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 { އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާެގ މެްނބަރު   ހޯރަފުށި؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުންރިޔާސަ

عل  ކޮމިޓީެގ  .  یكم السالم  ސަބް  ދިރާސާކުރާ  ބިލު  ބަ   4ޕެސްޓިސައިޑް  ކުރީގެ އަލުވުން.  އްދަވަނަ    ޅުަގނޑުމެން 

އޮތީ   ނިންމާލިއިރު  ެގނެވިފަވަ  24ބައްދަލުވުން  މަސައްކަތް  ހަމައަށް  މާއްދާއާ  މާއްދާ  25މިހާރު  .  ނަ  އަށް  ވަނަ 

  ވަނަ މާްއދާ.  25 ނުދޭންވީކިޔާލަ . ޝަނެއް އޮތްތޯސަޖެއް، ޓެއްންކޮމެ  މި ހުޅުވާލަނީ ަގނޑުއަޅު

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

އިމްޕޯޓްކުރިއިރު  ނައިރު ހުރި ނުވަތަ  ަގން  ަވނަ މާއްދާ. ޕެސްޓިސައިޑް ަގންނައިރު ނުވަތަ  25  ން:ދުކުރުލުން ބަންއަ

ެގއްލުެމއްެގ ސަބަބުންނަރައިކުރި ކޮންޓެނުންބޭރުމަށް  ރަތަމަ ބަންދުކުފު  ރުތަ އުފެއްދިއިނުވަ ެގ  މި ާގނޫނު ،  ށް ލިބޭ 

އުނިެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އެ ކޮންޓެއިނަރުަގިއ    އިބަޔާންކުރާ ޝަރުތެއް އެ ކޮންޓެއިނަރުގަ   )ހ( ގައި  ވަނަ މާއްދާެގ  24

 )ހ(، )ށ(   ބަންދުކުރެވިދާނޭ. އިޑް އަލުންރި ޕެސްޓިސަހު

 

  ްއކެވުން:ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

 ން.ނޑުމެން ކުރިއަށްދާނަތިއްޔާ އަޅުަގކޮމެންޓެއް ނެ

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ނަމަވެސް ޕެސްޓިސަިއޑެްއ  އި ވީ ކޮށްފަންހެން ބަޔާމިނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ވަ)ށ( ށް ކޮމެންޓެއް އިނީ. )ށ( ަގއި  

  ުގޅޭ ން ބަންދުކުރުމާރުެގ ދަށުން އަލުވަނަ ނަންބަ  4( ެގ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ 29ދުކުރެވޭނީ މި ާގނޫނުެގ އަލުން ބަން

ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޝަ ލައި  މިނިސްޓަރުރުތުތައް  ވަކި  ފަރާތްތަކަށެ ސެންދޫކޮށްފަިއވާ  ލިބިފަިއވާ  އަލިވިދާ    .ވެސެއް 

ކޮމެންޓުަގއިމޯލްޑިވްސް  "ަވނީ  ެގ  ދޫނިސްޓަމި،  ލައިސެންސެއް ރު  ޖައްސާ އެ  "ކުރާ  މާކެއް އި  ފަވާހެން    ކުއެްއޝަން 

   .ހާލާފަޖަ

 

  :ހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން ވާ

 ؟ންކީ ކޮބައިކަންސަބިލުަގއި އެބައިންތޯ އެ ވިދާޅުާވ ލައިސެ
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  ވާހަކަ.  ރާސެއް ދޫކުސެންލައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަފް  އޮ)؟ އޮންނަނީ  ކޮންތާކުތޯ މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގިއ  ދޫކު  ރާކުރެއްވުން( ޝްވަދަ  ލަިއސެމިނިސްޓަރު  ންސް  ރާ 

މާކުތަކެއް  އި  ކިޔާފަ ކޮންތާކުން ޖަހާސުވާލު  ނިމެނީ  ޮގސް  މާކު  ސުވާލު  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އޮތީމަ  ފައި 

   ކަމެއް.

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ާގމާއްދާގަ ވަނަ    29 މި  އޮންނަނީ  މި  ޮގތަކަށްއި  އެހެން  ބަޔާންކޮނޫނުަގއި  ނުވާ  ހިނދަކުށްފައި  ާގނޫނުެގ  ،  ހާ  މި 

ކަމަކުން ކުރެ ކަެމްއ    ވާ ންކޮށްފައިެއްއވެސް ފަރާތަކުން ތިރީަގއި ބަޔާ  ވީރާ ލައިސެންސެއްެގ ދަށުން މެނުކުދަށުން ދޫ

   .ކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ

 

  ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އެބައޮތްެގ  އޭ  އޯކޭ ދޫކުރުމިދެއްތޯ    ދަށުން  ޯއކޭ އެހެންވީަމ، ކުރިއަށް  ން.އަށް ލަިއސެންސް  ،  ނ()  ކުރިއަށް.އާނ 

 )ނ( އޯކޭ.  

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ވަނަ    24ނީ މި ާގނޫނުެގ  އަލުން ބަންދުކުރާއިރު ބަންދުކުރަންވާ   ޕެސްޓިސައިޑެއް  )ހ( ެގ ދަށުން  ެގމި މާއްދާ  .)ނ(

   .ވެްއަގއެ މަނުވާ ކޮންޓެއިނަރެރިހަފުންކުރާ ޝަރުތުތައް އި ބަޔާހ( ގަ )މާއްދާެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ ކުރިއަށް.  ؟ތޯޓެއް ނެތް ދެއްންކޮމެ

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ބެހެ  26 ރައްކާކޮށްފައި  ޕެސްޓިސަިއޑް  މާއްދާ  )ހ(ވަނަ  ތަނެއް.  އްޓުން.  ދިރިއުޅޭ  ނުމީހުން  ޖަަގއި  ނަވާރު  ވަތަ 

ތަނެއް  ކާބޯތަކެތީެގންުގޅޭ  ނުވަތަ  ކާނާ  ަގއި  ޖަނަވާރުެގ  ނުވަތަ  އުފެއްދުންތައް  ތަނެެގ  އެްއވެސް  އްެގންުގޅޭ  ަގއި 

ޅުއްވާފައި ަވނީ  ހަކޮމެންޓެއް ހުށަ  އެ މާއްދާއަށް  .ވެއެ  ބަހައްޓަިއެގން ނުވާނެޓިސައިޑެއް ރައްކާކޮށްފައިފަރާތަކުން ޕެސް



3 

 

އޮ އެންވަޔަމިނިސްޓްރީ  ކޮމެންޓުގައިވަނީމަންޓުންރަ ފް  އިންޮގތަ،  ން.  މާއްދާ  މި  ބައިންދާފަމިހާރު  ހަމަ   ގެ އޭއި  ށް 

އެޑްކޮށްލަތެރެ ސެންޓެން   ރަްއވަނީޕްރޮޕޯޒްކުން  ްއވައަށް  އިތުރަށްެއއް  އަދި  ޖު.  ސެއް  ވަނީ މުއެ  "ލައިަގއި  ހުން މީ، 

 ވާރުެގ ކާނާ ނަދުންތަްއ ނުވަތަ ޖަެގ އުފެއްބޯތަކެތީ ނަވާރު ެގންުގޅޭ ތަނެްއަގއި ނުވަތަ ކާަގއި ނުވަތަ ޖައުޅޭ ތަނެއް ދިރި

ފަރާތަ ެއއްެވސް  ތަނެއްަގއި  ނުވާނެ  ޕެސްޓިސަިއޑު  ކުންެގންުގޅޭ  ބަހައްޓަިއެގން    އަދި   ެއވެ.ރައްކާކޮށްފައި 

ރައްކާ  ހުންނަ  ރާކުޕެސްޓިސައިޑެއް  މިންަގތަންތަނުަގއި  ާގނޫނުެގ  ންޖެހޭ  މި  އުސޫލެްއަގނޑު  އެކުލަވާލާ  އި  ދަށުން 

  ނެ ކަމަށް.ންވާރަކޮށްލާފަިއވަނީ ުއސޫލުގައި ބަޔާންކުލަ އެޑްެއއީ ެއއް ޖުމު  .ެއވެ"ނެބަޔާންކުރަންވާ

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ތުން ވާރިޔާސަ

 ؟ާވއިދު ދެއްތޯަގ ؟ތޯދެއްަގާވއި؟ ލެއްތޯއުސޫ

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

 އިނީ. އި  ަގއުސޫލެއް މީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަން ކިޔު  ނީ.ނަންވާަގާވއިދެއް  އެތި  އެ  އަލުން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ައދި!  ބައްލަވާްއވާލަދެްއވަެއހެންވީމާ،   ... 

އޯކޭ. ައޅުަގނޑުެގ   ؟ތޯދެއްއި  ދަލުކޮށްލާފަތަން ަގާވއިދު ބަ  އިން  ލަ ެއޮގތަށް ހިމަނާނެ އުސޫލުމުވީމަ، އެ ޖުންއެހެ

އެބައޮތްކުޑަކު  ކޮމެންޓެްއ  މީހުކިޔަމުންދިމި    ޑަ  ތަނެއް   ންޔައިރު.  ނުބެހެއްޓޭނެދިރިއުޅޭ  ބުނަނީ.  އޭަގިއ  މިހާރު   މި 

ފުޑުންްގރައު  ތެއްގެ އިމާރާ ބުރީެގ    6ސާލަކަށް  މި އިމާރާތަކަށް.ލޯރ   ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރެކޯޑުަގއި  ފް  )އޮ  ވާނެތޯ  ދަ 

މަ މި  ރާކުރެއްުވން(ޝްވަމެންބަރުން  ބައިންދަނީ.އެހެންވީމަ،  ޮގތަށް  މެންބަރުން ފް  )އޮ  އިން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ 

 އޯކޭ. )ށ(   އިނޭގތޯ.ކުރިއަށްދަނީ ދާފައިން ޮގތަށް ބައިންއެހެންީވމަ،   ރާކުރެްއވުން(ޝްވަމަ

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން ރީދާއި

ަގާވއިދުގަ .  )ށ( ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބަޔާންކޮށްފަމި  ބޭނުއި  ދަނޑުަގއި  މިންވަރެއް  މަދު  މަތިން  ޮގތުެގ  ން ިއވާ 

ޭގެގ  ކުރުމަށް ހުންނަ    ނުވަތަ  ހައްދާފައި  ބޭޯގތިތެރޭަގއި  ފިޔަވަަގސްަގހަށް  ރައްކާކުރުން  ކުރުމަށް  މި ިއ،  ނުން 

ތެރެަގއި  މާއްދާ   ވަނަ  29ާގނޫނުެގ   ލައިސެންސުތަކުެގ  ލައިސެންބުނެފައިވާ  ދޫކުއިން  ފަރާތަކުން ސެްއ  ރެވިފަިއވާ 

ބަހައްޓަ ޕެސްޓިސައި   މެނުވީ ރައްކާކޮށްފައި  ނުވާނެޑެއް  ާމއްދާއަށް ެއވެއިެގން  އެ  މޯލްޑިވްސްއިން    .  އަލިވިދާ 
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އިންނަނީހުށަހަ ކޮެމންޓެއްަގއި  އިންނަ  "ޅުއްވާފައި  މިންވަރެ،  ތަ  "އްމަދު  ހައިލައިންކޮޅުއެ  ިމީއ   ކުރައްވާފަޓްަގއި 

   ވާފަ. ތޯއޭ ޖައްސަ ކިހާވަރެއް

 

 ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވިދާޅުދެ އެ  ކުރަމާތޯ  ން،  ެއސިއުމް  ޮގތަށް  އެިވ  މިންވަރު    ަގާވއިދުަގިއ  ކަމަމަދު  ކުރާނެ  އެ  ނޫނީ  ށް.ޑިފައިން   

ެގނެވިދާނެތޯަގއި އެ  ާވއިދުަގ ޮގތަށް ސެންޓެންސް  ދޭހަވާ  ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  މިންވަރު  ާގނޫނުެގ  ؟މަދު  އެ 

ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ،  މަދު  އިވާ ޮގތުެގ މަތިންގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ  ދަށުން ހަދާ  ދަ ފް  )އޮ  ...މި ާގނޫނުެގ ދަށުން 

މަ މެންބަރުން  ބަލަނީ  ައޅުަގނޑު  (ރާކުރެްއވުންޝްވަ ރެކޯޑުަގއި  މި  ހަމަ  އިޓީއެއް ނުލުން  ެއއްެވސް އެމްބިގު   ،ެވސް 

ބޭނުއަޅުަގނ  ެވސް  ާގނޫނު މަކީޑުެގ  މި  ަގވާއި.  ހަދާ  ދަށުން  ޮގދު ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މަތިންަގިއ  މިހާތުެގ  ރު . 

