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 {هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ    12`.  މަރުޙަބާ. މިއަދުެވސް އޮތީ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ހިއްސާކޮށް،   ެމންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ބަދަލުތައް  ެގނެިވފައިވާ  ޮގތުން  އިދާރީ  ބިލަށް  އެކައުންޓެންޓުންެގ  ޗާޓަރޑް 

ނި ޮގތެއް  އެޮގތުން  އެކަމަށް  )އ(.    24ންމުން.  މާއްދާެގ  އިނީ    24ވަނަ  މިހާރު  ަގއި  )އ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޮގތުެގ   ހިންިގ  އިންސްޓިޓިއުޓު  ރިޕޯޓާއި  އޮޑިޓު  އަހަރެއްެގ  ކޮންމެ  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ފާހަަގކޮށްފަިއާވ  ކައުންސިލުން 

މަހުެގ   ޖޫން  އަހަރުެގ  އަންނަ  ވިދިެގން  ކުރިން    30ރިޕޯޓު  ދުވަހުެގ  ފަރާތުން ވަނަ  ކައުންސިލުެގ 

އިންސްޓިޓިުއޓުަގއި   މެންބަރުންނަށާއި  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ކޮޕީ  ރިޕޯޓުތަކުެގ  މި  އަދި  ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

މިހާރު  ފަހިކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  ފަރާތުން  އިންސްޓިޓިއުޓްެގ  އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ރެޖިސްޓަރީވެފަިއވާ 

 ބަދަލުަގއި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފަިއވާ އިންސްޓިޓިއުޓުެގ ކޮންމެ އަހަރެްއެގ އޮޑިޓް  ހުށަހެޅިފައި އިން ޮގތަކީ ޭއގެ 

ައންނަ އަހަރުެގ ޖޫން މަހުެގ   ޮގތުެގ ރިޕޯޓު ވިދިެގން  ވަނަ ދުވަހުެގ ކުރިން   30ރިޕޯޓާއި އިންސްޓިޓިއުޓު ހިންިގ 

ކައުންސިލު ދެން  އާދެ!  ވާހަކަ.  ޝާއިޢުކުރާ  ވެބްސަިއޓުަގއި  ކައުންސިލުެގ ކައުންސިލުެގ  ދެން  ވެބްސައިޓުަގއި.  ެގ 

ލިބުނީތާ.  އެހިސާބުން  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ކައުންސިލުެގ  އެ  ވެބްސައިޓުަގއި ޝާއިޢުކުރެުވނީމަ 

ދެން   ޮގތް.  އިން  މިހާރު  އެީއ  ނޫން.  މުހިންމެއް  އެޮގތަށް  ޝާިއޢުކުރުން  އާއްމުކޮށް  )ތ(  24އެހެންވީމާ،  ެގ 

ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކައުންސިލުެގ، އޭަގިއ މި އިންނަނީ މި ސިޓިންގ އެލަވަންސްެގ ބަދަލުަގިއ،  ކައިންސިލުެގ  

އިންނަނީ   ދެން  އިނީ.  ެގނެވިފަިއ  އެހެން  ހަމަެއކަނި  އެލަވަންސް.  ހާޒިރީ  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ވަނަ   25ސިޓިންގ 

ކައުންސި ކޮމިޓީތަކަށް  އުފައްދާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  )ނ(.  ކައުންސިލުެގ  މާއްދާެގ  ނުވަތަ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  ލުެގ 

ކުރާ   ކޮމިޓީތަކުން  ނަމަވެސް  ލިބިެގންވެެއވެ.  ކަުއންސިލަށް  ބާރު  އަުގދުކުރުުމެގ  ބައެއް  ތެރެއިން  މަސްޢޫލިއްޔަތުެގ 

އެ  ބަދަލުަގއި  އުސޫލުެގ  ކަނޑަެއޅިފަިއާވ  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  ތެރެއިން.  ުއސޫލުެގ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ    މަސައްކަތްތައް 

ޮގތެއްެގމަތީން   ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  ކޮމިޓީތަކުން  އިންނަނީ  މި  ބަދަލުަގއި  ތަންކޮޅު 

ޮގތެްއެގމަތީން. އޭރުން ެއ   މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފަިއވާ ުއސޫލުެގ ބަދަލުަގިއ، ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ 

ެއޮގތަށް އެހެންވީމާ،  ކަނޑަެއޅިފައިތާ.  މާލިއްޔަތު    26.  އޮތީ  ކަންތައްތަކަށާއި  ބެހޭ  ހިންުގމާ  އިންސްޓިޓިއުޓް 

ފައިނޭންސް   އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  އެކުލަވާލާ  ފަރާތުން  ކައުންސިލުެގ  ދިނުމަށް  އިރުޝާދު  ލަފަާއއި  ކަންތައްތަކަށް 

ހިން އިންސްޓިޓިއުޓް  އިނީ  މި  ހުށަހެޅިފައި  ބަދަލުަގއި  އެހެން  އޮންނަންވާނެެއވެ.  މާލީ ކޮމިޓީއެއް  ުގމުަގާއއި 

ކަންތައްތަކާއި ުގޅޭ ޮގތުން ކައުންސިލަށް ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ކޮމިޓީއެއް  
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އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.   ެގ    28ކައުންސިލުން  )ށ(  ވަކި 3ެގ  ކުރުން  މަސައްކަތް  ޕްރޮފެޝަންެގ  އެކައުންޓެންސީ   .

