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 { އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާެގ މެްނބަރު   ހޯރަފުށި؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުންރިޔާސަ

ބަ  4ކޮމިޓީެގ   ބަްއދަލު  3ކޮމިޓީެގ  އްދަލުުވން،  ވަނަ  އެހެންވީމާވަނަ  އިްއޔެ  ވުން  ފެށީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން   ،

ނިމުނީ   މިެގންދަނީ  ވަނަ    19އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިއަށް  ިމހާރު  ހަމައަށް.  އިންތިޤާލީ    20މާއްދާާއއި  މާއްދާ.  ވަނަ 

 ! ދެއްވާޔާލަދާ ކި ވަނަ މާއް 20ން. ކަންކަ

 

 : މޭޒުން ިއއްެވވުންރީއިދާ

  ޢިއުކުރުމާ ެގޒެޓުަގއި ޝާ  ކާރުގެ ސަރު  ރީ ދިވެހިހުްއދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ރަޖިސްޓަ.  20ކަން.  އިންތިޤާލީ ކަން

ރަ އެ  ޕެސްޓިސައިޑުރީޖިސްޓައެކު  ނުހިމެނޭ  އިަގއި  އެކްސްޕޯޓުތަްއ  ދިވެހިރާއްޖޭމްޕޯޓުކުރުމާއި  ިއ  ގަ ކުރުމާއި 

އަންބޭނުން ޮގތުކުރުން  މަނާކުރެވޭނެނަނިވި  )ހ(ެއވެެގމަތީން  ޝާޢިރަޖިސްޓަ.  .  ތާރީޢުރީ  ފެށިެގން ކުރާ  ޚުން 

ބާވަތެއްރަޖިސްޓަ ނުހިމެނޭ  )ށ(  ރީަގއި  ނުދިނުން.  އޯޑަރު  ދިނުން.  އޯޑަރު  ެގނައުމަށް  ބޭރުން    .ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ޕޯޓުކުރުމާިއ  ތަކެތި އިމްހިރާއްޖެއިން އެމަށްފަހު ދިވެވު ހަމަސްދުވަސްމަ  3ށިެގން  ޚުން ފެޝާޢިޢުކުރާ ތާރީރީ  ރަޖިސްޓަ

މަނާވުން.   ޝާ.  )ނ(އެކްސްޕޯޓުކުރުން  ތާރީޢިރަޖިސްޓްރީ  ފެށިެގން  ޢުކުރާ  ހަމަވުމަށްފަހު   9ޚުން  މަސްދުވަސް 

މައެތަކެތި  ރާއްޖޭަގއި  ދިވެހި )ރ(ިވއްކުން  ތާރީރަޖިސްޓްރީ.  ނާވުން.  ޝާޢިޢުކުރާ  ފެށިެގން    މަސް   21ޚުން 

 އިޑު ބޭނުންކުރުން މަނާވުން. ށްފަހު ޕެސްޓިސަވުމަހަމަ

 

 ރާކުރެްއވުން( ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަފް )އޮ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޚައިތަމް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

މު އަޅުަގނޤަޝުކުރިއްޔާ  ޙަޤީޤައްރިރު.  އަސްލު  ހުށަހެޅުމަކީ  އެތެރެކުރަ ތުގައިޑުެގ  މި  އެއް   މަނާކުރާ  ެއ  ން  ޗެއް 

ވަރަށް   ހުރިހާތަކަކައުސޫލު  ަވރުބައި މަނާކުރެވެނީ  ބަލާ  އޭތި  ށް  އެހެންެވއްޖެްއޔާ  ނިންމާފައޭ.  ކޮށް  ކަމެއް 

ވި  އޭެގއިން  އިތުރަށް  އަދި  ނުވާނެ ންޗާކުރަން  ފާރިޔަމަނާކުރުމަށްފަހު  އަނެއްއޭސްދީެގނެއް  އަނެއްކާ  އެ  ކަމަކީ.   

