުން  އޭގެ  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދައްކާލިއިރު  ހަކަ 

ތަން    އީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މީގެ ކުރިން އެއެ   ލީބަދަލުތަކެއް ޙަޤީޤަތުގައި އަތުވެއްޖެ އިނގޭތޯ. ހަމަ ސަޕްރައިޒިންގް

އައި ނެގެމުން  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  އެއްގޮ  މިތަނުން  ޓެކްސްތަކެއް  އެއީ  ތަޢާރުފު  ވިކުރެތްކަހަލަ  ހިނގައްޖެ.  ކުރެވިގެން 

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ދެން މިހާރު އޭގައި ހުރި ރޭޓްތަކަކީ އަސްލު އޭގެ ލޯންގްޓާރމް އިފެކްޓަށް ބަލާފައި ބަދަލު  

އަބަދު ވިސްނުން  ދެއްތޯ    ގެނައުމުގެ  ބުނަން  ކަންނޭނގެ  އަވަސް  އަދި  ކަންތައްތަކެއް. އެކަމަކު  އޮންނަންވާނެ  ވެސް 

ރޭމި އެއަށް  ބަދަލުތައް  ކަހަލަ  އެހެރަ    ޓުތަކާ ވެނި  އޭގެ  އެއްޗަކީ.  ކޮންސާރންވާނެ  ޕަބްލިކް  އެއީތާ  ގުޅިގެން 

އަދަދު އެ  ދެއްތޯ.  މިހާ   ތަކާއަދަދުތައްތާ  ނުވަތަ  ގެންނަންޖެހެއޭ  ގެނައުމުން،  ބަދަލުތައް  މިހިރަ  މިހިރަ    ގުޅިގެން 

 އަދި އަވަސް ކަންނޭނގެ.    ހެއޭ ބުނުންދަރަޖައަކަށް އެ މަދުކުރަން ނުވަތަ އިތުރުކުރަންޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މޫދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޙްވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަ

 



  

 މޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަ

މުޤަޝުކުރިއް ވެސް  އްރިރުޔާ  ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުގެ  އިނގޭތޯ.  މަރުޙަބާ  ކައިވެންޏަށް  .  ހޫނު  އަލަތު  ވަރަށް 

މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އޮތީ އެންމެ ސުވާލެއް. އެ ސުވާލަކީ ކުރިން ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެންމެ  

ކުރި  މަސައްކަތަކަށް  ޕްރެޒިޑެންޝަލް    އިންޓްރެސްޓިންގ  މަސައްކަތަކީ  ސްޓޭޓްއެއް  ރިކަވަރީގެ  ކޮމިޝަނުން   

އެޑްވައިޒަރެމު ލީގަލް  ގޮތުން މަސައްކަތް އައްސަސާގެ  އްގެ  ރެކުރެއްވުން. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ލީގަލް އެޑްވައިޒަ އްގެ 

  ޚިލާފަށް ނުވަތަ އެ ލަފައަކާ   އިރު ދެއްވި ލަފައަކާކުރައްވަމުން ގެންދެވިޝަންގައި މަސައްކަތްހައިސިއްޔަތުން މި ކޮމި

ޢަވާގޮތަޟުތަޢާރަ ޖެހިވަޑަމަލުށް  ލަފައާކުރަން  ދެއްވާފައިވާ  އެ   އިގަންނަވާފައިވޭތޯއޭ.  ކޮމިޝަންގެ    ޚިލާފަށް 

ނިންމާފައިވޭ ނިންމުމެއް  ޢަމަލުނިންމުންތައް  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ  އަދި  ކިތޯއޭ.    ވެފައި   އެހެން  ހިނެއްތޯއޭކުރެއްވީ 

 ވާނަމަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް  އަލްއުސްތާޛު 

ފުރަތަމަ   އިނގޭވައިދަންނައަޅުގަނޑު  އެންމެ  މަސައްކަތްލާނަން  ކޮމިޝަން  މިތޯ  އޭގައި  ގޮތް.  ތިއްބަވަނީ  ކުރާ   

އެކްސްޕާރޓްމިނިސްޓަރަ ދެން  ބޭފުޅުންތަކެއް.    ޑިޓަރުންނާ އޮ  ސް ކާއި  މި  5މިކަހަލަ  ދެން  ކޮމިޝަނަށް    ބޭފުޅުން. 

ލަފާކުރި ފައިސާ  ތަމަ ޓާގަނޑުމެންގެ ފުރައަޅުމި އަންނަނީ،  މައްސަލަތައް   ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް  ސްކަކަށްވީ 

ކުރުން.   އެ  އައިޑެންޓިފައި  މިދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަން  ބެލީ    އައިޑެންޓިފައި  ރިޕޯޓްތައް  އޮޑިޓް  ގޮތަކީ  ހެދި 

ޖަމާކޮށްފައި މި ބެލީ މީގެ  އެއްތަނަށް  ޗެހި  ހުރި އެއް   އިނގޭތޯ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި

ފެށިފައި  މަރުޙަލާ  ކޯޓު  އެއްޗެ   ތެރެއިން  ކޮން  އެއްޗެހުރީ  ކޮން  ހުރީ  ނުފެށި  ދެން  އްސެއްގައިތޯ.  އްސެއްގައިތޯ. 

ހުންނާނެތާ.އޭ ނިންމަވާފައި  މަރު  އެ  .ސީ.ސީން  ކޯޓު  ވެސް  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުރީ  ހުރި  ގޮއްސަ  ޙަލާއަށް 

އަދި ކޯއްޗެއް  ކަން  އަޅުގަނޑުމެން      ދެން  ބަލާފައި  ކޯއްޗެއްތޯ.  ހުރީ  ރިނުގޮއްސަ  މިއީއޭ  ހަދަން  ޕޯޓެއްޖެހޭނީ   .

