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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ފެށުނީ. މި ަވުގތު ބައްދަލުވުމަށް   14އަހަރުެގ  ވަނަ    2022`. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ  

ހާޒިރުެވވަޑައިެގން ތިއްބެވި ެމންބަރުންނަކީ ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ފަރެސްމާތޮޑާ 

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ 

މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  ައޅުަގނޑު  އަޙްމަދު،  ިއސްމާޢީލް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ޢީސަ، 

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. މިއަދު ކޮމިޓީއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަިއާވ މަސައްކަތަކީ ކަބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަުމެގ ބިލު ކޮމިޓީން  

ބިލުެގ   ބިލެއް.  ހިނަގމުންދާ  މަސަްއކަތް  ދިރާސާކުރުުމެގ  ކޮމިޓީަގިއ  ިމހާރު  ބިލަކީ  މި  ވަނަ    44ދިރާސާކުރުން. 

މަސަްއކަތް ބިލެުގ  މި  އެންމެފަހުން  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމައަށް  ނިންމާފަ.  މާއްދާއާ  އޮންނާނީ  ދުވަހު  ކުރެވުނު 

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން. އާދެ!    45އަށް ެގންދާނީ ބިލުެގ  އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަސައްކަތް ކުރި

 ސެކެޓްރިއޭޓުން ބިލު. އެ ހިސާބުން ކުރިއަށް ެގންދަާވ. 

 

  ވުން: ިއއްވެ  އިދާރީމޭޒުން

ިގންތިކުރުން.  45 ތަންތަން  ދޭ  ލަިއސަންސް  ޮގތުަގިއ    45.  ތަންތަނުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  )ހ(.  ެގ 

ޚިދުމަތްތަކާއި، އެ ތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް   ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ހޯދަންޖެހޭ 

ކާބޯތަކެތި ހިމެނޭ ތަންތަނާއި، އެ ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮތޯރިޓީން ިގންތިތަކަކަށް ބަހާލަންވާނެއެވެ. )ށ(. ިމ  

ކަނޑައަޅާ   ދަށުން  ެގ  )ހ(  ކާބޯތަކެތީެގ  މާއްދާެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަންތަނުން  ހިމެނޭ  ިގންތިތަކުަގއި  އެ  ިގންތިތަކާިއ، 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ދަށުން  )ނ(.     ޚިދުމަތްތައް  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ެގ ހަތަރުވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ނޫނުާގކަނޑައަޅާ ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުަމތްދޭ ތަންތަނުެގ ިގންތިތައް ބެހިެގންވާނީ މި  

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އެ  ވެ. )ރ(.  ބާވަތުެގ ތަންތަން ހިމެނޭޮގތުންނެ  ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހާ ކާބޯތަކެތީެގ 

ދިވެހި އެކުލަވާލައި،  އޮތޯރިޓީން  މިންަގނޑުތައް  ރިޢާޔަތްކުރާނެ  ިގންތިކުރުމުަގއި  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ   ތަންތަނުން 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ  ާގމި  )ބ(.    ރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.ސަރުކާ

މި   މިންަގނޑުތައް،  އެކުލަވާލާ  ފުރަތަމަ  ފެށިެގން  ާގދަށުން  ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  މަސްދުވަހުެގ   3ނޫނަށް 

ދިވެހި އެކުލަާވލައި،  އޮތޯރިޓީން  ޝާއިޢުކުރަންވާނެސަރުކާރު   ތެރޭަގއި  ެގޒެޓުަގއި  ނެތް  ެގ  މާއްދާއަށް  މި  ެއެވ. 

  ކޮންމެ  ދޫކުރާ   ލައިސަންސް  ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  ކާބޯތަކެތީެގވަނަ ާމއްދާ. )ހ(.   46؛ ކޮމެންޓެއް އިނޭގތޯ. އަހަރީ ފީ 
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  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގވާއިދުަގއި   އެ  ފީއެްއ،  އަހަރީ  ކަނޑައަޅާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި  ތަނަކުން،

)ށ(.  ދައްކަންވާނެ   އޮތޯރިޓީއަށް  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު   ކޮންމެ  ޮގތުެގމަތިން ފަރާތުން ެއވެ.  ދޫކުރާ  ލަިއސަންސް 

މި   މިންވަރަކީ  ފީެގ  އަހަރީ  ކަނޑައަޅާ  ާގދައްކަންޖެހޭ  ތަންތަނަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ށްފަިއާވ ޮގތުެގމަތިން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތް ހިމެނޭ ިގންތިއަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ އަހަރީ ިގންތިތަކުަގއި ބަޔާންކޮ

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީެގ  ،  ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުންނާއިވެ. )ނ(.  ފީެގ މިންވަރެ

ވެ. ލަިއސެންސް  ބަލައި ކަނޑަެއޅޭ އެކަށީެގންވާ ފީއެކެ އެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްެގ ިގންތިއަށް   ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅަންވާނީ

މަޝްވަރާކުރެއްވުން( މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ކުރުން.  47  އާކުރުން.  އާ  ލައިސަންސް  ކާބޯތަކެތީެގ  . 

ފަރާތަ  ތަންތަނާއި  އާކުރުމު  ށްޚިދުމަތްދޭ  މުއްދަތު  ލައިސަންސް  މި    ެގދޫކުރާ  ހަދާ  ނޫނުެގ  ާގއުސޫލުތައް  ދަށުން 

ބަޔާންކުރަންވާނެ ފުށުއެރުމުން    ފަރާތްތައް   ދޫކުރާ  ލައިސަންސް  އަދި  ރަޖިސްޓަރީ  އެވެ.ަގާވއިދުަގއި  މަސްލަހަތު 

ނޫނުެގ ދަށުން ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުަމތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް  ާގމި  .  48އެްއކިބާވުން.  

