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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  `.   އަހަރުެގ  2022އިޖުތިމާޢީ  ބައްދަލުވުމަށް    11ވަނަ  ވަުގތު  މި  ފެށުނީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ަވނަ 

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު،   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެންބަރުންނަކީ އަޅުަގނޑު އިހަވަންދޫ  ތިއްބެވި  ދުވާފަރު  ހާޒިރުެވވަޑައިެގން 

އަދި   މުޙައްމަދު ޝާހިދު މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ފުނަދޫ ދާއިރާެގ  ، ދުއިސްމާޢީލް އަޙްމަމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  

ދާއިރާެގ   އުތުރު  ރަޝީދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މައްޗަންޮގޅި  އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި   .

ދާއިރާެގ   ލަޠީފްިއއްޒަތްތެރި  ފަރެސްމާތޮޑާ  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  ބައިެވރިވެ  މެންބަރު  މިއަދު  ވެސް  ަވޑަިއަގންނަވާ. 

ކުރި އެޖެންޑާކޮށްފައަކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދިޔުަމށް  ރައްކާތެރިކަމުެގ    އިށް  ކާބޯތަކެތީެގ  މަސައްކަތަކީ  އޮތް 

ެއންމެ ބިލުެގ   ބިލު ދިރާސާކުރުން. އެއީ  ފެށިެގން.  ހިސާބުން  ެގންދެވިފަިއ އޮތް  މި ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތް  ފަހުން 

ދިހައަކާ ހަމައަށް  ފަނަރަވަނަ މާއްދާ ކިޔާފައި އޮންނާނީ.  ެގ )ށ(ެގ  ައޅުަގނޑު  އެންމެ ފަހުން އޮތް ބައްދަލުވުމުަގއި 

އެއީ    15ބިލުެގ   ދިހައެއް.  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  ޞަފްހާ.    18ވަނަ  މެންބަރުވަނަ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ން )އޮފް 

ރީޑުކޮށްފައި އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން ކަމާ    ނަށްފަނަރަވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން،  ހެންީވމާއެވަރާކުރެްއވުން(  މަޝް

ބަދަލުެގނެވޭނެ ޮގތެއް ފައިނަލްކުރަން އެ ދުވަހު    ބޯޑުެގ ކޮމްޕޮޒިޝަންއަށް.  ުގޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައި

 އެހެންވީމާ، ބިލުެގ ފަނަރަވަނަ މާއްދާެގ )ނ( މިހާރު ފައްޓަންވީ. ފަނަރަވަނަ މާއްދާެގ )ނ(.  ؟ ނިންމީ ދެއްތޯ

 

 ވުން: ިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުަގިއ  10( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިެގން )8މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  -)ނ(

އިޢުލާނުއާކުރާނީ،  ޢައްޔަނު   ށްބޯޑަމެންބަރުން    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުެގ  ންމުކޮށް  ކުރިމަތިލާ  އެކަމަށް  ކުރުމުން، 

 ތެރެއިންނެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއުލާނު އާންމުކޮށް  ޢާންމުކޮށްމީަގއި  ބުނެފައެއް.  ނެތް  ތަނެއް  ވަކި  ނެތް  އިޢުލާނު  ކުރާނެ  ކާކުކަމެއް  ކުރާނީ 

 ؟ ތެދެއް ޝިފާ އެބައި މުހިންމު ވޭތޯ ބުނެފައެއް.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ރެންޓު، އަނެއް ކޮންސްޓިޓިއުޝަނުންނެއްނު. ންނާނެެއއް ނޫންތޯ ބިލުެގ ޕޭއި !އާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް. އޯކޭ ؟ އެތަނުން

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

)ފަހެއް(    5ބަޔާންކުރާ ބޯޑުެގ މެންބަރުންެގ ދައުރަކީ  ( ަގިއ  ށމި މާއްދާެގ )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަަވއި    -)ރ(

ދައުރަށް ެއ    އެއް އިތުރު    ، ފުރަތަމަ ދައުރު ހަމަވުމުންރު ދުވަހުެގ ދައުރެކެވެ. ެއހެންނަމަވެސް، ެއ މެންބަރުންެގ  އަހަ

(  1 )ށ( ެގ ) ެގ )ރ( އެހެން އޮތްނަަމވެސް، މި މާއްދާެގމާއްދާ މި    -)ބ(  ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެެއވެ.ބޯޑަށް  މެންބަރުން  

 ( ފެށިެގން  ނަންބަރުން  ނަންބަރުތަކުަގއި  7ވަނަ  ހުރި  ނިޔަލަށް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ  ފަރާތް(  ަގިއ  ބޯޑު  ތައްބަޔާންކުރާ 

ފަރާތްނޭހިމެ އެ  ކަމުަގިއވާތީ،  ހައިސިްއޔަތުން  މަޤާމުެގ  މެންބަ  ތައްނީ  ދެމިރުންބޯޑުެގ  ޮގތުަގއި  އެ   ތިބޭނީެގ 

މަޤާމުތައް  ފަރާތް ހިމެނޭ  ދެމިބޯޑުަގއި  ބޯޑުެގ    އެ   ހިނދަކުެއވެ.  ތިބިހާަގއި  މަޤާމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ،  އެ  ފަރާތްތައް 

 ... )ޅ( މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ގައިމީަގއި   )  )ބ(  އިންނަނީ  މި  )ބ(ަގއި  ޕޮއިންޓަކީ  ބަިއންދަންޖެހޭ  ހައިލަޓްކޮށްލާފައި  (ވަނަ 1ފާހަަގކޮށްލާފައި 

( ފެށިެގން  ނަންބަރަށ7ްނަންބަރުން  ފަހަރެްއަގއި  ،  (ވަނަ  އަތުވެދާނެ  ބަދަލު  ބަޔަށް  )ށ(ެގ    15އެ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

 ؟ ދޯ ތަންތަން ބެހެއްޓީމާ ފަސޭހަވާނެ . އެހެންވީމާ، ހައިލަޓްކޮށްލާފައި އެއަދަދުތަކަށް ެގނެވޭ ބަދަލެއްެގ ސަބަބުން

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

)  -)ޅ( ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކ10ުމި  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ  ޮގތުަގިއ  (  މެންބަރުންެގ  ބޯޑުެގ  ފިޔަވައި  ފަރާތް  ރާ 

އެނޫންެވސް  ޢައްޔަނު ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  ނުވަތަ  ިވޔަފާރިއެްއ  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  ފަރާތްތަކަކީ،  ކުރެވޭ 

 ެވެގންނުވާނެއެވެ.  ތަނެއްަގއި މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުަގއި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ތަނަށް ލިބިފަ.    އެ  ކޮމެންޓެއް  އޮތް  އެބަ  ފަރާތްވެސް  އުފައްދާ  ކާބޯތަކެތި  އޮފް ތައެއީ  މިނިސްޓްރީ  ކުން، 

 ފިޝަރީޒްއިން ކޮމެންޓް ދެްއާވފައިވަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކޮމެންޓަކީ؟ އިޞްލާޙަކީ  އޭެގކޮބާ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީެގތެރޭގައިކޮމެންޓަކީ   ފަރާތްތައް  އުފައްދާ  ފަރާ...  ކާބޯތަކެތި  ޕްރޮސެސްކުރާ  ހިމެފުޑް  އެ    މުހިންމު   ނުންތްތަކެއް 

   .ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(އަށް ހުށަހެޅިފައި ިއން އިޞްލާޙަށް   15އެހެންވީމާ، ެއއީ  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 )ށ(ެގ ދިހައެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެކެއްޗެއްނު އެއީ. އިތުރު މެންބަރަކު އިތުރުކުރާ   . އެހެންވީމާ، އިތުރު މީހަކު އިތުރުކުރަންޏާ ކުރެވިދާނ10ެ)ށ(ެގ  

އެހެންވީމާ، ؟ ދޯ  އިތުރަށް ވެސް ލެވިދާނެތާ؟ ކަމަށް ވަންޏާ. ކޮންމެހެން ދިހައަކަށް އެ ބަދަލުެގންނާކަށް ނުއެއްޖެހޭތާ

ޮގތުން  އެްއކަލަ   ުގޅޭ  ބޯޑާ  މިހިރި  މި  ހުށަހެޅިފައި  ބައްދަލުވުމުަގއި  ކޮމިޓީ  ދުވަހުެގ  އެ  ބައްދަލުކުރާއިރުަގއި 

ކިޔަ ރަނަގޅަށް  ވެސް  ދޯއިހުށަހެޅުންތައް  ކޮމެންޓުތަކުެގ  މި  ނިންމާނީ  ޮގތެއް  ދިހައެއް ؟ ދީފައި  ކޮންމެހެން  އެއީ 

ފައްދާ ފަރާތްތައް ވެސް ތަމްސީލުކުރެޭވ  ންޓެންޝަނަކީ ކާބޯތަކެތި އުކޮމެންޓުެގ އި  އެބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކުރުމެއް ނޫން.  