ބަޔަކަށް  އެތެރެ އެއްޖެންއެނގެ ކުރާ  އެތެރެކުރާ  ކޮންޗިއްސަހޭނޭ  ަގޑިއެއް ކީ  ބޭނުމެފަދަ  ވެސް  ނެ ންވެދާަގއި 

 ޗިްއސަކީ ކެމިކަލް ކަން.  ެއއީ އެ އެއް ، އެްއޗެްއކަން
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ބާބު.    5 މުޢާމަލާ  ޑާ ޕެސްޓިސައިވަނަ  މާ   ތްތައް.ުގޅޭ  ކޮމެންޓެއްއްދާއަށްއެ  އެބައިން  ކައުހަ.    ެގ ސިލު ންއްދުންމަތީ 

ބާބަ  5  ،ދާރާއި ިއތުރުކުރުމަށްވަނަ  މާރު  .ށް  ނުވަތަ  މޭތަކޭޓުފިހާރަ  ިވއްކާ  ކެމިކަލް  ކުަގއި  ތަރުކާރީަގއި  ާވާއއި 

ލާޒިމުކުރުން ފަރާތް  ހިންާގ  ާގނޫނު  ބެލުމަށް  މިންވަރު  ަގމު  އެކުލެވޭ  ކަމަށް.  ހިމަނަންޖެހޭ  އިކަ  .  ރާ ދާއުންސިލުެގ 

މަފް  )އޮ މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ޕެސްޓިސައިޑާަގންނައި  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަދަ  މަޢުބޭލި   އެކު  ރު  ކަރުދާހުެގ   ތުލޫމާ 

ޓިސައިޑެއް  ސްބޭނުމަކަށް އެ ޕެއެހެން  ޔަވައި  ފި  ޚިލާފަށް ނުވަތަ ޭއަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ބޭނުން  ިއވާ ޮގތާށްފަބަޔާންކޮ

ނުވާނެ ބޭނުންކޮށްެގން  ފަރާތަކުން  ރެކޯޑުަގިއ  ފް  )އޮ .  ެއވެއެްއވެސް  މަޝްދަ    ރާކުރެއްވުން( ވަމެންބަރުން 

  ޔަވައި ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުންފިފައިވާ ޮގތާއި ޚިލާފަށް ނުވަތަ އޭ މާތު ކަރުދާހުަގއި ބަޔާންކޮށްޑު މަޢުލޫޕެސްޓިސައި

ން  ަގިއެގށް އަން ފަކަން އެފަރާތެއްެގ މުވައްޒަފަރާތަކު  އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އެ ޕެސްޓިސައިޑެއް ބޭނުންކުރުމަށް  އެހެން

ަގއި ވަނީ ޕެސްޓިސައިޑެއްެގ ޮގތުަގިއ  ންޓުކޮމެކޮށްފައި އިންނަ  އިން  . އެ މާއްދާއަށް ައލިވިދާ މޯލްޑިވްސް ެއވެނެނުވާ

އެ ބޭހެއް  ޖަހާފަބޭނުންކުރާ  އެހެން  ބޭނުންކުރެވޭނަމަ  ކަމަކަށް  ޖަހާލާފަޝްޔަކުއެ  އިހެން  މާކެއް  އެ ން   ނޫން  . 

މެންބަރުފް  )އޮކަމަކަށް...   ރެކޯޑުަގއި  މަޝްވަދަ  ސަބަބުން ޕެސްޓި  ރާކުރެްއވުން(ން  ބޭނުންކުރުމުެގ  ސައިޑު 

ތިމާވެ،  ނަވާރުންނަށާއިޖަ،  އިންސާނުންނަށާއި ކަނޑުެގ  ސަލާމަތްވުމަށް ލި  ށްޓަށްއެްއަގމާއި  ގެއްލުމަކަށް  ބިދާނެ 

ޕެސްޓިސަ ފިޔަވަޅުތައް  ސަލާމަތީ  އެންމެހާ  ބޭބޭނުންވާ  ފަިއޑު  އެންމެހާ  އަޅަންނުންކުރާ  )ރ(ެއވެވާނެރާތްތަކުން   .  .

ބޭނުންކުރުމައްކާތެރަ ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ބޭނުންކޮށްެގން  ރިވުމަށް  ޕެސްޓިސައިޑު  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  ނުލާއި  ކާއި 

ބޭއިޑެ ޕެސްޓިސަ.  )ބ(.  ެއވެނުވާނެ ކުރާކަން  އް  އަސަރެްއ  ނޭދެވޭ  އެްއވެސް  ސަބަބުން  ނުންކުރުުމެގ 

އަށް،  ފާހަަގކުރެިވއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ  ރިޕޯޓުކުެއކަން  ބޭ  ޕެސްޓިސަިއޑު  ފަރާތްތަކުގެ ރުމަކީ  އެންމެހާ    ނުންކުރާ 

ކޮވެޒިންމާއެކެ  ެއއްވެސް  ނިމުނީ.  .  މާއްދާ  އެ  ނެތް.  މާއް  22މެންޓެއް  މިވަނަ  ބާވަތްތައް. ންަގނޑަދާ.  ނުފެތޭ  ށް 

