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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 22`. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުމަކީ 

އިން، ތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަަކނޑިީތމު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ؛އަކީ ވުން. މި ބައްަދލުވުމުގެ ހާޒިރީ އްދަލު ވަނަ ބަ

އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވަޙީދު. އަދި  ލީ މަޢުރޫފް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަ

ން. ކޮމިޓީގައި ަބއިވެިރަވޑަިއަގންނަވާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ ގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުސެފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

ން. މި ބައްދަލުވުމުެގ ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަ 22 ،އަޅުަގނޑު މި ބައްދަލުވުމަށްވެސް މެންބަރުންނަށް 

އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ މި ،ައކީ މީރާގެ ބޯޑަށް އެޖެންޑާ

ންފުޅުތައް ފޮނުވާފަ. އަށް ދިރާސާކުރުމަށް ނައޮތީ މި ކޮމިޓީ މި ނަންފުޅުތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުންފޮނުވާފައިވާ 

ނޑުމެން މިއަދު މި ބައްަދލުވުމުަގއި އެޖެންާޑކުރެވިަފއި ، އެހެންވީމާ އެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ައޅުގަ

އަްށ މި ކޮމިޓީނަންފުޅުތަުކގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ނެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްވިގަންނަވާ ނިގަވޑައި އޮތީ. އެ މި

ެވސް  ނަންފުޅު 6އިން ައޅުަގނޑުމެްނ މި ރެ ނަންފުެޅއް. އޭގެތެ 6މި މަސައްކަތަށް ލިބިފައި މި ވަނީ 

އްމު ުއސޫލުގެ މަތީން ވަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީާމ، އާ ޮފނު ތަޅުމަށް މަށްފަހު ރިޕޯޓެއް ެއކުލަަވއިލައި ދިރާސާކުރެްއވު

 ،ބެހޭ މުައއްސަސާތަކުްނ މަޢުލޫމާތު އެއްކުަރއްަވއި  އަޅުަގނޑުމެން މި ނަންފުޅުތަްއ ދިރާސާކުރުމުަގއި ސަުރކާރުެގ ކަމާ

 ކޮންމެެވސް  ކިަވކިންއެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ވަ އަދި އެއަށްފަހުަގއި  ،އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ެވސް ދިރާސާކުރަްއވައި 

ންކުރަްއވާފައި ވަނީ. ވަރަކަށް ސުވާުލކުރަްއވަިއ ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަަވިއ ދިރާސާކުރުމުަގއި މިހާތަނަށް ބޭނު

 އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް، ން މި ފަށައިގަންނަނީ. އެހެންވީމާެއ  މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެ ވެސް  މިއަދު، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ަފއި އޮތް ެމންބަރަށް ދަންނަވާލާއަޅުަގނޑު ދަންނަވައި ފުރަތަމަ ލަން،ދަންނަވާ ލަން. ވީހާވެސް ކުރުކޮށް އަުޅގަ

ވީާހވެްސ ކުރުކުރުކޮށް ގެންދެވުްނ ވަރަށް ބޭނުންތެރި. ދެން  ގަޅީ. އަިދ މަޑުކޮށްލައްވާ!ގެންދެިވއްޔާ ރަނ

އްމުކޮްށ އާ ދަންނަވާފަ. އެހެރީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  މިނެޓު ލާފައިވިއްަސކަށް  ،ހަމަ ދިހަވަރަކަށް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ގެންދެވުން ވަރަްށ  ؛ވީާހވެސް ކުުރކޮށް ގެްނދެވިްއޔާ، ދިގުަލއިގެންދޭ. އެހެްނވީމާވަރަށް  ވެސް ފަހަރަކު ހަމަ ކޮންމެ

 އިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަމުގައި ދަންނަވަން. އިްއޒަ މުހިއްމު

 

ނޑިތީމު ދާ  އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ

 އް ުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ ީސވީ އަށްޑަށް ަޢއްޔަންކުރުމަށް ނަންފުޅުތައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. މީރާގެ ބޯ

އަޙްމަދު ފާއިުޒ ، ކުެރވޭ ެއއް ބޭފުޅަކުށް ފާހަގަވެްސ އަޅުަގނޑަޭރގައި އަޅުަގނޑަށް ހަމަަގއިމު ބަލައިލާއިުރގައި ޭއގެތެ

މިހާރުވެސް މީރާގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. މި ބޭފުޅަކީ އަކީ، އަސްރަފީހިޔާ. މީނަ /މާވަށު މުޙައްމަދު ލ.

ނޑު ެއއް މުގައި ންބަރުކަވެސް މިހާރު މެ ނޫން އެހެން ބޭފުޅަކު މިކަމަކަްށ އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ  ދެން އަޅުގަ
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ފެންނަ މޫނަކަްށ ގިނައިން ތަނުން ވަަރށް  ފާިއޒު ނޫން. ފާއިޒު މި އިއޮތްތޯ އައިސްފަ އެބަ ހުންނެވި ބޭފުޅެއްެގ ނަންފުޅު

ބޭފުޅުން. އާދެ! އެ ދެ ބޭފުޅުންނާ  އެ ދެ !އާދެ .އި ފާއިޒާޙަސަން ވަޙީދާ  ވާތީ. އެހެން ބޭފުޅަކު އެބައޮްތތޯ އައިސްފަ؟

މީރާެގ ގާނޫުނގެ ގާނޫނުގެ، ބެހޭ  މީާރއާ ،ގާނޫުނގެމި ްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ. ގޮތުން ައޅުަގނުޑ އެ  ބެހޭ

 މުއްދަަތކީ ފަސް  އްޔަްނކުރެޭވ މެންބަރަކުގެޢަ ވަަނ މާއްދާެގ )ކ(ގައި މި އޮންނަ ގޮުތން ބޯޑަށް 4މެންބަރު 

މެންބަރެއް ފިޔަަވއި އެހެން ކޮންމެ ދުވަސް. އަެނއްކާ އެ ގާނޫނުގެ ފަސްވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ އަހަރު

މިހާރުގެ ، ގާނޫނުަގއި މި ބުނަނީ. އެހެންވީމާްއޔަންކުެރވިާދނެ މެންބަރެކޭ ލުން އިތުރު ަދުއރަކަށް ބޯޑަށް ޢަމެންބަރަކީ އަ

 މި  ތަާކއި ެއ ބޭފުޅުންގެ ފެންވަރާ،ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުގައި ތިްއބެވި ދެ ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅު

ްއޔަންކުަރއްވަްނ ޅުން އަނެއްކާ ޢައެ ދެ ބޭފު، ުޅަގނޑުމެން ވަނީ ކުރިން ބަލާފަ. އެހެންވީމާކަންތައްތައް ހުރި ގޮތް އަ

ޮބޑު އިންަޓވިުއއެްއ އޮންނާނެ  ކުރާނެ މާ އެ ބޭފުޅުންނާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވީމަ  ފެނިވަޑަިއގަންނަަވިއގެން

ެއ މަދު ާފއިާޒއި ޙަސަން ވަޙީދާ ދެ ޭބފުޅުންނަކީ ކޮމިޓީން ހަމަ އަޙް . އެހެންވީމާ،ައޅުަގނޑަކަްށ ނުފެނޭކަމަކަށް 

ުތރު ސުވާލުތަެކއް ކުރުމަާކ އި އި އިހްތިރާމެއް ޮގތުން ބައްދަލުކުރަްއވާފަ ދެން ވަަޑިއގެން ތިއްބެިވއްޔާ  ؛ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުމެން އެ  ދެ ނުލައި  ޝުކުިރއްޔާ.ދަންނަވަން.  ބޭފުޅުން އެޕްރޫވުކުރަން ފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް އިްއޒަތް

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ދެންމެ  ނޑަށްއަ  ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންކަ ވެސް ފެންނަނީ  ޅުގަ

ނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަމުން އައި ގޮަތށް ހަމަ މިއަދު އެއީ މި ދެ  ދާން.އަށްގޮތަްށ ކުރިއެވެސް  ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ ހަމަ ކުރުކޮށް ، ތިއްެބިވ ދެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާަވގުތު  މި އިބޭފުޅުންނަކީ ތި ވިދާުޅވި ފަދަިއން ބޯޑުގަ  ެއ އަުޅގަ

 ޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަ އިވެސް ދެންމެގަ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ ތްތެރި ހަމަ ކަ

ކަމަށް  އްކަްތކުރަމުންެގންދަވާ ދެ މެންބަރުންމަސައެ ދެ ބޭުފޅުންނަކީ  ،އިން އެ ވިާދޅުވިހެންމެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަ

ގިނަ  ވެސް އެ ދެ މެންބަރުންގެ ނަން އަނެއްކާވެސް ހަމަ އެ ބޯޑަށް ލުމަށް އައިސްފަިއވާީތވެ މާއި، އަނެއްކާ ވެފަ
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ީތވެ ފަިއވާަކށް އެ ބޭފުޅުންނަށް މިތަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ިކޔާގޮތަ ވީހާވެސް ކުރު ،ސުވާލުތަެކއް ެއ ބޭފުޅުންނާ ނުކޮށް

ނޑު ގޮތަކަ ވީހާވެސް ކުރު  ޝުކުރިްއޔާ.  ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ވެސް އެދޭ ކަެމއް ށް އެކަްނ ނިންމައިދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެއްހެންނުކުތާއަކީ ވަަރށް މުހިއްމު ޅުަގނަޑށް މިހާރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެ ނެންެގވި ނުކުތާ އަ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ

ކަމަށް  މި، ސާފުކޮށްދެްއަވއިފި. އެހެންވީމާ ގޮތުން އެކަން އޮްތ ގޮތް ވެސް އެ އިޝަރާްތކުެރއްވި ނުކުާތަގއި ގާނޫނީ މި

ނުޑމެން އެންމެން އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް އެބަ އިން ޚިޔާލު އެއްގޮތްހެން. ޢަލީ ޙުސަ ވެސް ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނ، އޮތްތޯ؟ ނެތް ދެއްތޯ. އެހެންީވމާ  އިތުރު މާ  .ވީހާެވސް ކުރުޮކށް ނިންމާލަން ޑުމެން ހަމަ ބަްއދަލުކޮށްލާފައިއަުޅގަ

ނަޑކަށް ވެ އި ތަނުގަ . އެ ބޭފުޅުންނަކީ މިހާރުވެސް އެސް ހިއެއްުނވޭ އޮންނަންޖެހޭނެހެނެއްބޮޑު އިންޓަިވއުެއއް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ސް އަިއސްފަ. ވެ އޮތީ ަނންފުޅު އަލުން އަނބުރާ އެ، ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ 

ްނ އަްށ އެހެނޫންތޯ. ފާިއޒަށް ަދންނަވާލީ ކޮމިޓީކީ އެހެންވެްސ ފަރިތަ ރަހުމަތްތެރި މޫނެއް ފާއިޒަ  ދެން އެންމެން

 މީރާ ބޯޑަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެޭރގައި  ހައިސިއްޔަަތކުން. ދަންނަވާލީ 

މި ނަންފުޅުތައް ، އެެހންވީމާ އެ ބޯުޑގަިއ ހުންނެވީ.ނަން. މިހާރުވެްސ  އެބަ ާފއިުޒގެހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ނޑުމެންނަށް ވަދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތުަގިއ ކޮމިޓީން ދަންނަ އިލީ. ދެން ކޮމިޓީން މިހާރު އެއްބަސްވުމަކަށް އަުޅގަ

 ެއްއވެސްވެސް،  އަދި ގާނޫީނ ގޮތުން ،އެއްކޮށް  ވުމާ ބޭފުޅަކަށް  މިހާރުވެސް ބޯޑުަގއި ހުންނެވި ،އާދެވިފައި އޮތީ

ނޑުމެން  ތަންދޭތީއާގަާވއިދުތައް ެވސް  ،މައްސަލަެއއް ެލއް ގިނަ ސުވާ މާ އިތުރަށްއެްއކޮށް ނެުތމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

ފުޅު ފޮނުއްވުމާ ގުިޅގެްނ ްއސާކޮށްލަްއވަން ދެވަނަ ދައުަރކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަނންހި ފާއިޒު ކޮމިޓީއާ، ނުކޮށް

ސުވާލެއް ކަމަށް ވަނީ. ބޮޑު  މާ ހަމަ އެްއވެސް ކަެމއް އޮތިްއޔާ ެއ ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ައޅުަގނޑުމެން މިކޮޅުން

 ފާިއޒަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވަން.، އެހެންވީމާ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ފާއިޒު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށް ކޮމިީޓގެ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު. ލާނަން އަޅުަގނުޑ މެންބަރުން. އަުޅގަ

ކުރާެނ  ައޅުަގނޑުކުރިއަށް އޮތް ދުަވސްތަކުަގއި  ،ނަމަ ދެން ގޮސް އަޅުަގނޑު މި ޯބޑަށް ހޮިވއްޖެ ށާއިތަޢާރުފުވެލާ

ނަޑކީ އަޙްމަދުބްރީފިން ކުަޑޮކށް މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ފާިއުޒ މުޙައްމަދު، ލ. މާވަށް /  އެއް ދޭން. އާދެ! އަުޅގަ

މަދިއްޔާ ސްކޫލުން ސެކަންޑަީރ ފަހުން އަޙް އި،ރީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފަައޅުަގނޑު ރަށު ސްކޫލުން ޕްރައިމަ. ގެއަސްރަފީ

 ،ސީ.ެއޗް.އެސް.ސީން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އެިޑއުކޭޝަންލީމު ހާސިލުކުރީ. އެއަށްފަހު ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ތަޢު

 ،ރީ ހާސިލުކުރުމަށްފަހުފުރަތަމަ ޑިގު އިދުވަހު މެލޭޝިއާގަ ހަތަރު އިވިލާ ފައުންޑޭަޝނުން ލިބުނު ކޯހެއްގަ އަޅުަގނޑަށް
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ނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކާ މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްއަެނއް ،މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އަދި ކުަޑކޮށް އިއޭގެފަހުގަ 

ވެސް ައޅުަގނޑު ފުރަތަަމ  އި ީރގަނޑު މާސްޓަރސް ިޑގްންސް ދާއިރާއިން އަޅުަގނޑު މޭޖަރވީ. ދެން އަުޅގަ ފައިނޭ

ނޑު މިހާރު ޔޫ.ކޭގެފާްސވެފައި ވަނީ. ދެން އެއަ އިދަރަޖައިގަ ެއކައުންޓިންގ، އޭ.ސީ.ސީ.އޭެގ  ޓްަފއިޑްސެ ށްފަހު އަުޅގަ

ނުޑ މިހާރު  ޕޭޕަރު 3ބާކީ  ،ނިމިޕޭޕަރު  11ޕޭޕަރުެގ ތެރެއިން މިހާުރ  14  ަގއި އިދާރާ މަޖިލީހުގެއިނީ. ދެން އަުޅގަ

 ގެއަދި އެޗް.އާރު.ޕެނަލް ބަރެއް.ތަނުގެ ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެން މި ،ޮކމިޓީތަކުގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން

ަވނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  17މިދިަޔ ދަުއރުން ފެށިގެން، މިދިޔަ  އިގަ އަުޅަގނޑަކީ ާރއްޖޭ އިތުރަށްރެއް. ޭއގެމެންބަ

ވެސް އަިދ  ގޮތުން ކުރި ހުރިހާ ޓެކްސް ގާނޫނެއް ފާސްކުރިއިުރގައި ައޅުަގނޑު އިދާރީފެށިގެން މިހާތަނަށް ފާސް

މީހަކަްށ އެްއކޮށް އެންމެ އިސްބޭފުޅުންނާ ތަނުގެ ެއހެން ޓެކްނިކަލް އަދި މި ،ވެސް އެހީތެރިވުމާއި ތުންޓެކްނިކަލް ގޮ

ޕޯޓު އެކުލަވަިއލުމުގައި ވެސް އަޅުަގނުޑ ދުވަހުގެ ބަޖެޓު ރިޕޯޓު ރިހުރީ. ޭއގެތެރޭަގއި ތިން އަހަރު އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން މި އަހަރު އަޅު ނަމަ،  ފަސްއަހަރަށް ހޮިވއްޖެ ގެމަސައްކަތްކޮށްަފއިވާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް އޮތް މީރާ ގަ

 ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށްއަށް. ދެން އޭގެ  2019އިން  2015 މީރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކު ޕްލޭން އިނިންމާފަންނާނެ އޮ

ކަހަލަ ބޫލުކުރާ ބައެއް ގަ އްޖެައށް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީންއިން ރާފޯކަސް މި ކުރަނީ ޓެކްސްގެ ދާއިރާ  މިހާރު

ހަމަ ކަހަލަ ކޯސްަތއް ހިންގަން. ދެން އޭތި  ަބިއވެރިެވވޭ ގޮތަްށ ބައެއްއެއަށް ވެްސ  އްމުންނަށްކިެޔވުން، އާ 

އޭގެތެރެއިން މީރާ ބޯޑުން ނިންމަންޖެހޭ ސައްކަތް ފަށަންޖެހެނީ. ން ހަމަ މައޮތީ. ދެ އިގާތްަގނޑަކަށް މިހާރު ނިމިފަ

ނޑު ޭއގެއެއާއެްއކޮށް ގަާވއިދުތައް އެކުަލވައިލަމުން މި ދަނީ. ދެން ހަމައުސޫލުތަާކއި  އިތުރުން ދެން އަޅުގަ

 އަދަބުތައް ވެސް؛ ނާ އަދި މަދަނީ މަނޫނުގެ ދަުށން ވަރަށް ބޮޑެތި ޖޫރި ގާ ގެޓެކްސް ސައްކަތްކުރާނަން މިހާރު އަސްލުމަ

 ނަށްޮގތުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ބޫުލކުރާއާދޭ.! ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ގަ އެބަ އަދަބުތަކާއި ޖިނާޢީ އަދަބުތައް މަދަނީ

