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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމެޓީެގ  `.   އަހަރުެގ    2022އިޖުތިމާޢީ  މި    8ވަނަ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ުގތު  ވަވަނަ 

އަޅުަގނޑު މެންބަރުންނަކީ  މެ،  ތިއްބެވި  ދާއިރާެގ  ޝިފާޢުންއިހަވަންދޫ  މުޙައްމަދު  ދާއިރާގެ ،  ބަރު    ދުވާފަރު 

އިސްމާ ންމެ  އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދުބަރު  ދާއިރާެގ،  ޢީލް  ޢީސާންމެ  ތެރިއިްއޒަތް  ކެނދިކުޅުދޫ  އަޙްމަދު  ފުނަދޫ ،  ބަރު 

މުޙައްމަދު ޝާހިދުންމެ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދާއިރާ،  ބަރު  މަޙްމޫދު  ބަރުންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ެގހިންނަވަރު  .  ޖީހާން 

ެގ ރައްކާތެރިކަުމެގ  ތަކެތީއްކަތްކުރެވުނު ކާބޯސަމަކުރިން ވެސް  ،  ތަކީމަސަްއކަ  އޮތް  ށްފައިކޮމިއަދު ކޮމެޓީއަށް އެޖެންޑާ 

  6އުން. އެންމެ ފަހުން ބިލުެގ  މިހާރު ކުރިއަށް ޮގއްސަ އޮތް ހިސާބުން ފެށިެގން ކުރިއަށް ެގންދި  ބިލުެގ މަސަްއކަތް

 ކުރިއަށް ެގންދާނީ.   މިއަދުވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން  7. މާއްދާ ނިމިފައި އޮންނާނީ ވަނަ

 

 ވުން: މޭޒުން ިއއްވެ އިދާރީ

ާއިއ  ބޭނުންވާ ފައިސާ    ށްކައުންސިލުތަކަ ިމނިސްޓްރީތަކުން  ޚިދުމަތްތަކާ ުގޅިެގން    ަގއި ބަޔާންކުރެވޭެގ )ށ(  މި މާއްދާ

ތްތައް އަހަރުން  ދޭ ފައިސާ އާއި ވަސީލަފަދައިން ފޯރުކޮށްތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި މިހީކާއި އެވަސީލަތްތަ

 ެވ. ށަވަރުކުރަންވާނެއެ ސިލަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކައަހަރަށް ކައުން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ހަރަށް. ހަރުން އައަ އޭވާނެސިލުތަކަށް އެ ކަުމެގ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންމިނިސްޓްރީތަކުން ކައުން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ތޯދެއް  އޭޑްވާން ޖެހޭނެބައި އިންކްލޫނަ ބަޖެޓުަގއި އެ  އެ އިން ސިލަށް  ފް ހެލްތުން ނޫނިއްޔާ ކައުންޓްރީ އޮމިނިސް

)ހ( ިމ    -7  ރިޓީ އޮތޯފުޑް އެންޑް ޑްރަުގމޯލްޑިވްސް    -7)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  

ޢަމަލުކުރަންާގނޫނަ އެންޑް    ށް  ފުޑް  މޯލްޑިްވސް  އޮތޯޑްފެށުމާއެކު  އިރިޓީ ރަުގ  ސަރުކާރުެގ  ނަމުަގިއ  އެްއ  ރާ ދާެގ 

)ށދުނީއުފެ މާއްދާއެވެ.  މި  ގައި(  )ހ(  ބަެގ  އޮތޯރި  މެންބަރުން    ...ޓީޔާންކުރާ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ވެ. ހިނަގމުންދާނީ މިނިސްޓްރީެގ ދަށުންނެއޮތޯރިޓީ    ރާމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކު .  ()ށމަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

ެގ )ހ( ގެ މި މާއްދާ  .ވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓަރެވެ. )ނ(ށް ޖަތުންެގ މަޖިލީހަ ކަންކަުމަގއި ރަްއޔިއާ ުގޅޭއަދި އޮތޯރިޓީ
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އުފެދޭ އުފެއްދުމާއެކު  ދަށުން  ާގނޫނައޮތޯރިޓީ  މި  މިނިސްޢަށް    ކުރިން  ފެށުނީއެވެ.  އޮމަލުކުރަން  ހެލްތުެގ ޓްރީ  ފް 

ެއ    ،ވާޖިބުތަކާއިކާއި  ތަޔަތުެގ އެންމެހާ މަސްއޫލިއް ދަށުން ހިނަގމުން އައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަުގ ޮއތޯރިޓީ

މުދަލާއޮތޯ އެންމެހާ  ދިޔަ  ބޭނުންކުރަމުން  ބަޖެލަތްތަކާސީވަ ،  އިރިޓީަގއި  ސަރުކާރުެގ  އޮތޯރިޓީއަށްއި  އެ    ޓުން 

ެއ    ެގ ދަށުންތަކު ބަސްވުންނާއި އެއް ށްފައިވާ ފައިސާ އާއި ާގނޫނީ ޮގތުންތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮއެކަށަައޅައި ރައްޔި

މި .  އެވެ. )ރ(ބަޔާންކުރާ އޮތޯރިޓީައށް ބަދަލުވީ)ހ( ަގއި  ތަކާއި މަންފާތައް މި މާއްދާެގ  ޤުއްޙައޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ  