އޭގެ  މަނާކުރުން.  ކުރުން   މުއްދަތަކަށް  މަސަްއކަތް  ޕްރޮފެޝަންަގއި  އެކައުންޓެންސީ  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ބަދަލުަގއި 

. މީަގއި މި އިންނަނީ މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވުމުން  5ެގ )ށ( ެގ    28މަނާކުރުން. އެއީ ކުޑަ އިސްފަސް.  

އުންސިލަށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ެއކަމުެގ  ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކުރިކަން ކަ  32ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ  

ހާސް ރުފިޔާއިން ފެށިެގން ައއީމަ އޭތި އަސްލު މުޅި ވަރަށް ޯގސް މާނަެއއް   5ބޮޑު ކުޑަމިނަށް ބަލާ، އެ ފަރާތެއް  

ބަދަލުަގއި   އޭެގ  މިހާރު  އަންނަނީ.  ރުފިޔާއާިއ    5އެ  ޖޫރިމަނާ.   1ހާސް  އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާއި  ލައްކަ 

ވަނަ މާއްދާ. މި   30ވަނަ މާއްދާެގ،    30 ައއީމަ. އެހެންވީމާ، އޭތި ބަދަލުކޮށްފައި އެ އޮތީ. ދެން އިނީ  ފެށިެގން

އިންސްޓިޓިއުޓްެގ   ނެތީމަ.  މާއްދާތަކެއް  މާިގނަ  ދެން  ކިޔާލާނަން.  އަޅުަގނޑު  އޭތި  އިންނަނީ  މި  މާއްދާަގއި 

  ކަނޑައެޅުާމއި،   ޝަރުޠުތައް  އުސޫލުތަކާއި  ޖެހޭޢަމަލުކުރަން  ޓަކައި  ރީވުމަށްރަޖިސްޓް  ޮގތުަގއިމެންބަރެއްެގ   

  ހިންުގމާއި   ރާވައި  ކަންކަން  އެންމެހާ  ދޫކުރުމުެގ  ލައިސަންސް  ޮއޑިޓް  ޓަކައި  އޮޑިޓްކުރުމަށް  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އެކުލަވާލެވިފައިވާ    ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެހެނިހެން  ުގޅޭ  އާ  ންގ ލަިއސަންސި  އާއި  ެއޑްމިޝަން  އަދި މި ނޫން ވެސް

އެ މާއްދާ އެހެން އޮތުމުެގ ބަދަލުަގއި ހުށަހެޅިފަިއ    .ންާވނެއެވެއޮންނަ  ކޮމިޓީެއއް  ލައިސަންސިންގ   އެންޑް  އެޑްމިޝަން

  ޝަރުޠުތައް   އުސޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ރީވުމަށްރަޖިސްޓް   ޮގތުގައި  ެމންބަރެއްެގ  އިންސްޓިޓިއުޓްެގމި އިނީ  

  ކަންކަން  އެންމެހާ  ދޫކުރުމުެގ  ލައިސަންސް  ޮއޑިޓް  ޓަކައި  އޮޑިޓްކުރުމަށް  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކަނޑައެޅުާމއި،

 އެޑްމިޝަން  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެހެނިހެން  ުގޅޭިއ  އާ   ންގ ލައިސަންސި  އެޑްމިޝަންއާއި  ހިންުގމާިއ،  އިރާވަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަކީ   32ދެން މި އިނީ    ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ.  ކޮމިޓީއެއް  ލައިސަންސިންގ   އެންޑް

މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ެގ ޮގތުަގއި ބަދަލުކުރުން.    1،  2އެ މާއްދާެގ )ހ( އަކީ އެ ާމއްދާއަށް ބަދަލުލުކޮށް  

ީއ އެންމެ މާއްދާއެއް ޮގތަށް އެ  32ވަނަ މާއްދާަގއި. މިހާރު    32ވަނަ މާއްދާ. މިހާރު މި އިނީ    32ހިނާގ ބަލަމާ  

ބަދަލު މި ވަނީ. )ހ(    1އަށް.    1މިހާރު މި ބަދަލުކުރަނީ. އޭެގ ބަދަލުަގއި ދެން މި އިނީ )ހ( ބަދަލު މި ކުރަނީ  

ބަދަލު މި ވަނީ )ހ( އާއި )ށ( އަށް. އޭރުން އެ   1،  2އަކީ އެ މާއްދާ، ރަނަގޅު. ެއހެންވީމާ، )ހ( ކަނޑާލާފައި  

ާމއްދާެގ ެއއްވެސް މައްސަލައެްއ މިހާރަކު ނޯންނާނެ. އެހެންީވމާ، މިހާރު އިދާރީ މޭޒަށް  ނިމުނީތާ. އެހެންވީމާ،   އެ 

