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 { ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީދާިއރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާފުކުރައްވާ.    11ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޝިއައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖުޑީ ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ    5ވަނަ 

ޓަކައި   ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  ބޭފުޅަކު  މަޤާމަށް  މަސައްކަތަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުސްވެފައިވާ  މިއަދުގެ 

އޭގެ   އިންޓަރވިއުކުރެއްވުން.  ބޭފުޅުންނާ  ހުރިހާ  އެ  ތެރެއިން  ނަންފުޅުތަކުގެ  ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަމެއް   ކުރައްވަން  ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން  ކުރައްވަން  ކުރީގައި ދަންނަވާލާނަން އިދާރީގޮތުން 

އާ އެއީ  ހުންހުރި.  ކޮމެންޓަށް  އާމުންގެ  އޭގެތެރެއިން  ކުރައްވާފައިވޭ.  މަސައްކަތެއް  ހުޅުވާލި  ންށަހަޅާލުމުގެ  މުންނަށް 

ނެތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ކޮމެންޓެއް  އެއްވެސް  މެދުގައި  ބޭފުޅަކާ  އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތު    ފުރުޞަތުގައި  ކަމަށް 

ކުރައްވާފައިވަނީ މަސައްކަތް  މި  ނަންގަވައިގެން  ޕެނަލްއެއް  އިދާރީ  ޕެނަލްގައި  ދެއްވާފައިވަނީ.  އެ   .

ބޭފުޅުންނާ  މި  ދެން  ޙަބީބް.  ފަރުހަތު  ހުދާ،  މަރިޔަމް  އަޝްފާ،  އާމިނަތު  ބޭފުޅުންނަކީ،  ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި 

ފުރުޞަތު   އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ދެންނެވީ  މި  ދެވޭއިރުގައި،  ފުރުޞަތު  އިންޓަރވިއުކުރުމަށް 

ވެސް  ބޭފުޅަކަށް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑަށް    ދެވޭއިރުގައި  އެގޮތުން  ހުށަހެޅުމަށް.  ރެފަރަލްއެއް  ދެވިފައިވޭ  އެބަ  ފުރުޞަތު 

ދެން   މިހާރު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެހެންވީމާ،  އެބަވޭ.  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ރެފަރަލްއެއް  ބޭފުޅަކު  ދެ  ލިބިފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު 

އެނގި ރަނގަޅަށް  އިންޓަރވިއުގެ ޕްރޮސެސް ދާގޮތް ތި ބޭފުޅުންނަށް  ވަގުތެއް  ކޮމިޓީގެ  ވަޑައިގަންނަވާނެ. އެއީ ވަކި 

ރެފަރަލްއަށް   ކުރިއަށްދަނީ.  ޖުމު   5ކަނޑައެޅިގެން  ކެންޑިޑޭޓަށް  މިނެޓު  އަދި  ދެވޭނެ.  ދެއްތޯ  10ލަ  ؟ މިނެޓު 

ވެސް    10ތަޢާރަފްވުމަށް   މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ  ދެންނެވުމަށް  ސުވާލުތައް  އެއަށްފަހުގައި  ދެން  މިނެޓު    10މިނެޓު 

އަލްއުސްތާޛާ  ލިބިވަޑައިގަން އޮތީ  މި  ބޭފުޅަކަށް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަނޫޙަނަވާނެ.  ބޭފުޅާގެ  ސާއްވާ  އެ   .

އަލްއުސްތާޛާ   އާދެ!  އަނޫޙަރެފަރަލްއެއް،  ދަންނަވަސާ އްވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  ރެފަރަލްއަށް  މި  އިގެ  ލާނީ. 

ވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ވަގުތުގައި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ، ހެން

ޝަފީޤް، ހެންވޭރު  هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

މެންބަ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޙަސަން  އުތުރު  ރު 

هللا ޒަރީރު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ރިޟާ، ކެންދޫ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުލްޙަކީމް، ގުރައިދޫ  ޝަހީމް 

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން،  

އިމްތިޔާޒު އަޅުގަނޑު  އެޕީލް    މެންބަރު  ޓެކްސް  މި ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  ފަހުމީ. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑުމެން 
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ޢައްޔަންކުރުމު މެންބަރަކު  މަޤާމަށް  ހުސްވެފައިވާ  ފުރަތަމަ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  މަސައްކަތް.  ގެ 

 ؟ ސާފުކޮށްލާނަން ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު

 ޙިލްމީ.  هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢަބްދުهللا ޢަބްދު މަރުޙަބާ.  އަލްއުސްތާޛާ  هللا ޙިލްމީއަށް  އިންނެވީ  ތި  ވަޑައިގެން  އަނޫޙަޙިލްމީ  ގެ  ސާ އްވާ 

އަރުވަނީ. ދަންނަވާލާނަން  ރެފަ މި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ  ރަލްއެއްގެ ގޮތުގައި 

މިނެޓެއްގެ ކުރު ވަގުތުކޮޅެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ދަންނަވާލަން    5ލަ ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ  މުޅި ޖުމު

އްވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ  ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ދެ

ގެ ކެރެކްޓަރ، އިންޓަރގްރިޓީ މިކަހަލަ ކަމަށް ޤާބިލް ބޭފުޅެއްތޯ އެ ކަންކަން  ސާ އްވާ އަނޫޙައެއް މަޢުލޫމާތަކަށްވާނީ  

ހުޅުވާލަން   ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  މިއަދު  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން،  އްވާ  ޙަޔަޤީންކޮށްލައިދެއްވުމަށް. 

ދަންނަވަ ސާއަނޫ ސުވާލު  ރެފަރަލްއަށް  އެގޮތައިގެ  ރަނގަޅު،  އެންމެ  ދެން  ގެންދެވިދާނެ.  ލުމަށް.  ވެސް  ކުރިއަށް  ށް 

އަނޫޙައަމިއްލަފުޅަށް   ބެހޭސާ އްވާ  މަޤާމަ  އާ  މި  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  އެކަށީގެންވާކަން  ށް  ގޮތުން 

ދަންނަވާނެ   ދެން  އިތުރުން  އޭގެ  ގޮތުން.  ސާފުކޮށްލައިދިނުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫންކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 މިނެޓު އެހެންވީމަ. 5ލަ މި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ނަވާނީ. އެކަމަކު، ޖުމުސުވާލެއް މެންބަރުން ދަން

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު

އަޅުގަނޑާއި  ދެއާ ޝުކުރިއްޔާ.  އަނޫޙަ!  މަސައްކަތްކުރިއިރު  ސާއްވާ  މީޑިއާގައި  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް  ދިމާވަނީ  އާ 

ލީ އެތާނގެ  މަސައްކަތްކުރިއިރު  އެތަނުގައި  އެތަނުގައި  އަޅުގަނޑު  އޭރު  ގޮތުގައި  ހެޑެއްގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ގަލް 

މަޤާމަށް   އަނޫޙައެސިސްޓަންޓެއްގެ  އަޅުގަނޑާއި  ސާއްވާ  އެހިސާބުން  ކުރިމަތިލެއްވީމަ  އެތަނަށް  އަނޫޙަ  އާ  ސާ އްވާ 

ސް މީޑިއާއަކީ ބޭރުގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ ކޮންޓްރެކްޓް ހެދި ގާނޫނީ ވަރަށް ގިނަ  ދިމާވަނީ. ދެން ޕަބްލިކް ސަރވި

ބަލާފައި   އެގޮތުން  ދެން  ތަނެއް.  ހުންނަ  އަނޫޙަމަސައްކަތްތައް  ބޮޑަށް  ސާއްވާ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  މަސައްކަތް  ގެ 

ހު  ކުރަންޖެހޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  އަނެއްހެން  އެތަނުގައި.  ކުރާ  ފާހަގަކުރެވުނު  ނިންމުމާއި  މަސައްކަތެއް  ރިހާ 



 2021ފެބްރުވަރީ    16                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

3 

 

މަސައްކަތެއްގެ ދިރާސާކޮށް އޭގެ އެންމެ ޞައްޙަގޮތުގައި އެކަމެއް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް  

މަޤާމުގައި އަޅުގަނޑު މިހާރު   ރަޖިސްޓަރގެ  ބާރުއަޅާ. ދެން އަޅުގަނޑު އޭގެފަހުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

މަޤާމަށް  މި   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަނޫޙަހުންނަނީ.  މެންބަރުން  ސާ އްވާ  ކުރިމަތިލުމަށްފަހު   

އެޕީލް   ދަނީ. ޓެކްސް  އެ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ދަށުގައި  ހޮވުނުފަހުން އަޅުގަނޑުގެ  މަޤާމަށް  އެ  އިންޓަރވިއުކޮށްގެން 

މަ މެންބަރުން   އްސަލަތައްޓްރައިބިއުނަލްގެ  ބައްލަވާނީ.  ބަލަމުންދާއިރު  މައްސަލަ  ހިއަރިންގތަކުގައި  ހަމައެކަނި   

ޕޮއިންޓުތައް ފާހަގަކުރުމާއި، އޭގައި ހުންނަ ޓެކްސް އިޝޫތަކާ މި   އެކުލަވާލުމާއި، ގާނޫނީ  އެހެންނަމަވެސް، ރިޕޯޓް 

ބެހޭ ކަންތަކާ  އެގޮތުން    ހުރިހާ  ކުދިން.  މަސައްކަތްކުރާ  ލީގަލްގައި  ކުރާނީ  ކަންތައްތައް  އަނޫއްވާ ޙަގޮތުން  ގެ  ސާ 

ގަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު  ދެން  މަސައްކަތެއް.  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ވަރަށް  ދާއިރާއިން    މަސައްކަތަކީ  ޓެކްސްގެ  ގޮތުގައި 

ނުވަތަ   މީރާ  ސަބަބުން  އެހެންވުމުގެ  ނުހުރޭ.  ލިބެން  ހުނަރުތަކެއް  ޢިލްމުތަކެއް،  ފަންނުތަކެއް،  މާގިނަ  ރާއްޖޭގައި 

ޓްރައިބިއުނަލްގައި   އެޕީލް  ތަޖުރިބާތަކެއް  ޓެކްސް  އިތުރު  ހުންނާނީ  ފަންނުގައި  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

ދަންނަވާނީ   އަޅުގަނޑު  ދެން  އަނޫޙަލިބިފަ.  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ސާއްވާ  ވަރަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  މަސައްކަތަކީ  ގެ 

 މަސައްކަތެކޭ. ތެދުވެރި، އިޚްލާޞްތެރި، ވަފާތެރި މުވައްޒަފެކޭ. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ސުވާލެއް   އެއްވެސް  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 . ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަންޏާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެ ސުވާލެއް ސާފުކޮށްލަން. އެއީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދެންނެވި އެންމެ  

މިހާރު   ފަހުން  ދެން  މަސައްކަތްކުރިއިރުގައޭ.  ހެޑަކަށް  ލީގަލް  މަސައްކަތް،  ޕީ.އެސް.އެމްގައި  ދަންނަންފެށީ  ފުރަތަމަ 

ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަސައްކަ އެޕީލް  ޕީ.އެސް.އެމްގައި އުޅުނީ  ޓެކްސް  އަހަރަކުތޯ  ކޮން  ވާހަކަ ދެންނެވީ. އެއީ  ތްކުރާ 

 ؟ އަދި ކޮން އަހަރަކުތޯ މި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއާ މި ހަވާލުވީ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު
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އަނޫޙަޕީ.އެސް.އެމްގައި   މަސައްކަތްކުރަންފެށީ  ސާ އްވާ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި    2017  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަހަރު.  ވަނަ 

 ވަނަ އަހަރު.   2019މަސައްކަތްކުރަންފެށީ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބައޮތްތޯ ބޭފުޅަކު  އެ  ؟ އިތުރު  މެންބަރުންނަށް  އެ  ނެތީމާ  ސާފުކޮށްލައްވަން  ކަމެއް  އިތުރު  ބޭފުޅަކު  އެހެން 

ގެންނެވި ބެކްގްރައުންޑް އެ ބޭފުޅުންގެ މި މާކްސް ދެއްވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ލިބިވަޑައި

ޓަކައި މަޢުލޫމާތަށް  ދެއްވި  ކޮމިޓީއަށް  ވަކިވެލާނަން.  ،  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި.  ކަމަށް  ވަޑައިގެންދެއްވި 

އަނޫޙަ އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ދެއްތޯސާއްވާ  މި؟   ދަންނަވާލަން  ވާހަކަ  އެ  އުޅުނީ.   އާދެ! 

މެންބަރަކު   މަޤާމަށް  ހުސްވެފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ގެންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ދަންނަވަ މަރުޙަބާ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮސެސް.  އިންޓަރވިއު  އަޅުގައި ޢައްޔަންކުރުމުގެ  ނޑުމެން  ލަން. 

ވެސް   ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ރެފަރަލްއެއް  ފަރާތްތަކުން  ބޭފުޅުންގެ  އެއީ  ގޮތް  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ކޮމިޓީގެ 

ޕަބްލިކް ކޮމެންޓަށް   އަދި  ރެފަރަލް އިނގޭތޯ. ދެން  ދެއްވާފައިވާނެ. ދެން ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވެއްޖެ އެ 

އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު  ހުށަހަޅާލާފައިވާނެ.  މި  ދެން  ނެތް.  ލިބިފައެއް  ކޮމެންޓެއް  ފަރާތުން  ޕަބްލިކުގެ  އެއްވެސް  ނަށް 

ގޮތުގައި   ތަޢާރަފެއްގެ  ކުރިއަށްދާއިރުގައި  އިންޓަރވިއު  ވާހަކަފުޅު    10އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ  މިނެޓު 

ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްލުމަށް  ވާހަކަތައް  މުހިންމު  ބޭނުންފުޅުވާ  ކޮމިޓީގެ  ދައްކަވާލަން  އަޅުގަނޑު  އެއަށްފަހުގައި   .

 ލަން. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  އި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ސުވާލު ދަންނަވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ

هللޝުކުރިއްޔާ. `.   އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިފަދަ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑަށް މިންވަރުކުރެއްވި ކަމަށް    الحمد 

ކޮމިޓީގެ   ޓަކައި  ކަމަށް  ފުރުޞަތުދެއްވި  އަޅުގަނޑަށް  އިންޓަރވިއުއަށް  މި  ކޮމިޓީން  މި  އެއަށްފަހު  އަދި  ޓަކައި. 

ޝުކު ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ  އެންމެހާ  ދަންނަވަން.  ރެއް 

ވަނަ އަހަރު އޭ ލެވެލް    2010. އަޅުގަނޑު ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރީ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން  ސާއްވާ އަނޫޙަނަމަކީ  

މިހާރުގެ   ޖޮއިންކުރީ  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  ޙާސިލުކުރުމަށް  ޑިގްރީ  ދާއިރާއިން  ގާނޫނުގެ  ޝަރީޢަތާއި  ނިންމުމަށްފަހު 

ޔުނި ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތުލް  އިސްލާމިކް  ކިޔެވިއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި  އެއީ  މޯލްޑިވްސް.  އޮފް  ވަރސިޓީ 

ޑިގްރީ    2015އިސްލާމިއްޔާ.   އަހަރު  ފުރުޞަތު  ހާވަނަ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކަށްހެން  ކަހަލަ  ނިމުނުތަނާ  ސިލުކޮށް 
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ފަރމްއެއްގައި   ލޯ  ޚާއްޞަ  މައްސަލަތަކަށް  މަދަނީ  ހިތަށްއެރީ  ލިބިގެންދިޔައީ  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކުރުމަށް. 

އަޅުގަނޑުގެ ކެރިއަރުގައި އެޅޭނެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅޭ މިއީ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފުމުގެ ގޮތުން  

ހޯދުމަށާއި   ތަޖުރިބާ  ހަމަ  ނޫން.  ލިބޭތީކީ  މުސާރައެއް  މާބޮޑު  ބައިވެރިވީ  މަސައްކަތާ  ހައުސްގެ  ލޯ  އަޅުގަނޑު 

އިތުރަށް  އަ ނޮލެޖް  އަޅުގަނޑު    އެކްސްޕަޔަރކޮށް ޅުގަނޑުގެ  ހައުސްގައި  ލޯ  ބޭނުމުގައި.  އެކްސްޕޭންޑްކުރުމުގެ 

މި   ގޮތުން  ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ދާއިރާއިން  މި  މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު  ދުވަހު  އަހަރެއްހާ  ގާތްގަނޑަކަށް 

މަސައްކަތްކުރިން. އެ އަޅުގަނޑު  ހޯދުމަށް  އަޅުގަނޑަށް  ފުރުޞަތުތައް  މީޑިއާއިން  ޕަބްލިކް ސަރވިސް  މަތިން  ގޮތުގެ 

ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ   އަޅުގަނޑު    2017ވަޒީފާއެއް  ދެން  މަޤާމު.  އޮފިސަރެއްގެ  ލީގަލް  އެސިސްޓަންޓް  އަހަރު  ވަނަ 

ދެ ގާތްގަނޑަކަށް.  ދުވަހު  އަހަރެއްހާ  މަސައްކަތްކުރީ  އަޅުގަނޑު  މީޑިއާގައި  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް  އެ  ދަންނަވާނީ  ން 

ނޭނގޭ   ގިނަ  ވަރަށް  އަހަރެއް.  ލިބިގެންދިޔަ  ތަޖުރިބާތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ދުވަހަކީ  އަހަރެއްހާ 

ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެގެންދިޔަ އަހަރެއް އެއީ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ވަޒީފާއާ އަޅުގަނޑު  

ސިލުކުރަމުން ދިޔައިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ އަޅުގަނޑު މި  ހާރީ  ވަކިވާންޖެހުނީ ދެން އަޅުގަނޑު ޑިގް 

ދާއިރާއިން ހަމަ ކުރިއަށްދެވޭނެ އެންމެ މައްޗަކަށް ކުރިއަށްދާނަމޭ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ވެސް ބޭނުން ޕީ.އެޗް.ޑީ ވެސް  

އް އަޅުގަނޑު ހަދާނަމޭ މި ދާއިރާއިން.  ހަދަން. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު އަޅުގަނޑުގެ ފޯކަސް ހުރީ މިނިމަމް މާސްޓަރއެ

އަޅުގަނޑު   ލޯއަށް  އޮފް  މާސްޓަރސް  އޭރުގައި  ދެން  ހާސިލުކުރާނަމޭ.  އަޅުގަނޑު  މާސްޓަރއެއް  ލޯއިން  މާނަޔަކީ 

ކަމެއް    ،އެމް.އެން.ޔޫއަށް ހުރިހާ  ލިބި  ކޯސް  އަޅުގަނޑަށް  އެޕްލައިކޮށްފައި  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 

މްޓޭބަލް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބުނުފަހުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ އޮނިގަނޑަށް ހަމަ ކުއްލިގޮތަކަށް  ހަމަޖެހި ޓައި

  3ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ. އަދި ރަސްމީ ގަޑި    ގެނެވުނު ބަދަލަކާ

ގަނޑަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން، އެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން މާސްޓަރސް  އަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ. އެހިސާބުން އަޅު  4އިން  

އޮފް ލޯ އެ ވަގުތު ހާސިލުކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނާދިރުކަމަކަށް ވެގެންދިޔަ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ޕްރިއޯރިޓީއަކަށް އޭރު  

ވަޒީ އެދިގެން  އަމިއްލައަށް  ވަޒީފާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ހާސިލުކުރުން.  މާސްޓަރސް  ދެން  ވީ  ވަކިވީ.  ފާއިން 

އެކަމަށް   ހަމަ  ނުކުރަން.  މަސައްކަތެއް  ދާކަށް  އަޅުގަނޑު  ވަޒީފާއަކަށް  މާބޮޑު  ހާސިލުކުރިއިރުގައި  މާސްޓަރސް 

ފޯކަސްކޮށްގެން ކިޔަވަމުންދިޔައީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މާސްޓަރސް ނިމެން އައި ތިންކް އިޓްސް ލެސް ދެން ތްރީ  

އީވެން  ނޮޓް  ޓްރެވަލް    މަންތަށްވެފައި،  ލިބިގެންދިޔައީ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑަށް  އިންދާ  ކަންނޭނގެ  މަންތް  އަ 

އަނެއްކާ   ވިޔަސް ހަމަ  ނޫންކަމުގައި  ދާއިރާ  މި  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކޮށްލުމަށް. ދެން  އެޖެންސީއެއްގައި 

ކޮންމެގޮތެއް ދަސްވާނެއޭ.  ކަންތައްތަކެއް  އައު  ހަމަ  ތަޖުރިބާއެކޭ.  ލިބޭނެ  ނިމިގެން  ވެސް  މާސްޓަރސް  ވިޔަސް   
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އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި   ޓަކައި  މި ދާއިރާގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

ރަނގަޅު   ހަމަ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ނުކުތުމަށް.  ވެސް  އަނެއްކާ  މާޙައުލަށް  ވަޒީފާގެ  ފަށާނަމޭ  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑު 

ގޮތެއްގައި ހަމަ   ލީ. ދެން މައިގަނޑު އި . އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ވެސް އަޅުގަނޑު ހިފައޭވާނެފުރުޞަތަކަށް

ކުދިކުދި   ކަހަލަ  ބައެއް  ހުރި  އެހެން  ދެން  މަސައްކަތްތަކާ  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ  އެޗް.އާރުގެ 

ކަމުގައިވާތީ އެޖެންސީއެއް  ޓްރެވަލް  ދެން  އަޅުގަނޑުގެ  މަސައްކަތްތަކާ.  ހެދުމުގައި  އެގްރީމަންޓުތައް  ހެދޭ  ހަމަ  ވެ 

ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތައް ދެމުން އައީ. ދެން އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރީ ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިއަށް  

ކު ސާބިތުކޮށް  ފައިތިލަ  ވަޒީފާގައި  އެ  ހޯދައިގެން  ވަޒީފާއެއް  ރަނގަޅު  ފޯކަސްއަކަށްވީ  ރިއަށްދިއުން.  އަޅުގަނޑުގެ 

އެޕީލް    އެގޮތުގެ ޓެކްސް  ދިޔައީ  މި  ހަމަޖެހިގެން  ވަޒީފާއެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  މަސައްކަތުން  ކުރެވުނު  މަތިން 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު. ދެން އެ މަޤާމުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާތާ މި  

އަހަރަކީ އަދި މިހާރު މި ފާއިތުވަމުންދާ އަހަރަކީ    1ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވޭތުވެދިޔަ  ވީ އަހަރެއްހާ ދުވަސް. ދެން އަ

އަހަރޭ. އަދި    1އަޅުގަނޑުގެ ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި އަދި އަޅުގަނޑުގެ ކެރިއަރުގައި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެންމެ ކާމިޔާބު  

ނަ އަމާޒަކީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކޮންމެ ކަމެއް ވެގެންދިޔަ  މަވެސް މި ވަޒީފާގައި ހުރެގެން މި ދާއިރާއިން  އަޅުގަނޑުގެ 

ކުރިއަށްދިއުން.   ކޮށްގެން  މަތިން  އެގޮތުގެ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ކުރެވެން  ޓަކައި  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އިތުރަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ  

 ޙަސަން ޒަރީރު. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

. ލޯ ފަރމްއެއްގައި ވެސް  ކަމަށް  ޝުކުރިއްޔާ. މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ވިދާޅުވެއްޖެ ދެތިން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި

ޓްރެވަ ކަމަނާ  އަދި  ދާއިރާތަކުގައި  އެކި  ތަފާތު  ސުވާލަކީ،  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް.  އެޖެންސީއެއްގައި  ލް 

 ؟ މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ހުރިއިރުގައި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ކަނބަލުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ މިހާރު ކޮބައިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ
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 ޅުވެދެއްވާ ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި...އަދި އެއްފަހަރު ވިދާ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ކަނބަލުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ

ކަނބަ ސީދާ  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޖަވާބަށް  ސުވާލުގެ  ތި  ހުރި  އާދެ!  ލުންނަށް 

ތަޖުރިބާކުރެވިފައެއް އަދިއެއް ނެތް.   ކަމެއް މިހާތަނަކަށް  އެކަހަލަ އެއްވެސް  ގޮންޖެހުންތަކުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަކަށް 

ޖަވާބެއް   ކޮބައިތޯ އެއަށް ސީދާ ޕަރސަނަލީ އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންވީމާ، ސީދާ ކަނބަލުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ 

ވެސް، އެކި ތި ދެންނެވިހެން ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި  ދޭން ނޭނގެ. އެހެންނަމަ 

ހުރީމަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަވޭ ބައެއްފަހަރު ދެން މިހެން ބުނުން މިއީ ފަހަރެއްގައި އަދި އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަށް  

ކަނބަލުންނަށް މައްސަލަތައް  ފުރައްސާރައިގެ  ޖިންސީ  އެބަހުރި  ނުވެދާނެ.  ފާހަގަކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ދިމާވާކަން   

އެބަހުރި   ދިމާވެފައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ތަޖުރިބާގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ހަމަ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  މާޙައުލުން.  ވަޒީފާގެ 

އަން ހަމަ  ފަރާތްތައް  ވަކިވެގެންދާ  ބޭނުންވެގެން  ވަކިވާން  ވަޒީފާއިން  ހަމަ  ހުރެ  މައްސަލަތަކާ  ހެން  މިކަހަލަ 

އޮންނަ   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޓަކައި  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ހަމަ  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ވާހަކަ.  ކަނބަލުންތަކެއްގެ 

ބޭކަނބަލެއްވީމަ   އަންހެން  ފާހަގަކުރެވޭ.  ގިނަފަހަރު  ވަރަށް  ކަމަށް  ގެންގުޅޭ  ތަފާތުކުރުން  އެއްކަލަ  ފުރުޞަތުތަކަށް 

ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ، މި ޤާބިލުކަމެއް ނުހުންނާނެއޭ މި ކަންތައްތަކެއް  މިސާލަކަށް، މި މަޤާމެއް ނުފުރޭނެއޭ ނުވަތަ މި

ޕަރސަނަލީ   އެހެންނަމަވެސް،  ދިމާވެފައި.  އެބަހުރި  ކަންތައްތަކެއް  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވެނެއޭ.  ހޭންޑްލްއެއް 

ޙައުލުގައި އަދި ދިމާވެފައެއް ނެތް.  އޭޒް އަ ވުމަން އަޅުގަނޑަކަށް މިހާތަނަކަށް ތި ބުނާފަދަ ގޮންޖެހުމެއް ވަޒީފާގެ މާ

  . الحمد هلل

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލީގަލް   ސީނިއަރ  އުޅުއްވަނީ  ތި  ވެސް  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ،  ކޮށްލަން  ގޮތުގައި  ސުވާލެއްގެ  ދެވަނަ  އަޅުގަނޑު 

ޓެކްސް   ދެއްތޯ  މަޤާމުގައި  ކޮށްލާނަމޭ  އޮފިސަރެއްގެ  ހަމަ  ހިތަށްއަރާ  އަޅުގަނޑު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ.  އެޕީލް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސްގެ ނިޒާމުގައި، އެއީ މިހާރު ވެސް މި ދާއިރާގައި އުޅުއްވާތީ. ނިޒާމުގެތެރެ މަނިކުފާނު، ސޮރީ.  

ކޮބައިތޯ މައްސަލަތަކަކީ  ހުރި  ގޮތުގައި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  މައްސަލަތަކެއް ؟ ކަމަނާ  ނުވަތަ    އަދި  އެބަހުރިތޯއޭ 
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ހުރި ގެންގުޅުއްވާ    މައްސަލަތަކެއް  ކަމަނާ  ޓަކައި  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  އެ  ދެކެވަޑައިގަންނަވާނަމަ  ކަމަށް 

ހުރި   މަސައްކަތްކުރެއްވިއިރުގައި  މިހާތަނަށް  ދާއިރާގައި  މަސައްކަތުގެ  ކަމަނާގެ  އަދި  ކޮބައިތޯ  ތަޞައްވުރަކީ 

ށް ޓަކައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ނުވަތަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަ

 ؟ ސީލުތައް ވެސްއެއްވެސް ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ހުރިނަމަ އެ މަސައްކަތުގެ ތަފު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  ދެން  ކުރެއްވީ.  ތި  މެންބަރު  ސުވާލެއްހެން  ރަނގަޅު  ވަރަށް 

މިހިސާބަށް އައިއިރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިގެން  ކުރިއަރަމުން    ޓެކުހުގެ ނިޒާމު  ގޮތުގައި މިއީ 

މަވެސް، މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. ހަމަ  ވާ ޓެކުހުގެ ނިޒާމަކީ. އެހެންނަމި  އަންނަ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި 

ލޫޕްހޯލްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. އެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ ހަމަ މިހާރު ޓެކުހާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް  

  ވެސް މި ވަނީ ހަމަ ތިންވަރަކަށް އިޞްލާޙު، ހަތަރުވަރަކަށް އިޞްލާޙު ގެނެވިފައި. ހަމަ އިޞްލާޙުތަކެއް އަންނަމުން 

ދެން   ކަންތައްތައް.  ހުރި  މި  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ސުވާލު  ކުރެއްވި  ތި  ދެވަނަޔަށް  ދެން  ދަނީ.  މި 

ހަމަ ޕަރސަނަލީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ    1ޙަޤީޤަތުގައި މި   އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައިރު 

އެބަ ގޮންޖެހުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  މި  ފާހަގަވި  ހަމަ  މިތަނުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި  ކުރީގައި  މީގެ  ދެން  ހުރި. 