މަސައްކަތް ެއއްެވސްކަނޑައަޅާފަ  ދިނުމުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ތަނެއްަގިއ    ިއވާ  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  މުވައްޒަފަކު، 

ތަނެއްެގ  ،  މަސައްކަތްކުރުާމއި އެފަދަ  ހިންުގމާިއ،  ތަނެއް  ތަނަކަށް  ސާއްހި އެފަދަ  އެފަދަ  އަދި  ދާރަކަށްވުމާިއ، 

 އެވެ. ތު ފުށުއަރާ ެއއްވެސް ކަމެއް ކޮށްެގން ނުވާނެހަލަސްލަފާދިނުން ފަދަ މަ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާ.    49

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫނާއި މި  ާގމި  ެގ )ހ(.    49.  ިވޔަފާރިކުރުން  ކާބޯތަކެތީެގ  ނުހޯދައި  ލައިސަންސް  ނުވަތަ   ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް.  49

ދަށުން  ާގ އަދިނޫނުެގ  ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް،  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގާވއިދުަގއި  ކާބޯތަކެތީެގ  /ހަދާ  ނުވަތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ޚިދުމަތެއް  ކާބޯތަކެތީެގ  ބާވަތެްއެގ  އެްއެވސް  ނުލައި،  ހޯދުމަކާ  ލައިސަންސްއެއް  ޚިދުމަތްދިނުމުެގ 

މަނާކަމެކެ )ށ(.  ދިނުމަކީ  ރަޖިސްޓަާގމި  ވެ.  ދަށުން  ރަޖިސްޓަރީ  ނޫނުެގ  ޚިދުމަތެއް  ކާބޯތަކެތީެގ  ރީކޮށްފަިއވާ 

ނޫނުެގ ދަށުން އެ ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ވަުގތީޮގތުން ހިފަހައްޓާފައި ާގބާޠިލުވެފަިއވަނިކޮށް، ނުވަތަ މި  
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 ޚިލާފަށް  މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާވެ. )ނ(  ވަނިކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެ

މި  ނެވެ. )ރ(.  ހިނާްގ ފަރާތުން  ތަންކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ކުރާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެ ތަން

މި  ާގ އަދި/ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް،  ދަށުން  ނުލައި، ާގނޫނުެގ  ހޯދުމަކާ  ލައިސަންސް  ހޯދަންޖެހޭ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ތަނެއް ޚިދުމަތްދޭ  ވަުގތުން  ކާބޯތަކެތީެގ  ތަނެއް  އެ  އެނިގއްޖެނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް  ފޯރުކޮށްދޭކަން  ޚިދުމަތް  ަގއި 

ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުުމެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް   ބަންދުކުރުމަށް އެންުގމާއި، އެ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް

)ބ(.  ލިބިެގން އަދި/ގާ މި  ެވއެވެ.  ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް،  ދަށުން  ިމ  ނޫނުެގ  ހޯދަންޖެހޭ ާގނުވަތަ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ނާކުރުމުގެ ރިމާވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޖު  75ލައިސަންސް ހޯދުމަކާ ނުލަިއ ޚިދުމަތްދީފިނަމަ، އެ ފަރާތެއް މި ޤާނޫނުެގ  

ލިބިެގންވެ އޮތޯރިޓީއަށް  ވަނަ    50.  ބާޠިލުކުރުން  ހިފެހެއްޓުާމއި   ލައިސަންސް  ރަޖިސްޓަރީާއއި.  50ެއވެ.  އިޚްތިޔާރު 

 ދޫކޮށްފައިވާ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ކާބޯތަކެތީެގ  މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންކަމުެގ  އަންނަނިވިމާއްދާެގ )ހ(.  

ޚިދުމަތް .  1އެވެ.  ލިބިެގންވެ   އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު   ހިފެހެއްޓުުމގެ   ަވުގތީޮގތުން  ލައިސަންސް   ރަޖިސްޓަރީއާއި

މި   އެ  ާގމި    ނޫނާއިާގފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ނުވަތަ  ފުރިހަމަނުވުން  މިންަގނޑުތަްއ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

. 3 ؛ތަނެުގ އިހުމާލުން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ެގއްލުެމއްވުން ތަންޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  . 2 ؛މިންަގނޑުތަކާ ޚިލާފުވުން

ޚިލާފުވުން. ޝަރުޠަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކަުމެގ މި  )ށ(.    ލައިސަންސްަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ 

ކުޑަ  ކަމުެގ  ކުރި  ފަރާތުން  ކުރި  ކަމެއް  ރަޖިސްޓަރީާއއި    ތެރެއިން  ފަރާތުެގ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މިނަށް  ބޮޑު 

ލައިސަންސް ަވުގތީޮގތުން ހިފެހެއްޓުމުެގ ބަދަލުަގިއ، އެ ފަރާތެއްެގ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުެގ  

ލިބިެގންވެއިޚްތި އޮތޯރިޓީއަށް  )ނ(.  ޔާރު  ެއ  ެއވެ.  ތަނެްއަގިއ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ކާބޯތަކެތީެގ 

މި    ތަނުން ުގޅިެގން  ޚިދުމަތަކާ  ހިންާގދޭ  ކުށެްއ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޝަރީޢަތަށް  ނޫނުަގއި  ާގފަިއވާކަން 

ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ހަތަނުެގ ހިންުގމުަގއި  ތަން  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމަކީ އެ ތަން ހިންާގ ނުވަތަ އެ

އެނގި  ނުވަތަ  އްޖެ،ފަރާތްތަކަކަށް  ފަރާތެއް  ކަމެއްކަމުަގއި    ނުވަތަ  ހިނިގ  ޮއެވެގން  އިހުމާލެއް  ފަރާތްތަކުެގ 

ބިނާކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް   މަްއޗަށް  ހެކީެގ  ދޫކޮށްފައިވާ ރަަގއެކަށީެގންވާ  ތަނަކަށް  ޖިސްޓަރީއާިއ  ބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ  ެއވެ. )ރ(.  ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުެގ ިއޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެ

ނޫނުެގ ދަށުން ާގނުވަތަ ބާޠިލުކުރަންވާނީ މި  ،  އާއި ލަިއސަންސް ވަުގތީޮގތުން ހިފަހައްޓަންވާނީ  ތަނެއްެގ ރަޖިސްޓަރީ