ދަންނަވާލަން.   އެއްފަހަރު  އަދި  ދަށުން މި    32އަޅުަގނޑު  އޭެގ  ދެން  މާއްދާ.  އެ  އެއީ  އަކީ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

  33ވަނަ މާއްދާާއއި    32ނޫނުެގ  . މި ާގ34ެއއީ )ހ( އާިއ )ށ( އަށް މި ބަދަލުކުރަނީ. ދެން    1،    2އަންނަނީ  

މައްސަލަތައް  ޖިނާޢީ  ިމފަދަ  މަްއޗަށް  ފަރާތެްއެގ  އެ  ނަމަ  ޚިލާފުވެއްޖެ  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  މާއްދާާއއި  ވަނަ 

މާއްދާ   މި  ލިބިެގންެވއެވެ.  ކައުންސިލަށް  ބާރު  ހުށަހެޅުމުެގ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  އިޙުތިސާސް  ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ 
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ެއޅިދާނެ އެްއވެސް ފިޔަވަޅެއް  މިހެން އޮތުމަ ކުން މި ާގނޫނުެގ އެހެން މާއްދާއެްއެގ ދަށުން އެ ފަރާތެްއެގ މަްއޗަށް 

ާގނޫނުެގ   މި  ހުށަހެޅެނީ  މިހާރު  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  މަނާވެެގނެއްނުވެެއވެ.  މަްއޗަށް  ކައުންސިލުެގ  ވަނަ    32އެޅުން 

ތަކުން ކޮށްފި ނަމަ އެ ޢަމަލެއަްގއި ހިމެނޭ ޖިނާޢީ ކުށް ވަނަ މާއްދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާ  33މާއްދާއާއި  

ހަމަ  އިންނަނީ  މި  މީަގއި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކައުންސިލުން  މުއައްސަސާތަކަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ކުރުމަށް  ތަޙުޤީޤު 

ާގނޫނު މި  ފަރާތްތަކާމެދު  ހިންާގފައިވާ  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  އަދި  އިނީ  މި  ދެން  ކުރަން.  ެއކަން  ަގިއވާ  ލާޒިމުކޮށްފައި 

އިނީ   މި  ލާޒިމުކޮށްފައި  މިޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ލިބިެގންވެެއވެ.  ކައުންސިލަށް  ބާރު  ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  ޮގތުެގމަތީން 

މިސާލަކަށް އޮވެދާނެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއްެގ ކަމެއް ެވސް. އެހެންވެއްޖިްއޔާ ހުށަހެޅުމުެގ ބާރު ދިނުމަށްވުރެ އެކަން 

ބެ އެކަމާ  އެ  ފުރުޞަތު ލާޒިމުކުރަނީ  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  ތަޙުޤީޤު  ކުރަން،  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައެއް  އެ  ހޭ، 

ފަހިވާނީ ވެސް އެ ަމއްސަލަ އެ ޓައިމްަގއި ެއ ތަންތަނަށް ހުށަހެޅުމުން. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ލާޒިމު މި ކުރަނީ،  

އިނީ   ދެން  ކަމަށް.  ތަ   38ހުށަހަޅަންވާނެ  ާގނޫނު  މި  )ހ(.  މާއްދާެގ  ތިރީަގިއ  ވަނަ  ޮގތުން  ންފީޛުކުރުމުެގ 

ުގޅޭ ޮގތުން ަގވާއިދުތަކާއި ުއސޫލުތައް ހެދުމުެގ ބާރު ކަުއންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާއި 

ކަންކަން   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނުަގއި  މި  އިތުރުން  ކަންކަުމެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރަީގއި  އޮތުމަކުން  މިހެން  މާއްދާ 

ޭއެގ  ތަ މަނާވެެގނެއްނުވެެއވެ.  ކައުންސިލަށް  ހެދުން  ގަވާއިދުތައް  އެހެނިހެން  ހަދަންޖެހޭ  ޮގތުން  ކުރުމުެގ  ންފީޛު 

ކައުންސިލަށް  ބާރު  ހެދުމުެގ  ަގވާއިދުތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގއި  ޮގތުން  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ާގނޫނު  މި  ބަދަލުަގއި 

ކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކުެގ އިތުރުން މި ާގނޫނުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި މި މާއްދާަގއި ބަޔާން

ތަންފީޛޯކުރުމުެގ ޮގތުން ހަދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ަގާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތައް ހެދުމުެގ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  

އި މި  ދެން  ނިމުނީ.  މި  އަނެއްހެން  ދެން  އާނ  އިންނަނީ،  މި  މީަގއި  އިނީ  ދެން  މި  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  ނީ 

ކަނޑައެޅިފަިއވާ އުސޫލު މިހެން. ދެން މި އިނީ ކަނޑައެޅިފަިއ ހުރި އުސޫލު، ކަނޑައެޅިފަިއވާ އުސޫލު. މި ބިލުަގއި  

ކަނޑައެޅިފަިއވާ ުއސޫލު މިހެން ހުރި އިބާރާތްތަްއ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާއި ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގ މަތީން މި 

ހުރިހާ    ފަދައިން ހުރި  ހިމެނިފައި  އެހެން  އުސޫލު.  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  އިނީ  މި  ބިލުަގިއ  މި  ޢާމިރު،  ބަދަލުކުރުން. 