ބޮޑު ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  މެންބަރުންގެ  އަޑުއަހާލިއިރު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ،  އިންޓަރވިއުތައް 

އިމާފު މި  ޝަކުވާއަކަށްވެފައި  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ޓެކްސް ކުރައްވާތި.  އެޕީލް    ންނަނީ 

ކޮންކޮން  އަޓްރައިބިއުނަލް  ވަނީ  މި  ފަހަތުގައި  މީގެ  ލަސްވަމުންދާތީ  ވެސް  މައްސަލަތައް  މި  ހުށަހެޅޭ  ށް 

ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ޕޮއިންޓަށް ޖެހިލާނަން.  ގަސަބަބުތަކެއްތޯއޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  

އަޅުގައަޅުގަނޑަށް   ގޮތުގައި،  ވާހަކައަކީ  ބޫލުކުރެވޭ  މައްސަލަތައް  މި  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެވުނު  ގަނޑަށް 

ޓްރައިބިއުނަލް އުލަސްވެގެންދި އެޕީލް  ޓެކްސް  ނުވަތަ  އެއް  އަމާ  މައިގަނޑު  ލަސްވުމުގައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ށް 

ން އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ސަބަބެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރިސޯސަސް މަދުކަން. މި ދަންނަވަ

ކޮމްޕްލިކޭއިޓެކުހުގެ މައްސަލަތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ  ،މިސާލަކަށް ވަރަށް ޓެކްނިކަލްޓީ އިޝޫ    ޓެޑްން ވަރަށް  ނުވަތަ 

އަޅުގަނޑަކީ ލޯ ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ،  ވަރަށް ހައި މައްސަލަތަކެއް މި ހުންނަނީ. މިސާލަކަށް

ޙަޤީޤަ މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑުގެ  އެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ބެކްގްރައުންޑެއް  އެކައުންޓުގެ  ތުގައި 

ބަލަ  އޭތި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދާންޖެހޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑު  ފުނަށް  ވަރަށް  އޭގެ  ވަންޏާ  އި  ދިރާސާކުރާކަމުގައި 
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އެބަޖެހޭ  ،ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ދަސްކުރަން  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  އެ  ،ވަރަށް  އެ  އުނގެނެން  ޖެހޭ.  ބަ 

،  ގުޅިގެން އެ ހުންނަ ބޭރު މިސާލަކަށް  އެ ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޓެކްސްއާ ،  އުނގެނެންޖެހޭއިރުގައި މިސާލަކަށް

ޖުޑިކްޝިންތަކުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ކޭސް ލޯތަކަށް އަޅުގަނޑަށް އެކްސެސް ނުވެވޭ   ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

 އަތްފޯރާ ހިސާބަށް އެ މެޓީރިއަލްސް ނެތްކަމުގައި ވަންޏާމުން އެ ދިރާސާކުރުމަށް އެ  ވަންޏާ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބޫލުކުރަނީ ލެކް އޮފް  ގަނަގާ މުއްދަތު ވެސް ވަރަށް ދިގުވެގެން އެބަދޭ. ދެން މިއީ އެއް ސަބަބެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު  

ޓްރައިބިއުނަލް  ވަގުތު  މި  ދެން  ގޮތުގައި.  އެއްކަމެއްގެ  އެއީ  މުވައްޒަފެއްގެ  ރިސޯސަސް  މަސައްކަތްކުރާ  ގައި 

  ލެކް އޮފް މެއިން ޕަވަރ ހަމަ  ހައިސިއްޔަތުން މި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކަށް ވާހަކަދައްކަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  

  އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް މި ވަގުތަށް. މިހާރު ގާނޫނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އެބައޮތް 

އެގޮތަށް   ނިންމަން  މައްސަލަތައް  އެ  ދެން  ނިންމަން.  މައްސަލަތައް  ހުރި  މިހާރު  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  މިވެނި 

އެޕީލް   ޓެކްސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުރިއިރު  ލާޒިމުކޮށްފައި  މައްޗަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގާނޫނުން  އަޅުގަނޑުމެން 

 މަދު މުވައްޒަފުންކޮޅެއް. އެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ، އެ ހުރިހާ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަސައްކަތްކުރަން މި ތިބީ ވަރަށް 

ޕްރޮސެސް ތިބީ ހަމަ އެއް މުވައްޒަފުންތަކެއް. އެހެންވީމާ،  އެމައްސަލަތަކެއް، އެ ހުރިހާ  އްގައި މަސައްކަތްކުރަން މި 

ވޯ  އާ  މުވައްޒަފުން    ކިންގ ރދޭ  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ  ދަނީ.  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޕްރެޝަރގައި  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑު   ގޮތުގައި  ކަމެއް  ލެކްވާ  ވަގުތު  މި  ހަމަ  އެއީ  އެހެންނަމަވެސް،  އިތުރުން  ގަވެސް.  އޭގެ  ބޫލުކުރަނީ. 

ހަމަ   އެންޑް  ގައަޅުގަނޑު  ޓްރެއިނިންގ  އޮފް  ލެކް  ބޭނުން،  އެޕީލް  ބޫލުކުރަން  ޓެކްސް  އަސްލުގައި  ސްކިލްސް 

މި   ލިބޭ  ނުއެއް  ޙަޤީޤަތުގައި  ޓްރެއިނިންގތަކެއް  އެކަށޭނެ  ބޭނުންވާ  އެންމެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

މިވީ   އަޅުގަނޑު  ދެން  ޓެކުހާ   1ދާއިރާއަކުންނެއް.  ހަމަ  ސީދާ  ވެސް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އެންމެ    އަހަރު  ގުޅިގެން 

 ވެސް އަދި ލިބިފައެއް ނެތް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ މި ބޭރުގެ  ޓްރެއިނިންގއެއް

ލައިކް    ބަޔަކާ މޯ  ނޮޓް  އޯލްސޯ  ވޯޒް  އިޓް  ދެން  ބައިވެރިވާން.  ތަނެއްގައި  ކަހަލަ  ސެމިނަރއެއް  މި  އެއްކޮށް 

ހަމަ   އެއީ  ގޮންޖެދެން  ޓްރެއިނިންގއެއް.  ހުރި  ނިޒާމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލް  ،ހުންތަކާއިޓެކުހުގެ  އެޕީލް  ށް  އަޓެކްސް 

އެކަހަލަ ސެޝަނެއް ގޮތަށް ބޮޑަށް އެ ސެޝަން ވެސް    ދިމާވެފައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު، ޖަވާބު 

ކަންތައް އެ  އެހެންވީމާ،  ސްޓާފް  ތައް  ދިޔައީ.  އަ  އޭޒް  ދެން  ހުންނާނެ  ހަމަ  ފާހަގަކުރެވޭ.  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

ހަލު،  ކަށްމިސާލަ މައްސަލަތައް  ޕްރޮޕޯސަލްވި މި  ސީދާ  ވަކި  ޓަކައި  ވިޔަސް  އެ ކުރުމަށް  ހުށަނޭޅިކަމުގައި  ގޮތުގައި  އް 

ޚިޔާލާއި އަޅުގަނޑުގެ  ޝެއަރކުރައްވާފަ. ހަމަ  ޝުޢޫރު  ،  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ތިއްބެވި  ވަގުތަކު އެ ހިންގަން  އެ 

 ގުޅިގެން.   މެންބަރު ތި ކުރެއްވި ސުވާލާ ދެން އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އިއްޒަތްތެރި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.؟ އިތުރު އެހެން މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   ހު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަސައްކަތްކުރި ވާހަކަ  އަހަރު ދުވަ  1ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު 

މި   އެބަހުރިތޯ  1ދަންނަވާއިރުގައި،  އައިއްސަ  ބަދަލުތަކެއް  ކަހަލަ  ފާހަގަވާ  އަނެއްހެން  ތެރޭގައި  ކޮބައިތޯ  ؟ އަހަރު 

އެބަހުރިތޯ   ރަނގަޅުވެފައި  ކަމެއް  ޓްރައިބި  1އެއްވެސް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ދުވަސްވީއިރުގައި  ތެރޭގައި  އަހަރު  އުނަލް 

ހިންގުންކަމު ގޮތުން  ކަމެއް    ގައިއިދާރީ  ހުރި  ރަނގަޅުވެފައި  ވިޔަސް  ކަމެއް  އެހެން  ނޫނީ  އްޔާ  ހުރިވިޔަސް 

 ؟ފާހަގަކޮށްލަފާނަންތޯ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ

ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއްހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކޮށްލެއްވީ.    ހަމަ  ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  އާދެ! އަނެއްކާ

ވަނަ އަހަރު މި ޖޮއިންކުރީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް.    2019، ދެން އަޅުގަނޑު  ޔަދެން މި ވޭތުވެދި

އަޅުގަނޑު   އައިއިރު  މިހާތަނަށް  ދެން  ފެށިގެން  ތަފާތުތަކެއް  ގައޭރުއްސުރެ  ދެން  ބޫލުކުރާނީ  އެބަދެއޭ.  އަންނަމުން 

ކުރެވިގެން  އްޔަންޢަވަރަށް ފަހުން ކަންނޭނގެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އައު މެންބަރުންތަކެއް  ،  އެހެންނަމަވެސް

މިހާރު   އެހެންނަމަވެސް،  ދުވަސްވެފަ.  ގިނަ  ވަރަށް  ނުބެލި  އެބަހުރި  މައްސަލަތަކެއް  ދެން  ދިޔައީ.  އައު  ހަމަ  މި 

ކުގެ ތެރެއިން  އްތަކޮށް، އެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެ މެންބަރުން ގެންނަވާ ކަންތަޔަން އްޢަމެންބަރުން 

މީގެ   ޢަމަލުކުރަން.  ކުރިއަށްދޭ  އެބަ  އުސޫލުތަކެއް ހެދިގެން  ހަމަ  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަދޭ. އިންޓަރނަލީ 

މިސާލަކަށް ނު  ،ކުރިން  ޕޮލިސީތަކެއް  ނެތް  އެންފޯސްކުރުމަށް  ހެދިފައި  އެ  ޢަމަލުކުރަން.  އެއަށް  އުސޫލުތަކެއް  ވަތަ 

ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ. ދެން ޢަމަލީގޮތުން އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޓާފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު  

ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކުރާތީ  އެ  ހަމަ   ވެސް  އަންނަމުން  ބަދަލުތަކެއް  ހަމަ  މާތް  މިހާރު  هللا ބަދޭ. 

އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި   އޭގެ  ވެސް  ޒިންމާ  މިވާ  މަތިކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ގާނޫނުން 

ހަލު   އަދާވެސް ވަރަށް  ވެސް  މައްސަލަތައް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމަވިކޮށް  އެ  އި ކަމާއެކު  އެގޮތަށް  ލެވޭނެ. އަދި 

ކަންތައް ކުރަމުން، މިހާރުގެ މެންބަރުން ހަމަ ކުރަމުންގެންދާ    ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާހަމަ  އި  ކަންކަން ނިންމުމަށް ޓަކަ
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އެ   ހައިސިއްޔަތުން  ސްޓާފެއްގެ  އޭގެ  އެއީ  ފާހަގަކޮށްލަން.  މިދަނޑިވަޅުގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތް 

މެންބަރުންނާ  އެ  ސްޓާފުންނާ  މަސައްކަތްތަކުގައި  އަދި  ވެސް  އެކުގައި  ފުރުޞަތު  އެކުގައި  މަސައްކަތްކުރުމުގެ   

ހެދިގެން   އެއްޗެހި  އުސޫލުތަކާ  އެކަހަލަ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ކުރަމުންދާތީވެ  އަދި  ލިބެމުންދާތީ  އަޅުގަނޑަށް 

ދެން   އެބަދެއޭ.  މިހަމަ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކުރިން  އައުމުގެ  އިންޓަރވިއުއަށް  މި  ހަމަ    މިއަދު  އައީ 

ތި   ހަލުމެންބަރުންނާއެކު  މައްސަލަތައް  ވާހަކައަކީ  އެފަދަ  ފަދައިން  އަދި  ވިދެންނެވި  ގެންދިއުމަށާއި  ކަމާއެކު 

ކުރުމަށް   އެކަން  ސްޓޭންޑަޑަކަށް  ވަކި  ގޮތަކަށް،  ރަނގަޅު  ކުރިއަށްވުރެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ރިޕޯޓުތައް  މައްސަލަތަކުގެ 

މިއަދު ހަމަ  ޓަކައި   މެންބަރުންނާއެކު  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ގޮތުން  މަޝްވަރާކުރުމުގެ  މި   ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑު    ވެސް 

އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދާކަން    ކުކަމާއެ ވިވަރަށް ހަލުހަމަ  ސިޓްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން    ހަމައައީ  

ކަންތައްތައް   އެ  އަދި  ފާހަގަކޮށްލަން.  ހަމަ  ވެސް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ސަނަލީ  ރޕަފާހަގަ،  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް 

 ޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ފުރުޞަތުގައި. ފާހަގަވޭ އޭޒް އަ ސްޓާފް. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮފިސަރެއްގެ   ލީގަލް  ހުންނަނީ  ތި  މިހާރު  ގޮތުން  ވަޒީފާގެ  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން  ދެން  އަޅުގަނޑު 

 ؟އްތަކެއްތޯ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރަން މި ޖެހެނީކޮންކޮން ކަންތަ؟ ގޮތުގައި. ކޮބައިތޯ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ

ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ހިމެނެނީ   މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކުގެ  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުރި 

ހުށަހެޅޭ   އެ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  އެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނިމެންދެން  މައްސަލަތައް  އެ  ގޮސް  ފެށިގެން  ހިސާބުން 

މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގައި  ،  ދޭތެރޭގައި ހަމަ ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް. މިސާލަކަށް

އެހީތެރިވެދިނުމާއިރ ރެޖިސްޓްރަ އެ،  އަށް  ބަލަމުންދާއިރު،  މައްސަލަތައް  މެންބަރުން  އެ    މައްސަލަތައް  މެންބަރުން 

ބޭނުންވެއްޖެ   މެންބަރުން  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  މެންބަރުންނަށް  ދިރާސާކުރުމުގައި  އެ  ދިރާސާކުރާއިރު  މައްސަލަތައް 

ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާ މީގެ އިތުރުން މައްސަލަތަކުގައި ދެ ޚަސްމުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު،  

ބަޔާންތައްހުޟަމަ ބަޔާންތައް  ޟައަޅުގަނޑު ކުރާ މަސައްކަތެއް. މަހުހަމަ  ޓައިޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވެސް    ރު  ރު 

އަހަން ހިމެނޭ  އަ  އަޑުވެސް  މައްސަލަތަކުގައި  އެ  ގޮތުން  އެކުލަވާލުމުގެ  ރިޕޯޓު  މައްސަލަތަކުގެ  އެ  އަޑުއަހާފައި  ދި 

ށް އަޅުގަނޑު ކުރަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި  ކަކަހަލަ ގޮތަމި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް    ނުކުތާތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތާ
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ޢަދުލުއިން މައްސަލައިގައި  އެ  ވިޔަސް  ނީންނެވިކަމުގައި  ގޮނޑީގައި  އެ  ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރެއްގެ  ފަށް  ޞާބުނީ 

ބަލަ ކަންތައްތައް  ހުރި  އޭގައި  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަ  އެ  ޓަކައި  ކޮންކޮން އިވާސިލުވުމަށް  ގޮތުން  ގާނޫނީ   ،  

ފާހަގަކޮށް،   އި، މި ކަންތައްތައް ބަލަ މްތަކެއްތޯ ދެ ފަރާތުގެ ޚަސްމުން ނަގާފައި ހުރީޙޫކަންތައްތަކެއްތޯ، ކޮންކޮން މަފް

ލެވެލް  ދަށު  އެންމެ  ހަމަ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ހަމަ  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  އަދި  އިދިރާސާކުރުމަށް  ގޮސް  ފެށިގެން  ން 

ލެވެލްއަ މަތީ  ކުރަށް  އެންމެ  ހަމަ  ދަންދެން  މަސައްކަތް.  އެ  ދަނީ  މި  ކުރަމުން  އަދި  ވަގުތު  މި  ދެން  ންޖެހޭ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް. އެހެންވީމާ، އެ ޒިންމާއަކީ  ހަމަ  މުވައްޒަފުން ވެސް ނެތުމާއެކު  

އެގޮތުގެ  ހަމަ  ދެނެގަނެ،  އެ ން  މަތި  ކޮބައިކަން  އަޅުގަނޑުމެ  ހަމަ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ހުރިހާ  ހަވާލުކުރެވޭ  ންނަށް 

 ކުރަމުން.ހަމަ  އަމިއްލައަކަށް ވެސް މެން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ދައުލަތް އިނގޭތޯ، ދައުލަތް  އިޝުކުރިއްޔާ އަދި މަރުޙަބާ. މި ކަލެކްޓިވް އިމޭޖިނޭޝަން މި ދެކޭ  ން އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތެއް   ނަގާނެ  ޓެކްސް  ގޮތުން  މީހެއްގެ  ނުކުރާ  ދައުލަތް  ފެނޭ.  ނުއެއް  ދައުލަތެއް  ދެއްތޯ.  ފެނޭ  ނުއެއް 

 ؟ވިދާޅުވެދެއްވާ
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މި   ޓެކްސް  އަތުން  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  ގާނޫނެއްގެ  ދަށުން.  ގާނޫނެއްގެ  ނަގަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޓެކުހެއް  މި 

ކުރީމަ އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޓެކްސް  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގާނޫނަކުން އެކަން ލާޒިމްގަނަގަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  

 . ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގޭނެ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ދެއްތޯ ތި ވިދާޅުވަނީ އޭކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރެވޭނެ ހަމަ އެހެންވީމާ، ގާނޫނެއްގައި ލިޔެލައިފިއްޔާ 
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ވާހަކައެ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެއްޗަށް  ވިދާޅުވި  ތި  މެންބަރު  ފުރަތަމަ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން.  އް 

އަޅުގަނޑު   ލިޔެގަކަމަކަށް  އެއްޗެއް  ކޮންމެކޮންމެ  ގާނޫނެއްގައި  ނުކުރަން  އަޅުގަނޑުގެ    ވިދާނެ. ބޫލެއް  މިއީ  ދެން 

ރައްޔިތުންގެ ލާބަ  މި ހެދެނީ  ޙަޤީޤަތުގައި  ގާނޫނެއް  ޓަކައި. އެހެންވީމާ،    ޕަރސަނަލް އޮޕީނިއަން.  މަންފާއަށް  އާއި 

ރައްޔިތުންގެ ލާބަ ގައަޅުގަނޑު   ނުވަތަ އެ މަ  އާއި   ބޫލެއް ނުކުރަން  ބުރޫއަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ލަޙަތު  ސްމަންފާއަށް 

ޕަ އަޅުގަނޑުގެ  ކަމަކަށެއް.  އޮވެދާނެ  ލިޔެފައި  އެއްޗެއް  ގާނޫނުގައި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ގޮތަކަށް  ސަނަލް  ރގެއްލޭ 

އާއި މަންފާއަށް ޓަކައި ހެދޭ އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ، އެ    އަން މިއީ. އެއީ ގާނޫނެއް މި ހެދެނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އޮޕީނި

މަން  ގާނޫނަކު ރައްޔިތުންގެ  މަސްއެ  ރައްޔިތުންގެ  ނުވަތަ  ގޮތަށް  ގެއްލޭ  މި  ސް ލަޙަތު  ގޮތަކަށް  ފުށުއަރާ  ލަޙަތާއި 

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ އެ ލިޔެފައި އޮތްކަމުގައި ވަނީނަމަ  ގަ  ށްއަޅުގަނޑަންނާނެ ކަމަކަށް  ހުކަންތައްތަކެއް ލިޔެވިފައި  

މަޞްލަޙަތާއިގައަޅުގަނޑު   ރައްޔިތުންގެ  އޭގައި  ލިޔެވެނީ  އެ  އެހެންވީމާ،    ،ބޫލުކުރަނީ  އޮންނާތީއޭ.  އޭގައި  ލާބަ 

އޮމަތި  އެގޮތުގެ ލާޒިމުކޮށްފައި  ކުރަން  އެކަން  ގާނޫނަކުން  އަޅުގަ  ގައިކަމުތްން  އެކަމެއް  ވަންޏާ  ޖެހޭނެ  ނޑުމެން 

 އެކަމެއް ކުރަން.  ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނެ 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިނގާފައި    ތީ އެހެންވީމާ، ގާނޫނަކުން މިސާލަކަށް ބާރުދެނީ މިތާ އުޅޭ ގޭންގަކަށް ހަމަ ފައިސާ ނަގަން. ހަމަ މަގުމަ

ކުޅިވަރު ބިމަކުން ވެސް އެ މީހަކު ބޭނުންކޮށްގެން  ،  ހުންގެ އަތުން ނަގަންވީއޭ އެހިސާބުން ފައިސާ. މިސާލަކަށްދާ މީ

ފައިސާ   ހަމަ  ގްރޫޕަކުން  ވަކި  ނޫނިއްޔާ  ހަމަ  ގޭންގަކުން.  ނިސްބަތްވާ  އެހިސާބަކަށް  ނަގަންވީއޭ  ފައިސާ  ހަމަ 

އެ  .  މީހަކަށް މިސާލަކަށްކޮންމެ  ، އެ ފުރުޞަތެއް ނޯވޭ ކޮންމެނަގަންވީއޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ގާނޫނެއް ފާސްކޮށް

  ތަކަކަށް ގާނޫނަކުން ނޫނިއްޔާ ގާނޫނެއްގައި ނުލިޔެ ބައި، ގްރޫޕްތައް އޮންނައިރުގައި ވަކި ގްރޫޕު،  ބައިވަރު މިސާލަކަށް

އަންޑަރސްޓޭންޑިން އެސެޓް  އެ    ،މިސާލަކަށްވެސް  ދަށުން  ގެ  އެއްގވެސް  އޮންނަނީ.  ދެވިފައި  ހުއްދައެއް  ފާޑެއްގެ 

 ؟ތި ވިދާޅުވަނީތޯ ދާންވީއޭ ނަގަމުންހަމަ އެ މީހުން  ދެން ހާލަތުގައި 
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އަޅުގަނޑެއް   ކަމަކަށް  ފާސްކުރެވިދާނެ  ގާނޫނެއް  ކުރިންގައެފަދަ  ހަމަ  ދެން  ނުކުރަން.  އަޅުގަނޑު    ބޫލެއް  ވެސް 

ބޫލެއް ނުކުރަމޭ ގާނޫނެއްގައި ތި ބުނާ ފަދައިން ލިޔެވިގެން،  ގަތަށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު  ދެންނެވި ގޮ



 2021ފެބްރުވަރީ    16                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

14 

 

މޭ. ދެން  ބޫލެއް ނުކުރަގައަދި އެފަދަ ގާނޫނެއް އެކުލެވިދާނެ ކަމަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު    ގާނޫނެއް އައިސްދާނެ ކަމަކަށް

 އަޅުގަނޑުގެ ޕޮއިންޓަކީ އެއީ. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ 

ހިޓް  ދެއްތޯ  އޮވޭ  ލިޔެފައި  ޖަގާނޫނެއްގައި  ވެސް  ރލަރގެ  ރޭހަށް މަންސްގައި  އާރިއަން  ނިސްބަތްނުވާ    ނާޒިން 

އި  މީހުންނަކީ މާ ދަށް ބައެއް ކަމަށް. ދެން ގާނޫނުގައި ލިޔެގެން ދެއްތޯ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނެއްގަ 

ގޭންގެއް އޮޕަރޭޓްކޮށްގެން ބިރުދައްކައިގެން ފައިސާ ނެގުމާއި  އި،  އެހެން އޮވެދާނެ. ދެން ދައުލަތަކުން ޓެކްސް ނެގުމާ

 ؟ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ

އިއްޒަ މި  ތްޝުކުރިއްޔާ  ފަދައިން ދައުލަތަކުން ޓެކުހެއް  ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލި  މެންބަރު. ދެންމެ ކުރިން  ތެރި 

ވާހަކައަކީ ލާޒިމުކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް އެކަން އެނގިގެން، ރައްޔިތުން   ގާނޫނަކުން  އެ  ނަގަނީ ގާނޫނަކުން އެކަން 

ދައުލަތު ރުހިގެން އެ  ޓެކްސް އެހެން ދޭންޖެހޭތީ، އެކަމަށް  މި  އެ  ނެގޭ ޓެކުހެއް  އެ  ނަގަނީ. އަދި  ޓެކުހެއް މި  ން 

ކަމަކީ ވަކިކުރެވޭނެ    ބޭނުންކުރަނީ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި. ދައުލަތަކީ ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުންނަކީ ދައުލަތް. މި ދެ 

 އްވި ގޭންގު...އްޗެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ދެން އަދި އެއްފަހަރު ވިދާޅުވެދެއްވާ ފަހުން މެންބަރު ތި ވިދާޅުވެދެދޭ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދައުލަތަކުން ވެސް ޓެކްސް މި ނަގަނީ ޓެކްސް ނުދައްކައިފި ކަމަށް ވާނަމަ ހަމަ ބިރުދައްކައިގެން ދެއްތޯ ހަމަ. ޖަލަށް  

އެބަ ބިރު  ފްރީޒްކުރާނެކަމުގެ  ވެސް  އެކައުންޓު  އެހެންނޫނިއްޔާ  ލާނެކަން  ނުދައްކައިފިއްޔާ  ވެސް  އެހެންވީމާ،  އޮތް. 

ގާނޫނެއްގައި  ދެން  ވިޔަފާރިތައް ވެސް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ބިރުދައްކައިގެން. ދެން ހަމަ އެ ވާހަކަ  

ހަމަ   ބިރުދައްކައިގެން  އަނިޔާކޮށްފާނެކަމުގެ،  މީހުންނަށް  އެ  ވެސް  ގޭންކަކުން  ހަމަ  އޮންނަކަން.  ލިޔެފައި 

ކުރަނީ މިސާލަކަށް. ހަމަ ދެކޮޅުން ވެސް ބިރުދައްކައިގެން.  ހަމަ    ޝަން މަނީއޭ ކިޔައިގެން ހަމަ ނަގާ އޮޕަރޭޓްޕްރޮޓެކް

ދައްކާ   ބޭނުންނުވެގެން  ފައިސާ ނޫނިއްޔާ ޓެކްސް ހެޔޮހިތުން ދައްކަން  އަދި  މިސާލަކަށް  މީހަކު  ކިތަންމެ  އެއްވެސް 

އަމިއްލަ ބަޔަކު އެކަން  ،  ކުރުމާއި  ހާލަތުގައި ދައުލަތުން އެކަން   އެ ،  މަޖުބޫރުވެގެން އެބަ ދައްކައޭ. އެހެންވީމާމީހުން  

 ؟ކުރުމާ ކިހިނެއްހެއްޔޭ، ކޮންގޮތަކުންހޭ ތަފާތުވަނީ
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ހަމަ  ގައަޅުގަނޑު   ބޭނުންކުރަނީ.  މި  ފައިސާ  އެ  ނެގުމަށްފަހު  ޓެކްސް  ނަގާ  މި  ދައުލަތަކުން  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާ 

ވިދާޅުވި،   ތި  މެންބަރު  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބެނީ.  މި  އަޅުގަނޑަށް  ފައިދާ  އޭގެ  ހަމަ  ލާރި  ދޭ  އަތުން  އަޅުގަނޑު 

 ބިރުދައްކައިގެން އަޅުގަނޑު ގޮސް އެ ހޯދާ ފައިސާ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ މިސާލަކަށް ގޭންގަކަށް

ހަމަ   އަޅުގަނޑެއް  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ދައުލަތަށް  ފަރާތަކަށް  ގަބޭނުންކުރަނީ  ފައިދާ، އެ  ނުކުރަން. އޭގެ  ބޫލެއް 

ބޫލެއް ނުކުރަން އެގޮތަށް  ގަމިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަތުން މިސާލަކަށް މި ފޭރިގަތީ. އަޅުގަނޑު  

ފޭރިގެން އެ  ބިރުދައްކައިގެން،  މި    ންފައިސާއިފައި  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަކަށެއް.  ފައިދާއެއްވާނެ  އޭގެ  މެންބަރަށް 

 ދައުލަތުން މި ނަގާ ޓެކުހުން އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ލާރިން އޭގެ ފައިދާ އަޅުގަނޑަށް އެބަ ކުރޭ.  

 

 އިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ 

އެންމެން ރައްޔިތުން  އެހެންނު.  ދައުލަތް  ހަމަ  ވެސް  މެންބަރުންނަކީ  ގޭންގު  އެ  ނައެ  ބުނީ.  ތި  ދައުލަތޭ  ވެސް  ކީ 

މިސާލަކަށް ފަ،  މީހުން  ދަރަނިތައް  ގީ ނަގާފައި  މީހުންގެ  މިސާލަކަށް  ތިބޭ  ހިސާބުގަނޑުގައި  ބަހަނީ  ރުންނަށް 

ދެ،  ފިލުވުމަށާއި ބިލު  ދެއްކުމަށާ  ، އްކުމަށާއިކަރަންޓު  ބައިބައި  ހުރި  ނުދެއްކި  އެގޮތަކުލިން  އެ    ށް.  އެހީތެރިވުން 

މިސާލަކަށް ކުރާ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ވެސް   ދައުލަތުގެ ބައެއް ނޫންތޯ ގޭންގަކީ. ތި ބުނާ  ހަމަ  ގޭންގު 

އިމޭޖިނޭޝަންގައި   އިމޭޖިނޭޓިވް،  ނުފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫންތޯ   ތްއޮދައުލަތުގެ  ތޯ  ކޮބާ؟ އެއީ  ދައުލަތް 

 ؟ތަފާތަކީ

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ

ތަފާ މިތަނުގައި މި  ގާނޫނުން    ،ވަނީ ހަމަ ގާނޫނަކުން ނެގުމާއިތުދެން ތި ސުވާލުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނީ 

ގާނޫނާ އަޅުގަނޑު    ބޭރުން  ކުރަނީ.  ތި  ކަމެއް  ކަހަލަ  ފޭރިގަތުން  ކަމެއް  ގަޚިލާފަށް  ކުރެވިދާނެ  އެއީ  ބޫލުނުކުރަން 

 ކަމަކަށެއް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކޮބައިތޯ ދައުލަތަކީ؟ ކޮންތާކު އޮތް އެއްޗެއްތޯ ދައުލަތަކީ
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ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ ދައުލަތަކީ ރައްޔިތުން. ދައުލަތެއްގެ މައި އުންސުރަކީ ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުންނާއި  ގަޅުގަނޑު  އަ

 ދައުލަތަކީ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ދެ ފަރާތް. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މުހިންމުވާ ގޮތަށް. ބިމެއް ނެތި ދައުލަތް އުފެއްދޭތޯއެހެންވީމާ، ބިމަށްވުރެ ރައްޔިތުން 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ

އުންސުރަކީ  ވެސް  ނޫން. ބިމެއް ނެތި ދައުލަތެއް   ނުއުފެއްދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ މައިގަނޑު 

 ރައްޔިތުންނޭ.

 

 ވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެ 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.    ހެންއެ ދާނެ ކަމެއް ނެތްދެން އެއަށް  މައިގަނޑު އުންސުރަކީ ރައްޔިތުން. މައްސަލައެއް ނެތް.  