ނޑުމެްނެގ  ދިނުކުރެވެީނ. އަބޮޑަށް އަދިވެސް ހޭލުންތެރި އިހުމާލުެވވެނީުނވަތަ ެއއަށް ޓެކްސް ނުދެއްކި  އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން އިއޮންނަ ގޮތުން ހަމަ ފަހުގަޑީގަ ގެ ކަންތައްމުޖުތަމަޢު މި  ވެސް ކަމެއް ކޮށްލަން ހަމަ އަޅުގަ

 ،ގޮތުން ނަމަވެސް ގެއެއް ިޑުއކޭޝަން ތެރެއަށް އަދި މާއްދާރާއްޖޭގެ ސެކަންޑަރީ އެ، މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންވީމާ 

މެވެސް މިންވަރަކަށް މުހިއްމު ބައިތަްއ ކޮން ގޮތުން ނަމަވެސް ޓެކްްސގެ، ޓެކްސް ގެނުވަތަ އަދި މާއްދާގެ ޓޮޕިކެއް 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާަނން. ދެން އޭގެއިތުރުން ހިމެނޭތޯ ތެރޭގައި މުޤައްރަރު  ،ައކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަމީރާައޅުގަ

އި އްގެ ގޮުތގަ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެ އަދި މުޖުތަމަޢަށް ގަބޫލުކުރެވޭ، އަދި ހަމަހަމަކަމާ އެކު ޓެކްސް ނަގަމުންދާ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާަނން އަބަދުވެސް.  މަސައްކަުތގައި ދެމިއޮތުމަށް  .އިނގޭތޯ ޝުކުިރއްޔާ އާދެ،ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ހީަވނީ އިތުރު އެހެން ބޭފުޅަކު؛ އަޅުަގނޑަށް )ަވގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ. ންޢަލީ ޙުސައި

ނެތް ކަމަށް ނިންމާފަ. ތީ ައޅުަގނޑުެމން އިތުރަށް ސުވާުލކުރުމަށް ޖާގަ ނެތް ކަމާއި އިތުރު ުސވާލެއް ކުރިންވެސް އޮ

ށް މި ކޮމިޓީން ބައްދަުލކޮށް ަގނޑުމެން ފާިއޒަކޮޅާ އެްއކޮށް ައޅުތުްއސާކޮށްލެްއވި މަޢުލޫމާއެހެންވީމާ، ާފއިޒު ތި ހި 

ނޑުމެން ދަންނަވާންަނވަން. އަދައްކަން ހުރި ވާހަކަ ނިމުީނކަމުގައި ދަ ލި ދަންނަވާލުމަށް ވަޑަިއގެންދެްއވި ކަމަްށ ުޅގަ

ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީގެ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި  ފަށްފަށުން ޝުކުރުދެްއވި  އެއްބާރުލުަމށް  ،ޓަކައި

 މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން ިއނގޭތޯ. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ފާއިޒު 

ނޑަށް ކުރެްއވި އިތުބާރަށް ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއާދެ ދަންނަވަން.  ! ތި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނުޑ ެގއްލު ނުލާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ ަވއިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތި ބޭފުޅުްނ ތި ކުރެްއވި އިތުބާރު ައުޅގަ

 އިނގޭތޯ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޢަލައިކުމް. ދެން، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިީއ މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ. ކުރިންވެސް  އައްސަލާމް

ވެްސ  ފަހަރު ެއއްކޮށް މި ޕްރޮސެސް ހަމަ ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ދެއްތޯ. މި އި ުއޅުްއވާތީއާ ބޯޑުގަ 

، ނަން ތިނަދޫގެޔާ މީރާގެ ޯބޑަށް ފޮނުވި ނަންފުޅުތަކުގެ ެތރޭގައި ޙަސަން ވަޙީދު، ކުދިާމގެ / ގދ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނޑުމެން ،އެބައޮތް ތި ބޭފުޅާގެ ނަންފުޅު. އެހެންވީމާ ބައްދަލުކޮށްލަން ހަމަ ދަންނަވާލީ. ދެން ހަމަ ކޮމިޓީން މި  އަުޅގަ

ނޑުެމން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއް  އޮތީ  ވެސް އެއްަބސްެވވަަޑއިގެންފައި މި ޒަްތތެރި މެންބަރުންކޮމިޓީން މިހާރު އަޅުގަ

 ،ަގވާއިދުަތއް ވެސް އެ މަގުން ހުރީމަ އިާއއި އެީކ ގާނޫނުތަކާވާތީ މިހާރުވެސް ބޯޑުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް

ތަނަށް ނެްތ ކަމަށް. ދެން މިހާ އި ގިނަ ުސވާލުތަެކއް ުކރުމުގެ ޖާގަ މިކަުމގަ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ދެްނ މާ

ެރވިފައި ހުރި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ތިކޮޅުން އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރި ދިރާސާކުރުމުން މި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ެއއްކު

ރަށް ނަންފުޅު އައުމާ އަށް ިމ ބޯޑުަގއި އުޅުްއވި އުުޅއްވުުމގެ ތެޭރގައި ވެސް އަދި ެދަވނަ ފަހައަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ

 މެއް އޮތިްއޔާ ފުރުޞަތު އަުރަވން. އްސާކޮށްަލއްވަން ކަ ގުިޅގެން ހި

 

 ޙަސަން ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ނުޑގެއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ.  ނޑު ކުޑަ ތަޢާރަފަާކ  އިނަން އެނގިފަ ކުރިން ވިދާުޅވިހެން އަުޅގަ އޮތަކަްސ އަުޅގަ

ނޑު ޙަސަން ވަޙީދުއެކު ފައް ނޭންސް ދާއިރާ. ދެން ކިެޔވީ އަކީ ފައި . ައޅުަގނުޑެގ އަނެއްހެން ދާއިރާ ޓާނަން. އަުޅގަ

ފަހަރު  މި އިން މީރާގަސް. ދެން ތި ވިދާޅުިވހެއެަކއުންޓްއި ދެން އިންނާއި ިވޔަފާރި ދާއިރާއިންނާއިކޮނޮމިކްސް 

ނުޑ ނަންތައް ވެސް.  ދެން ިމއަދު އަޅުަގނޑަްށ އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން؛ ނޑު  އިމީރާ ބޯޑުގަ ބަލައިިލން އަުޅގަ  5އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީައހަރު 5ދިޔަ ވޭުތވެ މި އަހަރު، ، ތެރޭގައި މަަސއްކަތްކުިރ މީހެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ައުޅގަ

އެއް ވަނީ ހޯދާފައޭ. ދެން ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ކާިމޔާބީ އަހަރު ޔަ ފަސްއަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މީރާއިން މިދި

ނޑު ނެއްހެން އޭގެ ކޮންމެ އަ ؛ހުރި އިއެ ކާމިޔާބުގެ ފަހަތުގަ  ެވސް ހިއްސާއެއް ހުރި މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

އި އޮތުން. ކިަޔަވއިގެން ތިިބ ރަނަގޅު ޓީމެއް މީާރގަ އެރުމުގެ ވަރަށް ބޮުޑ އަްސލެކޭުކރިދަންނަވައިލާހިތްވަނީ މީރާެގ 

ނުޑ ފާހަަގކުރަން، މީރާގެ ޯބޑާިއ މީރާެގ ސީ.ޖީއާިއ ޑީ.ސީ.ޖީ. އެ ޭބފުޅުން ވަ ރަށް ބޮޑަށް ަބއްލަާވ ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ކަމެއް ކަންނޭނގެ ޕްރޮފެަޝނަލީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ަރނގަޅު، ހީާވގި ޓީމެްއ ެއުކލަވައިލުން. ދެން ކޮންމެވެްސ 

ވަރަކަށް ައޑުައއްަސވާފައި ކަންނޭނގެ ވާނީ، ދެން ބަެއއް ފަހަރަށް ރަނގަޅަށް ކަންތައްތަްއ ދާއިރު ކޮންމެވެސް ކަަހަލ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މީރާގެ ބޯުޑގަިއ ގްރީވެންސްަތއް ހުން ނަ ބޭފުޅުން ވެސް ހުންނާނެ. ދެން އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުިރއިރު ބަެއއް ަފހަރު އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް އަުޑއިވިަފއި އެބަހުރި. މިސާަލކަށް ސްޓާފުންގެ ފަރާތުން. 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މީރާައކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި  ވެސް އަދި ނާންނާނެ ކަންނޭނގެ މިހާ ބޮޑަށް އެކަމަކު ެއއީކީ އަުޅގަ

ވެސްޓަރން ސްަޓއިލަށް، އަުއޓްޕުޓަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަްށ ބައްޓަންކޮށްފައި އޮތް ތަނެްއ. އަސްލު ެއގޮތަށް އެހެން 

ނޑުމެން ބޯޑުގެ ސިޔާސަތުތަްއ އެކުލަަވއިލިއިރު ބޮޑަށް ިވސްނާފައި އޮތީ، މިހާރު ކުރީ  އެކަން ދިމާވީ ވެސް އަުޅގަ

ޒަމާނުގަިއ ރާއްޭޖގަިއ މި އޮންނަ ކަލްޗަރ ުކޑަކޮށް ދުއްަވއިލާ ގޮތަށް. މިސާލަަކށް، ދެން ޭއގަިއ ދެން 

ނުޑ ެވސް ހުރިހާ ކަމަކަށް ކޮންމެހެނެއް ތާއީެދއް ކުާރކަށްނުޖެހޭނެ.  ޑިބޭޓުކުެރވިގެންދިަޔއީ. މިސާަލކަށް ބުނަންޏާ އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަގަިއމު ވެސް ވަރަށް ފަ ޚުުރވެިރކަމާ އެކު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެކަމަކު އަުޅގަ

ތަކެއް ޑިބޭޓުކުެރވިގެން ކޮންމެ ކަމެްއ އަޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ކަެލކްޓިވް ިޑޒިޝަނެްއގެ ގޮތުަގިއ ބަލައިގަންނަ ކަންތައް

ނޑު ބަެއއް ަކންތައްތަކާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަ ގިނަ ކަންތައްަތކަކީ. ނޮޓް މެޖޯރިޓީ  ؛ންތައްތަކަށް ވެސްެނސަސަރީ އަުޅގަ

އަނެްއކާ  ،ކަންތައް ކުރަމުން އައީ. ދެން އިޤްތިޞާދު ކިޔަވާފައި ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުަގނޑުމެން މި

ބޫލުކުރަުމން އައީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އްޔަތުން ައޅުަގނޑު ވެސް އަބަުދވެސް ގަވިޔަފާރި ިކޔަވާަފއި ހުރި މީހެއްގެ ހައިސި 

 އޭތި އޮޓޯިއން ކަރެކްޓުކުރާނޭ. އެހެންވީާމ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު މި ވަންޏާސިޝަެނއް ނެިގއްޖެ ކަމަށް ގޯސް ޑި

ނޑުމެން  ބުނަންޏާދަނީ. މިސާކލަކަށް  ފުރަތަމަ ހެދިގެންދިޔަ ގަާވއިުދތައް ވަރަށް ސްޓްިރކްޓުކޮށް ދިޔައީ. ެއއީ އަުޅގަ

ން، ވަރަށް ޒުވާން ކުދިންކޮޅަާކ ެއއްޮކްށ ގެން ހަމަ ހިފީ. އެހެންވީމާ، ުޒވާން އަމާޒުކޮށް މަ ގަސްތުަގއި އައުޓްޕުުޓ ނެރެހަ

ވެްސ ޅު. އެހެންވީމާ، އަބަދުކޮށް ޖެްއސީމަ، ދެން އޭަގއި އަްނނާނެ ތަފާތު ތަންތަންކޮވަރަށް ސްޓްރިކްޓު 
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ނުޑ ވެސް އޭުރ އާ  ހެންވީމާ، މިހާރު ގިުއކުރަމުންދިޔަ ެއއްަޗީކ ެއއީ. އެއިުކއިލިބްރިއަމެްއގަިއ އޮންާނނެ އަުޅގަ

ދެން މިހެން ، މާޖެހޭ. މިހާރު ބަެއއް ޭބފުޅުން މިސާލަކަށް ަކއިވެނި ބައްލަަވއިގަތު ވެސް ދޭންވަރަކަށް ދޫ ކޮންމެވެސް

ނޑުެމން އޭރު ފައްޓައިގެންދި ކަންތައްތައް ައއިމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ބެލެންސް ަޔއީ ވެސް ކުރަންޖެހޭ ލައިފް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ވަރަްށ ކުޑަ ެޑޑްލައިނުތަެކއް ހުީރ އެހެންވީމާ، ޭޒޝަނެކޭ. ައއު ކަންތައްަތކެކޭ ހާސިލުކުަރން ހުރީ. ޮއގަނައި މީ އާ

 ތަމަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ގާނޫނާކަންޭނނގެ ހަމަ އައިއިރުހެން ފުރަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނޫނެއް ުފލުފުލުގައި ފާްސވެގެން. އެހެްނވީމާ، އޭރުަގއި ވެސް ޮބޑަށް މަ ދާދި އެުކެއކީަގއި ގޮއްިސ ދެ ގާއެްއކޮށްހެން ހަ

އުނިކޭޓު ވެްސ ހުންނެވީ އަދި ކޮމި ސީ.ޖީގެ ެވސް ޚިޔާލުފުޅުަގއިޑީ ،ބޯޑުަގއި ވެސް އަދި ސީ.ޖީގައި ވެސް

 ،ހޫރިއްޔާއަށް ވެސްހޯލްޑަރުންނަށް، މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި ރައީސުލްޖުމްބޮަޑށް ހުރިހާ ސްޓޭކް ގެންދިޔައީ ވަރަށްކުރަމުން

ކޮޅުަގއި ވަރަށް ބިީޒވާނޭ.  ފުރަތަމަ .ްއ ކަމަށް ދެކިގެންބޮޑު ސްޓޭކްހޯލްޑަރެ އަދި މުވަްއޒަފުންނަކީ ވެސް ވަރަށް

ވަީނ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑަށް ހީ ގެއަހަރު 5ތަން ރަންކޮށްފައި އޮތީ. ެއހެންވީމާ، މިދިޔަ  އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އަސްލު އެ

ނުޑ މިދެންނެވިހެންކަްނނޭނގެ އޮންނާނީ ްނސަސްތައް އަުޑއެހިފައިކަށް ގްީރވެކޮންމެވެސް ވަރަ ނޮޓް  . ދެން އަުޅގަ

ނޑު އެ ކަމަކަށް ސަޕޯޓެްއ ނޯވެދާނޭ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހަމަ އެންމެ  ހުރިހާ ނެސެސަރީ އަުޅގަ

ނޑު ވަިކ މިވެނި ،ރަނގަޅަށް ނުޑ  ވީހޭ ބުނާނެރަނގަޅު  ކަމެއް މިހެން ދިޔަ ނަމަ، އަުޅގަ ކަމެއް ނެތޭ އަުޅގަ

ނުޑ ގަދަންނަވާނީ. ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށޭ  ެގ ތެރޭަގއި އަހަރު 5ގޮތުަގއި މީާރގެ ކަންަތއްތަްއ މިދިޔަ  ބޫުލކުރާއަުޅގަ

ނަޑކަްށ ހިއެއްުނވޭ މީރާ ،. ދެން ޕްރޮފެޝަނަލީ ބަލާއިރުގޮއްަސ އޮތީ ފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮގަަނއިޒޭޝަެންއ  އަުޅގަ

އަހަުރގެ ސްޓްރެޓެޖިްކ  5ޖިްކ އަމާޒުތަެކއް ަކނަޑއެިޅގެން . ެއއީ މިސާލަކަށް ވަކި ސްޓްރެޓެަގއި އޮތްހެނެއްރާއްޖޭ

އް ވެ މެނޭޖްމެންޓު ބައި އޮބްޖެކްޓިްވސް، ކޮްނމެ މީހަކީ ވަކި އޮބްޖެޓި .ހަމަ ކީޭކތޯ ދަންނަވާނީ ،ޕްލޭނެއް އޮެވގެން

ނޑުމެން ފަހަރު  4ބޯޑުން ިނންމައިފިން މިހާރު ކޮންމެ މުވަްއޒަފެްއގެ ވެސް  އޮެވގެން އަހަރުތެރޭަގއި؛ އިްއޔެ އަުޅގަ

ނޑު ނިންމީ އެީއ ނޯމަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ  ،ގޮތަށް. އެއީ ެއކަމަކު ކުރާ ޒަލްއަހަރުތެރޭގައި އެޕްރައި  އެހެްނވެސް އަުޅގަ

، އް ކަމަށް ރަނގަޅު ކަްލޗަރެ ކަމެއް އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުަރން ވަރަށް ރަނގަޅު

ޑްކޮްށގެން ގެންދިއުން. ިއމްބިއުޑޭެއ ކަްލޗަރ މިހާރު  ،ްއސަކަލްޗަެރއް ގެނެ ކުރީގެ ކަލްޗަރ ޗޭންޖުކޮށްަފއި ނިއު 

ނޑު ދަންނަވާ  އެއީ އެ ،ނަމަ ކޭ. މިހާރު އަނެއްހެްނ ދަންނަވާނީ މިހާރު އޮންނާނީ ނިއު ކަލްޗަރެއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ެއކަމަކު އެ ކަްލޗަރ އްކަލްަޗރެ ތަނުގަިއ އާ ކަމަކަށް ުނވާނެ. މިހާރު ޮއންނާނެ އެ ންނަ މުވަްއޒަފަކަށް އާނަށް ވަތަ

ަކހަލަ ޑިވެލޮޕް ތަންތަނުންނޭ އެކަހަލަ ކަލްޗަރ ފެންނާނީ. އާއްމުކޮށް ސިންގަޕޫރު ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފެންނާނީ

ގިނަ  ތައް. ެދން ރާއްޖޭގައި ވަރަށްކަހަލަ ޕްރެޝަރު ހުންނާނެ އެކި ހަމަ؛ ދެން މީގައި އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން  މިސާލަކަށް ދަރިން ބަަލއި ސްކޫލަށް ިދއުމާއި ކަހަލަ ކަންތަްއތައް. ނުގުޅޭ ވެއްޓާ  މިކަހަަލ ކަންތައްތަްއ އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ހިފަހައްޓާފައިާވވަރު. ގެންދިޔައީ. ެއއީ ރީޒަަނކަށްީވ ހަމަ އައުޓްޕުޓަށް އަބޮޑަށް ހިފަހައްޓަމުން  ވަރަށް
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ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ގައެކަމަކު ކުރިން ދެންނެވިހެން  ބޫުލކުރަމޭ ސެލްފް އިކްއިލިބްިރއަމަކަށް ައންނާނޭ. އަޅުގަ

އެ ، . އެހެންވީމާެއހެންނޫންތޯ ވެސް ދޭންޖެހޭނެ މުވައްޒަފުންނަށް ސްތަކެއް ައއިމަ ދޫކަހަލަ ޗޭންޖަ ކޮންމެވެސް

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރު ގާްތަގނޑަކަްށ މިކްސް އޮގަަނއިޭޒޝަނެކޭ  ލުެގ މަތީންއުސޫ އޮތީ. ައޅުަގނޑު ެއ އަުޅގަ

އެކަމަކު ހަމަ ގޯލް އޮރިއެންޓެޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޮއގަނަިއޒޭޝަނެކޭ. އެހެންވީާމ،  ،ނެރޭއައުްޓޕުޓުދަންނަވާހިތް ވަނީ ހަމަ 

ެއވަރު  ެވސް ަގބޫލުކުރަމޭ ރާއްޖޭގައި އޮތީ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުއިލާހިތްއެކު ދަންނަވަ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ފަޚުރުވެިރަކމާ

 އޮގަަނއިޒޭޝަެނއް ނޯންނާނެ މިހާރަކު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ދެން ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން ތި ފުޅު އައިއްސަ ފަހަރު ނަން ބޭފުޅާއަށް ދެވަނަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން އޮތީމަ. ނޑުމެންނަށް ެއއްބާރުލުން  ،ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް މިކޮޅަށް ވަަޑިއގެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ައުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން.  ކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ދެއްވި ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީާމ، އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ދަންނަާވލަން އަޅުގަ

ޢަލަިއކުމް ލީނާ، ކިހިނެއްތޯ؟ ރަނގަޅު ދެއްތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަީކ ނިމުނީ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އައްސަލާމް

ބެހޭ ކޮމިޓީ. ޮކމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން  ދެން އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ

އެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމަށް  ،އް އެބައޮތް މީރާގެ ބޯޑަށް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ަނންފުޅުތަކުގެ ލިސްޓެ

ނޑުމެން މި ކުރާ  ދަންނަވާލީ. ކޮމިޓީން މި ފޮނުއްވާފަ. އެ ފޮނުއްެވވި ލިސްޓުަގއި ލީނާގެ ނަން އޮތީމަ ދެން އަޅުގަ

ވެސް މިހެން  އަިދ އެ ބޭފުޅަކާ ،މަސައްކަތަކީ މި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށްފައި ވަިކވަކިްނ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސާފުކުރައްވާަފއި ދެން ރިޕޯޓެއް އެކުަލަވއިލުމުެގ  ފައި ެވސް ބަެއއް މަޢުލޫމާތުކޮށްލާބައްދަލު

ނޑުމެން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް މިކޮޅަށް  ކުރަނީ. އެ މަސައްކަުތގައި މި މަސައްކަތް މި ދަންނަވާލީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ވަަޑއިގެންެދއްވި ނަމުގައި ވަރަށް  މެން ހަމަ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެކަމަށް ޓަަކިއ ދެން އަޅުގަ

ެދން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ  ފުަރތަމަ އަމިއްލަ ތަޢާރަފުަގއި؛ އެކު ުޝކުުރ ވެްސ ދަންނަވަން. ދެން މާއިޚްލާޞްތެރިކަ

ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ދެން ހަމަ އަބަދު ޓީވީން ފެންނަ މޫނުތައް. އަނެްއކާ ަވގުތު ެވސް

ބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ ކަމަށް ވަިކވަކިްނ އެަކން ނުކޮށް ކުރިަޔސް ވެސް ގަ އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ އަުޅަގނޑުމެން ދެން

ގުޭޅގޮތުން ެއއްެވސް ެއއްެޗއް  ކަމާތިކޮޅުން އަމިއްަލ ތަޢާރަފުގައި މި އްމީދުކުރަނީ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ،އު

 ކުަރްއވަން އޮތިްއޔާ އެ ފުރުޞަތު ުފރަތަމަ އަރުވަން.އްސާއަޅުަގނޑުމެންނާ ހި

 

 އިން ވާހަކަދެއްެކވުން:ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސަ
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ނޑަްށ މީރާ ބޯޑުގައި އަޅުަގނޑަްށ  ނޑު މީރާ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލީ އަޅުގަ ނުޑގެ ނަމަކީ ލީނާ. އަޅުގަ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 9 ،ސިލުކުރުމަށްފަހުއަޅުަގނޑު ބިޒްނަސް ދާއިރާއިން ަތޢުލީމު ހާތީ. ދެން ބޫލުކުރެވޭކަމަށް ގަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެ

ނޑު ޚިދުމަތްއަހަރު ފިނޭންސް މި ނބުރި ައއިްސ ފަހު ވެސް އެ ކުރިން. އެއަށްފަހު މާސްޓަރސްއަށްނިސްޓްރީގައި އަުޅގަ

 ކުރިން. ދެން އެންމެ އްކަތްއަރިހު ައޅުަގނޑު ަމސަ މިނިސްަޓރެއްގެ 4އަހަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގަިއ  14ލަ ޖުމު

ނޑު އޭުރަގިއ ލޯނުތަކާ ގިނަ  ވަރަށް ރާއްޖެއަށް ނަގާ ހުރިހާ ލޯނުތައް.ބެހޭ ބައިގައި ުއޅުނީ.  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނުޑ އިދާރީ ބައިަގޔާ. ދެން ފަޓައި ެއކަހަލަ މަސައްކަތްުކރިންޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ލޯނުތައް ބަަލހައް ހިއުމަްނ އި ހުން އަޅުގަ

ވަނަ  1މަހުގެ  ބަރުވަނަ އަހަުރ އޮކްޓޫ 2010ން ހަމަ ގުިޅގެ ގަޔާ މަަސއްކަތްުކރިން. ދެން މީރާ އުފެދުމާރިސޯސް ބައި 

ނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  ދުވަހު އަޅުަގނޑު މީރާއާ ނޑު ައޅުގަ ޮޖއިންކުރިން. އޭުރގައި ހަމަ މީރާގެ މުޅި އޮނިގަ

ނޑު ވެްސ ހިމެނޭނެ.މުަވއްޒަފުންެގ ތެ 44މީރާއަށް ފުރަަތމަ ނެގި  ،ތައްޔާރުކޮށް  ދެން އޭރުގަިއ  ރޭގައި އަުޅގަ

ީއ އިދާރީ ަބޔާއި، ެއއީ އެފެާއްޒ ޑިޕާޓްމެންޓު ބެލެހެއްޓުން. އެ އަޅުަގނުޑގެ މަްސއޫލިްއޔަތަީކ މީރާގެ ކޯޕަރޭޓް

ރިސޯސް، . ދެން އޭެގއިތުރުން ފައިނޭންސް، މުޅި މީރާގެ ބަެޖޓު. ދެން ހިއުމަން އެޑްމިންާއއި ސްޓޮާކއި، ޕްޮރިކއުމެންޓް

، މީރާގެ ހުރިހާ ރެކްރޫޓްމެންޓާއި ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް އަުޅަގނޑުގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓީ. ދެން އޭރުގައި ހެެޑއް ނެތީމަ

 ކުިރން. އެހެންވީމާ، މީރާގެ ވަަރށް ސީނިއަރ ޕޯސްޓެްއގައިހެޑް  ވެސް ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު އައި.ޓީ ޑިޕާޓްމެްނޓް

ތަޢާރަފުކުރިއިުރ ވެްސ  ިށގެން ައިއއިރުަގއި ޖީ.ެއސް.ޓީާއއި ބީ.ޕީ.ޓީއާތަން ފެ . އެކުރީއަހަރު މަސަްއަކތް 2އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ނޑު ހަމަ ނުނިދާ ވެްސ މަސައްކަތްއަޅުގަ  އަެލްއ ކުރިން މީާރގައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ެއްއޗެއްސަށް އަުޅގަ

ޑަްށ ތައް ހެދިއިުރަގއި ވެސް. ދެން މީރާގެ ބޯނޫނުގާވާެނ ބީ.ޕީ.ޓީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ެއްއެޗއްސަށް ނުވާނެ. ވަރަށް ފެމިލިއަރ

ނޑު އެކި ޕޭޕަރު ގޮތާިއ  ަތއް ޕްރެޒެންޓުކުރަންޖެހިގެން ތައްޔާރުކޮށްަފއި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ބޯޑު ހިނގާވެސް އަުޅގަ

ބޮޑު  ވަރަށް ިލއްޔަުތގެ ކަންަތއްތަކަށް ވެްސ އަޅުަގނުޑ އަެލއް ުނވާނެ. ެދން އޭެގއިތުރުންބޯޑުގެ ކަންތައްތަުކގެ މަްސއޫ

ނޑު އޭރު ެނގިން މީރާގަ  ނޑަކީ ީމރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރު. އަޅު އިޒިންމާއެްއ އަުޅގަ ނުޑެގ ގަ އަހަުރ  2ވެރިޔާ. ެދން އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން 2ނެރުނު  ެއީއ ، ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ވެސް އެްއވެސް އިޝޫެއއް، ބޮޑު އިޫޝއެއް ނެްތކަން އަުޅގަ

ޅުަގނޑަށް ނޫަނށް، މާލިއްޔަތު ގަާވއިދު ވަަރށް ރަނގަޅަށް އަ އެހެންވީމާ، މާލީ ގާޮގތަށް.  ންޓެއްއަޅުަގނުޑގެ އެީޗވްމަ

 ގައި އަހަރުގެ ދިގު ކެރިއަރު  16 ،ެވސް ފައިނޭްނސް ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުގެ މުޅި ކެިރއަރު އެނގޭ. އެހެންވީމާ،

ނޑު މީެގ  ސަނަލް ރީޒަންސްއަްށ، ދެން ގޭަގއި ދަރިފުުޅ ަކއިީރ ޕާއަހަެރއް ކުިރން  2ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވާނީ. ދެން ައޅުގަ

ނޑު  ެވސް، ދެން އަމިއްލައަނެއްކާމަޑުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ޗުއްީޓެއއް ނެގީ. ދެން އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު   ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު އަިދވެސް ަހމަ މީރާއަށް އޮންނަމަސައްކަތް  ގާްތކަމާ ކުރަން. ވިޔަފާރި ވެސް ކުރަން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއެރީ އަިދވެސް ހަމަ އެ ދާއިރާއިން ައޅުަގނޑަ ހަމަ  ށް ޚިުދމަތްތަކެއް ކޮށްެދވިދާނޭއެްއކޮށް ދެން އަުޅގަ

ނޑު ގައަހަރު. ދެން އަ 5ބޯޑުަގއި ކުރިއަށް އޮތް  ގޮތުަގއި މީރާއަކީ މިހާރު ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަުކެގ  ބޫލުުކރާޅުގަ
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ނޑު ފަޚުރުވެިރވަތެރޭން ހަމަ ނަމޫނާ މުއައްސަ ނުޑގެ ވެސް ކޮންމެވެސް ސާެއއް. ދެން ޭއގައި ައޅުގަ ން ައުޅގަ

އެްއޗެިހ  ކާއި ަގވާއިދުަތކާތަމީރާގެ ރެކްރޫޓްމެންޓު ޕޮލިސީ  ފުރަތަމަ  . އެންމެއިމީރާއަށް ހެދުމުގަ ،ވާނެ މީރާ އްސާެއއްހި

ނުޑ އަލެއްއްސާއެއްވާނެ. އެެހންވީމާ، މީރާއިރުގައި ެވސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ހިހެދި ނުވާނޭ. ފައިނޭންސް  އަކަށް އަުޅގަ

 ކުރެވިދާނެދާއިރާއިން ޚިދުމަތް ދާއިރާއަކަށް އަދި ޓެކްސް ދާިއރާއަކަށް ވެސް އަުޅަގނޑު އަެލއް ނުވާނޭ. އަޅުަގނޑަށް މި

ނޑަށް ފުރިފައިގަ ކަމަށް ރިބާގެ އަީލަގއި އޭގެ ތަޖު ،ބޫލުކުރަމޭ. އެހެންވީާމ، ސަރުކާރުގެ ޒިންމާދާރު ަވީޒފާތަކެއް އަުޅގަ

ބޫލުކުރާތީ މި މަޤާމަށް ަކމަށް ގަ ވެސް ކުރެވިދާނެޝަނެއް ޤައުމަށް ޓަކަިއ އަނެއްކާ ރަނގަޅު ކޮންްޓރިބިއުއަޅުަގނޑަށް 

 ކުރިމަތިލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ؛ށް ސާފުކުރަްއވަންމެންބަރަކު މަޢުލޫމާތެއް އިތުރަ ،ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. ދެން ވީހާވެސް ކުުރކޮށް ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް ހޯދިފައި ކުރެއްވުުމގައި ލިިބވަަޑއިގެންފަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަށް މިހާތަނަށް ދިރާސާ، މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ އަރުވާނަން.  އިމްތިޔާޒަްށ ކަމެއް ސާފުކޮށްލަްއވަން އޮިތއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 އް އަުރާވނަން.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެ 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަަކދެއްކެވުން:

މަކަށް ީވއިުރ ރޭޖީމަރުޙަބާ އިނގޭތޯ ލީނާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ މީރާ މުޅިން އަލަށް އިންޓްރޮޑިުއސްވީއިރު 

 ތަން ރަނގަޅު  ބޮޑު  ބަލާއިުރ ވަރަށް އި މުައއްސަސާަތކާމިޝަންސްަތކާވެސް ވަރަށް މައްސަލަަތއް ެއހެން ރާއްޖޭގެ ކޮ

ވަރަށް ރަނގަޅަށް މެިއންޓެއިންކުރެިވގެންދިޔަ. ދެްނ  ،ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ޮބޑެތި މޭޖަރ އިޝޫސްތަކެއް ދިމާުނވެ

ވަނީ. ދެން މި  އިތަެކްއ ކުރައްވާފަވަރަްށ ރަނގަޅު މަސައްކަތްޕުޅު، ތަނުަގއި ތަޖުރިބާ ވެސް ކުރައްވާަފއި މީގެކުރީގެ އެ

ކުރަްއވާނެތޯ؟ އަދި ހިފަހައްޓަވަން ަމސައްކަތްޕުޅު ގްރިޓީ ކިހާވަރަކަށް ިއންޓެ، ނަމަ ކަަމށް ވަނީ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑަިއގެންފި

 ުކރައްވާނީ ކިހިނަކުންތޯ ސާފުކޮްށލަން.ޓުއިންފްލުއެންސްތަކަށް ރިެއކް

 

 އިން ވާހަކަދެއްެކވުން:ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސަ

ނޑު މި މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެއްޔާ އަޝު ނޑު ކިހިނެއްޯތއޭ މަސައްކަތް ކުރިއްާޔ. ފުރަތަމަ ސުވާަލކީ އަުޅގަ ރާނީ ދެއްތޯ؟ ކުުޅގަ

ނުޑގެ އަޅުަގނުޑގެ އިންޓެ  ނޑަށް ބުނެވޭނީ ވޭުތވެދިޔަ އަުޅގަ އަހަުރެގ ޚިދުމަތުގެ ދިގު މުއްދަތަށް  16ގްރިޓީ. ައޅުގަ

ނޑު މެދު ުސވާލު އާގްރިޓީބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނުޑގެ އިްނޓެ އުފެިދެގން ނުވަތަ ެއއްވެސް ތަަނކަށް ހާޒިރުކޮށްފައެްއ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހަވނީ  ެވސް ހަމަ ެއީޗވްމަންޓެއްހެން. ައޅުަގނަޑކީ  އަހަުރގެ ދިުގ ތަޖުރިބާގައި ެއއީ 16ނެތޭ. ދެން އަުޅގަ
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ނޑުގެ ސަރ ނޭމް އެފިލިއޭޓުވެދާނެ އިލީ ބޭފުޅުންނާ. ކަމާ. ނުވަތަ ޢާކަލް ކަން ކަންނޭނގެ ޕޮލިޓި ޕޮލިޓިކަލީ، ދެން އަުޅގަ

ނޑު މަސަްއކަތްކުރާނީ ހަމަގައިމު ވެސް  މަކު ައޅުަގނޑަކީ ޕޮލިިޓްކސްއާއެކަ ވަރަށް ދުރުަގއި ހުރި މީހެއް. ދެން އަޅުގަ

 ނޫނު ައޅުަގނޑަށް ަހމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބައިމުގެ ތެރޭން. އެހެންވީާމ، އެ ގާ ނޫުނގެބެހޭ އިދާރީ ގާ ޓެކްސްއާ

ބަަލއިހަދަމު.  ވެސް ަހމަ އަޅުަގނޑުްށ އަންނަ އިތުރު ޓެކްްސ ރޫލިންސްތަކާ އެްއޗެހި ވެްސ މިހާރުއެނގޭ. ދެން އެއަ

ނުޑ މަސަްއކަތްނޫނުެގ އިުމގެ ތެރޭން އިންފްލުއެންއެހެންވީމާ، އެ ގާ ބޮޑު  ުކރާނެކަމުގެ ހަމަ ވަރަށް ސެްއ ނެތި އަުޅގަ