އެ  ދެން  އިނީ،  މި  ދެން  ޮގތުެގމަތީން.  ެއއްޮގތްވާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބަދަލުކުރަނީ  އިބާރާތްތައް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(. އިްއޒަތްތެރި   24މެފަހު މާއްދާ އެބައިން.  ނިމުނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ، އަދި އޭެގ އިތުރުން އެން

  24މެންބަރު، މާނަކުރުމާއި އެްއޗެހިތައް އެއީ ދެން އިދާރީ މޭޒުން އެ އެްއޗެހިތައް ކުރިއަށް ެގންދާނެ. ދެން އިނީ  

ޔާސިރު ޢަބްދުލްލަޠީފް  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ބާއްވާފަިއ އިނީ އޭރު ކުޑަކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުވީމަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

މިހާރު   އިނީ،  މިހާރު  މާއްދާ  މި  ވިސްނާލަން.  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ޖެހޭ  އެބަ  މާްއދާ  އެ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި 
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ޔާސިރުެގ ޕޮއިންޓަކީ އޭރު ފަިއނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ވެސް ވިދާޅުވި. އަދި ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވި.  

 އިންސްޓިޓިއުޓްެގ ހިންަގން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުެގ ވިސްނުމަކީ މި ތަނަކީ މި ސެލްފް މި އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ީމެގ

ދިނަސް.  އެހިެއއް  ވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ސަރުކާރުން  ފުރަތަމަކޮޅުަގއި  އަދި  ތަނަކަށްވާންޖެހޭނެއޭ  ސަސްޓެއިން 

ބަޖެޓު ދޭންވާނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،    އެހެންވީމާ، ބަޖެޓު މި މާއްދަާގއި މި އިންނަނީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ހުށަހެޅީމަ 

ޔާސިރުެގ ޕޮއިންޓަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށައިަގންނައިރު ހިނާގށޭ އެހީވަމާ. ޭއެގފަހުން ދޫކޮށްލަން. މާނައަކީ ފުރަތަމަ 

  އަހަރު. ޓްރާންސެޝަން ޕީރިއަޑްަގއި ބަޖެޓު ދިނަސް ެއހިސާބަށްދީފައި ދެން އޭެގފަހުން ދޫކޮށްލަން. އަމިއްލައަށް   4

އެހެންވީމާ،   ވިސްނުން.  ބަދަލުކުމުެގ  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅުމަކީ.  ޔާސިރުެގ  ހުށަހަޅަން  ސަސްޓެއިންވާޮގތަށް 

 އެއަށް ތި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނަވާފައި ޮގތެއް ނިންމެވީމަ ރަނަގޅުވާނެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

މިހާރު ނިމުނީ )ހ( އާއި )ށ( ެގ. އަސްލުަގއި އަޅުަގނޑުެގ ޕޮއިންޓަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބައިވަރު ުމއައްސަސާތަކެއް 

އިތުރަށް ހަދަމުންދާއިރުަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ފާހަަގކުރަްއވާ ސަރުކާރުން ވެސް ޚަރަދު ބޮޑުވަމުންދާތީ. ދެން  

ބާ ވެސް މީަގއި. ދެން މީަގއި ހަމަ މުޤައްރިރު ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވިހެން މާލީ ވަޒީރު ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަޖުރި

އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި. ދެން އެާއއެކީަގިއ މި ބިލުެގ އަޅުަގނޑުމެން  

ބޭފުޅުން އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ސެޝަންތަކުަގއި  ކުރެވޭނެ    މައުލޫމާތު  ސަސްޓެއިން  އެްއޗަކީ  މި  ފާހަަގކުރެއްވި 

 4އެްއޗެއް ކަމަށް، ހަމަ އެޮގތަށް ފާހަަގކުރެއްވި. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލަކީ ހަމަ ހުށަހެޅުމަކީ ވެސް  

ކުރެޭވނެ  އަހަރު ފަހަށް އެ ބޭފުޅުން ރެޑީވެސްވާނެ ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް. އެކަން    4އަހަރު ލާން ހިނާގށޭ. އޭރަށް  

ހުރި  އެބަ  ޮގތުން ސަރުކާރުެގ ވިސްނުން  އިން  ެއނިގފައި  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ދެން  ެގންދަންވެެގން.  މޮޑެލްއަކަށް 

ދެން މިހާރު ދޫކުރަމުން އަިއ ތަންތަން ވެސް ހަމަ އެޮގތަށް ހަމަ މަޑުޖައްސަން. މިސާލަކަށް ބާ ކައުންސިލު ވިޔަސް.  