 ޮގތަށް އެ ބޯޑުެގ ކޮމްޕޮޒިޝަން އެކުލަަވއިލުން.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ؟ތޯކުރިޔަށް ެގންދަވަންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިޔަށް ެގންދަވާ.  

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

މަސްއޫލިްއޔަތު.   މަސްއޫލިއް   -16ބޯޑުެގ  ެއަވނީއެވެ.  ޔަތުތައްބޯޑުެގ  ބަޔާންކޮށްފައި  ކާބޯތަކެތީެގ  .  )ހ(  ތިރީަގއި 

ރަްއކާތެރިކަން  އި  ފެންވަރާ ުގޅޭޮގތުންނާއިޞިއްޙީ  ތަކެތި ،  ކަށަވަރުކުރުމާ  ފައިދާހުރި  ޞިއްޙަތަށް  ކާބޯތަކެއްޗަކީ 

އޮތޯރިޓީ ުގޅޭޮގތުން  ކަށަވަރުކުރުމާ  ފަންނީއަށް  ކަމުަގއި  ިއރުޝާދާއި  ފޯރުކޮށްދިނުން ލަފަޔާއި  . ށ() ؛އެހީތެރިކަން 

ހޯދުާގ ޙައްލު  ޮގންޖެހުންތަކަށް  ދިމާވާ  ތަންފީޛުކުރުުމަގއި  ލަފާދިނުން.ނޫނު  އޮތޯރިޓީައށް  ބޯޑުެގ    މުަގިއ 

މަސްއޫލިބައްދަލުވުންޑުެގ  ބޯ.  ހ() -17؛ ބައްދަލުވުންތައް  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ކަންކަން  ިއދާރީ  އަދާކުރާނީ  ތަކުެގ  އްޔަތު 

މި.  )ށ(  އޮތޯރިޓީންނެވެ. އުސޫލުތައް،  ބޭއްވުާމުގޅޭ  ބައްދަލުވުންތައް  ގަވާއިދުަގިއ  ާގ  ބޯޑުެގ  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ޓާސްކްބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.   އަދި  ޕެނަލް  ކޮމިޓީ،  ފެންވަރު  -18؛ އިމުކުރުންގާ ފޯސް  ސައިންޓިފިކް  ކާބޯތަކެތީެގ 

ލަފާދިނުމަށް ފަންނީ  އޮތޯރިޓީއަށް  ޮގތުން  ކަށަވަރުކުރުމުެގ  ރަްއކާތެރިކަން  ޞިއްޙީ  އަދި   ހިފެހެއްޓުމަށާއި  ޓަކައި 

ސަިއންޓިފިކް ކޮމިޓީާއއި، ފަންނީ ޕެނަލާއި، ޓާސްކް ފޯސްތައް    ، ކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައިއް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މަސަ 

ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ާގްގރޫޕުތައް، މި  ކޮމިޓީތަކާއި  ކަތްކުރާނެ  ފަދަ ފަންނީ މަސައް ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ 

އެކުލަވާލެވިދާނެެއވެ ލެބޯ  .އޮތޯރިޓީއަށް  ހެލްތު  އިމްޕޯ  .ހ() -19؛ ޓަރީނޭޝަނަލް  ނުވަތަދިވެހިރާއްޖެއަށް   ޓުކުރާ 

ކާބޯތަކެތި ޓެސްދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނުވަތަ  ޓުކުރާެއކްސްޕޯދިވެހިރާއްޖެއިން   ުއފައްދާ  ކާބޯތަކެތި    ޓުކުރުަމށްޓަކައި،  އަދި 

  ،ރައްކާކުރާ ތަންތަނާއި، ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ތަންތަނާއި، ނުވަތަ ުގދަންކުރާ ތަންތަނާިއ، ނުަވތަ  އުފައްދާ ތަންތަނާއި 

ތަންތަނާއި ބެލު  ،ވިްއކާ  ރައްކާތެރިކަން  ތަންތަނުެގ ޞިއްޙީ  ތަ  މަށްފޯރުކޮށްދޭ  ކުޙުކުރަންޖެހޭ  ރުމަށްޓަކަިއ  ލީލުތައް 

 އިމުކުރަންވާނެެއވެ. ާގއެއް ޓަރީނޭޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯ

 

 ވަރާކުރެްއވުން( ން މަޝް)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރު

 

 ެވވުން: އްއި އިދާރީމޭޒުން 
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ކާބޯތަކެތި ބޭނުމަށްާގމި   -22؛ ަގޑުބަޑުކޮށްފަިއވާ  ނުވަތަ    ނޫނުެގ  ކާބޯތަކެތި  ަގޑުބަޑުކޮށްފައިވާ  ޓަކައި، 

އަންނަނިވި   ބެލެވޭނީ  ކަމުަގއި  ކާބޯތަކެތި  ކާބޯތަކެ ހާ"އެޑަލްޓަރޭޓަޑް"  ފަރާތުން  ވި  .)ހ(  ވެ. އްޗެ ލަތްތަކުަގިއވާ  އްކާ 

ނުވަތަ އޭަގއި ހިމެނޭ މާއްދާތައް ކަމަށް ނުވަތަ ފެންވަރު ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަގންނަ   ، ކާބޯތަކެތީެގ ޒާތް ވިްއކާފަިއވާ

ޮގތާ ޚިލާ ޮގތަކަށް އެ  ފަށް އެ ކާބޯތަކެތި ަގންނަ ފަރާތަށް އޭެގ ސަބަބުން ެގއްލުފަރާތަށް ދައްކުަވއިދީފަިއވާ  ންހުރި 

ޒާތްއެްއޗެއް  މާއްދާތަ  ެގ  ހިމެނޭ  ޭއަގިއ  ފެންވަރު  އްނުވަތަ  ބަދަލުކޮށްފައިހުރުނުވަތަ  ކޮމެންޓެއް   .ން  އަކުރަށް  މި 

 އެބައިން ލިބިފަ. 

 

 ވަރާކުރެްއވުން( ން މަޝް)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

. "އެ ކާބޯތަކެތި ަގންނަ ފަރާތަށް އޭެގ ސަބަބުން  އޭރުން ކަންނޭނެގ ފަސޭހަވާނީ އިނޭގ؟ ސަބަބު ކިޔާލަދެންތަ  މީތީ

ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް    ެގއްލުންހުރި ޮގތަކަށް" މި ޢިބާރާތް އުނިކުރުމަށް ފެންނަ ސަބަބަކީ، ެއއިން ެގއްލުމެްއ ނުލިބުނު

ކަުމަގިއ   ކާބޯތަކެތި  ަގޑުބަޑުކޮށްފަިއވާ  ނަމަ  ފުރިހަމަެވފައިވާ  ކަންތައްތައް  ބުނެފައިވާ  ދެން  މާއްދާަގއި  މި 

 .  ވެބެލެވޭނެތީއެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟މި ތަންކޮޅު އުނިކުރުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަކީ މީހަކަށް ެގއްލުމެއް ނުވިއަކަސް ދެން ބުނެފައި ހުރި...އެ ތަންކޮޅު އުނިކުރުމަށް. ޭއެގ މާނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދު ރާެގ މެންބަރުފުނަދޫ ދާއި

 އެއްކުރިޔަސް.   ފުށް ރިހާކުރަށްެގއްލުމެއް މިސާލަކަށް ނުވެ ހުރެދާނެދޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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   ...ެއއްޗަކަށްތާ. އެހެންވީމާ، ެގއްލުންކު ވެސް ެއވާނީ ަގޑުބަޑުކޮށްފައި ހުރި ޔެސް. ެއކަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދު ރާެގ މެންބަރުފުނަދޫ ދާއި

ެގއްލުމެއް   މާބޮޑު  އަހަރުމެންނަށް  ވާހަކަެއއް.  ދައްކާ  މީހުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެއއީ  ެއޅުން  ރިހާކުރަށް  ޮގދަންފުށް 

 ނުވެދާނެ. 