 ؟ހުރެތޯ ކޮން ސަބަބަކާ ، ކުރަންވީއްޔަންޢަކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޤާމަށް ތި ބޭފުޅާ އަޅުގަނޑުމެން 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ އްވާ އަނޫޙަ

އަޅުގަނޑު   މަޤާމަށް  މި  އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ސަބަބެއްކަމުއްޔަންޢަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު    ގައިކުރަންވީ 

އެއްވެސް  ގަ ވާހަކައިގެ  ދައްކާ  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކުރިމަތިލައްވާފައި  ދެން  ލެއްގައި  ޙާބޫލުކުރަނީ،  މަޤާމަށް  މި 

ކެނޑި ތިން  ނުވަތަ  ބޭފުޅުންނަށް  ތިން  އެފަދަ  ތިއްބެވި  އަދި  ނޫން.  ބުނަނީކީ  ބަހެއް  ކުޑައިމީސް  ޑޭޓުންނަށް 

މަޤުޞަދެއް ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައިގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

ގުޅު ޓެކުހާ  ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެހެން  ކޯޓުތަ  ންހުރިއަޅުގަނޑަށް  އެހެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަތަކަކީ  ކަށް 

ކޮމްޕްލިކޭ ލިޓީ ހައި މައްސަލަތަކެކޭ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މި  ވަރަށް ޓެކްނިކަ   ޓެޑްމައްސަކަތަކަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް 

އަޅުގަނޑަށް   ދުވަހުގައި  އަހަރު  އެއް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އެޕީލް  އަލީގައި  މި  ޓެކްސް  ތަޖުރިބާގެ  ހުރި  ލިބިފައި 

ން ފޯޓީ ފޯ ޕްލަސް. އަދި  ހުރި މައްސަލަތައް، މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް މޯ ދެމި  ތުގައި މިހާރު  ބޫލުކުރާ ގޮގައަޅުގަނޑު  

ހަލު  އެހެންވީމާ،  ނިންމަން.  ތެރޭގައި  ޑޭޓެއްގެ  މިވެނި  އަދި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅެމުންދަނީ  އެ  ވިމިހާރު  ކަމާއެކު 
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ތިއްބެ މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  މި  މައްސަލަތައް  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށްވުރެ  ތިން  ވި 

ފަސޭހަވެގެންދާނެހެން. އެއީ އެ  އްޔަންޢަމަޤާމަށް   މަސައްކަތްކުރަން  މެންބަރުންނާއެކު  ތިއްބެވި  މިހާރު  ކުރެވިއްޖެނަމަ 

ކި ހުރީ  މިހާރު  މައްސަލަތައް  އެ  އިންވޯލްވްވަން.  އެބަ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ޢަމަލީގޮތުން  މައްސަލަތަކުގައި  ހާ  ހުރިހާ 

އްގައިކަން އަޅުގަނޑަށް އެބަ އިނގޭ. އެ މައްސަލަތަކުގެ އެންމެފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސްތަކަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑަށް  ބެހިސާ

މައްސަލަތަކުގެ   ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  މި  ނުވަތަ  ކޮބައިކަން  ފެކްޓްސްތަކަކީ  އެ  މައްސަލަތަކުގައި  އެ  އިނގޭ.  އެބަ 

ކޮ މައްސަލަތަކަކީ  އެއްކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ތެރެއިން  އިނގޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ވަކިކުރަން  މިގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ބައިކަން. 

ނުޖެހޭނެ.   ކިޔައިދޭކަށް  އެއްޗެހި  މި  ދީގެން  އޮރިއެންޓޭޝަނެއް  އިތުރު  އަނެއްކާ  އަލުންބަލަން  ދެން  އަޅުގަނޑަކަށް 

ބެވި ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ކުޑައިމީސް  ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން މިއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ދެން ތިއް  އަޅުގަނޑު ހަމަ އަނެއްކާ

އެކަމަ ނޫން.  ބުނަނީކީ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު    ކު،ބަހެއް  މަޤާމަށް  މި  ކެނޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ  ކުރަންވީ  އްޔަންޢައެ 

އެ ކަންތައް ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  އުޅެފައި ހުރީމަ  ތައްފުރަތަމަ ސަބަބެއް  މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި  މި  . އެއީ 

ވަރަށް މުހިންމު  ހަމަ  ވެގެންދާނެ. ދެން އޭގެ އިތުރުން     ވެސް އަދި މެންބަރުންނަށް ވެސް ފަސޭހަތަކެއްއަޅުގަނޑަށް

އަޅުގަނޑު   ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ގޮތުގައި  ގަކަމެއްގެ  މާޙައުލެއްގައި  މި  ބޫލުކުރާ  ވަޒީފާގެ 

އެންމެ ކުރިން  ،  ޙަޤީޤަތުގައި  ދައުލަތުގެ ހަމަ  ދެންމެ  ވަޒީފާ  މި  ފަދައިން  ބުނާ  އުންސުރޭ  މައި  ވާހަކަދެއްކިއިރު   

އެ ތަނުގެ ވެރިންނާ   ،ތަނުގެ ތަނބުންނަކީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން. އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއިއެ އްގެ އަދާކުރާ މާޙައުލެ

މުވައްޒަފުންނާ   ގައިދެމެދު ނުވަތަ  އުފެދިފައިވާނަމަ  އިންޓަރރެކްޝަނެއް  ރަނގަޅު  އިންޓަރރެކްޝަނެއް،  އުފެދޭ    މި 

އޭވެރިން   ވާނަމަ  ތިރަނގަޅަށް  އެނގިފައިވާކަމުގައި  އެ  ،  ފެނި،  ދެން  މަސައްކަތްކުރަން.  ފަސޭހަވާނެ  ވަރަށް 

ވާ ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސް  ވެރިޔަކު  އަންނަ  މައްޗަކަށް  އެނގޭ    ންޖެހޭނީމުވައްޒަފުންގެ  ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  އެ 

މީހަކު ނުދަންނަ  ފަހަރެއްގައި  ފަސޭހަވާނެ.  މާ  އަދި  ވާނަމަ  ވެއްޖެކަމުގައި  މުވައްޒަފަކަށް  އައުންރަނގަޅު  އޭގެ     

ޑު މި  ނޫން އަޅުގަނނެއް  . އެހެންއެކޭމާނައެއް ނޫން އެ ބޭފުޅަކަށް އެ މުވައްޒަފުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ނޭނގެނީ

ތިބި އެ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އެޕީލް  ޓެކްސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ހުރިހާ    ދަންނަވަނީ. 

އެނގެވެސް  މުވައްޒަފުން   ރަނގަޅަށް  ދަ، ހުރިހާ  އަ  . އައި ހޭވް  އޭވަރަށް  އިންޓަރެކްޝަން ވިތު އޯލް  ވެރީ ގުޑް 

ޓްރައިބިއުނަލް އެޕީލް  ޓެކްސް  މި  ތި މުވައްޒަފުން  ވަގުތު  މި  އެ  އްބެވިގައި  ކޭސްތަކުގައި  މި  ޕްލަސް   .

ސިޓްކޮށް   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަތަކުގައި  އެ  ވެސް  މެންބަރުންނާއެކު  އަދި  ލެވެލްގައި  އެ  މުވައްޒަފުންނާއެކު 

އަޅުގަނޑު   އުޅުނީމަ  ހުގައިންވޯލްވެގެން  ހަމަ  އެއީ  ހޮވިއްޖެނަމަ  އަޅުގަނޑު  މަޤާމަށް  މި  ގޮތުގައި  ރިހާ  ބޫލުކުރާ 

ގޮތުގައި އެ    ބޫލުކުރާގަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް. އަދި އަޅުގަނޑު  އަގޮތަކުން ވެސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
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ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު    ގެންދިއުމުގައި އަދި އިތުރު ފަސޭހައަކަށް ވެގެންދާނެ  މައްސަލަތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް

،  އްތަކުގެ އިތުރުން ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަޤާމަށް މިސާލަކަށް ބޫލުކުރަނީ. ދެން މި ކަންތަގަ

އަޅުގަނޑުގެ   ނާންނާނެ.  ބަދަލެއް  މޯޓިވްއަކަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ވީނަމަވެސް  ނުހޮވުނުކަމުގައި  އަދި  އަލުން 

އަމާޒަ އަޅުގަނޑުގެ  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްލި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ހަމަ  އިންޓްރޮޑަކްޝަންގައި  ދާއިރާގައި  މި  މިހާރު  ކީ 

ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން މި ދާއިރާއިން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކުރިއަށްދެވެން އޮތް ގޮތަކަށް ދިއުން. މާނައަކީ މި މަޤާމު  

ކިޔާފައެ ހަމަނުޖެހުނޭ  އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށްއް  އަދި  މަޤާމުން  ހުރި  މި  ވެގެން  ޓްޑީމޯޓިވޭ  ، އަޅުގަނޑު 

ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނީންނާނެ. ދެން ކުރުގޮތަކަށް ބުނަންޏާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން މި  މަސައްކަތްނުކޮށް އެ

ވަޒީފާއެއްގަ ކޮންމެ  އަދާކުރާ  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓްމަންޓް  މި  މަތީ  އި  އުޅެނީ  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓްމަންޓް  ދޭންޖެހޭ  އެ 

ރު މި ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަށު މަޤާމެއް މާދަމާ އަދި  މަޤާމެއްގައި ހުއްޓަސް، ދަށު މަޤާމެއްގައި ހުއްޓަސް ނުވަތަ މިހާ

ގޮތުން ލިބުނުކަމުގައި ވިޔަސް    ދިމާކުރި ންތައްތައް  މޭބީ މިސާލަކަށް ކަ  އި ޑޯންޓް ނޯ އަޅުގަނޑަށް އެހެން ތަނަކުން އަ 

އިންނާނެ އެގޮތުގައި  ކޮމިޓްމަންޓް  ނުވާނެއޭއެ  ޑީމޯޓިވޭޓެއް  ކަމަކީ  އޭ..  އަނެއް  އިރާދަފުޅުން ގެ  هللاހަމަ  ،  ދެން 

ވަކިވުމާ  މަޤާމުން  މި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ފެށިގެން  ވަގުތުން  ހަމަޖެހުނު  އެ  ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ  މަޤާމު  މި    އަޅުގަނޑަށް 

އަދި    ގައި ބަހައްޓައިދޭނަމޭ  100ށް ވެސް އަދި އޭގެފަހުން ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އިންޓަރގްރިޓީ ލެވެލް ހަމަ މި  ޔަހަމަ

ނުހޮވު ހޮވުނަސް،  އަޅުގަނޑު  ބަހައްޓާނަމޭ  ޓަކައި  އެކަމަށް  އިތުރަށް  އަދި  ހޮވިއްޖެނަމަ  މަޤާމަށް  އަދި  ނަސް. 

އި އިޞްރަނގަޅުކުރަން،  ކަމެއް  އެ  އޮތްނަމަ  ކަމެއް  ގޮތުގެ ޞް ލާޙުކުރަން  އެ  ދެމިހުންނާނަމޭ.   ލާޙުކޮށް  މަތީގައި 

އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ ޓަކައި  ސަބަބަށް  އެ  ޢައްގަ،  އަޅުގަނޑު  މަޤާމަށް  މި  ތިއްބެވި  ބޫލުކުރަނީ  ދެން    3ޔަން 

 މުހިންމު ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ން ކެނޑިޑޭޓަށްވުރެ ޢައްޔަންކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ ނިމިވަޑައިގަތީ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް   ؟ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

 ފުރުޞަތެއް، އިތުރު ފުރުޞަތެއް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮ
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ހޮވިއްޖެނަމަ   މަޤާމަށް  މި  ބޭނުންވާތީ. މިހާރު  ކޮށްލަން  ސުވާލެއް  ހަމަ އަދި ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އެއް  އަޅުގަނޑު 

ރަނގަޅުކުރާނީ ކަންތަކެއްތޯ  ކޮންކޮން  ރަނގަޅު؟ ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ކަމެއް  ފާހަގަކުރާ  ކޮން  ރަނގަޅުކުރަން  ކުރަން 

 ؟ ކޮން ކަމެއް ކޮށްގެންތޯ ރަނގަޅުކުރެވޭނީ؟ ކަމެއްތޯ ކުރާނީ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ ޙައްވާ އަނޫ

ހަނދާން އަސްލު  ވެސް  މަ  އަޅުގަނޑު  އިން  ބޭނުންވެފައި  ވާހަކަދައްކާލަން  މެންބަރ  ޢުޟޫއުނެތިގެން  ދެން  އަކަށް 

މަޤާމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލިއިރު ވެސް ދެންމެ  ސުވާލުކުރެއްވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް   ޝުކުރިއްޔާ. ޙަޤީޤަތުގައި މި 

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން  އިކުރިން  މެންބަރުން  ފާހަގަކޮށްފިން  ގައި އަޅުގަނޑު 

ށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތައް ވީހާވެސް  އައެބަ އަންނަކަން. މެންބަރުންގެ ފޯކަސްއަކީ ހަމަ މިހާރު ޓްރައިބިއުނަލް

މެންބަރުންގެ   އެހެންވީމަ،  ނިންމުން.  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  އެހެންނަމަވެސް  އޭގެ،  ފުރުޞަތެއްގައި  އަވަސް 

ޓްރައިބިއުނަލް ކުރިއެރުމަށް،  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ހަމަ  ހުރީ  ފޯކަސް  މައްސަލަތައް  އަމަސައްކަތްތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ށް 

އަޅުގަނޑު   އެހެންކަމަށް  ނިންމުމަށް.  ތަޞައްވުގައަވަހަށް  ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުގެ  މި  ބޫލުކުރާހިނދު  ރަކަށްވާނީ 

އަޅުގަނޑުގެ   މެންބަރުންނަށް  މަސައްކަތްތަކުގައި  ކުރަމުންދާ  އެ  މެންބަރުން  މިހާރު  ހޮވިއްޖެނަމަ  އަޅުގަނޑު  މަޤާމަށް 

އެން ހުރި  ދެވެން  އަޅުގަނޑަށް  އޭގެ  އެހީތެރިކަން  ކަމަކީ.  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެއީ  ދިނުން.  މެކްސިމަމް  އެންމެ  މެ 

އެ ކަމަކާ ގުޅޭ  އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ  ހަމަ  މެންބަރުންނަށް    އިތުރުން އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުން ވެސް ހަމަ 

ޚިޔާލު ރަމުން އަންނަ ކަމެއް.  ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކު  ސް ދީގެން ކުރިއަށްދިއުން. އެއީ މިހާރު ވެއަޅުގަނޑުގެ 

އަންނަނީ.   ކުރަމުން  ކަންކަން  އެ  ހޯދުމަށް  ވެސް  ޚިޔާލު  މުވައްޒަފުންގެ  ގުޅިގެން  މުވައްޒަފުންނާ  ހަމަ  މެންބަރުން 

ކޮންމެ  އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ  އެންމެ  ގޮތުން،  ނިންމަވާ  ޑު  އަޅުގަނ  ކަމެއްގެ  އެ  މެންބަރުންގެ  މަސައްކަތްކުރާނީ 

އެންފޯސްކު އެ  ކަންތައްތައް  ހުރިކަމުގައިވާނަމަ  ދަތިތަކެއް  ޓަކައި  ކަންކަން  ދަތިރުމަށް  އެ  ބަލައި  ކޮބައިތޯ  ތަކަކީ 

އޭގެ   ދެން  މަސައްކަތްކުރުން.  އެހީތެރިވެދީގެން  މެންބަރުންނަށް  ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޓަކައި  އެންފޯސްކުރުމަށް 

ހަމަ އަޅުގަނޑު  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވަޒީފާއަށް    އިތުރުން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް 

އަ މިހާތަނަށް  ހަމަ  ވެސް  ފެށިގެން  އެކަމަކު  އި ވަނީއްސުރެ  އަޑުއިވޭ،  ގޮތަށް  އަދި  އިރުގައި  ރަނގަޅު  އެންމެ  އޭގެ 

މަސައްކަތާ  އެ  ކޭސް    ޔަށްހަމަ   މަސައްކަތް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އެޕީލް  ޓެކްސް  އެއީ  ކަމެއް.  އޮތް  ވާސިލްނުވެފައި 

ކުރެވިއްޖެނަމަ އޭގެ  އިމުގާމަންޓް ސިސްޓަމެއް  ކުރުން. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ކޭސް މެނޭޖްއިމުގާމަންޓް ސިސްޓަމެއް  މެނޭ

ލިބިގެން ގޮތްގޮތުން  އެކި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ފަސޭހަތަކެއް  ގިނަ  ހިއަރިންދާވަރަށް  މި  ތައް  ގނެ 
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ކޭސަސްގެ  ،  ކުރުމާއިލްއުޝެޑި ކަންތައްތަކުމި  މިކަހަލަ  ލިބުމާ  ގިނަ    ގެއަޕްޑޭޓްސްތައް  ވަރަށް  ތެރެއިން 

ލުއިފަސޭހަތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ދެން މިހާރު ވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދޭ. ކޮންމެވެސް  

އަޅުގަނޑު   ކުރެވިފައިވާކަން  ހަމަ  ހަމަގަވަރަކަށް  އެ  ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަދި  ގޮތުގައި  އެކަށޭނެ   އެންމެ 

މި   ޓްރައިބިއުނަލް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ފޯކަސްއަކަށްވާނެ  ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމަ،  ނުކުރެވޭ.  މަސައްކަތެއް 

ހޮވިއްޖެނަމަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކޭސް މެނޭޖް ކުރުމަށް  އިމުގާމަންޓް ސިސްޓަމެއް  މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު 

ކު  ތެރޭގައި  ޓަކައި  ޓްރައިބިއުނަލް  މި  މެކޭނިޒަމެއް  އެފަދަ  ކޮށްދީ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ކޮށްދެވެން  ހުރި،  ރެވެން 

ކޮށްގެން ކުރިއަށްދިއުން. ދެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވެސް އަމާޒަކަށްވާނީ މި ޓެކްސް އެޕީލް  އިމުގާ

ވީއަޓްރައިބިއުނަލް  ހަމަ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ހަލުވިކަމާއެކުށް  ނިންމައިންސާފުވެރިކަމާ،  ހާވެސް    އެގޮތުގެ   އިއެކު 

 ގެންދިއުން ދެން މި ފާހަގަކޮށްލި ދެ ކަންތައް ފިޔަވާ.   ން ކުރިއަށް މަތި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަހު ސުވާލު ދަންނަވަ . އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އިސުވާލެއް ނެތީމައާއެކުގަ  ކު އެހެން މެންބަރަ  ލާނަން އިއަޅުގަނޑު 

 ؟ މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވާއިރުގައި ދެއްވާ ލީގަލް އެޑްވައިޒް ކިހާވަރަކަށް މެންބަރުން ބަލައިގަނެފައިވޭތޯ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާ ޙައްވާ އަނޫ

ހަމަ ރަނގަޅު ރަޢުޔެއް  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ގަރަޢުޔު ތަފާތުވާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު  

އޭތި މެންބަރުން  ހަމަ  މިހާތަނަށް  ވާނަމަ  ގޯސް  ،  މިސާލަކަށް  .ދީފިކަމުގައި  ނޫން.  ޢުޔެއްރައަދި  ރަޢުޔެއް  ގޯސް   ،

މިސާލަކަށް  ށްއަޅުގަނޑަ ދެންނެވުނީ.  މި  ކަންނޭނގެ  މެންބަރުންގެ  މ  ނުބައިކޮށް  މިސާލަކަށް  ރަޢުޔާއި  އަޅުގަނޑުގެ 

އަޅުގަނޑަށް ވެސް    ،ބަލައިގަނެފައި މިސާލަކަށްއެ  ގައި ވިޔަސް ވެސް މެންބަރުން އެބަހުރި  އަދި ތަފާތުވިކަމު  ރަޢުޔާ

ބޫލުނުކުރަނީ މިހެންމިހެން މިތަންކޮޅު އިނީމައޭ ނޫނީ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑަށް  ގަބުނެދީފައި ތިމަންނަ މިސާލަކަށް މީގެ  

  ގޮތުގައި އަދި އިން އަ ޕޮޒިޓިވް   ބޫލުކުރާގަ، އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާބޫލުކުރެވެނީ މިހެންމިހެން އިނީމައޭ.  ގަމިގޮތަށް މި  

އަޅުގަނޑުވޭ ދެވޭ  އެގޮތަށް  ދެން  ހުރީ.  ބަލައިގަނެފައި  އެޑްވައިޒްތައް  ދޭ  މިގޮތަށް  ހަމަ  ރަޢުޔާ   ގެ     މިސާލަކަށް 

ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ކޮބައިކަން  ރީޒަންއަކީ  އެ  ވާނަމަ  ހުރީ.    ޚިލާފުވާކަމުގައި  ބުނެދީފައި 

ގޮތުގައި މެންބަރުން ބަލައިގަނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން މެންބަރުންނަށް ދޭ މި    ބޫލުކުރާ ގަ، އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ

 ތައް.  ސްލީގަލް އެޑްވައި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު  އާދެ!   ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  މި  ވަރަށް  ޓަކައި.  ވަގުތަށް  ހޭދަކޮށްދެއްވި 

އިތުރު މެންބަރުންގެ ސުވާލު ނިންމަ  ވަގުތު  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން  ލާނަން. ވަކިވެލާނަން  އިނެތުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން 

 އިނގޭތޯ.   

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސާ ޙައްވާ އަނޫ

ބޮޑަށް ޝުކުރު އެއްފަހަރު ވަރަށް  އަދިވެސް  ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް    އާދެ! އަޅުގަނޑު  މި ފުރުޞަތު  ދަންނަވަން 

 ކުމް. ޝުކުރިއްޔާ.  ދެއްވިކަމަށް ޓަކައި. ވައްސަލާމްޢަލައި

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީޝިއައްސަލާމްޢަލައި އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްތޯ.  ނަޢީމް  ޚަދީޖާ  އަލްއުސްތާޛާ  މަރުޙަބާ  އަކުމް.  ކޮމިޓީއަށް  ރީ 

ޓްރައި އެޕީލް  ޓެކްސް  ތެރެއިން  ބިދަންނަވަން.  ބޭފުޅުންގެ  ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  މަޤާމަށް  ހުސްވެފައިވާ  އުނަލްގައި 

ތެރޭ  ބޭފުޅުންގެ  ފޮނުއްވި  ނަންފުޅު  ކުރިއަށްގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދަނީ    ހިމެނޭތީ 

އެރުވިންއުއިންޓަރވި ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ރެފަރަ.  އެހެންނަމަވެސް،    އެރުވިން.  ފުރުޞަތު  ލްއެއްގެ 

ހުށަހެޅި. ރެފަރަ ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ވެސް  ކޮމެންޓަށް  ޕަބްލިކް  ދެން  ދެއްތޯ.  ނުވޭ  އެދިވަޑައިގެންފައެއް  ލްއަކަށް 

   ކުރިއަށްގެންދާ އުދެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕަބްލިކް ކޮމެންޓެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރވި

ފުރަތަމަ   ހިއްސާކޮށްލަ   10ގޮތަކީ،  ކޮމިޓީއާ  މަޢުލޫމާތުތައް  މުހިންމު  ބޭނުންފުޅުވާ  އަރުވަން  ފުރުޞަތެއް    މިނެޓުގެ 

މެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން   ހިއްސާ، ކޮމިޓީ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްވުމަށް. އެއަށްފަހުގައި 

މަޢުލޫމާ ދަންނަވަ ބޭނުންފުޅުވާ  ސުވާލުތައް  ކުރިއަށް އިތު  އެގޮތަށް  ފުރުޞަތު    ލާނެ.  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ގެންދާނަން. 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން އިނގޭތޯ.   10އަރުވަން  

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 
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 .އިތެރޭގަ މިނެޓު  10`. އަދި އެއްފަހަރު ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ ފުރަތަމަ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޢުލޫމާތުތައް    10ދެންނެވީ    މި ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކޮށްލައްވަން  އެންމެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ތަޢާރަފެއް  ހަމަ  މިނެޓުގެ 

އެ ގާނޫނުގައި  އިނގޭތޯ.  ނުކުތާއެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އަދި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހިއްސާކޮށްލެއްވުމަށް.  ބަ  ކޮމިޓީއަށް 

އެންޓިޓީއެއްގައި   ކަހަލަ  އެއްވެސް  ނޫނިއްޔާ  ކުންފުންޏެއްގައި  ތަނެއްގައި،  މަޤާމެއްގައި،  މިހާރު  ލާޒިމްކުރޭ 

ދޫކޮށްލައްވާނެކަމުގެ   މަޤާމު  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ލިބިވަޑައިގެންފި  މަޤާމު  މި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރައްވާ 

 ހަމަވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން.   ޝަރުތު  އޭގައި ސޮއިކުރެއްވުމުން ، އިޤުރާރެއް އިނގޭތޯ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

 އާދެ! ދެންމެ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ތި ދެންނެވި އެތި އިނގޭތޯ. އޭތި ކިޔާފައި އަޅުގަނޑު ވާނީ ސޮއިކޮށްފައި މިހާރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކީކޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދީޖާ ނަޢީމް ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ޑޮކި  ލިބުނު  ސޮއިކުރަން  ދެންމެ  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑާ އުއިޤުރާރެއްގެ  އާދެ!  ވިދާޅުވީ.  ތި  ދެއްތޯ  ވާހަކަ    މަންޓެއްގެ 

ޢަމަލުކުރުމަށް  ހަ ވާނީ  އަޅުގަނޑު  އެއްގޮތަށް  އެއާ  ކިޔާފައި  އޭތި  އެހެންވީމަ،  އޭތި.  މިކޮޅުން  ވާލުކުރެވުނޭ 

 ކުރައްވާތި އިނގޭތޯ.  ފުއި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު އަތުގައި އެބައޮތް ކޮޕީ އިނގޭތޯ. މާސޮއިކޮށްފައި އެ އެއްބަސްވެފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު އިނގޭތޯ.   10، ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 
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އައްސަލާމް ކޮމިޓީ  ޢަލައި`.  އާދެ!  ބޮޑަށް    އާ އުއިންޓަރވިމި  ކުމް.  ވަރަށް  ފުރުޞަތަށް  ދެއްވި  ތި  ގުޅިގެން 

ދާއިރުގައި ތަޢާރަފަކަށް  ކުޑަކުޑަ  އާދެ!  ދެހާސް،  އާ ،  ޝުކުރިއްޔާ.  ނިމުނީ  ކިޔަވާ  ސްކޫލުން  އަޅުގަނޑު  ދެ! 

އަހަރުގައި  1991ކުރައްވާތި.  ފުމާ ފަށާފައިވާނީ  .  ވަނަ  ޚިދުމަތްކުރަން  ސަރުކާރަށް  ވަނަ    1992ނިމުމަށްފަހުގައި 

ހިތުން    ކިޔަވާގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ފީލްޑަށް މި ވަދެފައިވާނީ އޭރުގައި ހަމަ ގާނޫނު    އަހަރުން ފެށިގެން. ދެން ގާނޫނީ

ލޯ   އެންޑް  ޝަރީޢާ  ހިންގި  އެޑިޔުކޭޝަނުން  ހަޔަރ  އޭރުގެ  ބޮޑުކަމުން  ޝައުޤެއްގެ  ހުރި  ކޯސް  ޑިގްރީ  އެކަމަށް 

.  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުގެ އެޓަރނީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން 

ލި އަޅުގަނޑަށް  އެކޮޅުން  ގާނޫނީ ދެން  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ތަޖުރިބާއަކީ  އާދެވުމުގައި    ބުނު  މިހިސާބަށް  ގޮތުން 

ތަޖުރިބާއެއް އަސްލު ހާސިލު ބޮޑު  ތަޖުރިބާތަކަ  ވިއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް  ބޮޑު  އެއީ އެޓަރނީ  އެއް  ށްވި  ކަވަރަށް  ކަމެއް 

ގާތްގަނޑަކަށް   އޮފީހުގައި  ޔިއަޖެނެރަލް  ލިބުމަކީފޯ  މަސައްކަތްކުރަން  އަޅުގަނޑު  ރސްވަރު  އެއަށްފަހުގައި  ދެން   .

ވެސް ހަމަ މި ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިވަރުން އިތުރަށް ކިޔެވުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް.    ދިޔައީ އަނެއްކާ

ލޯއިން. ދެން މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ސީ ވީގައި  .ދެން ގޮއްސަ އިންޑިއާގައި މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހަދާފައިވާނެ ބިޒްނަސް 

ހުން ހޭދަވީ ވެސް  މި  މަސައްކަތުގައި  ގާނޫނީ  މި  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  މިހާތަނަށް  ދެން  ކަންތައްތައް.    ނާނެ 

އެހެންވީމާ  15ގާތްގަނޑަކަށް   އަހަރު.  ހަމަ  ވަރަކަށް  ގިނައިން  އަޅުގަނޑު  ބަލާއިރު  ތަޖުރިބާއަށް  މީގައި   ،

މުއައްސަސާތަ  ދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގައި،  ހުންނާނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ދެން  އަސްލު.  ކުގައި 

ލީ  ޢާއިޕަރސަނަލް ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވަނީ މާލެއަށް. ދެން އަޅުގަނޑުގެ 

 ދެޓްސް އިޓް. ދީޖާ ނަޢީމް އިނގޭތޯ. ޚަނަމަ ބަލާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން އަޅުގަނޑަކީ މާކުންގެ. އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ 

 

  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ފުރަތަމަ   މެންބަރުންނަށް.  ކޮމިޓީގެ  ހުޅުވާލާނަން  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

 ފުރުޞަތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުއަށް.  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އެކިއެކި ގާނޫނީ އި  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ޚަދީޖާ ނަޢީމް ދެއްތޯ. ވިދާޅުވެއްޖެ ގާނޫނީ މަރުޙަލާގަ

ކަމަށް. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ޓެކްސް އެޕީލް    އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައި ހުރި  15ގޮތުން 

 ؟ އަދި މިއީ ކީއްކުރާ ތަނެއްތޯ ،ކީ ކޮބައިތޯގާނޫނީ ޒިންމާއަ ގެޓްރައިބިއުނަލް 
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  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ނަންބަރު ގާނޫނު  އިނގޭތޯ،  ގާނޫނު  އިދާރީ  ބެހޭ  ޓެކްސްއާ  މާއްދާގައި    54ގާނޫނުގެ    3/ 2010:އާދެ!  ވަނަ 

ޓްރައިބި  އެޕީލް  ޓެކްސް  އޮންނަންޖެހޭނެކަމާއިއުބަޔާންކުރާނެ  އެގޮތުން  މަސްއޫލި  ،ނަލް  ކަންތައްތައް.  އްޔަތުތަކާ 

ރެވެނިޖުމު އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ހަމަ  ބަޔާންކުރާނީ  ނިންމުންތައް  އުލަގޮތެއްގައި  ނިންމާ  މީރާއަށް  އޮތޯރިޓީ،   

ބެލުން. ދެން ޓެކްސް އެޕީލް    ގޮތުން މި ނިންމާ ނިންމުންތައް އެޕީލްކުރެވޭ މަރުޙަލާއެއްގެ ގޮތުން ބަލާ   ގުޅޭ  ޓެކްސްއާ

އިނގޭތޯ.  އަޓްރައިބިއުނަލް  ކޯޓެއް  އަސްލު  މިއީ  ޙަޤީޤަތުގައި  ވީނަމަވެސް  ތިބިކަމުގައި  މެންބަރުން  ޓްރައިބިއުނަލް  ކީ 

ޝަރުތުތަކާއި ހުންނަންޖެހޭ  ފަނޑިޔާރުންގެ  ޝަރުތަކީ  މި  މިއީ.  ކޯޓެއް  މައްސަލަ  ،  އަސްލު  ހަމަ  ފަނޑިޔާރުން 

މެންޑޭޓް ބެލެވޭ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ  އެޕީލް    ބެލުމުގެ  ޓެކްސް  މި  މުއައްސަސާއެއް  އެކަހަލަ  އޮންނަ 

 ހި.  ކީ. ސްޕެސިފިކްލީ މި އަންނަނީ ޓެކްސް ރިލޭޓެޑް އެއްޗެއަޓްރައިބިއުނަލް 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާދިފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމު  ދެވަނަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުން، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  

ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ   ކަމަނާ  ދޭތެރޭ  ބްރެކެޓްތަކާ  ނަގާ  މި  މިހާރު  ޓެކްސް  އިންކަމް  ތަޢާރަފްކޮށްފި.  ޓެކްސް 

އެންމެ ރަނގަޅު ރޭންޖުގައި ނުވަތަ އެންމެ ރަނގަޅު ބްރެކެޓުން، އަދަދުންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންކަމް  ؟ ތޯއްކިހިނެ

މި ކުޑަކުރަންޖެހޭތޯ    ، ނެގެނީ  ޓެކްސް  މިއަށްވުރެ  ވާހަކައަކީ  އިސްލާޙުތަކެއް  އިތުރު    ނުވަތަ   ނެގޭނޫންނަމަ 

 ؟ ކީކޮބައިތޯ މިކަމާ ކަމަނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަ؟ ބޮޑުކުރަންޖެހޭތޯ

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ވަކިން   ޓެކްސްއަށް  އިންކަމް  ޓެކްސް  އާދެ!  އޮތް  މި  ރާއްޖޭގެ  މިހާރު  ހަމަ  ޖެނެރަލީ  ހޯލް  އިތުރުން  ބަލައިލުމުގެ 

ޅަފަތުގައި   ވަރަށް  ނިޒާމަކީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ވެއްޖެއްޔާމުން  ކަމަށް  ބަލައިލާ  ނިޒާމަށް  ޓެކްސް  ނިޒާމު، 

ވެސް ދެނެ ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ކަމަށް  ވަޑައިގަންނަވާ ކަންނޭނގެ މިކަން.  މިހާރު ތަޖުރިބާކުރަންޖެހިގެން އުޅޭ ނިޒާމެއް 

ވިދާޅުވާ   ތި  ބަލާއިރު  ކަންތައްތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ޚުދު  ވެސް  ގާނޫނުގައި  އިދާރީ  ބެހޭ  ޓެކްސްއާ  އެހެންވީމަ، 

ވެސް އެބަހުރި.    ގައި ތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ހަމައެހެންމެ އިންކަމް ޓެކްސްކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ހަމަ ތަފާތު އެކްޓު

، މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިހެން އެޕްލައިކޮށްގެން އެއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަލާއިރު ތި ވިދާޅުވާ  މާއެހެންވީ

ހުރި  ކަންތައްތަކެއް  ނަގައިގެން    ކަހަލަ  ޓައިމް  ހަމަ  ކަންތައްތަކަކީ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރެވޭ.  ކަމަށް 
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ހި ގެނެސްގެން  އެއްޗެ   ގޮތަށް އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތަކަކާ   ވާއުފެއްދުންތައް ދިރާސާކޮށްގެން ހަމަ ތި ވިދާޅު

 ބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަނޑަށް.  ގަހަމަ ކުރިއަށްދެވޭނެ ކަމަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަ ނިހާދަށް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  މި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ތު  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު  

ކަރުދާހުގައި   މިއިން  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ސުވާލަކީ،  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ނަޢީމް.  ޚަދީޖާ  މަރުޙަބާ  ޝުކުރިއްޔާ. 