ގަވާއިދުަގއި   އިޖުރާހަދާ  ޮގތުެގމަތިންނެޢަބަޔާންކުރާ  އެއްޮގތްވާ  )ބ(.  ތުތަކާ  ރަޖިސްޓަރީ ވެ.  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތަށް   ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަރީ  ކުރިން،  ބާޠިލުކުރުމުެގ  ލައިސަންސް  ނުވަތަ 

ިމ    އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޮގތުެގމަތިން  ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާާގޓަކައި  ެއއްޮގތްވާ  ަގވާއިދާ   
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ނަމަެވސް،   އެހެން އޮތްަގއި   މި މާއްދާެގ )ބ(ެއވެ. )ޅ(. ފަރާތަކަށް އެކަށީެގންވާ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެ  އޮތޯރިޓީން އެ

  ލަތެއްގައި، ެއކަމުެގ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު، މި ހާވަުގތުން ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ  

ބަޔާންކުރާާގ ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ބާޠިލުކުރުމުެގ    ޢަތާ އިޖުރާ  ނޫނުެގ  ލައިސަންސް  ޮގތުެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ 

ޓަކަިއ، ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ވަުގތުން    މި މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ބޭނުމަށްެއވެ. )ކ(.  އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެ

އޮ އިޚްތިޔާރު  ބާޠިލުކުރުުމެގ  ލިބިދޭ  ލައިސަންސް  މި  ހާތޯރިޓީއަށް  ަގވާއިދުަގިއ  ާގލަތްތައް  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ލައިސަންސެްއ  ެއވެ.  ބަޔާންކުރަންވާނެ ދަށުން  މާއްދެާގ  މި  ހިނދަކު،  ކަނޑަނާޅާހާ  ވަކިޮގތަކަށް  އޮތޯރިޓީން 

ޚިދުމަތްދިނުން ހުއްދަކުރެވިފައިާވ  ލައިސަންސުން  ެއ  ބާޠިލުކުރުމާއެކު،  ނުވަތަ  ވަުގތުން    ހިފެހެއްޓުމާއެކު 

)ހ(.    51.  ކަންކަން  އިންތިޤާލީ  ދޫކުރުމާުގޅޭ  ލައިސަންސް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި.  51ެއވެ.  ހުއްޓާލަންވާނެ މި ެގ 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އޮތޯރިޓީަގއި ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއެްއަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތީެގ  ާގ

މި   ފަރާތްތައް،  ތަންތަނާއި  ިގނަވެެގން  ާގޚިދުމަތްދޭ  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  މަސްދުވަހުެގ    6ނޫނަށް 

ނޫނުެގ ދަށުން ާގއަދި މި  މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް  ސްޓަރީކޮށް،  ރަޖި  ލައިސެންސް  ންތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނު

ހުށަހަޅަންވާނެ އޮތޯރިޓީއަށް  ހޯދުމަށްޓަކައި  ލައިސަންސް  )ށ(.  ދޫކުރާ  ފަށާއިރު،  ާގމި  ެއވެ.  ޢަމަލުކުރަން  ނޫނަށް 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  ާގތައް، މި  ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް  ތައްރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންަގމުންެގންދާ ވިޔަފާރިތަކާއި ޚިދުމަތް

ެއވެ.  މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޮއތޯރިޓީަގިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލަިއސަންސް ހޯދަންވާނެ  6ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  

  މި މާއްދާެގ ދަށުން ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުަގއި، އަދި އެ ތަންތަނަށާއި )ނ(.  

ދޫކުރުމާ ލައިސަންސް  ދޫކުރުމުަގއިފަރާތްތަކަށް  މި    އި،  އުސޫލުތައް  އިންތިޤާލީ  ޢަމަލުކުރަން  ާގޢަމަލުކުރާނެ  ނޫނަށް 

  ކާބޯތަކެތި ވަނަ ބާބު.    6އެވެ.  ންމުކުރަންވާނެ އާމަސް ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި    ( ެއކެއް)  1  ފަށާތާ

)ހ(.   52؛ އުސޫލު  ންމުއާ  ުގޅޭ  އެކްސްޕޯޓުކުރުމާ  އިމްޕޯޓުކުރުމާއި.  ެއކްސްޕޯޓުކުރުން  އިމްޕޯޓުކުރުމާއި ެގ 

ރަްއކާތެރި  ޞިއްޙީޮގތުން  ކާބޯތަކެްއޗަކީ  ެއކްސްޕޯޓުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަދި  އިމްޕޯޓުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެ  ތަކެތިކަން  މުދަލުަގިއ  އެފަދަ  މިންަގނޑުތަކާއި،  ޓަކައި،  ޝަރުޠުތަކާއި  ހޭނެ 

މުދާ ެއކްސްޕޯޓުކުރާ  އަދި  ނުފެތޭ   އިމްޕޯޓުކުރާ  މިންަގނޑަށް  އަދި  ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުޠު  ފާސްކުރުމާއި،  ބަލައި 

  ނޫނުެގާގތު މި  ޢައިޖުރާ  ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތުެގދޫކުރުމާއި، ނަްއތާލުމުަގއި    ކާބޯތަކެތި ހިފެއްހެޓުމާއި، ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

  ށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަެއވެ. )ށ(.  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަންވާނެ

އެކްސްޕޯޓުކުރަން ކަނޑައެޅޭ ކާބޯތަކެއްޗަކީ މި މާއްދާެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު  

އޮތޯރިޓީއަށް   ކަމަށް  މި  ގަ ތަކެތި  ތަކެްއޗާމެދު  އެ  ގައިާވ    54ނޫނުެގ  ާގބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ،  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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އޮތޯރިޓީއަށް    55ނުވަތަ  ،  ޮގތުެގމަތިން އިޚްތިޔާރު  ޢަމަލުކުރުމުެގ  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއާވ  )ބ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 އެވެ. ލިބިެގންވެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަ

 ؟ޝިފާޢު މިހާރު މި އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ނެތް މާއްދާތައް ދޯ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ެގންދަނީ

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 ޔެސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަ

 އިތުރު ކޮމެންޓެއް އިނދެއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގނެ ދެއްތޯ ބުނަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާނ އަންނާނެ. މިހިރީ ނުން ލިޔެފައި މިއީ މިހިރީ މި...