ޑް  ވްސް ފުޑް އެންއައި މޯލްޑި  މުންެގ ދަށުން ހިނަގމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުކުރިން  ލުކުރަން ފެށުމާއެކު  މަޢަާގނޫނަށް  

 ންފުއޮތޯރިޓީެގ ުމވަްއޒައެ  ،  މާއެކު އޮތޯރިޓީ އުފެދުަގއި ބަޔާންކުރާ  މި މާއްދާެގ )ހ(    ޑްރަުގ އޮތޯރިޓީެގ މުަވއްޒަފުން 

ހަމަޖެހު މަސްއޫލިްއޔަތުނީއެކަމުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  މަުގ  -8  .ވެ.  ާގނޫނުެގ  ޓަކައި ތަސަދުމި  ހާސިލުކުރުމަށް  ްއ 

ޗަކީ  އް އި ލިބެން ހުންނަ ކާބޯތަކެޖޭގަ ދިވެހިރާއް. . )ހ(އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އޮތޯރިޓީާއ ހަވާލުކުރެިވެގންެވއެވެ

ހިފަހައްޓާ  ކެތީެގ ފެންވަރު  ކާބޯތަ  .ރުން. )ށ(ކަށަވަރުކުކެތިކަން  ނުވާ ތައާންމު ޞިްއޙަތަށް ެގއްލުން    ރައްކާތެރި އަދި

ދެެމހެ ރަްއކާތެރިކަން  ޮގތުޞިއްހީ  ތަ ންޓުމުެގ  ެއ  ކަުމަގ  ެއކަށީެގންވާން  ޞިއްޙީޮގތުކެްއޗަކީ  ނާިއ  އި  ތަކެތި 

އަން ޮގތުން  ކުރުން.  ކަށަވަރުކުރުުމެގ  ކަންކަން  ދިވެހިރާއް  -1ނަނިވި  ނުވަތަ  އިމްޕޯޓުކުރާ  ޖޭން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 ންދުކުރާ ނުވަތަބަނުވަތަ  ަގއި އުފައްދާ ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރާ ނުވަތަ ރަްއކާކުރާ  ސްޕޯޓުކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭއެކް

ެއއް ތަނުން ަގނެިވއްކާ ނުވަތަ  ފޯރުތަނަށް އުފުލާ     އަނެއް ުގދަންކުރާ ނުވަތަ  ކާބޯތަކެތީކޮށްނުވަތަ  ފެދޭ  ންވަރު  ެގ 

ައދި އާންމު ޞި  އެ ތަކެްއޗަކީ ،  ހިފެހެއްޓުމަށާއި ކަން  ލުން ނުވާ ފަދަ ތަކެތިެގއްއްޙަތަށް  ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި 

މިންކަށަވަރުކުރު ަގާވއިދުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ުއސޫލުމަށް  ގަ އެކުލަވާ  ތައްަގނޑުތަކާއި  މިލައި  ަގނޑުތަކާިއ  ންވާިއދުތަކާއި 

ތަންފީޒުކުރުން.   ރައްކާތެރިކަކާބޯތަ  -2އުސޫލުތައް  ފެންވަރާއި  ސަރުކާރަުގޅޭ  މާކެތީެގ  ކަންކަުމަގއި  އާންުމ    ށާއި 

ރައްކާތެރި  ލަފަމަސައްކަތް  ރުމަށްކުޞިއްޙަތު  މުައއްސަސާތަކަށް  އިކުރާ  ފަންރުޝާދާއާއި  އެހީތެރިކަންނީއި    

އާއި  ބޯތަކެ ކާ  -3ފޯރުކޮށްދިނުން.   ފައިދާ  ލިބޭ  ރަ ތިން  ފެންވަރާއި  ތީެގ ކާބޯތަކެ  މެދު  މާއްކާތެރިކަކާބޯތަކެތީެގ 

ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތް އާކުރާ  ހޭލުންތެރިކުރުއި  )ނ(ންމުން  އުފެއްދު.  ވުން.  ނުވަކާބޯތަކެތި  ތަމަށް  އްޔާރުކުރުމަށް  ތަ 

ލޭބަނުވަތަ ނުވަތަ  ބަންދުކުރުމަށް  ރައް  ނުވަތަ  ުގލްކުރުމަށް  ނުވަތަ  ަގނެވިއްކުމަށް  ދަންކުރުމަށް  ކާކުރުމަށް  ނުވަތަ 

ނުވަ  އުފުލުމަށް  ތަނަށް  އަނެއް  ތަނުން  އެއް  އިމްޕޯޓުނުވަތަ  ނުވަތަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ނުވަތަ ތަ  ކުރުމަށް 

ބާވަތްތަްއ  ތަކެތީެގ  ކާބޯއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ  ކަނޑައެޅުމާއި ދިވެހިރާއްޖެ  ޑުތައްނމިންަގ  ވާނުންކުރުމަށް ބޭއެކްސްޕޯޓު 

ހުއްދަކަނޑައެ ބާހޯ  ޅުާމއި  ކާބޯތަކެތީެގ  އިމްޕޯޓުނުކުރެވޭނެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މެނުވީ  ކަނޑައެޅުދަިއެގން  މާއި  ވަތްތައް 

ހުއްދަތަ  ެގދޫކުރުމު ހުއްދަތައް  ުގޅޭ    ކަމާ އެ  ކަނޑަެއޅުމާިއ  )ރ(ޝަރުތުތައް  ދޫކުރުން.  އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި.  އް   
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މީހުންނާ ،  މީހުންނާއިރާ  އްޔާރުކުތަމީހުންނާއި   މީހުންނާއި،  އިބަންދުކުރާ  އުފުލާ  ތަނަށް  އަނެއް  ތަނުން  އެ ،  ެއއް 