އާއި ހަމައަށް ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުނު ކަމަކަށް    2020  ޗުއިން ފެށިގެން މާރި   2018ލިޔެފައި އިން ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ  

 ؟ ން ފެންނާކަށް ނެތް. އެ ދުވަސްކޮޅު ކީއްތޯ ކުރެއްވީއިމި

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

މީހަކާ   ބޭރު  ރާއްޖެއިން  އަޅުގަނޑަކީ  އިނގޭތޯ.  ވާހަކައެއް  ޕަރސަނަލް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ  އާދެ! 

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ފިރިމީހާ މި ވަގުތު މާލެއަކު ނެތް. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭތީވެ  

 ލާއާ އެއްކޮށް.  ޢާއިރުގައި މި ހޭދަވި މުއްދަތުގައި އަޅުގަނޑު ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު  

ޓްރައިބިއުނަލް އެޕީލް  ޓެކްސް  ކީއްވެގެންތޯއަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރިމަތިލެއްވީ  ތި  ނަޢީމް  ކަމެއްތޯ  ؟ ޚަދީޖާ  ކޮން 

 ؟ ހުރެތޯ ތި ކުރިމަތިލެއްވީ  ކޮންކޮން ސަބަބަކާ؟ ކޮށްދެވޭނީއެތަނުގައި، އެ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވާހަކައަކީ 

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ބައިވަރު   ނޫން.  ވެސް  އޮތީމައެއް  މަޤާމެއް  ހަމަ  ތަނެއްގައި  ނޫން.  އެހެނެއް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އިނގޭތޯ  ނޫން 

  ރައިބިއުނަލް ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީއަށް ދެންނެވި ކޮމިޝަންތައް ވެސް އެބަހުރި ދެއްތޯ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓް 

ފަންކް ޖުޑީޝަލް  ހަމަ  ހާފް،  މި  ވެއްޖެއްޔާ  ބަލާކަމަށް  މެންޑޭޓަށް  އޭގެ  ހަމަ  އިންނަނީ  ޝަނެއް  ގޮތަށް  މި 

ފަނޑިޔާރުންގެ  ސްގައިޓްރައިބިއުނަލް އެ  ވާހަކައަކީ  ކުރަމުންދާ  ހަމަ  .  އެއްކޮށް  މި  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ކަންތައްތަކެއް 



 2021ފެބްރުވަރީ    16                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

26 

 

އެހެންވީމާ ބަލާހުންނަނީ.  ތަޖުރިބާއަށް  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުގެ  ވަނީ   ،  ވަރަށް  ވެއްޖެ  ކަމަށް  އަޅުގަނޑަށް  އްޔާމުން 

މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށްފައި ކުރުމުގެ ތެރެއިން   ހުރި  މިހާރު  އެބައޮތް  ކުރެވޭ ކަންތައްތައް އިތުރަށް  ފާހަގަ އިތުބާރު 

އެ ހަމަ  ވެސް  ރަނގަޅުކޮށްގެން  ކުރިން  ދެން  ކަމަށް.  ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ  އެޑްރެސްކޮށްގެން  ކަންތައްތަކަށް  ހުރި   

ކަންތައްތަކެއް.    ވިދާޅުވި އެބަހުރި  ހަމަ  ކުރުމުގައި  ދިރާސާކުރި  ނޫނީ  ކިޔާ  ގާނޫނު  އަޅުގަނޑު  މިހާތަނަށް  ގޮތަށް 

އަންނަ މައްސަލަތައް މި އަންނަނީ މީރާއިން.  ކަމަކަށް ވާނެ މިސާލަކަށް މިތަނަށް    ބޭސިކަލީ ހަމަ ފާހަގަކުރެވުނު އެއް

ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ޓެކްސްއަކީ ވަރަށް  .  މީރާގެ މައްސަލަތަކެއް މި އަންނަނީ

ހަމަ ހިތްހަ  ބައެއްބިރުވެރި ވާހަކައެއް   އެއީ  ބުނީމަ ހަމަ  ދެއްތޯ. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ޓެކްސްއޭ  މަޖެހޭ  ބޭފުޅުންނަށް 

އްޔާމުން ދައުލަތުން ތިމަންނަމެން ފެލަނީއޭ ބުނާ  ކަމަށް ވެއްޖެ  މު ބަހަކުން ބުނާންއެއްވެސް ކަމަކަށް ނުވާނެ ހަމަ އާ

ރކްލޯޑް ނޫނީ މީރާގައި މި ހުންނަ  ، މީރާއިން އެ އިންނަ ވޯ ކަހަލަ ބަހެއްގެ ގޮތަށް މީންކުރެވޭ އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ

މި ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑަށް    އިޝޫސްތަކަކީ  ކަމަށް  ކަންތައްތައް  އެޑްރެސްކުރެވެންޖެހޭނެ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް 

ދޭތެރޭ ބުނަނީ އަޅުގަނޑު މި  ތަޖުރިބާއިން މި  އަޅުގަނޑު  މީގައި  ހުރީ. ދެން  މަސައްކަތްކުރިން  ގައި  ފާހަގަކުރެވިފައި 

ފަރމްއެއްގައިޕްރައި ލޯ  އެކައުންޓެ،  ވެޓް  ފަރމްއެއްގައި.ޗަރޓަޑް  ނަ  ންސީ  ޖިނާން  ޢީއެއީ  އެންޑް  އެލް.އެލް.ޕީ. މް 

އިން ކޯޕަރޭޓްވެފައި  ފަހުން  މައްސަލަތައް  އެއީ  ތަނެއްނަ  ވަރަށް  ޚާއްޞަ  ބެހޭ  ޓެކްސްއާ  މި  ގެންދާނީ.  .  އެތަނުން 

ރި  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅުންނާއެކީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ހުއެހެންވީމާ، އެތަނުގައި  

އަޅުގަނޑު  މިއީ  ކަންތައްތައް އެހެންވީމަ،  މި  ގަ.  އެޑްރެސްކުރެވިގެން  ބޫލުކުރާނީ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ކަންތައްތަކަށް 

 ރަނގަޅުކުރެވިދާނެއޭ މި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެގެން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

އެޕީލް   ނިންމިދާނެޓެކްސް  ކަމެއް  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  އެތަނުން   ؟ބޫލުކުރައްވަންތޯގަކަމަށް    ޓްރައިބިއުނަލްގައި 

ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ވިއްސަ  މީހުން. ހުރިހާ    ކަށްއެތަނުގައި  ގާނޫނީ ގޮތުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި  އަހަރުގެ 

ނެތް  މެންބަރުން. ކަމެއް  އެއްވެސް  ގުޅުންހުރި  އެފަދަ  ޓެކްސްއާ  ކަންތައްތައް  ގުޅޭ  ޓެކްސްއާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ   .

 ؟ބޫލުކުރައްވަންތޯގަކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްއަކުން ނިންމިދާނެ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 
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އަޅުގަނޑުމެން  ކަޅުން ލިޔެފައި އޮންނަ ގާނޫނެއް މިއީ.  ، ހުދާއިއީ ހަމަ  އާދެ، މި ގާނޫނު ވަރަށް ކްލިއަރ ދެއްތޯ. މި

މީގައި މި ގާނޫނު އެޕްލައިކުރަ ހަމަތަކާއި  ޖެހެނީ. އެޕްލައިކުރުމުގައި  ން    އުސޫލުތަކާ ،  ވެސް މި ބަލަންޖެހެނީ ގާނޫނީ 

މަތިން ގޮތުގެ  ފާހަގަކުރި  ކުރިން.  އެއްގޮތްވާ  މި  އަޅުގަނޑު  ނިންމުމަކާ  ވެސް  މީރާގެ  ގޮތުން    ބެހޭ  ގޮތަށް 

ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމަކީ  ޓެކްސް  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ނޫން.  ބޭފުޅުންނެއް  ގާނޫނީ  މީހުންނަނީ  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސް  ވާގޮތަކީ   

މީގަ  އަސްލު  ބޭފުޅުންނަކަށް  ނު  ރަ މިހިއި  ދައްކަންޖެހޭ  ވިސްނޭނެވެކަންތައްތަކެއް  އަދިސް  ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ    . 

އެކަން   ބޭނުށްބޫލުކުރައްވާކަގަބޭފުޅުން  ވެސް  ކަންތައް  މެއް  މިކަހަލަ  މި  ނުވާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ތަކެއްގެ 

އެހެންވީމާ ނެސެސަރިދައްކަނީ.  ކޮންމެހެން  ބޭފުޅުންނަކީ  ތިއްބަވާ  އެ  ވާގޮތަކީ  ބަޔަކަށް  ،  ސްޕެޝަލައިޒް  އޭގެ  ލީ 

އެއް ގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފި  ރކް ނުވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި އިޝޫތައް ދެނެގަނެ މި ތަންތަން އެޑްރެސްކޮށް ޓީމް ވޯ

 ބޫލުކުރެވޭ ހަމަ ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ.  ގައްޔާމު އަޅުގަނޑަށް އްޖެކަމަށް ވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަގުތު ފުރުޞަތު.   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއަށް މި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

 ވާހަކަ.  ވެއްޖެ ރާއްޖެއިން ބޭރުން މި ބިޒްނަސް ލޯ ކިޔަވާ ވިދާޅުވިވިދާޅު.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަދި މަރުޙަބާ

  ؟އޭގައި ޓެކްސޭޝަން ލޯ ހިމެނޭތޯ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ޔުނިވަރސިޓީ އެން.އެލް.އެސް.އައި.ޔޫ  އަޅުގަނޑު ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ނެޝަނަލް ލޯ ސްކޫލް އޮފް އިންޑިއާ   !އާދެ

ބަލާއިރު އެއީ ހަމަ ޓޮޕް ޓެންގައި ހިމެނޭ ޔުނިވަރސިޓީއެއް. ދެން    އަށް ންގައި ހުންނަ. ދެން އޭޝިއާ ރީޖަބެންގަލޫރު

ކަންނޭ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ޙުސައިންއަށް  އަޅުގަނޑު  ނޢަލީ  ކޮންމެއަކަސް  ޔުނިވަރސިޓީ.  އެ  ވެސް  މާބޮޑަށް  ގެ 

ވަރަށް   ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން  ހެދިއިރުގައި  ޑިގްރީ  މާސްޓަރސް  ލޯ  އެތަނުގައި  ބިޒްނަސް  ސަބްޖެކްޓްސްތައް  ގިނަ 

ޓެކްސްގެ  އޭގެތެރޭގައި  ހުންނާނެ.  އިންޓަ  ހަދާފައި  ޕްލަސް  އިންޑިއާގެ  އިންނާނެ  ޓެކްސޭޝަން    ނޭޝަނަލް ރލޯކަލް 

މިހާރު ދުނިޔޭގައި އޮތް    ޓެކްސޭޝަން ވެސް އިންނާނެ. އިންޑިއާއަކީ ތި  ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި 

ތަނެއް.   އާބާދީ ހިފައިގެން އުޅޭ  މުޅި  ދުނިޔޭގެ  އަނެއްކާ  ޙަޤީޤަތުގައި. ދެން  އަސްލު  ޑިމޮކްރަސީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ 
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  ންގ ސިސްޓަމެއް އޮންނަ ތަނެއް. ބަޓް ސްޓިލް އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ވަރަށް ކޮންފިއުޒި

ނޭޝަނަލް ޓެކްސޭޝަން  ރތެރެއިން ޓެކްސް އެ ފަރާތުން އެތަނުގެ ލޯކަލް ޓެކްސް ޕްލަސް އިންޓަ  އެ ސިސްޓަމް  ހަމަ

 ން. ހިސާބުއެރޭކާލީ   މި ކްސް އްޔާ އަޅުގަނޑަށް ޓެކަމަށް ވެއްޖެ ވާނީ މާސްޓަރސް ފުރިހަމަކޮށްފަ. ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ 

އަޅުގަނޑަށް   ހެދިއިރުގައި  މިކޮޅުގައި  ޑިގްރީ  އެކަނިހަމަ  ފަސްޓް  ލަފްޒު  މިއީ    ޓެކްސްގެ  ދެން  އިނގެނީ.  ކިޔަން 

ނޭނގިގެން ސަރޗްކޮށްލައްކޯ އާދޭ. އެހެންނަމަވެސްއިގެން  ޗެއްކަން  އެއްޗެހިތަކެއް  ޖެހީމަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ،  އެއްޗެއްގައި 

 ރޭކާލީ ޢަލީ ޙުސައިން ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ހަމަ އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިންނޭ. މި ޗެއްކަން އަޅުގަނޑަށް އްކޯއީ މި

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މަ. ދެން  އަޅުގަނޑު މި ސުވާލު މި އެހީވެސް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގާނޫނު ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކީ

ބެހޭ ލޯ ކިޔެވިއިރުގައި ގާނޫނު ކިޔެވިއިރުގައި    ޓެކްސޭޝަނާ،  އަޅުގަނޑަށް ވެސް އިނގޭ އަޅުގަނޑު ވެސް މިސާލަކަށް

އުނދަގޫ ސަބްޖެކްޓް،  އެންމެ  އެއް  ކޮމްޕްލެކްސް  ވިދާޅުވީ  ،  ޓެކްސްއަކީ. އެކަމަކު  އެންމެ  ވާހަކަދެއްކެވިއިރު  ކުރިން 

ހަމަ ގާ  ދެން  ވިޔަސް  ދެން  ކޮންމެގޮތެއް  ލިޔެފައޭ.  މިހިރީ  މި  ނޫނުގައި  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ޓެކްސް 

ވެސް. ދެން އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި ދެން ލިޔެކިޔުމުން    އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ އެހީ ގެން  އެޕްލައިކޮށްލެވޭނެއޭ. އެހެންވެ

ލީ.  އިޔަޤީންކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ސުވާލު މި އަހަ ހަމަ  ،  އެހެންވީމާއިނގޭތޯ.  ވެސް އެބައިނގޭ އަޅުގަނޑަށް  

މަޤާމަށް   މި  ޚަދީޖާ  އެޕީލް    ކޮން ،  ކަމަށްވާނަމަ  ކޮށްފި އްޔަންޢަ އަޅުގަނޑުމެން  ޓެކްސް  ތަފާތެއް  ކަހަލަ 

  ؟ބޫލުފުޅު ކުރައްވަންތޯގަކަމަށް   އިބިއުނަލްއިން ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުންތަކުން ދެއްކިދާނެ ޓްރަ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

އަޅުގަނޑަށް   ކަމަށް  ސުވާލެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ކަންނޭގައާދެ،  އެއީ  ވިނބޫލުކުރެވެނީ.  ޙަޤީޤަތުގައި  ންއަކަށް  ޜަގެ 

ދެއްތޯ ކޮންމެއަކަވާންވާނީ  އަޅުގަނޑުސް.  މިކަމު ގެ    މި    ގައިއުއްމީދު  ގޮތަށް  ދެންނެވި  ތި  އިނގޭތޯ.  ބޮޑު  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނީ މީހުންވީމަ އޭތި ވަރަށް ސިމްޕަލް.  ވަރަށް  ގާނޫނު  ގައި  ޓެކްސް ގާނޫނު އަޅުގަނޑު ކީއިރު

ކަމެއް. އަނެއްކޮޅުން ދައުލަތަށް އެއީ    މީހުންނަށް އެއީ ބިރުވެރިކުރިން ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ޓެކްސް ދައްކާ  ،  އެކަމަކު

އެންމެ   އެއިރެއްގައި  ދައުލަތަށް  އެއީ  ގޮތެއްވުން  އަންނާނެ  ލާރި  ދައުލަތަށް  ހެސްކިޔާފައި  އެއީ  ހިތްހަމަޖެހުމެއް. 

ން. އެހެންކަމަށް  ބޭ ލާރިދައުލަތް އަޅުގަނޑުމެން މި ހިންގަނީ ޓެކްސްގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލި  .ރަނގަޅުވާނެ އުސޫލަކީ

ކޮންސެޕްޓަށް ކުޑަކޮށް ދާނަން. މި އެއްޗަށް ބަލާކަމަށް  ،  އްޔާ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮންސެޕްޓަށް އަޅުގަނޑުވެއްޖެ
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ނަގާއިރުގައި އެއީ  .  އްޔާ މީގައި މި އިންނަނީ ދެ ފަރާތް. ލާރި ވާހަކައަކީ ޓެކްސްގެ ލާރި މި ނަގަނީ މީރާއިންވެއްޖެ

އެ އެއްދައުލަތުގެ  މުހިންމު  ހަމަ    ންމެ  ފަރާތްތަކަކުން  ގިނަ  ވީހާވެސް  ރެކެވޭނެ  އޭގެތެރެއަށް.  ކަމަކީ  އޭގެތެރެއިން 

އެ ހަމަ  ނެތި  ފަރާތެއް  ގޮތަކަށް  ންއެއްވެސް  އަންނާނެ  ދައުލަތަށް  ލާރި  ގިނަ  ވީހާވެސް  ހިމަނައިގެން  ވެސް  މެން 

ރަންކުރުމަށް ނިޒާމު  މި  ދައުލަތުގެ  އެއީ  އަ  ހެދުން.  ވެއްޖެޓަކައި.  ބަލާކަމަށް  ސައިޑް  އަދަރ  އްޔާ  ނެއްކޮޅުން 

ނޫނިއްޔާ ހަމަ    ންޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތުން ބޭނުންވާނެ ހަމަ ނުދައްކާވަންޏާ ނުދައްކަ  ،މިސާލަކަށް

މި    ،ންވީމާކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހަދާލައިގެން ކުޑަ އެއްޗެއް ދެއްކެންޏާ އެގޮތަކަށް ވެސް ދައްކަން. އެއީ އަސްލަކީ. އެހެ

މައްސަލަ މި  ތިބެގެން  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އަސްލު  ގޮތަކީ  ބެލެންސްކުރެވޭނެ  ވާންޖެހޭ.ދޭތި  މި  ގާނޫނުގައި    ތަކުގައި 

މި ދަންނަވާ ގޮތަށް މިސާލަކަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކުން  ،  މާނަކުރުމުގައި ބަލާއިރުގައި މި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ،މިސާލަކަށް

  ވީނަމަވެސް ނޫނީ އަނެއް ފަރާތުން އެންމެ ކުޑަ އެއްޗެއް ދައްކަން ބޭނުންވި ކަމަށް ވިޔަސް   ދައުލަތުން ނެގިކަމުގައި 

އެގޮތަށް އެ  އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭގޮތަކަށް ވިސްނައިގެން  ބެލެންސެއް  ކަންތައް ކުރެވުން. ވާހަކައަކީ ލޯ އެގޮތަށް    އޭގެ 

 ށް ރަނގަޅުކޮށްގެން ކުރެވުން. އެޕްލައިކުރެވުން. ގާނޫނު އެ އޮންނަ ގޮތް އެޕްލިކޭޝަން އެގޮތަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އޮތީ ރެގްރެސިވް    އީ ރާއްޖޭގައި މި އެވެސް ބައެއްފަހަރަށް ބުނާ ވާހަކައެއް    މި ބައެއް މީހުން ބުނޭ ދެން އަޅުގަނޑު

 ؟ލައްވަނީދެކެ ދޭތެރެ  ތޯ ޚަދީޖާ މިކަމާއްޓެކްސޭޝަން ނިޒާމެކޭ. ކިހިނެ
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ކަންނޭ  !އާދެ މެންޝަންކުރެވިއްޖެ  ކުރިން  ވާހަކަ  ތި  ވަރަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނކޮންމެވެސް  އަލަށް  ދެން  ގެ. 

ތަ ވެސް  ކަމެއް  މި  ރަފްޢާކޮންމެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކަންތައްތަކެއް  ހުންނާނެ  އިންޑިއާ  ވެގެންދާއިރު  ގޮތަށް  ދަންނަވާ 

ބަލާއިރު ވެސް ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ. ދެން އަލަށް ނިޒާމެއް އައިސްގެން ބަޔަކަށް އެ    ރާއްޖެއާ  ،ކަހަލަ ބޮޑު ތަނަކާއި

އެހެންވީމާޙުއަ ހުންނާނެ.  ކަންތައްތަކެއް  ބައިވަރު  ކަހަލަ  ވިދާޅުވާ  ތި  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ބުނާ  ލުވެރިވާން  މި   ،

އިދާ އަނެޓެކްސްގެ  ކަންތައްތަކެއް  ބައިވަރު  ހަމަ  އިޓްސެލްފް  އެބަހުރި  ވެސް  ގާނޫނުގައި  ކަމަށް  އްރީ  ކިޔާލާ  ހެން 

ކޮންފިއުޒިންގ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހަމަ  ވެއްޖެ ހަމަ  ނޫނީ އިޝޫސް  ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އްޔާ 

މިސާލަކަށް  ހުންނަ ފާހަގަކުރެވޭ.  ދަން   އެއް،  ކަމަށް  ވެއްޖެ ނަވާކަމެއް  ގޮތުން  ކަމަށް  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  އްޔާ 

.  ގޮތުން އިންނަ މައްސަލައެއް މި އެޕީލްކުރެވެނީ  ބެހޭ  އްޔާމުން މީރާގެ ނިންމުމެއް މި އެޕީލްކުރެވެނީ. ޓެކްސްއާ ވެއްޖެ
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އި ވީނަމަވެސް އެ  ބަލާއިރު އެޕީލްކުރުމުގެ ކުރިން މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ވިޔަސް އަދި ރަނގަޅު ނޫންކަމުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލާއަކަށް ނުދެވޭ. ދެން  ޙަފައިސާ އެބަޖެހޭ ދައްކަން. އެ ފައިސާ ދައްކާފައި ނޫނިއްޔަކާ އެޕީލް މަރު

ނިންމާ ޓްރައިބިއުނަލްއިން  ގޮތަކީ  އެޑްރެސްކުރެވޭނެ  އޮންނަ  ބަލާފައި  މި  ދައްކަންޖެހޭ    އެއްޗެއް  އަނބުރާ  އެކޮޅަށް 

ވެއްޖެ ކަމަށް  އިނގޭތޯ.  އެއްޗެއް  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  އެބަހުރި  ގާނޫނުގައި  ދެން  ބަޓް  ރިޓަރންކުރުން.  އްޔާ 

އެންމެ  އެ  ،  އެހެންވީމާ ނޫން.  އެއްޗަކީ  އެއްޗެއް  އަދި  ،  އެހެންނަމަވެސްރަނގަޅު  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނެގިނެގިދާނެ،   ގެންނަޓައިމް  ދެން  ބަލާފައި  ދާގޮތް  މީތި  އިޞްލާޙުތަކާ ންދާނެ  އެޑްރެސްކޮށްގެން    ޖެހޭ  އެއްކޮށް 

 ގޮތެއް ހޯދުން. ނެ  ދެވޭގެންކުރިއަށް  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ގޮތަށް   ހަމަ  މި ކިޔާ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ދައުލަތުގެ  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ  ދައުލަތުގެ މަޤާމެއް. ދެން 

މީރާއަކީ ވެސް ދައުލަތް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުގެ މަޤާމެއްގައި އިނދެގެން  ،  މަޤާމެއްގައި އިނދެގެން

 ؟ބޫލުކުރަންވީ ޚަދީޖާގައެއްވެސް މައްސަލައެއް ނިންމަފާނެ ކަމަށް ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެން 

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ދެންނެވި   !އާދެ އަޅުގަނޑު  ވެސް  އިނގޭތޯ.  ކުރިން  ދައުރު  ފަނޑިޔާރެއްގެ  އަދާކުރަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް   

އެއީ   ހަމަ  ފު ޞާދުލުއިންޢަބޭސިކަލީ  ތެރެއިން    ނޫނީ  އޮންނަ އުސޫލެއްގެ  އެ  ގާއިމުކުރެވޭނެ  ޞާދުލުއިންޢަނޫނީ  ފު 

އެހެން  ކުރުން.  ވެއްޖެ   ގޮތަށް  މަސްލަކަމަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ވާނީ  ޙައްޔާ  ޢައެ  ތަކަށް  އެ ސާއިން،  ދުލަށްއޮންނަ    ފަށް 

ފޭވަރކުރުމެއް ނޫން އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި    ންއިގައި  ބޫލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އޭތި ކުރުން. ވަކި ދައުލަތުގަބަޔަކަށް އެ  

 އެކަން ދަންނަވަން ކެރޭ.  ށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އަނެއްކާ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް.    ނިހާދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ
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އަޅުގަނޑު ސުވާލެއް އުފެދުނީ އިނގޭތޯ. އެއީ ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ ގާނޫނުގައި އިންނަ މާއްދާއެއްގައި އިންނަ ގޮތުން  

އެ އެޕީލްކުރުމަށް ހަމައަށް ދެވެނީ  އެ މައްސަލައެއް އުފެދުނަސް  ކޯޓާ  ޓްރައިބިއުނަލްއާ ހަމައަށް ދެވެނީ އެ  ،  ޓަކައި 

  ؟ވެގެންތޯއް ، އެ މާއްދާ ގޯސްކަމަށް ތި ދެކެވުނީ ކިހިނެފައިސާ ދައްކާފައޭ. އެހެންވީމާ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

އޯލްރެ!  އާދެ އަސްލު  ދެކެވެނީ  މި  ގޯސްކަމަށް  ޕަރސަނަލީ  ނިންމުން  އަޅުގަނޑު  އެ  ހިތްހަމަޖެހުން  އެ  ޑީ 

އެޕީލްކުރަނީ މި. އެހެންވީމާ ދެއްތޯ  އެ ފަރާތުގަ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  ހިތްހަމަނުޖެހުން  ،  އިންނާނެ. މިސާލަކަށްއި  ، އެ 

ފޭވަ އިން  ދައުލަތުގެ  ވެއްޖެ  ރ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ކަމެއް.  ވާހަކަދައްކާ  ހިތްގައިމު  ވަރަށް  އެއީ  އްޔާ 

ވެއްޖެ   ،އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް  މީހާއަށް  ދައްކަންޖެހޭ  އެހެންވީމާއެ  ނުވާނެ.  ރަނގަޅުކަމަކަށް  އެއީ  އެ  އްޔާ   ،

ގޮތަކަށް ނޫން މި    އިން ފޭވަރ ވަކި ފަރާތެއް ވަކި  އަޅުގަނޑަކަށް މިހާރު    އްޔާމުން ބަލާކަމަށް ވެއްޖެއިޕަރސްޕެކްޓް

ކުރާއިރު  އެހެންވީމާ.  ބެލެނީ ގާނޫނު  އެގޮތަށް  މަފް،  އެ  މްޙޫއަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމަ  ވިސްނެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަނީ 

ހުރި  ވެސް  ކަންތައްތައް  ބައިވަރު  އަދި  އެނޫން  ނޫނޭ.  އެހެންވީމާ  ރަނގަޅެއް  ފާހަގަކުރެވޭ.    އެ އަދި  ،  ކަމަށް 

 .  ބޫލުކުރެވެނީގަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ކަންތައްތައް އެޑްރެސްކޮށް ޗޭންޖުކުރަން ޓައިމްކޮޅެއް ބޭނުންވާނެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

އްޔާ އެ މައްސަލައެއް ލާން ބޭނުންވާ މީހާއަށް ފައިސާ ނުދައްކާ  ، ތި ވިދާޅުވަނީ މިހާރު އިންގޮތުން ވެއްޖެއެހެންވީމާ

  ؟ދެއްތޯ ޖެހޭނީންޓްރައިބިއުނަލްއަށް އެޕީލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތޭ އޮންނަ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ވިޔަސް އެޕީލްކުރެވެންޏާ ފޯމުގައި ވެސް    ގޮތަކުންނެއް ނެތް ދެއްތޯ. މިހާރު އިންނަނީ ހަމަ ކޮންމެގޮތެއް   މިހާރު އޮތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އަނެ ވެސް  އެއްޗެހި  ހަމަ ސްލިޕްތަކާ  ދެއްކި  ފައިސާ  އަދި  މެންޝަންކުރަންޖެހޭ     ބުނާ ހެން އްއެކަން 

ވެއްޖެ ނެތް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާކަމަށް  ވެއްޖެ  ، އެއާ އްޔާ ޗޮއިސްއެއް  ކަމަށް  އްޔާ އެގޮތަށް  އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ 

އެހެންވީމާ ދާންޖެހޭނީ.  ކިހިނެމިހާރަށް  އޭތި  ނޫނީ  އިމްޕްލިކޭޝަން  އޭގެ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  ތި  ދެން  އް،  ވާނީ  ކަން 

މެންބަރެއްގެ   ހާލަތެއްގަ އިނގޭނީ  ކުރަންޖެހޭނެ  އެޑްރެސްކޮށްގެން  އިޝޫ  އެ  އަޅުގަނޑަށް  އި  ހައިސިއްޔަތުން  ކަމަށް 