މި ހުރީ މި    ހަމައަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަދަދުތަކަކީ. މީގެ ތެރެއިން ކޯޓު މަރުޙަލާއަށް ގޮއްސަ  ންނަށް މިއަދާއަޅުގަނޑުމެ

މިއެއްޗެ ކަންތައްތަ   އީއްސޭ.  ކުރަންޖެހޭ  ރިޕޯކޮމިޝަނުން  މި  އިނގޭތޯ. ދެން  ގޯޒްއް  އޮފީސް.    ޓް  ޕްރެޒިޑެންޓް  ޓު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދެނީ. ދެން    ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ

 ން އެ އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ދެން ހުރި މުއައްސަސާތަކަށް އަންގަވަނީ. ދެ  އެ ރިޕޯޓާ

އަނެއް މިދޭންޖެހޭ  ލަފައެއް  ޑިސްކަސް  ހެން  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ޓެކްނިކަލީ  އެއްޗަކާ ދޭންޖެހެނީ    ކުރާ 

ޓޭކް ރިމްބާރސް މިސާލަކަށް މިއީ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެކޭ   ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ވެދާރ ދިސް އެމައުންޓް ޝުޑް ބީ 

އި  . ދެން އަޅުގަނޑާ ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބުނަންޖެހޭނީކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވަތަ ލިބެން ނުޖެހޭ އެއްޗެކޭ އެ

އޮޑިޓަރާ މަސައްކަތްކުރެއްވި  ޤަބޫލުކުރޭ    އެތާ  ކޮމިޝަނުން  ހަމަ  އެއްޗެއް  ބުނާ  ދެމީހުން  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ. 



  

ންޓް ކުރުމުގެ ހަމަ ލަސްތަކެއް ހުރި އިނގޭތޯ.  ގައި މިހުރި ކަންތައްތައް އިމްޕްލިމެތޯ. އެކަމަކު އޭތީގެ އެ ރިޕޯޓުއިނގޭ

 ދިޔައީ.   ފާހަގަކުރަން. އެކަން ހަމަ ނުވެ ދެން އެ އަޅުގަނޑު ކަން   އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް އޮތިއްޔާ ވެސް އިޝާރާތެއް ކޮށްލައްވާ. އިއްޒަތްތެރި  

 ރު މޫސާ ސިރާޖު. މެންބަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤަޝުކުރި އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  މަރުޙަބާ.  އްރިރު.  އްޔާ  ސުވާލަކަށް  ފުރަތަމަ  ސުވާލެއް.  ދެތިން  އަޅުގަނޑުގެ 

މެއް ފުރުއްވާފައިވާނެތޯ   މަޤާރެއްވިންތޯ. އެއްވެސް ސިޔާސީ ކު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި މަސައްކަތް  އިރެއްގައި އެއްވެސް

 އެއްވެސް އިރެއްގައި.  

 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛު 

 ވީއްލާފަ. މިދެންނެވި ކޮމިޝަންގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ހުރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވަޒީފާއިން  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތުގައި  އެޑިޔުކޭޝަ އޮފިސަރެއްގެ  ލީގަލް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންމަސް    3އަހަރާއި    4ންގެ    އެބަ   މީގެން  ކަމަށް 

 ކުރިއިރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ.  ފިސަރަކަށް މަސައްކަތްފެނޭ. ކޮބައިތޯ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލީގަލް އޮ

 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛު 

އެޓާރނީ  ކުރިން  އޭގެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ހުރޭ  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ  ވަރަށްބޮޑަށް  ހަމަ    އެއީ 

ވަކީ އޮފީހުގެ  ދިއު ކޯޓުތަކަދެއްތޯ  އެކީގައި  ލާ  ޖެނެރަލް  ބޭރުން  ށް  އޭގެ  ދެން  އޮންނާނެ.    އެޑިޔުކޭޝަން ދެން  ން 

އެކިއެމިނިސްޓްރީ ހަދާ  މުޢާން  ކޮންޓްރެކި  އެއްޗެމަލާތްތައް  ކަހަލަ  މިނިސްޓަރަ ކްޓްތައް  އެޑިޔުކޭޝަން  ބަލާ  ށް  ހި 

ދެން އޭގެ    .ދޭންޖެހޭ ލީގަލް ގައިޑެންސް ދިނުން، ޕާރމެނެންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ދޭންޖެހޭ ލީގަލް ގައިޑެންސް ދިނުން

އިނގޭ ކޮމްޕަޔަރ ސެކްޝަން  އެންޑް  އޮޑިޓް  ކުރިން  ހެޑް  އަޅުގަނޑު  މައްޗަތޯ. މުވައްޒައިތުރުން  އެކުލެވޭ  ފުންގެ  ށް 

އޮޑިޓް   ރާއްޖޭގެ  ސެކްޝައިންޓާރނަލް  ދެން  ސެކްޝަނެއް.  ސްޓްރޯންގ  ވަރަށް  އޮންނާނެ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ނެއް. 

ފައިސާގެ   ކުރާނެ.  ވެސް  ދަތުރު  ރޫޓެޑްލީ  އެމީހުން  ރަށްތަކަށް  ކުރަނީ  މުޢާހުރިހާ  ސްކޫލްތަކުން  ވެސް  މަލާތްތައް 



  

ކުރާނެ. މުޅި މިނިސްޓްރީގެ  ޔާރު ކުލެވޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ތައްކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލާ ދެން އޭގެ މައްޗަށް އެ

ތައްޔާރުކު އަހަރަކު  ކޮންމެ  ވެސް  އޮޑިޓް  ދެންމާލީ  މަސައްކަތްތަކަ   ރާނެ.  މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ  ކީ  އެއީ 

އެޓާރނީމިނިސްޓް ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގަވާއިދުތަކަށް  ގާނޫނުތަކާއި  ދެން  ގުޅިގެން  ޖެނެރަލް  ރީގެ.  އޮފީހާ  ގެ 

އޮތީ  ތައްޔާރު ވެސް  އެޑިޔުކޭޝަން  ހަޔަރ  މިސާލަކަށް  ވަރަށްބޮޑު.  މިނިސްޓްރީ  އޭރު  އެގޮތުން  ދެން  ކުރުން. 