 

 ވަރާކުރެްއވުން( ން މަޝް)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަކީ ހުށަހަޅާ  އިޞްލާޙުކުރަން  މާއްދާ  މި  މިހާރު  ޒާތް،  ،  އެހެންވީމާ،  ކާބޯތަކެތީެގ  ވިއްކާފައިވާ  ފަރާތުން  ިވއްކާ 

ދައްކުަވއިދީފަިއވާ ޮގތާ    ނުވަތަ އޭެގ ހިމެނޭ މާއްދާތަްއ ކަމަށް ނުވަތަ ފެންވަރު ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަގންނަ ފަރާތަށް 

އެހެންވީމާ، ހެލްތު   .ހިމެނޭ މާއްދާތައް ނުވަތަ ފެންވަރު ބަދަލުކޮށްފަިއހުރުން  ޚިލާފަށް އެ އެްއޗެއްެގ ޒާތް ނުވަތަ ޭއެގ

އޮތް ޮގތަށް އެ މާއްދާ ބަދަލުކުރުާމ ދޭތެރޭ އިޢުތިރާޟުކުރައްާވ އެްއވެސް މެންބަރަކު އެބަ  މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި  

 އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް އެ ާމއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ކުރިޔަށް.  . ނެތް؟ އިންނެވިތޯ

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ހި.  )ށ( ބޭނުންކޮށްފައިކާބޯތަކެތީަގިއ  ނުވަތަ  އެ  ވާ މަނާފައިވާ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ކާބޯތަކެތި   މާއްދާެއްއެގ 

އިންސާނުންނަށް ެގއްލުންހުރި ޮގތަކަށް އެ ކާބޯތަކެތީެގ ޒާތަށް  ޕްރޮސެސްކޮށްފަިއވާ ޮގތުން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  

ބަދަލެއް   ނޭދެވޭ  ފެންވަރަށް  ނުވަތަ  މާއްދާތަކަށް  ހިމެނޭ  އޭަގއި  ވެސް  ނުވަތަ  މިކަމުން  އައިސްފައިވުން. 

 އެ ޢިބާރާތް.... އިންސާނުންނަށް ެގއްލުން ހުރިޮގތަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް  މާްއދާއެްއަގއި  ހުރިހާ  އެ  )ބ(  )ރ(،  )ނ(،  )ށ(،  މެންބަރު) ؛އެހެންވީމާ،  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ން  އޮފް 

މާްއދާތަކުެގ "އިންސާނުންނަށް   22އެހެންީވމާ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   އެ  ާމއްދާެގ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(  ވަނަ 

އެބަ  ެގއްލުން   މެންބަރަކު  އެްއވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްާވ  ދޭތެރޭަގއި  އުނިކުރުމާ  ޢިބާރާތް  ެއ  ޮގތަކަށް"  ހުރި 
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މާއްދާެގ )ށ(، )ނ(، )ރ(،    ވަނަ  22އިޢުތިރާޟުކުރާ އެްއވެސް މެންބަރަކު ނެތް. ެއހެންވީމާ އެޮގތަށް  ؟ އިންނެވިތޯ

 )ބ( އިޞްލާޙުކުރަން ފާސްެވްއޖެ. 

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އެްއޗެްއ   އެހެން  ދަށް ފެންވަރެްއެގކާބޯތަކެތީަގއި ހުންނަންޖެހޭ ބާވަތެއްެގ ބަދަލުަގއި ެއއަށްވުރެ ދެރަ ނުވަތަ    -ނ()

ެއއްޗެްއަގިއ ހުންނަންވީ މާއްދާއަށްވުރެ   އެްއޗެްއަގިއ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ާމއްދާައކީ އެ  ބޭނުންކޮށްފައި ހުރުން، ނުވަތަ އެ

 ކަަމށްވެފައި، ޭއެގ ސަބަބުން ހުރެެގންނުވާނެފަދަ މާއްދާއެްއ  އެ އެްއޗެްއަގއި  ެގ ނުވަތަ  ރެއް ދަށް ފެންވަދެރަ ނުވަތަ  

އައިސްފަިއވުންއެ   ބަދަލު  ފެންވަރަށް  ނުވަތަ  މާއްދާތަކަށް  ހިމެނޭ  އޭަގއި  ނުަވތަ  ޒާތަށް    -)ރ(  ؛ކާބޯތަކެތީެގ 

ކާބޯތަކެތީެގ ޒާތަށް ނުވަތަ    އެ،  ންޖެހޭ މާއްދާއެްއ އުނިކުރުމުެގ ސަބަބުންނަހިމަ  ެއއްަގއިނުވަތަ ޭއެގ ބަ  ތީަގއިތަކެކާބޯ

އައިސްފައިވުން  ބަދަލު  ފެންވަރަށް  ނުވަތަ  މާއްދާތަކަށް  ހިމެނޭ  ކާބޯތަކެތީަގއި    -)ބ(  ؛އޭަގއި  ބާވަތުެގ  އެކި 

ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކަމުަގއި  ފެންވަރު  ދަށްހުންނަންޖެހޭ  ފެންވަރު  ކާބޯތަކެތީެގ  ލިބެންހުރި  މިންަގނޑުތަކަށްވުރެ  ވުުމެގ   

އައިސްފައިވުންއެ    ،ސަބަބުން ބަދަލު  ފެންވަރަށް  ނުވަތަ  މާއްދާތަކަށް  ހިމެނޭ  ޭއަގއި  ނުވަތަ  ޒާތަށް    . ކާބޯތަކެތީެގ 

މި  ާގމި    -)ޅ( ބާވަތެއްާގނޫނާއި  މަނާކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގަވާިއދުެގ  ހަދާ  ދަށުން  ކާބޯތަކެްއޗަށް   ،ނޫނުެގ 

ަގާވއިދުތަކާއި މިންަގނޑުތަކުަގއި ހުއްދަކޮށްފަިއާވ    ހަދާނޫނުެގ ދަށުން  ާގނޫނާއި މި  ާގމި    -ކ() ؛އިތުރުކޮށްފަިއވުން

ތަްއޔާރު ކާބޯތަކެތި  ެއއްކޮށްެގން  މާއްދާތައް  އެކި  އިތުރަށް  އަކުރެއް    މި  .ކޮށްފަިއވުން މިންވަރަށްވުރެ  ތަނަށް 

 އްވާފަ. ހުށަހަޅުއިތުރުކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެބަ އޮތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   މާއްދާެގ )ކ(ެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުށަހަޅާފައި މިވާ އަކުރަކީ  ވަނަ  22

އިތުރުކުރަން  ާގނޫނު... އަކުރަކީ  އެހެންވީމާ،  ' ހުށަހަޅާ  މި  ާގމި  ،  ަގާވއިދުތަކާިއ  ާގނޫނާއި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

މި ާގނޫނާއި  . 'އޯކޭ'.  ށް އުނިއިތުރު ެގނައުންމިންަގނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުުމަގއި ެއއްކުރާ މާއްދާތަކަ

ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންަގނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުަގއި ެއއްކުރާ މާއްދާތަކަށް    މި

ެގނައުން އެ  'އުނިއިތުރު  އެހެންވީމާ  ބެލެވޭނީ.  ޮގތުަގޭއ  ކާބޯތަކެްއޗެްއެގ  ަގޑުބަޑުކޮށްފައިވާ  ވެސް  އެއީ  މާނަައކީ   .

 ދޭށޭ. އަކުރު އިތުރުކޮށް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދު ރާެގ މެންބަރުފުނަދޫ ދާއި

 ؟ދޯ ބޭރުން ންނޑުމިންަގ މިސާލަކަށް ކޯކު ދަޅަކަށް އިތުރަށް ހަކުރު އަޅާފައިހުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޔެސް. ދެން އޭެގ ސަބަބެްއ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފަިއ މިއޮންނަނީ މިއީ ަގޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި ކަމުަގއި   

މެންބަރު  އޭ.ލަތްތަކަށްވާތީހާބެލޭނެ   ރެކޯޑުަގއި  ދަ  މަޝް)ޮއފް  އެހެންވީމާ،    ވަރާކުރެްއވުން(ން  އެއްޗެްއ.  ކުރަންޖެހޭ 

އެްއވެސް    22 އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  ދޭތެރޭަގއި  އިތުރުކުރުމާ  ައކުރު  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  )ކ(ެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ާގނޫނާ"؟ މެންބަރަކު އެބައިންތޯ މިންަގނ މި  އިމި  ަގާވއިދުތަކާިއ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ކާބޯތަކެތި    ޚިލާފަށް  ޑުތަކާ 

. އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޟުނުކުރާ އެްއވެސް މެންބަރަކު "ތައްޔާރުކުރުުމަގއި ެއއްކުރާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ެގނައުން

 ނެތީމާ އެޮގތަށް ފާސްެވއްޖެ. ިއޢުތިރާޟުކުރާ މެންބަރަކު ނެތީމާ އެޮގތަށް ފާސްެވއްޖެ.  