 ބޫލުކުރެވެނީ.  ގަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

މައްސަލަތަކެއް ބައެއް  ޢާއިލީ  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކެއް  ބައެއް  ޕަރސަނަލް  ވިދާޅުވެއްޖެ  ބައެއް    ،ދެންމެ  ޢާއިލާގެ 

ވާހަކަ. ދެން    ކަންކަމާ އުޅުއްވި  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ނަހެދި  ޚަދީޖާ  މަޤާމަށް  މި  އްޔަނުކުރާ  ޢަމް  ޢީއަޅުގަނޑުމެން 

 ؟ފަހުން އެފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެދާނެތޯ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ޢާއިލީގޮތުން  އްޔާމުން އަޅުގަނޑު  އެހެން ގިނަ ދުވަހު ހުރެވޭނެ މަޤާމެއް ކަށަވަރުވެއްޖެދާއިމީކޮށް  އަޅުގަނޑަށް މިކަން  

އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުގެ ޕްލޭންތައް ހަމަ އެގޮތަށް މިކޮޅުގައި  ން  ސް ގެންނާނަރވެސް ޗޭންޖަ   އެ އޮންނަ ކަންތައްތަކަށް

 ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ޕްލޭންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ.   ސްޓޭޝަންވުމަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޢިއްޒު މްއިބްރާހީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

ދައުލަތާ މައްސަލަތަކަކީ  ނިންމާ  މި  ޓްރައިބިއުނަލްއިން  އެޕީލް  ޓެކްސް  ދޭތެރޭގައި  ންއާއި،  ދެން  ފަރާތްތަކާ  މު 

ޖެހޭ   މި  މައްސަލަތައްއާންމުކޮށް  މައްސަލަތައް  .  ޓެކްސްގެ  މި  ބައެއްފަހަރުމި  ދެން  ބައެއް    ނިންމާގޮތުން 

ޚާއްޞަކޮށް ދެން ވިޔަފާރިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް  ، ބައެއް މީހުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާއި އަދި  ފާޑުކިޔުންތަކާއި

ދެން   އެކަށީގެންވޭ.  އައުން  ވެސް  ޕްރެޝަރތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ދެން  އެކަށީގެންވޭ.  ދިމާވުން  އެހެން  ވެސް 

އަހަރުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ނުވަތަ މިއަދުން ފެށިގެން ތި    5 މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވެސް   އެކީގައި   މިފަދަ ޕްރެޝަރތަކާ

  ؟އިންތިޚާބުވި ދައުރު ފުރިހަމަވަންދެން ހުންނަވާނެކަމުގެ ކިހާވަރެއްގެ ޔަޤީންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތްތޯ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

އަނެއްކާ    !އާދެ ދުވަހެއްގައިތޯ  ކިހާ  ހުންނާނީ  އަޅުގަނޑު  ހޮވުމަށްފަހުގައި  އަހަރު    5މެންބަރުކަމަށް 

އެއަށްވުރެ އިނގޭތޯ.  ނެތް  އަސްލު  އަޅުގަނޑެއް  ޑައުޓެއް  އެ  މިކަން    ފުރިހަމަކުރެވިދާނެތޯ  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް 
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މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަން  ދިރާސާކުރެވިފައި މިއީ ކޮން  ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިމަތި މި ން ނަކަމެއްކަން އެނގި     ބޭނުންވެގެން 

މި ޓެކްސްއަށް ޚާއްޞަކޮށް ވަކި    އާއި  ލީ. އެހެންކަމަށްވާތީވެ، އަނެއްކާ ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް މި ތަޖުރިބާ

ޅުން  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ގާނޫނީ ބޭފުށް  އިތުރަ  ދެން މީގެ ޓާގެޓްކުރަން.    އެކަމަށްސްޕެޝަލައިޒޭޝަނަކަށް  

ކަމަށް މިހާރު ލޯޔަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކަމަށް ބެލިޔަސް ވެސް ވަކި ޚާއްޞަ ޓެކްސް ލޯޔަރުންނެއް  

ކަންނޭ އެހެންނަމަވެސްނނެތް  އުޅުއްވަފާނެ.  މައްސަލައެއްގައި  ޓެކްސް  ލޯޔަރަކަށްވީތީ  ދެން  ރާއްޖެއަކުއެއް.    ، ގެ 

ނުތި ލޯޔަރސްއެއް  ޓެކްސް  ލޯޔަސްޕެސިފިކަލީ  ޓެކްސް  ޙަޤީޤަތުގައި  އެނގެންޖެހޭ  ރބޭނެ.  ގޮތުގައި  ސްއިންގެ 

އެހެންވީމާ ދެންނެވިދާނެ.  އަޅުގަނޑަށް  ނެތޭ  ލޯޔަރސްއެއް  އެނގޭ  އެހެންވީމަ މިންވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު   ،  

އެހެންވީ ހުންނާނެ.  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  ވިދާޅުވާ  ތި  ހުންނައިރުގައި  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އަސްލު  މާވާގޮތަކީ   ،

ތަޖުރިބާ  ލިބުނު  މި  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ފަސޭހަވާނެ  މި  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ޓެކްސްގެ ދާއިރާއިން  މި  ހުރި    އާއި 

ހަމަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް   ކަންތައްތަކާއިމްޕްރެޝަނާއި     ފާއެއް ނޫން އެހެން ޢުތާނގައި އިސްތި  އެއްކޮށް 

 ނުލައި ހަމަ ސްމޫތްލީ ރަންކުރެވިދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ.   ކަމަކަށް ޑައުޓްއާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޙަސަން ލަޠީފް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ލަޠީފް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހެންވޭރު ހުޅަނގު

ޓްރައިބިއުނަލްއިން އަމިއްލަ  ،  އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ސުވާލެއް އޮތީ.  މަރުޙަބާޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް 

އިސްތި ދެން އެ  ޙުކުމްކުރީމަ  ދެއްކުމަށް  ފައިސާއެއް  ތި  ޢުފަރާތަކަށް  ދެންމެ  އޮންނަ އުސޫލު ދެން  މި  ނާފްކުރެވެން 

ގެ  ވެސް  ވިދާޅު ގާނޫނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަޖިލީހުން  ބަދަލުކުރަން  އުސޫލު  އެ  އިޞްލާޙެއްވީ.  ގެ  ންނަ 

އަޅުގަނޑުމެން އެ  ނަށްމަސައްކަތްކުރަން  ފަށައިފިއްޔާ  ކަމެއް  އެކަހަލަ  ކިހާވަރަކަށް    ފެނިގެން  ކަމަކަށް 

ވިދާޅުވާކަ؟ ތާއީދުކުރައްވާނަންތޯ އެއްޗެއް  ޕަބްލިކްލީ  ދެން  ދެންނެވީ  ނުގަންނަވާނެ.  ށްމި  ޖެހިވަޑައެއް   

ރަނގަޅުކަމެއް    ،އެހެންނަމަވެސް ކަމަކީ  ފެނިވަޑައިގެންފާނެތޯއެ  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ،  ކަމަށް  ބަދަލަކީ  ގެންނަ  އެ 

ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަށް  ނާފްޢުލާގައި އިސްތިޙަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ވެސް އެޕީލް މަރު

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ތުންތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮއްގެންނަ ބަދަލެކޭ. އެއާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެ
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  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ބުނާ  މިހާރު  ޕަރސަނަލީ  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވީ  ތި  ގޮތުން  ވެއްޖެ   އުސޫލެއްގެ  މީތި  ކަމަށް  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  އްޔާ 

ވެއްޖެ ބަލާކަމަށް  ގޮތަށް  ހުރި  ކަމަށް  މު  އްޔާވިއުކުރެވިފައި  ފެނޭ ރަނގަޅު  މިހާތަނަށް    އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  އިނގޭތޯ. 

އައިއްސަ ހުރި ޝަކުވާތައް ނޫނީ ކޮމްޕްލެއިންސްތައް ނޫނީ ޓެކްސްގެ މައްސަލަތަކުގައި ގިނަފަހަރަށް ހަމަ އެ އިޝޫ  

 އެހެންވީމައާ އެއްކޮށް.  . ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ނޮޓިފައިވެފައި ހުރީ

 

  އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ޓެކްސް މިރާއިން އެ ދައްކަން ބުނާވަރަށް އަމިއްލަ    ކަމަނާ ވިދާޅުވީޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށް މި އަރަނީ  

ދައްކަން   ބޭފުޅާ  އެ  އެބަޖެހެނު  ނުންބޭފަރާތްތަކުން  ނުދައްކާ  އެއްވެސް އެއްޗެއް  އެޕީލްކުރެވެން.   އޭވަންޏާ  ޓެކްސް 

ފަށައިފިގެ  އަޅުގަނޑު ކުރަން  މިކަން  އެހެން  އަރަނީ  މި  ވަރަށް    ކަމަށް  ހިތަށް  ލިބޭ  ދައުލަތަށް  ބޮޑު  ވަނީނަމަ 

ކަންނޭ މިގޮތަށް  މުއްސަނދިން  ގިނަ  ހަމަ  މަޑުޖެހިގެން.  ދަނީ  މި  ހުއްޓިގެން.  ދަނީ  މި  މިކަން  ނއާމްދަނީއެއް  ގެ 

މަދެން  ކުރާނީ.   ނުވާނަމަޢުއަޅުގަނޑުގެ  ކުށްކަމުގައި  ޓެކްސްއިން    ލޫމާތު  ދައްކަންޖެހޭ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

އެޕީލްކުރެ މިހާރު  ދައްކާފަ  ޕަސަންޓެއް  ސުވާލަކީ    އެހެންވީމާ،  ވޭހެން.ކޮންމެވެސް  ޖުމުލަ  އަޅުގަނޑުގެ  ކީއްވެގެންތޯ 

އެއްޗެއް ނުދައްކާ ހުންނެވީ އެއްވެސް  ތިގޮތަށް ވިސްނުން ތި  ހަމަ  ؟ ކީއްވެގެންތޯ  މިޤައުމުގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

އޮތީ   މި  % ،ހަތަރުއިޤުތިޞާދު  ޓެކްސްގެ  އަތްދަށުގައި.  މަހުޖަނެއްގެ  ހަމަ  އަކީ   80ފަސް  ބޭފުޅުން.    ވެސް  އެ 

ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދައްކާ އަނެއްކާ ޓެކްސް    ، ތިޔަހަތަރު މަހުޖަނެއް މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ،ތިން

ބޮޑުބައެއް   އާމްދަނީގެ  އޮތިއްޔާ ދައުލަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ ނިޒާމެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ހިފެހެއްޓިފަ.  އެޕީލް އެ  އޮންނަނީ  މި 

ބޭފުޅުންގެ އެ  ދިގުދައަނެއްކާ  މައްސަލަތައް  ހާލަތުގައި  ބައެއް  ބައެއްފަހަރު  ނުފޫޒުން  ހަމަ  ން  އެތައް  މާލާ 

ވަންދެން،އަހަރެއް ގޮތް.    މަހެއް  ހިނގަމުންދާ  ކަންތައްތައް  މިޤައުމުގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އެބަދޭ.  ވެސް 

 ؟، ކީއްވެގެންތޯ ތިޔަ ވިސްނުން ތި ގެންގުޅުއްވަނީއެހެންވީމާ

 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 
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އާދެ! ތި ވިދާޅުވި ސުވާލުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ޖަވާބެއް ދެވިދާނެ އިނގޭތޯ. މީގައި ވާގޮތަކީ  

ޕިކްޗަ  ކޯޓެއްގެ  އަސްލު  ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ  ޚާއްޞަކޮށް  ނުދައްކާ،  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  އިނގޭތޯ.  ރއަސްލުގައި  އެއް 

ފަށް މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ.  ސާއިން،  ދުލަށްޢަނީ.  މުންދަދައުރެއް މި އަދާކުރަކޯޓެއްގެ  

އައި ނުދައްކާ  ހަމަތަކާއި  ކަމަށްއްސި  ފައިސާއެއް  ނުދައްކާވާ  މަތި  ގޮތުގެ   އެއްގޮތްވާ  އުސޫލުތަކާ ،  ވިޔަސް  އެ  ން 

އެއްޗެއް ދައްކަންޖެހޭނެ  ނިންމުމު  ފައިސާއަކީ  ލިޔުންތަކާއިކަމަށް  އެ  އެބައޮތް.  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ބާރު  އެ  ،  ގެ 

ނިންމުމެއް  ނިންމާފައިވާ  ރަނގަޅުގޮތަކަށް  އެއީ  ބަލައިގެން  މައްޗަށް  އަސްލެއްގެ  ނިންމުން    ކަމަށް   ނިންމާފައިވާ 

ދަންނަވާ ވެއްޖެ ތި  އެއްކަލަ  ހަމަ  އެމައުންޓަކަށް  އްޔާ  ބޮޑު  އެ  ވެސް  ވިޔަސް    އަދި  ދައުލަތަށް  ފައިސާ  ހަމަ 

ލިބިދިނުމަށް ޙުކުމްކުރެވޭނެ ދެއްތޯ. އަދި ނުދައްކާ އައުމަކުންނެއް އެ އެއްޗަށް އެޑްރެސް ނުކުރެވޭނީކީ ވެސް ނޫނޭ. 

ގޮތަށް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ތިގޮތަށް ފާހަގަކުރެވިފައި   ކުރިން މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ފާހަގަކުރެއްވި، އެހެންނަމަވެސް

އިވަންޏާ    ކަމަށް  އޮތް އެކަން  ތެރެއިން  މިސާލަކަށްލާޙު ޞްގާނޫނެއްގެ  ތެރެއިން  ލާފައި  ،  ކުރުމުގެ  ތްރެޝްއެއް  ވަކި 

އެމައުންޓެއް  އަދަދެއްވެއްޖެ  ކަމަށް   ވަކި  އެމައުންޓެއްގެ  ވަކި  މިސާލަކަށް،  ލާފައި  ތްރެޝްހޯލްޑެއް    ކަމަށް   އްޔާ 

އޮޕްޝަން.ވެއްޖެ އަ  ބީ  ކުޑް  އިޓް  ދެއްކުން.  ޕަސެންޓެއް  ނިޒާމު   އެއީ  އްޔާ  ހުރި  މިހާރު  ވާހަކައަކީ  ގެ  ހަމަ 

އި.  ނޫންނެއް  ތެރެއިން ގެންނަންޖެހޭނެ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ލާޙުތަކެއްޞްއެހެންނަމަވެސް،  ގޮތުން 

 ކަންތައްތައް އެއީ.   އެޑްރެސްކުރެވޭނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ ހުރި ؟ ނިމިވަޑައިގަތީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޭނުންފުޅުވި އާދެ،  ކުރައްވަން  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި    ހާ 

ގޮ ލިބިގެން  ޖަވާބު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަންނަވާލެވިއްޖެހެން. އަދި  މި ،  . އެހެންވީމާއްސިސުވާލުތައް  އަޅުގަނޑުމެން 

 އަރުވަން. ވަގުތު ވަކިވެލާނަން. އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ އެ ފުރުޞަތު 

  ދީޖާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައަލްއުސްތާޛާ 

ހުރި،    ޓް ސްކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. ދާއިރާއަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އިންޓްރަ  ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އެއް 

އްޔާމު  ވެއްޖެ  ކަމަށް  ފިއްޔަންކޮށްޢަމި މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު ، ކަމަށްވާތީވެ އޮތް މަޤާމެއް  ޝައުޤުވެރިކަން ހުރީމަ ލާފައި 

ބޭނުންވަނީ. އެ  ތެދުވެރިކަމާ އަސްލު އަޅުގަނޑު ދޭން  ވާހަކަ ހަމައެކަނި    އެއްކޮށް އެކަން ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

މިނިވަންކަމާ  އަޅުގަނޑުގެ  ނެތި  ނުފޫޒެއް  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  ވާހަކައަކީ  އެ   ދަންނަވާލަންވެގެން.    އެއްކޮށް 

ބަޔަކު ބުނާ ނޫނީ   އްޔާމުން ވަކިވެއްޖެ ގްރިޓީގެ ގޮތުން ބަލާކަމަށް ރ މީހެކޭ އަޅުގަނޑަކީ. އިންޓަކަންތައްތައް ނިންމޭނެ
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ނު ދަށުން ހަމަގައިމު ވަކި  އަޅުގަނޑަކީ. އެ   ފޫޒެއްގެ  ނޫނޭ  މީހެއް  މަސައްކަތްކުރާނެ  ފާހަގަކޮށްލަން    ވެސް  ކަންތައް 

 ބޭނުންވަނީ އިތުރަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މި ވަކިވެލާނަން.  ވަރަށް  ލައިކުމް.  ޢައައްސަލާމް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ވަގުތު އެހެންވީމަ 

ޖުޑީ ދަންނަވައަރީ ޝިއަޅުގަނޑުމެން  މަރުޙަބާ  ކޮމިޓީއަށް  އެޕީލް  އި  ޓެކްސް  ދަނީ  މި  ކުރިއަށް  މި  ލަން. 

އިންޓަ ށް  އަޓްރައިބިއުނަލް  ފޮނުވާފައިވާއިރުގައި  ނަންފުޅު  އެގޮތުން  ރކުރިމަތިލައްވާފައިވާތީވެ  ވިއުކުރުން. 

ރެފަ އެރުވިން  ފުރުޞަތެއް  ބުނާގޮތުން  ގަވާއިދު  ކޮމިޓީ  އެކަމަކު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރެފަރެލްއެއް  ވެސް.  ރަލްއަކަށް 

ދެއްތޯ ނުވޭ  ކޮމެންޓު؟ ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޕަބްލިދެން  ހުޅުވާލިން  އެކަމާ.  ކްލީތަކަށް  އެއްވެސް    ބެހޭ   އެކަމަކު  ގޮތުން 

  ޓު މިނެ  10ލާއިރުގައި ފުރަތަމަ  ވާ ގޮތް ދަންނަ  ވެސް ނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތު އަރުވާ   ކޮމެންޓެއް ލިބިފައެއް 

ކޮމިޓީއާ   ބޭނުންފުޅުވާ  ސާއްހިލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެއް ކޮށްލަސާއްހިތައް  ފުޅުވާހަކަމުހިންމު  ކުރަން  ދެން    ވުމަށް. 

ދަންނަވަ ސުވާލު  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  ހުޅުވާލާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާއިއެއަށްފަހުގައި  ކުރިއަށް    ، ލުމަށް. 

 ލާ ދެއްތޯ.ޠޫވަޑައިގަންނަވާ. އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

ނިންމާލާފައި އެންމެ    . އަޅުގަނޑު ސްކޫލްރިޟްވާން  ލާޠޫ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަކީ މަރިޔަމް  

ޕްރޮގްރާމް  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ ކޮލެޖުގެ ޝަރީޢާ  ވިލާ  ހެދީ. ދެން    އަށް.ޖޮއިންވީ  ފައުންޑޭޝަން  ވަނަ    2018އެއީ 

އޮފް  ބެޗްލަރސް  ޑިގްރީ،  ނިންމީ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އަހަރު  ދެން  އޮނަރސް.  ލޯއިން  އެންޑް  ޑީގްރީ ޝަރީޢާ   

އެއީ ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ކްރިމިނަލް  .  ވަނަ އަހަރު އެންމެފަހުން ހަދާފައި އިންނާނީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް  2020

ބަލަ  ތަޖުރިބާއަށް  ވަޒީފާގެ  ދެން  ބައިން.  އަދާކޮށްފައިލޯ  ވަޒީފާ  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިންނާނީ  އި  ލާނަމަ 

އެއީ   ކޮމިޝަންގައި.  އަޅުގަނޑު    2018އިލެކްޝަންސް  އެއަށްފަހު  ދެން  އިންތިޚާބުގައި.  ރިޔާސީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މިނިސްޓްރީ   އިމަސައްކަތްކޮށްފަ ޕްލޭނިންގ  ވަޒީފާ  އިންނާނީ  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ދެން  ސެކްޝަންގައި.  ލީގަލް  ގައި 

ޓްރާންސްޕޭރަ މޯލްޑިވްސް އަދާކުރަމުންދަނީ  ވަކީލެއްގެ  ންސީ  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުގެ  ސިއިހަ ގައި  އެއީ  އްޔަތުން. 

 ތަޢާރަފެއް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ މެންބަރުންނަށް.  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އިއްޒަތްތެރި    ! އާދެ! 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. 

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ    އި ޝުކުރިއްޔާ. މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން ކިހާ މިންވަރަކަށް މި ޓެކުހާ ގުޅޭ ދާއިރާގަ

ލިބިފައިވޭތޯ ކަންތައްތައް؟ މަޢުލޫމާތު  މި  ޓެކްސްއާކިހިނެއްކަން  މީގެ  ،  މަސައްކަތްތަކުގައި  ކުރިން    ގުޅުންހުރި 

 ؟ ވޭތޯ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާއެއް ލިބިފައިވޭތޯމަސައްކަތްކުރެވިފައި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

ގުޅޭ  ދެން    ޓެކްސްއާ  ނީންނާނެ.  ދާއިރާއެއްގައި  އެއްވެސް  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ޕްރައިވެޓް  ގޮތުން 

ބެހޭ  ޓެކްސްއާ  ޖެހުނު  އަޅުގަނޑަށް  ކޭސްއަކުން  އެންމެ  އިނީ    ޕްރެކްޓިސްކުރިއިރު  ކުޑަކުޑަކޮށް  އޭތީގައި  ގޮތުން. 

އަޅުގަނޑު ޢަމަލީގޮތަކުންނެއް އޭތީގައި ބައިވެރިވެފައެއް ނީންނާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު  ،  ޓެކްސްގެ ބައެއް. ދެން އެކަމަކު

އަޅުގަނޑުގެ އެއީ  އޭތި  ޓެކްސްއާ  ތެއްގސްޓްރެން  ނަގަނީ  އެއީ  މެންބަރުކަމަށް    ކަމަށް.  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ބެހޭ 

އިންޓްރެސްޓް އޮފް  ކޮންފްލިކްޓް  ނޫޅުމަކީ  ކަމެއްގައި  އެކަހަލަ  އެގޮތަށް  ދުރުވެގެންދާނެ އިކުރިމަތިލާއިރު    ކަމެއް   ން 

ން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ  ގޮތު  ބެހޭ   އަޅުގަނޑު ޓެކްސްއާ،  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ

ޓެކްސްއާ  އަނެއް އަޅުގަނޑު  ނެތަސް  ބައިވެރިވެފައި  އެކަމުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްކޮށް  ގާނޫނުތަކަށް    ގޮތަކަށް  ބެހޭ 

ޓެކްސްއާ ޙުއަ އެންމެ ކޭސްއެއް އަޅުގަނޑު އިންނާނީ  އަނެއްހެން ޕްރައިވެޓް ޕްރެކްޓިސް ތެރެއިން    ލުވެރިވާނެ. ދެން 

 ތެންކިއު. ގޮތުން ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާފަ.  ބެހޭ

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕްރެކްޓިސިން ޖުމުގޕްރައިވެޓް  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލީމަ  ވާހަކަ  މަސައްކަތްކުރި  ކޮންގައި  ބާވަތެއްގެ    ލަކޮށް 

 ؟ގައި މަސައްކަތްކުރަނީގޕްރައިވެޓް ޕްރެކްޓިސިން ތޯ އިމައްސަލަތަކެއްގަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 
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 ސިވިލް ކޭސްތަކުގައި. 

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް    ތަކުގައިކޯޓުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން މަތީ  ގގައި ހުއްދަ ނެގިކަމަށް، އާންމުކޮށް ޕްރައިވެޓް ޕްރެކްޓިސިން  2018

 ؟ ތޯ އޮތީއިކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިފަ މިހާރު ހައި ، ވަކާލާތުކުރޭ. އެހެންވީމާވަކާލާތުކުރުމުގެ، މަތީ މަރުޙަލާތަކުގައި ވެސް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

 ނުލިބޭ.ކޯޓުގެ ހުއްދައެއް  އަޅުގަނޑަށް އަދި ހައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި އާދެ!   އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  މެންބަރު. ދެން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން    ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ 

 ޒަރީރުއަށް.

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި 

މުޤައްރިރު.   ޓެކްސްއާ ޝުކުރިއްޔާ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ނެތްކަމަކު    މަރުޙަބާ.  މާބޮޑަށް  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ  ބެހޭ 

ދެނެވަޑައިގަންނަވާ  ރަނގަޅަށް  ބައި  ސުވާލަކީ  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުގެ  ނަގާ  ،  ކަމަށް.  ކީއްކުރަން  މިއީ  ޓެކްސް 

 ؟ނެއްތޯތަ ކުރާ ކޮން ކަމެއް  ދެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ ކޮން؟ އެއްޗެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

އެންމެ  މީރާއިން  ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ  އެޕީލް  އެޕްލައިކުރާނީ    ޓެކްސް  ފަރާތްތަކުން  އެކަށީގެންވާ  ޓެކްސްއަށް  ފުރަތަމަ 

ކުރާ  ޟްއިޢުތިރާއެ  އް ކުރުމުން މީރާއަށް  ޟެ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފަ. ދެން އެ ބަޔާން ފޮނުވީމަ އެކަމަށް އިޢުތިރާ

މީރާއިން   ހުށަހަޅާފައި  ބަލާފައި    ދުވަސް  120ފަރާތުން  މައްސަލަ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް،  ތެރޭގައި  މީރާއިން އެ 

މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ  ޟާމެދު ބަޔާނެއް ހުށަހެޅީމަ އެ ބޭފުޅުން އެ އިޢުތިރާޟާއެ ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާމައްސަލައާމެދު 

ށް މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހަޅާނީ. އެގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއިން ޓެކްސްއާ  އަ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ޓެކްސް

ހުރިހާ ޓްރައިބިއުނަލް  ގުޅޭ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ބަލާފައި  މައްސަލަތައް  މައްސަލަ  އިކަމެއްގެ  އެޕީލް  ނިންމާނީ  ގޮތެއް  ން 
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ޓެކްސް ނަގަނީ ޒަކާތުގެ އުސޫލުން. އެއީ  ؟ ން ކުރެއްވީ ކޮން ސުވާލެއްތޯއޭތި ހުށަހެޅުމުން. ދެ  އިކޮށްފަނާފްޢުއިސްތި

ޓެކްސް ޓެކްސް ހިނގާނީ  އަކީ  ދައުލަތް  މިސާލަކަށް.  ނެގީމަ  ޓެކްސްއިން.  ހިނގަނީ  ނަގަނީ  ،  އިކޮނޮމީ  ޓެކްސް 

އަހަރެއްގެ ވަކިވަރަކަށް  ނޫނިއްޔާމުން  އަތުން  ބޭފުޅުންގެ  މުދަލުގެ    މުއްސަނދި  ހަމަ ތެރޭގައި    ވާ އިންސައްތައެއް 

ޕަބްލިކަށް   ސެކްޓަރއަށް  ޕަބްލިކް  ދައުލަތުގެ،  ސަބަބުން  ޓެކްސްގެ  ނަގާ  އެ  ނަގަނީ.  ޓެކްސް  އަތުން  ބޭފުޅުންގެ 

ގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މިސާލަކަށް، ޓެކްސް ނަގައިގެން އެކަމުގެ ސަބަބުން ޕަބްލިކް  ވަނީ. ޕަބްލިކު   ރަނގަޅުގޮތެއް

ނާޔަތް ދެނީ ޓެކްސްގެ ސަބަބުން. އެގޮތުން އަދި  ޢިދައުލަތުން މުސްކުޅި ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ    . ސްކޫލުތައް ހިންގަނީ

އެއީ    .ޓެކްސްގެ ސަބަބުން ނަގާފައި ހުންނަ ހުރިހާ ކަމެއްގައި، ދެން ޓެކްސް ނަގައިގެން ގިނައިން ކަންކަން ހިންގޭނީ

 ގޮތަކީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

 

  ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާގެ މެންބަރު މަތިވެރި

އެއްޗެއްގެ  ނަގާ  ގޮތުގައި  ޒަކާތުގެ  ޓެކްސް  ވަރަކަށް    ވިދާޅުވެއްޖެ  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ގޮތުގައި 

ދެވަނަ ސުވާލަކީ މިއީ. ޒަކާތް އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. ދެން ކީއްވެތޯ    ، މާނަކުރެވިއްޖެ. އަޅުގަނޑުގެ  ޤައުމެއް  އިސްލާމީ 

 ؟ޓެކްސް ދައްކަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

ޝަރު ޒަކާތަށް  ތަފާތުވާނެ.  ކުޑަކޮށް  ތީގައި  އޮޕީނިއަން  އިސްލާމީ    ތު އަޅުގަނޑުގެ  ދެއްތޯ  ތިބޭ  ބޭފުޅުން  ހަމަވާ 

ހަމަވާ ބޭފުޅުން  ތު ޒަކާތުގެ ޝަރުހަމަވާނީ ވަކި، މިނިސްޓްރީގައި އިނދޭ ތު  ޝަރީޢަތުގެ ދަށުން. އެއީ ޒަކާތަށް ޝަރު

އެކަމަކުންތައް ލާތުޝަރު ލިބޭކަށް ނުޖެހޭތު  ޒަކާތަށް ޝަރު  ، .  މީހަކަށް ޓެކްސް  ޒަކާތް    މި   .ހަމަވާ ކޮންމެ  ބުނީ 

.  ޓެކްސް އެބަދޭ މުސްކުޅި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. އެކަމަކު،  ފަރާތަކަށް. އެކަމަކު  ނުލިބިދާނެ ޓެކްސް ލިބެންޖެހޭ ކޮންމެ

ތަފާތު  އޭގެތެރެ އެ  އެހެންވެ  ނުލިބޭ.  ޒަކާތް  ބަޔަކަށް  މުއްސަނދި  ތިބެދާނެ  ތެރޭގައި  ބޭފުޅުންގެ  މުސްކުޅި  އިން 

އެ މާނައިގައެއް  އެއްވެސް މާނައެއްގައި  ޒަކާތަކާ އެކައްޗެކޭ.    އިހާ އިންނާނީ. ޒަކާތަކީ، ދެން އަޅުގަނޑު ނުބުނަން ޓެކު

 ނޫން އަޅުގަނޑު ބުނުއްވީކީ. 