އެހެންވީ ދަށުގައި.  މިނިސްޓްރީގެ  ވެސް  ހެރިޓޭޖް  ދަށުގައި.  ގާނޫނީ  މާމިނިސްޓްރީގެ  ދޭންޖެހޭ  ވެސް  އެތަންތަނަށް   ،

ފޯރުކޮށްދިނު ލަފާ  އޮފި އެހީތެރިކަމާއި  ލީގަލް  އެންމެ  ހުންނާނީ.  ން.    ސިވިލް   ،ފުންމުވައްޒަ  12000ސަރެއް 

ދާއިރާގައި   2ސާރވިސްގެ   އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  އެއްބައި  އެހެންވީމާ  ބައިކުޅަ  ތަފާތު  މަސައްކަތްކުރާ.   ،

 އެކްސްޕީރިއެންސްއެއް.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ ގޮތުގައި  ދެން  މެންބަރެއްގެ  ބޯޑު  ފަންޑް  ތަޢުލީމީ  އެބައިން  ހިމެނިފައި  ތެރޭގައި  ތަޖުރިބާގެ    2ޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުރެއްވި މަސައްކަތް  ދުވަހު  ބޯކަމަށް  އަހަރު  ފަންޑުގެ  ތަޢުލީމީ  ކިހިނެއްތޯ  ޢައްޔަން.  މި  މެންބަރުން  ކުރަނީ  ޑަށް 

 ކިހިނެއްތޯ.  

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަ އަލްއުސްތާޛު 

ބޯ ފަންޑްގެ  ފަންޑަކީ ވަގުފް ތަޢުލީމީ  އޭރު ތަޢުލީމީ  ދެއްތޯ. އެއީ މާލޭގެ އެތައް ބައިވަރު    ޑަކީ  ބިންތަކެއް  ފަންޑެއް 

ފަންޑުތަޢުލީ  .ހުންނާނެ  ވެސް ތަ  މީ  ބިންތަކާއި  ލިބޭ  ޢިކުލި  ފަންޑުގެ  ޢިމާރާތްތަކާޢުލީމީ  އެ  މާރާތުން  އި 

ގޮތްތަކާޚަރަދު ބަކުރެވޭނެ  ވެސް  އެއްޗެހި  އެކުލެ ޔާން އި  މައްޗަށް  ސްޓޭޓްމެންޓެއްގެ  ޓްރަސްޓް  ހުންނަ  ވޭ  ކުރެވިފައި 

އެޑިޔުކޭޝަނު ބޯޑުގައި  ފަންޑެއް. ދެން  އޭގެ  އޭރު  އެއްޗެއް. ދެން  އަންނަ  ބަލަހައްޓަމުން  ޒަމާނުއްސުރެ  މާކުރީގެ  ން 

ތަނުގެ ފައިނޭންސް    ނީ. ތިބޭއިރު އަޅުގަނޑާއި އެމިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ތިއްބަވާ ބަޔަކު މި ތިބެ

އާއި   ވެރިޔާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަކޮންމެ  ސެކްޝަންގެ  ވެރިޔަކާ ސްކޫލް  ތިބޭ  ނު  ބަޔަކު  . ދެން  ނެމިހެން 

މިނިސް ވެސް  ފިނޭންސް  ފައިނޭންސް    މީހަކާ  2ޓްރީން  މިނިސްޓްރީގެ  ކުރައްވާނީ  ޗެއާރ  ބޯޑެއް.  ހުންނަ  އެގޮތަށް 

ޑު އެއްކޮށްލީ  އޭރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ފަންއެއްކަލަ  ޓިވް. އެކަމަކު ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބޯޑުގައި ތިއްބާ  އެގްޒެކެ

ފަންޑާ. މިނިސް  ތަޢުލީމީ  ފިނޭންސް  އިނގޭގޮތުން  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ކޮންޓްރޯލް  ބޯޑުގެ    ޓްރީގެ އެއްކޮށްލާފައި 

 . އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓަރގެ

 

 މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 



  

 އޮންނަނީ.   ތޯ މި ނިންމަނީ ބޯޑުގެ ތިއްބަވާނެ މެންބަރުން. ކިހިނެއްތޯ އެކަން އެ ޕްރޮސެސް މިމިނިސްޓަރު

 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛު 

ފިނޭންސް.. ފިނޭރަޓަ މިނިސް  މިނިސްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާނީ  ންސް މިނިސްޓަރ ޓްރަސް ސްޓޭޓްމެންޓް  ށް. ހުށަހެޅުއްވީމަ 

 ބަދަލުކޮށްދެއްވާނީ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކިހިނެއްތޯ އެކަން    އިން ސުވާލަކީ ވީއްލި ކަމަށް އެބަބުނޭ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް. އެ  ދެން އަޅުގަނޑުގެ ދެން

 ވަނީ.  ށް އެގޮތަށް ވީއްލަން ނިންމާފައިސީދާ ކޮމިޝަނަމަނިކުފާނު  ތީ. ކީއްވެގެންތޯ އޮ ހިނގާ ގޮއްސަ އެ 

 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛު 

އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ގޮތުން ސީދާ ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ ވެސް ނޭނގެ. ދެން އެކަން  މި    އަޅުގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށް 

ކަށް ހުންނެވި އަޒްލީން ދެއްތޯ. ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް  ހޯމް މިނިސްޓަރަތުން އޭރު  . އަޅުގަނޑަށް އިނގޭގޮދަންނަވާހެން

ޢައްޔަންއަ މިޒްލީން  ޑެޕިޔުޓީ  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ނޫންތޯ  ހުންނެވީ  އަޒްލީން  ކުރިން  ދެން  ނިސްޓަރަކުރެއްވުމުގެ  ކަށް. 