މިހެން.   އެއްޮގތަކީ ނޑު  އަޅުަގއެްއޮގތަކީ  އަރާ  ގޭ ،  ހިތަށް  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ތެރޭަގއި  ދަނޑުަގއި  ޯގތި  ޭގ 

ހު މި  ހައްދާފައި  ބޭނުންކުރުމަށް  ަގސްަގހަށް  ހަދާ  ންނަ  ދަށުން  ބަޔާންކޮށްފަާގނޫނުެގ  މިންވަރެްއ  ގަވާއިދުަގއި  ިއވާ 

ފިށްފައި  ރައްކާކޮ ޖުމު  ޔަވާ.ބެހެއްޓުން  އިނޭގތޯ.އެ  މެދުތެރެއަށް  ެގންނަނީ  މި  މިހާރު  ަގސްަގ  ލަ  ހަށް  މިހާރު 

ާވ ޮގތަކީ ިމ  މިހާރު  ،  ށްރައްކާކޮ   ންވަރެއްބަޔާންކޮށްފައިާވ މިއިދުަގިއ  ދާ ަގވާ ދަށުން ހަނޫނުެގ  މި ާގ  ބޭނުންކުރުމަށް

ންނަނީ  ދެން މި އިއިނީ މީތި އެކްސްކްލޫޑްކޮށްފަ.    ށްފަިއވާ ޮގތުެގ މަތިން،ދުަގއި ބަޔާންކޮހަދާ ަގާވއިާގނޫނުެގ ދަށުން  

ފިޔަވާ.   ބަދަމަދުމިންވަރެއް  ބުޭއެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ަގާވއިލުަގއި  އެ  ކަނަނީ  ފިޔަާވ. ނ ދުަގއި  މިންވަރެއް  ޑައަޅާ 

މިންވަރު' އި  .ލަނީކަނޑާ'  މަދު  މަދު  ހައު  މަދަކީ  މަދުއިނޭގތޯ  ިގނަ  .ޒް  އިޒް  ިގނަ  ން ަގާވއިދު ؟ކޭތޯކީ،  ހައު 

ކަނ ަގވާއިދުަގއި  އެހެކަނޑައަޅާނީ.  ދަނޑުަގިއ  ންވީމަ،  ޑައަޅާނީ.  ޕްރޮޕޯޒްކުރަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  މިޮގތަށް 

ޖުމްބޭނު އެތަނުން.ންކުރުމަށް  ފަށާނީ  ހުންނަ    ލަ  ހައްދާފައި  ޯގތިތެރޭަގއި  ޭގޭގ  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ދަނޑުަގއި 

ބޭނުން ަގާވއިދުަގސްަގހަށް  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  މިންވަރެއް ކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޕެސްޓިސަިއޑް  ެގ  ަގއި 

  ؟ކުލިއަރ ، ފިޔަވާންއްޓުއި ބެހެރައްކާކޮށްފަ 

 

 ހު( ތުކޮޅަކަށްފަުގ)ވަ
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ިމންވަރަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  އިާގނޫނުެގ  ރަްއކާކުރާނަމަ   ތުރަށްވުރެ  ޕެސްޓިސައިޑް 

އް،  އްދުތަޙަ ޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރައްދުތައް ހިމާޙަޅޭ ސަރަދިރިއު  ހޮސްޕިޓަލްތައް، ސްކޫލުތައް، ފިހާރަތައް، ބައިބޯ އާބާދީ

ކައިރީ ނު ޮގނޑުދޮށްތައް  ޕެސްޓިސަިއޑް  ވަތަ  ބަހަްއޓަިއެގުގދަން  ރައްކާކުރާަގއި  ނުވާނެތައް  އެްއވެސް  .  ެއވެން 

ނެތް.ކޮމެ ޕެސްޓިސައި.  )ރ(  ންޓެއް  ހަމަވެފައިވާ  ހުމުއްދަތު  ބޭނުންކޮށްފައި  ކޮންޓެއިނަޑަށް  ކާއި  ތަރުންނަ 

ންކޮށްފަިއާވ  ގަވާއިދުަގއި ބަޔާށުން ހަދާ  ކުރަންވާނީ މި ާގނޫނުެގ ދަނަްއތާލެވެންދެން ރައްކާ  ފައިވާ ތަކެތިޣައްޔަރުވެތަ

މަތިން އެބައިން  ވެނެޮގތުެގ  މާއްދާއަށް  އެ  ކޮމެންޓުަގއިލި އަ  އި،ހުށަހަޅާފަ  ންޓެއްކޮމެ.  މޯލްޑިްވސްއިން.  ވަނީ    ވިދާ 

  ތަކާއި އެ ފަރާތްންސް ާގނޫނުަގ. ދެން، ޑިފެހަމަޖެއްސުން މުހިންމުޒާމު   ޮގތަށް އިންތިރަށްރަށުަގއި މިކަން ކުރެވޭނެ "

ނައްތާލެވޭނެހަވާލުކު ކޮމެރުމުން  ދެ  އޮވޭ.  ކަމަށް  ލިޔެލާފަ  އެ އި  ންޓެްއ  ކޮއެބައިން.  އިންނަނީ  ްއ  މެންޓެއްަގއި 

  ރެވޭނެ ކަމަށް.ކަން ކުރަށުން މިރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ިއދެއް ހަދާނެ ވާހަކަ.ަގވާ އެކަމަކު މީަގ މި ބުނަނީ

 

 ށްފަހު( ޅަކަުގތުކޮވަ)
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ާގނޫނަށް  .  )ބ( ތަންތަނާމަލުކުޢަމި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ފަށާއިރު  ހުރި    ރަން  ކައިރީަގއި 

ށް ތެރޭަގއި އެހެން ތަނަކަކުރަން ފަށާތާ އެއް އަހަރު ދުވަހުެގ  ނަށް އަމަލުރަްއކާކުރާ ތަންތަން މި ާގނޫޕެސްޓިސައިޑު  

އަދި  ، "މެންޓުަގއި ވަނީނަ ކޮސިލު އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައި އިންޮގއިދޫ ކައުން  . އެ ާމއްދާއަށްެއވެވާނެބަދަލުކުރަން

އިނޭގ ޕެސްޓިސައިޑުކަން  ހުންނަންވާނީ  ތަކެތި  ކުރެ  އެފަދަ  ލޭބަލް  ޖުމު  .ވެ"ވިފައެޮގތަށް  އެ ެއ  އެޑްކޮށްލަން  ލަ 

މެފް  )އޮ  މާއްދާއަށް. ރެކޯޑުަގއި  މަދަ  ެއއްއަނެއްތަ  އެއްތަނުން  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަންބަރުން  ެގންދިއުން.  ެވސް  ނަށް 

ޒަރީ  އެއްއުޅަނދެްއެގ  ޕެސްޓިސައިޑު  ެގންދާއިރުއާއިން  ތަނަށް  އަނެއް  އު،  ތަނުން  ޕެސްޓިސައިޑުެގއެ    ޅަނދެއްަގއި 

ކާބޯތައި ޖަނަޖަ،  ކެތި ތުރުން  ނުވަތަ  ކާނާ  ާގނޫނަާވރުެގ  މި  އުފުލާނަމަ  ދަވާރު  ހަނުެގ  ަގާވއިދުށުން  ަގިއ  ދާ 

އުންކޮބަޔާ އެ  މަތިން  ޮގތުެގ  ކާބޯަގއި  ޅަނދު ށްފަިއވާ  ޖަތަހިމެނޭ  ޖަނަވާރަކެތި  ނުވަތަ  ކާނާ  ށް  ނަވާރުެގ 

ޕެސްޓިސައިޑު ެއއްތަނުން އަނެްއ  ަގއި  އް ޅަނދެފަދަ ޮގތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ެއއް އުނުފޯރާ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ އަސަރު

ެގންދެވިދާނެ އެބައި  .ެއވެތަނަށް  މާއްދާއަށް  ކޮމެންޓް.ެއ  ދެ  މޯލްޑިްވސް  27  ން  އަލިވިދާ  މާއްދާ.  ެގ  ވަނަ 

ރަނަގޅުކޮށްލާފަ ،  ވަނީ  ކޮމެންޓެއްަގއި މިސްޓޭކެއް  އިމްލާ  އޯކޭ.  އި  ެއީއ  އިޓްސް  ސޯ  ކޮމެންޓެއް.  އިން 
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އިޝް  މާއްދާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   އިޝްތިހާރުކު  ހާރުކުރުން.ތިޕެސްޓިސައިޑް  ެއްއވެސް  ޕެސްޓިސައިޑެއް  ރުމުަގއި 

ކަމަކުފަރާތަކު އަންނަނިވި  ނުވާނެން  ކޮށްެގން  ކަމެއް  ކުރެ  ދީފައިވާ  1  .އެވެން  ހުއްދަ  ެގ  ޕެސްޓިސަިއޑު. 