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި
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މުސްކުޅި ބޭފުޅުންނަށް ޒަކާތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ. އެއީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ މުސްކުޅި ބޭފުޅުންނަށް  

 ؟ގޮތްތޯ އެއީ އެކަން އޮންނަ ؟ ޖެހެނީމި  ޒަކާތް މި ލިބެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

ހަމަވާ    ތު ވަކި ޚާއްޞަކޮށް މުސްކުޅި ބޭފުޅުންނަކަށް ނޫން ޒަކާތް ލިބޭނީކީ ދެއްތޯ. އެއީ ޒަކާތް ލިބޭނެ ޒަކާތަށް ޝަރު

 ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 

  ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ފުރަތަމަ    ބޭނުންވަނީ،  އަހާލަން  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ.  ހެއްދެވި  އޮނަރސް  ދެއްތޯ  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢާ  ވިދާޅުވެއްޖެ 

އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަނީ ގާނޫނެއް އިނގޭތޯ. ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި މި ބުނަނީ    ،ސުވާލަކީ

ދައުލަތު ކަންކަން  މިއަށްފަހު  ނެގުމުގެ  ޓެކްސްއެއް  ހުރިހާ  ނަގާ  މީރާ  ހަން  ކުންފުންޏަކާ.  ޕްރައިވެޓް  ވާލުކުރަނީއޭ 

ވާލުކޮށްގެން ދެން ޓެކްސް ނުނަގާ ފަރާތްތަކުން ވެސް  ހައުވާލަނީ އިނގޭތޯ. މީރާ އުވާލާފައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކާ  

އެ  އެ ތަނަކަށް  ބޭނުންވާ  ފްރީޒް  މީހުން  ހައްޔަރުކޮށް  އެހެންވީމާމީހުން  ކުރަންވީއޭ.  ހަމަ  ވެސް  އެ  ކުރަން   ،

އަދި  ހައެކަމާ    ކުންފުނިން ކޯޓުތަކާއި  މުއައްސަސާތަކުން  އެހެން  ދައުލަތުގެ  ދެން  އަންގާގޮތަކަށޭ  ކުންފުނިން  ވާލުވާ 

ނަމަ އެ  ކަމަށްވާ  ބޭންކުތަކާ ހުރިހާ ތަނަކުން ވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. މިކަހަލަ ގާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފި

ދޭތެރޭގައި ދެކޭނީ  ޠޫ ގާނޫނެއް ތަންފީޛުކުރުމުގައި   ގާނޫނަކާ  ކިހާ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިދާނެ ނުވަތަ މިކަހަލަ  ލާގެ 

 ؟ކޮން ގޮތަކަށްތޯ

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

 ؟ ގޮތުންތޯ ނެގުމާ ބެހޭ ތި ބުނުއްވީ ދައުލަތުން ނޫން އެހެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ޓެކްސް 

 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މި  !އާދެ ބާރު  ކަލެކްޓްކުރުމުގެ  ޓެކްސް  ނަގަންޖެހޭ  އެޕްލައިކުރާ    ދައުލަތުން  އެ  އައުމަށްފަހު  ގާނޫނު  އެ  އުޅެނީ 

 ވާލުކުރާނީ. މީރާ އުވާލަނީއޭ.ހަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏަކާއޭ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

ކަމަށް. އެއީ    ލޮޅުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެއެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް    އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ  މީރާ އުވާލައިފިއްޔާމު

ނެގުމާއި ޓެކްސް  އެކަމާ  ،  ދައުލަތުން  ބަޔަކު  ދެއްތޯ.  ހަ ޕްރައިވެޓް  ތަފާތުވާނެ  ވަރަށް  ނެގުމާ  ޓެކްސް  ވާލުވެގެން 

ރަ،  އެހެންވީމާ ކޮޢުއަޅުގަނޑުގެ  އެކަން  ސެކްޓަރއަކުން  ޕްރައިވެޓް  ވަރަށް  ށްގެޔުގައި  ނެގުމާ  ނަގާ  މީރާއިން  ން 

އެހެންވީމާތަފާތުވާ ތަރު،   ނެ.  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ގަބޫލުކުރާ ވިސްނުމެއް ނޫން މީރާ  ޙީއެއީ  ބުދޭ އަދި 

 އުވާލާފައި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް އެކަމަށް ހަދައިގެން ޓެކްސް ނެގުމަކީ.

 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަހަލަ، މީރާގައި ވެސް ތިބޭނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން   މީރާއަކީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން .ވިދާޅުވަނީ މީރާކީއްވެތޯ ތި  

ނޫންތޯ މީހުން  ކުންފުންޏަކާ  .  ކަހަލަ  ދެން  މަސައްކަތްކުރާނީ.  ގޮސް  މީހުން  ތެރެއިން  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ  ހަމަ 

  ކޮބައިތޯ ކިހިނެއްތޯ ؟ އެ ހިންގާ ބަޔަކު ނޫންތޯހަމަ  ރެއިން  ރައްޔިތުންގެ ތެ  ހަވާލުކުރިޔަސް ހަމަ އޭގެތެރެއިން ދިވެހި 

ތި ގަބޫލުފުޅު؟ ވިދާޅުވީ  ތަފާތުވާނެއޭ  އުޅުއްވަނީ  ކީއްވެތޯ  ތި  ދަތިވެގެން  އެގޮތަށް  ؟ ކުރައްވަން  އަޅުގަނޑުމެން 

 ؟ ކޮބައިތޯ މައްސަލައަކީކިހިނެއްތޯ، ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފިއްޔާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

  ސޫލުތަކެއް ހަދާފައި ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ގާނޫނުތަކެއް ހަދާފައި އު  !އާދެ

އުސޫލުތަކެއް  އެ  ހުރޭ   ބުނުއްވީކީއެއް  މި  އަޅުގަނޑު  ކުންފުނިތަކުގައި  ދެން  ހިންގަން.  އެކަން  މަތިން  އުސޫލެއްގެ 

ހަވާލުވެގެން ނެގުމާ   ދައުލަތުން އެކަމާ  ،ނެތީކީއެއް ނޫން. އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ކުންފުނިތައް ވެސް ހެދޭނީ. އެކަމަކު

އޮފް   ކޮންފްލިކްޓް  އަދި  ތަފާތުތަކެއްވާނެ.  ނެގުމާ  ހަވާލުވެގެން  އެކަމާ  ކުންފުންޏަކުން  ބަޔަކު  ޕްރައިވެޓް 

 ސްޓްގެ އިޝޫސް ވެސް އަންނާނެ ޕްރައިވެޓް ތަނަކުން ނަގަންޏާމު.  އިންޓްރަ

 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ތި ވިދާޅުވަނީ ތަފާތުތަކެއް ހުންނާތީ ދެއްތޯ މިހާރު ދައުލަތުން ހަމަ ފައިސާ، މިސާލަކަށް ބަޖެޓު ތާށިވީމަ  ،  މާއެހެންވީ

އިނގޭތޯ ޕްރިންޓްކޮށްލާނެ.  ޕްރިންޓްކޮށްލަނީ  އެމް.އެމް.އޭއިން  ޕްރިންޓެޑް  2  އަދަދެއް.  ހަމަ  ރުފިޔާ  ،  ބިލިއަން 

އެކަމަކު ކޮށްފިއްޔާ،  ޑިސްޓްރިބިއުޓް.  ޖަލަށް އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް    ފައިސާ  ،  ލާނެތާ.  ޙުސައިން  ޢަލީ 

އެކަމަކު ލާނެ.  ވެސް  ޖަލަށް  އަޅުގަނޑު  އެއީ.  ކުށެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ދެން  ޕްރިންޓްކުރާ،  ޕްރިންޓްކޮށްފިއްޔާ  ނީ  ހަމަ 

ކޮބައިތޯ. އެހެންވީމާ،  އެކައްޗެއް މީހުން ވެސް މި ކުރަނީ އެއް ކަމެއް. ދެން  މި،  ދެ  ބޮޑު ކިހިނެއްތޯ  އެހާ     ތަފާތު 

ބިލިއަން ޕްރިންޓްކޮށްފައި ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް    2،  އަނެއްކާ އަޅުގަނޑު މިސާލަކަށް؟ އުޅެނީ  ތަފާތެއް އައިސްގެން މި

ދަތި   އެންމެންނަށް  ހަމަ  އެންމެންނަށާޙާބަހާނީ  ހުރިހާ  އުޅޭ  އެ  ލުގައި  ހަމަ  އެއްޗެ.  ބަހާނަން  ހަމަ  ހި 

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ވެސް    އިންނަށާއި ހަމަ ފްރީ ބްރެކްފާސްޓް ދިނުމަށާ ހަމަ ހުރިހާއެކަނިވެރި މަ،  މުސްކުޅިންނަށާއި

އަޅުގަނޑު ޕްރިންޓްކޮށްލީމަ  ،  ހަމަ ޕްރިންޓްކޮށްގެން ބަހަނީ. އެކަމަކުވެސް  ބިލިއަން. ދައުލަތުން    2ބަހާނަން ހަމަ އެ  

 ؟ ވަނީ  ތޯ މިއަޅުގަނޑު ޖަލަށް. ދައުލަތުން ޕްރިންޓްކުރީމަ ހަމަ ރަނގަޅު. ކިހިނެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

ގޮތެއްގެ  ހުންނަ  އެކުލެވިފައި  ގަވާއިދެއްގެ  އޭތީގައި  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު  ހިނގަނީ  ން. މަތި  ދައުލަތް 

ވަރަށް  ،  އެހެންވީމާ ޗާޕްކުރުމާ  ލާރި  ބަޔަކު  އަމިއްލަ  ޗާޕްކުރުމާ  ލާރި  ލާރި  ދައުލަތުން  ދައުލަތުގައި  ތަފާތުވާނެ. 

ޕްރިންޓްކުރެވިފައި ހުންނަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަކި ބޮލަކަށް ނިސްބަތް ގުނައިގެން. ދެން އެގޮތުން ހަމަ  

 ކަމެއް.   ދައުލަތުން ކުރުމާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް އަންނާނެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިން އެކަން ކުރުމާ 

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ 

ދައުލަތަކީޠޫ ކޮބައިތޯ  ނަޒަރުގައި  ކޯ   ކޮން؟ ލާގެ  ދެއްވަފާނަންތޯ ،  ޗަކަށްތޯއްބަޔަކަށް  ޑެފިނިޝަނެއް  ؟ ދައުލަތުގެ 

 ؟ ކިޔަނީ ޗަކަށްތޯ ދައުލަތޭ ތިއްކޯ، ކޮބައިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

ހުރިހާ    ދައުލަތަށް ފޫއަޅުވާ  އަނެކަތި  ހުރިހާ،  ސަރުކާރުގެ  ސަރުކާރަށް.  މާނަކުރަނީ  މި  ވަގުތު  މި  އަޅުގަނޑު 

 ފަރާތްތަކަކަށް.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ؟އަނެކައްޗަކީ ކޯއްޗެކޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

.  ދައުލަތަކީ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށުން ހެދިފައި އިންނަ ތަނެއް 

 ދައުލަތާ ވަރަށް ތަފާތުވާނެ.  ، ކޮމްޕެނީއަކާއި ،އެކަމަކު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރާނެ މީހަކު  ދައުލަތެއްގައި  ނޯންނާނެތޯ  އެހެންވީމާ،  އެއްވެސް  ؟ ކަމެއް  ހަމަ    ބައިވެރިވުމެއްރައްޔިތުންގެ 

ނިމެނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދައުލަތް  އެހިސާބުންތޯ  ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަކާ  ސަރުކާރާ   ދެން  ހަމައެކަނި    ނޫނިއްޔާ 

 ؟ ދައުލަތް ނިމެނީތޯ ންހިސާބު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ން  ރިޟްވާލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

ހުރިހާ  ނުނިމޭނެ.  ދައުލަތެއް  ހިސާބަކުން  އެހެންވީމާ،    ސަރުކާރަކާ  އަތުގައި.  ރައްޔިތުންގެ  އިންނާނީ  ބާރެއް  ވެސް 

 ރައްޔިތުންނަކީ އަސްލު ދައުލަތް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   ހާމުޙައްމަދު ނި

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން މި މަޤާމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މި    .ވާންޟްލާ ރިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރިޔަމް ޠޫ

 ؟ލާ ގަބޫލުކުރަނީހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށް ޠޫ 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

ސަބަބެއްތޯ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ  ވަރަށް ؟ އަޅުގަނޑު  ރިސަރޗްކުރުމަށް  ދެން    އްވާލޯބިކުރަ  އަޅުގަނޑަކީ  ފަރާތެއް. 

މިހާރު   ދެން  ކަންކަމުގައި.  ގިނަ  ގެންދަން  ރިސަރޗްކުރަމުން  ވެސް  ހުސްވަގުތުތަކުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  އެގޮތުން 

އުޅޭތީއާ ގަވަރނަ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީގައި  އަޅުގަނޑު  ޝައުޤުވެންއެކީގައި  ވަރަށް  ބަޔަށް  ދެން    ހުރޭ  ރިކަންސްގެ 
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ޓްރައިބިއުނަލުގައި   އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  އެއްވަނަ  ގަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ބަޔަށް  ރިސަރޗްގެ 

އޮނިގަނޑު އޮނިގަނޑު    މިހާރު ،  ހުންނަ  އެޕީލްގެ    މިއަދުއަޅުގަނޑު  ވެސް  ޓެކްސް  ބަލާލިން  ގަވާއިދު  ވެސް 

އި އިނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދެއް. އެހެންވީމާ، ޓްރައިބިއުނަލް  ޕޭޖުގެ މައްޗަށް ހެދިފަ  18ގެ. އެންމެ  ޓްރައިބިއުނަލު 

އަވަސްކޮށް މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ޓްރައިބިއުނަލުގެ    އެއީ ކޯޓަކާ ޚިލާފަށް 

މަސައްކަތްތައް  ކެރެކްޓަ އެތަނުގެ  އަވަސްކޮށް  އިންނަންޖެހޭނީ  ގޮތުގައި  އެހެންވީމާ،  ރިސްޓިކްއެއް  ދެން  ނިންމުން. 

ދަނީ.   ސްލޯކޮށްނޭ  ވަރަށް  މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  އަޑުތަކެއް  އިވޭ  މުޖުތަމަޢުއިން  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އިޝޫސްތައް    ،އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެއްވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު އެތަނުގެ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް

ކަންކައި  ބަލަ އުސޫލުތައް  އެ  ތަނުގެ  އެ  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  މަސައްކަތްކުރާނަން.  ރަނގަޅުކުރަން  ން 

 އަށް ހޮވަން .އުސޫލުތައް ހެދުމުގައި ބައިވެރިވެ އެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް އަޅުގަނޑު އަސްލު ޓްރައިބިއުނަލްއި، ހަދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބްރާހީމް މުޢިއްޒު.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ    39މިހާރު ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ  

މަސައްކަތްއި،  ޒިންމާތަކާ ކުރަންޖެހޭ  ތޫބާއަށް    ތައްމެންބަރެއް  މަރިޔަމް  ތޫބާއަށް،  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ކަމަށް  ޠޫހެން.  އެނގިލައްވާނެ އެނގިލައްވާނެ  ދެކެނީ.  އަލާއަށް  މި  މައްސަލަތައް  ޅުގަނޑުމެން  ޓެކްސްގެ  ދެން 

އެ   ބައެއްފަހަރަށް  ހިމެނޭ  އެ  ނިމޭގޮތަކުން  ބެލުމުގައި  އެކަމުގެ މައްސަލައިގައި  ފާޑުކިއުމާއި،    ފަރާތްތަކުގެ 

އަޅުގަނޑު  ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި   ދެން  އައިސްދާނެ.  ތްރެޓްސްތައް  ކަހަލަ  މިފަދަ އެކި  ބޭނުންވަނީ  އަހާލަން    ހަމަ 

ޕްރެޝަރއާ އެކީގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތޫބާ މި މަޤާމަށް، ޠޫލާ މި މަޤާމަށް މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކޮށްފި ކަމަށް  

 ؟ ންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެތޯޤީބޮޑު ޔަ  ވަންޏާމު މި މެންބަރުކަމުގައި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ ކިހާ

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

މިހާރު ފްރެޖައިލް    އަޅުގަނޑު  ވަރަށް  އެއީ  ގޮތުން  ދާއިރާގެ  ޝަރީޢާގެ  ދެން  ގޮތުން  ދާއިރާއެއްގެ  އުޅޭ  ވެސް 

ޗެލެންޖަ ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  އެގޮތުން  އެއީ. ދެން  ދެއްތޯ  އަޅުގަނޑު  ރދާއިރާއެއް  އޭގައި  ކުރިމަތިވޭ. ދެން  ސްތަކާއި 

ޗެލެންޖުތަ މީހަކާ  އެ  ލަރނިންގ  މާނަކުރަނީ  ލިބޭ  ލަރންކުރަން  މީހާއަށް  އެ  އެއީ  ކުރިމަތިވިވަރަކަށް  ގިނައިން  އް 



 2021ފެބްރުވަރީ    16                          ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

45 

 

އެންމެ   އުޅެވޭނެ  އަޅުގަނޑު  ލިބުމަށްފަހު  މަޤާމު  ފުރުޞަތެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް  ލިބޭ  ޕްރޮސެސްއަށް 

 އުޅޭނަން.  ކު ދުވަހަ ގިނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރަށް އަނެއްކާ އަނެއް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަނާ ވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރައްވާ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދަން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސޯސްއަކަށް ދެން މިހާރު ދައުލަތަށް  

ކަމަކީ ޓެކްސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގައި ކިތައް ބާވަތްތަކުގެ ޓެކްސް އެބަ    ލިބޭ އެއް   އާމްދަނީ  ބޮޑު  އެންމެ

 ؟ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ކޮންކޮން ޓެކްސްތަކެއްތޯ މި ނަގަނީގެ މީގެތެރެއިން ވިޔަފާރީ  އަދި ؟ނަގާތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

އެނގިފައި  ވިޔަފާރިން   އަޅުގަނޑަށް  ތެރޭގައި  ޓެކްސްތަކުގެ  ނަގާ.  ވެސް  ޖީ.އެސް.ޓީ  ދެއްތޯ.  ޓެކްސް  ބީ.ޕީ.ޓީ 

ދެން އެގޮތުން މިހާރު ބީ.ޕީ.ޓީ ޓެކްސްގެ ތެރެއިން ބީ.ޕީ.ޓީ ޓެކްސް    .އިންޕުޓް ޓެކްސްއާ  އި ހާއިންނަނީ އައުޓްޕުޓް ޓެކު

 ގަބޫލުކުރަނީ. އިންކަމް ޓެކްސް އައިއްސަ އިން ކަމަކަށް އުވިގެން ބީ.ޕީ.ޓީ ޓެކްސް އިނދެފައި އަޅުގަނޑަށް މިހާރު 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އެއީ ކޮން ދޭއްޗެއްތޯ؟ އި އިންޕުޓް ޓެކްސްގެ ތަފާތަކީހާ ކޮބައިތޯ އައުޓްޕުޓް ޓެކު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޟްވާން  ލާ  ޠޫ މަރިޔަމް 

 އިންޕުޓް ޓެކްސްއަކީ މީހުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސް. އައުޓްޕުޓް ޓެކްސްއަކީ ބޭރުގެ ތަންތަނުން ލިބޭ ޓެކްސް.  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ކޮމިޓީގެ އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް ނެތުމާއެކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ޝުކުރު  

މި ވަކިވެލާނަން.  ދަންނަވަން.  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހާހިސާބުން  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

މި ކުރިއަށް  އަލްއުސްތާޛާ    އަޅުގަނޑުމެން  މަޤާމަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ސަޢީދު  ޚަގެންދަނީ  ދީޖާ 
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ފަރާތްޕުޅުން ރެފަރަ ޚަކުރިމަތިލައްވާފައިވާތީވެ   ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ތި ބޭފުޅާ ދެއްތޯ ލެއްދީޖާ ސަޢީދުގެ  ؟ ގެ 

ރެފަރަ ގޮތަކީ  ކުރިއަށްގެންދާ  ތަންދޭގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ގަވާއިދު  ފުރުޞަތެއް    5ލަކަށް  މިނެޓުގެ 

އާ ދެން  ކޮމިޓީއާ ންލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ.  މި  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެ  މެދުގައި  ކެންޑިޑޭޓާ  އެ    މުގޮތެއްގައި 

ޕެވޭނެ ގޮތަކީ. ކެނޑިޑޭޓުގެ ކެލިބަރ ހުރި  އްދެއްވުން އެއީ ވަގުތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިއިސާކޮށްލަ ހިއް

ގޮތެއް  ރއިންޓަ ،  މިންވަރަކާއި ދެކެވަޑައިގެންފައިވާ  ގޮތެއްގައި  ޕަރސަނަލް  މިންވަރެއް.  ހުރި  ގްރިޓީ 

ވެސް އެރުވޭނެ.  ހިއްސާކޮށްލަދެއްވުން. ދެން އެއަށްފަހު ކޮމިޓީ މެންބަރުން ނަށް ސުވާލެއް ދަންނަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު 

 މިނެޓެއް.   5ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ އިނގޭތޯ ، އެކަމަކު

 

 އާމިނަތު ޒުހުދާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދެއްތޯ ސާފު  އަޑު  އަޅުގަނޑުގެ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  އިނގޭތޯ. `  ސަޢީދުގެ  ޚަ؟ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ދީޖާ 

ދެން   އަޅުގަނޑު  ގާތްގަނޑަކަށް  ޚަފަރާތުން  އެއީ  ބައްދަލުވީ  އަޅުގަނޑާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ސަޢީދާ    2013ދީޖާ 

ދަރިވަ އިސްލާމިއްޔާގައި  ކުއްލިޔަތުއްދިރާސާތުލް  އޭރު  ގޮތުގައި  ހިސާބުގައި  އޭރު  ޚަރެއްގެ  ކިޔަވަމުން  ސަޢީދު  ދީޖާ 

އަޅުގަނޑު   ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގައި  އެކޮޅުގައި  ވަގުތު  އެ  އުޅުމަށްފަހު  ވަޒީފާގައި  އެކޮޅުގެ  އަޅުގަނޑު  ގެންދެވީ. 

އަޅުގަނޑާ  ހައިސިއްޔަތުން  ދަރިވަރެއްގެ  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުވެފަ  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ.  ގިނަފަހަރު  އި  ވަރަށް 

ދަރިވަރުންނާ އޭރު  ފާހަގަކުރެވުނީ    ހުރީ. ދެން  ޖެހުނީމަ  މަސައްކަތްކުރަން  ހަރަކާތްތަކުގައި  އެކިއެކި  ތަފާތު  އެކީގައި 

އެކްޓިވް އިންޓަ ،  ވަރަށް  އަދި  ފަރުވާތެރިވާ  ކަމަށްވާނަމަ  ރގަޑިއަށް  ބަލާ  ކަމަށް  ނަޒާޙަތްތެރި  ޙަޤީޤަތުގައި  ގްރިޓީ 

ކިޔަވައިދީ   މިހާތަނަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ  މަސައްކަތްކުރެވުނު  އެކީގައި  އަޅުގަނޑާ  އަދި  ދެން 

މިހާތަނަށް   އެއީ  އިނގޭތޯ.  އެއީ  ދަރިވަރެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ކަމަށްވާނަމަ  ބަލައިފި  ކަމަށް  ނަޒާޙަތްތެރި 

މިކަހަލަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް  މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިވުމާ  އި،  އަމާނަތްތެރިކަމާ،  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތެދުވެރިކަމާއި

ދުވަހު   އަހަރު  ހަތަރުވަރަކަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ކަންކަމުގައި  އެކިއެކި  ވެސް  އެކޮޅުގައި  އެކީގައި  އަޅުގަނޑާ 

ކުތްފަހުން  ހިންގުމާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ހަމަ އިނގޭތޯ. ދެން ނިންމާފައި ނުއި،މަސައްކަތްކުރި ކަންތައްތައް ރާވަ 

މުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑާ ހަމަ މި ދަރިވަރުންނާ  ންހެން އާއް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އަނެ  އައިއިރު  މިހާހިސާބަށް

ދީޖާ ސަޢީދަކީ ވެސް އެގޮތުން ކަންތައްތަކުގައި މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ ހަމަ  ޚައޮވޭ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ  

އަ  މަޝްވަރާކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގުޅާނެ.  ބޭނުންވާ  ވެސް  ހޯދަން  ލަފައެއް  ގާނޫނީގޮތުން  ސްލު 

ހަމަ    ހަމަ  ބައެއްފަހަރުތަކުގައި ހުންނާނެ  ކޭސްތައް  ބައެއް  ބައެއްފަހަރު  ދާއިރުގައި  ކޭސްތަކަށް  ދެން  ގުޅަން. 
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ކޮންމެވެސް އެ ކޭސްތައް  ވެސް  ކޭސްތަކަށް    އަޅުގަނޑަށް  އެނގޭ  އެޓެންޑުވެފައި އިނގޭތޯ.  ޚަވަރަކަށް  ދީޖާ ސަޢީދު 

ދުވަހަކު އެހެން ދެކެވޭ ވާހަކައެއްގައި  ވަކިން  ންޓެއްގެ  ޔަވެސް އެކަހަލަ ވާހަކައަކީ ކްލަ   ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑާ މިހެން 

ހިއްސާ ވާހަކައެއް  ބަލާކައެއް  އެއްވެސް  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  އަސްލު    ވާނަމަމަށް  ނުކުރައްވާ.  ވެސް 

ރަނގަޅަށް   ހަމަ ވަރަށް  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އިނގޭތޯ މިހާތަނަށް  ތެދުވެރިކަމާއެކީގައި  މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް 

ވިސްނަ ޙަޤީޤަތުގައި ދުރަށް  ދާއިރު  މަޤާމަކަށް  މިފަދަ  ތަނުގައި. ދެން  ހުރި  ފެނިފައި  ކަންތައްތައް  އި،  އަޅުގަނޑަށް 

ހޯދަ  ،ޕްލޭންކޮށް ދުރާލާ  ގޯސްކޮށްއި  މައްސަލަތައް  ކަމެއް  ނިކުމެދާނެ  އޭގެ    އޭގެ ސަބަބުން  ކަމަށްވާނަމަ  ހިނގައިފި 

މުހިންމު   ވަރަށް  ވެސް  ދަރިވަރަކީ  ވިސްނާ  އެގޮތަށް  ވެސް  އެނގުމަކީ  ކޮބައިތޯ  ނަތީޖާތަކަކީ  ނިކުމެދާނެ  ސަބަބުން 

ދެއްތޯ ބެހޭ ؟ އެއްޗަކަށްވާނެ  ކަންތައްތަކާ  މިހާރު  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތަ  ދެން  ވަރަށް  ށް  ގޮތުން  ދޭތެރޭ 

ވި މިސާލަކަށްރަނގަޅަށް  އިނގޭތޯ.  ޓީމުތަކަށް  ،  ސްނާ  ވެސް  ހަދާއިރުގައި  ރާވާ  ކަންތައްތައް  އޭރު  އަޅުގަނޑުމެން 

ހީވާކަހަލަ   ޖެހިދާނެހެން  މައްސަލަތައް  މެދުގައި  ކްލާސްތަކުގެ  ކުރާއިރުގައި  ކަންތައްތައް  ޢައްޔަންކޮށް  ދަރިވަރުން 

ރޭ ކަންތައްތައް  މާނައަކީ  މަދުކޮށް  ވީހާވެސް  ވެސް  ކަންތައްތައް  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ޚިޔާލުދީ  ކިހިނެއްތޯ  ވޭނީ 

ޖުމު އެހެންވީމާ،  ހަމަ  ކުރައްވާ.  މަޤާމަށް  އިން  ކުރިމަތިލާފައި  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  ބަލާކަމަށްވާނަމަ  ލަގޮތަކަށް 

 ވަރަށް ނަޒާޙަތްތެރި ބޭފުޅެކޭ އެއީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ، ވަރަށް ޤާބިލު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މި ވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ޤާބިލުކަމާ   ގްރިޓީއާ ރ އިންޓަ  ގެވިދާޅުވެއްޖެ ޙަދީޖާ ސަޢީދު  ،އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުން ސުވާލަކީ

ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް،   އިންޚަގުޅޭ  މި  ނިންމުމުގައި  ކަންކަން  ސަޢީދު  ނިންމުމަށް  ސާދީޖާ  ކަންކަން  މަގަށް  ފުގެ 

ކޮންފްލިކްޓް  ނުވަތަ  ކަމަށް  އިސްކަންދޭނެ  ކިހާޙަ ރިޒޯލްވްކުރުމުގައި ކަންތައްތައް    ކިހާވަރަކަށް  ވަރަކަށް  އްލުކުރުމުގައި 

 ؟ފަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަންތޯސާއިން

 

 އާމިނަތު ޒުހުދާ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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% ހަމަ  އިންޤީޔަ  100އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެބައޮތް  ނިންމާނެސާންކަން  ކަންތައް  އެއީ    ކަންފަށް  އިނގޭތޯ. 

ކަންތަ އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  ދެންނެވީ  މި  މިހެން  ދެއްތޯ  އަޅުގަނޑު  ބަލަން  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ބަލާއިރުގައި  އްތައް 

ކުރައްވައިފި ކަމަށްވާނަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ޗެކު ރައުންޑްދީޖާ ސަޢީދުގެ ބެކްގްޚަރައުންޑް. ތި ބޭފުޅުން ރަނގަޅަށް ބެކްގް

ހާތަނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ  ވެސް އެއީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މި ރައުންޑަށް ބަލާއިރު ވެސް ފާހަގަކުރެވޭނީ އެއީ ފެމިލީ ބެކްގް 

ކަހަލަ ޢަދުލުއިންޞާފާއި ބޮޑު ފެމިލީއެއް އެއީ. އެއްވެސް  ފުދޭވަރަކަށް    އާއި މި ކަންތަކާ   ގްރިޓީ ރ އިންޓަ  ، ފަރާތުން 

މިހާތަނަކަށް އައި  ގުޅޭ   ވެސް އެނގިފައެއް   ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމު  އޮތް  އްސަކަހަލަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

ބަލަންޖެހޭ   ފަށް ކަންތައްތައް ނިންމާނެސާއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ ވަރަށް އިންނެތް 

 ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް ބެލުމަށްފަހު. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަތުން  ،ފެނި،ދީޖާ ސަޢީދުގެ އެ ތަޖުރިބާ ނޫނިއްޔާ އެ މަންޒަރު ދެކިޚަ  އްލުކުރުމުގައިޙައެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނީ  

 ؟ހިފާ ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވޭތޯ

 

 އާމިނަތު ޒުހުދާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ؟ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވީ ކޯޓުގެތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

 ؟ކިޔަވާ ނިމުމުގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގެ ތެރޭގައާއި ނޫން. ކިޔަވާ

 

 އާމިނަތު ޒުހުދާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަނ ކޮންފްލިކްޓްޑު  އާދެ!  ވަރަށް  ހަމަ  އެބަހުރި  މަސައްކަތްކުރިއިރު  ޚާއްޞަކޮށް    އެކީގައި  ކަހަލަ  އުފެދޭ 

ހަމަ ދެކޮޅުގެ ވާހަކަ ވެސް  ،  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އެކަމަކު

މީޑިއޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  އަޑުއަހާފައި ހަމަ  އަނެންހެން އަދާކުރައްވައިގެން އެބަހުރި މައްސަލަތައް ހަމަ  ޓަރެއްގެ ބައި 

 ކޮށްދެއްވާފައި އިނގޭތޯ. އްލުޙަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބައޮތްތޯ ސުވާލެއް  މެންބަރެއްގެ  އިއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  ؟ އެހެން  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވާލާނަން  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑު 

  ކަންކަން ހުރި   ދީޖާ ސަޢީދުގެ ޚަރަނގަޅަށް ދެންމެ ވިދާޅުވެދެއްވައިފި ކޮލެޖު ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާވިދާޅުވިއިރުގައި  

ކޮލެޖު އަދި  ވަނީ  މި  ކުރިމަތިލައްވާފައި  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތް.  ދެކެވަޑައިގެންނެވި  ،  ޔުނިވަރސިޓީ  ،ގޮތް. 

