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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   އިޖުތިމާޢީ  އަހަރުެގ    2022`.  މިވަުގތު    16ވަނަ  ބައްދަލުވުމަށް  ފެށުނީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު،  ހާޒިރުވަޑަިއެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާެގ 

މުޙައްމަދު މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަޙްމަދު ފޮނަދޫ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެނދިކުޅުދޫ   ޝާހިދު، 

ޙުސައިން   މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑަވެލި  މެންބަރު،  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ޢީސަ، 

ކޮމިޓީއަށް އެޖެ ންޑާކުރެވިފަިއ  ފިރުޝާން، އަޅުަގނޑު އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. މިއަދު މި 

ބިލު    މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  ރައްކާތެރިކަުމެގ  ކާބޯތަކެތީެގ  މަސައްކަތަކީ،  އޮތް 

މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އިތުރަށް  މާއްދާތައް  ބައެއް  ހުންނާނެ  ކުރިއަށްދިޔައިރު  މަސަްއކަތް  ދިރާސާކުރުމުެގ 

ަވކި   ޮގތެްއ  ބައްލަަވއިލެްއވުމަށްފަހުަގިއ  މިއަދު  ދޭތެރޭ  ާމއްދާތަކާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ޕާކުކޮށްލާފަ.  ނިންމަން  ޮގތެއް 

މަސައްކަތް   ކިޔުމުެގ  ބިލު  ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއާ  ުގޅިެގން  ބިލާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ނިންމުމަށްފަހު، 

ންވީާމ، އެކަަމށް ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައި  އެްއކޮށް ނިންމާފައި ބައްދަލުކުރާ ޮގތަށް ކުރިން ވާހަކަދެކެިވފައި އޮތީ. އެހެ

އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ފާސްކޮށްލަންޖެހޭނެ.  ކޮމިޓީން  އެކަން 

ބިލުެގ   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަޅުަވއިދެްއވާ.  ވަކިވަކިން  މާއްދާއަކުން  މާއްދާއަކުން  މާއްދާތަްއ    3އެޓެންޑުކުރަންޖެހޭ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް. "ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފެނާއި ތަްއޔާރީ ބުއިންތައް"،  

 އެޮގތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ އިންތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ބާރު،   އެޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  ބަދަލުކުރަން.  މާއްދާ  އެ  އެްއޮގތަށް  ކޮމެންޓާ  އެލް.ޖީ.އޭެގ  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު 

 ކައުންސިލުތަކަށް އޮތޯރިޓީއާ ުގޅިެގން ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ ބާރު، އެ އިބާރާތުން ދިނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބަރު ރަޝީދު.އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 އަޅުަގނޑު ޢީސަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތާއީދުކު ރަޝީދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވާ،  ޢީސަ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ިމއޮތީ  އެހެންވީމާ،  ރަްއވާފައި 

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރަން. އެއީ އެލް.ޖީ.ޭއެގ ކޮމެންޓު.    5ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    6ބިލުެގ  

ކައުންސިލުެގ އިޚްތިސާސް ހިނާގ ދާއިރާަގއި މި ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ހިނާގ ކަންކަން ބަލައި ރިޕޯޓުކުރުމާއި، ކަމާ ބެހޭ 

އުސޫލުތަ  އިޞްލާޙުކުރަން  ަގާވއިދުތަކާއި  އެޮގތަށް  އެޅުން.  ފިޔަަވޅު  ުގޅިެގން  އޮތޯރިޓީާއ  ޮގތުެގމަތީން  ެއްއޮގތްވާ  ކާ 

މިހާހިސާބުން   ކޮމިޓީއަށް  ފާސްވެއްޖެ.  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  އެދެން.  ވޯޓުދެއްވުން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަ 

އަޙްމަ އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޓަކައި  ދުވާފަރު  ރިކޯޑަށް  ުގޅިވަޑައިެގންފަ.  މިހާރު  ވަނީ  ދު 

 ފާހަަގކޮށްލީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީސަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ލާމަރުކަޒީ    6 ޮގތަށް  އޮތް  ހުށަހަޅާފަިއ  އެލް.ޖީ.އޭއިން  އިތުރުކުރަން  އެއް  )ނ(  ފަހަތަށް  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކަމާ    66ާގނޫނުެގ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ޙަވާލުކުރާ  މައްސަލަތައް  އެ  ކައުންސިލާ  އިބާރާތުން  ބުނާ  އެ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މުެގ، އެކަމެއް ތަންފީޛުކުރުުމެގ ޚަރަދު ކައުންސިލަށް ދޭ ޮގތަށް  ުގޅުންހުރި ވުޒާރާއިން އެ ޚަރަދު ކައުންސިލަށް ހިންުގ

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުަގއި އޮންނާތީ، އެލް.ޖީ.ޭއއިން އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ އެއްޮގތަށް މި ާގނޫނުަގއި އެ މާއްދާ ލިޔަން  

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު

 

 އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި

 އެމް.ޕީ ޢީސަ އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2022 އެްޕރީލް 11                    ވަނަ ބައްދަލުވުން  16 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

3 

 

ބަޔާންކުރާ    6ބިލުެގ   ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  އިތުރުކުރަން.  އަކުރު  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އެހީތެރިކަން   ވަސީލަތްތަކާއި  ފައިސާާއއި،  ބޭނުންވާ  ކައުންސިލުތަކަށް  މިނިސްޓްރީތަކުން  ުގޅިެގން  ޚިދުމަތްތަކާ 

ފޯރުކޮށްދޭ   މިފަދައިން  އަދި  ކައުންސިލަށް  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  އަހަރަށް  އަހަރުން  ވަސީލަތްތައް  ފައިސާއާިއ، 

އިްއޒަތްތެރި   ހުށަހަޅުއްވާ،  ޢީސަ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ.  ފޯރުކޮށްދެވޭކަން 

ވޯޓުދެއްވު ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  އިޞްލާޙު.  އޮތް  ތާއީދުކުރައްވާފައި  ރަޝީދު  ެގ  މެންބަރު  )ނ(  އެދެން.  ން 

ޮގތުަގއި އެ އަކުރު ހިމެނުމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. )ވޯޓުދެްއވުން( އަޅުަގނޑު ރިކޯޑަށް  

ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލަން، ޙުސަިއން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ކޮމިޓީައށް ޖޮއިން ކުރަްއަވއިފި. އެހެންވީމާ، ދެންމެ ނެިގ ވޯޓު  

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އިބާރާތް    9ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(. ބިލުެގ    9ފާޤުން ފާސްވެްއޖެ އެޮގތަށް. ބިލުެގ  ކޮމިޓީެގ ިއއްތި

ބިލުެގ   އެހެންވީމާ،  ބަދަލުކޮށްލުން.  ޮގތަށް  ބަދަލުކޮށްލުން:   9އަންނަނިވި  މިޮގތަށް  އިބާރާތް  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  ަވނަ 

، ބަންދުކުރާ ތަންތަނާއި، ރައްކާކުރާ ތަންތަނާއި، ުގދަންކުރާ  ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތަންތަނާއި، ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނާއި

މަސައްކަތްކުރާ   ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ނުވަތަ  އުފުލާ  ތަނަށް  އަނެއް  ެއއްތަނުން  ތަންތަނާއި،  ަގނެވިްއކާ  ތަންތަނާއި، 

އެހެން އެޅުން.  ފިޔަވަޅު  ފާސްކުރުމާއި  ބަލާ  ވަސީލަތްތައް  ތަކެއްޗާއި  ތަންތަނުެގ  އެ  އެޮގތަށް  ތަންތަނާއި،  ވީމާ، 

އިްއޒަތްތެރި  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  އިޞްލާޙުކުރަން  އެޮގތަށް  އެދެން.  ވޯޓުދެްއވުން  ބޭފުޅުން  ފެންނަ  ފާސްކުރަން 

މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. )ވޯޓުދެްއވުން( އެހެންވީާމ، ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ބިލުެގ  

