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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  `.   އަހަރުެގ    2022އިޖުތިމާޢީ  ބައްދަލުވުމަށް    12ވަނަ  މިވަުގތު  ފެށުނީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ެގ އިތުރުން ޝިފާޢުއަޅުަގނޑު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު    ،ހާޒިރުެވވަޑައިެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ

، މަޑަވެލި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރުއްޒަތްތެރި  އި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު  

ފިރުޝާން ދާއިރާެގ  ، ޙުސައިން  އަޙްމަދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދުވާފަރު  ދާއިރާެގ  ، އިސްމާޢީލް  ފަރެސްމާތޮޑާ 

ލަޠީފްއިްއޒަތްތެރި   މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  ދާއިރާެގ  ، މެންބަރު  ޝާހިދު މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ފުނަދޫ  .  މުޙައްމަދު 

މިއަދު ކޮމިޓީެގ އެޖެންޑާަގިއ އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތް މަސަްއކަތަކީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުެގ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި 

ފާސްކުރުން.   ރިޕޯޓު  ފާސްކުރުމާމެދު  ޮގތުެގ  އޮތްޮގތަށް  އެ  ރިޕޯޓު  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މިހާރު 

ކޮށްފައި އޮތް  ލޭޓު އުއެހެންވީމާ، މިހާރު ސަރކި)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވާ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަ

ދޭނަން.   ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތު  އެ  ޮއތްނަމަ  ކޮމެންޓެއް  އެްއވެސް  ބޭފުޅެްއެގ  އެއްވެސް  މިނެޓުެގ   2ރިޕޯޓާމެދު 

 . ޝާހިދުފުރުޞަތެއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެގންދިޔަ ދިރާސާަގއި ދެން ވަރަށް މުހިންމު   ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ބިލުެގ ައޅުަގނޑުމެން މި

. ދެން އިސްމާޢީލް  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުރޯލެއް އަދާކުރެްއވި އެްއ ބޭފުޅެއް ދުވާފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

މި ހަފުތާަގއި ވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް އެކި ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަތްޕުޅުަގއި ުއޅުްއަވންޖެހިވަޑަިއަގތުމާ އެކުަގއި    ،ދިޔަމި

އި ެއ އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓު ލިބިފަ ން މި ރިޕޯޓު ބައްލަވާލަްއވަން ަވުގތުކޮޅެއް ލިބިވަޑައިނުެގ

ެއ  ޭއެގފަހުަގއި ެވސް އެކި ކޮމިޓީތަކުަގއި  ،  ވާނެ މަޖިލީހުެގ ހެނދުނު ސެޝަންަގއި އޮތީ. ދެން އެނގިވަޑައިަގންނަ  މި

ވެސް  އުޅުްއވީ އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ވަުގތުކޮޅެއް  .  ބަލައިލާނެ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ރިޕޯޓަށް  މި  ފެނޭ 

ފާސްކުރު ރިޕޯޓު  މި  ވަުގތަކަށް  މާދަމާެގ  ކަމަށް  ން ހޯދާލުމަށްފަހު  ރަނަގޅު  މިޮގތަށް ެގންދިޔުން  އެހެންވީމާ،   .

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އެކަމަކު. ފައިދީފުރަތަމަ އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދެންމެ    ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ިއއްޒަތްތެރި ފާހަަގކުރެއްވި ނުކުތާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެ  މެންބަރު ޝާހިދު 

އެއީތާއީހަމަ   ވަރަށް  ސަބަބަ  ދުކުރަން.  މަސައްކަތްކުރާތާ  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލަށް  މި  ވަރަށް،  ރިޕޯޓަކީ  މި  ކީ 

ހެނދުނު  މި ބިލެުގ ރިޕޯޓް  ،ވަސްެވއްޖެ. ދެންދު ެގ ވަުގތެއްަގއި. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މި އޮތީ މިއަދު 

ފާސްވެެގންދާއިރު  ައތުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސަްއކަތެއް  އޮތް  ކޮށްފައި  މިހާދުވަހު  މަސައްކަތެއް  ބޮޑު  ،  މިހާ 

އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް    ހިދުޝާއަޅުަގނޑު ަގއިމުެވސް ބޭނުން މި ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުެވެގން މިކަންވާން. އެހެންވީާމ،  

 މަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން.ކުރުފާސް މާދަމާއަށް މި ރިޕޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރުޝާން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ރިޕޯޓު މި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ފާސްކުރަން.    ޝުކުރިއްޔާ  މިއަދަށް  މިއަދުން 

މެންބަރުންެގ    ،މިއީ ދެން ސަރކިއުލޭޓްކޮށްފަިއ އޮތް ރިޕޯޓެއް ުގރޫޕްަގއި. ދެން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އަިމއްލަ ކަމެއް 

. އަދި ަވުގތު ހޯދުން ވެސް ނުވަތަ ނުހޯދުން ވެސް. ދެން ިއއްޒަތްތެރި  އަމިއްލަ ކަެމއް ރިޕޯޓް ބެލުން ނުވަތަ ނުބެލުން