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަ

 އޯކޭ ކުރިއަށް ެގންދޭ ދެން، 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އިތުރު ވެސް  އަދި  ހިސާބަށް  )ހ(.    53.  އިމްޕޯޓުކުރުން  ކާބޯތަކެތި؛ މި    އިމްޕޯޓުކުރަންވާނީ   ދިވެހިރާއްޖެއަށްެގ 

  ޢަމަލުކުރަންވާނީ،  އިމްޕޯޓުކުރުމުގައި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކާބޯތަކެތި  އެފަދަ  އަދި  ވެ.ކާބޯތަކެއްޗެ   ރައްކާތެރި  ޞިއްޙީޮގތުން

ދިވެހިރާއްޖެައށް އިމްޕޯޓުކުރާ ކާބޯތަކެތި  ވެ. )ށ(. ޮގތުެގަމތިންނެ  ަގާވއިދުަގިއވާ ހަދާ ދަށުން ނޫނުެގާގ މި  ނޫނާއިާގ މި

. ޭއެގ ތެރޭަގިއ،  ވެ ެއކްސްޕޯޓުކުރުމަށް އުފައްދާ ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ތަކެްއޗަށެވާންވާނީ އެ ތަކެތި އުފެއްދި ޤައުމަކުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ ކާބޯތަކެްއޗަކީ އެ ތަކެތި  ތަކެއްޗެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. )ނ(.  އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ެގންނަ ކާބޯ 

ކަމުަގއި އެްއޗެއް  ޚާއްޞަކޮށްފަިއވާ  ބާޒާރަށް  ޤައުމެްއެގ  ޚާއްޞަ    އުފެއްދި  ލަތްތަކުަގިއ، ހާވީނަމަވެސް، 
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އޮތް   އެަވުގތަކު  ފެތޭނަމަ،  އެްއޗެއް  އެ  މިންަގނޑުތަކަށް  ކާބޯތަކެތީެގ  އިމްޕޯޓުކުރާ  ލަތަކަށް ހާދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ްއ  ނޫނު ހުރަހެާގރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެ އެްއޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދިނުަމކަށް މި  

އެއް ނުވަތަ ޘާކަމުަގއި ބަލާނީ، ޤުދުރަތީ ކާރި  ތައްލަތްހާމި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ  ވެ. )ރ(.  ނާޅައެ

ބާވަތެްއެގ   އެ  ކޮންމެހެން  ނެތިެގން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބާވަތެއް  ަވކި  ކާބޯތަކެތީެގ  ނުވަތަ  ތަދުމަޑުކަމެއް  ކާބޯތަކެތީެގ 

އެތެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފަދަ  ކާބޯތަކެތި  )ބ(.  ރެކުރަންޖެހޭ  ކަމުަގެއވެ.  ކާބޯތަކެތި  ހާލަތްތައް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ނުވަތަ    އިމްޕޯޓުކުރުމުަގއި، ކާބޯތަކެތީެގ އަސްލު އޮޅުވާލުމާ ނުވަތަ ެއތެރެކުރެވޭ ކާބޯތަކެތީަގއި ހިަމނާފައިވާ މާއްދާތައް

އެ ނުވަތަ  ުގޅޭޮގތުން    ނޫން  ބައިތައް  ެއއްޗަކާ  އެތެރެކުރެޭވ  ނުވަތަ  އޮޅުވާލުމަކީ  މަޢުލޫމާތު  އްޙަނޫން ސަ ެވސް 

މަނާކަމެކެ  އްމަޢުލޫމާތެ )ޅ(.  ދިނުމަކީ  ބޭނުމަށް  ވެ.  އަިމއްލަ  އެމީހެއްެގ  ޮގތަކަށް،  ނޫން  ިވޔަފާރިކުރުމަށް 

މި   ތެރެއިން،  ކާބޯތަކެތީެގ  އިމްޕޯޓުކުރާ  ހަގާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދަށުން  ބާވަތްތަްއ  ނޫނުެގ  ކަނޑަައޅާ  ގަވާއިދުަގއި  ދާ 

ޑިކްލަ ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް  މޯލްޑިވްސް  އެތެރެކުރާއިރު  ޑިކްލެއަރދިވެހިރާއްޖެއަށް  ެއވެ.  ކުރަންޖެހޭނެރޭޝަން، 

މި  ާގމި  )ކ(.   ކާބޯތަކެތި ާގނޫނާއި  ޚިލާފަށް  މިންަގނޑުތަކާ  އުސޫލުތަކުަގއިވާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

އެފަރާތަކަ އިމްޕޯ ދޫކުރި  ޓުކޮށްފިނަމަ،  ލައިސަންސް  އިޚުތިޔާރު  ހިފެހެއްޓުމުެގ  ލަިއސަންސް  އިމްޕޯޓް  ދޫކޮށްފައިާވ  ށް 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްިއން ހުށަހަޅާފައި އިޞްލާޙު    އިދާރާއަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ިމ މާއްދާއަށް އެބައޮތް ކޮމެންޓެއް.