 

 ޅަކަށްފަހު( ވަުގތުކޮ)

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އަދި   އަޅަންޖެހޭ،  ކޮންމެހެން  ބާވަތުން  ކާބޯެއއްޗެްއެގ  ހިމެނުން  އެ  އޮތޯރިޓީން ކަމަށް  ހުއްދަކާބޯތަކެތީަގއި 

ކެމިކަލްތައް މާއްދާތަކާިއ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ނުވަތަ    ކަނޑައަޅާފަިއވާ  މިންަގނއޮތޯރިޓީން  ތްާވ  އެްއޮގ  ޑަކާަވކި 

މާއްދާތަބޯތަކެތީަގިއ  ކާ  ޮގތުެގމަތިން ކެމިކަލްހިމަނާފައިވާ  ނުވަތަ  ންމު އާ  -)ނ(  އެވެ.ނެމެނުހި  ތަކެއްްއ 

އުފައް ތައްޔާރުކޮށް،  ޮގތަށް  ނުފެތޭ  މިންަގނޑަށް  ުގދަންކޮށްފައިދައިސާފުތާހިރުކަމުެގ  ނުވަތަ  ބަންދުކޮށް  ވުުމެގ  ، 

 ؛ ކާބޯތަކެތިވާތަކެތީަގއި ހުންނަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ެގއްލިފައި   އެތަކެތި ތަޣައްޔަރުެވ، ނުވަތަ އެސަބަބުން  

 -)ރ(   ވަރާކުރެއްވުން(ން މަޝްއޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރު) ؟ވާހަކަ އިތުރުކުރަންވީތޯ'  އުފުލުމުެގ' މި ތަނަށް ވެސް  

ނުވަތައިންސާނުން ބައްޔެއް  ޖެހޭ  ނުވަތަ    ނަށް  ޖަނަވާރަކުން  ޖެހިފައިވާ  ބައްޔެއް  އަރާފަދަ  ަގއިންަގޔަށް 

ޞިއްޙަތަށް ެގއްލުން ލިބޭފަދަ .  )ބ(  .ފައިވާ ކާބޯތަކެތިަގސްަގހާިއެގހީެގ ބާވަތަކުން ުއފައްދާފައިވާ ނުވަތަ ތަްއޔާރުކޮށް

ސާފުތާ  އެއްމާއްދާ ތާޒާކަާމއި  ކާބޯތަކެތީެގ  ނުވަތަ  ެއއްޗަކުން  ބަންދުކޮށްފަިއާވ  ހިރުހިމެނޭ  ޮގތަކަށް  ެގއްލޭފަދަ  ކަން 

ހަލާކުވެފައިވާ.  )ޅ(  .ކާބޯތަކެތި ނުވަތަ  ނުަވތަ    ،ކުނިވެފަިއާވ  ޖަނަވާރުެގ  ބަލިޖެހިފައިވާ  ނުވަތަ  ނުތާހިރު  ނުަވތަ 

ބާވަތެ  ޮގތަށް  ަގސްަގހާެގހީެގ  އެކުލެވޭ  ކާބޯތަކެތިއް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ފަނިފަކުސާ   އުފައްދާފަިއވާ  ނުވަތަ 
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ސަބަބަކަށް އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ސަބަބުން  އަށަަގތުމުެގ  ޖަރާސީމު  ނުވަތަ  ސަބަބުން  އިންސާނުން  ޓަކައި  އެޅުމުެގ   

ނުވަތަ    ވާނެވިހަކާބޯތަކެތި  އެކުވުމުން  އެ ެއއްޗެއް  ކާބޯތަކެއްޗާ    -)ކ(  .ވާ ކާބޯތަކެތިކައިބޮއި ހެދުމަށް އެކަށީެގންނު 

ސަބަބުން   ެގއްލުން އޭެގ  ކޮންޓެ  ވާނެޞިއްޙަތަށް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެއިމާއްދާއަކުން  ނުވަތަ  ނޫންވެސް    ނަރެއް 

އާލާތެއް  ބަންދުކުރާ  ކާބޯތަކެތި.ކާބޯތަކެތި  އަސަރުކޮށްފަިއވާ  މާއްދާއެްއެގ  އެފަދަ  ބަންދުކޮށްފަިއވާ،  އިންސާނުން   ަގއި 

ކާބޯތަކެތި އެކަށީެގންނުާވ  ާގނޫނުެގ  -24  ހ(.) ؛ބޭނުންކުރުމަށް    ބޭނުންކުރުމަށް   އިންސާނުން  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  މި 

  ޖެހިފައިވާ   ބައްޔެއް.  )ހ(  .ކާބޯތަކެްއޗެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  ބެލެވޭނީ  ކަުމގައި  ކާބޯތަކެތި  އެކަށީެގންނުވާ

  ޮގތުަގއި   ކާބޯތަކެތީެގ.  )ށ(  އަދި؛ ބާވަތްތައް  ަގސްަގހާއިެގހީެގ  ނުވަތަ  ޖަނަވާރު  ކުނިވެފަިއވާ  މަރުވެެގން  ނުވަތަ

.  )ހ(  -25.  ލޭބަލްކުރުން  ބަންދުކުރުމާއި  ކާބޯތަކެތި  .ބަެއއް  ޖަނަވާރެއްެގ  އެކަށީެގންނުވާ   ބޭނުންކުރަން

  ބަންދުކުރެވޭ   އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި  ކާބޯތަކެްއޗަކީ  އެކްސްޕޯޓުކުރާ  ކާބޯތަކެްއޗާއި  އިމްޕޯޓުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ޮގތުެގމަތިން   ެއއްޮގތްވާ  މިންަގނޑުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  ަގާވިއދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި   ނޫނާއިާގ  މި  ކާބޯތަކެްއޗަކީ،

  ބައިތަކުެގ  ހިމަނަންޖެހޭ  ލޭބަލްކުރުމުަގއި  ކާބޯތަކެތި.  )ށ(  .ކުރަންވާނެއެވެ  ކަށަވަރު  ކާބޯތަކެތިކަން   ލޭބަލްކޮށްފައިވާ

  ބަޔާންކުރުމާުގޅޭ   ލިޔުމުން  މަޢުލޫމާތު  ކާބޯތަކެއްޗާުގޅޭ  ލަތުަގއިހާ  ހަރުކޮށްފައިނުވާ  ލޭބަލް  ފުށުގައި  ބޭރު  މަޢުލޫމާތާއި،

  ތައްޔާރުކުރުމަށް   ކާބޯތަކެތި.  )ނ(  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ   ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި  އުސޫލުތަްއ،

 ފަދަ   ޖިކްވެދާނެއެލާ  މަޢުލޫމާތާއި،  ނިއުޓްރިއެންޓްތަކާބެހޭ  އެްއޗެއްެގ  އެ  އަދި  ތަކެތި  ބާވަތްތަކާއި  ބޭނުންކޮށްފައިވާ

  އެ   ،އިބަލަ   ބާވަތަށް  ކާބޯތަކެތީެގ  މަޢުލޫމާތާއި،  ޞިއްޙީ  ކާބޯތަކެއްޗާުގޅޭ  އެނޭގޮގތަށް  އެކަން  ނަމަހިމެނޭ  މާއްދާއެއް

  ތާރީޚާއި   ބަންދުކުރެވުނު  ނުވަތަ   އަދި  ތައްޔާރުކުރެވުނު  ކާބޯތަކެތި  މަޢުލޫމާތާއި،  އެހެނިހެން  ހިމަންނަންޖެހޭ  ކެތީަގއިތަ

 ހަދާ  ދަށުން  ެގ(  ށ)  މާްއދާެގ  މި  އުސޫލުތައް  ހިމެނުމާުގޅޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ފަދަ  ތާރީޚް  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ތަކެތީެގ  އެ

މަޝް)އޮ  .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ  ަގާވއިދުަގއި މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ   މި  ނޫނާއިާގ  މި.  )ރ(ވަރާކުރެްއވުން(  ފް 