ކިޔާނުލެވި އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެދެން މުޤައްރިރު އަރިހުން މި ކޮމިޓީަގިއ    ޓުމެންބަރަށް އެ ޮގތަށް ރިޕޯ

މި މަސައްކަތް ައަވސްކުރަން. އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެ މިއީ ޒަމާންތަކެއްެވއްޖެ  ، އްވުމަށް. ދެއްވާފައިކިޔުއްވާލަދެ  ރިޕޯޓު

ބިލެއް. ދެން އަނެއްކާ ވެސް މި ލަސްކުރަން އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން 

 ބޮޑަށް.މިއަދުން މިއަދަށް މީތި ފާސްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އެބައޮތް.    ީމެގ ކުރިން މި ބިލުެގ މަސައްކަތް މި ކޮމިޓީަގއި ެއކި ދުވަސްވަރު ކުރިއަށްޮގްއސަ،  އަސްލު މި ރިޕޯޓަކީ 

ރިޕޯޓު،  އެޮގތުން ކޮމިޓީ  ނިންމާފައި  ދިރާސާކޮށް  ބިލު  މި  ކުރިން  އެބަ  ީމެގ  ވެސް  އޮތް.    ފާސްކޮށްފައި 

ދެވަނަ ފަހަރަށް   ުގޅިެގން  އެހެންނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓަށްފަހު އަނެއްކާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ލިބުނު ސިޓީއަކާ

މައިަގނޑުޮގތެއްަގއި ކަވަރުކުރާނީ ކުރިން    . އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓުއަޅުަގނޑުމެން ބިލު ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތްކުރީ

ރިޕޯޓަށް އެ  ފާސްކުރި  އަޅުަގނޑުމެއަޅުަގނޑުމެން  ރިޕޯޓަށްފަހުަގިއ  ފާސްކުރި  ކުރިން  ކޮމިޓީން ންފަހުގައި،  މި  ނަށް 

 ުގޅޭޮގތުން. ކުރެވުނު މަސަްއކަތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިއސްމާޢީލް ކުރިއަށްެގންދަންވާ.  ހު()ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ އިސްމާޢީލް ކުރިއަށްެގންދަންވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ފެންނަ ފެނުމުަގއި މުޤައްރިރުެގ ޒިންމާއަކަށްވާނީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ބަހުސްކުރަން ނޫނީ ކަންކަމާ އަޅުަގނޑަށް  

ބަސްބުނަ ހުށަހެޅުންތައް  ންބެހޭޮގތުން  ހުށަހަޅާ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  އަދި  ތާއީދުލިބުމާ،  ފުރުޞަތުދިނުމާއި   ެއއަށް 

 މަޝްވަރާކުރުމުެގ ޖާަގ އޮތް ކަަމކަށް ައޅުަގނޑުއި  ށް އިތުރަށް ޚިޔާލާިއެގން ކުރިއަށްދިއުން. ދެން ެއއައެްއކޮށް ެއއާ

 ވެސް ނުފެނޭ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

އަޅުަގނޑު ވެސް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ބައެއް ކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަކީ ެވސް   .ިއސްމާޢީލް އިނޭގތޯ ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.  ިއއްޒަތްތެރި  .ވީމަ އިނޭގތޯހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ފިރުޝާން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުވުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މި ރިޕޯޓު  ހުށަހެޅުން އިނޭގތޯ. ެއއް ހުށަހެޅުމަކީ ކޮމިޓީވޯޓަށް އަހާނަން މިހާރު ލިބިފައި އޮތް ދެ  ދެން އަޅުަގނޑު  

އަދި ނެތް އެޖެންޑާކުރެވިފައެއް.  އް  މާދަމާ ކޮމިޓީއެ،  ކޮމިޓީ  ފާސްކުރުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލުން. އަނެއް ހުށަހެޅުމަކީ

ނޫނިއެހެންވީމާ،   ފާސްކުރާކަށް  އެޖެންޑާކުރެވުނީމަނޫންތޯ  ންމާދަމާއަކަށް  ކޮމިޓީއަށް  ދަމާއަށް  މާފުރަތަމަ  މޭނެތާ. 

ދެން   ؛މާދަމާއަށް އަދި ކޮމިޓީއެއް ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ނެތީމަ މާދަމާ ފާސްކުރާކަށް ؟ާވނީ  ކުރެވޭނީ. އެހެންނޫންތޯފާސް

ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ހުށަހެޅުމަކީ  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ކޮމިޓީއަކަށް  ދިރާސާކޮށް    އޮންނަ  މަސައްކަތް  ބިލު  ބެހޭ 

ރިޕޯޓު ޮގތުެގ  އޮ  ފާސްކުރުން  ނިމުނު  ބޭފުޅުން  ދެން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މަޑުޖެއްސުމަށް  ކޮމިޓީއަކަށް  ންނަ 

އެދެން.   ރިޕޯޓުއެހެންވީާމ،  އޯކޭ  )ވޯޓުދެއްވުން(  ވޯޓުދެްއވުން  އޮ  މި  ކޮމިޓީދެން  ބައްދަލުވުެމއްަގިއ    ންނަ 

ރިޕޯޓާ ނިންމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއް  އެޖެންޑާަގއި  ންުގޅޭޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކޮމިޓީަގއި  އޮތް    އިނޭގތޯ. 