ވަރަށް     ބެހޭސްކޫލުގެ ކަންކަމަށްވުރެ އަދި ތަންކޮޅެއް ކޮމްޕްލެކްސް ތަންކޮޅެއް ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތަކާ 

ބޭނުންވާނެ  ހިސާބުގެ    މެޗުއަރިޓީ  ކޮލެޖު  ބޮޑަށް  ކިޔާލެވެނީ  މި  އަޅުވާ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ތަނެއްގެ  ކަހަލަ 

ޔަ ކިހިނެއްތޯ  އެހެންވީމާ،  ހިއްސާކޮށްލެއްވީ.  ތި  ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ  ޤީވާހަކަފުޅުތަކެއް  މިވަރުގެ  ޚަންކަން  ދީޖާ 

މަސައްކައެޓްރައިބިއުނަލް  އެ  ތަނެއްގައި  ޓެކްނިކަލް  މިހާ  ކެލިބަރއްގައި  ނޮލެޖް،  ތްކުރުމުގެ  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި    އެ 

 ؟ގެންދެވިދާނެކަމުގެ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެކަން ކުރިއަށް ޓެކްސްގެ ނޮލެޖް 

 

 އާމިނަތު ޒުހުދާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

؟ އުނގަންނައިދޭ ބޭފުޅުން ދެއްތޯޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން 

މަސައްކަތްކުރާ ދަރިވަރުން  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކިޔަވައިދޭއިރުގައި  މިސާލަކަށް    އަޅުގަނޑުމެން  އެހިސާބުން  ގޮތުން 

މާ މަސައްކަތުގެ  ދެން  ޔުނިވަރސިޓީ  އާޙަސްކޫލު،  އެހެންވީމާ،  ނިކުންނަނީ.  މި  ދެއްތޯ  ގޮތެއްގައި  ންމުއުލަށް 

ލެވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  ނުލް  މުޖުތަމަޢުއަށް  ދަރިވަރުން  މަސައްކަތްކުރާ  ކޮލިޓީކޮށް  ރަނގަޅަށް  ކުމެފައި  ގައި 

ކާމިޔާބު  ހަމަ  ބޯވް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ހުރީ  ނައިންޓީ އެންޑް އެހަމަ  މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރުގައި މިހާތަނަށް  

ކޮންމެ ދެން  އިނގޭތޯ.  ގޮތުގައި  ވެސް   ދަރިވަރުންގެ  އެ   ކަމަކީ  ޙަޤީޤަތުގައި  ލިބި  އަސްލު  ފުރުޞަތު  ،  ކަމަކަށް 

އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރުމުގެ   އަޅުގަނޑަށް އެނގެނީ އެއީ ރަނގަޅަށް 

ކިހާވަރަ ދެއްތޯ  ނޭނގޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ހިނދަކު  ނުލިބޭހާ  ފުރުޞަތު  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ކަށް  ޤާބިލުކަން 

އަޅުގަނޑަށް ފެނިފައި ހުރި ތަނުން އަދި މިހާތަނަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ، އްކަން. އެކަމަކުއެ ލްކޮން ލެވެ

މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުރި އަޅުގަނޑަށް ފެނިފައި ހުރި ތަނުގައި އެއީ އެކަމަށް ޤާބިލު ދަރިވަރެއް  

ހަމަ ބޭފުޅެއް އެއީ. ދެން މި މަޤާމަށް އައިސް މަޤާމުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފަށާ ހިސާބުން  އިނގޭތޯ. އެކަމަށް ޤާބިލު  

އެއް ލިބި  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ގުޅޭ  ކަންތައްތަކާ  އެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަނެއް  ދެއްތޯ  ދުވަހަށް    ދުވަހުން 

ނޑަށް ފެނިފައި ހުރި ތަނުންނާއި އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މި އިމްޕްރޫވްވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް އަޅުގަ

އެއްކޮށް ފެނިފައި ހުރި މަންޒަރުތަކާ އެކީގައި ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ  
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މިކަހަލަ   ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ވެސް  މަސައްކަތެއް  ކޮންމެ  މި  ޗެލެންޖިންގ  ވެސް  ގުޅުންހުރި  ޓެކްސްއާ 

އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ރަނގަޅަށް ހަމަ  .  ބިލުކަން އެބަހުރި. ފުރުޞަތެއް މި ބޭނުންވަނީޤާވެސް    މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

 ދެއްވައިފިނަމަ ކުރައްވާނެ އިނގޭތޯ. އެކީގަ މަސައްކަތް އެ ފުރުޞަތު  އާގައިޑެންސް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް ނެތުމާއެއްކޮށް އައިމިނަތު ޝުހޫދާއަށް ވަރަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން  

 ވަކިވެލާނަން މިހާހިސާބުން. ން.  ދަންނަވަ ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 އައިމިނަތު ޒުހުދާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޒުހުދާ އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ޒުހުދާ. . ފުކުރައްވާމާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:އާމިނަތު ޒުހުދާ ވާ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ޚަ އަލްއުސްތާޛާ  ސަޢީއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ވާހަކަފުޅު ދީޖާ  ނަންގަވައިގެން  މާސްކު  ރަނގަޅު  އެންމެ  ދެއްތޯ.    ދު 

ޖުޑީޝި މި  ދަންނަވާލީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަދެއްކެވިޔަސް.  އެޕީލް    ކުރިއަށްގައި  ރީ  ޓެކްސް  މިދާ 

ނަންފުޅުއަޓްރައިބިއުނަލް  ހޮވުމުގެ  މެންބަރަކު  ތެރޭގަށް  އިންޓަ  އިތަކުގެ  އެ  ވިއު.  ރ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާތީވެ 

ފުރަތަމަ  ރއިންޓަ އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކީ،  ކުރިއަށްދާނެ  ކޮމިޓީއާ    10ވިއު  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް  މިނެޓުގެ 

ބޭނު މެންބަރުންނަށް    ތައް މަޢުލޫމާތު  މުހިންމު  ންފުޅުވާހިއްސާކުރައްވަން  ކޮމިޓީ  އެއަށްފަހު  ހިއްސާކޮށްލެއްވުމަށް. 

ފުރުޞަ ބޭނުން  އެއަރުވާނަން  ތު  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން  ދެންނެވުމުގަ   ފުޅުވާބޭފުޅުން  ދެންމެ އިސުވާލުތައް   .
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އެ   ބައްދަލުކޮށް  ކޮމިޓީން  ރެފަރަލްއާ  ސަޢީދުގެ  އެހެންވީމާ،  ޚަދީޖާ  މި    10ނިމުނީ.  މިހާރު  ފުރުޞަތު  މިނެޓުގެ 

 އަރުވަނީ. 

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

  އައްޑުއަތޮޅު ސ.ފޭދޫއަށް އުފަން ޚަދީޖާ ސަޢީދު. އަޅުގަނޑު ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާނީ މުހިއްބުއްދީން   ކީގަނޑައަޅު

އިސްލާމިއްޔާގަ  10ގްރޭޑް    އިންސުކޫލް ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތުލް  އޭގެފަހުން  ޑިގްރީ  އި  ނިމެންދެން. ދެން  އަޅުގަނޑު 

  2020ވަނަ އަހަރުން    2019ހުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު  ވަނަ އަހަރު. ދެން އޭގެފަ  2015ހާސިލުކޮށްފައިވާނެ  

ވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެކްސްޕީރިއެންސަށް  އިނިންމާފައިން  ސް ވިލާ ކޮލެޖްރމާސްޓަ   ރުވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދިޔައި 

އަޅުގަނޑު   ފަ  2015ބަލާއިރު  ލޯ  ނިމުނުތަނާހެން  ކިޔަވާ  އަހަރު  ކޭސް  ތަކުގައާއިމްރވަނަ  ތައް ނަގައިގެން  އަމިއްލަ 

ގެން މަސައްކަތްކުރަމުން  މާސްޓައަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑު  އޭގެފަހުން  ދެން  ނިންމާފަރދެވީ.  އިލެކްޝަންސް  އި  ސް 

ބިއުރޯގަމްކޮއި  ކޮމިޝަންގަ ދެން  އި  ޕްލެއިންސް  ގުޅިގެން.  ކަންތަކާ  އިލެކްޝަންގެ  ގެންދެވީ  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން 

ލަސްވުމުން ވޯޓު  ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުކޮވިޑާ  މިނިސްޓްރީގަ   ގެ   އިކޮނޮމިކް  އުޅެނީ  މި  މިހާރު  ގެއްލުނީ.  އި  ވަޒީފާ 

 މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. އިވަލް ޓީމުގައެޕްރޫއި  ކުގަތަވަންސް މަސައްކަތްއިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަތުންރިޔާ

ލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު  

 ޙަސަން ޒަރީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

މުޤައްރި މިނިސްޓްރީގައި  ރު. ތަޢާރަފުގަ ޝުކުރިއްޔާ  އިކޮނޮމިކް  ކަމަނާ  ލަވަންސް  އެޕޯޓް  އިންކަމް ސައި  ވިދާޅުވެއްޖެ 

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ    ،ބައެއް ފަރާތްތަކުންދެން  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް. ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތައް  އި  ބައިގަ

ޕޯޓް ލިބެމުންދާ  ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންކަމްސް ސަ  ޕޮލިޓިކަލް މީހުންނަށްވާތީ ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތައް އެބައާދޭމިއީ  

އޭގެ ކުރީގައި  ރޭގަ ތެގޮތަށް.  އެއްކަލަ  ބައެއްފަހަރު  ޝަކުވާއެއް  އެއް  ލިޔުން    އިފާގަ ވަޒީ  އިއަންނަ  އުޅުނުކަމުގެ 

ދަނީ.   ކަނޑާލީމަ އިނގޭތޯ. ދެން އިންކަމް ޓެކްސް ހަމަ ތިން މަހަށް ދެމުން މި   ނަހުށަހަޅާފަ ދެން އެހިސާބުން އޭ

އޭގެއި  ދީފަ އަނެއްކާ އެޕްލައިކުރީ  އަނެއްކާ  ވެސް  ވަޒީފާގަ  ބުނޭ  އެބަ  މަފަހުން  އޮތީ  މިކަހަލަ    އިހޭއުޅެފައި  ކުރިން 
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ރައްޔިތުން ގިނަ  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ހުށަހަޅާ  އެބަ  ޝަކުވާތަކެއް  އުނދަގޫ  ތަންކޮޅެއް  ޝަކުވާކުރޭ.    އެބަ  އެއްކަލަ 

ސުވާލަކީ އަންނަ،  އަޅުގަނޑުގެ  މިގޮތަށް  ގިނައިން  ޝަކުވާތަކެއްތޯ  ކޮން ނީ  އެންމެ  މި ޝަކުވާތައް   ؟ކަހަލަ  އަދި 

ބޭފުޅުން  އްލުޙަ ތި  ޓަކައި  ކަހަލަ  ކުރުމަށް  ކޮން  ބޭފުޅުންނާ   ؟މަސައްކަތްތަކެއްތޯކުރަމުންދަނީ  އެ  ޑައިރެކްޓްކޮށް 

ބުނޭ    ބޭފުޅުން އެބަ  ބައެއްއެހެން މި އަހާލި  ؟ ދެމުންދޭތޯ  ތި ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުއި  ތޯ ނޫނީ ޕޯޓަލްގަކުރެވޭކޮންޓެކްޓް

ނުލިބެއޭނަމެންތިމަންނާ ވެސް  ޖަވާބެއް  ރައްޔިތުންނާ،  ކަށް  ދެން  ނޭނގެއޭ.  ވެސް  ބޮޑަށް    ވާނުވާއެއް  ވަރަށް 

ވަޑައިގެންނެވި ކަމަނާ  ޑައިރެކްޓް  ސީދާ  މައްސަލައެއްވީމަ  އަސާސީ  ވަރަށް  ގުޅުމެއް  ރޓަންއި  ގުޅުންހުރި  ވިއުއާ 

 މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވާހަކަ ބުނީމަ މި ސުވާލު މި ކޮށްލީ.އި ނެތެއްކަމަކު އެ ދާއިރާގަ

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

.  އިއާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ މިއީ ވަރަށް ކުއްލި ހާލަތެއް ދެއްތޯ. އިންކަމް ސަޕޯޓް މި ދޭންފެށީ ވަރަށް ކުއްލި ހާލަތެއްގަ 

މުއްދަތެއްގަ ކުރު  އެއްޗެ  އި ވަރަށް  ގަވާއިދުތަކާ  އެހެންވީމާ،ހެދި  ގެންދެވީ.  މި  ޢަމަލުކުރަމުން  އެގޮތުން    އްސަށް 

ގޮތުން    އަސްލު އޭރު އުޅުއްވީ. ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ   އި ބަލާއިރު ވަރަށް މަދު ބޭފުޅުންތަކެއް އެކަމުގަ

ސަ އިންކަމް  ޖުލައިއަށް  ޖޫން،  މެއި،  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނެތިން.  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެމުން  އޭރު  އެލަވަންސް  ޕޯޓް 

ހަތަރު ތިއްބެވި  އެތާ  ބައިވަރު  ފަސްވަ،ގެންދެވީ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން.  ފަރާތްތަކުން  ރަކަށް 

ވެސް   ވީހާ  އަވަހަށް،  ވަރަށް  އޭރު.  ނުބެލިދާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  އެ  އަންނައިރު  އެޕްލިކޭޝަންސް 

ވަރަކަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން އެ   30 އަވަހަކަށް ދީ ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަމުން ގެންދެވީ. ދެން ދެވަނަފަހަރަށް ހުޅުވާލިއިރު 

އޭގެތެރޭގަ  ނެންގެވި.  ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންއާ  އި  ފަރާތުން  ބޮޑަށް  ވީހާވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހިމެނޭ.  އަޅުގަނޑު 

އެބައެއްޗެ ބަލަމުންދިޔަ ވަރަކަށް ބައެއްފަހަރު  ފެނޭ. ދެން  އި  ފެނޭ ކުޑަކޮށް މަކަރުހަދާފަ  ހި  ވެސް  ހުންނަ ކޭސްތައް 

ފެންމަތިވަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ހެދި އެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރަމުން    ވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަމުން އެހެން ގެންދިޔައިމަ 

ގުޅަނީ ޑައިރެކްޓްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އަސްލު.  ސްޓްރިކްޓްވަނީ  ތަންކޮޅެއް  ގޮސް  އެ    ކުރަމުން  ވެސް 

މެއިލްކޮށްފަ ގްރީވެންސަށް  ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންގަފޮނުވާލީމަ  އި  ފަރާތްތަކަށް.  އެންމެ  އި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު 

މައްސަލައެއް   ހުރިހާ  އަންނަ  ގްރީވެންސަށް  ހުންނައިރު  ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންގައި  އޭރު  ދެން  އުޅުނީ.  ފުރަތަމަ 

ކޮންޓެކްޓްކޮށްފަނައަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ސީދާ.  ފެނޭ  އި  ށް 

ވެސް    . ދެން ތިންވަނަފަހަރަށް ހުޅުވާލިއިރު އަދި ކުރިއަށްވުރެ އަންނަ ފަރާތްތަކާވެންސް ކަދައްކަނީ އެހެން ގްރީންވާހަ

މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ  ދިމާވަނީ.  މި  މައްސަލަތަކެއް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ.  ކައުންސިލް    ،ސްޓްރިކްޓްވެފަ 
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އެޕްރޫ ބަލާފަ  އެކަނި  ލިޔުންތަކަށް  ދެވަނަފަހަރަށް    ޕޭ އި  ވަލްދީފައިދާރާގެ  އެކަމަކު،  ހުންނާނީ.  ކޮށްފަ  ވެސް 

އިތުރު   ދެން  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަތަކެއް.  ކުޑަކޮށް  އެބަހުރޭ  އިދާރާތަކުން  ކައުންސިލް  ބަލައިލާއިރު 

  ދިމާވި މައްސަލަތަކަކީ. ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންސްތައް ބޭނުންވޭ. އެއީ އަސްލު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ޓްރައިބިއުނަލް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ކުރިމަތިލެއަކީއްވެގެންތޯ  ތިޔަ  ޔައްވީށް  ކިހާވަރެއްގެ  ކަމަނާ  ޤީ.  އެބައޮތްތޯ  ންކަމެއް 

އިޚްލާ ނުފޫޒެއް  ތެދުވެރިކަމާ  ،އެއްކޮށް  ތެރިކަމާޞްހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  ނެތި    އެއްކޮށް 

 ؟މަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމުގެ

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

މަސައް މިހާތަނަށް  މިސާލަކަށްކަތްއަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ވަނަ    2015ބަލަންޏާ    ،ކުރީ  ވެސް  ފެށިގެން  އަހަރުން 

ކިޔެވި ވަރަށް  އި  އެހެން ބަލާއިރު ބައެއްފަހަރު އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކީގައި،  ދެންނެވިހެން ކޭސްތަކުގަ  މަސައްކަތްކުރީ މި

އެބަ އެކުވެރިން  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގަތިބޭ ޕްރޮސި  ގާތް  ވެސްއަދި    ވެސްއި  ކިއުޓަރ  ވެސް.  އި  އިދާރާތަކުގަ  މިނޫން 

އެއްވެސްއިރެއްގަ ފަރާއި  އަޅުގަނޑު  އެ  އެހެންނޫނީ  އިންއަޑިއަޑިން  މައްސަލައެއް  ފޮތަކުން  ހޯދައިން  މޭޝަން 

އި  ތެރޭގަ  އަހަރު   5ވާނެ. އެ  އި ލޯޔަލިޓީ އަޅުގަނޑު ދައްކާފައި،  ނިންމުމުގައި އެހެންނޫނީ އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއްގަ

ޅުގަނޑު  . ދެން އޭގެފަހުން އައެއްއަޅުގަނޑު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރިމަތިވެފަ

ކޮމިޝަނުގަ ހަމައި  އިލެކްޝަންސް  މިހާރާ  އަދި  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ޔައުޅުނުއިރު  އެއްވެސް  މިކަހަލަ  ވެސް  ށް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.    ގެންދެވޭނެ ކަމެއް  ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަހަމަކަމާއެކީ ކުރިއަށްއި  މައްސަލައެއް ދިމާވެފަ

އަ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލީ އަސްލު  މި  މަޑުކުރީ  ރޅުގަނޑު ޝައުޤުވެރިވާތީ. މާސްޓަ ދެން  އަޅުގަނޑު  ސް ނިމެންދެން 

މަ އޭރުއްސުރެ ޤާމިކަހަލަ  އަސްލު  އެކަމަކު،  ކުރިން.  މީގެ  ކުރިމަތިނުލާ  އުންމީދަކަށްވީ    މަކަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް 

 .ކުރަންވެގެން. އެހެންވީމަ ލަތަށް ޚިދުމަތެއްއުހުރެގެން ދައި މެއްގަޤާމިފަދަ މަ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ނުވަތަ    އަދި އެ ޓެކްސްތައް އެ ނަގަމުންދާ ނިޒާމާ ދޭތެރެ ؟ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ނަގަމުންދާ ޓެކްސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 ؟ކަމަނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ ގޮތާ ދޭތެރެ  އެ ނަގާ
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 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

ބެހޭ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ވަރަށް ވަރަށް ގިނަ ގާނޫނުތަކެއް އެބަހުރޭ. މިގޮތުން ދެން    އަޅުގަނޑު ބަލައިލިއިރު ޓެކްސްއާ

ބެހޭ ގާނޫނުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ އީ  އަޅުގަނޑު ދެތިން ގާނޫނެއް ފާހަގަކޮށްލާނަން. ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު، މި

ހޮޓަލެއް އެހެންނޫނީ    ،ބަލަންޏާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް،  ށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއް. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިސާލަކަށްދަ

ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއް އެއީ. ދެން ހަމަ މިގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ    މިފަދަ ތަނެއް ހުޅުވައިފިއްޔާ ޓެކްސް

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކެއްގެ ވާހަކަ. ދެން ހަމަ އޭގެ އިތުރުން    ވާނެ އިގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ހަދާފަ

ސެންޖަރުންގެ އަތުން ނަގަމުންދާ ފީއެއް އެހެންނޫނީ ޓެކްސްއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާ  ޕޯޓަކުން ފުރާ ޕެރދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަ

ވަނީ ކަންޓްރީ ޓު     އެ ހަދާފައިވާ ގާނޫނަކަށް ދުވަހު  ގައި އިހަށް  2021ފައިސާ ވެސް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހުމާ، ދެން  

ކަންނޭނގެ ކަންޓްރީ  ބައި  ކަންޓްރީ  އަ  ކަންޓްރީ،  އެހާވަރަކަށް  އަދި  އަޅުގަނޑު  އަސްލު    ލުވެރިއެއްޙު ދެން  ނުވެވޭ. 

ހަތަރުމަސް މިވީ  އަޅުގަނޑު  އަދި އި  ތެރޭގަ  ވާގޮތަކީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  މި  ބިޒީކޮށް  ވަރަށް    ވަރަށް 

 ނެތީ. އި ޓިސްކުރެވިފަކްސީދާ އޭތި އެހާ ބޮޑަށް ޕްރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ؟ގްރީން ޓެކްސްއަކީ  ކޮބައިތޯ؟ ކޮބައިތޯ ގްރީން ޓެކްސްއަކީ؟ އަޅުގަނޑަށް ކުޑަ ތަޢާރަފެއް ދެއްވަފާނަންތޯ

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

ދެންނެވިހެން ޓޫރިޒަމް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭ، ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ    ގްރީން ޓެކްސް އެއީ މި

  ރަޖިސްޓްރީވާ އި  ގެސްޓްހައުސްއެއް އެހެންނޫނީ ޓޫރިސްޓް ވެސްލްއެއް، ޓޫރިޒަމާ ގުޅިގެން އެފަދަ ތަނެއްގަ  ޓޫރިސްޓް

 ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއް އެއީ. ، ން ފެށިގެން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރާއިހިނދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ބޭނުން އަހާލަން  ހަމަ  އަދި  ދަ  އަޅުގަނޑު  ޓެކްސް  މިހާރު ނަގާފައު ގްރީން  މި  ތިޔަ ވިދާޅުވިހެން  އި  ލަތުން  ޓެކްސް 

އެ    އްސަ ނުވަތަ ފަތުރުވެރިޔާ އައި   ރ ދަނީ އެ ކަސްޓަމަ   ގެސްޓްހައުސްތަކުންނާ ނަގަމުން މި އި،  ނަގަނީ ހޮޓާތަކުންނާ

ސުވާލު މި ކޮށްލީ އެއީ ވަރަށް    މި  ރެޔަކަށް ބޮލެއްގެ ނިސްބަތުން ތްރީ ޑޮލަރު މި ނަގަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު  ހުންނަ

ހިންގާ  ގެސްޓްހައުސް  ޚާއްޞަކޮށް  ރަށްގިނަ  ފަރާތްތަކުން  ނަގާފައި  ށުގަފު   ޓެކްސް  ގްރީން  ޝަކުވާކުރޭ  އެ    އިއެބަ 
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ންޓް  ންމަނުކުރާތީ. ޙަޤީޤަތުގައި ގްރީން ޓެކްސްގެ މާނައަކީ އެންވަޔަރަ  ން އެއްވެސް ކަހަލަ މަންފާއެއްއިރަށްފުށަށް އެ

އެންވަޔަރަޙި މައްސަލަތަކަށް  ންޓާންމަމާޔަތްކުރުން.  އެކިއެކި  އެ  ޚަރަދުކުރުން  ގުޅުންހުރި  އެހެންނަމަވެސް،   .

ސަރައިންޓެކްސް އެ  ނުވަތަ  ރަށަކަށް  އެ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ނުލިބޭޙަ  ކަމަނާ  ،  އްދަކަށް  ނުލިބޭ.  ޑައިރެކްޓްކޮށް 

ކުރަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ އެ  އެކަން  މި ގްރީން ޓެކްސް  އެހެންކަމަށް  ؟ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި  އިން  ނުވާނަމަ 

 ؟އްދަށް ދިނުމާ ދޭތެރޭ ކަމަނާގެ ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯޙައެ ސަރަ،  ރެއްގެ ޕަސެންޓެއް އެ ރަށްތަކަށްއެއްވެސް ވަ

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

  އި ލަތަށް ނަގާ އެއްޗެއް ދެއްތޯ. ދެން މިގޮތުން ބިޒްނަސް ތި ވިދާޅުވީ ރަށްތަކުގައުއާދެ! ޓެކްސް މިއީ އަނެއްހެން ދަ 

ދަހި ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  ދެއްތޯ.  ބިޒްނަސްތައް  ދައުނގާ  ނަގާ،  އެ  ޓެކްސް  އު ލަތަށް  ނަގާ  އެ  ލަތުން 

މަސައްކަތްކުރަމުން    އިއަޅުގަނޑަށް މިހާރު އޮތްގޮތް އަދި ރަނގަޅު. ދެން އިތުރަށް ދަންނަވަން އެނގޭނީ އެ ދާއިރާގަ

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު.  ތްކުރަން ފެށީމަކްޓިކަލީ މަސައްކަޕްރެ އެ ދާއިރާއަށް އިތުރަށް ވަދެވި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

އިސްލާމީ   ނެގުމަކީ  ޓެކްސް  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  އިނގޭތޯ  ޢިލްމުވެރިން  ބައެއް  ޢިލްމުވެރިން،  ބައެއް  އިނގޭތޯ،  ބައެއް 

ކަ  އި ލަތެއްގައުދަ އެބަ  މެއްކޮށްގެންވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އިނގޭތޯ.  ޓެކްސް    ނޫނޭ  އެ  ފެނޭ 

ދަ ޕްރޮވައިޑްކޮށްދޭއުނަގައިގެން  އެ  ލިބިގަނޭ.  ،  ލަތުން  އެބަ  ބަރާބަރަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ހަމަ  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ 

ފާޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގަ  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ދަ  އެބަ  އިއެކަމަކު  އިސްލާމީ  ނެގުމަކީ  ޓެކްސް    އި ލަތެއްގައު ބުނޭ 

 ؟ނޫނޭ. މިކަމާ ދޭތެރޭ ކަމަނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް 

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

ނުން  ޢާޙުކުމްތައް ކުރީގައި ކޮންމެހެން ޤުރުއިސްލާމީ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ވަރަށް ގިނަ  

އްޔާ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ އެ ޒަމާނަކަށް  ވެއްޖެ  ނޫނީ ސުންނަތަކުން އައިއްސަ ނެތް ކަމެއް 

އެ ދުވަސްވަރަކަށް ބަލާފަ  ކަންތައްތައް. މިސާލަކަށްއި  ނުވަތަ  ދުވަސްވަބުނެވިއްޖެ،  ބަދަލުވަމުން އަންނަ  ރަކަށް  އްޔާ 

ނަމާދު ނުޖެހިދާނެ ބަދަލުކުރާކަށް. އެކަމަކު، ބަދަލުވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  އި  ބަލާފަ

 ބެއް ނުދެވޭ. ޙީދެކޭގޮތުގައި އެ ވާހަކައަކަށް އެހާ ތަރު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަރުވަން.  އިއްޒަތްތެރި މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު ވަގުތު އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ފާހަގަކުރެއްވި އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް    އަޅުގަނޑު ޓެކްސްއާ ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް 

މަސައްކަތްކުރި  އަޅުގަނޑުމެންކަމަށް    އެތާނގައި  ދެން  ޝަކުވާއެއް  ނަފާހަގަކުރައްވައިފި.  އޮތް  އައިއްސަ  ވަރަށް  ށް 

އެ ސަޕޯޓްގަ   އެއީ  ގޮތް    އިއިންކަމް  ލިބޭ  ފަސޭހައިން  ތަންކޮޅެއް  ގުޅާލީމަ  ފަރާތްތަކަށް  ބައެއް  އެއްޗެއް  ލިބޭ  އެ 

ހިނގާފައި  ހަމަޖެހިފަ އެކަން  ކިހިނެއްތޯ  އެ  ދެން  ޓްރައިބި އި  އެބަހުއްޓޭ.  އިންސާފުން  އަ އުނަލްހުރީ.  ވަރަށް  ކީ 

ދި އެލަވަންސް  ސްޕޯޓް  އިންކަމް  ދެން  ތަނެއް.  ވަރަށް  ނައަޅުގަނޑުމެންއި  މުގަނުމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  ޝަކުވާ  ށް 

އަނެއްބައި ފަރާތްތައް  އި  ބައެއް ފަރާތްތައް ގުޅާލީމަ އަވަސްކޮށް ހަމަޖެހިފަ،  ގުޅާލީމަ  ބޮޑަށް ހަމަ އަންނަ ކަމެއް އެއީ 

ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ. ކީއްވެގެންތޯ  ސްދެމަ  ،މަސް އެ ދިޔައިރުގަ  ވާއިރު ވެސް  އެކަން  ބޭއިންސާފުން  އެކަން    އި އެހާ 

އެހެން އެކަން ގޮއްސަ    .ށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  އްލުކުރަން. ދެން ގޮއްސަ އޮތްޙަ

އިންސާފުން  އި  އިރުގަ ތްއޮ މަސައްކަތް އެކަން  އެ  ވަރަކަށް  ގެންދިއުމަށް  އެއްވެސް  އޮތްނަމަ    އިކޮށްފަ ؟ކުރެއްވިންތޯ 

 ؟ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ކުރީ

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

އޮގަސްޓު،  ޝުކުރިއްޔާ.   ޖުލައި،  ގާތްގަނޑަކަށް  ޖޮއިންކުރީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

ހިސާބު އިންކަ  ގައި ސެޕްޓެންބަރު  ދެންނެވި    މް އޭގެފަހުން  ތި  އަސްލު  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ގޮތުން.  ދިނުމުގެ  ސަޕޯޓް 

ސާފެ  އެހާ  އަންގާފަ،  ސަބަބަކީ.  ނުވިއްއެއްޗެއް  ކުރިން  އި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  އަޅުގަނޑު  ވަނީ. 