އެ  އަޅުގަނޑާއި  މަސައްކަތްކުރެއްވި  އެކީގައި  އާބޭފުޅާ  އޭރު  ވަރަށް  ޚާއްޞައޮންނާނެ  އަމިއްލަ  ފަ.  ކޮށް 

ބިލު ޑް އެ ރާފްޓްޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ  ބޭފުޅާއަށް    މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ   ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިނގޭތޯ. ދެން 

އެ އިނގޭތީވެ  މަސައްކަތް  އޮފީހުގައި    އަޅުގަނޑުގެ  ރައީސް  ނުވަތަ  އަރިހުގައި  މިނިސްޓަރ  ދެންނެވީއޭ  ބޭފުޅާ 

ފުން ވީއްލައިގެން ނޫންތޯ ވަގުތީ ކޮމިޝަންތައް. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު، ދެން އައިޝަތު  އްޒަންތައް ހަދަނީ މުވަކޮމިޝަ

 އޯކޭ ދެއްވީމަ. އެކަމަށް ޝިޙާމް 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު މިވަގުތަށް ކުރަން ހުރި ސުވާލުތައް ނިމުނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިތަށްއަ މިސާލަކަށް  ޅުގަނޑު  ކިހިނަކުންތޯ.  އުފެދުނީ  ޝައުޤުވެރިކަން  ވަޑައިގަތުމުގެ  މުއައްސަސާއަށް  މި  އެރީ 

ބޮޑުވެ އާމްދަނީ  ލިބޭ  އުޅޭއިރު  ޕްރެކްޓިސްގައި  ލީގަލް  ވިދާޅުދާލޯޔަރެއްވީމަ  ބޭބޭފުޅުން  ކަމަށް  އެހެންވީމާނެ  ، ވޭ. 



  

ޓްރައިބިއުނަލަ އެޕީމިކަހަލަ  އެހެން  ގޮއްސަ  މަސައްކަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  މުސާރަ  ކަތްލް  ލިބޭ  ކުރައްވާއިރުގައި 

 ކުރެއްވީ.  ނެ. އެއީ ކީއްވެތޯ ޗޫސްކުޑަވެދާ

 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛު 

ވަޒީފާގައި  ޑީ.ޖީގެ  މިހިރީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ނޫންތޯ.  ގިނަވާނެ  ވަރަށްވުރެ  ލިބޭ  އަޅުގަނޑަށް  ނޫންތޯ.   މިހާރު 

ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވުން.    ރެވެނިއު އެއަށްވުރެ ގިނަވާނެ ތީގެ މުސާރަ. ދެން އޭގެ އަނެއް ނުކުތާއަކީ އަސްލު ހަމަ  

އޮތީ.    މަސް ދުވަހުގެ ކަހަލަ ވަޒީފާއަކަށްކަން ވާގޮތުން މި  9ދެން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ މިހާރު ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން  

ހި  ،އެހެންނަމަވެސް ދެން   އެރީތަށްދެން  ތަޖުރިބާއަކަށްވާނެއޭ.  ތަފާތު  ދެއްވައިފިނަމަ  ފުރުޞަތެއް  ބަދަލުކޮށްލަން 

ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި   އަޅުގަނޑު ކިޔެވިއިރު ވެސް އިންޑިޔާގައި ކިޔެވިއިރު ވެސް ހަމަ ލޯ އޮފް ޓެކްސޭޝަން 

އޭތި    ،ސް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްއިޓްސް އެބައުޓް އިންޑިއަން ލޯ  ،ކިޔަވައިދިން މާއްދާއެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް

ގާނޫނުތަ ރާއްޖޭގެ  އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ސްޓޭޖުގައި  އެކީގައި  ކާ  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންގެ 

 އެރީ ތަޖުރިބާކޮށްލަން ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކޭ.  . އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަޅުގަނޑު ހުންނާނެ

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  އިންނަވަންޖެހޭތީވެ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އެޕީލް  މީހަކު  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ބުނާގޮތުން  ގާނޫނުގައި 

ކުރިމަތިލައް ތި  ގޮތުގައި  ބޭފުޅެއްގެ  ފަންނުގެ  ޓެކްސްއާގާނޫނީ  މިއީ  ހީވަނީ  އޮތީ.  މައްސަލަތަކު  ވާފައި  ގެ  ބެހޭ 

 ރެއްގައި.  ލިޓިގޭޝަން ހިންގެވިންތޯ އެއްވެސް އި 

 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛު 

 ނުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންޓަރނޭޝަނަ އާބިޓްރޭޝަން  އާބިޓްރޭޝަންއަނެއްކަމަކީ  ރެޕްރެޒެންޓް    ފަދަލް  މައްސަލަތަކުގައި 

 ؟ކޮށްދެއްވާފައިވާނެތޯ

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

 ނުހުންނާނެ. ،ނޫން؟ އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލަތައް



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ދެއްތޯ އެ

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

 ނަމަވެސް އެކަހަލަ ޝޯޓް ކޯހެއް ހެދިން އާބިޓްރޭޝަން ކޯހެއް.

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

؟ ޕްރެކްޓިކަލް ތަޖުރިބާގައި އުޅެވިފައިވޭތޯ   އެ  ،އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އޭގެ ތަޖުރިބާ؟ ހުރީ  އިކޯހެއް ހައްދަވާފަ  !އާދެ

ކޮމްޕެނީއެއް   ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުން  ފެމެލީގެ  ކޮމްޕެނީއެއް،  ފެމެލީ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެ  ސުވާލަކީ  އަނެއް 

 ؟ އެއީ ކޮންޒާތެއްގެ މަސައްކަތެއްކުރާ ކޮމްޕެނީއެއްތޯ ގެންގުޅޭ.