ނިމިދިޔަ    ،މަސައްކަތަކީ  މަސަްއކަތަކީ  ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  މި  ދިރާސާކުރުން.  ބިލު  ރައްކާތެރިކަުމެގ  ކާބޯތަކެތީެގ 

މަސައްކަތް މިހާރު ޮގސްފައިވާ  މި  ރެވުނު މަސައްކަތް.  ކުއެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމުަގއި ވެސް  

، މިއަދު . އެހެންވީމާހަމައަށް ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ ނިމިފަ  ވަނަ މާއްދާއާ  34ބިލުެގ    ،ހިސާބަކީ

ބިލުެގ   ފަށާނީ  ކުރަން  މަސައްކަތް  މާއްދާއިން.    35އަޅުަގނޑުމެން  އެއްތަނުން    35ވަނަ  ކާބޯތަކެތި  މާްއދާ.  ވަނަ 

 އަނެއް ތަނަށް އުފުލުން. ސެކްރެޓޭރިއެޓުން އެ ހިސާބުން މަސައްކަތް... 

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ތަނަށްއެއް އަނެއް  އުފު -35 ؛ލުންއުފު  ތަނުން  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ލުމުަގއި  ކާބޯތަކެތި 

ކުރަންވާނެެއވެ. ހަދިޔާކުރާ  ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާން ާގމި    މިންަގނޑުތަކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް

  ކާބޯތަކެތީަގއި ހަދިޔާކުރާ  ދައުލަތަށް    ނޫންވެސް ފަރާތަކުން  އެ   ނުވަތަކުންތަބައިނަލްއަޤްާވމީ ފަރާތް -36 ؛ކާބޯތަކެތި

މި މާއްދާެގ )ހ(  .  )ށ(  ވާންވާނެއެެވ.  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަންމު  އާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި ތިންވަނަ ބާބުނޫނުެގ  ާގމި  

ބަޔާންކުރާ ެއއްޗެއް ަގއި  ތެރެއިން  ކާބޯތަކެތީެގ  ކާބޯތަކެތީެގ    ފަދަ  ޚިލާފުވާނަމަ  މިންަގނޑަކާ  ކާބޯތަކެތީެގ 

އޮތް   ބަލައިހިރާސަ ރައްކާތެރިކަމަށް  ެއކަމާމެދުށް  އޮތޯރިޓީންނެވެ. ކަނޑައަޅާޮގތެްއ    ،  ބައިނަލްއަޤްވާީމ  .  )ނ(  ނީ 

ނުވަތަފަރާތަކުން ފަރާތަކުން  އެ    ކާބޯތަކެތިދައުލަތަށް    ނޫންވެސް  އުސޫލުތައްަގ  ހަދިޔާކުރާ  ިމ    ބޫލުކުރުމާުގޅޭ 

ަގާވިއދުަގއި  ާގ ހަދާ  ދަށުން  މާރުކޭޓު  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނޫނުެގ  ިވއްކާ  ތަންތަންކާބޯތަކެތި  .  ހ() -37 ؛ފަދަ 

ފުރިހަމަާވ    ތައްނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ ސާފުތާހިރުކަމުެގ މިންަގނޑުާގފަދަ ތަންތަނަކީ މި  ކާބޯތަކެތި ވިްއކާ މާރުކޭޓު
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  ނޫނުެގާގކާބޯތަކެތީަގއި މި    ންތަނުަގއި ވިްއކާތަފަދަ  ކާބޯތަކެތި ިވއްކާ މާރުކޭޓު.  )ށ(  ތަންތަން ކަމުަގއި ވާންވާނެެއެވ.

ބާބު ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.އާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިތިންވަނަ  ޝަރުޠުތައް  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ާގމި    .)ނ(  ންމު  ނޫނުެގ 

މާރުކޭޓު " ވިްއކާ  ތަންތަންކާބޯތަކެތި  ެއވަނީ  "ފަދަ  ބުނެފައި  އު  ،ކަމަށް  ދަށުން ލެއްެގ  ސޫކަނޑަެއޅިފައިާވ 

ންމުންެގ އާެވސް ކާބޯތަކެތި ިވއްކުުމެގ މުޢާމަލާތް ހިންާގ    ބަހާލެވިފައިވާ ޮގޅިތަކުަގއި މޭާވއާިއ، ތަރުކާރީާއއި އެނޫން

 ކަށެވެ. ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންާގ ސަރަޙައްދުތަ

 

 ކޮޅަކަށްފަހު( )ވަުގތު 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އަކުރުެގ337 ދެ  ޮގތުަގއި  )ބ(ެގ  އަދި  )ރ(  ހުށަހަޅާފަ    އެބައޮތް  ދެ އިތުރުކުރުމަށް  އެ  ކިޔާލާނަން  އަޅުަގނޑު   .