ހުއްދަ ޢުކުރާ  އިޝާދާެގ ދަށުން  ވަނަ މާއް  18ފަިއވާ ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ  ނޑު ކޮށްބަޑު ވެސް ޕެސްޓިސައިޑަކީ ގަ އެއް 

ަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާ ރީއި ނުހިމެނޭ ނުަވތަ އެ ރަޖިސްޓަޖިސްޓްރީަގބެހޭ ރަ  ޕެސްޓިސައިޑާދީފައިވާ  

ބިނާޕެސްޓިސައިޑެ  މައްޗަށް  ސަބަބުތަކުެގ  އެކަށީެގންވާ  ކަމަށް  އެވޭ ބޫލުކުރެަގޤކޮށް  އް  ޕެސްޓިސައިޑެްއ  ނަމަ   

ނުވަތަ  ،  ށްއެކްސްޕޯޓުކޮ،  އިމްޕޯޓުކޮށް ނުވާނެ ބޭނުންކޮށް  ނައްއެވެ ިވއްކަިއެގން  ޕެސްޓިސަިއޑު  ވަނަ   23ން.  ލުތާ. 

ޖަ.  ()ހ  މާއްދާ ނުވަތަ  އެއް އިންސާނުންެގ  ނުވަތަ  ތިމާވެަގމާނަވާރުންެގ ޞިއްޙަތަށް  ކަނޑުެގ  އްލުމެއް  ގެ ޓަށް  ށްއި 

ޮގތާލިބިދާނެފަދަ ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އިދާރާއަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  ނުވަތަ  ޮގތަކަށް  ފަރާތަކުން  ޚިލާ    އެއްވެސް  ފަށް 

ނުވަ ނުވާނެޕެސްޓިސައިޑެއް  ނައްތާލަިއެގން  ކުނި  ޕެސްޓިސައިޑެްއެގ  )ެއވެތަ  ހުއްދަ .  ށ(.  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

ޕެސްޓިސަ  ނައްތާދީފައިވާ  ކުނި  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ދަށުން    ލުމާއިޑުތަކާިއ  ާގނޫނުެގ  މި  ޮގތް  ޢަމަލުކުރާނެ  ުގޅޭޮގތުން 

މެންޓުަގިއ  ވްސް އިން ކޮލްޑިއަލިވިދާ މޯށް އެބަިއން ކޮމެންޓެއް.  އްދާއަ. އެ މާެއވެންކުރަންވާނެދުަގއި ބަޔާހަދާ ގަވާއި

މިނިސްޑިފެންސުންނާ،  ވަނީ ެއްގރިކަލްޗަރ  ކެމިކަލްޓްރީއި  ެގން  ޑިފެންސުުމަގއި ންުގޅު  އެްގރިކަލް،  ޗަރ  ންނާއި 
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ހަދާތީްއކަމަކަށް ދެފަރާތަކުން ަގވާ އެ،  ތީަގއި ހިމެނޭންުގޅުމުއިން ކެމިކަލް ގެ ޓްރީ  މިނިސް މަށް ވިސްނުން  އެކަ  އިދު 

ކަމަށް ޑިފެ  މުހިންމު  ވަނީ.  މިނިސްބަޔާންކޮށްފައި  އެްގރިކަލްޗަރ  ކެޓްރީންސުންނާއި  ެގން ން  ުގޅުމުަގއި  މިކަލް 

ދެފަރާތު،  ތީހިމެނޭ ގަވާއެއްކަމަކަށް  އެކަން  ހަދާތީ  ކަމު އިދު  މުހިންމު  ވިސްނުން  ޑިފެންސް ކައަ ވާހަ.  ގައިމަށް  ކީ 

ތުން  ދެ ފަރާ. ެއހެންވީމާ، އެ  އޭޓްރީ އިން ވެސް ކެިމކަލް ެގންުގޅެ ޗަރ މިނިސްެވސް ެއްގރިކަލް   އިންރީމިނިސްޓް

 ވިސްނުން މުހިންމޭ. ންވީމާ، ެއކަމަށް ދު ހަދާނޭ. އެހެަގާވއިވެސް 

 

 ރާކުރެްއވުން( ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަފް )އޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ

ރެކޮއަޅުަގނޑުެގ   އޮތް  ނައްތާލަންޖެކޮން  ،ންޑޭޝަނަކީމެާމއްދާއަށް  ކުރާކަމެއް  ެމޮގތެްއވިޔަސް  ނައްތާލަން  ހޭނެ. 