އި ޕެސްޓިސަިއޑެއް  ނުވާ  ހިމެނިފައި  ދީފައިވާ  .  2ޝްތިހާރުކުރުން.  ރަޖިސްޓްރީަގއި  ެގ  ޕެސްޓިސައިޑު ހުއްދަ 

ބޭ  ރަޖިސްޓްރީަގއި  ކުރެވޭޕެސްޓިސައިޑު  ކަމަނުން  ބޭނެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ބޭނުށް  އެހެން  ފިޔަވާ  ށް ނުމަކަން 

 ކުރުން. ހާރުތިއް ިއޝްޕެސްޓިސައިޑެ 

 

 ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާއްދަ   ވަނަ  28  ވުން(ރެއްރާކުޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް  )އޮ  ނަވަން އުޅުނު ވާހަކަ.ޑު ހަމަ ދަންއަޅުަގނ 

ތިއެްއކޮށް މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ުއވާލަން  ެއޮގތަހުށަހެޅުއްވީ.      އެދެން،  އިއުތިރާބޭފު  ހެންށް  ޟެއް ޅުން 

މި ާގނޫނުން ނަާގނީ.    4،  3،  2،  1އެ މާއްދާ )ހ( އިން )ހ( ެގ    ޏާ ައޅުަގނޑު ިމ ަގބޫލުކުރަނީނުކުރައްވަން

ެމންބަރުން  ފް  )އޮ ރެކޯޑުަގއި  ސުރު  ރާކުރެްއުވން(ޝްވަމަދަ  ޕެސްޓިސައިޑު  ޚީމަތީ  ޖަހަމާތޯ  އަކަށް 

   ރުން.އިޝްތިހާރުނުކު

  

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

   ތިހާރުކުރުން މަނާވުން.ޝްއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިޝްތިހާރުކުރުުމެގ  ޕެސްޓިސައިޑެއް؟ ހެން ޖަހަމާތޯމި  ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި ެމންބަރުން މަފް  )އޮއޯކޭ.  

ކޮށްެގން  ެވސްެއއްޮގތުން   ރާއްޖޭަގއި  ކަމެއް  އެްއވެސް  ނުވާނެފަރާތަކުން  މެންބަރުން   ފް)އޮ.  ެއވެ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ 

އެހެންއުހުނ  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަމަ ދެއްތޯ  .  މަފް  އޮ) ؟އުނދަޫގވާނެ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި    ރާކުރެއްވުން(ޝްވަދަ 

އިޝް ސުރުޚީއަމަނާވުން    ހާރުކުރުންތިއެކަމަކު  އެހެންވެއްޖެއްމި  މިހާރު.  ބުނަންޖެހޭނީ  ކީ  ައޅުަގނޑުމެން  ޔާ 

ދަ  ފް  )އޮ  އާދެ!ތިހާރުކުރުމުެގ ޮގތުން ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ެއއްެވސް ކަެމއް ކޮށްެގން ނުވާނޭ.  ޕެސްޓިސައިޑެއް އިޝް

މަ މެންބަރުން  ރާއްޖޭަގއި ޕެސް   ރާކުރެއްވުން(ޝްވަރެކޯޑުަގއި  ރާއްޖޭަގއި  .  ނޭގއި،  ޓިސަިއޑެއް  ޕެސްޓިސައިޑެއް 

ެއއްއިޝްތިހާރުކުރު ޮގތުން  ކޮމުެގ  ކަމެއް  ެއއްވެސް  ފަރާތަކުން  ނުވާވެސް  މިހާރު ޗޭ  ރމޭޖަނޭ.  ށްެގން  މި    ންޖެއް 
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ެއއްވެސް    އް ރާއްޖޭަގއި އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ ޮގތުންޕެސްޓިސައިޑެ   !ްއޗޭޑުައއްސަވަ އަ ؛އަދި ޕެސްޓި   ޭގތޯ.ެގނައީ އިނ

   އޭ.އް ކޮށްެގން ނުވާނެްއވެސް ކަމެރާތަކުން އެފަ

  

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ލައިސެ  6 ބާބު.  ދޫކުރުން.ވަނަ  ހުއްދަ  ދޫކުރުން    ންސާިއ  މާްއދާ  29ލައިސެންސް  )ހ(ވަނަ  ާގނޫނު.  ެގ  ަގއި  މި 

 ވީ އެއްެވސް ންސެްއެގ ދަށުން މެނުކޮށްފަިއ ނުވާ ހިނދަކު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސެއެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާން

ތިރީ ބަޔާންކޮށްފައިފަރާތަކުން  ކުރެ ކަމެއްަގއި  އުފެއްދުން.  1  .ެއވެކޮށްެގން ނުވާނެ  ވާ ކަމުން  ޕެސްޓިސައިޑު   .2  .

.  )ށ( ދުކުރުން.  . ައލުން ބަނ4ް. ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކުން.  3ކުރުން.  ކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓްކުރުން ނުވަތަ އެޕެސްޓިސައިޑު

ބަޔާންކޮ ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  ލައިސެށްފަމި  ޮގތާއިއިވާ  ހުށަހަޅާނެ  އެދި  ޝަރުތުތަކާއިސެލައި   ،ންސަށް    ، ންސުެގ 

 ބޯޑުން ހަދާ  ނެ ޮގތް މި ާގނޫނުެގ ދަށުންންސް ދޫކުރާލައިސެ  ،ތައްތްޢަސެންސު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ އިޖުރާލައި

  ؟އްތޯށް ދެ. އެތަން ބަދަލުކޮށްލާނީ މިނިސްޓްރީއަެއވެވާނެަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބޯޑުން ކަނޑާލީމަ ރަނަގޅުވާނެ.

 

 ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮ

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ލައިސެންސު ދޫކުރެވޭ  ދަށުން  ެއއްާގނޫނުެގ  އަހަރަކު  ރަޖިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި   ތަކުެގ  ބޯޑުެގ    ފަހަރު 

ޔުނިޓަ  ޑާޕެސްޓިސައި ބޯބެހޭ  ހުށަހަށް  ބޯޑުންމިހާ  . ވެއެޅަންވާނެޑުން  މެންބަރުން ފް  )އޮ...  ރު  ރެކޯޑުަގއި  ދަ 

ކަށް  ަގއި އެހެން ޮގތަ. އެހެން ާގނޫނެއްއުސޫލު  ޞަމުެގ ޚާއްރުމާއި އެކްސްޕޯޓްކުޓްކުރު. އިްމޕ30ޯ  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަމަ

ވީނަމަ ާގނޫބަޔާންކޮށްފައި  މި  ދަށުވެސް  ދިެވހިރާނުެގ  ޕެސްޓިސަިއޑެްއ  އްޖެން  ބާަވތެއްެގ  ެއއްެވސް  އަށް 

ޅާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަަމާވ  ޑައަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ކަނ އަދި އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނީ  އިމްޕޯޓްކުރެވޭނީ

  ށްފަހު()ވަުގތުކޮޅަކަ  .ވެއް ލިބިެގންނެލައިސެންސެ   ން ދޫކުރާެގ ދަށުން ބޯޑުވަނަ މާއްދާ   29ނުެގ  ާގނޫ  މިށް  ފަރާތްތަކަ

  ވެރިވާ ކުއްލި ހާލަތަކާ އި ވީނަމަވެސް މެދުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ)ހ( މި ާގނޫނުަގއި އެހެން ޮގ  31  .އިތުރު ހުއްދަތައް

ކުރުމަށްޓަުގޅިެގން ކުރަންޖެހޭ  ޓަކާޕެސްތެއްެގ ޕެސްޓިސައިޑެްއ  ބާވަ  ންނަފެ  ށްތަ އަލަވަެގން ނުޅި ުގ  ކައި  ކަންކަން 

ބާވަތެްއެގ ވަކި  ުގޕެސްޓަ  ނުވަތަ  ވަުގތީކާއި  ނެތުމުެގ  ލިބެން  ބާޒާރުަގއި  ޕެސްޓިސަިއޑު  ލަެއްއ  މައްސަ  ޅޭ 
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ރަޖިސްޓަޑުެގބޯ  ޓަކައި  ރުމަށްއްލުކުޙަ ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ހުއްދަދީފައިވާ  މަޝްވަރާާއއެކު  ނުހިމެ   ނޭ ރީަގއި 

އް ދޫކުރުމުެގ ބާރު ބޯޑަށް  ލަފަޔާއެކު ަވުގތީ ހުއްދައެ މަށް މިނިސްޓަރުެގ  ޕެސްޓިސައިޑެއް އިމްޕޯޓްކުރުަމށާއި ބޭނުންކުރު

 . ވެއެލިބިެގންވެ 

 

  ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . ދަމާ މީެގ ތެރެއަށް..ަވއް ެވސް މްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖު

 

 ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮ

 

  : މޭޒުން ިއއްެވވުންއިދާރީ

ާގނޫނުެގ   މި  ޓަކައި  ދިރާސާކުރުމަށް  ކަެމއް  ވަކި  ހުއްދަދީފަިއާވ    18)ށ(.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ރަޖިސްޓަޕެ ހުއްދަެއްއ ސްޓިސައިޑުެގ  ަވުގތީ  ބޭނުންކުރުމުެގ  ނުވަތަ  އިމްޕޯޓުކުރުމުެގ  ބާވަތެއް  ނުހިމެނޭ  ރީަގއި 

ލަފަޔާ ލިބިެގންވެއެ،  އެކުމިނިސްޓަރުެގ  ބޯޑަށް  ބާރު  ދޫކުރުމުެގ  ފަރާތްތަކަށް  ށްފަހު(.  )ވަުގތުކޮޅަކަ  ވެ.ދިރާސާކުރާ 

ހުއްދައެ ވަުގތީ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  ައދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ދެވޭ   އް)ނ(.  ލިޔުމުން  ފަރާތްތަކަށް  ދޫކުރެވިފަިއވާ 

ަވުގތަކު ކޮންމެ  ކުރުމުެގ  ނޯޓިހަކުން  ކަންކަން  އަންނަނިވި  މިނިސްޓަރަށް  ބާރު    ވެސް  ލިބިެގންވެެއވެ.  ބޯޑަށް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ެގނެސް ނުވަތަ  އި  އްދަިއގަ ހު   އެ  -2ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން.    -1ންެވއެވެ.  ލިބިެގ

ޝަރުތު އިތުރު  ނުވަތަ  ބާޠިލުކޮށް  ޝަރުތެއް  ަގިއ    އެއިން  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ރ(.  ކަނޑައެޅުން. 

ހުށަހަޅާނެޮގތާއި   ަވުގތީ  ފަިއވާބަޔާންކޮށް އެދި  ޝަރުތުތަކާއި  ، ހުްއދައަށް  ުގޅޭ  ދޫކުރުހުއްދަ،  ހުއްދަދޫކުރެވޭނެ  މާ 

ަގާވއިދުަގިއ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.   ާގނޫނުެގ ދަށުން ބޯޑުން ހަދާ  ވަނަ    22އިޖުރާޢަތްތައް މި 

ވަނަ    29. މި ާގނޫނުެގ  32ކުެގ ކިބައިަގ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް  މާއްދާ. ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަ

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް މި  އި  ާވ ލައިންސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ކިބަިއގަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި

ބޯޑު ދަށުން  ހަދާ  ާގނޫނުެގ  ދޫކުރުމާލައިން  ހިމަނަންވާނެއެވެ   ސަންސް  ަގާވއިދުަގއި  ލައިންސަންބެހޭ  ބަދަލު   ސަށް. 

ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ފް  )އޮ  އިސަންސް...،މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ލަ)ހ(.    -33ނުވަތަ  ބާޠިލުކުރުން    އުންެގނަ

ބާޠިލުކުރުންލައިސަންސަ  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަމަ ނުވަތަ  ބަދަލުެގނައުން  މި ށް  ދަށުންާގ  .  ލައިސަންސް   ނޫނެުގ 

ސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ލައިސަންސްެގ ޝަރުތުތަކާ  ނުވަތަ ލައިދޫކުރެވުނުއިރު ހުރި ޙާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ  

ރީއަށް ެގންނަ  ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަދީފައިވާ ޕެސްޓިސަިއޑުެގ ރަޖިސްޓަ  18ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ާގނޫނުެގ  ޚިލާފު

ުގޅިެގން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލަިއސަންސްތަކަށް ބަދަލުެގނައުުމެގ ނުވަތަ  ލައިސަންންސް  އުނިއިތުރަކާ 



9 

 

ލިބިެގ ިމނިސްޓަރަށް  އިޚްތިޔާރު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ބާޠިލުކުރުމުެގ  )ހ(ަގއި    ންެވެއވެ.  މާއްދާެގ  މި  )ށ(. 

ށް ބަދަލުެގނައުމުަގއި ނުވަތަ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުަގިއ  ލަތެއް މެދުވެރިެވެގން ލައިސަންސަންސަހާބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ަގވާއިޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަ ދުަގއި ހިމަންވާނެެއވެ.  ތްތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާ ބެހޭ 

ބެލެހެއްޓުން ާގނޫނުެގ    34  :ރިކޯޑު  މި  ލައިސަން  29)ހ(.  ދަށުން  މާއްދާެގ  އެ ވަނަ  ފަރާތްތަކުން  ދޫކުރާ  ސް 

މުޢާމަލާފަރާތްތަ ެއންމެހައި  ކުރާ  ދަށުން  ލައިސަންސްެގ  ދޫކުރެވިފަިއވާ  ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ. ކަށް  ރިކޯޑު  ތްތަކުެގ 

ދަ  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި  ދޫކޮށް)ށ(.  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ތެރޭަގއި  ރިކޯޑުެގ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ލައިސަންށުން  ސްެގ  ފައިވާ 

ިއ  ދަށުން އުފައްދާ ނުވަތަ އިމްޕޯޓުކުރާ ނުވަތަ ެއކްސްޕޯޓުކުރާ އަލުން ބަންދުކުރާ ނުވަތަ ިވްއކާ ޕެސްޓިސަިއޑުެގ ނަމާ

އައާން މާއްދާ  ހަރަކާތްތެރި  ނަން  ބޭނުންކުރާ  ފޯމިއުލޭޝަމުކޮށް  ޕްސްޓި ދި  އެ  ބަންދުކުރުމަށް   ސައިޑެއްން 

މި  އިތުރުން  އަދަދުެގ  ަގނެފަިއވާ  ނުވަތަ  ވިްއކާފަިއވާ  ނުވަތަ  އުފައްދާފަިއވާ  ބާަވތާއި  ތަކެތީެގ  ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

ދަށުން އެ  ހަދާ  ާގނޫނުެގ  ބަޔާންކުރާ  އެަގާވިއދުަގއި  ނިމުނީ  ެއ  ބާބު  އެ  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު    ހެނިހެން 

ހަދާ ަގާވއިދުތަކާ ެއއްޮގތްވާ    . މި ާގނޫނާއި މި ަގނޫނުެގ ދަށުނ35ްބަލާ ފާސްކުރުން.    . )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ބުންހިސާ

އިމްޕޯޓުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް  ޮގތުން،  ބެލުމުެގ  ޢަމަލުކުރޭތޯ  ބަންދުކުރާ،  ،  ެއކްސްޕޯޓުކުރާ ،  ޮގތުެގމަތިން  އުފައްދާ، 

ރައްކާކުރާ ލޭބަލްކުރާ،  ބަންދުކުރާ،  ބޭނުންކުރާ  ، އަލުން  ޮގތާއި   ނައްތާލާ، ިވއްކާ،  ިއޝްތިހާރުކުރާ  ެއ    ،ނުވަތަ 

ފާސްކުރަންވާނެެއވެ. ބަލައި  މިނިސްޓްރީން  ތަންތަން  މާއްދާ.    36)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.    މަސައްކަތްކުރާ  ވަނަ 

ތްތަްއކުރާ ޮގތާއި، އެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަ ވަނަ މާއްދާަގއި  35ނޫނުެގ  ާގރުން. މި  ޕެސްޓިސައިޑު އިންސްޕެކްޓުކު

ބަލައި  ތައް އްކަތްމަސަ ތަންތަން  މުޕެސްޓިސައިޑާފާސްކުރުމަށް  ކުރާ  ޔުނިޓުެގ  ބެހޭ  އެހެން ވަ  ނުވަތަ  ްއޒިފަކު 

ކައުން ރަށު  ނުވަތަ  އިދާރާެއްއެގ  ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  މުމިނިސްޓްރީއެްއެގ    ޕެސްޓިސައިޑު   ފަކުްއޒިވަސިލެއްެގ 

ށް ލިބިެގންެވެއވެ. އެ މާްއދާއަށް އެބައިން ކޮމެންޓެއް.  މިނިސްޓަރަ  ެގ ބާރުޑައެޅުމު ަގއި ކަނެގ ޮގތުއިންސްޕެކްޓަރުން 

އިންސްޕެކްޓުކުރާނެ  ، "ވަނީ  އިެއއީ ހައްދުންމަތީ ަގމު ކައުންސިލުެގ އިދާރާ. ކޮމެންޓުަގ،  އިންސްޕެކްޓުކުރާނެ މީހަކު

މައްޗަމީހަކު މިނިސްޓަރުެގ  ކަނޑައެޅުމަށް  ފެންނަކަމު  ލާޒިުމކުރަން  މި  އި"  ަގށް  މިހާރު  އިންނަނީ.  މި  ކޮމެންޓުަގ 

ފް )އޮ  އި.ލައިކް އޮޕްޝަނަލް ކަހަލަ ޮގތަކަށް ޑްރާފްޓްގަ   ،މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ  އިންނަނީ ކަނޑަެއޅުމުެގ ބާރު

  ކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު އްޔަނުޢަން  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށު  36މި ާގނޫނުެގ    ރާކުރެއްވުން(ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަ 

ލިބިެގންެވެއވެ  ޕެކްޓަރުންނަށްއިންސް ބާރު  ކުރުމުެގ  ކަންކަން  ލައިސަންސް    -1.  އަންނަނވި  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

މި   ފަރާތްތަކުން  ޮގތުެގމަތީން  ާގދޫކުރެވިފަިއވާ  އެްއޮގތްވާ  ަގާވއިދުތަކާިއ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ނޫނާއި 

އިބެލު  ލުކުރެވޭޮގތޯޢަމަ ޕެސްޓިސައިޑު  ޮގތުން  އުމުެގ  އެކްސްޕޯޓުކުރާ  އަލުން    ،ބަންދުކުރާ  ،ފަްއދާމްޕޯޓުކުރާ 

ބޭނުންކުރާ،  ރައް   ،ލޭބަލްކުރާ  ،ބަންދުކުރާ ވިްއކާ،  ބަލާ   ނައްތާލާކާކުރާ،  ތަންތަން  މަސައްކަތްކުރާ  އެ  ޮގތާއި 

ރިކޯޑުތަކާއި،  ާގމި  .  2ފާސްކުރުން.   ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ދަށުން  ލިާގމި  ނޫނުެގ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ބިެގން ނޫނުެގ 
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އެއްވެސް ފަރާތެއްެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި  .  3.  ތަކެތީެގ ކޮޕީ ހެދުން  ުގޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި، އެހިންާގ މުޢާމަލާތްތަކާ

ން. ލުކުރުލީހުތަކެތި ތަ  އެ  ،ސާމްޕަލް ނަަގއި   ހުރި ޕެސްޓިސައިޑް ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑްކަމަށް ބެލެވޭ ބާަވތުެގ ތަކެތީެގ

އް ހިންާގފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންަގމުންދާކަމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެްއެގ  އެއްެވސް ޢަމަލެނޫނާ ޚިލާފަށް  ާގމި  .  4

އިންސްޕެކްޓަރަށް   ބިނާކޮށް  ހިންުގމަށް ަގމައްޗަށް  ޢަމަލެއް  އެ  ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

އާލަ ޕެސްޓިސަބޭނުންކުރަމުންދާ  ނުވަތަ    ،އިޑް ތް،  ރިކޯޑު  ހިފެހެއްޓުލިޔެކިޔުން،  ތަކެތި  މި  .  5ން.  އެހެނިހެން 

ނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްއވެސް ކަމެއް ކުރާކަމަށް ާގއިސަންސް ހޯދުމަކާނުލައި، މި  ނޫނުެގ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ލަ ާގ

އިންސްޕެކްޓަރަށް   ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މި  ބޫލުކުރެވޭަގއެކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެއްެގ  ނުަވތަ   ވަނަ  52ނޫނުެގ  ާގނަމަ، 

މައްސަލަެއއް ބެލުމުެގޮގތުން    ށަހަޅައިފިނަމަ،އްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އެްއވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ މަްއސަލައެއް ހުމާ

ޚިލާފުާގ ފަރާތުނޫނާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ތަން  ވިކަމަށް  އެހެން  ފިޔަވަިއ  ތަން  ބޭނުންކުރާ  ބަލައި ދިރިއުޅުަމށް  ންތަން 

ނަމަވެސް،    މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީން. )ށ(.  އް ހޯދުއަދި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަ   ،ފާސްކުރުން

ޕެސް މެނުވީ،  ދަށުން  އަމުރެއްެގ  އިންސްޕެކްޓަރަކުކޯޓު  އެތާނަގިއ    މީހުން   ޓިސައިޑް  ތަނަކަށް،  އެއްެވސް  ދިރިއުޅޭ 

 ވެ. )ނ(.  ވަދެެގން ނުވާނެއެ ދިރިއުޅޭ މީހުންެގ ހުއްދަނެތި

 

 ން: ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއްކެވު

 އިހަށް މަޑުކޮށްލަްއޗޭ މިހިސާބަށް. 

 

 ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮ

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

އި، އެ ާމްއދާެގ ދަށުން ޕެސްޓިސައިޑް  ޔާ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާރުތަކުެގ ބޭނުން ހިފުމުަގއްދާގެ މި މާ)ނ(.  