ކާބޯތަ ވެސް  ކާބޯތަކެތިލުމުގައާއިފުއުކެތި  ނޫން  ފަރާތް  ކާބޯތަކެތި   އަދި  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި    ތަކުން ެގންުގޅޭ 

ތް. މިނިސްޓްރީ ބަ އޮންޓެްއ އެންަގނޑުތައް ކަނޑައެޅުން. )ބ( އަށް ކޮމެޓަންޖެހޭ އާންމު ސާފުތާހިރުކަމުެގ މިހައްދަމަ

 އޮފް ހެލްތުެގ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވާ.  ވެބައްލަޅު ޅެ ވިދާ)ބ( އަ

 

 ވުން: މޭޒުން ިއއްވެ އިދާރީ

ތަހުލީލުކުރާަގއި  ޖޭދިވެހިރާއްބ(  ) ކާބޯތަކެތި  ލެބޯރަޓަާގއިުމކުރެވޭ  ފުރިހަމަވާންތަރީ  މިންަގނޑުތައް  ކުަގއި  ޖެހޭ 

ޞްލާޙުކުރަން  އިދިނުން.  ހުއްދައެ  އި  ނޑައެޅުމާޝަރުތު ކަނުމުެގ  ދިހުއްދަ  ތަްއ ހިންުގމުެގލެބޯރަޓަރީ  ،ޑައެޅުާމއިކަނ

ާގއިމުކުރެދިވެހި  ޮގތަކީ  ށަހަޅާހު ލެބޯރާއްޖޭަގއި  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ރަޓަރީތަވޭ  ތަހުލީލުކުރުމުެގ  ޓަކައި ކުަގއި ކާބޯތަކެތި 

މިންަގނޑުތަފުރިހަމަ ޖެހޭ  ކަނޑައެޅުާމއިވާން  ތަހުލީލުރަޓަ ލެބޯ،  އް  ކާބޯތަކެތި  ދިނުމަށް ޚިދުމަތް  ކުރުމުެގރީތަކުަގއި 

 ން. ދިނުހުއްދައެ   އިޅުމާތުތައް ކަނޑައެހުއްދަދިނުމުެގ ޝަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   ހާ.ޓަކަށް އަހެންވީމާ، ވޯ. އެރަށް ރަނަގޅުކޮށްލާއިތު ؟ ކަންނޭނެގ ދޯ ރަނަގޅު

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަހެންވީއެ ވޯޓަކަށް  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މާއް  8  އެހެންވީމަ،   ހަންވީހެން.މާ،  )ބ(  ވަނަ  ހެލްތު  ދާެގ 

މެދު  ެގ ކޮމެންޓާ އެއްޮގތަށް އިޞްލާހުކުރުމާމިނިސްޓްރީ މެންބަރަކު އެބަ އިންނެރާއިއުތި  ؟ ވިތޯޒުކުރަްއވާ އެްއވެސް 

އިއުތިރާ ޮގވެސް  ެއއް ކުރައްވާ  ޒުނެތް.  އެ  ނެތީމަ  ބަދަލުކުރަމެންބަރަކު  އޯން  ތަށް  ކުރިއަށްކޭފާސްވެއްޖެ.   ، ޝިފާ 

  ދެން އޮތް ބައި.
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 ވުން: މޭޒުން ިއއްވެ އިދާރީ

ން  ޅުއެކު ުގވާީމ އޭޖެންސީތަކާ ބައިނަލްއަޤް   ބެހޭ  ރާތަކާިއދާ  ޅޭ ޮގތުން ސަރުކާރުގެ މާ ުގެގ ރައްކާތެރިކަ ތީ ކާބޯތަކެ  .)ޅ(

ދެބަދަ ބަިއވެރިދިވެހިރާއް،  މެހެއްޓުމާއިހިކޮށް  ބައިނަލްޖޭން  ުމއާހަދާއަޤްވެފައިާވ  ޮގތުން  ލުކުރުޢަމަށް  ތަކަވާނީ  މުެގ 

މަސްއޫލިތުން  ލަދައު ޖެހޭ  އަދާކުރުމަށްއަދާކުރަން  ކަންކަ  ކުރަން  ޓަކައި  އްޔަތު  )ކ(ޖެހޭ  ކުރުން.  ާގނޫނު .  ން  މި 

ބަލަ މިންވަރު  )އ(  އް ނިޒާމެނެ  ވޭމޮނިޓަރކުރެއި  ތަންފީޒުކުރެވޭ  ހިންުގން.  އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި.  އެކަށައަޅައި   

ތަ ތައްޔާ،  ނާއިތަންތަ ތަބަން  ،ންތަނާއިރުކުރާ  ތަންތަނާއިުގދަންކުރާ،  ތަންތަނާއިއްކާކުރާ  ރަ،  ނާއިންތަ ދުކުރާ    ،

މި ،   ފާސްކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން ބަލައިއި ނުވަތައް ތަނަށް އުފުލަތަނުން އަނެ  ެއއް  ،ންތަނާއިަގނެިވއްކާ ތަ

ބާރުތަްއ.  ެގ  އޮތޯރިޓީ  -9ން.  ޅު މެދު ފިޔަވަޅު އެފަރާތްތަކާކާ ޚިލާފުވާ  ހަދާ ގަވާއިދުތަނުެގ ދަށުން  ާގނޫނާއި މި ާގނޫ