 މެންބަރުންނަށް. ހުގެ އެންމެހައިނޑު އަރުަވން މަޖިލީޔަޤީންކަމެއް ައޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސެއިނަށްއިއް 

 

 ()އޮފް މައިުކގައި ވާހަކަދެްއކެުވން

 

 އިން ވާހަކަދެއްެކވުން:ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސަ

ހެދިފައި އޮތް ، ގޮތުން ނޫނީބެހޭ ޤާނޫނުގައި ދެއްތޯ ގާ  ްސއާ ވިދާުޅވީ ޓެކް ކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. ތިޝު ވިދާޅުީވ؛ ތި

ވިދާުޅވަީނ އެަކއުންޓްސް ފްރީްޒކުރުން،  ތަޢާރަުޟވާ ވާަހކަ ދެއްތޯ. މުދާ ފޭރުމުގެ ބަިއގައި މިސާަލކަށް ތި ގާނޫނުތަކަކާ

 އެކަހަލަ ކަންތައްަތއްތޯ ނުވަތަ ކިހިނެއްތޯ؟

 

 ހަކަެދއްެކވުން:އިން ވާޢަލީ ޙުސަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ހަމަ ެއއްެޗއް ގަންނައިރަށް ަދއްކަންޖެހޭ.  މިސާލަކަށް ބީ.ޕީ.ޓީ، ިބޒްަނސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްްސ، އެހެންނޫނިއްޔާ

 ނުޑ ބޭނުމެއްނުވޭ ިމސާލަކަށް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓްއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ޭބނުންނޫން ޓެކްސް ދައްާކކަށް. އަުޅގަ

ނޑަށް ހޭޓެކްސް ދަްއކާކަށް. ކީްއެވގެން  ނުޑގެ އަމިއްލަ  މަޖުބޫރުކުރަނީ ޓެކްސް ދަްއަކން؟ ދައުލަތުން އަުޅގަ އަުޅގަ

މުދަލޭ އެއީ. ދައުލަުތގެ ެއްއޗެއް ނޫނޭ ެއއީ. އަޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ މަސައްކަތުން ޯހދާ މުދާ ޓެކްސްގެ ގޮުތަގއި 

ބުޭނ އެްއވެސް މީހެްއގެ މުދަލެްއ  ޑުަގއި އެބަޕީނަލް ކޯ ރުކުރަނީ ދައުލަތުން؟މި މަޖުބޫ އޭދައުލަތަށް ދައްކަން ކިހިެނއްތޯ 

 އެހެންނޫންތޯ. ގަދަކަމުން އަތުލައިިފއްޔާ އެއީ ފޭރުމޭ. ދައުލަތުން ފޭރުނަސް ފޭރުން ވާނީ ފޭރުމަކަށް

 

 ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ނޑު ގަވަރަށް އުނދަގޫ ސުވާލެ  ޤްތިޞާދަކަށް ުތގައި ކުިރއަރަމުން އަންނަ އިބޫލުކުރާ ގޮއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ކޮށްދިނުން ތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ރަނގަޅު މު އިނޭގތޯ. އެއީ ޓެްކސްގެ ިނޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިޓެކްސް ވަރަށް މުހިއް

ނޑު ނެތިްނ އެއަށްކީ. ދެން ދީނީ ނަމީގެ އަސާސަ  ސެްއ އެްއޗެއް ދަންަނވާކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެޓކް ޒަރަކުން އަުޅގަ

ންނަށް އި ރަްއޔިތުވޭ. އެއީ ހަމަ އިންފްާރސްޓަކްޗަރާ ކުރެއުމެްއގައި ބޭނުންވަނީ ކީްއެވތޯ؟ އެއަށް ައޅުަގނޑަށް ސަޯޕޓުޤަ

 .ގައި ވަރަށް ސިމްޕްލީ ބުނަންޏާކުުރމަށް ޓަކައި ނެގޭ އެްއޗެްއގެ ޮގތުދޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަނގަޅު

 

 ެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަ

ކޮބައިތޯ މިސާލަކަްށ ހަިއވޭެއްއގެ ރޮބަރއަާކއި ޓެްކސް ކަެލކްޓަރައކާ ހުރި ތަފާތަކީ؟ ިމސާލަކަށް ހަމަ މަގުމަތިންދާ 

ނުނަގައިފިްއޔާ ކަެލއޭ ފޭރިގަްނނާނީ. މުދާ ނުދީފިއްޔާ އޭެގ މާނައަކީ ބަޑިޖަހައި ުނވަތަ  މީހަކު ހިފަހައްޓާފައި ނަގާނީ.

ން ޓެްކސް ނުދައްކައިިފއްޔާ އެ މީހާގެ މުދާ ނަގާނީ. އެހެންނޫިނއްޔާ އެ މީހާ ބަންދުކުރަނީ. ވަޅިައޅާނީ. ދައުލަތު

 އެހެންވީމާ، ކޮަބއިތޯއޭ ހަިއޭވެއއްގެ ރޮބަރއަާކއި ދައުލަތާ ހުރި ތަފާތަކީ؟

 

 އިން ވާހަކަދެއްެކވުން:ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސަ

ނޑު އަނެްއކާވެސް ދަންނަވާީނ. ނެގުުމގަިއ އަޅުަގނުޑގެ ނަޒައަޅުަގނޑަށް ޓެްކސް ރުަގއި ެއއީ ރޮބަރީއެއް ނޫނޭ އަުޅގަ

ނުޑ ، ކަހަލަ ކުރާއިުރގަިއ ބަެއއްފަތުގަިއ ޓެކްްސ އިންޓްޮރޑިުއސްއެީއ ޑިމޮކްރަީސއެްއގެ ޅަ ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

ޓެކްްސ ޕޭޔަރުންނަށް މި  ،ކުރަން އަދިވެްސ ހަމަ މީރާއިން ކުރަން ަބއިވަުރ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަހުރިަކންގަބޫލު

 ވޭ ޓު ގޯ. ދިނުމަށް ޓަކައި. ދެައރ އިޒް އަ ލޯންގުއެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސާފުކޮށް ،ޓެކްސްގެ ބޭނުމަކީ ކޮަބއިކަން

ނުޑ ަގބޫލު އެވަރ ޓެކްސްއިން ލިޭބ ފައިދާ އަުއޓުވޭ ކުރާނޭ ޭއގެ ވަޓް  ކުރަނީ ޓެކްްސގެ މިހާރުއެކަމުން ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫލުވަަޑިއގަންނަވާ ެއ ނެސްނައި ޔިތުން އެ ވިރައް  ؛ނެގެޓިވް  ކުރަން ެއއީ ނުގެިޓވް ތޯޓްސް. އަުޅގަ

މުދަލެއް ގަންނައިރުގަިއ އޭގެން ޓެކްސް ނެގޭ ހަމަ  ފޭރުމެކޭ އެއީ އިނގޭތޯ. އެއީ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކޮންމެހެންނަކުން

 ވެސް ތިން މަސް  ވެސް މިހާރު މެލޭޝިޔާަގއި ަގއިތަކުއަޕްކަމިންގ ހުރިހާ ކަންޓްރީސް ހަމަ އި.ޑިމޮކްރަސީގަހުރިހާ 

އަދި ސްރީލަންކާއަކު ަނގާކަށް ނުފަށާ.  .ވެއްޖެ ޖީ.އެްސ.ޓީ ނަގަން ެފށިތާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުެރން މާ ފަހުން

ނޑުމެން މި ިއޮކނޮމިކް ސްޓެބިލިޓީ ހޯދަން. ، އުޅެނީ ހަމަ ކުރިއަރަން ދެއްތޯ. ކުރިއަރަން ނަމަވެސް އަުޅގަ

ކުރުމުަގއި. އް އޮންނާނޭ ހަމަ ޤައުމު ބިލްޑުތަކެ ުޅަގނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ެވސް ހިއްސާކަމަށްވަންޏާ އައެހެން

 ެއކު. އެކޭ އެއީ އަސްލު ޤައުމާްއޔިތުންގެ ފަާރތުން ކުރެވޭ ހިއްސާ އެހެންވީމާ، ރަ

 

 ()އޮފް މައިުކގައި ވާހަކަދެްއކެުވން
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 ކަދެއްެކވުން:އިން ވާހަލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސަ

މެދު ދެކޭގޮތް ަތފާތުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ދެން އެކި ީމހުންގެ މިއާ .ތަފާތީ އިއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޚިޔާލުހެން މީގަ

ކީ ހަމަ މިދެންނެވިހެން ދައުލަތަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްދޭ ކަމަ  އިން ތިޔަރީ، ޓެކްސޭޝަން އިން ޕްރިންސިޕަލް

ރައްޔިތުންނަށް  ؟އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ީކްއތޯ ކުރަނީ ؛ކުރުމަށް ޓަަކއިއުލަުތެގ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ނުވަތަ ދަބިލްޑު

ުނވަތަ ބަްސ  .އެޅުން. ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތަްއ ރަނގަޅުކޮށްދެނީ. މިސާަލކަްށ ހައިވޭ ޚިދުމަތް ދެއްތޯ ކުރަނީ

ކުެރވިދާނެ ބަިއވަރު ކަންަތއްތަްއ ނީ ޔޫސް ޕޭޔަރސް މަ ެޓްކސް. ުނވަތަ މަގުތައް ހެދުން އިނގޭތޯ ،ސްޓޮޕެއް ހެދުން

ސްޓް ގެއިންފޯވަރ ެޓކްޭސޝަން އެންޑް އަ ، ވެްސ ދެ ފުށް އޮންނަހެން އެބަހުރި. ދެން ޭއގަިއ ކޮންެމ ކަމެްއގައި

މި އަށް ޚާއްޞަކޮށް ދެއްކިދާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު މީރާސް ލީ ކިތަންމެ އަރގިއުމަންެޓއް ވެ ހަމަ އީކުއަ ޓެކްސޭޝަން

ނޑުގެ ވިއުސް ހުރީ ހަމަ ޓެކްސްއަކީ ދައުލަތަށްައޅު އިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރުގަ . ނަަގއިގެން ފަިއދާހުރި އެއްޗެކޭ ގަ

، ވެސް މިކު ސްޓެބިލިޓީ ހޯދުމަށް ޓަކައިވެސް ިއކޮނޮ މަުގގައިހަމަގައިމު ވެސް ދިވެހިާރއްޖެައށް އޭގެން ފައިދާތަެކއް ކުރި

 ޓެކްސް ޭއގެ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި. ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ވެސް ހަމަ ޓަަކއިކުރުމަށް އަދި ޤައުމު ބިލްޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނިންމައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް ފުރުޞައި  ލާނަން އިނގޭތޯ.ތެއް އަރުވާަފއި އަުޅގަ

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު ުސވާލުރުޙަބާ ލީނާ. އަމަ މިސާލަކަށް ޓޫރިޒަމުން ، ުކރާވީ ދުނިޭޔެގ އެހެން ޓޫރިޒަމަށް ޑިޕެންޑު ކޮށްލަން ބޭނުންޅުގަ

 ގެ ިރޒަމް ޓެކްސް އި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިމ ނަގާ ޓޫައޅާކިާޔއިރުގަ  ،ބަލާއިުރގައި  ބޮޑު އިންކަެމއް ލިބޭ ޤައުުމތަކަށް

މި އެމައުންޓު ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިހާރު މި  ވަނީ؟ވަޑަިއގަންނައެމައުންޓާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެްއތޯ ދެކެ

އަށް އެ އޮތް ސްރީލަންކާގައި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް މިސާލަކަށް ޖެހިގެން މި ؟ނަގާވަރު މަދު ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާތޯއޭ

 ަބއިތޯ ްޕރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަނަކީ މިަކމުގައި؟ނަގާ ވަރާ ބަލާފައި ކޮ

 

 އިން ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ޒާހިރު ޙުސަމުޙައް ލީނާ

ނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖެ މި ހާލަތާއި ރާއްޖޭގެ  އޮތް ޝުކުރިއްޔާ ރޮޒޭ. ައޅުަގނޑު ނުދެކެން މަދެކޭ އިނގޭތޯ މިހާރު. އަޅުގަ

 އޮްތ ަޕސެންޓޭޖު އިނގޭތޯ. ދެން އަްށ ބަލާއިުރަގއި ައޅުަގނޑަށް ޖަސްޓިަފިއބަލް މިހާރު އެ މި ސްޓޭޓަސް

ކުރަން އެ ޕަސެންޓޭޖު. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރެވިފައި ހުރެދާނެ ކުރިމަގުަގއި އިންކްރީޒު ންޕްލޭ
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. ނުވަތަ ރިސެޝަނަކަށް ދިޔައީ. މިސާލަކަށް ނެގެޓިވް ވޯްލޑް އިޮކނޯމީ ސްލަމްޕަކަށް ދިޔައީ ނުވަތަ؛، ބަދަލުތައް އަންނަ

ނުޑމެންނައެހެން ިއ މަސްޓެއް ނޫން މީގަ .އެ ބަދަލުކުރެވިދާނެ ދެއްތޯ ހަމަ ފިއުޗަރގައި ށް ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 .ކުެރވިދާނެަގއި އަޅުަގނޑުމެންަނށް އޭތި އެޖެސްޓުކުރުން. އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދީ އެކި ޮލޅުމަށް ބަލާއިރުކޮންޓިނިއު

ނޑު ނުދެކެން އެއީ ުކޑަ އެްއޗެއް  މިހާރު މި   ވެސް ނުަވތަ ބޮޑު އެއްެޗއް ގޮުތގައި  ގޮުތގައި ގެއޮތް ޕަސެންޓޭޖު އަޅުގަ

ނޑަށް ަހވަނީ ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ޕަސެންޓޭެޖއްހެން އެއީ ވަރަްށ  ަގއި. ދެން ސްރީލަންކާ ކަހަލަ ތަންތާވެސް. އަުޅގަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވެސް ަނގާ ދެއްތޯ ޖެނެރަލް ގުޑްސްއިްނ. މެލޭޝިޔާގައި ހަމަ ވަރަށް  .ކުރީ ޓެކްސްފަހުން ދެއްތޯ ތަޢާރުފު

ނޑުމެން އިްނފަންސީގަން މަސް ކުރިން ތަޢާރުފުހުން ދެތިފަ ެދއްތޯ އަދިވެްސ  އިކުރީ. އެހެންވީާމ، އަސްލު އަުޅގަ

. ދެން ދައުލަތާިއ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ދެއަރ އިޒް ރޫމް ފޯ އިމްޕްރޫވްމަންޓު އިނގޭތޯ އަދިވެސް ޓެކްސް ރެޖީމް މި 

ރޒްާއ  އިއިމްޕެކްޓު އަންނަ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރގަން މުއައްސަސާަތއް ވާހަކަދަްއކަިއގެން ނުވަތަ މީގެ ހަމަ ކީ ޕްލެޔަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މީރާއާއަޅުަގނޑު ހަމަ އަބަދުވެސް ދެއަރ އިން ޓަޗް. ދެން ޕްރޮޑަކްޓިވް ޓޫ ޭވ  މެން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީހިނ އިކޮމިއުނިކޭޝަން މީގަ ވިދާނެހެން ވެސް ބޭއް  މަގުަގއިއި ކުރިއްގަ އޮތް ލެވަލެ ހަމަ މި  ަގއިގެން އަުޅގަ

ނޑުގެ ަނޒަރުަގއި.އިނގޭތޯ. ކޮންމެހެން އިންކްރީޒް އަދި  ކުާރކަށް ވެސް ނުޖެހޭ ައޅުގަ

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވެސް  ކުކުރަން މަޖިލީހަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރައަސްލު ފާހަގަުކރެވޭ ގޮުތގައި ޓޫިރޒަމް ޓެްކސް ބޮޑުއަޅުަގނޑަށް 

. ކުރިްނވެްސ އިރާގައި މަަސއްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުންވެސް އެބަ ިތއްބަވާ މި ދާ ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ ތެޭރގައި

ތަނުގައި  ތަނުގެ ތެރެއިން ހަމަ މި މި ސަރުކާރުން ޓޫރިޒަމް ޓެްކސް ބޮޑުކުރަން ެވގެން މަސަްއކަްތކުރެްއވި. ެއކަމަކު

 ވިދާުޅވީ  ހިފެހެއްޓިފައި އެހެރީ. ތި އިެއންސުން އެ ެލވަލްގަ ްއ ބޭފުޅުންެގ އިންފުލުތިއްބެވި ިރސޯޓް އޯނަރުންނާިއ ބައެ

ިރޒަމް ބޮޑު އެ ބޭފުޅުްނގެ ޓޫ މާ ކަމަުކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުރެ ކުރީ. އެފަހުންނޭ އިންޓްރޮޑިުއސް މާ އިސްރީލަންކާގަ 

ކަށް އަުޅަގނޑު އަހާލީ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ނިއަނަނަލް އޮޕީޓެކްސް މިހާރުވެސް. އެހެންީވމާ، ދެން ހަމަ ލީނާގެ ޕްރޮފެޝަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގެ އިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ލީނާ އިނގޭ އްޒަތްެތރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވި ތޯ. އަުޅގަ

ދެްއިވ ކަމަށް ޓަކައި. ދެން އިތުރަށް އިތުރު މެންބަރަުކ ށް ަވޑަިއގެންމަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެއްވަން މިކޮޅަ

އޮންނާނެ ސޮއިކޮށްލައްވަންޖެހޭ  އިއެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ތީގަ

 .އިގުރާުރ. ސޮިއކޮށްލައްވާ. ދެން މިހާހިސާބުން ނިންމާލީ އެްއޗެއް.
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 އިން ވާހަކަދެއްެކވުން:ރު ޙުސަލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހި

 .އާދެ! ތެންކިޔޫ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި  ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީައީކ ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ދެއްތޯ މިނިވަން މުއަްއަސސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ

މިދަންނަވާލީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  .ޝާ ޢަލީ ދެއްތޯޢަ މިއީ. ދެން މި ކޮމިޓީން މިއަދު ޢާއިޝަތުމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ 