އިޞްލާޙުކުރަން މި  ޮގތް.  ހުށަހަޅާ  ވަނީ    ކުރަން  މި  މި  ާގމި  ހުށަހަޅާފަިއ  ހަދާ ާގނޫނާއި  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ފަރާތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ    މިންަގނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓުކޮށްފިނަމަ، އެ  އިަގާވއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާ 

މި  ސޫއު ބަޔާންކުރަންވާނެާގލު،  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ލައިނޫނުެގ  އިމްޕޯޓް  މިއީ  ާގނޫނުަގއި  ެއވެ.  ސަންސް 

 އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ހިފަހަްއޓާ ވާހަކަ ނުބުނެ ކަސްޓަމުން މި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިއްސެ ކިހިނެއް ފެންނަނީ މި ކަމުަގއި.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނަންބަރެއް   ަގާވއިދު  ނަންބަރު،  ާގނޫނު  ބުނަނީ  މި  ސަބަބުަގިއ  އެކްސްޕޯޓުކުރުާމއި،  ދެން،  މުދާ  ދީފައި، 

ެގނެވުނު   ަގވާއިދުަގިއ  ރީެއކްސްޕޯޓުކުރުމުެގ  އިމްޕޯޓުކުރުާމއި    3އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،  މުދާ  އިޞްލާޙާެއކު  ވަނަ 

ވަނީ   ފީެއއް  ރެވެނިއު  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ުއވާލުމަށްފަހު،  ލައިސެންސް  ދޫކުރަމުންދިޔަ  އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް 
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ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓުކުރެވޭނީ އަދި ރާއްޖެއަށް މުދާ   5ަގވާއިދުެގ  ތަޢާރަފުކުރެވިފަެއވެ.  

މަތިން  ޮގތުެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަގާވއިދުަގއި  އާންމު  ކަސްޓަމްސްެގ  ރީެއކްސްޕޯޓުކުރެވޭނީ  އަދި  އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭނީ 

އި ކަމަށް ވާތީ މި މާއްދާަގއި އިމްޕޯޓު ލައިސެންސް  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްަގއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހުަގ

ހިފެހެއްޓުމުެގ ބަދަލުަގއި މި ބިލުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި އިމްޕޯޓުކުރުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓޭ ޮގތަކަށް މި  

 މާއްދާެގ ޢިބާރާތް އިޞްލާޙުކުރަން ވެެގން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނެތް ެއއްޗެއް ހިފަހައްޓަން މީަގއި މި އޮތީ.  މިހާރު ވުޖޫދުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޗޭންޖުކޮށްލާފައި  އޭތި  އެޮގތަށް  އަހާނީ.  ވޯޓަށް  ފަހުން  އެޮގތަށް އިޞްލާޙުކޮށްލާ.  އެހެންީވމަ،  އިނީ.  އެ  ރަނަގޅަށް 

 ބައިންދާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އޯކޭ. ފަހުން ވޯޓަށް އަހާލާނީ ދޯ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިމްޕޯޓް ލައިސެންސޭ އެބައޮތް ލިޔެފައި ރީތިކޮށް. އިމްޕޯޓް ލައިސެންސަކީ ކުރިން ދޫކުރަުމން އައި ެއއްޗެއް. ެއކަމަކު  

 މިހާރު ދޫކުރާ އެއްޗެއް ނޫން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު އިންނާނީ ސްޓޭމްޕް.  

 



 2022އެްޕރީލް  4                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  14 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

8 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސަންސް ހިފެހެއްޓުމުެގ އިޚުތިޔާރު އެ ލައިސެންސް ދޫކުރި އިދާރާއަށް ލިބިެގންެވއޭ. މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓް ލައި

 ދޫކުރާ އެްއޗެއް ނޫން އިމްޕޯޓް ލައިސަންސަކީ. އޯކޭ ކުރިއަށް ޝިފާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ން ހަދާ ގަވާިއދުަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގ  )އ(. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޮގތް. މި    -2ކުރަންވާނެެއވެ.    މަތިން އޮތޯރިޓީަގއި ރަޖިސްޓަރީ

ދި އިންނަނީ،  މި  ހުށަހަޅާފައި  އެްއޮގތްކުރަން  މުދާ  މާއްދާ  ބާވަތްތަކުެގ  ކާބޯތަކެތީެގ  ކުރާއިރު،  އިމްޕޯޓުވެހިރާއްޖެއަށް 

މިންަގޑުތަކަށް  ޞިއްޙީ  ޖެހޭނީ  ބަހައްޓަން  ލޯޑްކޮށްފައި  މުދާ  އުޅަނދުފަހަރުަގއި  އަންނަ  ރާއްޖެ  ބަރުކޮށްެގން  މުދާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ކާބޯތަކެތި  އެފަދަ  އަދި  ރައްކާތެރިކަމާއެކުަގެއވެ.  ބެލުމަށްފަހު  ބާވަތްތަކަށް  މުދަލުެގ  ފެތޭޮގތަށް 

މި    ކުރުމުަގއިއިމްޕޯޓު މި  ާގޢަމަލުކުރަންވާނީ،  މަތިންނެވެާގނޫނާއި  ޮގތުެގ  ގަވާއިދުަގއިވާ  ހަދާ  ދަށުން  .  ނޫނުެގ 

ޮގތުެގމަތީން  ބަޔާންކުރާ  ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތައް  ިއމްޕޯޓުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާބޯތަކެތި 

 .  އޮތޯރިޓީަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މިހާރު ޕޯޓްސްއިން ހުށަހަޅާފައި އޮތީ މާއްދާެއއް އިތުރުކުރަން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ މާއްދާައކީ، އަލުން ކިޔާލަބަލަ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އިތުރުކުރުމަށް މާއްދާެއއް، އިތުރުކުރަންވީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެއްތޯ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ މާއްދާއަކީ ކޮބާ؟ ކިހިނަކުންނޭ އިތުރުކުރަންވީ

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އިދާރީމޭޒުން

ދެން )އ(އާ އަނެއްހެން މާ ބޮޑު ުގޅުމެއްނެތް ދެއްތޯ ޕޯޓްސްއިން މި ބުނެފައި ؟ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނީ ދޯ

 ؟އޮތް ވާހަކައަކާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

. ހުށަހަޅާފައި އޮތް އަކުރު ވަނަ މާއްދާއަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާފަ  53ޢީސާ، އެބަ އޮތް އެމް.ޕީ.އެލްއިން  

 ކިޔާލަބަލަ އަދި ެއއްފަހަރު ޝިފާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކުރާިއރު، މުދާ ބަރުކޮށްެގން ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުަގިއ  ވެހިރާއްޖެއަށް ކާބޯތަކެތީެގ ބާވަތްތަކުެގ މުދާ އިމްޕޯޓުދި