ޒުކުރުމުަގިއ  ތަންފީ  ރުމުަގާއއި މި ާގނޫނުރެވިފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުހަވާލުކު  މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީއާ

ބާރު އޮތޯރިޓީ އަންނަނިިވ  ލިބިެގން އަށް  )ހ(ތައް  އިމްޕޯޓު ދި.  ވެެއވެ.  ން ޖޭރާއްދިވެހި  ނުވަތަކުރާ  ވެހިރާއްޖެއަށް 

ދިކްސްޕޯޓުކުރާއެ ނުވަތަ  ދިވެ ވެހިރާއް  އަދި  އުފައްދާ  ފާސްކުރުމާއި ޖޭަގއި  ހިރާއްޖޭަގއި  ބަލައި  ކާބޯތަކެތި  ބޭނުންކުރާ 

ސާށްޓެސްޓުކުރުމަ ހިފެހެއްޓުމާިއ  ތަހުލީލުތައް  މްޕަލް    )ށ(ކުރުނެުގމާއި  ތަންތަނާއި .  ން.  އުފައްދާ  ،  ކާބޯތަކެތި 

ތަންތަނާއި ރުއްޔާތަ ތަންތަނާއިބަން،  ކުރާ  ަގނެިވއްކާ  ުގދަ،  ތަންތަނާއިރައްކާކުރާ  ،  ދުކުރާ  ތަންތަނާއި  ންކުރާ 

ފިޔަވަޅު އެޅުން.     ފާސްކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން ބަލައިއި ނުވަތައް ތަނަށް އުފުލަތަނުން އަނެ   ންތަނާއި އެއްތަ

ރައްޞި.  )ނ( ތަކެތިއްޙީޮގތުން  ނޫން  ބެ ކާތެރި  ކާބޯތަކެކަމަށް  ޞިއްޙައްލެވޭ  މާއްދާތަ ެގއްލުންދެނި  ތަށްޗާއި  ްއ ވި 

ކާބޯތަ ނެުގހިމެނޭ  ސާމްޕަލް  ތަކެތީެގ  އެ  ހިފެހެއްޓުމާއި  ބޭނުންކުރުމާއި  ކެތި  ތަކެތި  އެ  މަމާއި  މާއި ނާކުރުވިްއކުން 

   އެންުގން. ނައްތާލުމަށް ކެތި ށް އަމުރުކުރުމާއި އެ ތަ ބާޒާރުން ނެުގމަކުރުމާއި ރިކޯލް

 

 ރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބިލުެގ   )  9ދެންމެ  ާމްއދާެގ  ކޮމެޓީށވަނަ  އަށް  ެގނެ(  މި  ބަދަލު ން  ތަންތަނާއި    ،ވުނު  އުފައްދާ  ކާބޯތަކެތި 

ތަންތަނާއި ރުއްޔާތަ ތަންތަނާއިބަން  ،ކުރާ  ތަންތަނާއި،  ތަންތަނާއިރައްކާކުރާ  ،  ދުކުރާ  ަގނެވިްއކާ  ،  ުގދަންކުރާ 

  ފިޔަަވޅު އެޅުން   މާއި ފާސްކުރު ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން ބަލައިއި ނުވަތައް ތަނަށް އުފުލަތަނުން އަނެ   އެއް،  ންތަނާއިތަ
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އޮރިޖިނަލް.  ބިލުަގއި   އަސްލު  އަނެ  ެއއްއެހެންވީމާ،  އިނީ  އުފުލާތަނުން  ތަނަށް  ފޯރުކޮށްދޭނުވަތަ  އް    ްއޗާއި ކެތަ   

ޙު ެގނައުމާ ދޭތެރޭ  ލާމި އިޞްލާޙު ެގނެވުނީ. ިމ އިޞްޅުން. އެ ޮގތަށް އެރުމާއި ފިޔަވަޅު  އް ބަލައި ފާސްކުވަސީލަތްތަ

ލާޙު މި ޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ.  ޞްމި އިތް. އެހެންވީމާ،  ނެ؟ ތޯކު އެބަ އިންނެވިވާ އެްއވެސް މެންބަރަކުރައްއިއުތިރާޒު

 ބައި.  ބާކީ  ފާޝި

 

 ވުން: މޭޒުން ިއއްވެ އިދާރީ

 ަވކި ނުވަތަ ވަކި އެްއޗެއް ނުވަތަ އްޗަކީ  ން ަވކި ބާަވތެއްެގ ކާބޯތަކެ ކާބޯތަކެތިެގ ތެރެއި.  ކިޔައިފިން ދޯ. )ރ(  ()ނ

ބާަވތެއްމާއްދާ ަވކި  ނުވަތަ  ކާބޯތަކެްއޗަ  އެއް  ބޭކީހިމެނޭ  އިންސާނުން  އެްއޗެކަމުދާ  މަށްކުރުންނު  ކަމަށް ނޫން  ހި 

 ނުން... ތަކެތި ބޭޑައެޅުާމއި އެ ފަދަ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމާއި އެ ފަދަ ކަނ

 

 ޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 ކުރިައށް.؟ ދޯ ކުރިއަށް ެގންދާނީ  އެ ބައި އޯކޭ. އިދާރީ މޭޒުން

 