ސް އެމެންޑް ކުރަން ެވސް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން އަދި ކުރީަގއި ހުރި އެއްޗެހިތައް ވެ

ސީދާ މިހެން ދައުލަތުެގ މާލިއްޔާއިން ދޭންވާނެއޭ ޖަހައިފިްއޔަކާެއއް އެ މޯޓިވޭޝަނެއް ެވސް ނީންނާނެ ޙަޤީޤަތުަގއި 

އަހަރު ވީމަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ   4  ދަންނަވާ ކަމުަގއި ވަންޏާމުން އެ ލެވެލަކަށެއް. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު އެނޭގނެ

ެއހެންވީމާ، މުޅި ކައުންސިލުަގިއ ވެސް މޯޓިވޭޝަން ވެސް   ޮގތެއް ވިޔަސް ސަސްޓެއިން ކުރަން.  ޖެހޭކަން ކޮންމެ 

މި  އެޮގތަށް  ހަމަ  ކުރާތީވެ،  ޤަބޫލު  އަޅުަގނޑު  ެވސް  ކަމަށް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  އެޮގތަށް  އަދި  އިތުރުވާނެ. 

 ފާހަަގކުރީ. 

 



 2020 އޮގަސްޓު 11              ވަނަ ބައްދަލުވުން 12ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

5 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުވަދޫކުޑަ

އުސޫލެްއެގ ޮގތުން ދެން ެއެވސް އިޙުތިރާމް ކުރަން. އެކަަމކު ވެސް އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު ކުޑަކުޑަކޮށް މިކަމުަގއި މި  

ޮގތަށް ިއން  ކޮށްފައި  ޑްރާފްޓް  މި  ޓީުމން  ލީަގލް  އަދި  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  މިހާރު  އަރަނީ  ބަލާލާއިރުަގއި    ހިތައް 

ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ޒިންމާދާރުކަމެއް މި އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފުލުމުެގ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެވިފައި އެބަ އޮތް. އެްއކަމަކީ  

އެ ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު، ިމހާރު ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ދޭންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މިހާ ސްޕެސިފިކްކޮށް 

ިއ ނެތީ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ހަމަ ިގނަ ފަހަރު މި އޮންނަނީ ދަތިވެފަ. ދެން މި ބިލުެގ އަސްލު  މީެގން ކަނޑައަޅާފަ

މައިަގނޑު މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ހިތައް އަރަނީ މިހާރު މި އިޞްލާހަުގއި މި އިން ޮގތަށް ހަމަ  

އޮތީ   މި  އަދި  ދެން  ކަމަށް.  ރަނަގޅު  މީހުންގެ އަހަރު  4އަހަރު.    4އެންމެ  މި  ބަލާލާފައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް   

ކޮންކަހަލަ   އެީއ  ދިޔުން  ިވސްނުމަކަށް  އިތުރު  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރށް  ޮގތަކުން  ހުންނަ  މަސައްކަތަށް 

،  ކަމެއްބާަވއޭ. ެއއީ ކޮންެމވެސް ވަރެްއެގ ެއއްޗެއް. އެންމެ ބޮޑު އެްއކަމަކީ މިހާރު ތަނަކުން އުނިކޮށްފައި ނަމަވެސް 

ނަޒަރަކުން  ޤައުމީ  ހަމަ  ދެކޭކަމަކީ  މުހިންމުކޮށް  މި  އަޅުަގނޑަށް  ހެދުން.  ޮގތް  ލިބޭނެ  ފައިސާކޮޅެއް  މީެގތެރެއަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ޮގތުަގއި  މަޤުޞަދެއްެގ  މައިަގނޑު  ބިލުގެ  މި  ވިސްނައިފިން.  ައޅުަގނޑުެމން  ދޭތެރޭަގއި  މިއާއި 

މީހުންނަށް ފަންނެުގ  މި  ފާހަަގކުރެވޭ  އިސްރާފު  އެބަ  ދެނެަގނެ،  ހާލަތު  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލިބުމާއި  ވަޒީފާ   

މާތް  އުފެއްދުމުެގ  މެކޭނިޒަމެއް  ހަރުދަނާ  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތްތައް  ފައިނޭންސް  ރަނަގޅަށް  މި  ކުޑަކުރެިވެގން 

އެކަށީެގން މިއަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  ވަނީ.  މި  ބިލު  މި  ބިލަކަށް  އުފެދޭ  ޚަރަދެއް  މަޤުޞަދުަގއި  ާވވަރުެގ 

ދެން  ސްޓްރޯންްގލީ  އެހާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބާވައޭ  ޮގތް  ރަނަގޅު  އެންމެ  ެއއީ  ކަންބޮޑުވުން  އޮންނަންޖެހޭ.  މިއަށް 

އެާއއި ާއިގއު ކުރަނީކީ ނޫން. މި ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުން މި ހުރީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  އިންވަރު  ނޫން.  ދީެގނެއް  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުެގ  ފައިސާެއއް  ހުރިހާ  ހުސް  އިނޭގ  އެބަ   

ޑްރާފްޓްަގއި އެ ބޭފުޅުންެގ ިއޞްލާޙުަގއި ެވސް މި އިނީ. އެހެންވީމާ، އެ އިންވަރަށް ޭއތި އިހަށް ބައިންދާލުން ހަމަ  

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބޮޑަށް ބުރަވެޭވތީ އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ފަޟުލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ފެލިދޫ
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ދެއްކެވި ކޮންޓްރޯލަރ  ފައިނޭންޝިއަލް  ދުަވހު  ކުރީ  ކޮންސަރންވާނީ  މި  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކައަށް    އާދެ! 