ޖެހޭނީ   ބަހައްޓަން  ލޯޑްކޮށްފައި  ބެލުމަށްފަހު  މުދާ  ބާވަތްތަކަށް  މުދަލުެގ  ފެތޭޮގތަށް  މިންަގޑުތަކަށް  ޞިއްޙީ 

އިމްޕޯޓު ރާއްޖެއަށް  ކާބޯތަކެތި  އެފަދަ  އަދި  މި  ރައްކާތެރިކަާމއެކުަގެއވެ.  ޢަމަލުކުރަންވާނީ،  މި ާގކުރުމުަގއި  ނޫނާއި 

 .  ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެާގ

 

  ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މިސާލަކަށް  ެއއީ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އިތުރުކޮށްލަން.  މާއްދާ  އެ  އެހެންވީމާ، 

ާމއްދާ  އެ  ޝިފާ  އެހެންވީމާ،  ދޯ.  ވެސް  އެއްޗެހި  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ލެވެލްެއއްަގއި  ވަކި  ޓެމްޕަރޭޗަރ  ހުންނާނެ 

 އި ދޯ. އިތުރުކޮށްލާ. ފަހުން ވޯޓަށް ައހާލާނީ. )ވ(ެގ ޮގތުގަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ކާބޯތަކެތި. )ހ(  54 މަނާ  ެއއްެވސް  އަ  -ވަނަ މާއްދާ. އިމްޕޯޓުކުރުން  ތެރެއިން  ކާބޯތަކެތީެގ  ބާވަތްތަކުެގ  ންނަނިވި 

އިމްޕޯ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކާބޯތަކެތި  މަނާކަމެކެޓުބާވަތެްއެގ  )ކުރުމަކީ  ބާބުނޫނުެގ  ގާ މި    -(1ވެ.  ަގއި  ތިންވަނަ 

ޭގ ނުވަތަ  ނެއކުލެޭވ މާއްދާތައް ނޭ  ބޯތަކެތީަގއިކާ  -(2. )ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ ކާބޯތަކެތިޢާންމު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ނޭ އަސްލު  ކާބޯތަކެތިނ އޭެގ  )ޭގފަދަ  މި  ާގމި    -(3.  ަގވާއިދު ާގނޫނާއި  ހަދާ  ދަށުން  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ނޫނުެގ  ަގިއ 

  ކުަގއި ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަ ާގނޫނާިއ މި  ާގމި    -(4. )ކެތިފަދައިން ލޭބަލްކޮށްފައި ނުވާ ކާބޯތަ

 ނޫނަކުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުންާގހެން  އެ  -(5. )ޚިލާފަށް ހުންނަ ކާބޯތަކެތި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑުތަކާ 

ކާބޯތަކެތި. އިމްޕޯދި  -)ށ(  މަނާކޮށްފައިވާ  މާއްދާެގ    ،ކާބޯތަކެްއޗަކީ ކުރާ  ޓުވެހިރާއްޖެއަށް  ޚިލާފުނުވާ   (ހ)މި  އާ 

ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެްއެގ  އެތެރެކުރާ  ތަކެތި  ެއ  ޔަޤީންކުރުަމކީ  )ނ(ތަކެތިކަން  އިމްޕޯޓުކުރާ  ދި  -.  ވެހިރާއްޖެއަށް 

، އަންނަނިިވ  ބޫލުކުރެިވއްޖެނަމަަގކާބޯތަކެްއޗަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރުން މަނާ ކާބޯތަކެތި ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  

އެ ނިންމިދާނެއެވެ  ޮގތުެގމަތިން  އޮތޯރިޓީއަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް  )ތަކެއްޗާމެދު  އަދި/ނުވަތަ  ބަލަ  -(1.  ފާސްކޮށް  އި 

ތަކެތި ބަލައި    ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އ1ެއަކުރުެގ )މި    -(2. )ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން  ޓެސްޓުކޮށް ނިމެންދެން އެ

ތަކެތި ނައްތާލުން އެ    -(3. )ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ދޫކޮށްލުން   ނިމެންދެން އެފާސްކޮށް އަދި/ނުވަތަ ޓެސްޓުކޮށް

މާއްދާެގ )ނ(ެގ  މި    -. )ރ(ންލާޒިމުކުރުތަކެތި  ރީއެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް  އެ    -(4. )ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް ލާޒިމުކުރުން

ހިފެ ދަށުން   ނުވަތަ  ހެކާބޯތަކެތި  އެ އްޓުމުަގއި  ޒިންމާވާނީ  އެކަމަށް  ހިނާގނަމަ  ޚަރަދެއް  އެްއވެސް  ނައްތާލުމުަގއި 

އިމްޕޯ ފަރާތުންނެވެޓުތަކެތި  )ބ(ކުރާ  އަދި/ނުވަތަ  މި    -.  ހިފަހައްޓައި  ކާބޯތަކެތި  ބަޔާންކުރާފަދަ  )ނ(ަގއި  މާއްދާެގ 

އެ އެފަ   ނައްތާލަނީ،  ކަމުަގިއވާނަމަ،  ކުރިން  ނެރުމުެގ  ބާޒާރަށް  އިމްޕޯޓުކޮށް  ހިފަހައްޓައި ތަކެތި  ކާބޯތަކެތި  ދަ 

 . އަދި/ނުވަތަ ނައްތާލާނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގމަތިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްެގ ފަރާތުންނެވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓާފަިއ އޮންނާނީ ދޯ ހިފަހައްޓާފައި ހުރެއްޖެއްޔާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި   މިޮއތީ،  ހުށަހަޅާފައި  އިޞްލާޙުކުރަން  ކަސްޓަމްސްއިން  ކާބޯތަކެތި  ދެން  ބަޔާންކުރާފަދަ  )ނ(ަގިއ  މާއްދާެގ 

މަރު  އިމްޕޯޓުކުރާ  މޯލްޑިވްސް  ޙަރާއްޖެއަށް  ކުރާނީ  ކަންކަން  ނައްތާލުމުެގ  އަދި  ހިފަހަްއޓައި  ތަކެތި  އެ  ލާަގއި 