 ލޭބަލްކުރުމަށް   ބަންދުކޮށް  ޮގތުެގމަތިން   ެއއްޮގތްވާ  މިންަގނޑުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  ަގާވިއދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގާގ

  އިމްޕޯޓުކޮށް   ނުވަތަ  އެކްސްޕޯޓުކޮށް  ނުވަތަ  ިވއްކާ  ކާބޯތަކެތި  ބަންދުކޮށްފައިވާ   ފަރާތަކުން  ެއއްވެސް   މެނުވީ  ފަހުގައި

  ނުވަތަ   ލޭބަލްކޮށްފައިނުވާ  ފަރާތަކުން،  އެްއވެސް  އަދި.  ނުވާނެއެވެ  ފޯރުކޮށްދީެގން  ޮގތަކަށް  ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ

 ނުވަތަ  އެކްސްޕޯޓުކޮށްެގން  ނުވަތަ   އިމްޕޯޓުކޮށްެގން  ނުވަތަ  ވިްއކަިއެގން  ކާބޯތަކެތި  ލޭބަލްކޮށްފައިވާ  އޮޅޭޮގތަށް  އަސްލު

  ފަރާތްތަކާއި،   ިވއްކާ  ކާބޯތަކެތި  ޚިލާފަށް  އާ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި.  )ބ(  .ފޯރުކޮށްދީެގންނުވާނެެއވެ  ޮގތަކަށް   ނޫންވެސް  އެ

  43  ނޫނުެގާގ މި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޮގތަކަށް  އެނޫންވެސް  ފަރާތްތަކާއި ެއކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކާިއ، އިމްޕޯޓުކުރާ

  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ބާޠިލުކުރުުމގެ   ނުވަތަ  ހިފެހެްއޓުމުެގ  ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ
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 ކަމަށް"  ކާބޯތަކެތި   ލޭބަލްކޮށްފައިވާ  އޮޅޭޮގތަށް  އަސްލު"  ޓަކައި   ބޭނުމަށް  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި.  )ޅ(  .ލިބިެގންެވއެވެ

  ކާބޯތަކެތި   ނުވަތަ  ލޭބަލް  ހަރުކޮށްފަިއވާ   ކާބޯތަކެތީގައި  -( 1)  .މާނަިއަގެއވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  އެވަނީ،  ބުނެފައި

  އޮޅުވާލަިއެގން  ނަން ބާަވތެއްެގ ކާބޯތަކެތީެގ  -(2. ) ދެއްކުން ކަމަށް  ހުރި ސިފައެއް ނެތް  އޭަގއި  އިއިޝްތިހާރުކުރުމުގަ 

)ވިްއކުން  ކަމަށް  ކުންފުނި  ނުވަތަ  ފަރާތް   އުފެއްދި  ކާބޯތަކެތި  ލޭބަލްަގއި   ހަރުކޮށްފަިއވާ  ކާބޯތަކެތީަގއި  -(3. 

  ކާބޯތަކެތި  ތައްޔާރުކުރާ  ިވއްކުމަށް  -(4. ) ނުވުން  ކަމުގައި  ފަރާތް  އަސްލު  އުފެއްދި  އެތަކެތި  ފަރާތަކީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ޖަހާފަިއވީ  ެއޑްރެސް  ނަާމއި  އޭނާެގ  އެދުމާެއކު  ީމހާެގ  އުފެއްދި  ަގއިޕެކޭޖު  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ޓަކައި  ވިްއކުމަށް

  އެއްބާވަތެްއެގ  އެއާ  ހަދާފައިވާ  ބަލަިއެގން  އަސްލަކަށް  އުފެއްދުެމއް   މީހެއްެގ  އެހެން  އުފެއްދުމަކީ   އެ. 1 ؛ނަމަވެސް

  ވައްތަރުވުމުގެ   އުފެއްދުމަކާ  ިވއްކަމުންދާ  ނަމެއްަގއި   ެއހެން  އުފެއްދުމަކީ  ކާބޯތަކެތީެގ  ިވްއކާ  ނުވަތަ   ވާނަމަ  އެްއޗަކަށް

 ކެތި ކާބޯތަ   ހުރި  ކަމެއް  ެއއްޮގތް   ޒާތުގެ   އެކަށީެގންވާ  އޮޅުން  ފަރާތަށް  ަގންނަ  އުފެއްދުން   ދެ  މި  ސަބަބުން،

 ... ނުވަތަ ކަމުަގިއވުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގއި ބުނާ ެއއްޗެްއ    1  .އަށް ެއކަނި އޮތީ އިޞްލާޙު   1  ހުށަހެޅިފަ.  އަށް އެބަ އޮތް އިޞްލާޙު  1ެގ  4މިހާރު މީެގ  

އިޞްލާޙުކުރަން. ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކިޔާލަދޭންވީނު.    1ސާފުނުވާ ކަމަށް ބުނަނީ މިނިސްޓްރީން ވެސް. އެހެންވީމާ،  

މަޝް)އޮ މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އުނދަވަރާކުރެްއވުން(  ފް  އަނެއްހެން  މީތި  ނޫން ސާފުކުރަން. މި  ނޫނޭ  ުގލެއް 

އިނޭގ.   މީތި  ކިޔާލަދެންތަ  ރީތިކޮށް  ވަރަށް  މާއްދާއެއް.  ެވސް  ރިލޭޓެޑް  ވަރަށް    ތަްއޔާރުކުރާ   ވިއްކުމަށް"ކަސްޓަމާ 

  ެއޑްރެސް  ނަމާއި  އޭނާެގ  އެދުމާެއކު   މީހާެގ  އުފެއްދި  ޕެކޭޖްަގއި   ބަންދުކޮށްފައިވާ  ޓަކައި   ިވއްކުމަށް  ކާބޯތަކެތި

  ެއއާ   އުފައްދާފައިވާ  ބަލައިެގން  އް ކަމަށްއަސްލެ  އުފެއްދުމެއް  މީހެއްެގ  އެހެން  އުފެއްދުމަކީ  އެ  ،ވެސްނަމަ  ޖަހާފައިވީ

  އުފެއްދުމަކާ   ވިއްކަމުންދާ  ނަމެއްަގއި   އެހެން  އުފެއްދުމަކީ  ކާބޯތަކެތީެގ  ވިްއކާ  ނުވަތަ  ވާނަމަ ެއއްޗަކަށް  އެއްބާވަތެްއެގ

 ހުރި   ކަެމއް  ެއއްޮގތް  ޒާތުެގ  އެކަށީެގންވާ  އޮޅުން  ފަރާތަށް  ަގންނަ  އުފެއްދުން  ދެ  މި   ސަބަބުން،  ވައްތަރުވުމުެގ

ުގޅުވީމަ    އާމީަގއި ސައިޑް ހެޑިންގވަރާކުރެްއވުން(  ފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝް)އޮ  .ކަމުަގިއވުން  ކާބޯތަކެތި

 ބޭނުމަށް  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި.  . )ޅ( ކިޔަންޖެހޭނީ. )ޅ(ލޭބަލްކުރުން  ބަންދުކުރުމާއި  ކާބޯތަކެތި ؟މި ދޯ  ކަންނޭނެގ

  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ތިރީގައި  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ގައިކަމު"  ކާބޯތަކެތި   ލޭބަލްކޮށްފައިވާ  އޮޅޭޮގތަށް  އަސްލު"   ޓަކައި

  މީހާގެ   އުފެއްދި  ޕެކޭޖްގައި  ބަންދުކޮށްފަިއވާ   ޓަކައި  ިވްއކުމަށް  ކާބޯތަކެތި  ތައްޔާރުކުރާ  ވިްއކުމަށް  -(4)   .މާނައިަގެއވެ

  ައސްލަކަށް   އުފެއްދުމެއް  މީހެއްެގ  އެހެން  އުފެއްދުމަކީ  އެ،  ނަމަވެސް  ޖަހާފައިވީ  އެޑްރެސްން،  ނަ  އޭނާެގ  އެދުމާއެކު

 އެހެން   އުފެއްދުމަކީ  ކާބޯތަކެތީެގ  ވިްއކާ  ނުވަތަ  ާވނަމަ،  އެްއޗަކަށް  އެއްބާވަތެްއެގ  އެއާ  ހަދާފަިއވާ  ބަލައިެގން



 2022 މާރިޗް 21                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  11 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

11 

 

  ވައްތަރުވުމުެގ ސަބަބުން މި ދެ އުފެއްދުން ަގންނަ ފަރާތަށް އޮޅުން އެކަށީެގންވާ  އުފެްއދުމަކާވިްއކަމުންދާ    ނަމެއްގައި

ކާބޯތަކެތި ހުރި  ކަމެއް  ެއއްޮގތް  މަޝް)އޮ  ކަމުަގއިވުން.  ޒާތުެގ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ    ވަރާކުރެއްވުން( ފް 

 އަސްލު އޮޅޭ ޮގތަށް ލޭބަލްކޮށްފަިއާވ ކާބޯތަކެްއޗޭ. އެއީ  މާނައަކީ ެއޮގތަށް ހުރެއްޖެއްޔާ  އެހެން އެހެންވީމާ، 

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އަންނަނިވި ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކަެމއް ޕެކޭޖުަގއި ބަންދުކޮށްފަިއާވ    -5  ދެއްކުން.ޅުވާލަިއެގން ުއޅުން ނުަވތަ  އޮ.  5

މި ،  އިއެ ކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމާ،  . ކާބޯތަކެތީަގއި ފުޑް އެޑިޓިވްސް ބޭނުންކުރުމަށްފަހ1ުކާބޯތަކެތީަގއި ހުރުން.  