 ވުން: މޭޒުން ިއއްވެ އިދާރީ

މާއްދާއެއް ނުވަތަ ވަކި  ަވކި    ނުވަތަ ވަކި އެްއޗެއް ނުވަތަްއޗަކީ  ެގ ކާބޯތަކެ ން ަވކި ބާވަތެއް ކާބޯތަކެތީެގ ތެރެއި.  )ރ(

ކާބޯތަކެއްޗަ   ބާވަތެއް ބޭކީ ހިމެނޭ  އިންސާނުން  އެްއޗެކަމުދާ  މަށްކުރުންނު  ކަނނޫން  ހި  ފަދަ  ،  ޑަެއޅުމާއިކަމަށް  އެ 

ހިފެހެއްޓުމާއި ފަދަ  ،  ތަކެތި  ބޭއެ  ވި ނުންތަކެތި  މަކުރުމާއި  އިމްޕޯޓުކުރުކުރުމާނާއްކުން  ބާޒާރުިއ  ނެުގމަށް ންމާއި   

ނައް،  އިއަމުރުކުރުމާ ތަކެތި  އެތާލުެއ  )ބ(މަށް  އުފައްދާ  ކާބޯތަކެތި  .ންުގން.    މީހުންނާއި ރާ  އްޔާރުކުތަމީހުންނާިއ   

މީހުންނާ މީހުންނާއި،  އިބަންދުކުރާ  އުފުލާ  ތަނަށް  އަނެއް  ތަނުން  ކާބޯތަ،  އެއް  ވެސް  ނޫން  ެގ  ކެތީއެ 

ެގން ތަކެތި  ފަރާުގޚިދުމަތްދިނުމުަގއި އެ  ބަލަންޙީ ތްތަކުން ޞިއްޅޭ  ޖެޮގތުން  ބެލުމަށާއި  ހޭ    ޖެހޭ    ހަދަންބެލުންތައް 

ޓެ ހެދުޞިއްޙީ  ފަސްޓުތައް  ެގންުގޅޭ  ކާބޯތަކެތި  ލާޒިމުކުރުމާއި  ކަނން  ޢަމަލުކުރުމަށް  ޅާފަިއާވ  ޑައަ ރާތްތަކުން 

މިންަގނޑު )ޅސާފުތާހިރުކަމުެގ  އެޅުން.  ފިޔަވަޅު  ހާލަތްތަކުަގއި  ނުވާ  ފުރިހަމަ  ފެންވަރު  ކާބޯތަކެތީ.  (ތައް  ެގ 

ކަށަވަރުކުރުމަށާއި،  ޓުމަށާއިފެހެއްހި ޞި އް ކާބޯތަކެ،  ރަްއކާތެރިކަން  ކަމުަގއި ޗަކީ  ތަކެތި  ެއކަށީެގންވާ  އްޙީޮގތުން 
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 ޓަކައި ކުރަން ޖެހޭއް އަދާކުރުމަށް  ލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތަހަވާޮގތުން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން    ޅޭުގ  ކަށަވަރުކުރުމާ

 .. )ހ(ރ ޖެނެރަލްކްޓަޑިރެ  -10ކަންކަން ކުރުން. އެ ނޫން ވެސް 

 

 ޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އުފަްއދާ ކާބޯތަކެތި  ކާބޯތަކެތި   އެހެންވީމާ،  ނައްތާލެވޭ  ތަންތަނުން  ޮގ  ވިްއކާ  ރައްކާތެރި  ބަލައި ތުނައްތާލަނީ  ަގއިތޯ 

ޭވސްޓު ނައްތާލުމުަގިއ  އޭރުން ވާހަކައަކީ ފުޑް    ޑުަގިއ މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ ންކުރުން.  ޤީޔަ

 ކުރިއަށް ެގންދަވާ.   ވަނަ ާމއްދާ 10ކޭ. ޝިފާ އޯ ޑުަގިއ މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްުވން()އޮފް ދަ ރެކޯ. ސް ދޯވެ

 

 ޒުން ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭ

 އިސް ފަރާތަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލެވެ.  ހަށް ހިންުގމުެގ އެންމެދުވަން ދުވަހުއޮތޯރިޓީ.  )ހ(  -10ކްޓަރ ޖެނެރަލް.  ޑިރެ

ބަ  .)ށ( ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މަސައްޔާންކުމި  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ިމނިސްޓްރީކުރާނީކަތްރާ  ކަނޑަައޅަިއ    ން 

ޓަކަ ތަންފީޒުކުރުަމށް  ކަމާ  ސިޔާސަތުތައް  ކަނގު އި  ޮގތުން  ރެކޯ...  ފަިއވާޑަައޅާޅޭ  ދަ  މެންބަރުން )އޮފް  ޑުަގއި 

ެގ  ލް ސަރވިސް ވެހި ސިވިދި   2007/5 ނަންބަރު  މަކީ ާގނޫނުޤާެގ މަޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް.  )ނ(  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(

ަމުގ ޓަާގނޫނުެގ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްސަދަށް  މަކައި  މަޤާެގ  މި  މީހަކު  މެކެވެ.   ސިވިލް ކުރާނީނު ޔައްޢަޤާމަށް 

ކޮމިޝަނުން )ރ(ނެވެސަރވިސް  ޖެނެރަލް.  .  މަޤާޑިރެކްޓަރ  ފަރާތުގެ   މަށްެގ  ކިބަިއގައިއައްޔަންކުރާ  އަންނަނިވި     