ެއޮގތުން   37  އިނޭގ.  މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  އަކުރު  ދެ  ފަހަތަށް  )ނ(ެގ  ާމއްދާެގ  ިވއްކާ  .  )ރ(  ،ވަނަ  ކާބޯތަކެތި 

ފުރިހަމާރުކޭޓު ކާބޯތަކެތީަގއި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޮގތަކަށް  ެވސް  ނޫން  އެ  ނުވަތަ  ިވއްކާ  ތަންތަނުަގއި  މަވާންޖެހޭ ފަދަ 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ،  މިންަގނޑުތަކާއި  ތަންތަނުަގއި  ަގާވއިދުަގިއ  އެފަދަ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  މިންަގނޑުތައް 

ފަދަ ތަންތަނުަގއި ވިްއކާ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް  ކާބޯތަކެތި ވިްއކާ މާރުކޭޓް  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ފުރިހަމަވާން ކާބޯތަކެތީަގއި  ފޯރުކޮށްދޭ  މިންަގނޑުތަކާއިޮގތަކަށް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   ،ޖެހޭ  ތަންތަނުަގއި  އެފަދަ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ެގ    37  މާ،އެހެންވީ  މިންަގނޑުތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑައަޅަންވާނެއެެވ.

އަކުރު...  މި  ދަ  ޮގތުަގއި  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  )އޮފް  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގިއ  މިނިސްޓްރީން  )ބ  ޮގތުަގއި  (ެގ 

)ހ(ަގިއ   މާއްދާެގ  މި  ރަށެްއަގއި  އެްއވެސް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އަކުރަކީ،  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި 

ރަޖިސްޓަބަޔާންކުރާ އޮތޯރިޓީަގއި  ިވޔަފާރިކުރަންވާނީ  ވިްއކުމުެގ  ކާބޯތަކެތި  މާރުކޭޓްަގއި  ލަިއސަންސް  ރީފަދަ  ކޮށް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ެގ    37އެހެންވީމާ،   ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  )އޮފް ދަ.  ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ

ފަދަ ތަންތަނުަގއި ިވއްކާ ނުވަތަ ެއ ނޫން ޮގތުަގއި އަންނަނިވި އިބާރާތް ހިމެނުމަށް އިނޭގ. ކާބޯތަކެތި ވިްއކާ މާރުކޭޓް

  ޖެހޭ ފުރިހަމަވާންއެފަދަ ތަންތަނުގައި، ކާބޯތަކެތީަގިއ ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ މިންަގނޑުތަކާއި  ވޭވެސް ޮގތަކަށް ފޯރުކޮށްދެ 

ތުަގއި  ޮގވާނެެއވެ. އަދި ހަމަ އެ މާއްދާެގ )ބ( ެގ  ކުރަންާވއިދުަގިއ ބަޔާން ަގނޑުތައް ިމ ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގމިން

ބަޔާންކުރާ )ހ(ަގއި  މާއްދާަގއި  މި  ރަށެްއަގއި  އެްއވެސް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  މާރުކޭޓެއްަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަދަ 

ވަނަ    37ރީކޮށް ލައިސަންސް ލިބިެގންނެވެ. ވީމާ، މި  ކާބޯތަކެތި ިވއްކުުމެގ ިވޔަފާރިކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީަގއި ރަޖިސްޓަ
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)ނ( )ބ(ެއއްމާއްދާެގ  އަދި  )ރ(  ފަހަތަށް  އިޢުތިރާޟުކުރަްއާވ    ެގ  ދޭތެރޭ  އިތުރުކުރުމާ  އަކުރު  ދެ  މި  ޮގތުަގއި 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު     ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(އޮފް ދަ)؟ އެްއވެސް މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯ

އިނޭގ.   އަހާލަނީ  ވޯޓު  މި  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ވަކިވަކީން  ކަނޑައެޅުމަށް  ޮގތުަގއި  )ރ(ެގ  މިނިސްޓްރީން  އެހެންވީމާ، 

މާރުކޭޓު ވިްއކާ  ކާބޯތަކެތީަގިއ  ކާބޯތަކެތި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޮގތުަގއި  ވެސް  ނޫން  އެ  ނުވަތަ  ވިއްކާ  ތަންތަނުަގއި  ފަދަ 

މިންަގނޑުތަކާއި ހަދާ ،  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ިމ  މިންަގނޑުތައް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ތަންތަނުަގިއ  އެފަދަ 

ާމއް އެ  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  އެބަ  ަގާވއިދުަގއި  މެންބަރަކު  ެއއްވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  ދޭތެރޭ  އިތުރުކުރުމާ  ދާ 

ޮގތުަގިއ  (  ކޮޅަކަށްފަހުަވުގތު)؟ އިންނެވިތޯ )ރ(ެގ  މާއްދާ  އެ  ނެތީމާ  މެންބަރަކު  ެއްއވެސް  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ 

 ؛މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް ދެންމެ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  )އޮފް ދަފާސްވެއްޖެ.  