ފޮުނއްެވވި ނަންފުޅުތައް ދިރާާސކޮށްފަިއ ރިޕޯޓެއް އެކުަލވައިލުުމެގ  ތަޅުމުން އެބައޮތް މީާރގެ ބޯޑަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މިހާރުެވސް  .. އެހެންވީާމ، ކޮމިޓީން އެ މަސައްކަތުގައި ދަންނަވާލީމަސައްކަތް މި ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުއްވަވާފަ

ޢުލޫމާތުތައް ދިރާސާކޮށް ިކޔުމުން ބަެއްއ މަމެ ނަންފުޅަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެއަޅުަގނޑުމެން ބަެއއް މަޢުލޫމާތުތައް ކޮން

ދެން އެ މަސައްކަތުަގއި އަބަދުެވްސ  ށް.އެ މަސައްކަުތގައި އެ ބޭފުޅުން އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ ކުރިއަ، ހަދާފައި ހޯއްދަވައި

ކުރައްަވއިެގން ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހޯއްދަވާ. އެހެންވީމާ، ވެސް ަބއެއް މަޢުލޫމާތު ސުވާލު ބައްދަލުކޮށްފައި

ނޑުމެން މަރުޙައެ މަސައްކަތަށް މިދަންނަވާީލ. ދެން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަ ބާ ުޅގަ

ަތކަށް ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް މިކޮޅަްށ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ކުއްިލ ގޮ ،ޝުކުުރ ަދންނަވަންދަންނަވައި އަދި 

ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުްނވާނެ  ،ަވކިންގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވަކިެދއްވި ކަމަށް ޓަަކިއ. ފުރަތަމަ ކޮމިޓީވަަޑއިގެން

ނޑުމެންނާ އެްއވެސް ކަމެްއ ދިއުމުެގ ކުރިން ތިކޮޅުން އަުޅގަ ށް. އެ ަބޔަސާފުކޮށްލަން ބައެްއ ކަންަތއްތައް

ވެސް ެއއްެޗއް  އަމިއްލަ ތަޢާރުފުގައި ،ވެސް އަދި އަޅުަގނުޑމެންނާ ބައްދަލުވެ ގޮތުންހިއްސާކުރަްއވަން މިކަމާ ގުޅޭ 

 .ނގޭތޯ. އާދެކުރަްއވަވާ އިރުޞަތު އަރުވަން. މަިއކު ބޭނުންވިދާޅުވާން ބޭނުމިްއޔާ އެ ކަަމކަށް ފު

 

 ޝާ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:އިޝަތު ޢަޢާ

އަހަރު  6އި ާޝ އިނގޭތޯ. ދެން ައޅުަގނުޑ ކުރިން ސްރީލަންކަން ެއއަރލައިންްސގައަޅުަގނޑަށް ކިޔަނީ ޢަ

ނއަށްފަހު ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކުރިން ހަމަ އެކަުއންޓްސް ދާއިރާގައި. ދެން އެމަސައްކަތް ުޑ ކޮށްގެން އަުޅގަ

ނުޑ ައޅުގަ  އިރިާޒވް މެނޭޖުކުރުމުގެ ދާއިރާގަ ހާރުވެސް އެމް.އެމް.އޭަގއިކުަރން ފެށީ. ދެން މިއެމް.ޭއަގއި ވަޒީފާ އަދާއެމް.

ނޑު މެނޭުޖކޮށް ހަރަކާތްތެރި މި ކުރަނީ. ދެން އޭގަރިޒާވް މެނޭޖްމަންޓުގައި މިޑު އޮންނަނީ  މި އިްލ އޮފީހުގައި އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ އޭތި އިތުރު ، ނަަގއިގެން ހަމަ ެއކިއެކި ކިެއކި މަސައްކަތްަތުކގައި އިސްރާ އެރާއްޖޭގެ ރިާޒވް އިތުރުކުރުމަްށ ކު
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ނޑު މާސްޓަރ އެކި ގޮްތގޮތް ހޯދައިގެން އެ މަސައްކަތް ބޮޑަށް އަޅުަގނުޑ މިހާރު ކުރަމުން މި ްސ ދަނީ. ދެން އަޅުގަ

ޓް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން މާސްޓަރސްއިްނ އެކަަމކު ފަިއނޭންސް މެނޭޖްމަންހެދީވެސް ބިޒްނަްސ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން. 

ނޑަްށ އެނގިފަިއ، ވާހަަކއަކީ އެއީދެން ކޯޕަރޭޓު ގަވަރަނންސްއާއި ފައިނޭންސް ރިލޭަޓްޑ ކަންތައްހެދީ.   ތަކާ މީ އަުޅގަ

ނުޑގެ.  ނޮލެޖު ލިބިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ެއއީ ދެން ކުޑަުކޑަ ތަޢާރުފެއް އިނގޭތޯ އަުޅގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އްޒަްތތެރި އެްއވެސް އެހެން މެންބަރަކު ކަމެއް ސާފުކޮށްލަްނ އި ކުަރން ނެތިއްޔާ އާދެ! އިތުރު ވާހަަކއެއް ހިްއސާ

ދެން ވީހާވެސް ކުުރކޮށް ެގންދެވިއްޔާ ރަނގަޅީ. އާދެ!  .ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެ މެންބަރަަކށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 އިމްތިޔާޒު.

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު ބަރުމެން ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މިހާރު ، ޝާ. އާދެ! އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ސުވާަލކަށް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ. މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ ޢަ

ުމެގ ބަދަލުެވވަަޑއިގަތުއަށް ަޑއިގަންަނވަނީ ދެއްތޯ. ުކއްލިއަކަްށ މީރާުކރައްވަމުން ވައެމް.އެމް.ޭއަގއި މަސަްއކަތް

ންކޮޅެއް ތަ  ،ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީރާ ފަހުން ގެދެން އަނެއް ުސވާެލއް ކަމެއް ައއީ ކިހިެނއްވީމަތޯ؟ޤުވެރި ޝައު

ގޮުތގައި އެހެން  ކުރާވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަުކ ގަބޫލު އެ ތަނަކީ  ،ވީ ތަނަކަށް ވާއިުރަގއިފަހުން އިންޓްރޮޑިއުސް 

ނޑުކިޔުން ތަންކޮޅަށް ކުޑަ ަތނެ ވުރެ،މުައއްސަާސތަކަށް  ރާއްޖޭގެ ބަެއއް އް. ދެން އެ ތަނުގަިއ ނޫނިްއޔާ ފާ

އެ ޔަޤީންކަްނ  ؟ގްރިޓީ ހިފެހެއްޓެުވމަށް ކިހާ މަސައްކަތްޕުޅެއް ކުރައްވާނަންތޯމަސައްކަތްކުަރއްާވއިުރގައި ަތނުގެ އިންޓެ

ނޑުމެން ެއންމެ   ންނަށް؟ދެއްވާނަންތޯ އަުޅގަ

 

 ެކވުން:ޝާ ޢަލީ ވާހަކަދެއްޢާއިޝަތު ޢަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގި  ައކީ ވެސް ހަމަ އިންޓެގްރިޓީ ަލއްވާނެ ފަދައިން އެމް.އެމް.އޭއާދެ! އަުޅގަ

 ،ކުރިން .ވަނީ އުޅޭތާ އަަހރު މި 5ކުރަންޖެހޭ ތަނެއް. އަުޅަގނޑު ގާތްަގނޑަކަްށ މިހާރު ވަރަށް ހިފަހައްޓަން މަސަްއކަތް 

ވަނަ އަހަރަށް މި ކައުންޓުކުރަނީ. ދެން  3ރު މިހާ ،މުގެ ުކރިން ދެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިއެްއކަލަ ބްރޭކެއް ނެގު

ަގއި ވަޒީާފ ށް މި ކުރިމަތިލީ، އެމް.އެމް.އޭގޮތަ ގެަވނީކީ ނޫން އިނގޭތޯ. ބޯޑު ެމންބަރެއްއަޅުަގނޑު މީާރއަށް ބަދަލު

އެންމެ ފުރަތަމަ  ދެން ިއ.ވެސް ހަމަ އެމް.އެމް.ޭއގައަދާކުރުމުގެ އިތުރަށް. އެހެންވީމާ، ޕާމަނަންޓު ަވޒީފާ ައދި

ޒުނަ ހޯދާފައި ެގ އަރިހުން ޢިނަރު އެޕްލިކޭޝަްނ ފެނުނު ހިސާބުން ވެސް އަުޅަގނޑަށް ފުރަތަމަ ަގވަރު އަޅުަގނޑަށް

ނޑުެގ މަސަްއކަތަށް ޑައިެރކްޓްރީ ކޮންފްއަޅުަގނުޑ އެޕްލިޭކޝަން ފުިރހަމަ ލިކްޓެްއ ކުރީ ވެސް. ެއއީ މިސާލަަކށް އަުޅގަ
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ކުރިްނ  ،އެްއވެސް އިޫޝއެއް ޯނވޭ ިއނގޭތޯ. ދެން ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުން ނާރާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭަގއި

ކުރާ ތަނެއް. ާސލަކަށް ޕެންޝަން ބޯޑަކީ ފަންޑު އިންވެސްޓު އަޅުަގނޑު ޕެންޝަން ބޯޑަށް ވެސް ލިން. އެ ކަމަކު މި

ވަޒީާފ  އިގައަންނަނީ އެމް.އެމް.އޭ  ނަށް މިހާރު ކުރެވެމުން މިހަމަ ސީދާ އެކަހަލަ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ކުރީ. ެއއީ އެމް.ެއމް.އޭ އިސް ހިސާބުން އޭތި އަުޅަގނޑު ދޫކޮށްލީ އަދާކުރާއިުރަގއި. އެހެންވީާމ، އެ . އަުޅގަ

ެއާއ  ސީދާބެހޭ ކަމަކަށް ީވމަ އަޅުަގނޑު  ެޓކްސޭޝަނާ ،ހިސާބުން. ެއ ކަމަކު މީރާއަކީ މާލީ ކުރީ އެއިސް

ނޑު ހުށަހެޅީ.ތެއް ުކރަން ނުޖެހޭނެތީވެގެން މީރާވާ މަސަްއކަކޮންފްލިކްޓު  ގެ ބޯޑަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަްއޒައި

 

 ()އޮފް މައިުކގައި ވާހަކަދެްއކެުވން

 

 ޝާ ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާއިޝަތު ޢަ

ނޑުގެ ީސވީ އާދެ ނޑު ެމންޝަންކޮށްލާފައި އޮގައި ވަ! އަުޅގަ ދެްނ  .ންނާނެ ކިޔަަވއިދިނުމުގެ ވާހަކަރަށް ގިނައިން އަުޅގަ

ެޓއް އް ނެތިގެްނ އަޅުަގނުޑގެ ސްޓޫޑަންގޮތަކީ ފައިނޭންަޝލް ކޮންޓްރޯލަރެއަްސލު ވީ  އިޓްރާންސްޕޭރަންސީގަ

ނޑު ެއއްވެސް އެކްސްޕީިރއަންސެރޯލަރަޓްކުރީ ފައިނޭންޝަލް ކޮންއަޅުަގނުޑގެ ނަން ނޮމިނޭޓު ްއ ށް.  އޭގެކުރިން އަުޅގަ

ފައި އަދި ކޮށްނޑަށް ލިބުނީމަ ބޯޑެއް ތަމްސީލުވެފައެްއ. ދެން އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ ނޯންނާނެ ބޯޑެއްގައި ތަމްީސލު

ނޑު ނެގީ ،ވާތީވެ ގުޅޭ ަކމަކަށް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއާ ކީ . ދެން އެ މަޤާމަފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ މަޤާމު އަޅުގަ

ނޑަކަށް ކޮރަޕްޝަްނ ރިލޭޓެޑް ކަންތައްތަކުގެ ެއއްވެސް މަޢުލޫމާތު އޭރަކުން  ހަމަ ވޮލަންޓްރީ މަސައްކަތެއް. އަޅުގަ

ކަަމުކ އަޅުަގނޑު ފައިނޭންޝަލް . ދެން މިހެން ކުޑަކޮށް މީޓިންތަކާ އެއްޗެހި ދާންފެށީމަ އަޕްޑޭޓުތައް ލިބޭ. އެނޭނގެ

ޮއޑިޓްްސ  އި ެގ ރިޕޯޓްސްތަކާހަމަ މެއިން މަސައްަކތްތައް ކުރަނީ ހަމަ އެތާ އިިސއްޔަުތންއްެގ ހަކޮންޓްރޯލަރެ

ނޑު ެއ ތަކުގެ ަފއިނޭންސްތަކާ ެއއްޗެހީަގއި އެ ވާުނވާ ުކޑަކޮށް ބަލައި، ދެން ޕްރޮޖެްކޓްސް އިސްޓޭޓްމަންޓްސްތަކާ އަުޅގަ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލްަގިއ  ؛އުންޓިންގެއ ބޭފުޅުންގެ ރިޕޯޓުތައް ވެސް ހުރީ އެކަ ވެސް ތަނަށް ވަތްއިރު 

ނުޑ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލަފާދެްއވީ އެަކއުންޓިންގ ިސސްޓަމެްއ ، ގޮތަކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ  ހުރި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ތަާކ ޭއގެ ފަހުން ޓްރާްނސްޕޭރަންސީ އިންޓަރނޭޝަަނލްގެ އެުނއަލް ރިޕޯޓު ،އްސަބުްކސް ގެނެްކއިކްގެންނަން. 

އަުޅަގނޑުގެ މަަސއްކަތް އެާތގަިއ މާ، އެްއގޮތަށް ރާއްޖޭަގއި ތަްއޔާުރކުރެވޭ ރިޕޯޓުތައް ވެސް ތައްާޔރުކުރުމަށް. އެހެންވީ
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ނުޑގެ ޕްރޮފެޝަނާ، އިނގޭތޯ ސީދާ ކޮރަޕްޝަން ބަޔާ ރިލޭޓްނުވެ  ނުޑގެ ބޮޑަްށ އަުޅގަ ލަފާަތްއ  ރިލޭްޓވެގެްނ އަުޅގަ

 ުޝކުރިްއޔާ. .އަރުވަނީ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވަޙީދަށް.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އަދި މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި، މިހާރު ލިޔެފައި ވެސް 

އޮތް ފައިނޭންޝަލް ކޮްނޓްރޯލަރަކަށް އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްަގއި އުުޅއްވާަފއި ހުރި ކަމަށް. ދެން އެބަ

ދެންމެ ވިދާޅުވި ގޮތުން، ކޮަރޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާ ވަރަށް ދުރުހެލިކޮށް އުޅުްއވި ވާހަކަ. އޭގެ މާނައަކީ އެ ތަނުގަިއ 

ގާފައި ޭއެގ ފަހުން އެކަން އެނިގވަަޑިއގަތީމާ އެ ކަހަލަ އެްއވެްސ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގީތޯ؟ ނޫނީ ހިން

މަޢުލޫމާތެއް ވެސް އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅިންތޯ؟ ދެވަނަ ކަމަީކ، ޓްރާންސްޕޭަރންސީ މޯލްޑިވްްސއިން ނެޭރ 

 ބަޔާންތަކަކީ ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅު ބަޔާންތަކެއްތޯ؟

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްޝާ ޢަލީ އިޝަތު ޢަޢާ

މެންބަރުން ތިއްބަާވ  5ރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯބުޑގަިއ ޝުކު

ނުޑގެ އިތުރުން އަދި  މެންބަރުން. ދެން ޕްރެސް ސްޓޭޓްމެންޓެއް ނެރޭއިރުަގއި އާއްމުކޮށް ހުރިހާ  4އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

. ފޮނުަވއިލާފައި ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ. ދެން ބައެއް ކަންތައްަތކުަގިއ ބޯޑު މެމްބަރސްއަށް ވެސް ީއމެއިލެއް ފޮނުަވއިލާނެ

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ބުނެލާފައި ހުންނާނެ، މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުެތއް ނޫނޭ. ނޫނީ ރަނގަޅޭ. އެކަމަކު 

ޑިސިޝަން މޭކިންގ ހަމަ އެތާގެ ިޑސިޝަން މޭކު؛ ހުރިހާ ޑިސިޝަނެއް ވެސް ަނގަނީ އެތާަގއި އެ އޮންނަ 

ނޭޖްމެންޓް ޓީމުން އިނގޭތޯ. އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ބޯަޑުކން ނޫން ޑޭ ޓް ޑޭ ޑިިސޝަން ނަގަނީ. އަދި ޕްރެްސ މެ

ސްޓޭޓްމެންޓުތައް ތައްޔާުރކޮށް، ޕްރެސް ސްޓޭޓްމެންޓުތައް ރިލީޒްކުރަނީ ވެސް ހަމަ އެާތގައި އުޅޭ ފަސްހަ ސްޓާފެްއ 

ނޑުެގ ހަމަ އުޅޭނެ މެއިންކޮްށ އުޭޅ. ެއ ޭބފުޅުން ކުރަްއވާ ކަމެ  އް އެއީ. ދެން އަޅުަގނޑު ިމއީ މިދެންނެވިހެން އަުޅގަ

ނޑު މަސަްއކަތަކީ ހަމަ ފައިނޭންޝަލް ރިލޭޓެޑް ަކންތަކަށް އެްޑވަިއސްކުރުން. ެއހެންވެ، އެތާ އެތެރޭ ހިނާގ  މައިގަ

ނަޑކަށް އޮބްޒަރވެއް ުނކުރެވޭ ައސްލު  .ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތކާ ެއއްޗެހި އެހާ ގާތުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން މި  އެހެންވީމާ، އިތުރު ބޭފުޅަުކ އެދިވަަޑިއގެންފައި މި ވަުގތަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ގެންދިޔަ އިންޓަިވުއގެ މަސަްއކަތް ނިންމާލަން އިނގޭތޯ. ޮއންނާނެ ކުޑަ ބަޔާނެއް. އެ ބަޔާނުގައި ޮސއިކުަރއްވާފައި 