ާވނެ ފުރިހަމަވާން  ނު އާ  -1ވެ.  އެޝަރުތުތައް  ދާއިރާއިން  ޞިއްޙަތުެގ  ބަންމު  ސައިވަތަ  ނުވަންސްޔޮލޮޖިކަލް  ތަ   

 ...  ލްޓިކަލެނައެ

 

 ޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

ހުށަ  10 އިޞްލާޙެއް  އަޅުަގނޑު  ައށް  )ނ(  މާއްދާެގ  ޑްރަުގހަޅަން.  ވަނަ  އެންޑް  ވެރިއަކު    ފުޑް  އޮތޯރިޓީއަށް 

ރިވސްއިން އެ ސަ  ކުރާއިރުަގއި ސިވިލް  ްއޔަނުޢަކުރާއިރު މި ާގނޫނުަގިއ ހުރި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ެވރިއަކު  އްޔަނުޢަ



 2022 މާރިޗް 9                       ވަނަ ބައްދަލުވުން  8 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

7 

 

ވަޒީރުެގ ލަފާެގ  ވަން ހުންނަވާ  އްޙީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ ޞި   ،މިނިސްޓަރު  ހެލްތު  ެގ،ކުރަންވާނީ ަވޒީރު އްޔަނުޢަމީހާ  

ކުރާނީ. އްޔަނުޢަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ސަ  ކުރަންވާނީ. ލަފާެގ މަތިން ސިވިލްއްޔަނުޢަވަރާެގ މަތިންނޭ  މަތިންނޭ. މަޝް

 އެއް އޮންނަންވާނެ. އެކަމަކު ވަޒީރުެގ ސޭ 

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 . ކުރަންެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުޢީސައަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަމއްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ  ،  ސާ ހުށަހަޅުއްވާޢީކެނދިކުޅުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު  މާ،  އެހެންވީ

ކުރާއިރުަގއި ަވޒީރުެގ ލަފާެގ  އްޔަނުޢަކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާއީދު

ސިވިލް ކޮމިޝަނުން  ސަ  މަތިން  ކުރުމައްޔަނުޢަރވިސް  ބަދަލު  މާއްދާ  އެ  ޮގތަށް  ތިބޭފުޅުންނަށް    ށްކުރާ 

މާއްދާ ެއޮގތަށް އިޞްލާޙު ކުރަން ފެނިވަޑައިަގންނަވާ. އެހެންވީމާ،  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން. 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. 

 

 ޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމާޒުން 

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.    އަންނަނިވިކުރާ ފަރާތުެގ ކިބަިއަގއި  އްޔަންޢަމަޤާމަށް    ެގޓަރ ޖެނެރަލްކްޑިރެ.  )ރ(

ދާއިރާޞިއާންމު    -1 ނުވަތަ    އިންއްޙަތުެގ  ސައިންސް  ބަޔޮލޮޖިކަލް  ނުވަތަ  ސައިންސް    ލްއެނަލެޓިކަނުވަތަ 

މާސްޓަރ  ،  ށްފަިއުވމުެގ އިތުރުން ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިްގރީ ހާސިލުކޮ  ގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ފާމަސޫޓިކަލްކާބޯތަކެތީެގ  

އްޙީ  ޞި  -2ސިލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއް ކަމުަގިއވުން.  ހާޕޯސްޓް ްގރެޖުއޭޓު ސަނަދެއް  އެ ފެންވަރުެގ  ޑިްގރީއެއް ނުވަތަ  

މަދުެވެގން   ލިބިފައި  10ދާއިރާަގއި  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުެގ  ދުވަހުެގ  ކަމުަގިއވުން.  އަހަރު  ފަރާތެއް  )ހ(. ވާ 

ުގޅޭޮގތުން އަދި ކަމާުގޅޭޮގތުން    ލިއްޔަތުތަކާއޫޮގތުން އޮތޯރިޓީން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްުގޅޭ  ކަމާކާބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރި 

  -11ުގޅޭޮގތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެެއވެ.    އޮތޯރިޓީން ނިންމާ އެންމެހާ ނިންމުންތަކާ

މުަވއްޒަފުން.   ސި  -)ހ(އޮތޯރިޓީެގ  މުވަްއޒަފުންނަކީ  އަދި  ސަ  ވިލްއޮތޯރިޓީެގ  މުވަްއޒަފުންނެވެ.  ެއ  ރވިސްެގ 
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އެ ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކެވެ.  ،  ރވިސްެގ ާގނޫނާއި ސަ  ސިވިލްދިވެހި  މުވަްއޒަފުންެގ މައްޗަށް ހިނާގނީ  

ެގ  މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީެގ ފަންނީ ައދި އިދާރީ މުވަްއޒަފުން  6ކުރަން ފަށާތާ  މަލުޢަމި ާގނޫނަށް    .)ށ(

ިގންތިތަވަޒީފާ  ބަޔާންކޮށްެގ  މަޤާމުެގ ޝަރުތުތަކާއި،  ކާއި، މަސްޫއލިއްޔަތުތައް  މުވަްއޒަފުންެގ  ކަންކަމަށް   ،އެ  އެކި 

ބަޔާންކުރާ   އަދަދު  ތިބެންވާނެ  މިނިސްޓްންެގ  މުވައްޒަފުމުވަްއޒަފުން  އޮނިަގނޑެއް  މަތިން އިދާރީ  ލަފާެގ  ރީެގ 