 . ެގ ފަރާތުންނެވެކަސްޓަމްސް ސަރިވސް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަފާތަކީ މީެގ  )ބ( ؟ )ކޮބާ  މާއްދާެގ  މި  އެހެންވީމާ،  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް 

ނިންމަން   މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ވެސް  ދެފަރާތާއި  ޮގތެއް  ަވކި  މީޓިންގަގއި  ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް  އަޅުަގނޑުމެން 

 ވަނަ މާއްދާ ޝިފާ ކުރިއަށްެގންދަވާ.    55ށްލާނީ ދޯ. އެހެންވީމާ، ހޯލްޑްކޮ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެކްސްޕޯޓުކުރުން    55 ކާބޯތަކެތި  މާއްދާ.  )ހ(55ވަނަ  ވާންވާނީ  ދި  -ެގ  ކާބޯތަކެތި  ެއކްސްޕޯޓުކުރާ  ވެހިރާއްޖެއިން 

ކާބޯތަކެ  ފުރިހަމަވާ  މިންަގނޑުތައް  ކަނޑައަޅާ  ކަމުަގެއވެއޮތޯރިޓީން  )ށ( ތި  ެއކްސްޕޯދި  -.  ކުރާ  ޓުވެހިރާއްޖެއިން 

ކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ  ޓުކާބޯތަކެތި ެއކްސްޕޯ  ށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކާއިކާބޯތަކެތީެގ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަ

ދަށުން  ާގމި    އް މިންަގނޑުތަ ކާއި  އުސޫލުތަ ގަވާއިދުަގއި  އޮތޯރިޓީން  ނޫނުެގ  )ނ(ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެހަދާ   .-  

ނޫނުެގ ާގމި    ންއެފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަ،  ކުރުމުެގ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއިޓު ބޯތަކެތި އެކްސްޕޯކާ

މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދަށުން މި    -. )ރ(ކުރަންވާނެެއވެ  ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީަގއި ރަޖިސްޓަރީ  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ

މި  އޮތޯރި ެއކްސްޕޯޓުކުރަންވާނީ  ކާބޯތަކެތި  ފަރާތްތަކުން  ރަޖިސްޓަރީކުރާ  ގަވާއިދުަގިއ  ާގޓީަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލަިއސަންސް  ޮގތުެގމަތިން  މި  ާގމި    -. )ބ(ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނޫނުެގ  ާގނޫނާއި 

ގަވާއި ހަދާ  އެކްސްޕޯމި،  އުސޫލުތަކާއި ،  ދުތަކާއި ދަށުން  ޚިލާފަށް  ހިފެހެއްޓުޓުންަގނޑުތަކާ  ކާބޯތަކެތި    މާއި،ކުރާ 

ލާޒިމުކުރުުމެގ  ނުަވތަ  އިޚްތިޔާރު  ނައްތާލުމުެގ   ލިބިެގންެވއެވެއިޚްތިޔާރު  ނައްތާލުމަށް  އެ    . އޮތޯރިޓީއަށް  އަދި 

ހިފެ ހިނާގނަމަ  ހެކާބޯތަކެތި  ޚަރަދެއް  ެއްއވެސް  ނައްތާލުމުަގއި  ނުވަތަ  ތަކެތި  އްޓުމުަގއި  އެ  ޒިންމާވާނީ  އެކަަމށް 

ފަރާތުންނެވެޓު އެކްސްޕޯ ޮގތް. ކުރާ  ހުށަހަޅާ  އިޞްލާޙުކުރަން  ސަރވިސްއިން  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  މިއަށް   .

މި   ހުށަހަޅަނީ،  މި  ާގއިޞްލާޙުކުރަން  ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި ާގނޫނާއި  ދަށުން  މިންަގނޑުތަކާ    ، ުއސޫލުތަކާއި  ،ނޫނުެގ 

އެކްސްޕޯޓު ކަސްޓަމްސް ޚިލާފަށް  މޯލްޑިވްސް  ކުރާނީ  ކަންކަން  ނަްއތާލުމުެގ  އަދި  ހިފަހައްޓާ  ކާބޯތަކެތި  ކުރާ 

ހިފެހެއްޓުމުެގ ކާބޯތަކެތި  މިފަދައިން  ހިނާގނަމަ   ސަރވިސްއިންނެވެ.  ޚަރަދެއް  ެއއްެވސް  ނައްތާލުމުަގއި  ނުވަތަ 

 . އެކަމަށް ޒިންމާވާނީ އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓުކުރަން އުޅުނު ފަރާތުންނެވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ައދި އެއްފަހަރު ކިޔާލަބަލަ ކަސްޓަމުެގ ހުށަހެޅުން. ؟ ކޮބާ އޭަގއި އޮތް ބަދަލަކީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި  ާގމި   ަގާވއިދުތަކާއި ާގނޫނާއި  ހަދާ  ދަށުން  އެކްސްޕޯޓުކުރާ    ،އުސޫލުތަކާއި  ،ނޫނުެގ  ޚިލާފަށް  މިންަގނޑުތަކާ 

މިފަދައިން   ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިންނެވެ.  މޯލްޑިވްސް  ކުރާނީ  ކަންކަން  ނައްތާލުމުެގ  އަދި  ހިފަހައްޓާ  ކާބޯތަކެތި 

އެ ހިނާގނަމަ  ޚަރަދެއް  އެްއވެސް  ނައްތާލުމުަގއި  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމުަގއި  ތަކެތި    ކާބޯތަކެތި  އެ  ޒިންމާވާނީ  ކަމަށް 

 .ކްސްޕޯޓުކުރަން އުޅުނު ފަރާތުންނެވެއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިހާރު މި އަސްލު... 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އިންސްޕެކްޓަރުންނެވެ.   ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ކުރިއަށްެގންދާނީ  ފާސްކުރުމެއް  ބަލައި  ހިންާގ  ބަލަިއ    -57ދަށުން 

އިންސްޕެކްޓަރުން.   ާގ  -)ހ(  -57ފާސްކުރާ  ފާސްކުރުމުަގިއ  މި  ބަލައި  ހިންާގ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  އޮ  -. )ށ(އިވާ އިންސްޕެކްޓަރުންނެވެޓަކައި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފަ   ކަމަށް  ރަކާތްތެރިވާނީ، އެހަ