ލިޔެކިޔުންއި ހޯދާ  ތަކެްއޗާމެންސްޕެކްޓަރުން  އެހެނިހެން  އިޖުރާތަކާއި  ޮގތެުގ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ބަޔާންކުރާ ޢަދު  ތު 

އެވެ.  އެކުލަވާލަންވާނެ ބޯޑުން  މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި    3ފަށާތާ    ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންާގއޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލްެއއް ިމ  

 މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 ެގ )ނ( ނިމުނީ އިނޭގތޯ. )ރ(.    37  ކޭއޯ
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 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

އިން )ރ(.   ޕެސްޓިސައިޑް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އަދާ މި  ޒިންމާ  ޮގތުން  ކުރަސްޕެކްޓަރުންެގ  ނޫނާ ާގމުންދާ 

ލިބޭ   ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  ސަބަބުން  ޢަމަލެއްެގ  ކުރާ  އުފުލާއެްއޮގތަށް  ސަރުކާރުން  ޒިންމާ  ކަށް  ެގއްލުމުެގ 

 ވެ. ނުޖެހޭނެއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މުހި އައްސަ ންވަރަށް  ކަނުލާ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  މާއްދާތަކެއް.  މީަގމު  މިހާރު  އިނޭގތޯ،  ކީކޭ.  އި  ަވއްޗޭ  ބުނަނީ  މި 

 )ރ(. އަދިެއއްފަހަރު ކިޔާބަލަ އާޝިއާ  

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ނޫނާ އެްއޮގތަށް ކުރާ  ާގޮގތުން،  އިންސްޕެކްޓަރުންެގ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ   މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޕެސްޓިސައިޑް 

 ވެ.ޒިންމާ ސަރުކާރުން އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެ  ްއެގލިބޭ ެގއްލުމެ ކަށްޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން އެްއވެސް ފަރާތަ

 

 ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ )ބ(.  
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)ހ)ބ(.   މާއްދާެގ  ޕެމި  ދަށުން  ެގ  ފަރާތްތަކުން (  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ކަމަކާމެދު  ކުރާ  އިންސްޕެކްޓަރަކު  ސްޓިސައިޑް 

. ވެބޯޑަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެބަލައިދިނުމަށް އެދި    ވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ މަްއސަލަދު   10ތާ ިގނަވެެގން  އެކަމެއް ހިނާގ

މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން  .  )ޅ(  ތުކޮޅަކަށްފަހު(.ޅަންޖެހޭނެއޭ އެވެސް ދޯ! )ވަުގހުށަހަ  ރީއަށްމިނިސްޓްއިޓްސް  ،  ސޯ

ހުށަހަޅާނެ ޮގތާިއ،   އެއްމައްސަލަބޯޑަށް  ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްޓަރަކު ކުރާ ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަނު 

މި   ޮގތް  އަޅާނެ  ފިޔަވަޅު  ބަލައި  މައްސަލަތައް  ދަށުން  ާގހުށަހަޅާ  ަގާވއިދުަގިއ  ބޯޑުން  ނޫނުެގ  ހަދާ 

 ވެ.  ޔާންކުރަންވާނެއެ ބަ

 

 ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މިހާރުއް ައޅުަގނޑުމެން  ޑްރާފްޓްކޮށްދެްއވާފައަސްލު  ކުލޯޒެްއ  އަދި  އެްއޗެްއ    އި ސުރެން  މިހުރިހާ  ބަިއންދަވާ 

މިނިސްޓަރަށް އިޚްތިޔާރު ދީފަ ކްލޫޒެއް ރަނަގޅު ތަނަށް ކުރުމަށް  ޑެލިޭގޓު  ޑެލިޭގޓުކުރުުމެގ، ކައުންސިލު އިދާރާތަކަށް

 ލާން. އޭރުން އެ ބުނުއްވާހެން މިނިސްޓްރީން....،

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރު ޒާހިއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދުގައްދޫ ދާ

 ؟ ސުވާލަކީ މިވަރުެގ އެްއޗެއް ބައިވަރު މީހުންނަށް އޭެގ ކޮންޓްރޯލް ދޭންވީހެއްޔޭ

 

 ދެްއކެވުން:ން ވާހަކަރިޔާސަތު

އަންނަންޖެހޭނެހެނެއް އާ!   މިނިސްޓްރީއަށް  ފިޝަރީޒް  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  މިހާރު  އިދާރާތަކަށް.  ކައުންސިލު 

ކޮމްޕްލެއިން ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ ރަށު ކައުންސިލު ،  ދެން  މީހުންނެއް. އްެގ  ޝަކުާވއެއް ހުށަހަޅާކަށެއް ރާްއޖެތެރޭެގ ރަށެ

ހުށަހެ މަފް  )އޮއެމީހުން...،  ދެން  ޅީމަ  އިދާރާއަށް.  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  އެހެންވީމަ،    ރާކުރެްއވުން(ޝްވަ ދަ 

 ކުރިއަށް.  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަ ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮޑީސެންޓްރަލަިއޒޭޝަން ކްލޯޒެއް ލާންވާނެ މިއަށް. 

 

 ިއއްެވވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މާއްދާގައި  37ނޫނުެގ  ާގމި  )ޅ(.   ޮގތުެގމަތިންބަޔާން  ަވނަ  ކުރާ    ކޮށްފަިއވާ  އިންސްޕެކްޓަރުން  ޕެސްޓިސަިއޑް 

ޕެސްޓިސައިޑެއްގާ މި    ކުން،ޝަނައިންސްޕެކް ޚިލާފަށް  ނުވަތަ  ނޫނާ  ެއކްސްޕޯޓުކޮށްފައިާވ    އިމްޕޯޓުކޮށްފައިާވކަމަށް 

އަލު ނުވަތަ  އުފައްދާފައިާވކަމަށް  ނުވަތަ  ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް  ކަމަށް  އެފެނިއްޖެނަމަން  ނުވަތަ  ޢަމަލެއް  ،  ފަދަ 

ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ  ާގސްޓްރީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ، މި  އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހިންިގކަމުެގ މަޢުލޫމާތު މިނި

 ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެެވ. ތަކުންކުރެ ޮގތަކަށް ތްބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިން، އެ ޕެސްޓިސައިޑަކާމެދު އަންނަނިވި ޮގ

 

 :ހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން ވާ

ވަނަ މާއްދާ. މިހާރު އެއިދީ މަޢުލޫމާތު    37  އްެގ ހެއްކެމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޢަމަލުކުރެވުނު ޮގތް ރަނަގޅުކަމު

 . 1އޯކޭ  ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮމިނިސްޓްރީއަށް.  ،ބޯޑަށް ލިބުމެއްނޫން

 

 ިއއްެވވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  މޯލްޑިވްސްެގ  އިލިވިދާ  އިމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވިސްެގ ކޮމެންޓަކާ   ދެ ކޮމެންޓު.  ން( އަށް އެބައިެގ )ހ  38

ވަނީ ކޮމެންޓުަގއި  ސަރވިސްެގ  ކަސްޓަމްސް  ާގނޫނާ"،  ކޮމެންޓަކާ.  ޕެސްޓިސައިޑެއްޚިލާފަ  މި  އިމްޕޯޓުކުރަން    ށް 
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 އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާނަމަ ނުަވތަ  ފިނަމަ ނުވަތައުޅެފިނަމަ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކުރަން އުޅެ

ބަން އަލުން  ނުވަތަ  އެއްވެސް  އުފައްދާފަިއވާނަމަ  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފާހަަގކުރެިވއްޖެނަމަ  ދުކޮށްފައިވާކަމަށް 

މި   ،ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ  ތަންފީޒުކުރާ  ފަރާތަކުން ހިންިގކަމުެގ ނުވަތަ ހިންަގންއުޅޭކަުމެގ މަޢުލޫމާތު މި ާގނޫނު

އަންނަނިވި ޮގތުންކުރެ ޮގތަކަށް  މެދު  ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތީން އެޕެސްޓިސައިޑަކާ

އި"ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ  ރާއްޖެއަށް  ވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައި  ސަބަބެއްކަމަށް  ނުވަތަ  މް.  ޓަކައި  ޕޯޓުކުރުމަށް 

ހުންނަ ޕޯޓުކުރުމައެކްސް ެގނެސްފައި  ބަނދަރަކަށް  ނުވަތަ  ސަރަޙައްދަށް  ކޮންޓްރޯލް  ކަސްޓަމްސް  ޓަކައި  ށް 

 ަމުގ ފަހިކުރުން. ނެކުރަނިކޮށް ފާހަަގކުރެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ާގނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭމަރުޙަލާގައި ބަލާ ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކޮބާ އެ މީހުން ެގނައި ބަދަލަކީ 

 

 ިއއްެވވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން  )ނ(.    ރާކުރެއްވުން(ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް  )އޮނުލެވޭ އެތަނެއް.  ބަލައެއް

ނޯޓިހުގައި، ވަކި ުމއްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި ެއ ޕެސްޓިސަިއޑެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ނުަވތަ ނައްތާލުމަށް އަންަގއި،  ދޭ  

އެވެ. )ރ(.  ކުރަންޖެހޭނެ ޮގތާިއ، ނައްތާލަންޖެހޭ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަންވާނެ ުމަގއި ޢަމަލުއެ ޕެސްޓިސައިޑެއް ނައްތާލު

މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެ ނޯޓިސްަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން    ހުެގމި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓި

ނަްއތާލާފަ ނުވަތަ  ފޮނުވާލާފައިނުވާނަމަ  އަނބުރާ  ބެލުމުގެ އެ    ،އިނުވާނަމަޕެސްޓިސައިޑް  މިނިސްޓްރީެގ  ެއއްޗެްއ 

)ހ( މާއްދާެގ  މި  ެގނެސް،  އަންާގޮގތަކަށް  ވަނަ  (4)ެގ  ދަށަށް  ިއދާރާތަކުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރުަގއި   

ޢަމަލުކުރަންވާނެމިނިސް )ބ(.އެވެޓްރީން  އަނބުރާ   .  ޕެސްޓިސައިޑެއް  އިމްޕޯޓުކޮށްފައިާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

  ޕެސްޓިސައިޑެްއ އިމްޕޯޓުކުރި ނުވަތަ އެތެްއ ނައްތާލުމަށް ހިނާގ ޚަރަދު ދޭންޖެހޭނީ އެ  ބާވަ  ނުވަތަ އެ  ފޮނުވުމަށް

  ، ކީވްސްެގ ކޮމެންޓަލްޑިޓެއް. އަލިވިދާ މޯވެ. އެ މައްދާއަށް އެބައިން ކޮމެންެގންުގޅުނު ފަރާތަކުންނެ  އްޕެސްޓިސައިޑެ 

ބާވަތެއް ނައްތާލުމަށް ހިނާގ    ނުވަތަ އެ  ނުވުމަށްއިޑެއް އަނބުރާ ފޮމި މާއްދާެގ ދަށުން އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސަ "

އެ   ދޭންޖެހޭނީ  އެޚަރަދު  ނުަވތަ  އިމްޕޯޓުކުރި  ބޭެގންުގޅުނު    އްޕެސްޓިސައިޑެ   ޕެސްޓިސައިޑެއް  ނުންކުރި ނުވަތަ 

ރަްއކާކުރުން.  ޓިސައިޑު  ލާފަށް ޕެސްޚި  ާގނޫނާ  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް  )އޮ.  "ވެފަރާތަކުންނެ

ތަނެއް ދިރިއުޅޭ  ޖަމީހުން  ނުވަތަ  ތަނެއްަގއިަގއި  ެގންުގޅޭ  ކާބޯތަކެތީ ނަވާރު  ނުވަތަ  އުފެއް  ނުވަތަ  ެގ  ދުންތައް 

 މި މާއްދާެގ )ހ(. )ށ(.  ށެކެވެ ބެހެއްޓުމަކީ ކުރައްކާކޮށްފައި  ޖަނަވާރުެގ ކާނާ ެގންުގޅޭ ތަނެއްަގއި ޕެސްޓިސައިޑު  

 ވެ.ކުން ޖުރުމަނާކުރުމެނޫން އަދަދައަށްވުރެ ބޮޑު 60,000  ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ،ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
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 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 ؟ރޭންޖެއް ލާންނެނޫންތޯ މީގަވެސް ޖެހޭ

 

 ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮ

 

 ިއއްެވވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޕެސްލާޚި  ާގނޫނާ ެގންުގޅުމާއިޓިފަށް  ބެހެއްރަްއކާކުރުމާ   ސައިޑު  އަތުަގއި  ބޭޓުއި  )ހ(.    -41ނުންކުރުން.  ާމއި 

ެމނުވީއަންނަ ޙާލަތްތަކުަގއި  ެގންުގޅުމާއި ،  ނިވި  ޕެސްޓިސައިޑް  ފަރާތަކުން  ބެހެއްޓުމާިއ،  ،  ެއއްެވސް  ރައްކާކޮށްފައި 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޝާއިޢުކޮށްފައިާވ   18ެގ  ނޫނުާގމި    -1ވެ.  އަތުަގއި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެ

ދީފައިާވ   ރަޖިސްޓަހުއްދަ  ބާވަތަކަށްވުންރީަގޕެސްޓިސައިޑްެގ  ހިމެނޭ  މި  .ިއ  ާމއްދާެގ    31ނޫނުެގ  ާގ  ނުވަތަ  ވަނަ 

ބާވަތެއްކަމުަގއިވު އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ  ވަުގތީޮގތުން  )ހ(  .)ށ(  ން.ދަށުން  ާމއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   މި  ަގއި 

އަދަބަކީ،ޢަ މީހެއްެގ  ކޮށްފި  އަދަދަކުރު  60,000  މަލެއް  ބޮޑުނޫން  ޖުރިފިޔާއަށްވުރެ  ރުމެވެ. ނާކުމާން 

ލޭބަޚި  ނާާގނޫ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.   ާގނޫނުެގ    )ހ(.    -42  :ލްކުރުންލާފަށް  )ނ(ަގ  24މި  މާއްދާެގ  ިއ  ވަނަ 

އް ިވއްކުމަކީ  ސައިޑެ އި ނުލައި ޕެސްޓިހަކާ ކަރުދާމާތުމަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ލޭބަލްއެއް ނުވަތަ މަޢުލޫ  ންކޮށްފަިއވާބަޔާ

މިކަން ކުށަކަށްވާ ިގނަ   ،ދާ މޯލްޑިވްސްެގ ކޮމެންޓަކީ ވިރަތަމަ ައލިފުކޮމެންޓެއް.    2ކުށެކެެވ. އެ މާއްދާއިން އެބަިއން  

ޓަކީ ވެސް ހަަމ ކޮމެންައނެއް    ،ދެން  ރާކުރެއްވުން(ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަ ފް  )އޮޅުން.  މިންވަރު ކަނޑައެ

ކޮމެންޓެއް.  ލިއަ މޯލްޑިވްސްެގ  ރަްއކާތެރިކުރުމުަގއާސަޓިޕެސްށްފަހު(  )ވަުގތުކޮޅަކަވިދާ  ބެއި އިޑް    އި، ލެހެއްޓުމުަގއާ ، 

ޖަންުގޅުމު ެގ ނުވަތަ  އިންސާނުންެގ  ތިމާޞިއްޙަ  ެގނަވާރުންަގއި  ނުވަތަ  ގެއްށްވެތަށް  ލުންލިބޭފަދަ ޓަށް 

ބެކޮ ކުންޓެއިނަރެްއަގއި  )ށކެވެށެހެއްޓުމަކީ  މާ  .(.  )ހ(އްމި  މީހެއްެގ   ދާެގ  ޢަމަލެއްކޮށްފި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި 

އަދަދަކުން  ބޮޑު  ށްވުރެރުފިޔާއަ  60000އަދަބަކީ   މެންބަރުން ފް  )އޮ  .ނާކުރުމެވެރުމާޖު  ނޫން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ 

އިމްޕޯޓް   ރާކުރެްއވުން(ޝްވަމަ ބާވަތް  ނެތް  ނު ހުއްދަ  ެއކްސްޕޯޓްކުރުން  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރުން.  ވިްއކަަވތަ  ކުރުން  ން 

މި  ޑުކޮށްފަިއވާޑުބަގަ   -44 ދަށުާގނޫ ނުވަތަ  ހުމު ންއާން  ނުެގ  ރީަގއި  ބެހޭ ރަޖިސްޓަ  ދަދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑާއްކުރާ 

އެނުހި ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަމެނޭ  ޕެސްޓިސައިޑެ  ފުރިހަމަނުވާ  ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ  ނުވަތަ  ރީަގއި  އިމްޕޯޓްކުރުމަކީ  އް 

  ސް ކަސްޓަމްސް ވްެގ )ހ( އަށް މޯލްޑި  -44ށެކެވެ.  ނުންކުރުމަކީ ނުވަތަ ިވއްކުމަކީ ކުތަ ބޭ ނުވަ  ކީމަރުސްޕޯޓްކުއެކް

ކޮމެންޓެއް.ސަރވި އާޑުކޮށްފަިއވާ  ބަޑު ަގ  ސްެގ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ޕެސްޓިމުކުރަންމި  ހުއްދަދީފައިވާ  ބެހޭ    ސަިއޑާން 

،  ކުރުާމއިއް އިމްޕޯޓްސައިޑެ ޓިނުވާ ޕެސްކަންކަން ފުރިހަމަރީަގއި ބަޔާންކުރާ  ޓަ ނުަވތަ ރަޖިސްރީަގއި ނުހިމެނޭރަޖިސްޓަ
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ކުމި،  އިިވއްކުމާ ،  ބޭނުންކުރުމާއި  ،އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި ކަމެއް  އުޅުމަކީއިން  ރެކޯޑުަގިއ ފް  )އޮކުށެކެވެ.    ރަން  ދަ 

މަ އަދަބަކީ  ކޮށް  ރާކުރެއްުވން(ޝްވަމެންބަރުން  މީހެއްެގ  ން އަދަދަކު  ބޮޑުނޫން  ުވރެޔާއަށްރުފި  60000ފި 

،  ކުށް ނެތް. އެކަމަހެން މާއްދާތަކަކަ، އެއެކަމަކު ؟ދޯވާނެ  ޗޭންޖު  ސް އަދަބުެގ ރޭންޖް. އެތަނުަގއި ވެ ނާކުރުމެވެމާރިޖު

އުޅެފި ކުށެއްކުރަން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ޢަމަލެްއކޮށްފިނަމަ  އެބައިން  ކުށެއްކުރުމިތަނުަގއި  އެފަދަ  ނުވަތަ  މުަގިއ ނަމަ 

ފް )އޮ  .ން ކޮމެންޓްކޮށްފަމްސް ސަރވިސްއުއެ ޮގތަށް ބަދަލުކުރަން ކަސްޓަ،   އަދަބަކީބައިވެރިވެއްޖެނަމަ އެ ފަރާތެްއެގ

މަ މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ނުވަތަ  ރާކުރެއްވުން(ޝްވަދަ  ޮގތަކަށް  ިއދާރާއަކުން  ކަމާ  މިފަދަ  ކަނޑައަޅާފައިާވ    ބެހޭ 

ޚިލާފަށް ޕެސްޓިސައިޑެ  ދާަގއި )ހ( މި މާއް  .ކުށެކެވެ. )ށ(ކީ  އްތާލުމަކުނި ނަސަިއޑްަގއި  ޓިޕެސްވަތަ  އް ނުޮގތާއި 

މީހެމަލެއްކޮށްފިޢަށްފަިއވާ  ބަޔާންކޮ އަދަބަކީއް  ޖުނޫ  ޑުބޮ  ށްވުރެރުފިޔާއަ  60000  ެގ  ައދަދަކުން  . ނާކުރުމެވެމާރިން 

ން ޕެސްޓިސައިޑް އޮފިސަރުން  ާގނޫނުެގ ދަށު  )ހ(. މި  -46  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް  )އޮ

ބޭނުންކުރަންސައްކަތެމަޖެހޭ  ކުރަން ނުވަތަ  ލިބިދޭނެ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އޭނާ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ބާރެއްެގ  ޖެހޭްއ   

ދަތިކޮށް   ހުރަސްއަބޭނުންކުރުމަށް  )ށ(ޅަިއެގންނުވާނެ ނުވަތަ  މާ.  އެެވ.  ބައްދާެގމި  ަގއި  )ހ(  ިއާވ  ޔާންކޮށްފަ 

ޑް  ރެކޯވެ.  ނާކުރުމެމާރިދުެގ އަދަދަކުން ޖުއި ދެމެރުފިޔާއާ  30000ރުފިޔާާއއި    5000ށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ  އްކޮޢަމަލެ

ފަރާ   ޕެސްޓިސައިޑް.  )ހ(  -47  :ންއްޓުބެލެހެ ބަތްެގންުގޅޭ  ާގނޫނުގަ ތަކުން  މި  ރެކޯޑްތައް  ިއ  ލަހައްޓަންޖެހޭ 

ނުބެލެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާ.  )ށ(.  ކުށެކެވެ  ހެއްޓުމަކީފަދައިން  ަގއި މި  )ހ(  ބަޔާ ެގ  ޢަމަންކޮ  ފި ލެްއކޮށްށްފައިވާ 

  ާގނޫނާއި ޚިލާފަށް  -48  ވެ.ނާކުރުމެމާރިކުން ޖުދަދައަ   ދެމެދުެގއިރުފިޔާއާ   30000އި  ޔާރުފި   5000މީހެއްެގ އަދަބަކީ  

  އް އެއް ތަނުން އަނެ  ސައިޓްޓިއިން ޕެސްޒަރިއާ  ގެ ޅަދެއްނއު   ެގންދިއުން.ށްސައިޑް ެއއް ތަނުން ައނެއް ތަނަޕެސްޓި

މުެގ ފިޔަވަޅު ނާޅައި ެގންދިއުަމކީ ން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ރައްކާތެރިކަ ދަށުެގނުމި ާގނޫ  ،އިރުތަނަށް ެގންދާ

  30000ރުފިޔާާއއި    5000އަދަބަކީ    ެގފި މީހެއްފަިއވާ ޢަމަލެއްކޮށްންކޮށްމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާ.  )ށ(  ކެެވ.ކުށެ

  މި ާގނޫނުެގ  -49ރުން.  އިޝްތިހާރުކު  ޑްސައިސްޓިފު ޕެޚިލާ  ރުމެވެ. ާގނޫނާނާކުމާރިޖުއި ދެމެދުެގ އަދަދަކުން  ރުފިޔާއާ

ބަ  28 މާއްދާަގއި  ޮގތާވަނަ  ދޫކޮށްެގ  މުތިހާރުކުރުއިޝް ؛ށްޚިލާފަ  ޔާންކުރާ  އެބައި  ޔާންކުރާ  ބަ ؟ރުަގއިއިލީމެންނު 

ޢުލޫމާތު މަ  ރާކުރެއްވުން(ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް  )އޮ.  ކީއެއީ  ނޫނެންނު  ޝްތިހާރުކުރީކީ އި ޚިލާފަށްޮގތާއި

ބަ  ޮގތާޔާންކޮކަރުދާހުަގއި  ޚިލާފަށްއިށްފަިއވާ  ބޭނުންޕެސްޓިސައި    މަޢު.  ހ()  -50ކުރުން،  ޑް  ލޫމާތު ޕެސްޓިސައިޑް 

ޚިލާފަ ޮގތާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަ  ށްކަރުދާހުަގއި  އޭަގިއ  އެހެނުވަތަ  ބޭނުންފިޔަަވއި  ބޭނުމަކަށް އެ  ޔާންކޮށްފައިވާ  ން 

ބޭނުންކުޕެސްޓިސައިޑެ  އެފަދަ  ރުމަކީ އް  ޕެސްޓިނުވަތަ  ބޭނުންކުރައިން  ކުށެކެވެސައިޑެއް  އެންުގމަކީ  )ށ(ން  މި .  . 