 ހުށަހަޅާލާ. އޮން ދަ ރެކޯޑުަގއި 

 

  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި އިޞްލާޙަށް އަދި ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެްއ އަޅުަގނޑު    )ރ( ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

ފަދަ ތަންތަނުަގއި ވިްއކާ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ޮގތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ މާރުކޭޓު  .ލަން. )ރ(ހުށަހަޅާ

ޝަރުތުތަކާއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ާގނޫނުެގ   ،ކާބޯތަކެތީަގއި  މި  މިންަގނޑުތައް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ތަންތަނުަގއި  އެފަދަ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެވެ.  

 

 މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާެގ މެންބަރު ފުނަދޫ 

 ހެށުހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  އެ ދުވާފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރީން ހުށަހަޅާފައިވާ އަކުރަށް ދުވާފަރު ދާއިރާެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ެގ ޮގތުަގއި އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓް  37ބިލުެގ  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު  

އިޞްލާޙަށް  އިންނެވިތޯ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އެބަ  މެންބަރަކު  ެއއްެވސް  ދަ)؟ އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  ރެކޯޑުަގިއ  އޮފް   

 ވަނަ މާއްދާ.  38ބިލުެގ  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(
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 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ސްޓޭންޑް އުޅަނދުތަކާއި  ާގޑިޔާތަކާިއ  ިވއްކާ  އެ؛ ތައްކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ާގޑިޔާ  ވިްއކާ  ނޫންވެސް    ކާބޯތަކެތި 

މި  ޑްސްޓޭން  އުޅަނދާއި ތަންތަނަކީ  މިންަގނޑުާގފަދަ  ސާފުތާހިރުކަމުެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ފުރިހަމަވާ    ތައްނޫނުަގއި 

ވާންވާނެެއވެ. ކަމުަގއި  އެ)ށ(    ތަންތަން  ނުވަތަ  ާގޑިޔާ  ވިްއކާ  އުޅަނ  ކާބޯތަކެތި  ދަ ފަޑްސްޓޭން  ދާއިނޫންވެސް 

މި  ނުތަންތަ ކާބޯތަކެތީަގއި  ވިއްކާ  ބާބުނޫނުެގ  ާގން  ފުރިހަމަ  ންމު  އާބަޔާންކޮށްފަިއވާ    ގައިތިންވަނަ  ޝަރުޠުތައް 

މި    ކޭޓަރިންގެގ ޚިދުމަތެއްެގ ޮގތުަގއި ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ.  ހ() -39؛ ކޭޓަރިންގެގ ޚިދުމަތް  ވާންވާނެއެވެ.

ދަށުން  ާގ ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީަގިއ  ނޫނުެގ  ޚިދުމަތްދޭ .  )ށ(  އެވެ.ަގމަށްފަހުހޯދުރަޖިސްޓަރީކޮށް  ކޭޓަރިންގެގ 

  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ންމު  އާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    ގައިތިންވަނަ ބާބުނޫނުެގ  ާގކާބޯތަކެތީަގއި މި    ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ

މެދުެވރިކޮށް.  )ނ(  ވާންވާނެއެވެ. ޚިދުމަތެއް  ކާބޯތަ  ކޭޓަރިންގެގ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކެތީަގއި  ފޯރުކޮށްދޭ 

 މިންަގނޑުތައް   މިންަގނޑުތަކާިއ، އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުެގ ކިބައިަގއާއި ތަންތަނުަގއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ

ބަޔާންކުރަންވާނެއެެވ.ާގމި   ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީ   ނޫނުެގ  އިތުރުކުރުމަށް  މާއްދާއެއް  ފަހަތަށް  މީެގ 

 .ފް ހެލްތުން އެބައިން ފޮނުާވފަ. ޭގަގއި ކުރާ ކާބޯތަކެތީެގ ިވޔަފާރިއޮ

 

  ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އޮތް ޮގތަށް.   އެ ހަމަ 39ވެސް އޮތް ޮގތަށް ބާްއވަނީ.   39ނޫން. ނޫން، 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ެއއް... އްދާތަށް މާއޭެގ ފަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ތް ހުށަހަޅާފައި ދޯނ، މާއްދާެއއް އިތުރުކުރަން އެބަ އޮއާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އޮ  40އެއީ   އެބަ  މިނިސްޓްރީން  ހެލްތު  ޮގތުަގއި  މާއްދާއެއް  އިތުރުކު ތް ވަނަ  މާއްދާެއއް  ހުށަހަމަރު  އޭގެ ޅާފަށް   .  