 ންެދއްވުން އެދެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިމކޮުޅން އިނގޭތޯ. ވަަޑއިގެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝާ ޢަލީ އިޝަތު ޢަޢާ

އާދެ، ައޅުަގނޑު އަނެއް ަޔޒީދު އަރިހަށް އިންަޓވިުއ؛ ކުޑަކޮށް ވާހަކަދަްއކާލަން ެގންދެވިއިރު ވެސް ައޅުަގނުޑ 

ނޑު ވޮލެންްޓރީކޮށް ހަމަ އެކްސްޕީރިއެްނސަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނެކޭ. ދެންނެވިން، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އަކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބިއްެޖއްޔާ އެ ތަނުން އަޅުަގނޑު ވަިކވާން މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް  އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތު ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާފައި ޮއންނާނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ފަސީޙަށް ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިއީ މަޖިލީހުެގ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ 

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވަިކވަިކން ދެން ބޭފުޅުން ތަޢާރުފަށް  ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ. ދެން މި ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ވަަޑއިަގންނަވާނެ މި ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑުމެން ދެން ކޮމިޓީން މިއަދު މި ކުރާ މަސައްކަތަީކ ނުދިޔަސް ދެން އެނގި

ނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީރާގެ ބޯޑަށް ނަންފުޅުތަކެްއ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމން އެބަ އޮތް އަުޅގަ

ތަކުގެ ތެރޭަގއި ފަސީޙުގެ ަނން އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ފޮނުއްވާފައި މަޖިލީހުން ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް. އެ ނަންފުޅު

މިއަދު މި ކޮމިޓީން ފަސީޙަށް މި ދަންނަވާލީ ކޮމިޓީން އާއްުމކޮށް މި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުގަިއ، ކޮންމެ ބޭފުޅެއް 

އެްއޗެހި ދިރާސާކުަރއްަވއި، ކަންތައްތައް ެބއްލެވުުމގަިއ ހަމަ ތަންތަނުން މަޢުލޫމާތު އެްއކުރަްއވަިއ، ލިޔެިކޔުމުން ހުރި 

އަދި އޭެގއިތުރަށް މިހެން ބައްދަލުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާ 

ނޑުމެން އެ ރިޕޯޓު ަތއްޔާރުކުރުުމގެ ަމރުޙަލާގައި މި ދަންަނވާލީ.  އެްއކޮށް މަސަްއކަތް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގެ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގަިއ އަޅުަގނުޑ ފަސީޙަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ޝުކުުރ ދެން ކޮމިޓީ

ނޑުމެންނަށް ދަންނަވާލެވުނީ ވެސް ިމއަދު.  ވެސް ދަންނަވަން. ވަރަށް ޝޯޓު ނޯޓިސްެއއްަގއި ކަްނނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކޮޅުން ވެ  ސް ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލާހަދާލަން މި ދަންނަވާލީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ
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އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ މިކޮޅުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން ފަސީޙް ކުރިމަތިލައްވާފައި އޮތް 

ނޑުމެްނނާ ބައްދަލުވީމަ ދަންނަވާލަން ވާ ހަކަެއއް އޮިތއްޔާ ފުރަތަމަ މަސައްކަތާ އަދި އަމިއްލަ ތަާޢރުފުގައި ެވސް އަުޅގަ

 ވެސް އެ ފުރުޞަުތއަރުވަން. މައިކު ބޭނުންކުރަްއވަިއގެން ުކރިއަށްގެންަދވާ.

 

 ފަސީޙް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑުގެ ނޑު މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ މިނި ނަމަކީ ފަސީޙް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ސްޓްރީ އޮފް ޒާހިރު. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ޓޫރިޒައިމުގަ ސިއޭޓް ީލގަްލ ކައުންސެލްގެ މަޤާޓޫރިޒަމްގެ ެއސޯ ތާ މިހާރު މް މިނިސްޓްީރގައި މަަސއްކަތްކުރާ. ައޅުގަ

ނޑު ،ގާތްަގނޑަކަށް ބާރަވަަރކަށް މި ކުރަނީ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ  މެން ސާދަވަރަކަށް އަހަރު ވާނެ ޓޯޓަލް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ކަމުަގއި ލީގަްލ އި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ކަންކުރުމާޑްރާފްޓު ން،ގައި ގާނޫުނ ހެދުމާއި، ގަވާއިދު ހެދުތާ މަސައްކަތް. އެ

ކުރުމުެގ ންސްޕެކްޓު އެްޑވައިސްދިނުމާއި ލީގަލް ސެކްޝަންގެ ކަންތައްަތއް ކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދިނުމާއި، އި

އަޅުަގނޑު މި ކުރަނީ.  މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ގުޭޅގޮތުން އެްޑަވއިޒްކުރުާމ، ކަންތައްތަުކގައި ދިމާވާ ލީގަލް ކަންތައްތަކާ

ނޑު ގަދެން،  ނޑު ތަޖުރިބާާއއި އަިދ  ބޫލުކުރާ އަުޅގަ ނޑަކީ ޤާބިލު މީހެއް. ައޅުގަ ގޮުތގައި މީާރގެ ބޯޑަށް ައޅުގަ

 ެއއް އަާދކުރަނީ ޓޫރިޒަްމ އިންޑަސްޓްރީ ކަމަށް ވުމާއެންމެ ބޮޑު ހިއްސާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޓކްސްއާ ބެޭހ ދާއިރާތަކުގެ

ގާނޫނާިއ އަދި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ ވަރަށް ގިނަ ެރގިއުލޭޓްީރ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްކުާރ  އެކު، ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ

ނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތައް ލިބިފައި އޮތުމާ ބޫުލކުރަން އަޅުަގނޑު ގަ އެކީ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ނޑަްށ  އެހެންވުމާއެުކ، ައޅުަގނޑު އިޢުލާންކުރުމާ ގުިޅގެްނ  މެއް ަކމަށް.ޤާބިލު މަޤާއަޅުަގނޑަށް އެކަީށގެންާވ އަުޅގަ

 އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނީ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް، އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ، އެހެންވީމާ

 ހުރި މަޢުލޫމާތެއްގެ އިތުރަށް. އާދެ.  ލިޔެކިޔުުމގައި

 

 ()އޮފް މައިުކގައި ވާހަކަދެްއކެުވން

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ފަސީޙް

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިތއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގާނޫނީ ސުވާެލއް ތިއީ. ދެން ސްޕެސިފިކަލީ ގާނޫނީ ވަކި ާމއްދާތަކާ އަިދ 

ނުޑ އެްއޗެއް ދަންަނވައި ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮުތން ދިއުމުގެ ކުރިންގާނޫނީ ގޮތުން ތިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން އޮންނަ  ލާނަން އަުޅގަ
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ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ގާނޫނަކުން ކަނ ނަޑއެިޅގެން ަވިކ ޑައެިޅގެން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުއިނގޭތޯ. އަުޅގަ ގެ ގާޫނނަކުން ކަ

ކަމަކީ އެއީ އެްނފޯސްކުރެވޭނެ ކަމެއް. އެީއ ުކރާ ކަމެއް. އެއިމްޕްލިމެންޓުރެޖީމެއްގެ ތެރެއިން އެކުަލވާަލއި ގާނޫނަކުން 

ނަޑއެިޅގެން އެކަެމއް  މީހެއްގެ މުދަލަކަށް މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި ނެގޭ ކަމަކަްށ ނުވެވޭނެ. ެއއީ ގާނޫނެްއަގއި ކަ

ެނ ހިާސބުން ފެށީގެން އެ އެންމެންެގ މައްޗަށް އެންފޯސްކުރެވޭ  އެކަމަީކ އެ ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ބަޔާންކުރެވިަފއި

ހިސާބުން ފެށިެގން ނުބެލެވޭނެ އެއީ މީހެއްެގ މުދަލެއް އަނެއް ގަަދކަމުން ނުރުހުމުގައި ނެގޭ ކަމަށް.  ކަމެއް. އެ

ދަކު ނުކުރާހާ ހިނއެ ގާޫނނެއް ބާތިލުއަންލެސް،  .ބުނެފި ކަމަށް ވަންޏާ ޓެކްސް ނެގޭނެ ަގއި ޓެކްސް ެނގޭނޭގާނޫނު

ފަހުގައި މީހެްއގެ މުދަލެއް މާ، ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ައއުަމށްން. އެހެންވީ ލުކުރަން އެ އޮންނަ ޕްޮރސީޖަރގެ ތެރެއިބާތި

ނެގުމުގެ ެއްގޒާމްޕަލްގެ ތެރެއިން އެެއއް ނުފެތޭނެ ޓެކްސްނެގުމަކީ ެއއީ ނުރުހުމުަގއި މީހެއްގެ މުދާ ނެގުމެޭކ 

ނޑު ގަ ތެރޭ ގެއިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރއްޔާ، ބޫލުކުރަނީ އިނގޭތޯ. )ވަުގތުކޮނުދެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނ ނޑަށް ހީވަނީ؛ ތަފާތު ޑަށް ހީވަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ އިނގޭތޯ.  ވަރަށް ސާފުހެން ،ތަފާތު ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. އަޅުގަ

ނޑަެއިޅގެން އެންމެންނަށް ޕަބް ،ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން ލިކްލީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އުޫސލެއްގެ ތެރެއިން ކަ

ެއގޮތަށް ނޫން އެހެން ގޮަތކަށް  ،ކީ އިނގޭތޯ. އެހެންއެްއޗެއް ެޓްކސްއަ ެގ ތެރެއިން ނެގޭކުރެވޭ ިނޒާމެއް ކުއެސްޝަން 

ނޑަށް ހީވަނީ އިމްޕްލިމެންޓުކުރުމުަގއި ވެސް، ެއއްޗަކީ އަ ނެގޭ  ،އެ ނެގުުމގައި ވެސް  ،އެންފޯސްކުރުމުަގއި ެވސްުޅގަ

އެީއ ންވީމާ، ޓެކްްސއާ ަގނޑަށް ީހވަނީ. އެހެއަންޖަސްޓް ހުންާނނެހެން އަޅު އާއިއަންފެއަރނެސް ،ބެހުމުގައި ވެސް

 . އިތަފާތަކީ ޙަޤީޤަތުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު؟ އެހެން އެްއވެސް

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަަކދެއްކެވުން:

ްއކަތްކުރަްއވަމުން މީރާއަްށ . ޫޓރިޒަމް ދާއިރާަގއި މަސައާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މަރުަޙބާ ޒާހިރު އިނގޭތޯ

ޤުވެިރވަަޑިއގަތީ ކީްއވެެގންތޯ؟ ހަމައެއާއެކުަގއި ލޯޔަެރއް ވީމަ ލީގަލް ޕްރޮފެޝަންގެ މަސައްކަތްތަެކއް ވެްސ ޝައު

މަވެސް، މީާރއަްށ ނަކުރަްއވަފާނެ ކަންނޭނގެ. ޓޫިރޒަމްަގއި ުއޅުްއވަމުން އަމިއްަލ ބައެއް މަަސއްކަތް ކުރެްއވޭެނ. އެހެން

 ޖެހިއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ، އެ އިޝޫެއއްަގއި މީހަކު ރެޕްރެޒެންޓުކުރަންފަހުަގއި ބައެއް ފަހަރު ޓެކްސްގެ ވަަޑއިގަތުމަށް

ތިން ، ގޮތުަގއި ގެގޮތަކުން ވިޔަސް މި ދެންނެވިހެން އިނގޭތޯ. އަނެްއ ސުވާލެއް ކަންތައް ކުރަްއވާނަންތޯ؟ ނުސީދާ

ގޮތުަގއި އިންކަމް ޓެކްްސ ތަޢާރުފުކުރުމާ ދޭތެރޭގަިއ  ގެ ނގޭތޯ ކުރުކޮށް. އަެނއް ުސވާލެއް ލަ އިސުވާލެއް ޖުމު

 މި ވަގުތު ެވސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ ޚިޔާލުފުޅަކީ؟ ންނަވަނީ ކިހިނެއްޯތ؟ ކޮންމެހެނެއްދެކެވަަޑިއގަ
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 ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ފަސީޙް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާަގއި  ގަިއ،ްތތެރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓްރީޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ިއއްޒަ

ކިހިެންއތޯ. އަޅުަގނޑު ފެށިއިުރަގއި  ލައިގެން އުޅެންމިނިސްޓްރީގައި މަސަްއކަތްކުާރ މީހަކަށް އުޅެފައި ބޯޑަށް ުކރިމަތި

ނޑު ގަ ވެސް ައޅުަގނޑަކީ މީާރގެ ބޯޑުަގއި ަޑއިރެކްޓަެރއްެގ  ޔާގޮުތަގއި ވެއްެޖއް ބޫލުކުރާދަންނަވާފައި ވާނެ އަުޅގަ

ނޑު ގަޤާބިލުކަން އަދި އެކަމަށް ފު  ކުރެވޭނެ ގޮތުަގއި ރެޕްރެޒެންޓެޑް  ބޫލުކުރަން. އެއީ މިހެން ރިހަމަ އެކެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ރަށް ރަނގަޅަށް ތަކެއް ވަހުރިހާ ޕިިލސީ ތަކާއި ޓޫރިޒަްމ އިންޑަސްޓްީރގެމި ދަންނަވަނީ ޓޫރިޒަމް ގާޫނނާއި ަގާވއިދު

 ެއއް އަދާކުރާ ދާއިާރއަކަށް ވާތީ،ބޮޑު ހިއްސާއަކީ އެީއ ޓެކްސްގެ ާދއިރާގެ ތެޭރގަިއ އެންމެ އެނިގ، މި ދާއިރާ

ނޑަށް ވަރަށް  ބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ގަ ބޮޑު ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ެދވޭނެ. ގޮުތގަިއ ވެއްޖެްއޔާ މީރާގެ ބޯޑުަގިއ އަޅުގަ

ތަކަށް ގާނޫނުތަާކއި އެ އޮންނަ ޕޮލިސީ އި އަދި މީރާގެއި މީރާގެ ގަާވއިދުތައް ހެދުމުގަޔާ މީރާގެ އުސޫލުތައް ހެދުމުގަޔާ 

ނޮލެޖާއި އިންޑަސްޓްރީ  ިބއުޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑު ދެޭވނޭގެންނަ ބައްދަލުތައް ގެަނއުމުގައި ައޅުަގނުޑގެ ކޮންޓްރި

ބަބުން ައޅުަގނޑު ޯބޑުެގ މެންބަރަކަށް ެއ ދެބައި ެއކުެވގެން އިނގޭތޯ. އެހެންވުމުެގ ސަ މިނިސްޓްރީގައި އުޅުމާ،

ނޑަކަށް  އާދެ، ކުރިމަތިލީ. ދެވަނަ ސުވާލަކަްށ މަނިކުފާނު ކުރެއްވީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި އުޭޅއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ިއވެްޓ ހުންނަ ކަމެއްގައި ރެޕްރެޒެްނޓެއް ނުކުރެވޭނެ ޕްރަ ޓްރީއާ ސީދާ ކޮންފްލިކްޓުޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސް

ނަޑކަށް މީ ބޫލުކުރާގައެގޮތަށް އަޅުަގނޑު  . ހަމައިކޭސްެއއްގަ  ރާގެ ދާއިާރގަިއ ގޮުތގަިއ މީރާގެ ބޯޑުގައި ވެސް ައުޅގަ

ނޑަކަށް ނުުކރެވޭނެ. ެއއީ ގާނޫނީ ގޮތުން  ގެމީރާގެ އިޚްތިޞާޞް  ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ެއއްވެްސ ލީގަްލ ކަމެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ  ކުށެކޭ. އެހެްނވީމާ، މިހާރުެވސް މިނިސްޓްރީއާއި ކޮންފްލިކްްޓ  ،އަުޅގަ

ނޯންނަ އިޤްތިޞާދީ އެހެން ދާއިރާތަކުަގއި ައޅުަގނޑު ިމހާރުވެސް ލީގަލް ކަންތައްަތުކގައި މަަސއްކަތްކުރަމުންދަނީ 

ނޑަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެ ސް މީރާގެ ާދއިާރގައި ހިމެނޭ ޓެކްްސއާ ުގޅޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މީރާގެ ބޯޑުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑު އެްއވެސް ކަމެއް ޕްރަިއވެޓް ާޕޓީއަށް ވެސް އަދި ޕްރަިއވެްޓ ކަމަކަށް ވެސް އެްޑވައި  ޒެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ގެްނގުޅޭ ުއސޫލަކީ. ތިންވަނަ ުސވާލަކަްށ ކުރެްއވީގަ  .އިންކަމް ެޓކްސް ،ބޫލުކުރަން. އެއީ މިހާރުެވސް އަުޅގަ

ނޑު ގަ ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްޔާ އަދި ތަންކޮޅެއް އަަވސް އިނޭގތޯ އިންކަމް ޓެކްސް. ެއއީ  ބޫުލކުރާ މިހާރު އަޅުގަ

ހިސާބުން ފެށިގެްނ  2009އަންނަނީ ވަރަށް ޖެހިޖެހިގެން މި އަންނަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ޓެކްސްގެ ރެޖީމް މި

ނޑުމެން މި އަންނަނީ ޓެކްސްގެ ވަރަށް ބާރަށް ޓެކްސްެގ ވަަނ އަހަރުން ފެށިގެން އަ 2010އަޅުަގނޑުމެން،  ޅުގަ

ގާނޫނުތަކާއި އަދި ަގވާއިދުަތާކއި އަދި ޓެކްސް އިންކްީރޒްުކރުމާ މި ހުރިހާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް 

ނޑުެމން އަދި އް ތަޢާރުުފވެގެްނ ށް ޓެކުހެކިިރޔާ ާރއްޖޭަގއި ައލަ ހީވަނީ ތަންކޮެޅއް އަވަސްހެން އަދި. ެއއީ މިހާރު އަުޅގަ