ޚިލާ މިންަގނޑުތަކާ  ަގާވއިދުެގ  ލޭބަލްކުރުމުެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން  ޑައިޓަރީ  2ފުވުން.  ާގނޫނުެގ  ޚާއްސަ   .

ބަޔާންކުރަންޖެހޭ   ލޭބަލްަގިއ  ކާބޯތަކެތީެގ  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ހަދާ    ކަމަށްބޭނުންތަކަށް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެ އެއްޗެއްަގއި ެއނެގން ނެތުން. ނުވަތަ އެ ެއއްޗެއްަގއި ހިމެނޭ ޑައިޓަރީ  

މިންވަރާ،  ވިޓަމިނާއި،  ކާއި ފައިދާތަ ެއކަށީެގންާވ    ިމނަރަލްެގ  މަންފާ  ެއއްޗެއްެގ  އެ  ބޭނުންތަކަށް  ޑަިއޓަރީ  އަދި 

ނެތުން.   ެއނެގން  ަގންނަމީހާއަށް  ބަޔާންކުރާ  3މިންވަރަށް  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ާގނޫނާއި  މި   .

ކަމަށް ރައްކާތެރި  ހުރުން  މާއްދާއެްއ  ަވކި  ޞައްޙަކޮށް  ކާބޯތަކެތީަގއި  ޮގތަށް  ފާޅުވާ  މިންަގނޑުތައް  ބަޔާންކުރާ   

އުފެއްދި    -(ކލިޔެފައި ނެތުން. ) ކާބޯތަކެތި  ޮގތަށް ވިްއކާ  ފަރާތަށް ސާފުވާ  ަގންނަ  ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ  ކާބޯތަކެތި 

،   މިންވަރާއިކެލޮރީެގ،  ޭއަގއި އެކުލެިވެގންވާ ނިއުޓްރިޝަނަލް މަޢުލޫމާތާއި،  ޭއަގއި އެކުލެިވެގންވާ ބައިތަކާއި ،  ތަނާއި

ބޭނުންކުރާނެ ޮގތުެގ މަޢުލޫމާތާ އަދި މީެގ އިތުރުން ވެސް ބޭނުންވާ އެހެން މަޢުލޫމާތު ،  ރައްކާކޮށް ބަހައްޓާނެ ޮގތާއި

މި ާގނޫނުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި މިންަގނޑަށް ނުފެތޭ ކާބޯތަކެތި   -26. މިންަގނޑަށް ނުފެތޭ ކާބޯތަކެތި.  އެވެހިމަނަންވާނެ

ބެލެވޭނީ ކާބޯތަކެތި  އޮތޯރިޓީން،  ކަމަށް  ކަނޑަައޅާފައިވާ  މިންަގނޑެއް  ވަކި  ނުވަތަ އެ    ނުފެތުމާއި  މިންަގނޑަށް 

ކާބޯތަކެތި ކަނޑައަޅާފަިއވާ  މިންަގނޑެއް  ަވކި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަލައިަގނެފަިއވާ  މިންަގނޑަށް އެ    އޮތޯރިޓީން 

މިންަގނޑުތަކަށް ވެސް  ނޫން  އެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ކާބޯތަކެތި    ނުފެތުމަށް  ނުފެތުމަށް 

 ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑުތަކަށް އެ ތަކެތި ނުފެތުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަރާބަރު.  އެއް    އޯކޭ.  އަދި  ިއޞްލާޙެއް  ބާބު ނޫން  ބޮޑު  މާ  ނެތޭ  ދެން،  ދާނީ.  ހަމަެއކަނި ވެސް  ނިންމާލާފައި   .

އެ  ހުރިކިޔާލާނީ  ދޯ    އަންޑަސްޓޭންޑުކޮށްލަން.  ވެސް 37؟ ެއއްޗިހިތަްއ  އޮތީ އިޞްލާޙެއް  ދެން  ާމއްދާއަށް  .  ވަނަ 

 ކުރިޔަށް.ހު( ކޮޅަކަށްފަ)ަވުގތުހިނާގ ކިޔާލަން. 
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 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

މަސައްކަތްކު   4 ތަންތަނުަގއި  އެ  ތަންތަނާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  ބާބު.  ުގޅޭޮގތުން  ވަނަ  ފަރާތްތަކާ  ރާ 

މިންަގނޑުތައް. ތަންތަން.    ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ޚިދުމަތްދޭ  ޓަކައި .  )ހ(  -27ކާބޯތަކެތީެގ  ބޭނުމަށް  ާގނޫނުެގ  މި 

ތަންތަނާއި ތައްޔާރުކުރާ  ކާބޯތަކެތި  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ތަންތަން  ޚިދުމަތްދޭ  ނުވަތަ ،  ކާބޯތަކެތީެގ  އުފައްދާ 

،  ލޭބަލްކުރާ ތަންތަނާއި ރައްކާކުރާ ނުަވތަ ުގދަންކުރާ ތަންތަނާއި،  ބަންދުކުރާ ތަންތަނާއި،  އިޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނާ

 .. ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހިމެނޭ ޮގތުން. ވިްއކާ ތަންތަނާއި ެއއް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ؟ވަސީލަތްތައް ދޯ  ނޫނީމި ތަނަށް އިތުރުވާންޖެހޭ އެްއކަލަ ތަންތަނުެގ އިތުރަށް އުޅަނދުތައް 

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ތަންތަނާއި ވިޔަފާރިކުރާ  ކާބޯތަކެތީެގ  ޮގތުން  އާންމުންނަށް  ،  ހިމެނޭ  ނުވަތަ  އުސޫލުން  ވިޔަފާރި  ވެސް  ނޫން  ެއ 

ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަކީ  .  )ށ(  .ވެތަންތަނެހާ  ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ 

ކަމުގައި   ތަންތަންެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގ މަތިން ކަނޑަެއޅޭ އުސޫލުތަކާއި މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ    އުސޫލުތަކާ  ބާބުގައިވާމި  

ކަމަށް ބުނެފަިއ  މި ާގނޫނުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި ކާބޯތަކެތީެގ ވިޔަފާރި  .  )ހ(  -28  ކާބޯތަކެތީެގ ިވޔަފާރި.  އެވެވާނެ ވާން

ެއއްބަސްވުމެ ވަނީ  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ    ްއގެ އެ  ކާބޯތަކެތީެގ  ހިންާގ  ހިނާގ،  ޮގތަކަށް  ނޫން  ނުވަތަ  ދަށުން 

އަންނިވި ކަންކަން   ވިޔަފާރި އުސޫލުން ނުވަތަ ެއއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން.  )ށ(ހު(  . )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަވެމުޢާމަލާތްތަކަށެ

ކާބޯތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި   ވަތަނު . ކާބޯތަކެތި  1.  ވެކުރުމަކީ ކާބޯތަކެތީެގ ިވޔަފާރިކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ

ޕްރޮސެސްކުރުން.  2އުފެއްދުން.   ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ހެދުމަށް  ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  3.  ކާބޯތަކެތި   .

ހެދުމަ ބަންދުކުރުން.  ކާބޯތަކެތި  ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ތަކެތި 4ށް  ބޭނުންކުރާ  ހެދުމަށް  ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ކާބޯތަކެތި   .

. ކާބޯތަކެތި ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް 5ރައްކާކުރުާމއި ުގދަންކުރުން.  