  ޭއެގ   ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން()ޮއފް ދައި ކުރާ ކާބޯތަކެތީެގ ިވޔަފާރި.  އަކީ ޭގގަ ރުޚީސުއަރިމަތީ  

 ... މާނުެގ ާގނޫ )ހ(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާއްދާެގ  40 ކާބޯތަވަނަ  ކުރާ  ޭގަގއި  ސުރުޚީއަކީ  އަރިމަތީ  )ހ(ކެތީެގ    ޓަކައި   .ވިޔަފާރި.  ބޭނުމަށް  ާގނޫނުެގ  މި 

ކުޭގގަ  ކާއި  ވިޔަ ރާ  ބުނެފައިކަމަށް  ފާރިބޯތަކެތީެގ  ެއއްެވސް  ކާަވނީ  އެ      މީހުބޯތަކެތީެގ  ދިިވޔަފާރިއެްއ  ރިއުޅޭ  ން 

)ރުކޮށްދިނުފޯ  ތަނެއްަގއި ފަރާތަ.  ށ(މަށެވެ.  ކާބޯތަކުއެއްވެސް  ކުރާ  ޭގަގއި  ވި ން  މި ޔަފާރިކެތީެގ  ވާނީ  ކުރަން  އެއް 

ާގނޫާގނޫނާ މި  ަގވާއިދުަގއި އި  ހަދާ  ދަށުން  މަތިެގތު ޮގވާ  ނުެގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ން  ހޯދުމަށް   ސަންސްލައި  އޮތޯރިޓީ 

ިވޔަފާރިކުރާ  އި ކުރާ ކާބޯތަކެތީެގ  ޭގގަ .  ނ(ބަ އޮތް. )އެނ( ވެސް  )  ،އާނ؟ އޮތްތަެވ. ދެން )ނ( އެއް އެބަ  ފަހުގައެ

ވާން  ރިހަމައް ފުތަޠުންމު ޝަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާވަނަ ބާބު  3ެގ  ަގއި މި ާގނޫނުކެތީ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ ކާބޯތަ

ަގއި ފަދަ ތަނެއް އެ،  މާއިކަ  ވިްއކޭނީ ކޮން ބާވަތެއްެގ ކާބޯތަކެއްޗެއް   ޔަފާރިވި  ޭގަގިއ ކުރާ ކާބޯތަކެތި.  ވެ. )ރ(ވާނެއެ 

ހުންނަރުކަހިސާފުތާ ޮގތުން  ޖެމުެގ  މިންަގނޑުން  ކޮހޭނެ  ބަންދުކޮށް،  ކަމާއި ބައިތަކަކީ    ރައްކާކޮށް  ،ކާބޯތަކެތި 

ޖެވިްއކުމު ޢަމަލުކުރަން  މިންަގނޑުތަަގއި  ވި އެ،  މާއި ކަކޮބައިކަކީ  ހޭ  ތަންތަނުަގއި  ނުކުރެވޭނެ  ފަދަ  ޔަފާރިކުރުމުަގއި 

 .  ޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރަން ވާނެެއވެހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަމާ ުގ ންނުެގ ދަށުންކަން ހިމެނޭ ޮގތުން މި ާގނޫކަ

 

  އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ެއ ނޫން ވެސް ތަ  ރަްއކާތެރިކަން  ޙީކާބޯތަކެތީެގ ޞިއް  .)ހ(  -40 ކާބޯތަކެތީެގ  ޓަކައި ނުވަތަ  ްއ  ތަލުހުލީބެލުމަށް 

ާގނޫނާ މި  ޓަކައި  ަގާވއިދުތަ،  އިކުރުމަށް  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ެއްއޮގތްމި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކާ  މަތިން  ޮގތުެގ  ވާ 

ކުރާ  ތަހުލީލުުމކުރެވޭ ކާބޯތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއި.  ެއވެ. )ށ(ތައް ާގއިމުކުރެވިދާނެޓަރީލުކުރާ ލެބޯ ތަހުލީކާބޯތަކެތި

ކަނޑައަޅާ ފުތަކުަގއި  ޓަރީލެބޯ މިންަގނޑުތައް  ޖެހޭ  އަދި  ރިހަމަވާން  ލެނީ  ހުއްދައެ  ހިންުގމުެގ  ދިނުމުގެ ބޯޓަރީތައް   

ކަޝަރު ހުއްދަ  ، އިޅަ ނޑައަތުތައް  އޮތޯ  ެއ  މަސައްކަތްތެރިރިޓީންނެވެދޫކުރާނީ  ކާބޯތަކެތީެގ  ިމ  .  (ހ) -41 ؛ން. 

ތަކެތި އުފައްދާ މީހުންނާއި، ބުނެފައި އެ ވަނީ ކާބޯކަމަށް    ކަތްތެރިންކާބޯތަކެތީެގ މަސައް  އިށް ޓަކަބޭނުމަނުެގ  ނޫާގ

ވިއްކާ    ނެއް ތަނަށް އުފުލާ މީހުންނާއި،ތި އެއް ތަނުން އަ، ކާބޯތަކެހުންނާއިބަންދުކުރާ މީ  ،އިތައްޔާރުކުރާ މީހުންނާ

ނޫ،  މީހުންނާއި ކާބޯތައެ  ވެސް  ޚިދުމަކެތީން  ދިނު ެގ  ފަރާތްތަތް  އެންމެހާ  ެގންުގޅޭ  ކާބޯތަކެތި  ހިމެނޭ  މުަގއި  އް 
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)ނެވެންތުޮގ ތަންތަކާބޯ.  ށ(.  ޚިދުމަތްދޭ  މަތަކެތީެގ  މަސައްނުަގއި  ކާބޯތަކެތީެގ  ިމ  ސައްކަތްކުރާ  ކަތްތެރިންނަކީ 