ކަން ތަކަކީ މިީއ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްމިއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެނގިގެން މި ކަންތައް ،މީހުން ހޭނުވިގެން
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ނޑު ގަ ހެއް އަދި ތަޢާރުފުކުުރމަކީަކމް ޓެކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަްސަވނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އިން ބޫލުކުރަން އަުޅގަ

ކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އޮންަނ އިްނކަމް ޓެކުހަ ގަޅު ކަމެއް ޫނނޭ. އެހެންނަމަވެސް،އެހާ އެހާ ރަނ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ތަޢާރުފުފަދައިން  ، ެއްއެޗކޭ. ތަޢާރުފުކުރުން މުހިއްމު އެްއޗެކޭ އަސްލު. އެހެންވީމާ ކުެރވޭނެއަުޅގަ

 ކަމަށް  ގާނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން ވުޖޫދަްށ ގެނެސްގެން ކުރާ އިންކަމް ެޓކްސްއަދި ތަންކޮޅެއް ފާްސޓުކޮށޭ  މިހާރު

ނޑުމެންގެ ޕޮޕިއުލޭޝަާނިއ ކެޕޭސިޓީ ވަންޏާ، ބަިއވަރު ޓެކްްސއާ  އި ބޭސްކޮށްފަ އަށްެއއްފަހަރާ އައުމުގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަަކައކީ އިނގޭތޯ  ުޝކުރިްއޔާ. .އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ތަންޮކެޅއް ައވަހޭ އަުޅގަ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އެދިވަަޑއިގަންަނވާތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އިތުރު އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް 

ލާނަން މި މަސައްކަތް އިނގޭތޯ. ދެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެއްބާރުލުންދެއްަވއި ަވޑަިއގެން އަޅުަގނޑު ނިންމައި

ދަންނަވަން. ެދން އޮންނާނެ ލިޔުމެއް. ެއ  ަކއި ނިންމާލުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ޝުކުރުޓަ ދެއްވި ކަމަށް

ޮސއިކޮށްަލދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު. ދެން ިއތުރަށް އެްއވެްސ ވާހަަކެއްއ  އިޭއގަ  ިއ ިއގުރާރެްއ އޮންނާނެލަްއވާފަބައްލަަވއި

ނޑުެމންގެ މި ކޮމިޓީއަކީ މަޖިލީހުގެ ވަންޏާ މިހާހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް ދަންނަވާލަން ނެތް . )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

ބެހޭ ކޮމިޓީ ިއނގޭތޯ. ދެން ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި  މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ މިނިވަން

އެ ބޭފުޅުްނެގ ވަކިން ދެން ކިން އަޅުަގނޑު ވަގުުތ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ވަ ދެ .އްބެވީމި ތި އިމެންބަރުން ކޮމިޓީގަ

ނޑުެމން ދެން މި ކޮމިޓީ؛ ކަމުަގއި ވިޔަސް ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީނަންތައް ދަންނަވައިނުލި ން މި ކުރާ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ނަންފުޅުތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މި  ،ކަމަކީ

ނުވުމުގެ މަސައްކަތް. ން އަލުން އަނުބރާ ފޮއި ކޮމިޓީލަްއާވފައި، ރިޕޯޓެއް އެކުަލަވއިކޮމިޓީއަށް ދިރާާސކޮށްފަ އޮތީ

ން ހުރީމަ ލޫމާތު ހޯދަވެސް ަބއެއް މަޢު ސުވާލުކޮށްަލއިގެން އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތުަގއި ަވިކވަކިން ބޭފުޅުންނާ

ކުރަްއވަން ެއއްެވސް ކަމެއް ން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއާ ހިްއސާ ފަރާތު ފަރުހީޒާގެ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ިތކޮުޅން

ޔަސް. ވި ގުޭޅގޮތުން ކަމަށް އަމިއްލަ ތަޢާރަފުކަުމގައި ިވޔަސް، މަަސއްކަތާ، އޮތިްއޔާ އެ ފުރުޞަތު އަުރވަން

 .އެހެންވީމާ، މަިއކު ބޭނުންކުރެއްވުން އެދެން

 

 ހީޒާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ފާޠިމަތު ފަރް

ނޑު އުފަލާހީޒާ، އަޅުަގނޑަރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑަކީ ފަޠިމަތު ފަރްކުޝު  ކީ ސ. މަރަދޫއަށް އުފަން މީހެއް. އަޅުގަ

ނޑު ުއފަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑު ައސާސީ ތަޢުލީމު އިއެީކގަ . އަުޅަގނޑު ޭއ އިރަށުގަހާސިލުކުރީ އަޅުގަ

ޓަަކއި،  ކުރުމުގަިއ ކުރުމަށްލް ނިންމުަމށްފަހު މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު އޭ ލެވަ، ޓަކައި މާލެ އައިސް  ލެވަލް ހެދުމަށް
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ރސިީޓއަށް ގޮސް ގާނޫނީ އިްނޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުިނވަމެލޭޝިާޔގެ  އިރޝިޕެއްގަ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ްސކޮލަ

ކުރަން. އަޅުަގނުޑ ވާކަްނ ފާހަގައިޓިވް ލޯ ވެސް ހަދާފަިޑގްރީ ހެދުމަށްފަހު، މާސްޓާރސްއިން ކޮމްޕެރެ ދާއިރާއިން

ކުރުން އި ައޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ދެން އެންމެ މުހިއްމީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކިެޔވުމުގަިއ، އެ މިންވަރަށް ކިެޔވުމަށްފަހުގަ

މް އަޅުަގނޑު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީ ޓަކައި އަުޅަގނޑު ދެން ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތެއް ހޯދުމަށް ،އެހެންކަމުން .ކަމަށް

ނޑު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީކޯޓަށް ޖޮއިންކުރިން ޑެިޕއުޓީ ީލގަލް އޮފިސަެރްއެގ ކޯޓުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުީރ  މް. އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑު ގާނޫނީ ޭބފުޅެއްގެ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ ގައި. އެ މަޤާމުމަޤާ މުގައި އަޅުަގނޑު މަިއގަ

ނޑުޖޮއިންކުރީ ތުރުން މެނޭޖީރިއަލް އެކިއެކި މަސަްއކަތް ކުރިން. ގާނޫނީ މަސައްކަތްަތކުގެ އި . އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑަްށ ސުޕްރީއެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ވަރަށް ބައިވަރު މަަސއްކަްތ ކުެރވިފައި ހުންނާ މް ކޯުޓެގ ނެ. މިގޮތުން އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ެއޓޭޗު  ޅުންގެ އެިކއެިކ ެއ ބޭފު ،ޮކށްގާނޫނީ ެއކިެއކި ރިސާރޗު، ލީގަލް ،ކޮށްރިސާރޗު ، ކުރެވި ފަ

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު ކޮންޓްރިިބުއޝަނެއް އޮންނާނެ ންމެވުންތަކުަގއިނި ބޭނުން.  ކޮށްލަންވަގުތު ފާހަގަ ކަމަށް މި އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ކޯުޓގެ ޑިޕާޓް އިދެން އެއާއިެއީކގަ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް ކުރެްއވިފަިއ މަންޓް ހެޑެއްގެ ޮގތުން އަޅުގަ

އެ ކޯޓުަގއި ަވޒީފާ އަދާކުެރވި،  ލް އެކިެއކި ަކންތައް ވެސް ައޅުަގނޑުންޝަ. ފައިނޭހުންނާނެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ 

ނޑު ވަޒީާފ  އިމް ކޯޓުގަ ފާހަގަުކރަން. އެއަށްފަހު ސުޕްރީ ކަމަށް އެކި ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރެވިފައި ވާނެއެކި  އަުޅގަ

ޤާމު ސް އަދާކުރިން. އެ މަމު ވެ އި އެކްޓިްނގ ރެޖިސްޓްރާއެްއގެ މަޤާއަދާކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ އަުޅަގނޑު ެއކޮުޅގަ

މަްށ އަދާކުރުމުށްފަހު ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަްލގެ ރެޖިސްްޓރާގެ މަޤާމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން އަޅުަގނޑު އެ މަޤާ

ނޑަްށ ލިބުނު، ވަޒީާފއާ ެބހޭ ޓްރައިބިއުނަްލގެ ރެޖިސްްޓރާގެ މަޤާމަކީ، އެ އިދާރާމު އެ މަޤާ، ކުރިމަތިލައި ގެ ައުޅގަ

ނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެގޮުތން، ވަގުތު  މި ފިޔަވައި ދެން އެްނމެ އިސް މަޤާމުކަންން މެންބަރު އެކޮުޅަގއި އަުޅގަ

ކަންތައްތައް  ލް ހުރިހާފައިޭނންޝަ، ްއޒަފުންގެ ކަންަތއްތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުިރއިރުަގއި ހުރިހާ މުވަ

އްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި މަ ؛ނޫނީ ގޮތުން ަބލަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތައްއިތުރަށް ގާވެސް ބެލެހެއްޓިން. ހަމަ އޭގެ

ަގނޑު އިސް ަދއުރެްއ ުގޅޭގޮތުން އިދާީރ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމުމުގައި ވެްސ އަޅު މައްސަލައާ

ށް ީލގަލް ޅުަގނޑަބޮޑަށް އަ އަޅުަގނުޑ އަސްލު މި ދެ ތަނުގައި  ފަހު ދެންކުރަން. އެއަށްފާހަގަ އަދާކުރިކަން

ފައިނޭންސް، ެއޗް.އާުރ ރިލޭޓެޑް ކަންަތއްތަްއ ވީަމ  ،ބޮޑަްށ ުކރެވިފައި ހުރީ އެޑްމިނިސްޓްޭރޓިވް މަސައްކަތްތަށް ވުރެ

ނޑު ގާނޫނީ ދާއިރާގެ އިތުރަށް ތަޖުރިބާކޮށް ކައި، ައޅުަގނޑު ޖޮއިންކުީރ ޓަ ކުރުމަށްސްޕްލޯއެ ދާއިރާ އެކް ،ދެން އަޅުގަ

ޑެޕިއުޓީ ީލގަލް ނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުގަިއ އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ޖޮއިންކުރީ ލް އޮފީހަށް. އެޓަރއެޓަރނީ ޖެނެރަ

ވަޒީފާ އަދާކުރިއިުރަގިއ  އިއަޅުަގނޑު އެގޮތުން އެ ތަނުގަ ހަމަ އެންމެ އާދަިއގެ ަވކީލަކަށް. .މަށްއޮފިސަރެްއގެ މަޤާ

ކުރުމުގެ ގޮތުން މާއި އަދި ޭއެގއިތުރަށް ދައުަލތް ތަމްސީލުލަތުގެ ެއކިެއކި މުައއްަސސާތަކަށް ގާނޫނީ ލަފާދިނުދައު

ނޑު އެޓަރަވކާލާތުކޮށްފަިއވާނެ ަގއި ވަރަށް ގިނަ ަމއްސަަލތަކުަގއިކޯޓު ީނ ަކން ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އެާއއެުކއެީކގައި އަުޅގަ



25 

 

ވި ެއކިެއކި އިދާރާތަކުްނ ިމ ދެންނެ އިއޮފީހުަގއި ގާނޫނީ މަސައްކަތްތަުކގެ އިތުރަށް އަޅުަގނުޑ ކުީރގަ ގެޖެނެރަލް

ތަކުަގއި ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ވަރަށް ިގނަ އިދާރީ ކަންތައްޖުރިބާގެ އެހީގައި ައޅުަގނޑު އެޓަރލިބިފައި ހުރި ތަ 

ރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ ނީ ޖެނެރަލް އޮީފހުން ދިވެހިއެޓަރފާހަގަކުރަން. މިގޮތުްނ އަުޅަގނޑަށް  އި ެއީކގަ ބައިވެިރވިކަން އުފަލާ

ގުޅޭ  ޞްލާޙުކުުރމުގެ ރިފޯމް ސިސްޓަމާއި ޓަަކއި ރޭވި ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމު ކުރުމަށްޞްލާޙުދާއިރާ އި

ގުިޅގެން  ށް، ސިމްޕޯިޒއަްމތައް ރާވަިއ، އިންތިޒާމުކޮށް، އެ ކަންތައްތަކާވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކޮ

މިކަހަލަ ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްަތއް  ހުށަހަޅައި،ށް ވެސް ޕްެރޒެންޓޭަޝން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ކެިބނެޓަ

ެއީކގައި ަދއުލަތުގެ އެިކއެކި މުައއްސަސާަތކަށް ާގނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގެ ތެރެއިން . ހަމައެއާކުރެވިފަިއވާނެކަން ފާަހގަކުރަން 

. އެާއ ތީވެވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު މި އެޕްލައިކޮްށގެން އުޅެނީ  މީރާގެ ބޯޑަށް ؛އަޅުަގނޑު މީރާއަށް ވެސް

ވާަކން ފާހަގަކުރަން. ިމގޮތުން ދީފައި ށް ގާނޫނީ ގޮތުން އެކި ކަްނކަމާ ގުޭޅގޮތުން ލަފާރާއަ ގުޭޅގޮތުން ެވސް ހަމަ މީ

ޓަަކއި މީހުްނ  ކުރުމަށްެއވޮިއޑު ާރއަށް މިސާލަކަށް ަވރަށް ގިނަ ފަހަރު ޓެކްސްށް ދެވުނު ލަފާތަކުގެ ެތރޭގައި މީރާއަމީ

ްއ ނެ ކަންތައްތަަކކީ ކޮަބއިތޯ ބަަލއި، އެއަްށވެްސ އޮޕީނިއަނެ ކުރެވިދާ  ަޓކައި ކުރުމަށްެއވޮިއޑުއް. ތަކުރާ ެއކިެއކި ކަންަތއް

ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ރާއްޖެއިން އި އެޓަރެއކުެއީކގަދެވިފައި ވާނެ. ޑްރާފްޓުކޮށްފަިއ ދެއްތޯ ލަފާއަރުވާނީ. ދެން ހަމައެއާ

ޖޭެގ އެކިއެކި މުައއްސަސާތަާކއި އިތުރަށް ރާއްއަދި އޭގެ ، ކޮށް އް ޑްރާފްޓުިއގެންދެްއވާ ވަރަްށ ގިނަ ސްޕީޗުތަބޭރަށް ވަޑަ

ތައް ވެސް ތަްއޔާރުކުެރވިަފއިާވކަން ފާހަގަކުރަން. ދެްނ ހަމަ މިގޮތުން އަޅުަގނޑު މުނާސަބަތުތަކަށް ދެއްވާ ސްީޕޗު

ދެްނ ޓްރެއިިނންތަކެއް ވެސް ހެދިފަ.  ނާނެ ވަރަށް ގިނަކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ ައޅުަގނޑު ހުންއި މަަސއްކަތް އެިކއެކި ާދއިރާގަ 

. ހަމަ ފައިނޭންސް ރިލޭޓެޑް، ެއންޓި މަނީ ލޯންޑްރިންއާ ގުޭޅ ކުެރވިފައި ހުންނާނެއި ވެސް ީޑޓެއިލްއަޅުަގނޑު ީސީވގަ

.އެމް.ޑީން ހިންގާ ގުޑް ަގވަރނަންސްއާ ގުޭޅ ސީ އިއެީކގަ. ހަމައެއާއި ހުންނާނެ އިތަެކއް ހެދިފައެްއޗެހި، ޓްރެއިން

ވަރަކަށް އަހަރު  5އަޅުަގނޑު ދައުލަތަށް ގާްތަގނޑަކަށް  އި ެއކީގަ ިއ ހުންނާނެ. ހަމައެއާއިތަކެއް ވެސް ހެދިފައިނިޓްރެ

ނޑު ހިތަށްކުރުމަށްފަހުގަދުވަހު ޚިދުމަތް ނަޑކީ، އެރީ އި ދެން އަޅުގަ ކުރުމަށް ރިބާތަފާތު ގިަނ ދާއިރާތައް ތަޖު އަުޅގަ

މަްއޗަށް ތެދުވާްނވެގެްނ ނުޑ އަިމއްލައަށް އަމިއްަލ ފައިދެން އަުޅގަ ،ީތވެވާ ކަމަށް ޝައުުގވެރިކަްނ ހުންނަ މީހެއް

ނޑު ލޯފަރމެމަސައްކަތްކުރީ މް ހެދުނީ. ހަދައިގެން މިހާރު ވަނަ އަހަރު އެ ލޯފަރ 2015ގެން އް ހަދައި. ެއގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަްއ ންޖެއަލް ސްޓޭޖުަގއި ކުރަ ޯލފަރމްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ިއނީޝި އަޅުަގނުޑ ގާްތގަ

އެ މަޤާމުގަިއ ؛ ެވސް އިމްގެ މެނޭޖީރިއަލް ޕޮޒިޝަންގަސްޓަބްލިޝްވަންދެން އަޅުަގނޑު ލޯފަރމް އެކުރުމަށްފަހު ލޯފަރ

ނުޑ ހިތަށްކުރިމަސައްކަތް އެރީ ެމނޭޖީރިއަލް ޕޮޒިޝަނެްއގަިއ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގާނޫނީ ން. އެއަށްފަުހ އަުޅގަ

ގާނޫނީ މަސައްކަތަްށ  އިމު ދޫޮކށްލާފަމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުކުެރވޭނޭ. އެހެްނވެެގން އަޅުަގނޑު އެ މަޤާމަސައްކަތް އެން

ކުރަމުންދަނީ. މަ ޕްރައިވެްޓ ެއކިެއކި މައްސަލަަތކުަގއި މަސަްއކަތްދަނީ ހަ މިހާރު ވަޒީާފ ައދާކުރަމުން މި އި،ހުސްވެފަ
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ނޑު އިން ނުޑެގ  ތަޢާރަފަކަށް ދަންނަވަންޏާ، ޓްޮރޑަކްޝަނަކަށް ދެން އެއީ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ އަޅުގަ

 ްއޔާ.ދެން އިތުރަށް ސުވާލެއް އޮެވއްޖެ ރިލޭޓެޑް ވާހަކަތައް މި ދަންނަވާލީ.އެޑިުޔކޭޝަނަލް ބެގްަރއުންާޑިއ ދެން ވޯކް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުވާލުކުެރއްވުުމގަިއ ވެްސ  ދެން ސުވާލެއް އޮތިްއޔާ؛  ރި މެންބަުރންވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޮކމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެ

ކުރުމުގެ ގޮތުން. ދެން ޖަވާބުދެއްވުުމގައި ވެސް ިމ ށް ގެންެދވިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު ަވގުތު ސަލާމަތްވެސް ކުުރކޮވީހާ

، ދާނެ. އެހެންވީމާސް ަފސޭހަވެގެންބޭފުޅުން ސާފުކުރަްއވަން ބޭުނންފުޅުވާ ކަންކަުމގަިއ ެއގޮތަްށ ގެންދެވީމަ ެދކޮޅަށް ވެ

ނޑު ފުރަތަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތަކަށް އެިދަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރަކު ހުިރއްޔާ އަޅުގަ 

 އިމްތިޔާަޒށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ައރުވާނަން. ފުރުޞަތު އަރުވަން؛

 

 ން:ވާހަކަެދއްެކވު ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑުމެންނާްށ ގިނަ ަމއުލޫމާތުތަކެއް ިހއްސާހީޒާ މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ދެންމެ ވަރައާދެ! ފަރް . ވަރަްށ ކުަރއްަވިއފި އަުޅގަ

އި ޓްރައިިބއުނަލްގަ  ކަްތކުަރއްަވއިފި.މަަސއް އިމް ކޯުޓގެ އެްޑމިން ދާއިރާގަގިނަ ެއއްޗެހިތަެކއް އެނިގގެްނގޮއްިސ. ސުޕްރީ

 އި މަސަްއކަތްކުރުަމށްފަހު އެތަނެއް ދޫކުރައްވައި މިއިން ކޮންމެ ތަނެއްގަ ،ީޖ އޮފީހުގައި.އޭ މަސައްކަތްކުަރއްަވއިފި.

 ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ؟؟ ތޯއި ދިމާވެގެން ޕްރެޝަެރއްގަ އިތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ކަަމކާ ފުޅުގަ އިގަތީ ހަމަ އަމިއްލަ އިޚުިތޔާރުވަޑަ 

 

 ހީޒާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ފާޠިމަތު ފަރް

ނުޑ ހަމަ އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެންއެްއވެސް ޕްރެޝަރެ ނޑު ކުރިންވެްސ އް ދިމާެވގެނެއް ނޫން. އެއީ އަުޅގަ . އަޅުގަ

 ާދއިރާަތއް ގިނަ، ންތަންތަ ،ފަދައިން އަުޅަގނޑަީކ ވަރަށް ގިނަ ތަުޖރިބާތައް ެއކްސްޕްލޯކުރަން ފާހަގަކުރި

 ލުމަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޭނުންނުވޭ.ނޑު ދޫކޮށްށް ވާތީވެ. ގިނަ ތަންތަނުން އަޅުގަބޭނުންވާ މީހަކަ އެކްސްޕްލޯކުރަން

  ނުޑ ނިކުމެގެން އަންނަނީ ވެސް.ގިނަ ފަހަރަށް ކުޑަ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

އަށް ދެވަނަ ސުވާލެްއގެ ގޮތުަގއި މީރާށްލާނަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ހަމަ އަަވސްކޮ  .ދެވަނަ ސުވާެލއްގެ ގޮތުން ިއނގޭތޯ

ތަކަށް ގޮ ކުަރްއވާނަންތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ުކއްލިއި މަސައްކަތްމީރާގަ ،ނަމަ ަވނީ ކަމަށް ހޮވިވަަޑިއގެންފި

ނޑުމެންނަށްކުރެްއވުމުަގއި ކިހާ ޔަޤީ ދެން އެ މަސަްއކަތް ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާނީތޯ ދޫކުރައްވާފަ؟  ންކަމެއް އަުޅގަ

 ނަންތޯ މަސައްކަތްޕުުޅެގ އިންޓެގްރިޓީ ހިފަހައްަޓވާނެަކމުގެ؟ދެއްވަފާ
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 ހީޒާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ފާޠިމަތު ފަރް

ނުޑ  .ވަންޏާ ހޮވޭނީ ކަމަށް ހޮވިއްޖެ ދެއްތޯ ކަށްގެ ޓަރމައަހަރު  5 އާެދ،؛ އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތް އަުޅަގނޑު އަޅުގަ

ހަމަ ، ނުޖެހޭ ދެއްތޯ. އެކަމަކުއި  މާ ގިނަ ޓައިމެއް ދޭކަށްބަލާއިުރގަ ަމސައްކަތްތަކަށް އިމީރާގަ ރެްއިވއްޔާއިރާދަކު

ނޑު އޭކުރާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަވީހާވެސް ހަމަ ޓަރމް ހަމަވަންދެން މަސައްކަތް ިއ ރުގަ ން އަުރވަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ޮބޑަށް ބަލާއި މަސައްކަްތކުރިގަ އެތަންތާ ނުޑ ްމ ކޯވެއްެޖއްޔާ ސުޕްރީ ކަމަށް ިއރުގައި އަުޅގަ ޓުަގއި ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ބޭނުން ބޮޑަށް އެ .އަދާކުރީ އިދާރީ މަސަްއކަްތތައް ވީ ގާނޫނީ ދާއިރާއިްނ ކަންތައްަތކަށް އަުޅގަ

މި ތަޖުރިބާ  އިޖެހިލާފަިއދާރީ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހުނީމަ އެ ކަންތައްަތކުން ުކޑަކޮށް ދުރަން ،ަޓކައި  ކުރުމަށްމަސައްކަތް

ނޑު ދިޔައީ ޓަކައި ލިބުމަށް ނޑު އަދާކުރީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އިބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލްގަ . ަވޒީފާއާއަޅުގަ . އަީއ އަުޅގަ

ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް . އަޅުަގނޑު އެތަނުން އެޓަރދުވަުހގެ ކޮންޓްރެކްެޓއްގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުންމަސް 10

ނޑު މި ނުޑެގ ިއރުގައި ަވޒީފާ އަދާކުރި ތަނެއްގަ  ވީ ތަނަށް މި ހުރިހާ ބަދަލުވީ. ދެން އަުޅގަ އި ވެސް އަުޅގަ

ވާކަން ފާހަަގކުރަން. އަިދ ނުލަތެްއ އަދި މިހާތަނަށް ައއިއްސަ މެދު ުސވާުލކުރެވޭނެ އެްއވެްސ ހާ އިންޓެގްރިީޓއާ

ަގއި )އޮފް މަިއކު ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް އަރުވަން.އި ވެސް ނާންާނނެތަނުގަ ކުިރއަށް ޮއތް އިެއކީގަ ހަމައެއާ

ނޑެއް ުނކިޔަެޓކްސޭ (ވާހަކަދެްއކެވުން އި އަސްުލ އެބުާނ ޭއގަ  ()އޮފް މައިުކަގއި ވާހަކަދެއްެކވުން ން.ޝަްނ ލޯއެއް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަައކީ ޓެކްސްެނގުމަކީ ކަމެއް ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ،  ޓަކައި ކުރާ  ެއއް ހޯދުމަށްމެން ދައުލަތަށް ރެެވނިއުައޅުގަ

އި އިތުރު އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތުގަިއ ޓެކްސް ދެއްކުމުގަ  ،ދަްއކާ މީހާއަށް އެންމެ ކޮންވީނިެއންޓްނެގުުމގައި ޓެްކސް ޓެކްސް

ނޑު މަޤްޞަކުރުން. މީގަސް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާެމއް ޤާއިމުނުޖެހި ޓެކްއުނދަގުލެއް އުފުލަން ދަކީ ވެސް އި މީރާގެ މައިގަ

ނޑުމެންގެ ގާނޫނު އޮތް  އޮތް އިވިފަކުރެމިހާތަނަށް ފަންކްޝަން މީރާ، . އެހެންވީމާގެނއެއީ ކަންނޭ  ގޮތާއި އަދި ައޅުގަ

އި ވެްސ ނަާގއިުރގަނގެ. ެދން ޓެކްސްވޭ ކަންނޭ ވެްސ ދެންމެ ތި ވިދާޅުިވ ކަންތައްަތއް އެބަ  އި ގޮތުން ބަލާއިުރގަ

އެބަ  އި. މީގަދައުލަތަށް ރެވެނިުއއެއް ލިބުން އެކަންޏެްއ ނޫން ދެއްތޯ .އް ެއބަ ގެންގުޅެންޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން ބެލެންސެ

ނޑުމެން ރެވެނިއު ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ރެެވނި  ދައްޗެއްތޯ. އެ ހުރިހާއު ނެގުމުގެ ސަބަބުން ވަީނ ކޮންބަލަންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑު މަޤްޞަގެ ނމީ ކަންނޭ ކަމެއް ބަލައި ދިރާސާކުރުން. ދަކީ ވެްސ. އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ބޯޑެއް އޮތުމުެގ މައިގަ

އުލަތުން ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް ދަރޭަގިއ އެބަ ހިމެނޭ ޓެކްސްނެގުމާ ކުގެ ތެއެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ބަރުންގެ ބަބޯޑުގެ މެން

ިއ ށް ރިޢާޔަްތކޮށްފަކަކަމަ މި ހުރިހާ ގޮތުްނ މަސައްކަްތކުރުން. ދިނުމުގެމިސާލަކަށް އެކަަށއަާޅއިރުަގއި ދައުލަތަށް ލަފާ

ނުޑ ދެ ފަސޭަހ ެޓކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ،ވެސް ރަނގަޅުވީހާ އިކަންތައްތަކަށް ބަލާފަ ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި މައިގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ()އޮފް މައިކުަގއި ވާހަކަެދއްެކވުން އިމުކުރުން.ނިޒާމެއް ޤާ ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ ައޅުގަ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  ރަްއިޔތުންގެ ޓެކްެސއް ރިވިުއއެއް ނުކުެރވޭނޭ ބަލައިލާއިުރގައި ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވެސް
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ގާނޫނަކުން ނޫނިއްޔާ. އެހެްނކަމުން، އެބަ އެނގޭ އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވެސް ޓެކްސްނެގުުމގައި 

ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނުވާ ގޮތަކަށް ގާނޫނީ ްޕރޮޓެކްޝަން، ނޫނިްއޔާ ގާޫނނުގެ ހިމާޔަތްކަން ދީފައި އޮތީ 

ނޑު ދަންނަވަީނ މީރާއަކީ މިހާރު ދައުލަުތގެ ކިހާމިންވަރަކަށްކަން . އެހެންީވމާ، މީރާއިން މާނަކުަރއްާވއިުރގަިއ އަުޅގަ

ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ބަލައިލާ ކަމަށް ވިޔަސް ގާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ހަމަ ވަރަށް އެކަށީގެްނވާ ނަމޫނާއެްއ 

ނޑު ދަންނަވާ ނީ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ދެންނެވި ކަންތައްަތއް ވެސް ދައްކާފަިއވާ މުއަްއސާެއއް ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަާވނީ ޓެކްސްނެގުމުގައި އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް، ބޯޑުން  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެޭވ. އެއީ އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއި، ޫނނީ ރެގިއުލޭޝަނެއް ހަދަން އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބިްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅު ަގނުޑ ޕޮލިސީއެއް ކަ

އޭަގއި ހަމަ އެކަމާ ގުޭޅ، ނޫނިއްޔާ ޓެކްސް މި ނަގަނީ ަވކި ދާއިރާައކުން ވަކި ެއްއޗަުކން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އޭަގިއ 

ހުރު ދެކޮޅު ބަލައި ދިރާާސކޮްށ، އަުޅަގނޑަީކ ހަމަ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަުކގަިއ ދިރާސާުކރުމަށް ވަރަށް ޝައުުޤވެިރވާ 

ކޮށް، އެއިން ދެފަރާތަށް ވެސް ލިބޭނެ ގެއްލުމާއި ފައިދާއާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތައް މީހެއް ކަމަށް ވާތީވެ ދިރާސާ

ނޑުމެންނަށް އެސްޓަބްލިޝްކުެރވޭޯތ  ބަލާފައި ބެލެންސް ރެިގއުޭލޝަނަކަށް އާެދވޭތޯ، ނޫިނއްާޔ ޕޮލިސީއަކަްށ އަުޅގަ

 ރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.އަޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ ހައިިސްއޔަތުން ކުރެވުނު މިންވަަރކަށް މަސައްކަތްކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިހާރު އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ެއހެންވީމާ، ފުރުޞަތަކަްށ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮ ޒައިާނ އެދިަވޑައިުނގަންނަވާތީާއ ެއއްޮކށް ދެން އަުޅގަ

 އާދަމަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާަފިއ އަދި ނިންމައިލާނީ. 

 

 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ެވސް ވަރަށް ފަޚުރުވެރިެވއްޖެ ހަމަ މަރަދޫ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ މި ބެކްގްަރުއންޑް މިތާގަިއ ވިދާުޅވެެދއްވީަމ އަުޅގަ

އި ުކއްޖަކު ތިޔަހާ ހިސާބަށް ވަޑަިއގެންނެވީމަ. އަދި ވަރަށް ެއްކސްޕްލޯކުރަްއވައި ވަރަށް ގިނަ ސްކޫލުން ކިަޔވަިއގެން އަ

ކަންތައްތައް ގިނަ ދާއިރާތަުކން ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުަރްއވަމުން ގެންދަާވތީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެކަާމ 

 ްސނުން ތިހުރީ ތި ހުރިހާ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯއްަދވަިއގެން؟ގުިޅގެން ކިއުިރޔަްސވީ. ދެން ކޮން ދިމާލަކަށް ދާންތޯއޭ ވި

 

 ހީޒާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ފާޠިމަތު ފަރް

ނޑަްށ  ނުޑ، މިއީ ޕާޓްަޓއިމް ޖޮބެއް ެދއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަޅުަގނުޑ މީރާގެ ޯބޑަށް ހޮުވނުކަމުގަިއ ިވޔަސް އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަށް މިހާރު މި މަސަ އްކަތްކުރަނީ އަުޅަގނޑު ރަށުގެ ތަރައްީޤއަށް ކުރެވުނު މިންވަރަކަށް އަުޅގަ
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މަސައްކަތްކުެރވޭތޯ. މިހާރު ަރށުގެ މީހުންނާ ވާހަކަދަްއކަިއެގން، ރައްޔިތުންނާ ގުިޅގެން ެއންޖީއޯއެްއ ކަހަލަ ެއއްެޗއް 

ނަޑކަށް ހިންާގ ަގާވއިާދ ހިސާބަށް ޮގއްސަ އޮ ތީ. އުފެއްދޭތޯ މަަސއްކަތްކުރަމުްނ މިހާރު މި ދަނީ. ހަމަ ާގތްގަ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޮބޑަްށ ދެން ފޯކަސްކުރަން ބޭނުންަވނީ މިސާލަކަށް މި މަސައްކަްތކުރަމުން މި މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ 

ހޮވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، މި މަސައްކަތްކުރަމުން ައޅުަގނުޑެގ ފަރމްގެ މަސައްކަތް ވެސް ، أن شاهللا ކަމަށް ވާނަމަ،

ލާނަން އެ މަސައްކަތްކުރުމެއް. އެާއއެުކއެީކަގއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެްއ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހުއްަޓއެއް ނު

ނޑު ވިެމން އެމްޕަވަރމަންޓާ ގުޅޭ ކަްނތައްތައް ވެސް ކުެރވޭ ކަމަށް  ކުރެވޭތޯ ައޅުަގނޑު ބަލާނަން. އޭެގއިތުރުން އަުޅގަ

ރި ދާއިރާއެއް މެިޑަކލް ނެގްލިޖަންސްގެ ދާއިރާައކީ ވަންޏާ ކުރަން ބޭނުން. ދެން އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިންޓްަރސްޓު ހު

ވެސް. ައޅުަގނޑަށް އެ ދާއިާރއިން ވެސް ފުރުޞަެތއް ލިބިްއޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އެ ާދިއރާއަށް ވެސް ޚިދުމަތްކުރަން 

ނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމުަގއި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. ގާޫނނުތަކެއް އަ ނޑުމެންނަށް ބޭނުން. އަޅުގަ ުޅގަ

ހެދެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވެސް އަޅުަގނޑު ައދި އެކްސްޕްލޯކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދާއިރާެއއް. ދެން އަދި 

 މުސްތަޤުބަލުގައި ވާނެ ގޮތެއް ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ ދެއްތޯ.

 

 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ތޯ ކުރިއަށް ތި ރާވާފައި ހުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް.ގުޑްލަކް އިނގޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިތުރު، މަިއކު ނިއްވައިަލްއވާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބޭއްވި އިންޓަރވިުއެގ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ތަނެއް ުނފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ފަ ރްހީޒާއާ އަޅުގަ

ނޑުެމން ވަރަށް އަވަދިނެތި މި  ކަންތައް މިހާހިސާބުން ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުންދެްއވަިއ ަވަޑއިގެން ެދއްިވ ކަމަށް ޓަ ަކިއ ދަންނަވާލަންޖެހުނީ ވެސް. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން ތިކޮޅުަގއި އޮންނާނެ ަބޔާނެއް ޮސއިކޮށްލަްއވަންޖެހޭ ިއނގޭތޯ. ބައްަލވައިަލއްވާަފއި 

 ކުރިއަށް ގެންެދވީމަ ރަނގަޅު. އިގުރާެރއް. އާދެ. ތެންިކޔޫ. 
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