ައޅުަގނޑުމެން އިތުރުކޮށްފައި އޮތް މާއްދާ )ރ( ބިލުން އުނިކުރަން، އުނިކުރުމާ ދޭތެރޭަގއި  ވަނަ ާމއްދާ ޮގތުަގއި    40

ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. )ވޯޓުދެްއުވން( އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ   ޮގތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ 

ބިލުެގ   ފާސްވެއްޖެ.  )ށ(ެގ    95އިންތިފާޤުން  މާއްދާެގ  ާމއްދާ   20ވަނަ  އަންނިވި  ޮގތުަގއި  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ހިމެނުމަށް. ޭގަގއި ކުރާ ކާބޯތަކެތީެގ ިވޔަފާރިކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ުގޅޭ ަގވާއިދު.  

ކޮ އެހެންވީމާ،  )ޯވޓުދެްއވުން(  އެދެން.  ވޯޓުދެއްވުން  ބޭފުޅުން  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ފާސްކުރުމަށް  މިޓީެގ  މިޮގތަށް 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( މިހާރު އެ އިބާރާތްކޮށްފައި އޮތް ޮގތަށް ބިލުަގއި ހިމެނުމަށް.    40އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު.

 

 އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ ހުށަހަޅުއްވާ، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ބިލުެގ   ކޮންެމ    46ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  ދޫކުރާ  ލައިސަންސް  ދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތީެގ  )ހ(.  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ދުަގއި ކަނޑަައޅާ ައހަރީ ފީއެއް ަގވާއިދުަގިއވާ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތީން ތަނަކުން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއި

ދޭތެރޭަގއި   ފާސްކުރުމާ  ދައްކަންވާނެެއވެ.  އިދާރާއަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ދައުލަތުން  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ކޮންމެ 

އިއްތި ކޮމިޓީެގ  )ވޯޓުދެއްވުން(  އެދެން.  ވޯޓުދެްއވުން  ޮގތަކަށް  ފާސްވެއްޖެ.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ވަނަ   58ފާޤުން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާއްދާެގ )ބ(. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ 

 އަޙްމަދު ޢީސަ. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ދަ ރިކޯޑުަގއި މިކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަޅުަގނޑު މި މާއްދާއާ ުގޅޭ ޮގތުން ހަމަ އޮން

ޭއެގ   ދާއިރާތަކުަގއި.  ުގޅުންހުރި  ކާބޯތަކެްއޗާ  ދިޔައީ  އަހަރު  ފަންސަވީހަކަށް  ހަޔާތުެގ  އަޅުަގނޑުެގ  ސަބަބަކީ، 

އެްއވެ ތިއިން  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  މިންވަރު  އޮތް  ރިސްކު  ޭއެގ  ބޮޑަށް  ނުރައްކާތެރިކަމާިއ،  ބޭފުޅަކަށްވުރެ  ސް 

އަޅުަގނޑަށް އެނޭގނެއޭ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

މި އިޚްތިޔާރު ދެނީ ކަސްޓަމަށް ނައްތާލާނަންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޑިސައިޑްކުރަން. ޭއެގ ާއޚިރު ނަތީޖާއަކީ ދެންމެަގއި 

ވިދާ ތި  ޞިއްޙަތަށް  ރަޝީދު  ކާބޯތަކެްއޗަކީ  ތިޔަ  ފުޑަކީ،  ތި  ބުނަނީ  އޮތޯރިޓީން  ޑްރަުގ  އެންޑް  ފުޑް  ޅުވިހެން 

ެއ   އޮތޯރިޓީން  ޑްރަުގ  އެންޑް  ފުޑް  ެއއީ.  ސަބަބަކީ  ނައްތާލަންޖެހޭ  މިސާލަކަށް.  ނޫނޭ،  ކާބޯތަކެްއޗެއް  ރައްކާތެރި 

އޮތް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުމުެގ ނަތީޖާައކީ    ކާބޯތަކެތީެގ ރިސްކެއް އޮތް ކަމަށް، އާންމު ޞިއްޙަތަށް ރިސްކެއް
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ކާބޯތަކެއްޗެކޭ.  ނުރައްކާތެރި  ޞިއްޙަތަށް  އާންމު  ތިއީ  ބުނަނީ  މި  ބޭފުޅުން  އެ  ޖެހުން.  ނައްތާލަން  ނައްތައިލުން. 