މިހާރު ދަށުންލަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ތާ އްއި ވިހަ މާއްދާތައް ނަވެސް ކެމިކަލާކުރަންޖެހޭނެ.  ބެލުމުެގ  ކަމަށްވާތީވެ،    ެގ 

ނެ ހެއްޔޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސް ެއކަން ކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ރިފަރކުރެވޭއިދެްއެގ ދަށުން މިހާރުވެ ަގވާ 

ެއ  އެ ަގވާއިދުެގ ދަށުން    ން ޖެހޭނެ ކަމަށް. ތާލަކެމިކަލްތައް ނައްތާލާ ަގވާއިދުެގ ދަށުން  ވެސް ކެިމކަލް ނައް  މިހާރު

. މި  ނެތާއޭލަންޖެހޭނައްތާކޮންމެ ޮގތެްއވިޔަސް  ؟ އަށް އެބާރު ދެވޭނެ ހެއްޔޭ  .ޑީ.އެފްއެމް.ެއންއޮތޯރިޓީ އަށް މިހާރު  

ދެްއ   މެންޑޭޓު ދީފިއްޔާ ދެ ަގާވއިލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އަށް މެންޑޭޓު ދީފައި ނައްތާލުމުެގަވކިން ެއްގރިކަަގާވއިދުަގއި  

އެހެންވީމާ،    .ތާލުމުެގ ަގވާއިދެއްނައް  ތައްހަ މާއްދާއި ވިކަ މީަގއި މިއަންނަނީ. އެބައިނދޭ އޯލްރެޑީ ކެމިކަލާހަދާ ވާހަ

ތާލާ އުސޫލުެގ ތެރެއިން ވިހަ  އްނޭ އެ ަގާވއިދުން ނަމަލުކުރަންޖެހޭއިދަށް ޢަ އެ ަގވާންސް ދެވިދާނެހެއްޔޭފަރެމީަގއި ރި

 ؟ ދުެގ ދަށުންނޭ. އެޮގތަށް އެންޭގނެހެއްޔޭހޭނީ އެ ަގާވއިތައް ވެސް ނައްތާލަންޖެނޫނިއްޔާ ކެމިކަލް

 

 ރާކުރެްއވުން(  ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަދަފް )އޮ

 

 : މޭޒުން ިއއްެވވުންރީއިދާ

ތަޞްދީ ާގނޫނު  ތަޤުކުރާމި  މުއްދަ،  ކިހާ  ލޭތެރޭަގއިތޯ  ތެއްެގޞްދީޤުކުރާތާ  މިޮގތަށް  ހުންނަންޖެހޭބަލް   ؟ނީކޮށްފައި 

ފާ  މި  އިނހަަގކުރީ  އެހެން  ފުޅިއެްއަގއި  ކޮންމެ  ބޭހުެގ  ެގންނަ  ލޭބަބަހުިގރޭސި  މިވަުގތު  ލޭބަލް  ން  ހުންނާތީ.  ލް 

ހުންނަންޖެހެ ތެރޭަގއިތޯ ކޮށްފައި  މުއްދަތެއްެގ  ކިހާ  އެނީ  ކޮށްފައި  ސުވާލު    ަގއި ނަރު އިކޮންޓެ  -1ނީ.  އިންނަ   އޭ 

ރައްކާކޮށްފައި ޕެސްޓިސަ ބައިޑު  ެއއްތަ ހައް  ނުވަތަ  ކޮންޓެނުންޓާއިރު  ެގންދާިއރު  އަނެއްތަނަށް  ހުރި ނަރުަގއި  އި 

ޞިއްއަސަރު  ެގޑު ސައިޕެސްޓި ޖަނަާވރުންެގ  ނުވަތަ  ިއންސާނުންެގ  ތިމާ  ނުވަތަ  ނުފޯރާފަދަ ށްވެޙަތަށް  ޓަށް 
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ނެތްއިކޮންޓެ ކޮމެންޓެއް  މާއްދާ  -2.  ނަރެްއ،  )ނ(މި  ކިޔަން    ެގ  ފަސޭހައިން  މަޢުލޫމާތުތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި 

ނުނެއްޓޭޮގތަ ފަސޭހައިން  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޮގތަށް  ލޭބަށްފަހަރުކޮ  ށްއެނޭގނެ  ހުރި ިއވާ  ހަރުކޮށްފައި    ލެއް 

ވުން.  އިކޮންޓެ ަގވާއި  -3ނަރަކަށް  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބަޔާދު މި  ކަަގިއ  އެހެން  ފުރިހަމަވެފަިއާވ  ންކުރާ  ންކަން 