  ވަނީ އިތްކުރާ ފަރާތެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގާފަމަސައްކަ  އި ވަލް ޓީމުގަރޫޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ވިޔަސް މިހާރު އެޕް

އެއްޗެއި  ކޮށްފަރފިލްޓަ ދުވަސްވީ  މިއެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނިންމަން.  ފުރަތަމަ  އެންމެ    ހި  ހަމަ  ދަނީ 

ހުށަހެޅި އެޕްރޫ އެޕްލިކަ  ކުރިން  ފުރަތަމަ  ތި  ންޓްސްއަށް  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ދެމުން.  އެއްޗެއް  ވަލް  ވިދާޅުވި 

ފިލްޓަ ނުވިސްނޭ އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކޭސްއެއް  ކޮންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގިނަދުވަސްވާ  އި  ކޮށްފަރ.  އެންމެ 

 ދަނީ.  ކޭސްއެއް ހަމަ ނިންމަމުން މި
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ސާފުނުވެއޭ   އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑުމެންކުޑަކޮށް  ދެންނެވީމަ  އަޅުގަނޑު،  އަޅުގަނޑުމެން ނަސާފުކޮށްލަދޭނަން.  ށް 

ތިމަން މީހުން  ބައެއް  އެއީ  ޝަކުވާއެއް  ކުރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ރައްޔިތުން  ލީ  ނަމެންނާދާއިރާގެ  ފަހުން  ށްވުރެ 

ތިމަންނާ ހަމަޖެހިއްޖެއޭ.  ވެސް  މީހުންނަށް  މީހުން  ހިއެއްޗެލިޔުންތަކާ  މެން  ލާފައޭ. އެ  އެ ހަމަޖެހެނީ  ނައެއްކޮށް  ށް 

އެކަން   ގޮތަކަށް  އަވަސްކުރެވޭނެ  ގޮތަކަށް  ހަމަޖެހޭނެ  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ގުޅާލީމައޭ.  ލައްވާ  މީހަކު  ވަކި 

އަޅުގަނޑަ ހަމައެކަނި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޝަކުވާއަކީ  އެ  ކަންނޭނގެ ކަށްކޮށްދީބަލާށޭ.  ނޫން     .

މަޖިލީހުގެ ބޮޑަށް އެ ޝަކުވާ    ހާއެނީ. ދެން  އްސަ އޮންނާމެންބަރުންނަށް އެ ޝަކުވާ އައި  ވަރަށް ގިނަ  ރައްޔިތުން 

މަސައްކަތްކޮށްފަ އެތާނގައި  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  އޮތީމަ  ފަރާތަކަށްވެފައި  އައިއްސަ  އެޕީލް  އި  ހުރި  ޓެކްސް  އަދި 

ކުރިމަތިލާފަ ފަރާތަކަށްވާތީވެއި  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އެހެން  ،  އިން  އަޅުގަނޑުމެންއެކަން  ޝަކުވާ  ށް ނަހިނގިކަމުގެ 

  ތިއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަމަ ނޭނގޭ  ؟އެއްވެސް ވަރަކަށް ތިކޮޅަށް ހަމަ އެ ޝަކުވާ އައިއްސަ ނެތީތޯ  އިރުގައިއައި

ޚަދީޖާ    އި،ލިބިފަ  ށްކަމަށް ތި ވިދާޅުވަނީ. އެއްވެސް މިންވަރަކަށް، ހަމަ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ ޝަކުވާ ތި ފަރާތަ

 ؟ނެތީތޯއި  ޢީދުއަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އޭގެ ޝަކުވާއެއް އަޑުއިވިފަސަ

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

އެޕްލިކަންޓުން ބައެއްފަހަރު    ނަށްބައެއް  ގުޅަން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޑައިރެކްޓްކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅާލީމަ 

ބޭންކް  ،  މިސާލަކަށް.  މަޢުލޫމާތެއް  ކަމެއް،  ންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާޑޮކިއުމަންޓް ހަމަނުވެގެން އެހެންނޫނީ އެހެ

ވަދެ ފައިސާ  ގިނައިން  ވަރަށް  ފެނިދާނެފައި  ސްޓޭޓްމަންޓަކުން  މިހުއްޓާ  ހުރެއްޖެ.  ކަމެއް  އެހެންނޫނީ  ކަހަލަ  އްޔާ 

އޮވެއްޖެ  އާ އެލަވަންސް ވަރަށް  ގުޅޭ ސުވާލެއް  އަސްލު  ގުޅީމަ  މި ގުޅަނީ. އެހެން  ޑައިރެކްޓްކޮށް  އްޔާ އަޅުގަނޑުމެން 

ގިނަ ޝަކުވާތައް އަޑުއިވޭ. ހަމަ ތިވެސް އިވެމުންދާ ޝަކުވާއެއް. ދެން އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެން އެޕްލިކަންޓުންނަށް  

އެ ރަށު ބައެއް ރައްޔިތުން ހުރެދާނެ    ،މިސާލަކަށްއި ވެސް ދަންނަވަން މިހެންނޭ ކަންތައް ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފަ

ލާފަ ކައުންސިލުން  ހަމަ  ގިނަފަހަރު  ދެން  ލާފަ.  ކައުންސިލުންއި  އަވަހަށް  ވެސް.  އެއްކަލަ  ހުންނަނީ  ދުވަސްވީ   

ބުނޭ   ގުޅާލީމާ  އެޕްލިކެންޓުންނަށް  ދެން  ހުންނާނީ.  ކޮށްދީފައި  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ގޮތުން  އެހީވުމުގެ  މީހުންނަށް 

އެކަމަކު،  ތިމަންނަމެން   ހަތަރުހާހޭ.  ލިބެމުންދިޔައީ  އިންކަމް  ކުރިން  މީގެ  ތިމަންނަމެން  އިނގޭތޯ  މިސާލަކަށް 

ފަހަތަށް   އަނެއްކާ  ޖެހެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ޖަހާފަ.  ކަމަށް  ލިބޭ  ފަސްހާސް  އޮންނަނީ  މި  ކައުންސިލުން 
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ބުނާ   އެޕްލިކަންޓް  ހުށަހަޅަންޖެހެނީ  އެޕްލިކޭޝަން  އޮންނަނީ  ފޮނުވަން. އަސްލު  މި  ގޮތަށް. އެކަމަކު، ކައުންސިލުން 

ފަހަތަށް   ބައެއްފަހަރު  ލަސްވަމުންދާނެ.  ކަންތައްތަކާ  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ދީފަ.  މަޢުލޫމާތު  ގޮތަކަށް  އެހެން 

ބުދާރީ  ފޮނުވަން ވެސް ޖެހޭތީ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ވެސް އިވޭ. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅާލެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާ

 ވެސް ވަން މިކޮޅުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އަދި މަރުޙަބާ. ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޤާމަށް ޚަދީޖާ ހޮވަންވީ

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

ބަލާކަމަށް  އާދެ! މި މަޤާމަކީ އަޅުގަނޑު ޝައުޤުވެރިކަން ވެސް  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑަކީ  އަދި  މަޤާމެއް.  ހުރި 

ވީ   މި  ދެކޭތީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ފަރާތެއް  ޤާބިލު  އެކަމަށް  އަދި  ހަމަވާ  މަޤާމަށް ޝަރުތު  މި  އަހަރު    5ވަންޏާ 

މިސާލަކަށް އައިއްސައެއް  ތެރޭގައި  ޝަކުވާއެއް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  އުޅުނުއިރު  ގޮތުގައި  ވަޒީފާއެއްގެ   

ނޯންނާނެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެފައި ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ލޯޔަލްޓީ. ދެން ޕަރފޯމަންސަށް ބަލާއިރު  

އެހެން ހުންނާނީ.  ނިމިފައި  މަސައްކަތްކުރެވި  ވެސް  އަބަދު  މެންބަރެއްގެ  ޓާގެޓަށް  ބަލާއިރު  އެގޮތަށް  ވީމާ، 

އެ   އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  ނިންމަން  މައްސަލަތައް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  އަޅުގަނޑަށް  ހައިސިއްޔަތުން 

އަޅުގަނޑު   ހަމަވާތީ  ޝަރުތު  މެންބަރެއްގެ  ބަލާއިރު  ލޯޔަލްޓީއަށް  ނިންމުމާއި،  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުތަކުގެ 

 ނީ.  ހޮވަންޖެހެ

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް   އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގާނޫނީ ޓެކްސް  އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް މި ކުރަނީ 

ވަކީލުގެ   ގާނޫނީ  ވިސްނެނީ  މި  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ޢައްޔަންކުރުމަށް.  މީހަކު  ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  ގާނޫނީ 

މިން ކޮންމެވެސް  ވެސް  ގާނޫނުގައި  ބެހޭ  ކިޔެވުމުގެ  ޓެކްސްއާ  ވެސް،  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އަދި  ވަރެއް 
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ޓެކްސްއާ   ނުވަތަ  ގާނޫނަށް  ޓެކްސް  ތަޖުރިބާއެއްތޯ  ކަހަލަ  އޮންނާނެ. ކޮން  ތަޖުރިބާއެއް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ތެރޭގައި 

 ؟ ބެހޭ ގާނޫނުތަކާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވަނީ

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

ކްރިމިނަލް   އިނގޭތޯ.  މައްސަލަތަކުގައި  ސިވިލް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު 

މައްސަލަތައް ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކާ ހަމައަށް އަދި ނާދޭ.   މައްސަލައެއްގައި ނޯންނާނެ. އެކަމަކު، ޓެކްސްއާ ބެހޭ 

އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެ މައްސަލަތަކަށްވާތީ  ކަހަލަ  އެހެން  ދާންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ސިވިލް  އަންނަނީ  ބޮޑަށް  ންނަށް 

 ގޮތުން އެހާ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައެއް ނުހުންނާނެ.  އުޅެވިފައި ހުރި ދާއިރާއިން ޓެކްސްއާ ބެހޭ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓްރައިބިއުނަލްއެއް  ކީއްވެގެންތޯ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ހުއްޓާ،  ކޯޓު  ސިވިލް  މައްސަލަތައް  ކުރައްވަނީ ސިވިލް  ގަބޫލުފުޅު   

ހައި  އެގޮތަށް  ހަމަ  ޖެހެނީ    އަދި  މި  ހަދަން  ކޮންމެހެން  ޓްރައިބިއުނަލްއެއް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ހުއްޓާ  ވެސް  ކޯޓު 

 ؟ ކީއްވެގެން ކަމަށްތޯ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވަނީ

 

 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛާ 

ދެއްތޯ.   ކޯޓަށް  ސިވިލް  ދަނީ  މައްސަލައެއްހެން  ހުރިހާ  މަދަނީ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  މިސާލަކަށް، ސިވިލް 

ދެން ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތަކާ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އިސްތިސްނާ ވިޔަސް  

އިޖުރާ   ސިވިލް ގިނަވެފައި  މައްސަލަތައް  ދާ  ދައުލަތަށް  އަކޯޓަށް  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ތަފާތުވާތީ  ތްތައް 

ދެއްތޯ  ދަނީ  މި  ކޯޓަށް  ސިވިލް  ހޯދުމަށް  ފައިސާތަކެއް  އެ  ވާނަމަ،  ފައިސާތަކެއް  މަދަނީ  ؟ ދައްކަންޖެހޭ 

މުޅިން އިދާރީ މައްސަލަތަކުގައި. އެހެ ތަފާތުކޮށްލީމާ ސިވިލް ކޯޓަށް ވެސް  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މި ދަނީ  ންވީމާ، އެއީ 

އެ ދާއިރާއަށް ވަކިން ޚާއްޞަ   އަޅުގަނޑު ދެކެނީ  ކޯޓަށް ވެސް ލުއިވާނެ ކަމަށް  މަދުވެ ސިވިލް  މައްސަލަތައް  ދާ 

 ޓްރައިބިއުނަލްއެއް އޮތުމަކީ.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ގަބޫލު އެހެން  ނުވަތަ  ހަމަ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  ދައުލަތަށް  ނެގުމަކީ  ޓެކްސް  ދައުލަތަށް،  ކުރައްވަންތޯ  ފުޅު 

ކަމަކަށްވާތީ،   ގުޅުންހުރި  ދައުލަތާ  ގޮތުން  ފޭވަރކުރުމުގެ  ދައުލަތަށް  ކަމަކަށްވާތީ،  ކުރާ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ފައިސާ 

 ؟ އް ހަދައިގެން އުޅެނީ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވަންތޯމައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ޓަކައި ވަކި ޓްރައިބުނަލްއެ

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެގޮތަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއެއް ވެސް އޮވޭ. ޢާއިލާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއެއް ވެސް އޮވޭ.  

މަދަ އެކަހަލަ  ހަމަ  ޢާއިލާއާބެހޭ  ދެއްތޯއެކަމަކު،  ކޯޓަށް  ޢާއިލާއާބެހޭ  ދަނީ  މައްސަލަތައް  އެހެންވީމާ  ؟ ނީ 

 ޓްރައިބިއުނަލްއެކޭ ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން. ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓު.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓެކް މަޤާމަކަށް  ދައުލަތުގެ  ޚަދީޖާ  ގަބޫލުކުރަންވީ  ކީއްވެގެންތޯ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެޕީލް  ސް 

ދިޔައި ހުރެމަމެންބަރުކަމަށް  ވަޒީފާއެއްގައި  ދައުލަތުގެ  މައްސަލައެއްގައި  ނިންމަންޖެހޭ  ދެކޮޅަށް  ދައުލަތާ   ،  ،

 ؟ ދެކޮޅަށް ނިންމަފާނެ ކަމަށް ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންވީ ދައުލަތާމަޤާމެއްގައި ހުރެ 

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  . އްސަސާއެއް ނޫނެއް ނޫންތޯއަ އެއީ ދައުލަތުގެ މު  .ސަސާއެއް ނޫންތޯއައްކީ މިނިވަން މުއަޓެކްސްއެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

 އްސަސާއެއް.އަކީ މިނިވަން މުޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްސަސާއެއް ނޫނޭ.އަޅުވީ ދައުލަތުގެ މުދެންމެ ތި ވިދާ

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެއީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި އެގޮތަށް ލިޔެފައިވާތީ.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ؟ ޗެއްގައިތޯ އެހެން ލިޔެފައި އޮތީއްކޯ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިތޯ ނޫނީ ގާނޫނުގައިތޯ

 

 ޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަ

 އެ ދޭތިން ކޮންމެވެސް އެކައްޗެއްގައި. އަޅުގަނޑަށް ސީދާ ޕޮއިންޓް ހަނދާނެއް ނެތް.އަސްލު  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ،ނެތޭ  ހަނދާން ބުނީ.  ތި  ހަދައިގެން    އެގޮތަށް  އަމު،  ގަވާއިދެއް  ހަދައިގެން  ހަމަ  އްސަސާއެއް 

ގަބޫލުފުޅު  ކަމަށް  މިނިސްޓްރީ  ؟ ކުރައްވަނީތޯ  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  އިކޮނޮމިކް  މިސާލަކަށް  ހަދާލައިގެން  ގަވާއިދެއް 

  ތާ ދައުލަ އި، އޮފީހެއް އުފައްދައިގެން ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ނުވަތަ ދޭދޭ ފަރުދުންނާ  އިނގޭތޯ. ގަވާއިދެއް ހަދާލާފައި

މަދަނީ  މިސާލަކަށް  ހިނގާ  ނުވަތަ  ދޭތެރޭގައި  ބެލުމުގެ  މުޢާމަލާތާ  ވިޔަފާރީގެ    މުޢާމަލާތްތައް  މައްސަލަތައް  ގުޅޭ 

ބާރު ނުވަތަ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް  ،  އިޚުތިޔާރު  މިސާލަކަށް  ތެރެއިން  ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ  އެގޮތަށް  ބާރު  ގާނޫނީ 

 ؟ ކުރައްވަނީތޯ ދިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުހޯވެސް އްސަސާއަކަށް އަނުވަތަ އެހެން މު

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  ގަވާއިދުތައް ހަދާފައި  އި،  ދައުލަތުން އެހެން އެގޮތަށް ގާނޫނުތަކާ ،  އްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށެއް ނޫން. އެކަމަކުއަމު

ދެއްތޯ ރަނގަޅަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް  ގިނަފަހަރު  ފައިދާވާ  ރައްޔި  ،ނެރެނީ  ރައްޔިތުންނަށް  މަންފާއަކަށް  ތުންނަށް 

އެންމެ ފައިދާވާ    އެހެންނޫނީ އެއީ   . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެއީ އެކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނަމަކަށްގޮތަ

 ކުރިއަށް ގެންދަންވީ.ހަމަ  ރަނގަޅު ގޮތްނަމަ އެހެން ހަދައިގެން ގޮތްނަމަ، 

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ 

  ކޮންތާކު ؟ ޗެއްތޯއް. އެއީ ކޯ މި ބުނަނީ  ދައުލަތެއްގެ ވާހަކަ،  ޤުވެރިވާ ކަހަލަ ބަހެއްގެ ވާހަކައުވަރަށް އަޅުގަނޑު ޝަ

އަޅުގަނޑަށް،  ؟ ދައުލަތަކީ  އެއްޗެއްތޯ  އޮތް ދައުލަތެއްތޯދައްކާލަބަލަ  އޮތް  ކިހިނެއް  ދަ؟ ކޮންތާކު  އުލަތް  ކޮންތާކުތޯ 

 ؟ ގެ ވާހަކަތޯތި ވިދާޅުވި ދައުލަތް އެއީ ކޮންތާކު އޮތް އެއްޗެއް ؟ އޮތީ

 

 : އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން
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 ؟ މަންޓް ނޫންތޯން ގަވަރކީދައުލަތަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަވަރ މާއެހެންވީމަ  މަންޓް  ންއެހެންވީމާ،  ޞާލިޙަކީ  އޭގެ  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ތި  އެއީ  ނައަކީ  ދައުލަތޭތޯ 

 ؟ވިދާޅުވަނީ

 

 : އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެންނެވީ މި  ނޫން  އެގޮތަކަށް  މު  .ނޫނޭ  ހުރިހާ  މި  މާނަކުރަނީ  މި  ހިންގާ  އަދައުލަތް  އެއްކޮށްގެން  އްސަސާއެއް 

 މަންޓަށް އަސްލު. ންގަވަރ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ 

ބޭރުން ހެދިފައިވާ އެއްޗެއްތޯ ޗެއްތޯ  އްކޯ؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެހެންވީމާ ދައުލަތުގެ ބައެއްތޯ ނުވަތަ ދައުލަތުން 

 ؟ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބާރު ހަމަ.   އީ ތިން ބާރުން އެއްއެ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫއަދި   ނުވަދެއެއް  ތެރެއަށް  މަޖިލީސަރުކާރު  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހެއްންތޯ  އެހެންވީމާ،  އާއި،  . 

 ؟ލަނީ ތި  ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ތެރެއަށް؟ ކޮން ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނާ

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންތައް   ގޮތަކަށް  ވަކި  އޮންނަނީކުރަން  ގާނޫނުގައި  ޢައްޔަން.  މި  މެންބަރުން  ކުރުމުގައި  އެހެންވީމާ، 

ތިން ބާރު ވަކިވެފައި  މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަން ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕާލަމެންޓަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން  

ވެސް   ފަރާތްތަކެއް  ހުރިހާ  ބާރުން  ތިން  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އެންމެ  ރަނގަޅުގޮތަކަށް  އެންމެ  ހުރިހާ  އޮތީމާ 

 ކަމަށް ދެކެނީ.ވެގެން ނގަޅުގޮތަކަށް ނަތީޖާ މި ނިކުންނަނީ. އެހެންއެއްވެގެން މަސައްކަތްކުރީމާ ރަ
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 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މީރާއަކީ ދައުލަތްތޯ

 

 : އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އްސަސާއެއް.އައެއީ މިނިވަން މު 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައި

 ؟އެސް.ޓީ.އޯއަކީ

 

 : އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 މަންޓް.ންއެއީ ހާފް ގަވަރ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫން. މިސާލަކަށްއެހާފް ހީވަނީ  ،  އް  އަޅުގަނޑަށް  މޭޖަރ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރ އޮންނަނީ  ހަމަ  އެސް.ޓީ.އޯގެ  އަދިވެސް 

 ؟ އެއީ  ޗެއްތޯ އްސަރުކާރުގައިހެން އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ކޯ

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕަސަ ވަރަކަށް  ސިކްސްޓީ  ގޮތުގައި  ހަނދާންވާ  ދައުލަތަށްއަޅުގަނޑު  މިންވަރެއް  ކޮންމެވެސް  ދެން  ދޭ.  އެބަ    ންޓް. 

 ދެއްތޯ.  ޕްރައިވެޓްކޮށްއަނެއްބައި ދަނީ ވަކިން 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދައުލަތަށްތޯ  އެސް.ޓީ.އޯ  ގައި ކްލެސިފައިކުރާއިރު،  އެހެންވީމާ ކޯ  ،ސަރުކާރަށްތޯ،  ވާނީ  ޗަކަށްތޯ  އްކުންފުންޏަކަށްތޯ 

 ؟ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި އެސް.ޓީ.އޯ ހިމެނޭނެތޯ؟ ނީވާ

 

 ޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީ
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 އްސަސާއެއް. ވަކިން އޮންނަ ކޮމްޕެނީއެއް. އަދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެ. އެއީ ވެސް އަނެއްކާ މިނިވަން މު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ސިވިލް މައްސަލަތަކުގައި ދާ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެއްވި. ކިހާ މައްސަލައެއްގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ދެވިފައި ހުންނާނެތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު  

ބަލާއިރު   ފަންސާސް  2017ކައުންޓަރއަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ހަމައަށް  މައްސަލަތަކުގައި    ،އާ  ވަރަކަށް  ފަސްދޮޅަސް 

ތަންކޮޅެއް މަދުން    ދެން  ގުޅިގެން  މާސްޓަރސްއަށް ކިޔެވުމަށާ.  ސޮރީ!،  ވާނީ. ދެން އޭގެ ފަހުން ޑިގްރީއަށް  ދެވިފައި

  ކިޔަވަމުންދާތީވެ.  ފަހުން ކޭސްތައް ނަގަމުންދިޔައީ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްކި.   ވާހަކަ  ބާރުގެ  ކޯ މި  ތިން  ބާރަކީ އެއީ  ފާހަގަކުރެއްވީއްތިން  ކުޑަކޮށް  ؟ ޗެއްތޯ ތި  ވެސް އޭތި  އަޅުގަނޑަށް 

 ؟ކޯއްޗެއްތޯ މިއީ  ން ބާރަކީތިމި ބޭނުންވާތީ. ތިން ބާރުގެ ވާހަކަދެއްކީމަ. ކޮބައިތޯ ހަމަ ސާފުކޮށްލަން 

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރީ ދެން ޕްރެޒިޑެންޓް އެއީ. ޝިއަންޓް، ޖުޑީމަޕާލި

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ޗެއްގެ ތިން ބާރެއްތޯއް އެއީ ކޯ، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ
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 ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛާ 

 ދައުލަތެއް ހިންގުމުގެ ގޮތުން ކަންތައްތައް ނިންމެވުމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެ ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަ ކަމަށް.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުއްލި ޑިގްރީ ނިންމެވީ  ކަމަށް  އް ލޯ  މިޔާއިން  މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެންނަން  އޮތީ. ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ލޯ    އިން 

 ؟ ކޮންކޮން ބައިތަކެއްތޯ ޖުމުލަކޮށް ކިޔަވައިދެނީއި އޭގަ  ގައި ކިޔަވައިދިންއިރު

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު އެހާ ބޮޑަކަށް ހަނދާނެއް ނެތް.  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ 

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ލޯގައި ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  

ނިމުނުއިރު   އުޅެނީ  ނަތީޖާތައް  ކިހިނެއްތޯ  ލޯގައި  ކޮންސްޓިޓުޝަނަލް  އެކީގައި.  ވެސް  އޮތީމައާ  ކުރިމަތިލާފައި 

 ؟އެގޮތަށް ލިބިފައިވަނީކޯއްޗެއްތޯ ކްރެޑިޓް، ޑީ.އެން، އެޗް.ޑީ އާންމުކޮށް ޕީ.ޕީ، 

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޑީ.އެން ހަނދާންވަނީ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިތުރު ސުވާލެއް ނެތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  މިހާރު  ޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  އާދެ! ޝުކުރިއް 

 ޒަރީރަށް.
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 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން  ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ ފުރުޞަތު މި ހޯދީ.  ހަމަ  އަދިވެސް  އިނގޭތޯ.    ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާއަޅުގަނޑުގެ   ސުވާލު  ޓެކްސްގެ  މިއީ  ފަހު  ނަގަނީ  ވަރަށް  . އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މި  ބޮޑުބައެއް 

ދެ ބައެއް.    މެނޭއެބަ ހިލިބޭ ޕްރޮފިޓުން. އިނގޭތޯ. ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފިޓް ތެރޭގައި  އެ  ވިޔަފާރިކޮށްގެން އެ ވިޔަފާރިން  

ކޮބައިތޯ ގްރޮސް  ؟ އަދި ނެޓް ޕްރޮފިޓް. ކޮބައިތޯ މި ދެ ޕްރޮފިޓްގެ ތަފާތަކީ  އެއް ބަޔަކަށް އެބަ ކިޔާ ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް

 ؟ކޮބައިތޯ ވިޔަފާރީގެ ނެޓް ޕްރޮފިޓަކީ ،ޕްރޮފިޓަކީ

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު. ނެޓް ޕްރޮފިޓަކީ އެ ފަރާތަށް އަސްލު ލިބުނު މިންވަރު.  ގްރޮސް ޕްރޮފިޓަކީ އަސްލު އެ ފަރާތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުންފުޅުނުވެ  ނިންމަވާލަން  ސުވާލުކުރެވޭތީ  ގިނަ  ތަންކޮޅެއް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ    އަޅުގަނޑަށް 

ހެން މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް ނިންމަވާލެއްވީއޭ. އިއްޒަތްތެރި އެ 

އިންޓަ އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  އެޕީލް  ރވަކިވެލާނަން  ޓެކްސް  ނިމުނީ  މި  ވިއުކޮށް 

އިންޓަ ބޭފުޅުންނާ  ހަތަރު  ކެނޑިޑޭޓުންގެ  ފޮނުއްވާފައިވާ  މިރޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ނިމުނީ.  ވޯޓަށް  ވިއުކޮށް  ހާރު 

އިންޓަ  ފުރަތަމަ  ތަރުތީބުން.  ދަންނަވާނީ. ރދަންނަވާލަނީ  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  ފެށިގެން  ބޭފުޅާއިން  ވިއުކުރެވުނު 

އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ މި ކޮމިޓީން ފާސްވާ ނަމެއްގެ ގޮތުގައާއި އަދި ތަޅުމަށް ފޮނުވާ ނަންފުޅެއްގެ ގޮތުގައި  

ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ.    ވޯޓަށް  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  އޮތް ނަންފުޅުން  ފުރަތަމަ  ހަމަ  އެންމެ ފުރަތަމަ 

އަނޫ ޙައްވާ  އަލްއުސްތާޛާ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އިންޓަސާފުރަތަމަ  ފުރަތަމަ  ނަން  ރ.  ބޭފުޅާގެ  ކުރެވުނު  ވިއު 

ކުރުމަށް މި ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ކަމަށް. އަދި  ޢައްޔަންކޮމިޓީން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް  

ލީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މި ނަންފުޅު އިތަޅުމަށް ފޮނުއްވަވާ ނަންފުޅަކީ އެ ނަންފުޅު ކަމަށް ވޯޓަށް މި ދަންނަވަ

ޢީމްގެ ނަންފުޅު  ދެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަ.  މި ދެންނެވި ގޮތަކަށް ވޯޓުން ފާހެއްނުވި

ނަންފުޅު  އެ  ތަޅުމަށް  އަދި  ފާސްކުރުމަށް  ޢައްޔަނުކުރުމަށް  މަޤާމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ކޮމިޓީން  މި 

ދަންނަވާލި ނަންފުޅު  މި  އާދެ! ދެންމެ    .ވުމަށް. އެއީ ދެވަނައަށް އޮތްއްފޮނު ނަޢީމްގެ  އަލްއުސްތާޛާ  ވޯޓަށް  ޚަދީޖާ 
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ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ   10ނަންފުޅު   އެ   9  ކޮމިޓީން  މި  ފާސްވީ  ވޯޓުން  އެޕީލް    މެންބަރުންގެ  ޓެކްސް  ބޭފުޅާ 

ޢައްޔަން ނަންފުޅަކީ   މަށްކުރުޓްރައިބިއުނަލަށް  އޮތް  ދެން  ފޮނުވުމަށް.  ނަންފުޅު  އެ  ތަޅުމަށް  އަދި  ކަމަށް  ފެންނަ 

ފޮ ތަޅުމަށް  އަދި  މި ކޮމިޓީން އެ ނަން ފާސްކޮށް  ޠޫލާ.  މަރިޔަމް  މި ދަންނަވަ އަލްއުސްތާޛާ  ލީ.  އިނުވުމަށް ވޯޓަށް 

އެ ނަންފުޅު   އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ސަޢީދުގެ ނަންފުޅު މި ކޮމިޓީން  ލަނީ  ފާހެއްނުވި. ދެން ދަންނަވާ މި  އެގޮތަކަށް 

ޢައްޔަން މަޤާމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އެޕީލް  ފޮނުވުމަށް.  ޓެކްސް  ތަޅުމަށް  އަދި  ފާސްކުރުމަށް  ކަމަށް  ފެންނަ  ކުރުމަށް 

ވިއުކޮށް ނިމުނު ބޭބޭފުޅުންގެ  ރއެގޮތަކަށް ފާހެއްނުވި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި އިންޓަ ވެސް  މި ނަންފުޅު  އާދެ!  

ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވި ނަންފުޅަކީ  ތެރެއިން މި ކޮމިޓީއަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން

އަދި އެ ނަންފުޅު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ތަޅުމަށް ފޮނުވާ ގޮތަށް ނިމުނީ.  އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ނަންފުޅު.  

މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އިތުރު    ނަށް މިހާހިސާބުން  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ  ދަންނަވަން.  ނޯޓެއްގެ  ޝުކުރު 

ތި  އަޅުގަނޑު  ތަންކޮޅެއް  މައްސަލައެއްގެ  އެހެން  ހިއްސާކޮށްލާ  ސިފައިގައި  ވަކީލު  ބޭފުޅުންނަށް  ގާނޫނީ  އެއީ  ނަން. 

ޢަބްދު ސިޓީފުޅެއް.    ލްޙަކީމްއަލްއުސްތާޛު  ފޮނުވާފައިވާ  ރަޝާދު  ރައީސްއާ އެއީ  މުޙައްމަދު    މަޖިލީހުގެ 

ރައީސް މި  ގެ  ސް މަޖިލި  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކަމެއް ހިއްސާކޮށްލެއްވުމަށް. އެހެންނަމަވެސް،

ފޮނު ސިޓީ  އެ  އެއެހެންވީމާ،  ވާފައިވަނީ.  އްކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީން  މި  ބައްދަލުކޮ  އަޅުގަނޑުމެން    ށްލަން ބޭފުޅާއާ 

   .ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނިންމަވާ ތިގައި މެދު އެކަމާ ކަމަށް ވަނީނަމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

ބައްދަލުކުރަން ބޭފުޅާއާ  ވިދާޅުވި  އެ  މުޤައްރިރު  ދެންމެ  ހުށަހަޅަން  ރަޝާދުއާ    ލްޙަކީމްޢަބްދު   ،އަޅުގަނޑު 

 މުޤައްރިރު.   އްވަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެ ދެންމެ  އައުމާއެކުއާދެ!  ބޭފުޅުގައިޅުމެއް  އެހެން  އަދި  ބޭފުޅާއާވެ  ނުކުރާތީ އިޢުތިރާޟް  ން  އަޅުގަނޑު    މި 

ބޭފުޅުން ވެސް   އިތުރު އެހެން  ބައްދަލުކުރާނަން. އަދި އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބައްދަލުވުމުގައި 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް. މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ އިނގޭތޯ.  

 

_______________ 
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