މިހެން ބުނީމަ ކަސްޓަމްސްއިން މި ބުނަނީ ނޫން، ނޫން، ނޫން، ީމަގއި ަމއްސަލަެއއް ނެތޭ. މި އާންމުކޮށް މިޮގތަށް  

ބާޒާރަށް ނުކުތުން. ކަސްޓަމުން ނައްތާނުލައިފިއްޔާ   ާއންމު  ކާބޯތަކެތި  ވާނީ އެ  އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް  ޭއެގ  ދިމާވެއޭ. 

އޭެގ އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ އެ ކާބޯތަކެތި އާންމު ބާޒާރަށް ނުކުތުން. ނުކުމެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އާންމު ޞިއްޙަތަށް އެ  

ގެއް ލިބޭ  ސަބަބުން  ކަސްޓަމްސްއިން ކާބޯތަކެތީެގ  ނޯންނާނެ.  އިޚްތިޔާރެއް  ނެުގމުެގ  އެޗް.ޕީ.އޭިއން  ޒިންމާ  ލުުމެގ 

ނައްތާނުލައިފިއްޔާ، ެއޗް.ޕީ.އޭިއން އެހެން ބުނީމަ ނައްތާނުލައިފިއްޔާ އެ ކާބޯތަކެތި ނުކުންނާނީ އާންމު ބާޒާރަށް. ޭއެގ  

ދޫކުރާނީތާ، އެ  ނުބަހައްޓާނެތާ.  ކަސްޓަމަކު  ކާބޯތަކެތި  އެ  އެއްޗެްއ    މާނައަކީ  ނައްތާނުލާ  ވިޔަސް  ކޮންމެޮގތެއް 

ވެއްޖެއްޔާ އެ އެތެރެކުރި މީހަކަށް ދޫކުރާނީނު. ދޫކުރީމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޯޑަރުން އެތެރެީވ. އާންމު ބާޒާރަށް ނުކުތީ. 

 އެކަމަކުެގ ސަބަބުން އާންމު ޞިއްޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެްއ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނަކަށް ނޭނޭގނެ. ކަސްޓަމްސް

އޮފިސަރުންނަކީ ެއ ދާއިރާއިން ކިޔަވަިއެގން ތިބޭ ބައެްއ ެވސް ނޫން. އެ ފީލްޑުެގ ބައެްއ ވެސް ނޫން. އެ ދާއިރާއިން  

ޢިލްމުހުރި   ހުރި  ތަޖުރިބާ  ދެނެަގނެ  މިންވަރު  އޮތް  ރިސްކު  ޭއެގ  ނުރައްކާތެރިކަާމއި،  އޭެގ  ތިބި  ކިޔަވަިއެގން 

ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާ، ާގނޫނުން ފުޑް ެއންޑް ޑްރަުގ އޮތީރިޓީއަށް    މީހުންނަކީ ފުޑް އެންޑް ޑްރަުގ އޮތޯރިޓީގައި

އޮތް ެއވަރުެގ ބާރެއް ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ރިކޯޑަށް ޓަކަިއ މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. ެއީއ  

 ކުރަން ހެޔޮާވވަރު ކަމެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ތަފާތުހުރީމަ  މިކަމުަގއި  ޚިޔާލު  މެންބަރުންެގ  ބައެއް  ހަމަ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަރަށް   ނިންމުމުަގއި  މިކަމުަގއި  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުގައި،  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް 

ފުޅުންނާއި ފުޑް އެންޑް ޑްރަުގ އޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުންެގ ވެސް ހާޒިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ފަސޭހަވާނެ ކަސްޓަމްސްެގ ބޭ 