އަހަރު ބާ ކައުންސިލު އޮންނަ ޮގތަށް މި އެތި   4އަޅުަގނޑު ވެސް ކޮންސަރންަވނީ އިނޭގތޯ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން  

ބޭއްވުން ބުއްދިވެރި ވާހަކަ ިވދާޅުވެފައި އޮތީމަ އަޅުަގނޑު ރިކަމަންޑް ކުރަނީ ހަމަ ޔާސިރު ވެސް ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް  

ން ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ިމ ބަޖެޓު ދީެގން އެ ކަންކަން ކުރިއަށް ެގންދަން. ދެން އަހަރާއި ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެ  4

ކޮމިޓީތަކުަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވަމުން ެގންދެވި ެއއް ވާހަކަ ޔާސިރު، އެމް.ޕީ ޔާސިރު ފާހަަގކުރައްަވއިފި.  

އި އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ހެދޭނެއޭ.  ތަނަކަށް  ސަސްޓެއިނަބަލް  ޮއޑިޓްެގ  އެ  އެ  މިއަދުވެސް  ހަމަ  ނޭގ 

މަސަްއކަތްތަކެއް   މިވަރުެގ  އަދި  ކަމެއްކަން.  ހެދިދާނެ  ކަމަކަށް  ސަސްޓެއިނަބަލް  ިމ  މިދާޮގތުން  ކަންތައްތައް 

ލައިސެންސް   މިތަނުން  އެއީ  ބޮޑުވެެގންދޭ.  އެބަ  ފުރުޞަތު  ސަސްޓެއިންކުރުުމެގ  އިތުރަށް  ކުރާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ބައި  މި އިޝޫކުރުމާއި  ދަށުން  އަމްބްރެއްލާެގ  މި  މީހުން  ހުރިހާ  ދާިއރުަގއި  ހިނަގިއެގންދޭ.  އެބަ  ކަންކަން  ވަރު 

ފިޓުވެެގން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މި ސަސްޓެއިން ނުކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. 

އަޅުަގނޑު  4އެހެންވީމާ،   ކަމަށް  ުމއްދަތެއް  އެކަށީެގންވާ  ެއޮގތަށް  އަހަރަކީ  އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  ޤަބޫލު  ވެސް   

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއްޒަތްތެރި   ހުރިހާ  އަރުވާނަން  އިންފޮމޭޝަނެއް  ބެކްްގރައުންޑް  ވަރެއްެގ  ކޮންމެެވސް  އަޅުަގނޑު  މިހާރު 

މެންބަރުންނަށް. އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ މި މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ިއއްތިފާޤުެވެގން 

އަޅު  ކުރިއަށް  އޭެގ  އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  އިންފޮމޭޝަނެްއ  ނިންމަން.  ބެކްްގރައުންޑް  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ަގނޑު 

އޮޑިޓަރ   ހިނާގނީ  މިކަން  ޮގތުން  އިން  ވާހަކަދެކެވިފައި  މިހާރު  އަދި  ޑްރާފްޓްކޮށްފައި  ބިލު  މިހާރު  އަރުވާނަން. 

ތެރޭަގއި. ެއީއ  އަހަރު    4ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ އިން ހަުއސް ކުރެިވެގން. މާނަައކީ އިތުރު ރެންޓެއް ނުލާނެއޭ ފުރަތަަމ  

އެ ކަހަލަ އޭެގ އިތުރަށް ކޮމިޝަނަރ މީރާއިން ވެސް ލިބެންޖެހޭ އެސިސްޓެންސް ހަމަ ލިބޭނެ. އެއީ ދެން ޭއެގފަހުން 

  ބައިވެރިވާތީއާ ެއއްކޮށް   ވެސް ލިބޭނެ. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ވެސް ލިބޭނެ. އެއީ އެ ތަންތާ އިސްވެރިން

ިއން ފަސޭހަތައް  އެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ނުލާ  އެ  ޕެރެންޓު،  ހައުސް  އިން  އެ  ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން،  ނާނެ. 