ބަޔާންކޮމާއް ަގއި  )ހ(  ޢަމަލެއްކޮށްފިށް ދާެގ  މީހެއްގެ ފައިވާ  އަދަބަކީ  އަދަދަކުން  ބޮ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  10000    ޑުނޫން 

ހުށަހެޅުންނާކުރުމެވެ.  މާރިޖު ާގނޫ  -51:  ޝަކުވާ  މި  )ހ(.  މާއްދާެގ  ބަޔާންނުަގވަނަ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ކޮށްފައި  އި 

އެ ނުވާ އެޅޭ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ހިނދަކު  ފިޔަވައްވެ ހާ  އެއް   ޅަކާސް  ހިމެދު  ފަރާތަކުން  މަ އެ ނަ ހަމަނުޖެހޭތްވެސް 
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ބަލައިދިނުމަ އެމައްސަލަ  ހުށަހެޅިދާނެށް  ޝަކުާވ  މިނިސްޓަރަށް  )ށ(ދި  މާ.  އެވެ.  މިނިސްމި  ދަށުން  ރަށް ޓަްއދާެގ 

ރަންވާނެ  ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުން ހަދާދަށު   ާގނޫނުެގޢާތަށް މިޖުރާމައްސަލަ ބެލުމުެގ އި  ނެ ޮގތާއިހެޅޭހުށަ  ވާޝަކު

)ނ(އެ މާއް.  ()ހ  -ވެ.  ދަށުދާެގމި  )ހ(ެގ  މިނި  ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާން  ނިންމާ  ސްޓަރަށް  މިނިސްޓަރު  ުގޅިެގން  ާއއި 

ގެއް ސަބަބުން  ފަރާތަށްލު ނިންމުމެއްެގ  ޙައްޤަކޯވާ  ލިބިެގން  ންލިބޭ  ދިއުމުެގ    ެއވެ. ނެނާންނާއުނިކަމެއް    ކަށްޓަށް 

ލާފަށް   ޚިއިއިދުތަކާދާ ަގވާ ހަން  އި މި ާގނޫނުެގ ދަށުނާމި ާގނޫ .  ()ހ  -52  :ކުރުންޓްޕޯޚިލާފު ކަންކަން ރި  އިާގނޫނާ

ފަރާ ޢަމަލުކުއެްއވެސް  އެނތަކުން  މިނިސްޓްރީއަށް  ރަމުންދާކަން  އެކަން  މި   .)ށ(  .ވެއެ ކުރަންވާނެޓް ޕޯރިގިއްޖެނަމަ 

ބަމާ ަގއި  )ހ(  ރިފަޔާންކޮށް އްދާެގ  މައްސަލަ  ޮގތުެގމަތިން  ޮގތުއިވާ  އިޕޯޓްކުރާނެ  ރިޕޯެގ  އެފަދަ  އަދި  ޓެްއ  ޖުރާޢާތު 

ންވާނެ ެއެވ.  ރީން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ހިމަނަޓްން މިނިސްމި ާގނޫނުެގ ދަށު  ރާޢާތުލިބިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ އިޖު

ން މި ާގނޫނުެގ ދަށު  -53.  ތުެގ ފީދުމަކަންތަކުެގ ޚިހެން  އެހެނި  :ބު( ވަނަ ބ9ާ)  ބުން.ހިސާ  އެ  އެ ބާބު އެ ނިމުނީ 

ތުން  ެއވެ. އެޮގވެތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންމުެގ އިޚްފީއެއް ނެގު   ކަށް ޚިދުމަތުެގސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަމިނި

ފީ މި  ނަާގ  ނެ،  ންވަރާއި ނެޭގނެ  ާގ  މާުގފީ  މި  އުސޫލު  ދަށުނޫނުެގބެހޭ  މިނިސްޓް  ގަވާއިދުަގއި  ން  ހަދާ  ރީން 

މި ށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު  މި ާގނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަ.  )ހ(  -54  :ދު ހެދުންއި. ަގވާ ެއވެބަޔާންކުރަންވާނެ

ހަދަންާގނޫނުެގ   ަގވާ ދަށުން  މިޖެހޭ  ހިންާގނީ  ހަދައި  ާގނޫނުއިދުތައް  މި  ހަދަންޖެހޭ ެގނިސްޓްރީންނެވެ.  ދަށުން     

މި  ވާ ަގ ފަށާތާ  އިދުތައް  ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭަގ  6ާގނޫނަށް  ދުވަހުެގ  ހަދައިމަސް  ެގޒެޓްަގއި ،  ިއ    ދިެވހި ސަރުކާރުެގ 

 މާކައަންނަނިވި ކަން   އިދުތަކުެގ އިތުރުންކޮށްފައިާވ ަގވާ ޔާން ދާެގ )ހ( ަގިއ ބައްމި މާ.  އެެވ. )ށ(ޝާއިޢުކުރަންވާނެ 

ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުުމަގިއ    ނަހަމަޮގތުަގއި  -1.  ެވއެވެރީއަށް ލިބިެގންސްޓްވާއިދު ހެދުމުެގ ބާރު މިނިުގޅޭޮގތުން ގަ 

ރަ   ިއންއެ،  މާއި ނުރައްކާތެރިކަހުރި   ގެއްލުމަކުން  ރަނަގޅު  އްކާލިބިދާނެ  ބޭނުން  ޕެސްޓިސައިޑްެގ  ޓަކައި  ތެރިވުމަށް 

ހިފުމާ އިތުރުކުރު  ޮގތުަގއި  ހޭލުންތެރިކަން  އާއްމުން  ކަން،  އިމާުގޅޭޮގތުން  ތަމްރީނުތައް  ކަމާ މިފަދަ    ރޭވުމާ  ުގޅޭ 

ތުން  ޮގކުރުމުެގ  ޛުތަންފީންކަން  ކަމި ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ށް  ޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަސައި ޕެސްޓި   -2.  ުގޅޭޮގތުން

މެދުގަ އުދަ އިދާރާތަކުެގ  ުގލަތުެގ  ބަދަހިކުރުމާޅުއި  ޕެރޭއިންޓަރްގ  -3ުގޅޭޮގތުން.    ން  މެނޭ ޓެޑް  ކޮށް  ޖްމަންޓްސްޓް 

މަފް  )އޮ  ުގޅޭޮގތުން.  ރުމާކުރިއެ މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ކޮ  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަދަ  އެބައިން    މެންޓެއް،އެތަނަށް 

. އިންޓަރްގރޭޓް ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓްެގ ތެރޭަގިއ އިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާސް ކޮމެންޓެއް.  ރމެންބަ

ބައަޅުަގ ބޭނުންޔޮނޑުމެން  ވެސް  ކޮންޓްރޯލް  ކަމަށްލޮޖިކަލް  ވެސް މަކީ  ބޭނުންކުރު  ޖިކަލް ލޮޔޮބަ،  ކުރަންޖެހޭ 

ވަރައަޅުަގނ  ހަމަ  ކަންމުހިށް  ޑުމެން  އެއް  ދޭންޖެހޭ  މެންބަރުން  ފް  )އޮ  ންތަްއ.މުކަން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ 

ޕެސްބޯޑުެގ    ރާކުރެްއވުން(ޝްވަމަ ނުވަތަ  މެންބަރެއް  މުވައް ޓް ޔުނިބެހޭ    ޓިސައިޑާއެްއވެސް  ދީފަިއވާ  ެގ  ޒަފަކަށް 

ެއވެ.ސޮލިޔެ  ނުވަތަ    އްކެޓެޓްފިސެ ފުދޭނެ  ހެްއކަކަށް  ބަޔާނެއް  މެންބަރުން ފް  )އޮ  އިކޮށްފަިއވާ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ 

ކޮށް ދިވެހި ޤުދީޞްންފަށާނީ ާގނޫނު ފާސްވެ ތަށް ޢަމަލުކުރަފެށުން. މި ާގނޫނަލުކުރަންޢަމަ  -56  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަމަ
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 ނެވެ. މާނަކުރުންން ފެށިެގންވާ ތާރީޚުމަސް ދުވަސް ހަމަ  6ން  ެގ ތާރީޚުން ފެށިޝާއިޢުކުރާކާރުެގ ެގޒެޓްަގއި  ސަރު

އި  -57 ާގނޫނުެގ  ލަމި  ނުވަތަ  ބޭނުންބާރާތެްއ  ކަކޮށްފައިފުޒެއް  އެނޑަ ާވޮގތުން  ދޭހަނުވާހާ އެޅިެގން  މާނައެއް  ހެން 

ެގން ތިރީަގއި ދީފައިާވ  ުގޅި   ލަފުޒުތަކާ  އިބާރާތްތަކާ އިއެ  ވާނީ  ފައި ނިވި އިބާރާތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދެވިނަންއަ،  ހިނދަކު

ރަކާތްތެރި  ހަޮގތުންދުރަތީޤުމެނޭ  ަގއި ހިޕެސްޓިސަިއޑް  ތެރި މާއްދާކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީތްހަރަކާ  .ހ(މުވެ. )މާނަކުރު

)ށ( އާ  .ބައަށެވެ.  )ށ(  )ބ(  ނެތް.  ކޮމެންޓެްއ  އެއްެވސް  ކަމަށް    ޑްޕެސްޓިސައިޑުކޮށްފައިވާ  ޑުބަަގ.  ހިސާބަށް 

ތި އެވަނީ  ެއއާބުނެފައި  ޮގތަކަށް  ޮގތުންކުރެ  ޕެސްޓިސައިޑަށެވެ.ވިފައިޢަމަލުކުރެ  މެދުރީަގިއވާ  ހިމެނޭ ޭއގަ   ވާ  އި 

 އިންއެ  ބާވަތެއް އެކުަގއި ނުވަތަ  އޭަގއި ހިމެނޭ  -2ެގ ބައެއް އުނިކުރުން.  އްދާއެއް ކުަގއި ނުވަތަ މާއެަގއި  ދާއެއް މާއް

އި  ޭއގެ   -3ބައެއް ބަދަލުކުރުން.   ވަތަ މަށް ނުކުރުދަށް  ތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ އޭެގ ފެންވަރުބަރުދަން ނުވަތަ ބޮޑުމިން 

ޭއެގ  ޑަކުރުމަށްކު  ބާރު ނުވަތަ  ފެންވަރުމަތި  ފެންވަރަށްވުރެއަސްލު    ނުވަތަ  އަުގހުރި  އަަގލު  އަސް ކަމަށް  ށްވުރެން 

ޮގތުންކަށް ދެްއކުމުއެްއޗަ އެހެން   ެއކުެއއާ،  ރުން ނުވަތައެްއކުނުވަތަ އޭެގތެރެއިން އެހެން ބާވަތެއް އިތުރުކުރުން    ެގ 

ބަންދުކުރުން.   ެގއްލުންއޭ   -4ބާވަތެއް  ލިބިފައިވާ  ނުވަތަ  ދަްއކަން  ފެންވަރު  ޮގ  ެގ    -5ން.  ރުވުފޮ  ތަކަށްެއްއެވސް 

ލޭބަލްއޭަގއި ބާަވތެއް  އެްއވެސް  ހިމެނޭ  ަގވާ   ނުވަތަ  މިންވަރަށްވުރެން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ހުއްދަދީފަިއާވ  އިަގއި  ދުަގއި 

އަ  -6ރުން.  ރުކުއިތު  މިންވަރަށްވުރެ ފެންވަރަށް  ށްބާވަތަ،  ސްލަށްޭއެގ  އަސަރުކޮށްފަިއވުނުވަތަ  )ނ( ން   .  .