. ކާބޯތަކެތި 7ކާބޯތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އިމްޕޯޓުކުރުން.    . ކާބޯތަކެތި ނުވަތ6ައުފުލުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުން.  

. ކާބޯތަކެތި ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ  8ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުން.  

. ނެޝަނަލް ފުޑް ސޭފްޓީ 10ށްދިނުން.  ެގ ޚިދުމަތެއް މެދުވެރިކޮށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮގ . ކޭޓަރިން 9ތަކެތި ިވއްކުން.  

. ބޯޑުެގ ލަފާެގ މަތިން ކާބޯތަކެތީެގ ވިޔަފާރީެގ ޮގތުަގއި އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ އެހެން ކަންކަން. )ނ(އެންޑް ކޮލިޓީ  
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ނުބެލެވޭނޭ.   ކަމުަގެއއް  ވިޔަފާރިކުރުން  ކާބޯތަކެތީެގ  ކަންކަމަކީ  ފަރާތްތަކާއި  ކުރާ  ެއ    -1އަންނަނިވި  ފަރާތަކުން 

ނަމަވެސް ކާބޯތަކެތީެގ  ެއހެން،  މައިަގނޑު ވިޔަފާރިއަކީ ކާބޯތަކެތީެގ ވިޔަފާރި ނޫން އެހެން ވިޔަފާރިެއއް ކަމަށް ވެފައި

ކަުމަގިއވާ ފަރާތެއް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުަމތެއް  ފަރާތަކަށް  ފަރާތެވިޔަފާރިކުރާ  އެންޑް  2  އް.  ސޭފްޓީ  ފުޑް  ނެޝަނަލް   .

އޮތޯރިޓީން  ތިން ކާބޯތަކެތީެގ ިވޔަފާރިެއއް ނޫން ކަމަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި  ކޮލިޓީ ބޯޑުެގ ލަފާެގ މަ

ކަންކަން. ވިްއކުން.    ކަނޑައަޅާ  ކަމަށް .  )ހ(  -29ކާބޯތަކެތި  ިވއްކުން  ކާބޯތަކެތި  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ާގނޫނުެގ  ިމ 

،  އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމާއި،  ާމއިހިފަިއެގން ެގންުގޅު،  ޕްރޮސެސްކުރުމާއިބުނެފައި އެ ވަނީ ކާބޯތަކެތި  

ުގދަންކުރުމާއި  ކާބޯތަކެތި  ،  ރައްކާކޮށް  ކުރާ  ޓަކައި  ބޭނުންކުރުމަށް  އިންސާނާ  ވެސް  ނޫން  މި  އަދި  ފޯރުކޮށްދިނުމާ 

ކުމުެގ  މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި އިންސާނާ ބޭނުންކުރުމަށް ކާބޯތަކެތި ވިއް.  )ށ(  .ވެވިްއކުމުެގ އެންމެހާ މުޢާމަލާތެ 

ކާބޯތަކެތި ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީެގ ބާވަތެއް ހިމެނޭ އެއްޗެއް  .  1  ވެ.އެމާނައިެގ ތެރޭަގއި މި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެ

ނުވަތަ   އަތުަގއި  އެ  ވިްއކުން،  ބޭނުމުަގއި  ިވއްކުމުެގ  ނުވަތަ  ބެހެއްޓުން  ވިްއކަން  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުން  ވިްއކަން 

ވިއްކުމަ ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ކާބޯތަކެތި  ބެހެއްޓުން  ބޭނުމަށް  ވިްއކުމުެގ  ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ހުއްދަދިނުން  ށް 

އެކްސްޕޯޓުކުރުން.   ބަދަލުކުރުން.2އިމްޕޯޓުކުރުމާއި  ައނެކައްޗަށް  ެއކަތި  ކާބޯތަކެތި  ޚިދުމަތެއް   -3  .  އަުގެގ    ެގވަކި 

ހިމެނުމާއިކާތެރޭަގއި   ފޯރުކޮށްދިނުން  ފޯރުކޮށްބޯތަކެތި  ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ   ފިހާރައެއް  -4ދިނުން.  ،  ހޮޓަލެއް  ނުވަތަ 

ތަނެްއގައިރެސްޓޯރެ އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ފޯރުކޮށްދިނުން  ންޓެއް  ކާބޯތަކެތި  ބަދަލުަގއި    މެްއގެ އެއްބަސްވު  -5.  އަުގެގ 

ތިހާރުކުރުމުެގ ބޭނުމުަގއި ކާބޯތަކެތި  ޝްވަކި ތަނެއް އި  -6.  ދަށުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން

މުޤާބިލަ  -7.  ފޯރުކޮށްދިނުން ފޯރުކޮށްދިނުން.    ކަށްެއކަށީެގންވާ  އެހެންޮގތަކަށް   .)ނ(ކާބޯތަކެތި 

ކާބޯތަކެތި   ހުށަހެޅުމަކީސާބިތުކޮށްނުދޭހާހިނދަކު،  ިވއްކުަމށް  ކާބޯތަކެތި   ވިއްކުާމއި،  ބޭނުންކުރުމަށް  އިންސާނާ 

ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ    .ހ() -30؛ ދާ ތަންތަންއްކާބޯތަކެތި އުފަ  .ން ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެވިްއކުމާއި ިވއްކުމަށް ހުށަހެޅު

ޮގތަކުން ނުަވތަ އެ ތަނެްއަގ   އެ އި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތަކުން ނުވަތަ  ތަންތަން ހުންނަންވާނީ އެ ތަނެއް ހަދާފައިވާ 

ނިޒާމު  އިތަނެއްގަ  ސަބަބުންމަސައްކަތްކުރުމުެގ  އެ  ެގ  ތަޣައްޔަރުނުވާނެފަދަ    ނުވަތަ  ކާބޯތަކެތި  ކަމަކުން  ނޫންވެސް 

މި   ކާބޯތަކެތި ުއފައްދާ ތަންތަނުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރުކަމުެގ މިންަގނޑުތައް.  )ށ(  ޮގތަކަށެވެ.

ކުރަންވާނެެއވެ.ާގ ބަޔާން  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ފަރާތްތަކުން    .)ނ(  ނޫނުެގ  އުފަްއދާ  އުފައްދާ  ކާބޯތަކެތި 

މި   ބާބު  ނޫނުެގާގކާބޯތަކެތީަގއި  ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.އާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއިތިންވަނަ  ޝަރުޠުތައް    . )ރ(   ންމު 

އުފެއްދުުމެގ   ފެށުމުެގކާބޯތަކެތި  ތަކެތި  ކުރިން    މަސަްއކަތް  މި  އެ  ފަރާތް  އުފަްއދާ  އަދި  ތަން  ނޫނުެގ ާގއުފައްދާ 

ަގާވއި ހަދާ  ޮގތުެގމަތިންދަށުން  އުފައްދާ   .)ބ(  ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީަގިއ    ދުަގިއާވ  ކާބޯތަކެތި 
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މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މާއްދާެގ    43ނޫނުެގ  ާގމި    ފަރާތްތަކުން  ކަމާވަނަ  ހޯދަންޖެހޭ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ބެހޭ 

ތައްޔާރުކުރުން  މަށްފަހުގައެވެ.ހޯދު ތައްޔާރުކުރާ   .ހ() -31؛ ކާބޯތަކެތި  ތަންތަނުަގއި  ޚިދުމަތްދޭ    ކާބޯތަކެތީެގ 

މި   ބާބު  ނޫނުެގާގކާބޯތަކެތީަގއި  ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.އާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިތިންވަނަ  ޝަރުޠުތައް    .)ށ(  ންމު 

ތަން ތައްޔާރުކުރާ  ފަރާތްކާބޯތަކެތި  ތައްޔާރުކުރާ  އަދި  ެއްއޮގާގމި    ތައްތަން  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށުން  ތްާވ  ނޫނުެގ 

ތައްޔާރުކުރާ   . )ނ(  ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.އޮތޯރިޓީަގއި    ޮގތުެގމަތިން އަދި  ތަންތަން  ތައްޔާރުކުރާ  ކާބޯތަކެތި 

ވަނަ މާއްދާެގ   43ނޫނުެގ  ގާ މި  ފާރަތްތަކުން، އެ ތަންތަނުަގިއ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުުމެގ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،  

ލައިސަންސް    ދަންޖެހޭހޯ ތަންތަން  މަށްފަހުގައެވެ. ހޯދުކަމާބެހޭ  ުގދަންކުރާ    ުގދަންކުރާ  ކާބޯތަކެތި -32؛ ކާބޯތަކެތި 