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

މިއްޢާއެއީ   ބޮޑަށް    މުކޮށް  މިހާރު  ދެން  މަސައްކަތްކުރީ.  ގެނައުމުގެ  ރާއްޖެ  ބިދޭސީން  ނޫންތޯ،  ހުންނަނީ 

 އެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެއް ދެން. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކަހަލަ ވަރަށް އާދައިގެ ދަރަޖަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ދިމާވިތޯ ގާނޫނީ މައްސަލައެއް އެ

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

 ދިމައެއްނުވޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އެއްވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ މައްސަލައެއް؟ ވޭދިމައެއްނު

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 



  

ވެސް އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް    ވެސް އަޅުގަނޑު ކިޔައިގެން  އަޅުގަނޑު ހުންނަ މަޤާމުގެ ގޮތުން 

  ގާނޫނީ ގޮތުން އެ   ، ވަރަށްވެސް. އެހެންވީމާ  އަޅުގަނޑަށް ލަދެއް އައިސްދާނެތީ  ބަލަހައްޓާ އިނގޭތޯ  އިކުންފުނީގަ  އެ

 އިދުން ރިޕޯޓިންގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ. ންތައް ބަލަހައްޓާ ގަވާއުބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންކަމުގައި މީހުން    އްވި ބައެއްދެގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެސުވާލެއް   ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން ކުރިން ކުރެއްވި

މާނަކުރެވުނީ  ޒަރީރު ކުރެއްވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި. އަޅުގަނޑަށް    ،ފުކުރައްވާޢާތައް ކުރާކަމުގައި އިނގޭތޯ. މަރއޮފަ

ކުގައި  އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުރުމަށް ނުރަނަގަޅު ގޮތެއްގައި.  . އިންފްލުއެންސްއިތަކެއްގެ މާނައިގަ ރއެއީ ނުރަނގަޅު އޮފަ

އަދި އެއަށް ކޮންޖަވާބެއްތޯ ދެއްވާފައިވަނީ. އަދި   .އެ ކޮށްފައިވަނީއެ ކުރެވިފައިވަނީ، އެއްތޯ ރއެއީ ކޮންބާވަތެއްގެ އޮފަ 

ނުރަނގަޅު   ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ   އެއްއޮފަރއެއީ  ރިޕޯޓު  ކަމަށް  ދިމާލަކަށް  ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ  އެންކަން  އިރުގައި 

 .ޤާމެއްގައިތޯ ހުންނެވީ ޑީ.ޖޭ.އޭގެކޮންކަހަލަ މަ  އިއޭރުގަ؟ ކުރެއްވިންތޯ

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި އަޅުގަނޑު އެތަނަށް ވަންތާ ކައިރީގައި ހަމަ އިނގޭތޯ. އެއީ   އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ. އެއީ 

އަށް އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓުކުރިން މިކަހަލަ  ފަރާތަށް އަޅުގަނޑުގެ ސުޕީރިއާސް ޓުކުރަންޖެހޭ  ވިދާޅުވިހެން ރިޕޯ  ދެން އޭރު ތި

އެ  މުބޭފުޅުން، އެއްކަލަ ފޮރިން ކަހަލަ ކޮންޓެ  ވާހަކައެއް. ދެން ސީދާ  އުޅޭނެނޫންތޯ ސަރުކާރާ  މަލާތުކުރާ  ޢާކްޓާސް 

ދެންދެއްތޯ ބުނާނެ    .  އައިސް  ގިނައިން  ވަރަށް  އުފެދުނީމަ  ކޮންމެވެސް    ބޭފުޅުންނަށް  ތި ޑިސްޕިއުޓެއް  ވެސް 

ނޫންހޭއެހީތެރިކަމެ އޭރުން  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ  ނުސީދާކޮށް   .އް  މިދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  އާދެޔޭ    އެކަހަލަ  ވެސް 

މިކަހަލަ    ވެސްއަށް  އަރސްހި. އެކަހަލަ ވާހަކަތައް ދެން. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުގެ ސުޕީރި އެއްޗެ

 މީހާ ބުންޏޭ މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް.  މި ވެސް އެއްޗެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ތުހުމަތެކޭ މި ؟ މިހާތަނަށް އެއްވެސްކަހަލަ ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައިވޭތޯ  މި މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާއިރު ދެން ހަޔާތުގައި  

ތުހުމަތަކަށް އެއްޗެއް  ބުނެލާނެ  އެހެން  މީހަކު  ދެން  ނުވެދާ  ދަންނަވަނީ  އެހެންނަމަވެސްވެސް  ތުހުމަތެއްގެ    ،ނެ. 

އެއްވެސް    އި ސިފައިގަ އެބައޮތްތޯ  ދެކޮޅަށް  ހިނގާ  މުއައްސަސާއެއްގައި  އެއްވެސް  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް 

 ؟އިދާރާއެއްގައި

 



  

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

އެނިގަފައެއްނޯންނާނެ. އަޅުގަ ދެން  ކާކުތޯ  ނޯންނާނެ.  ވެސް    ހަމަގައިމުކަށް. އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތަނެތް    ނޑަށް  ދެން 

 ނޯންނާނެ. .ވެސް އަޅުގަނޑަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރެވިގެން  ކިހިނެއްތޯ އެއީ އިޢުލާނު  .ލިބެނީ  އުޅުއްވިކަމަށް މަޢުލޫމާތު  އިދެން އެސެޓް ރިކަވަރީގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުގަ

 ؟ވަޑައިގެންނެވި މަޤާމެއްތޯ

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

ޖަވާބުގައި  .ނޫން  ،ނޫން ސިރާޖުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ދެންނެވީމެއްނޫންތޯ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ    .ވެސް  އެއީ 

މް މިނިސްޓަރަކަށް  ހޯ  ލީން އޭރު އެއްކަލަ މިނިސްޓަރ އަޒްއަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ    .ނޫން  ކުރެވިގެންނެއް ލާނުޢުއި

ކުރެއްވީ ޗެއަރ  އަޒްލީން  އަޅުގަނޑާހުންނަވައިގެން  އާއި  އަޒްލީން  ދެން  އަޅުގަ  .  އޭރު  ފެމިލިއާރިޓިއެއް  ނޑު  އޮތް 

ވެސް އަޒްލީން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގައި    ކުރިއިރުއެޑިއުކޭޝަންގައި މަސައްކަތް

އަ އިނގޭނެތާ  މަސައްކަތާއި  ހުންނެވީމަ  ބިލު  މިކަހަލަޅުގަނޑުގެ  ކުރެވިފައި  ކަތް  ތަކުގެ މަސައްބައެއް  އެކީގައި  ވެސް 

 ފެމިލިއާރިޓީގައޭ. ހުރީމަ އެގޮތުގެ ތެރެއިން އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.  