އިންސްޕެޓަރަކަށް، ޢަްއޔަ  ޭއނާއަކީ  ކޮންމެ  ލިޔުމެއް  ނުއޮތޯރިޓީން  އަންަގއިދޭ  ފަރާތެއްކަން  ދޫކޮށްފަިއ  ކޮށްފައިވާ 

،  ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްަގއި މަސައްކަތްކުރުމާއި  އިންސްޕެކްޓަރަކު އެްއވެސް    ތޯރިޓީެގއޮ  -. )ނ(އޮންނާނެއެވެ

ތަނެއްެގ   ެއފަދަ  ހިންުގމާއި،  ތަނެއް  ލަފާދިނުސާއްހިއެފަދަ  ތަނަކަށް  އެފަދަ  އަދި  ވުމާއި  އެދާރަކަށް   ނޫން  މާއި، 

ނުވާނެެއވެ  ވެސް ކޮށްެގން  ކަމެއް  އެްއވެސް  ފުށުއަރާ  )ރ(މަޞްލަޙަތު  ބަލައި  މި    -.  ދަށުން  ފާސްކުރާ  މާއްދާެގ 

ބަލައި ފާސްކުރާ   -58ވެ.  ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެއެ ާގއިންސްޕެކްޓަރުންނާުގޅޭ ކަންކަން މި  

ބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކާ   - )ހ(ެގ58އިންސްޕެކްޓަރުންެގ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތައް.  

ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުަގއި ބޭނުންކުރާ  ނޫނުަގއިާގނީ މި  ފޯރުކޮށްދޭ ޮގތުެގމަތިންތޯ ބެލުމަށާއި،   ބަޔާންކުރާ 

ތަކެތީެގ ފެންވަރާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލުމަށާއި، ެއ ތަންތަނުަގއި މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ޮގތް  ކާބޯ
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އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް   ޮގތުން  ކަންކަބެލުމުެގ  ލިބިެގންެވއެވެއަންނަނިވި  ބާރު  ކުރުމުެގ  ) ން  ބޯތަކެތީެގ  ކާ  -(1. 

ތަން ނޯޓިސްޚިދުމަތްދޭ  ދުރާލާ  ނުވަތަ  އެންުގމަށްފަހު  ދުރާލާ  ޮގތުން  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދިނުމަކާ    ތަނުން 

ބަންދުކުރާ    ،ނުލައި ނުވަތަ  ތަްއޔާރުކުރާ  ނުވަތަ  އުފައްދާ  ލޭބަލްކުރާ  ކާބޯތަކެތި  ރައްނުވަތަ  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ކާކުރާ 

ނުވަތަ ނުވަތަ  ުގދަންކުރާ  އުފުލާ  އަނެްއތަނަށް  ެއއްތަނުން  ނުވަތަ  ިވްއކާ  ޚިދުމަތްދޭ    ަގނެ  ނުވަތަ  ފޯރުކޮށްދޭ 

ފާސްކުރުން ބަލައި  ވަދެ  )ތަންތަނަށް  ރައްކާތެރިކަން ންތަ  -(2.  ފެންވަރާއި  ތަކެތީެގ  ބޭނުންކުރާ  ތަނުަގއި 

ތަންބެލުމަށްޓަކައި   ނެުގންތަނުަގއި  އެ  ސާމްޕަލް  ތަކެތިން  އެ  ނުވަތަ  ޓެސްޓްކުރުން  ތަކެތި  )ބޭނުންކުރާ   .3)- 

ހޯދުންތަންޚިދުމަތްދޭ  ތީެގ  ބޯތަކެކާ މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުކޮށް  މުވަްއޒަފުންނާ  މީހުންނާއި  ތިބޭ  )ތަނުަގއި   .4)- 

ޚިދުމަތްދޭ  ކާ އެބޯތަކެތީެގ  ފޮޓޯނެުގން  ވާތަނުަގއި  ތަނާއި  )ތަކެތީެގ  ތަންތަނުެގ ތީެގ  ބޯތަކެކާ  -(5.  ޚިދުމަތްދޭ 

ރެކޯޑު ހެއްދުންއެންމެހައި  ކޮޕީ  ބަލައި  ލިޔުންތައް  )ތަކާއި  ބޭނުންވާ މަ  -(6.  ހޯދަން  ހެކި  ހޯދުމަށާއި  ޢުލޫމާތު 

މާ ުގޅޭޮގތުން ހޯދަންޖެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ކަ  -(7. )ރުކޮށް ބަޔާންނެުގންހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން  ހާޒިލަތްތަކުަގއި  ހާ

ތަނަކަށް   ލައި ފާސްކުރަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ކަމުަގިއވާނަމަ އޮތޯރިޓީެގ އިންސްޕެކްޓަރުން އެބަ  -(. )ށހޯދުން

ތަނުަގއި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ    ވަންނަންވާނީ ތަނުެގ ވެރިފަރާތުެގ ނުވަތަ އެ

 .  ނެވެހުއްދައެއް ނެތްނަމަ ކޯޓު އަުމރެއްެގ ދަށުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް. ކުރިއަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަންދުކުރާ  މި    -)ނ( ނުވަތަ  ތަްއޔާރުކުރާ  ނުވަތަ  އުފައްދާ  ކާބޯތަކެތި  ދަށުން  ލޭބަލްކުރާ  މާއްދާެގ  ނުވަތަ  ނުވަތަ 

ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ  ަގނެ ިވއްކާ ނުވަތަ ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާ    ރައްކާކުރާ ނުވަތަ ުގދަންކުރާ ނުވަތަ

ދެން އިސްމާޢީލް ވެސް ؛ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރާ ވަުގތުވެސް ޮގތަކުން ކާބޯތަކެތީެގ    ނޫން  އެ

   ވަޑައިަގތީމަ ކިޔުްއވާނެ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މިހާހިސާބުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓެީގ މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން މި ނިމުނީ.  
 

_______________ 