ނޫނާއި ިމ  ާގމި    ތަންތަނުަގިއ ކާބޯތަކެތި ރަްއކާކޮށްފަިއ ހުންނަންވާނީ  ، އަދި އެހުންނަންވާނީފަރުމާކޮށްފައި  ތަންތަން  

ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް    ނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑުތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.ާގ

ތަ ިވއްކާ  ފަރާތަކުން،    .ހ() -33؛ ންތަންކާބޯތަކެތި  ރީޓެއިލްއެްއވެސް  އަދި  ިވއްކާހޯލްސޭލްކޮށް  ތި  ކާބޯތަކެ  ކޮށް 

 . )ށ(   ާވ ތަކެތި ކަުމަގެއވެ.ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަންމު  އާބަޔާންކޮށްފަިއވާ    ަގއި ތިންަވނަ ބާބުނޫނުެގ  ާގމި    ވާންވާނީ

ރީޓެއިލް އަދި  ވިްއކާހޯލްސޭލްކޮށް  ކާބޯތަކެތި  ބަހައްޓާ  ރުމާކޮށްފައި  ފަތަންތަން    ކޮށް  ތަނުަގއި  އެ  ހުންނަންވާނީ 

ޓަކައި   ނޫނުެގ ބޭނުމަށްާގމި    .ހ() -34؛ ތިހާރުކުރުންޝް ކާބޯތަކެތި އި  ފަދަ ޮގތަކަށެވެ.ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުނުވާނެ

އި" އެ  " ތިހާރުކުރުންޝްކާބޯތަކެތި  ބުނެފައި  ބޭ  ކަމަށް  އުފެއްދުމަށް  ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ކާބޯތަކެތި  ނުންކުރާ ވަނީ، 

ކާބޯތަކެތި "ޓަކައި    ނޫނުެގ ބޭނުމަށްާގމި    )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...ކާބޯތަކެތީެގ ބާވަތެއް ަގނެވިްއކުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ

ކާބޯތަކެތީެގ   "ތިހާރުކުރުންޝްއި ބޭނުންކުރާ  އުފެއްދުމަށް  ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ކާބޯތަކެތި  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 

އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން  ނުވަތަ  ަގނެިވއްކުން  ނުސީދާ  ޓަކައި  ބާވަތެއް  ނުވަތަ   ޮގތެްއަގއިސީދާޮގތެއްަގއި 

މުއާމަޤްޞަދުަގިއ    ރިކުރުުމެގވިޔަފާ ރައްޔިތުންނާ  ަގއި   . )ށ(.  ތުކުރުމަށެވެޞަލާއާންމުކޮށް  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މު ބެލެވޭނީ،ޞަލާތުކުރުވާބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކަމަށް  ވީޑިޯއ    ން  ނުވަތަ  ނުވަތަ ވިޝުއަލް  ޯއޑިއޯ  ބާވަތެްއެގ  އެްއެވސް 

ނުވަތަ  ނެޓް  ރއިންޓަ  ނުވަތަ  ރޯނިކް މީޑިއާޓްއިލެކްނުވަތަ    ޓްޕްރިންނޫންވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން    ނުވަތަ އެ

ހިންާގ    އެ އިތުރުކުރުމަށް  މަޤުބޫލުކަން  ެއއްޗެްއެގ  ނުވަތަ  ބާވަތެއް  ަވކި  މެދުވެރިކޮށް  މީޑިއަްމއެއް  ނޫންވެސް 

، ތާއިބޫލުކަން އިތުރުކުރުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި ލޭބަލްަގއި ހިމަނާ މަޢުލޫމާޤުކާބޯތަކެތީެގ މަ  ތެރޭގައިޭއެގ  .ރަކާތްތަކަށެވެހަ

އެހެން ވަސީލަތްތަ،  އިލިޔެކިޔުންތަކާ   އެފަދަ  ފަރުދުންނަށް ކާއި،  އެހެނިހެން  ވަކިވަކި  މަޤްޞަދުަގިއ  ިވޔަފާރީެގ 

މު ފަދަ  މަޢުލޫމާތުދިނުން  ހިންާގ  ޙަރަކާތްތައްއާޞައަމާޒުކޮށްެގން  ހިމެނެއެވެ  ލާތުކުރުމުެގ  އެްއވެސް  .  )ނ(  .ވެސް 

އި ކާބޯއެްއޗެއް  ބާވަތެްއެގ  އެްއވެސް  އޮތޯރިޓީ ޝްފަރާތަކުން  ހުށަހަޅައިތިހާރުކުރަންވާނީ    ފާސްކުރުމަށްފަހުަގެއވެ.   އަށް 



 2022 މާރިޗް 21                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  11 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

15 

 

އި  .)ރ( އިޝްކާބޯތަކެތި  ޮގތާއި،  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފާސްކުރުމަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ތިހާރުކުރުމުަގއި  ޝްތިހާރުކުރަން 

އުސޫލުތަކާއި،   ކަންކަންޝްއި ޮގތުެގ  މަނާ  ދަށުން  ާގމި    ތިހާރުކުރުމުަގއި  ދުަގިއ  ގަވާއިހަދާ  ނޫނުެގ 

މި  ާގމި    .)ބ(   .ެއވެބަޔާންކުރަންވާނެ އިާގނޫނާއި  ކާބޯތަކެތި  ގަވާއިދުަގިއ  ހަދާ  ދަށުން  ތިހާރުކުރުމާ  ޝްނޫނުެގ 

މި މާއްދާެގ    .)ޅ(  ކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.ޢަމަލު  އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ުގޅޭޮގތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް

ތިހާރުކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން  ޝްދާ ަގާވއިދުަގއި ކާބޯތަކެތި އި ނޫނުެގ ދަށުން ހަާގމި    އިނޫނާގާ މި    ޓަކައި  )ބ( ެގ ބޭނުމަށް

އި ޚިލާފުވާޮގތަށް  އުސޫލުތަކާ  އިދޭންސާބިތުކޮށްކޮށްފައިނުާވކަން  ތިހާރުޝްކަނޑައަޅާފަިއވާ  ތިހާރުކުރާ  ޝްޖެހޭނީ 

)  .)ކ(  .ންނެވެފަރާތު މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޅމި  ަގއި  އިއަންނަނިވި    ލަތުަގއިހާ(  ތިހާރުކުރާ  ޝްކަންކަމަކީ 

ދިފާޢެވެ. ލިބިެގންވާ  އިޝްއި  -1  ފަރާތަށް  ނުވަތަ  ހިމެނޭކަން  މަޢުލޫމާތު  ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާ  ތިހާރުެގ  ޝްތިހާރުަގއި 

އިއާސަބަބުން   އޮޅުވާލެވޭކަން  ނެތުންޝްންމުންނަށް  އެނިގފައި  ފަރާތަށް  އެފަދައިން  ،  އެހެންނަމަވެސް ؛ތިހާރުކުރާ 

ކަމަ އެއެނިގފައިނުވާ  ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ނުވާނެކަން  ެއޮގތަށް  އެކަން  ބެލެޭވނީ،  ފަރާތުން    ށް 

ބަލާފައިވާ  އެކަށީެގންވާ   އި  އެ   -2  ލަތުަގެއވެ.ހާމިންވަރަށް  މީހެއް  ޝްފަރާތަކީ  ވިޔަފާރިކުރާ  ތިހާރުކުރުމުެގ 

އި ފަރާތުން  ޝްކަމުަގިއވުމާެއކު،  ޙަވާލުކުރި  ޮގތަށްތިހާރު  ފާސްކޮށްދީފައިވާ  އެ    އަދި  ދީފަިއވާ  ޮގތަށް އޮތޯރިޓީން 

 ން. ކޮށްފައިވުތިހާރު ޝާއިޢުޝްއި ލައިއެްއވެސް ބަދަލެއް ެގނައުމަކާ ނު

 

 ޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރެވުނީ   މި  މަސައްކަތް  މިއަދު  އެހެންވީމާ  34ބިލުެގ  ނިޔަލަށް.  މާއްދާެގ  ދެން  ވަނަ  ކޮމިޓީ  ،  އޮންނަ 

ކޮމިޓީ   މިއަދުެގ  މިހާހިސާބުން  ެގންދާނަން.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބައިެގ  އޮތް  ބާކީެގ  ބިލުެގ  ބައްދަލުވުމެްއަގއި 

 .لسَّالَُم َعلَْيُكمْ وَ ލީ. ބައްދަލުވުން މި ނިންމާ
 

_______________ 