 

 : މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ވާއިރުގައި ގާނޫނީ ލަފާދިނުން ސީދާ  ގޮތުގައި ނުފެނޭ ގާނޫނީ މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނީ ސީދާ މަނާކަމެއްގެ  

އޮންނަ ނުފެނޭ  މަނާކޮށްފައި  އޭގަ  .ތަނެއް  ޢަމަލުކުރާނީ  އި އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ވަކީލެއްވީމަ  ؟ ކިހިނެއްތޯ 

މެންބަރުން ކޮމިޝަންތަކުގެ  ބައެއް  މަސައްކަތްތައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިނުމުގެ  ލަފާ  ގާނޫނީ  އެގޮތަށް  ފަރާތުން  އް  ގެ 

އަޅުގަނޑާ ގެންދޭ.  މެންބަރެއް  ކުރިއަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ލަ  ދިމާވި  ގާނޫނީ  މެންބަރަކާ ވެސް  ދެއްވާ  އެގޮތަށް    ފާ 

 ކިހިނެއްތޯ  ހާލަތުގައިދިމާވި. ކިހިނެއްތޯ ދެކެނީ ގަނޫނުގައި ސީދާ އެގޮތަށް މަނާކޮށްފައެއް ނޯވޭ. މަނާކޮށްފައި ނޯންނަ  

 ؟ގުޅޭގޮތުން  ދެކެނީ އެކަންކަމާ

 



  

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

މި  މެންބަރު  ދެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި  މަޤާމްތައް  ބޮޑެތި  މިކަހަލަ  ބޮޑެތި މުސާރަ   އަސްލު  ގޮތަށް.    ލިބޭ   ހުންނަނީ ލާފަ 

އިންޓަ  ،އެހެންވީމާ ދަރަޖަތައް  އެއްޗެއާއި    ގްރިޓީރ އޭނަގެ  މަސައްކަތުގެ  އޭނަގެ  ހަމައެއްގައި  ވަކި  ނުވަތަ  ހި 

ކޮށްގެންނުވާނެ. އެއީ   ބަހައްޓަންވާނީ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި އިތުރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އޭނަ 

އޮތް    މި   އިޝަން ހަމަޖައްސާފަޖޮބް ޑިސްކްރިޕް  އިއްޔަންކޮށްފަޢައޭނަ ހުންނަންޖެހޭނީ ހަމަ އޭނަ    ވެގެންޞަޚާއް  އޭނަ

އެހެންވެއްޖިއްޔާ އޭނަ    .ވަންޏާ ދެން އޭނައަށް އެކަމުން ނުފުދެނީތާ  ކަމަށް   ކުރާ   މަސައްކަތްކުރަން. އިތުރުކަމެއް އޭނަ

ހޯދަންވީ ނޫންތޯ ރަނގަޅުގޮތެއް  ފަރާތްތަކަށް  މަޤާމުގައި  އެ ؟ ފުދޭގޮތެއް  އިތުރު  ދީ އެކަހަލަ  ގާ ހުރެގެން  ލަފާ  ނޫނީ 

 ލް ކަމަކަށް ނުވާނެ.ރަ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު އޭގަ މޯންކަންކަ

 

 މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މިނިސްޓްރީ މަސައްކަތްތައް  އެޑިއުކޭޝަންގައި  ގޮތުގައި  އޮފިސަރެއްގެ  ލީގަލް  ސުވާލަކީ  ދެވަނަ  ގެ  އަޅުގަނޑުގެ 

 ؟ންނާނީކޮށްފައި ހުގެ މައްސަލަތަކެއްތޯ އާންމު ގޮތެއްގައި  އިރު ކޮންކޮން ބާވަތެއް ފަރާތުން ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދާ

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

މި އްޢާ ޚިލާފު  މުކޮށް  ކޮންޓްރެކްޓާ  އެގޮތުން އޮންނަނީ  މައްސަލަތައް.  ތަނެއް  ވުމުގެ  ކޮންމެވެސް  މިސާލަކަށް   

ން އެއަށް  ދެން މިނިސްޓްރީ . ނޫނިއްޔާ ން ނުކޮށްގެން ނުވަތަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށްވާލުކޮށްގެން އޭނަ އެކަހަމާރާތްކުރަން ޢި

ފައިސާއެއް މިނިސްޓްރީ  ދޭންޖެހޭ  ނުވަތަ  އެކަހަލަ  ނުލިބިގެން  ނުލިބިގެން  އެއްޗެއް  ދޭންޖެހޭ  މީހަކަށް  ން 

 ޑިސްޕިއުޓުތައް ކުރަނީ. 