އެހެންވީމާ،   މުޅި.  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ތިންވަރަކަށް  ހިންަގންދާނީ  ތަން  އަހަރަކަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  ބަލާލިއިރު  ރަފްކޮށް 

އެ މިއީ  އިޝޫއެއް  ކޮންސަރންވާ  ހަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުައއްސަސާތަްއ މިހާރު  ިގނަ  ކިެއކި 

ހަމަ   ވާނީ.  ބުރައަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  އޭެގ  އެހެން ސްޕްލިޓުވެެގންދާއިރު  އެކިޮގތްޮގތަށް  ބަޖެޓު  ދައުލަތުެގ  އުފެދިެގން 
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އެާއއެކު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް މި ކަމަކީ ހަމަ މީެގ މިއަށް ކުރާ ޚަރަދަށްވުރެން އެތައް  

ނަެއއްެގ ފައިދާ ހަމަ ފައިނޭންޝިއަލީ އެ އިމްޕެކްޓު، ޕޮޒިޓިވް އިމްޕެކްޓެްއެގ ޮގތަށް ޤަުއމަށް އަންނާނެ ކަމެްއވެސް  ުގ

މެ. އެކަން ވެސް އޮތީ އެހެން. އެހެންވީމާ، އެވެސް ހަމަ ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް. އެހެންވީާމ، އެްއޮގތަކީ މި އޮތްޮގތަށް  

ހަރު ވަންދެން، ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑް ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ހަމަ ދައުލަތުން  ބޭއްވުން. އަނެއް ޮގތަކީ ހަތަރު އަ

ޚަރަދު ކޮށްފައި ދެން ދޫކޮށްލުން. އަދި އަނެއް ޮގތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފަހަރެއްަގއި، އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލެއް މިީއ  

އޭ  މިސާލަކަށް  ޮގތަކީ،  އަނެއް  ކަންނޭނެގ.  ރަނަގޅު  ވިސްނަވާލެްއވުން  ލިމިޓެއް ހަމަ  މެކްސިމަމް  ފަހުން  ެގ 

ބަޖެޓު  ޮގތަށް،  މިއަށް ސަޕޯޓެއްެގ  އަހަރަކު  މިސާލަކަށް  ލިމިޓެއް،  މެކްސިމަމް  ފަހަރަކު ވެސް،  ކޮންމެ  ދައުލަތުން 

ސަޕޯޓެއް ޮގތަށް އަހަރަކު މިލިއަނެއް ނޫނީ ދޮޅު މިލިއަނެއް، ނޫނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް، ފިކްސްޑް 

ކަމެއް އެމައުންޓެ ހުރިހާ  މިނިމަމް  ވިޔަސް  ޮގތެއް  ކޮންމެ  އޭރުން  އޮތުން.  ބަޔާންކޮށްފަިއ  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ހަމަ  ްއ 

ކުރެވޭނެ ކަމަށް، ކޮންެމވެސް ވަރެއް ކުރެވޭނެތާ. އޭރުން ިމސާލަކަށް އަނެއް އަހަރު ފެށިެގން އަންނައިރު ވެސް މުޅި  

 ދާނެ. ދެން، އޭެގ ފަހުން ފައިނޭންސް ރެއިސްކުރަން ބޭނުންވާ އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް

އިތުރު ޙަރަކާތްތަކާ އެހެނިހެން ކަންކަން މަސައްކަތް ނުހުްއޓި ކުރިއަށް ެގންޮގސްެގން ިމ އިންސްޓިޓިއުޓު ހިނާގނެ 

އަޅުަގ މީެގން  އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ.  ޮގތް  ތިން  މި  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެއޭ.  ފުރުޞަތު  ނޑުމެން ހިނުގމުެގ 

 ވިސްނަވާފައި ޮގތެއް ނިންމުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުވާނެހެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެކެވުނުއިރު މިހާރު ބިލަށް  އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅުަގނޑު ހަމަ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ 

ބޭފުޅުން   ހުރިހާ  ތިބި  ދެން  އަދި  އެއްބަސްވާ  ކޮންޓްރޯލަރސް  ފައިނޭންޝަލް  މިންވަރަކީ،  ިމއިން  ެގނެއްސަ 

ަގބޫލުކު އަޅުަގނޑަށް  ކަަމށް  މިންަގނޑެްއ  އިޞްލާޙު  އެއްބަސްވާ  މި  މިހާރު  މަތިން  ެއޮގތުެގ  ހަމަ  ދެން،  ރެވެނީ. 

ކަންނޭނެގ.  މުހިންމު  ވަރަށް  ވިސްނާލުން  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ެއއްޗަކަށް  އިން  ވެސް  ޑްރާފްޓުަގިއ  އިން  ކުރެވިފައި 

އެ ހެދުމަށް.  ޮގތުަގއި  ތަނެއްެގ  ސަސްޓެއިން  މި  އަމާޒުކުރެވެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ލިބޭ    ކަނޑައެޅިެގން 

މިދެނީ.  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުެގ  އެްއޗެއް  އިންނަ  ބާކީ  ކެނޑުމަށްފަހު،  އަދަދު  ފަިއސާެގ  އަންދާޒާކުރާ  އާމްދަނީ 

އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން މީެގ އެބައޮތޭ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަ، އަނެއްކޮޅުން ޮގސް ދެންެމ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  

 ރުފިޔާ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ހުރި ިގނަ މި ބާވަތުެގ  ފާހަަގކުރި ފަދައިން ތިން މިލިއަނެންހާ