ދާެގ، މިނިސްޓްރީެގ ލަފާެގ  މާއް  މި  )ނ(.ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ސަ  ެއކުލަވާލާ ސިވިލް  އޮތޯރިޓީން

 . ެއވެންވާނެލަމަތިން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ކުރަން ފަށަނީ  މަލުޢަމި ބިލު ބުނާޮގތުން މި ާގނޫނަށް  ،  . މި ާގނޫނުއިނޭގ  މީަގއި އަހަރެން ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަފާނަން

މަސް   6  ކުރަން ފަށާތާމަލުޢަ . ީމަގއި ވެސް އޮތީ ާގނޫނަށް  ރަނަގޅޭކުރާތާ. އެހެންވީމާ،    ޤުކުރާތާ، ތަސްދީޒުތަންފީ

 އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު. ޯއކޭ.  ؟ދޯ

 

  ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން

ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގަމތިން އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ   އެކުލަވާލާ އޮނިަގނޑާ  ންމި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީ  .)ނ(

ވަކި އްޔަނުޢަފުން  މުވަްއޒަ ސިވިލްކޮށް  ކޮމިޝަނުންނެވެ.  ސަ  ކުރާނީ  ކަންކަމުން    މަސްލަޙަތު  -12ރވިސް  ފުށުއަރާ 

ކުރުމުެގ ާގނޫނު ތަންފީޒުމި  އޮތޯރިޓީެގ މުވަްއޒަފުން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން    )ހ(.  :ވުމާއި، ސުލޫކީ ކަންކަން  އެްއކިބާ

މަސް އެންމެހާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  އަދާކުރުމުަގއާ އޫޮގތުން  ނިންމު  ،އިލިއްޔަތުތައް  ނިންމުމުަގއި ނިންމަންޖެހޭ  ންތައް 

އޮތޯރިޓީެގ އެްއވެސް މުވަްއޒަފެްއެގ  (.  ެއވެ. )ށމަލުކުރަންވާނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ތިބެޢަ

އެ ދައުރެއް  ނުވަތަ  ތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް  ޙައަމިއްލަ މަސްލަ  އޮތް ކަމެއް އޮތޯރިޓީން ބަލާނަމަ ނުވަތަ ނިންމާނަމަ 

ފަރާތެއް ބައިވެރިެވެގން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ    އެބެލުމުަގއި ނުވަތަ ނިންމުމުަގއި އެްއވެސް މިންވަރަކަށް  ކަމެއް  

ބެލުމުން އް  ކަމެ  އެ،  ނެތް ނަމަވެސް އެކަން އެނުގމާއެކުއެނިގފައި  ތު ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމެއްކަން  ޙަމަސްލަ

 އްޒަފަކު ތަނާޒިލުވާންވާނެއެވެ.  ުގޅޭޮގތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުން އެ މުވަ  ނުވަތަ އެކަމާ

 

 ޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ
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 : ިއއްެވވުންއިދާރީމޭޒުން 

ފަދަ ޮގތަކަށް ެއްއވެސް ބާވަތެްއެގ ހަދިޔާއެްއ ނުވަތަ  ދަށުން އޭނަެގ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެިވދާނެ

ވިޔަފާރީެގ ުގޅުމެްއ  ޒާތީ ނުވަތަ  ާއ ޢާއިލީ ނުވަތަ  ފަދަ ކަމެްއ ޭއނާެގ އަިމއްލަ ނަމުަގއި ނުވަތަ އޭނާމަންފާއެއް ލިބޭ

އޮތޯރިޓީެގ މުަވްއޒަފުންނަށް މަޤާމުެގ ހައިސިްއޔަތުން ލިބޭ )ރ(.  ކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ.  އޮތް ފަރާތެއްެގ ނަމުަގއި ަގބޫލު

ާގނޫނު ހުއްދަ ކުރާ ޮގތުެގމަތިން  ވެ. އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް  ޮގތުަގިއ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެ  ެގމަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު

 ސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގން ނުާވނެއެވެ.  ެއްއވެހާމަ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ ކުރުން ފިޔަަވއި 

 

 ޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

)ރ( އާިއ ،  )ނ(،  )ށ(،  އޮތޯރިޓީން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމެއް މި މާއްދާެގ )ހ(  ،)ނ(  ،)ށ(،  މާއްދާ )ހ(

 ކުރަންވާނެއެވެ.   ޢާނަމަ އެ ނިންމުމެއް މުރާޖަޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގިއްޖެ

 

 : ިއއްެވވުންއިދާރީމޭޒުން 

ހިމާޔަތް ަގާވއިދ13ާ  .ާގނޫނު  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ާގނޫނާއި  މި  ނިޔަތުަގިއ  ޮގތުެގމަތިން    އެްއޮގތްވާ   .  ހެޔޮ 

ކުރާ    ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގއިފަރާތުެގ    ތަމްސީލުކުރާ އެހެން ފަރާތަކުން އެ   އޮތޯރިޓީެގ މުަވއްޒަފަކު ނުވަތަ އިތޯރިޓީ

.  މާލީ ކަންކަން. )ހ(  -14ެއވެ.  އުފުލޭނެމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު އޭނާެގ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް ނުކަ

މަސް އަދާއޫއޮތޯރިޓީެގ  މަޖިލީހުން  ލިއްޔަތުތަްއ  ރައްޔިތުންެގ  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް 