އްކާތެރިކަމުެގ  ރަޖެހޭ    ޮގތުން ައޅަން  ޞިއްޙީ،  މިންަގނޑުތަކާއި   ތާހިރުކަމުެގ ސާފުާގނޫނުެގ ދަށުން ކަނޑަައޅާ ާއންމު

މަތި  ފިޔަވަޅުތަކާ  ޮގތުެގ  މަސަެއްއޮގތްާވ  )ނ(ބަްއކަތްކުރާ  ން  ވާނެއެވެ.  ވާން  ކަމުަގއި  ކާބޯތަކެތީެގ  .  އެއް 

ކިބަިއަގިއ  މަސައްކަތްތެރި ސާފު  ރިހަމަވާންފުންެގ  މިންަގނޑުތަޖެހޭ  ުގޅޭ،  ކާއިތާހިރުކަމުެގ  ފަރާތްތަކާ  ޮގތުން  އެ 

އިތުރު   ޖެހޭ  ާގފުރިހަމަވާން  މި  ދަށުނޫޝަރުތުތައް  ވާނެެއވެނުެގ  ބަޔާންކުރަން  ަގވާއިދުަގއި  ހަދާ  މި  ން    ޮގތުން. 

ެގ  ތްތެރިންމަސައްކަ  -1ން ވާނެއެެވ.  ހިމެނެ  ތައް ުގޅޭ އުސޫލުންކަމާަގއި އަންނަނިވި ކަކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކުެގ ތެރޭ

ފުރިހަމަ ޖެހޭ ކިބަިއަގއި  ސާފުތާހި  ވާން  ޮގތުންރުކައާންމު  ޞިއްޙީ  މިންަގނޑުތައްވާން  ފުރިހަމަ  މާއި    -2.  ޖެހޭ 

ސާފުތާހި އާންމު  ެގންުގޅުމުެގ  މަސަްއކަތްތެރި  -3ރުކަން.  ކާބޯތަކެތި  ިގންތީގެ ންކާބޯތަކެތީެގ  އެކި  ތެރެއިން    ެގ 

ޙީ ރިން ހަދަން ޖެހޭ ޞިއްެގ މަސަްއކަތްތެ ބޯތަކެތީ ކާ  -4ސާސީ ތަމްރީނުތައް. ހޭ އަކުރަން ޖެތެރިން ފުރިހަމަމަސައްކަތް

ފިޔަވަޅު  އި  ކުގަ ތަނުވާ ހާލަތްތާހިރުކަމުެގ މިންަގނޑު ފުރިހަމަސާފު،  މާއިކުރުތައް ހެދުން ލާޒިމުއަޕްޗެކް   ،އި ކާޓުތަޓެސް

 .  ޮގތުން  މާ ުގޅޭޅުއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ.  

 

  އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ވިޔަފާރިކުރުން:  ބައި  ވަނަ  3 ބާބު.    5.  ކާބޯތަކެތީެގ  ޚިދުމަތްތީކާބޯތަކެވަނަ  ތަންތަނާެގ  ފަރާތްތައް ދޭ    އި 

ތްދޭ ކޮންމެ ތަނެއް މި ދުމަކާބޯތަކެތީެގ ޚި   . )ހ(  -42  ރަޖިސްޓަރީކުރުން. ؛ހޯދުން  ސުން ސަރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ލައި

ާގނޫނުެގ  އިާގނޫނާ މި  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  މަތިން ދަށުން  ޮގތުެގ  )ވާ  ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީަގއި  .  ށ( 

އެންކާބޯތަކެތީ ޚިދުމަތްދޭ  ާގނޫނާެގ  މި  ފަރާތްތައް  ދަށުެމހާ  ާގނޫނުެގ  މި  ަގ  ންއި  މަތިން ހަދާ  ޮގތުެގ  ވާއިދުަގިއވާ 

 . )ނ(ވާނެެއވެ.  ރަޖިސްޓަރީކުރަން  ރިޓީަގއިއޮތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ    42އެހެންވީމާ،  )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ހާދަ އެްއޮގތޭ.  )ށ(  ،  އެހެންވީމާ، )ހ(

 .)ނ(
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  އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ވަކި  .  )ނ( ކަނޑައަޅާ  ަގާވިއދުަގއި  ާގނޫނުަގއި  މި  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުެގ  ކާބޯތަކެތީެގ  ިވއްކާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

)ރ( ކުރަންވާނެއެެވ.  ރަޖިސްޓަރީ  އޮތީރިޓީަގއި  ކުރިން  ކާބޯތަކެތި  އެހެން .  ބާވަތްތަކެްއެގ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި 

ކާބޯތަ،  އޮތްނަމަވެސް ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ައކުރުެގ  ދިރިއުޅޭ  އެ  މީހުން  މާނައިަގއި  ތަންތަނުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ކެތީެގ 