ޮގތަކަށް  އެްއވެސް  އާމްދަނީއެއް  އެްއވެސް  މުއަްއސަސާތަކަށް،  އުފެދޭ  ާގނޫނުތަކުން  ިމ  ނުވަތަ  އިންސްޓިޓިއުޓުތައް 
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އެކަމަކު   އޮތީ.  މި  ކަނޑައެޅިފައި  ދޭޮގތަށް  ފައިސާ  ހަމަ  ސީދާ  ތަންތަނަށް  އެއްޗަކަށް  ނުލިބޭ  މުހިންމު  މިަވރުެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާކަށްވަރު އިނުން ވެސް ކަންބޮޑުވަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ އެހެން ހުރިހާ 

އެހެނިހެން  އަދި  ދެކެވެނީ.  މި  ވާހަކަ  ތަންތަނުެގ  އެސޯސިއޭޝަންކަހަލަ  ބާ  މިސާލަކަށް  އޭތި،  އެްއޗެހިތަކުން 

ނުލިބޭ މުއައްސަސާތައް   މިންވަރަކަށް  ެއއްެވސް  އާމްދަނީއެއް  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ތަނަކުން  އެ  އެބަހުރި.  ވެސް 

ބިލު   ތަސަްއވުރަކީ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މީަގއި  އެހެންވީމަ،  ދީފަ.  ބަޖެޓު  ސީދާ  ތަންތަނަށް 

ރެއް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދައުލަތުން ޑްރާފްޓުކޮށްފައި އިންއިރުަގއި ވެސް ސަސްޓެއިން ތަނަކަށް ހެދުމުެގ ތަސައްވު

މިޮގތަށް  ދޭން  ވެސް  އެތިކޮޅު  ދޭ  އެ  ނުކުރަން.  ަގބޫލެއް  ކަމަކަށް  ޖެހިދާނެ  ދޭން  މިއަށް  އެްއޗެއް  ބޮޑު  މާކަ 

ފައިނޭޝަލް   އިނދީ  މި  މިހާރު  ވެދާނެހެން.  ބުރައަކަށް  ބޮޑު  ާމކަ  މިއީ  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އިނުމަކުން 

ވެ ިއން  ކޮންޓްރޯލް  ެގނެއްސަ  މި  ޑްރާފްޓުަގިއ  ހަމަ  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  މިކަން.  މިންވަރަކަށް  ެއއްބަސްާވ  ސް 

 އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު ހަމަ މިޮގތަށް ހުށަހަޅަން ހަމަ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިއަށް  ކޮށްލާފައި  ކޮށްލަމާ.  އެްއޮގތް  ވިސްނުން  އަނެއްހެން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިނާގ 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  މިހާރު   24ެގންދަން.  މާއްދާއަށް  މި  )ހ(.  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 މަސްޢޫލިްއޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޮންމެ  ހުށަހެޅިފައި އިން އިޞްލާޙަކީ، އިންސްޓިޓިއުޓުެގ

އަހަރަކު އިންސްޓިޓިއުޓަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރަންވާނެެއވެ. ިމޮގތުން، ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޭންވާނީ އިންސްޓިޓިުއޓަށް 

އާމް ލިބޭ  މުޢާމަލާތްތަކުން  ވިޔަފާރި  އެކިއެކި  ކުރެވޭ  ތެރެިއން  ބާރުތަކުެގ  އިންސްޓިޓިުއޓަށް ލިބިެގންވާ  ދަނީއާއި، 

އަހަރަށް  އެ  ބެލުމަށްފަހު،  ޖުމުލަކޮށް  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ޙަރަކާތްތަކުން  ކޯސްތަކާއި  އެކިއެކި  ހިންޭގ  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ 

ލިބޭނެކަމަށް   އިންސްޓިޓިއުޓަށް  ޮގތުަގއި  އާމްދަނީެގ  ބަޖެޓުން  ފާސްކޮށްފައިާވ  ކައުންސިލުން  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ 

ފަިއސާެގ އަދަދު ކެނޑުމަށްފަހު، ބާކީވާ ފަިއސާއެވެ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ިމ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، މިހާ  އަންދާޒާކުރާ  

ހިސާބުން މި ބިލުެގ... )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ދެން، މީެގއިތުރުން މި މާނަ ކުރުމުެގ 

އި، ސީ.ޕީ.ޓީެގ ދިުގ ބަސް މާއްދާަގއި ހިމަނައި އަދި އެ ލަފުޒު  ތެރޭަގއި ކޮމާސް އިންޑަސްޓްރީ މި ލަފުޒު މާނަކުރުމާ

އެހެންވީމަ،  ބަދަލުކުރުން.  ކައުންސިލަށް  ލަފުޒުތައް  ހުރި  މިހެން  ކައުންސިލު  އިންސްޓިޓިއުޓްެގ  ދެން،  މާނަކުރުން. 

ހަވާލު ކޮމިޓީއާ  ސަބް  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  ިމ  ހަވާލުކުރެވިފައި،  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މި  ހިސާބުން  ކުރެވިފަިއާވ  މިހާ 
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ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިމުނީ  ބައްދަލުވުން  މި  މިހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނިމުނީ.  މި  މަސައްކަތްތައް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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