  ވާނީ އިނިގރޭސި ބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލޭބަލް ހުންނަންވަނަ ނަން  2ެގ )ހ(ެގ  މި މާއްދާ.  ށ( . )ރެއްނައިކޮންޓެ

އަބަ ދިވެހިދިހުން  ބަހުންނެ  މަޢުލޫމާ.  (. )ނވެ   އަންނަނިވި  ލޭބަލުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  ތު މި 

ބޭންއާ  -1.  އެވެހިމަނަންވާނެ ބޭނުންކުރާ    ނަމާއި  ރާނުންކުމުކޮށް  އެބައިން  ނަންވިޔަފާރީަގއި  މާއްދާއަށް  އެ   .

ހަޅުއްވާފައިާވ  އިން ހުށަސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކްއީ މިނިއެ.  ވަނަ ނަންބަރަށް  1ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ    24ކޮމެންޓެއް.  

ަގއި ބޭނުންކުރާ ާމިއ ވިޔަފާރީ ނަމުކޮށް ކިޔާ  ން، ިމޮގތުން އާށް ކިޔާ ނަން މިޮގތަށްޑަސައި ޕެސްޓި މެންޓުަގިއ ވަނީ  ކޮ

 . 1އާދެ! )ނ(ެގ ށްލަން. ޝްތިހާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ނަން އެޮގތަށް ބަދަލުކޮވިޔަފާރީަގއި އި

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ން ވާސަތުރިޔާ

 ؟ކިހިނެކޭ އިންނަންވީ

 

 : މޭޒުން ިއއްެވވުންރީއިދާ

ކުރުމަށް  ހާރުފާރީަގިއ އިޝްތި ނަމާިއ ިވޔަމުކޮށް ކިޔާންޮގތުން އާމި  ، ިމޮގތަށްޔާ ނަންއިންނަންވީ ޕެސްޓިސަިއޑަށް ކި 

 އެއިނީ މިހާރު އިންޮގތް.  ލާފައި ޕްލީޓުކޮށްމްތުރަށް ކޮބޭނުންކުރާ ނަން. އި

 

 ރާކުރެްއވުން( ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަފް )އޮ

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 ޯއކޭ. ؟ ރަނަގޅު ދެއްތޯކޭ. އޯ

 

 : މޭޒުން ިއއްެވވުންރީއިދާ

ހަރައުފޯމި  -2 މާއްދާކާތްލޭޝަން  ކޮންސަންޓް  ތެރި  ހުއްދަ    އްއިޑެ ޕެސްޓިސައެ    -3.  ރޭޝަންއަދި  ބޭނުންކުރުމަށް 

ަގ ބޭނުންކުރުމަޕެސްޓިއެ    -4.  ޕެސްޓުހާއި  ދީފައިވާ  މިންވަރު.  ދީފާލަށް  ސައިޑެއް  ޮގތާއި  ެއ    -5ފައިވާ 

ބޭނުންކުރުމު  ބޭނުންޕެސްޓިސައިޑެއް  އާލާތްތަކާއި  ެގންުގޅެންޖެހޭނެ  ފަރާތާަގއި  ކަމަށް ވެތިމާއި  ކުރާ  ރައްކާތެރި  ށި 

ސަލާ ފިޔަަވޅުއެޅިދާނެ  ިއންހާވެސް  ޕްރީ  -6ތައް.  މަތީ  ނިޝާންގެ ހަވުމުވި  -7  ޗް.ައއިޕީ.އެ ވަލް.  ޓަޓު  ތަކާިއ   
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 ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.   އަދި ސަލާމަތީޙީއްަގއި އަޅަންޖެހޭ ޞިޕެސްޓިސަިއޑު ބޭނުންކުރުމު  -8އަލާމާތްތައް.  

އިން ނު  -9 ސަމާލުކަންރައްކާތެރިކަމުެގ  ކަންކަން.  ޒާރާއި  މު،  ނަންބަރާއި   ބެޗް  -10ދެވޭ  ތާރީޚާއި  އްދަތު ުއފެއްދި 

ތާރީޚު ފަރާފެއްއު  -11.  ހަމަވާ  އެޑްރެސް.  ދި  ނަމާއި  ބަންދުކޮށްފަ  -12ތުެގ  ބަންދުކުރި އަލުން  އަލުން  ވާނަމަ  ިއ 

 . ..އި އެޑްރެސް ފަރާތުެގ ނަމާ

 

 ރާކުރެްއވުން( ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަފް )އޮ

 

_______________ 