ގާއިމު ޮގތުން  ވަުގތީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތި  މާރުކޭޓުތަކާިއ،  ތަންތަނާއި،  އުޅަނދުތަކާއި  ކުރެވޭ 

)ބ(ހިމެނެއެވެނު  ސްޓޭންޑްތަކެއް  ނަމަވެސް .  .  އޮތް  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  ޓަކަިއ    ،މި  ބޭނުމަށް  އަކުރުެގ  ެއ 

ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ،  ފަރާތްތަކުެގ މާނަިއަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއިކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ  

ގާއިުމކުރެވޭވަުގތީ  ސްޓޭންޑްތަތަކާއި އުޅަނދުމާރުކޭޓުތަކާިއ،    ޮގތުން  ފަރާތްތަކެއް   ކުަގއި،  ކުރާ  މަސަްއކަތް 

ރަޖިސްޓަރީ.  )ޅ(  ނުހިމެނޭނެއެވެ. ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ފަރާތްތައް  މި  ތަންތަނާއި،  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  ކުރަންޖެހޭ 

.  އެްއޮގތްވާޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީއަށެެވ. )ކ(  ަގާވއިދާ  ެގ ދަށުން ހަދާމި ާގނޫނު  ނީހުށަހަޅާއެދި  ރީ ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަ

ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތްތައް  ތަންތަނާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ގަވާއިދުަގއި  ކާބޯތަކެތީެގ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ކުރެވޭނީ 

ނެުގމަށްފަހުފީ  ންރޭޝަރަޖިސްޓް  ވާބަޔާންކޮށްފައި  ކުރަންޖެހޭ    މި  )އ(.ެއވެ.  ަގއެއް  ރަޖިސްޓަރީ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ 

ކުރުމުަގިއ    އުއެ ތަންތަނުެގ ރަޖިސްޓަރީ އަ،  ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުަގާއއި  އްފަރާތްތަ  ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި

 ތްތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެެއވެ.  ޢަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަމަލު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 . 43މައްދާ އޮތީ. ކުރިއަށް  2  -43

 

  އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ދޫކުރުން.   ާގނޫނުެގ  .  )ހ(  -43ލައިސެންސް  ތަންތަނާއި    42މި  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ  އޮތޯރިޓީަގިއ  އެ  އެ  ،ފަރާތްތައް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  ތަނަކުން  ކާބޯތަކެތީެގ  ން  ދޭ  ފަރާތަކުން 

ދޫ އޮތޯރިޓީން  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނުަގއި  މި  ލައިސެންސް    ކުރާފަށަންވާނީ  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ 

ާގނޫނުެގ  .  )ށ(ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.   ޚިދުމަތްދޭ   42މި  ކާބޯތަކެތީެގ  ކުރާ  ރަޖިސްޓަރީ  ދަށުން  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

ލައިސެންސް ފަރާތްތަކަށް  ކަންކަމާިއ،  ތަންތަނަށާއި،  ރިޢާޔަތްކުރާނެ  ދޫކުރުމުަގއި  ލައިސެންސް  ދޫކުރުމާިއ،   
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ުގޅޭ ެއ ނޫން   ތްތަކާއި، ލައިސެންސް ދޫކުރުމާޢަކުރުމާއި ުގޅޭ ޢިޖުރާ  އުލައިސެންސްެގ މުއްދަތާިއ، ލައިސެންސް އަ

  ޠު ދޫކުރުމުަގއި ޝަރުލައިސެންސް  ވެސް އުސޫލުތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާން ކުރަންވާނެެއވެ.  

ުމަގިއ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  ދޫކުރުކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށާއި ފަރާތްތަކަށް ލައިސެންސް    -44.  ންކަނޑައެޅު

ޝަރު ވަކި  އޮތޯރިޓީއަށް  ޮގތުެގމަތިން  ަގާވއިދުަގއިާވ  )ށ(ޠުހަދާ  ކަނޑަެއޅިދާނެއެެވ.  )ހ(ެގ .  ތަކެއް  މާއްދާެގ  މި 

މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި  .  )ނ(ތަްއ އުނިކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  ޠުދަށުން ކަނޑައަޅާ ޝަރު

އޮތް އެހެން  ެގންނަންވާނީ  ،  ނަަމެވސް  )ށ(  އުނިއިތުރު  ޝަރުތުތަކަށް  ެގނެވޭ  ދޫކުރުުމަގއި  ލައިސެންސް 

 ތަށް ބުރޫ ނާންނާނެ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ. އަބީޠޮލައިސެންސްެގ އާންމު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިއަދަށް ވާވަރަށް ނިމުނީ. އެހެންވީާމ، މިހާ ހިސާބުން މިއަދު  ؟ދޯ  އެހެންވީމާ، ތި ހިސާބުން މިއަދު ހުއްޓާލާނީ  .އޯކޭ

ން އަންާގނެ. ވަރަށްބޮޑަށް  އް ސެކްރެޓޭރިއޭޓު ޚެކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ދެން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތާރީ

 .لسَّالَُم َعلَْيُكمْ وَ އްޔާ. ޝުކުރި

_______________ 