 

 މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ކޮށްފައި ތަޖުރިބާގައި  iހުރ  ރު މިހާ ފަރާތުން  މުޅިން  ހުރީ މިނިސްޓްރީގެ  )ރެކޯޑިންގގެ  ވެސް    ހުރި މަސައްކަތްތައް 

 އަޑުނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން މެންބަރު ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( 

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

މަދުވާނެ ހުންނާނެ. ދެން އަސްލު ނުދާ ސަބަބަކީ   .އިނގޭތޯ  ވަރަށް    ދެން އާއިލީ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ގޮސްފައި 

އުޅެމުން   ވެސް އަސްލު ތި   ނަން ވަޒީފާތަކުގައި  އަނެއްކާ  ބުރަވެސްމެ  އެއްޗެ-ވަރަށް  އެލަވަންސާއި    ހި ޕްރެކްޓިސް 

އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭނީ    އޮވޭ  މަނާކުރޭ އިޤުރާރެއްގައި ސޮއި ވެސް ކޮށްފައި   އިދޭއިރު އޭގަ



  

ލިބިގެން ހުއްދަ  މި  އެމްޕްލޯޔަރުގެ  މިއާދެވުނީ  ދެން  އެއްވެސް    މި  .ވަޒީފާއަށް  ކަމަށް.  މީހަކަށް  ހުންނަ  ވަޒީފާގައި 

މީހެއް ތިމާގެ  އަމިއްލަ  އަމުދުން  އަދި  ނުކުރެވޭނެ.  ވަކާލާތެއް  މައްސަލައެއްގައި  އެއްވެސް  ނޫނީ  ކޯޓެއްގައި  ގެ 

އްގައި މިހާރު  ވީމާ ވަރަށް ބޮޑު ރެސްޓްރިކްޝަނެވެސް ނުދެވޭނެ. އެހެން  މައިންބަފައިންގެ މައްސަލައެއްގައި ބަދަލުގައި 

ނުވެސްވޭމެ އެގޮތަށް   ވަޒީފާގައި އުޅެމުން ވަގުތެއް އިވެސް. ވަޒީފާ އަދާކޮށްފަ ވެސް ހުރީ   ވެސް އަދި އޭރު  މިހުރެވެނީ

 ކުރާކަށެއް.  މަސައްކަތް

 

 މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުފޮ

ގޮތުން  ގާނޫނީ  އަންހެނުން  ސަރުކާރުން  މިއަދުގެ  އެނގިލައްވާނެ  ދެން  އަހާލާނަމޭ،  ހިތަށްއެރީ  ބޭފުޅެއްވީމަ    ގަނޫނީ 

އަދި ސިޔާސީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުމަށް   ވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން    ވެސް  ގިނަގުނަ  ދަނީ.   މި ޓަކައި ވަރަށް 

މަތީ  އެންމެ  ބޭފުޅަކު    ކޯޓަށް  ރާއްޖޭގެ  ދެ  އަންހެން  ވަނީ  ހައްޔަންކުރެވިފަޢަވެސް  އަޅުގަނޑު  އަހާލަން  .  މަ 

މިކަމާ  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީދޭތެރޭ    ބޭނުންވަނީ  ބާރުވެރިގާ ؟ކިހިނެއްތޯ  އަންހެނުން  ގޮތުން  އަދި  ނޫނީ  ކުރުމާއި 

އެރީ ހަމަ މިސުވާލު   ވަކީލެއްވީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށް ތެރޭގައި. ދެން ގާނޫނީދޭ  ތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމާސިޔާސީގޮ

 ކޮށްލާނީއޭ.

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

ހިސްޓްރީއަށް ފުރަތަމަ   ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑަށް  ދެއްތޯއަސްލު  ދެއްތޯ  އަންހެނުން ލީޑް  .ބަލާލަމާ  ކުރި ސޮސައިޓީއެއް 

މާޖިއަސޮސައިޓީ  ރާއްޖޭގެ ތިންކިންގއެއްގައި އަންހެނުން  އިޒްވެގެން މިއައީ ދެއްތޯ. ދެން އެއީކީ  ލަނިކީ. ވަރަށްފަހުގެ 

ބައްލަވާފަ  ކަމެއް  ދީނީ އެބަ  އިކަމަށް  ބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ބައެއް  އެއީ  ބޭފުޅުންނަށް  އަނެއްބައި  އުޅުއްވާ 

ބަލާ ބޭފުޅުން އެބަ   ކަމެއް   ތެރޭގައި ނެތް   ވެސް ކިޔެވިފައި   ބޭފުޅުންނަށް  ތުގައި އެ ޙަޤީޤައެކަމަކު    .އުޅުއްވާ  ކަމަށް 

އެއްޗެއް  މިހިރީ  އަޅުގަނޑު  ހުރި  ކިޔަވައިގެން  އިސްލާމީ ޝަރީޢާ  މިސާލަކަށް    .ވެސް  އެއީކީ  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް 

ކަމެއް  އޮންނަންޖެހޭ  އެ  އެހެން  ބައެއް   ކަމަކަށް  ކަހަލަ  އަން  ވިދާޅުވާ  އަޅުގަނޑުމެން   ހެނުންނަކީބޭފުޅުން. 

ނޫންތޯ  ފިރިހެނުންގެ ހެލްޕާސް  ކޮމިޓެޑް  އެ؟ ވެސް ހަމަ  ވެސް  އެބޭފުޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ހަމަ  މަޤާމުގައި    ންގެ 

މީހުންނޫންތޯ އެ؟ ތިބި  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ކުރިއަށްދާނީ.  އެކުނުވެ ކިހިނެއް ސޮސައިޓީއެއް  ބޭފުޅުންނަށް    ދެބައިމީހުން 

ވެސް އަހަންޖެހޭ. ހަމަ    ބޭފުޅުންގެ އަޑު  އެ   .ވެސް ކުރައްވަންޖެހޭ  ބޭފުޅުން ލީޑް   އެ   .ވެސް ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭ

ވެސް އަހަންޖެހޭ. އެއީ ހަމަ ގިވް އެންޑް ޓޭކް އެއްވަރުގެ ކަންތައްތައް.    ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޑު  އެގޮތަށް އެ

ނުކުރެވޭ  އެ ފަންކްޝަނެއް  ސޮސައިޓީއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަޑިއަޅުވާލާފަނޫނިއްޔަކާ  އެއްބަޔަކު  އަނެއްބަޔަކު    އިނެ 

 މައްޗަށް އަރާކަހަލަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ.  