އޮތޯރިޓީެގ އެންމެހާ .  )ށ(ލިްއޔާއިން އެ އޮތޯރިޓީއަށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ.  ދައުލަތުެގ މާ،  ފާސްކުރާ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައި

،  ާގނޫނާއި  ެގދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު  3/ 2006ހިސާބުތަކާއި، އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ ާގނޫނު ނަންބަރު 

ބޯޑު.   ކޮލިޓީއެންޑް  ސޭފްޓީ  ނޭޝަނަލް ފުޑް    -15އެ ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާއި އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  

އްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުެގ މަސައްކަތުަގއި އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާ ޞި،  ކާބޯތަކެތީެގ ފެންވަރާއި  )ހ(.ެގ    15

ޓަކައި   ފަށާތާ  ޢަާގނޫނަށް  މި  ދިނުމަށް  ފުޑް    60މަލުކުރަން  ނޭޝަނަލް  ތެރޭަގިއ    ކޮލިޓީ އެންޑް  ސޭފްޓީ  ދުވަސް 

ެއކުލަވާލަންވާނެެއވެ.    ބޯޑުެގ ބޯޑެއް  މިނިސްޓަރު  ފުޑް    )ށ(.ނަމުަގއި  ބޯޑު  އެންޑް  ސޭފްޓީ  ނޭޝަނަލް  ކޮލިޓީ 
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ިމއަށް މިނިސްޓަރީން އެބައޮތް ކޮމެންޓެއް. އެ ކޮމަންޓުަގިއ  މެންބަރުންެގ މަްއޗަށެވެ.  10އެކުލެވިެގންވަނީ އަންނަނިވި  

 ންނަށް ހައްދަވައިދެްއވާށޭ.  މެންބަރު 11މެންބަރުން  10މެންބަރުން.  11ވިދާޅުވަނީ  

 

 ޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ކިޔާލަބަ ހިމެނިެގންވާ ބޭފުޅުން. އޭރުން އޭެގ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށްލަން

 

 : ިއއްެވވުންއިދާރީމޭޒުން 

ކާބޯތަކެތީެގ    -3ފަރާތެއް.  ކަނޑައަޅާ ިއސް    ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް. މިނިސްޓްރީެގ މުވަްއޒަފުންެގ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ުގޅޭ ކަންކަމުަގއި މަސައްކަތް ކުރާ އޮތޯރިޓީެގ ކަމާބެހޭ ބަިއެގ އިސްވެރިޔާ. ކާބޯތަކެތީެގ  

ފަންނީ އްޔާ ޒަރީ ކުރާ  މަސައްކަތް  އެޖެންސީަގއި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  ދެނެަގތުމުަގއި  ބަލިތައް  ޖެހޭ  އިން 

ދީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުމުެގ  ޞާއިޤުތި  -5އެ ެއޖެންސީން ކަނޑައަޅާ އިސް ފަރާތެއް.    ތެރެއިންމުވަްއޒަފުންެގ  

ުވޒާރާަގިއ މަސައްކަތް ކުރާއޫމަސް މީހުންެގ ތެރެއިން ވަޒީރު ކަނޑައަޅާ    ލިއްޔަތު އެ އިރެްއަގިއ ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ 

މަސްއޫ  އިސް ކަނޑައެޅުމުަގއި  ސިޔާސަތުތައް  މަސްވެރިކަުމެގ  ހަވާލުކުރެވިފަިއާވ  ފަރާތެއް.  އެއިރެއްަގއި  ލިއްޔަތު 

ފަރާތެއް.   ިއސް  ކަނޑައަޅާ  ަވޒީރު  ތެރެއިން  މުަވއްޒަފުންެގ  ފަންނީ  މަސްވެރިކަމާބެހޭ  ކުރާ  މަސަްއކަތް  ވުޒާރާަގިއ 

މަސް ކަނޑަެއޅުމުެގ  ސިޔާސަތުތައް  ވުޒާރާަގިއ  އޫ ދަނޑުވެރިކަާމުގޅޭ  ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ  އިރެއްަގއި  އެ  ލިއްޔަތު 

ިއސްފަރާތެއް.  މަސަ ކަނޑައަޅާ  ތެރެއިން ވަޒީރު  މުވައްޒަފުންެގ  ފަންނީ  ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ  ކުރާ  މިނިސްޓަރު އްކަތް 

ރވިސްެގ މާހިރެއް.  ފުޑް ސަކުރާ ދައުލަތުެގ މުއަްއސަސާެއއްަގއި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް ކަުމަގިއ ނުވާ  އްޔަނުޢަ

  ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތް ދޭ  -10ކުރާ ފަރާތެއް.  އްޔަނުޢަޢިއްޔާއަކުން  މުޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަްއ ތަމްސީލުކުރާ ޖަ

 ކުރާ ފަރާތެއް. ލުތަމްސީތަންތަން 

 

 ޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މަސައްކަތު  ބިލުެގ  މި  އެއްބާރުލުމަށް  ހަމަ  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި   ތަށް ނިހާޔަ  ހަމަ  ކޮށްޞަޚާއް   ެގއާދެ! 

ކުރިައށް  ވަން.  ޝުކުރުވެރި  ބައްދަލުވުމެްއަގއި  ކޮމިޓީ  އޮންނަ  ދެން  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  މަސައްކަތް  ބާކީ  ބިލުެގ 

   ނިމުނީ. ބައްދަލުވުން މި  ެގންދާނަން. މިހާ ހިސާބުން މިއަދު ކޮމިޓީ 
 

_______________ 