މި މާއްދާއަށް ބަހުސެްއ ކޮށްލުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދެ ފަރާތު އެްއކޮށް ބޭއްޭވ ބައްދަލުުވަގިއ މިއަށް ޮގތެްއ  

އެކަމުގަ  އިޢުތިރާޟެްއ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހޯލްޑުކޮށްލާނަން  ރެކޯޑުަގިއ  ނިންމަން  ދަ  )އޮފް  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ނެތް  އި 

ވަނަ މާއްދާެގ، އެއީ ަގވާއިދުތަކާއި މިންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުން.    95މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ބިލުެގ  

)ހ(ެގ   މާއްދާެގ  އަދި    9އެ  އިމްޕޯޓުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނުންވަނީ  އިޞްލާޙުކޮށްލަން  ނަންބަރު  ަވނަ 

ކަށަަވރުކުރުމަށާއި،  ދިވެ ފެންވަރު  ރައްކާތެރިކަމާއި،  ކާބޯތަކެތީެގ  ެއކްސްޕޯޓުކުރާ  ކާބޯތަކެތި  ހިރާއްޖެއިން 

ރީ އެކްސްޕޯޓުކުރުމާއި  ބަޔާންކުރާ  -އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،  އުސޫލުތައް  މިންަގނޑުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  އެކްސްޕޯޓުކުރުމުަގިއ 
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މަޝް މެންބަރުން  ދަ ރެކޯޑުަގިއ  )އޮފް  މިޮގތަށް ފާސްކުރުމާ   9ވަރާކުރެްއުވން( އެހެންވީމާ،  ަގާވއިދު.  ވަނަ މާއްދާ 

ވަނަ މާއްދާެއއް ނޫން. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން   9ދޭތެރޭ ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  

މެ، ދިވެހިރާއްޖެއިން  ވަނަ ނަންބަރު ެއޮގތަށް ދެން  9ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    95މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އެހެންީވމާ،  

ކާބޯތަކެތި   ކަށަވަރުކުރުމަށާިއ،  ފެންވަރު  ރައްކާތެރިކަމާ  ކާބޯތަކެތީެގ  އެކްސްޕޯޓުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އިމްޕޯޓުކުރާ 

ރީ ެއކްސްޕޯޓުކުރުމާއި،  ބަޔާންކުރާ  -އިމްޕޯޓުކުރުމާއި  އުސޫލުތައް  މިންަގނޑުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ެއކްސްޕޯޓުކުރުުމަގިއ 

އެޮގތަށް ފާސްކުރުމާ ދޭތެރޭ ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. )ވޯޓުދެްއވުން( އެހެންވީމާ،    ަގާވއިދު.

އެހެންވީމާ،   މަޝްަވރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ފާސްވެއްޖެ.  އަޣުލަބިއްޔަތުން  ކޮމިޓީެގ 

ެގ ތެރޭަގއި ބިލުެގ ކިޔުން ެއއްކޮށް މިހާރު މި އޮތީ ނިމިފަ.  އަޅުަގނޑުމެން އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މިކުރެވުނު މަޝްވަރާ 

އެއާ އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރި ވިސްނުންހުރީ ކަމާ ުގޅުންހުރި އިދާރާތްތަކާ އަދި ެއއްފަހަރު 

ކަސް މޯލްޑިވްސް  ެއޮގތުން  އެހެންވީމާ،  ނިންމަން.  ޑްރާފްޓު  ފައިނަލް  ބިލުެގ  ސަރވިސް،  ބައްދަލުކޮށްފައި  ޓަމްސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އަދި ފުޑް އެންޑް ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުންނާ 

އެްއކޮށް ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރަން ތި ބޭފުޅުން ތި ނިންމެވީ. އެހެންވީމާ، އެ ބައްދަލުވުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްޭވ  

ވުަމކަށް އިންތިޒާމުކޮށްދެްއވުމަށް ކޮމިޓީެގ ސެކްރެޓޭރިއަޓުަގިއ އެދެން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީ ބައްދަލު

 . عليكم   السالم وމިހާހިސާބުން މިއަދުެގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 
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