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން    !އާދެ އަޅުގަނޑުއިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ.  ނެތިއްޔާ  ސުވާލެއް  ފުރުޞަތުގެ    މެންބަރެއްގެ  އަނެއްކާ  ވެސް 

އަޅުގަ ހިފާނަން  ކަންނޭނގޭ.   ނޑުގެ ބޭނުން  އެބައޮތް  ޙައްޤެއް  އަޅުގަނޑު    ، އެހެންވީމާ  !އާދެ  ވެސް ސުވާލުކުރުމުގެ 

  . ހުންނެވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރަކަށް ކުރިއަށް ދާނަމޭ. މިވަގުތުގައި ތި

 ؟އެއީ ކޮންމުއްދަތަކުން ފެށިގެންތޯ

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަމަދު ޙުސައިން މުޙައް އަލްއުސްތާޛު 

 . 26ޖެނުއަރީ  2019

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އޭގެ ކުރީގައި ހުންނެވީ

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

 . އެޑިއުކޭޝަންގައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުންނެވީ   ދެއްތޯނުއަރީ އެހިޖެ  2019އެޑިއުކޭޝަންގައި  ސުވާލާ  !އާދެ؟ ސާބަށް  އިގެން ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުގެ ދެން 

އިނގޭތޯ. އެބައޮތް  ފުރުޞަތު  އަދިވެސް  އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީ  ނުދާގޮތަށް  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް  ފަރާތުން  ގެ 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ދަންނަވަން  އަދި    ޝުކުރު  ޖަވާބުތަކަށް  ދެއްވި  ސުވާލުތަކަށް  ކޮމިޓީގެ    މިދެންނެވި 

ގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ވަ  އަދި މި  .ދަންންވާލުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވީތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ނިންމާނެ

ކޮމިޓީއަށް  ޝަނަކަށްޑެލިބަރޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމާނަން.  ނިންމުން  ކޮމިޓީގެ  ފަހުގައި 

 ވަޑައިގެންދެއްވީތީ.  

 

 ނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙުސައިން މުޙައްމަދު  ލްއުސްތާޛު އަ

 ތޭންކް ޔޫ އިނގޭތޯ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. 

  



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑެލިބްރޭޝަނަށްއަ މި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  މިހާރު  ބުނާގޮތަށް  ވާގަ ކަމަކަށް    ފަހުގައި  އިދުގައި 

ޢަ މިހާރު  ދާންޖެހޭނީ  މަލުކުރަން މިއަޅުގަނޑުމެން  ވޯޓަކަށް  ދެބައި    މި  .އުޅެނީ. އެއީ  ވޯޓަކީ ކޮމިޓީގެ ތިންބައިކުޅަ 

އަޅުގަނޑު  ،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1  ވަގުތުގައި ތިއްބެވީ  މި   ،ވޯޓަކުން ނިންމޭނެ މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ

މަޤާ  9ލައިގެން   ހުސްވެފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ދާއިރާއިން  މީހުން.  ގާނޫނީ  ކުރިމަތިލެއްވުމަށް  މަށް 

އިންނަންޖެހޭނެ ބޭފުޅަކު  އޮންނަ  ގާނޫނީ  ފުރިހަމަ  ކަމަށް  ރައީސުލްޖުމް   ކުރެއްވުމަށް ބައި  ފޮނުއްވެވި  ޓަކައި  ހޫރިއްޔާ 

ހުގައި  ވިއު ކުރުމަށްފަރން ދެންމެ އިންޓަ ބޭފުޅާއާ ކޮމިޓީ  ނީފް، ހ.ވަލަންޖް. އެ ޙަފުޅު އެއީ ޙުސައިން މުޙައްމަދު  ނަން

  ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ރުހުން ދިނުމަށް ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެ އްޔަންޢަމަޤާމަށް    ބޭފުޅާ އެ  ކޮމިޓީގެ ނަޒަރުގައި އެ 

އަތް މައްޗަށް  ވޯޓު،  ބޭފުޅާއަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ވަނީނަމަ    އެ   .ކުރަންޖެހެނީމި  ސުވާލު އަޅުގަނޑުމެން  

ބައިނަ ވޯޓުގައި  އާދެވެވެރިންގަވައިގެން  އެދެން.  އެއް    !ވަޑައިގަތުމަށް  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި  ކޮމިޓީގެ 

އެ  ތާއީދު  ބޭފުޅަކު  އަހާނީ މި ބޭފުޅާއަށް  ފެންނަކަމަށް. އަޅުގަނޑު ދެން  ނަންފުޅު   ކުރައްވާފައިވަނީ ރުހުން ދިނުމަށް 

މުޙައްމަދު   ބޭޙަޙުސައިން  ނުފެންނަ  އޭނައަށް ރުހުން ދިނުމަށް  ބައި ނީފް  ވޯޓުގައި  އެދެން. ފުޅުން  ވެރިވެވަޑައިގަތުން 

ކޮމިޓީގައި ވޯޓުގައި  ،  6،  5،  4،  3،  2،  1މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  އެހެންވީމާ ކޮމިޓީގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި    !އާދެ

ތެރެއިން   މެންބަރުންގެ  ނުފެންނަ   7ބައިވެރިވި  އަޣުލަބިއްޔަތުން  ނިންމުނީ.    ބޭފުޅުންގެ  ނިންމުން  އެ  ކަމަށް 

އަޅުގަނޑުމެމި ނިންމަހާހިސާބުން  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ކަމެއް  އިން  އެއްވެސް  އިތުރު  ކުރީގައި  އޭގެ  ލާނަން. 

ބޭނުންފުޅުވާ އެ   ފާހަގަކުރައްވަން  ވަނީނަމަ  މި   ކަމަށް  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތުމާއިއެކު  އެބައޮތް.    ފުރުޞަތު 

ންމުން އިދާރީގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދެއްވުމަށް  ނިންމި ނި  އަޅުގަނޑުމެން މި  .ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ

 އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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