ށް ބަހައްޓާ ފެންނަ ޮގތަ  އި ނަން ބޯޑާއިވަސީލަތްތަކާޔުމާއި އިލެކްޓްރޯނިކް  ލި،  ވަނީ  އެއިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބުނެފައި  

ދައްކާތަކެއްޗާ  ދައްކާލި  ހަދިޔާ  ާގތުއި  އަނެކާެގ  ބުލުމާއި  ބުނާ  ިވއްކުާމއި މެދުވެރިކޮށް    ނުންަގިއ  ޕެސްޓިސައިޑް 

ޑިލީޓްކުރަން   ބޯޑު،  ފައި ެއވަނީނެބޯޑު ކަމަށް ބު.  )ރ(ހިންާގ ހަރަކާތްތަކެށެވެ.    ޮގތުން  ެގމު ވުއެ ބަޔާންކުރުމަށް ކުރި

ޓިސައިޑް  މާކް ހިމެނޭޮގތަށް ޕެސްޓްރޭޑް  ށް ބުނެފައި އެވަނީކަމަ  ބޭނުންކުރެވޭ ނަންވިޔަފާރީަގއި  .  ބ() ؟ނީދެއްތޯ ޖެހޭ

ިވޔަފާރިކުރުއި އޭެގ  ނަމެށެވެ.ޝްތިހާރުކޮށް  ބޭނުންކުރާ  ކޮ  މުަގއި  އެބައިން  އަށް  ކޮމެންޓެއް)ބ(  ަގިއވަނީ  މެންޓު. 

ކަމަކުރުއިޝްތިހާރު  ޔަފާރިވި އެވަނީބުނެ  ށްން  ޕެސްޓިސަޓްރޭޑް  ފައި  ހިމެނޭޮގތުން  ިއޝްތިހާރުކޮށްމާކް  ،  އިޑް 

ބޭނުޭއެގ  ،  މާކެޓްކޮށް ެއޮގތަށްންކުރާ ނަމަށެވެިވޔަފާރިކުރުމަށް  އިކޮނޮމިކް    ންލުކޮށްލަބަދަ  .  ިމނިސްޓްރީ އޮފް  ެއއީ 

ޮގއި  މެންޓެއްކޮ  ެގލޮޕްމަންޓުޑިވެ އެވަނީ   ފޯމިއުލޭޝަންކަމަށް.  )ޅ(  ެމންޓެއް.ކޮތަށް  ންސަރޓްކުރާ   ބުނެފައި 

ފުދޭނެޕެސްޓިސައިޑު ފުދޭޮގތަށް  ން  ބޭނުން  ބުނާ  ތަްއޔާރުކުރުމަށް    ކަަމށް  މާއްޕެސްޓިސައިޑް  އެކި    ދާތައް ޓަކައި 

ސްކަމަށް  ކަރުދާލޫމާތު  ޢުމަ.  ތަްއޔާރުކުރެވިފަިއވާ އެ ޕެސްޓިސައިޑް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޮގތަށެވެ. )ކ(  އެްއކޮށްެގން

ޕެސްޓި  ބުނެފައި ހިމެނޭލޭބަލްަގއި  ސައިޑްެގ  ެއވަނީ  ތަފުސީލު  މަޢުލޫމާތުެގ  .  )އ(  .ރުދާހަށެވެކަ  ހިމެނޭ 

ބުނެރއިނިސްޕެކްޓަ އިމްޕޯޓްކުރާ  އެވަނ  ފައި ކަމަށް  ޮގތާއި ،  ޮގތާއި  ޕެސްޓިސަިއޑް  ،  އިއުފައްދާޮގތާ ،  އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

ބޭނުންކުރާ ،  ވިްއކާ ޮގތާއި ،  ތާއި ރައްކާތެރިކުރާ ޮގ،  އިލްކުރާޮގތާލޭބަ،  އިބަންދުކުރާ ޮގތާއަލުން  ،  އިރާ ޮގތާބަންދުކު

ިމ    ކުރުމަށް ޓަކައިބަލަިއ ފާސްތަންތަން  ރާ  އްކަތްކުއަދި އެ ަމސަޮގތާއި    ނައްތާލާ،  ތިހާރުކުރާ ޮގތާއި އިޝް  ،ޮގތާއި 
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ދަށުާގނޫނު މުވަްއޒަފުންނަށެވެ.އްޔަނުޢަން  ެގ  މަފް  )އޮ  ކުރެވޭ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  .  )ވ(  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަދަ 

ނެ އެންމެހައި  ވިދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެންޓްރޯލްޕެސްޓް ކޮ، ބުނެފައި އެވަނީ  ންޓްކަމަށް މެނޭޖްމަޕެސްޓް ޑްޓެ ްގރޭރންޓައި

ފަރުވާތެރިކަާމއެކު ޕެސް،  ބަލައި  ޮގތްތައް  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު  އިޓްއެއަށް  އާބަދީ  ،  ރަސްއެޅުމާއިހުތުރުވުމަށް  ެގ 

ޕެސްޓް ެގނެވޭ ބަލައިތުން  ތިޞާދީޮގޤުއި މިންވަރެއްަގއި  ތަކެތި  ޕެސްޓިސައި ،  ާއއިދީއާބާ  ގެ ފަދަ  ޑާިއ އެފަދަ އެހެނިހެން 

ޞި ޖަނަވާ  ،ންނާއިނުއިންސާ،  ދެމެހެއްޓުމާއި ތިމާވެތާއްޙަރުންެގ  ޓަކަިއ    ނުރައްކާ  ތިވާރިމަކު  ޓަށްށްިއ  ކުޑަކުރުމަށް 

  ވަނީ ޕެސްޓިސައިޑްަގއި ނުވަތަލޭބަލްކަމަށް ބުނެފައި އެ  .)މ(ފުމަށެވެ.  ނުން ހިަގނޑުތަކެްއަގއި ބޭއެކަށީެގންވާ މިން

ހުންނަ   ބަންދުކޮށްފަިއ  ރީޓެތީަގއި  ތަކެޕެސްޓިސައިޑް  ބޭނުންކޮށްށް  ކޮއިލްއަދި  ބަންދުކުރުމަށް  ފައިވާ  ިވއްކާއިރު 

ހަރުކޮށްފައިވާ    ތަކެތީަގއި ނުވަތަ  ތަކެ ލިޔުމާހުންނަ  ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ  ކުރެއި  )ފ(ހުމައްޗާއި  ހުއްދަދީފައިވާ  .  ށެވެ. 

ރަޖި ބުނެރީކަމަސްޓަޕެސްޓިސައިޑްެގ  އެވަނީށް  ޕެސްޓި  ފައި  އުފެއް  ްއެގސައިޑެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،  ދޭނެޮގތުަގއި 

ދިވެހިރާ  ،ނެބޭނުންކުރެވޭ ައދި  އެިވއްކޭނެ  އިމްޕޯޓްކުރެވޭނެ  ހު  ސްޕޯޓްކުރެވޭނެކް އްޖެއަށް  ބޯޑުން  ދަދޭ އްކަމަށް 

ރުދާސްކަމަށް ބުނެފައި  ކަތުކަމުެގ މަޢުލޫމާކާތެރި ތަކެތީެގ ރައް.  )ދ(.  ރީއަށެވެިއޑްެގ ރަޖިސްޓަޕެސްޓިސަބާވަތްތަކުެގ  

އު ެއއްޗެްއަގރައްކާތަްއެގ ނުއްދުމެފެއެވަނީ  ެއ  ބޭނުންކުރާއް  ފަރާތަށްއި  މުހި    ބެހޭ   މު ސިފަތަކާންއަންަގއިދިނުމަށް 

ކަމަށް މިނިސްޓަރ.  )ތ(  .ތްތައް ހިމެނޭ ކަރުދާހަށެވެހިމެނޭ ބާވަްއަގއި  އުފެއްދުމެ  މަޢުލޫމާތު މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި އެ

ދަނދިވެހި  އެވަނީބުނެފައި   ހިން  މާޑުވެރިކަރާއްޖޭަގއި  ކަންކަން  މަުގމުބެހޭ  ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  ސްޫއލިއްޔަތު  ެގ 

ވު ސަރުކާރު ވަޒީރަށެވެ.ރާ ޒާެގ  މަފް  )އޮ  ެގ  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގިއ  ހިންުގމުެގ  ކަންކަން  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަދަ   

ހަމަސްއޫ ވު ލިއްޔަތު  ސަރުކާރުެގ  ޕާކްކޮށްމާ  2ރާއަށެވެ.  ޒާވާލުކޮށްފަިއވާ  އަޅުަގނޑުއްދާއެއް  މެން  ފައި 

އަނެކެތިކުރާ  ފަހުގަ ގއަށްމީޓިން މާނަކޮ  2އި  ޕެސްޓް  ދެން  ެއއީ.  ދެއްތޯ  ވާޮގތުމާއްދާ  އޮފް ށްފައި  މިނިސްޓަރ  ން 

ޕެސްޓްގެ ރަންމެންޓްންަވޔައެ އެންވަޔަރަ  ނިސްޓްރީމި،  ެގ  ކޮމެންޓަކީންއޮފް  ޮގތް  ،  މަންޓުެގ  މާނަކޮށްފައިވާ  ޕެސްޓު 

ީމެގ  ފުރިހަމައެއް ލިނޫންކަމުަގއި.  އެްއކޮށް  ލިންކަކާ  އިން  މެންބަރުން ފް  )އޮ  ެއއްޗެއް.  ޔެފަ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ 

ކޮމެންޓެއް.  ނެ  ރާކުރެްއވުން(ޝްވަމަ ސީދާ  އިހަމަެއކަތް  ކޮމެންޓެއް.  ނެތްނި  )ޞްލާޙެްއ  ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް.  ޏ(.   

  ކޮމެންޓުަގ ވަނީ ރވިސްެގ ކޮމެންޓެއް.   ސަމްސްވްސް ކަސްޓަކޮމެންޓެއް. މޯލްޑި ސައިޑަށް  ޕެސްޓިއަށް އެބައިން    ޏ()

ބަޔާމި   ޕެސްާގނޫނުަގިއ  ތެރޭއިޑު ޓިސަ ންކޮށްފަިއވާ  މާނަިއެގ  މަެގ  ކުރޮފިނދިރިދުންދަަގއި  ބޭޑިާއއި  ނުންކުރާ މަރަން 

  ޓު ސްޕެ އެވަނީ ސައިޑުކަަމށް ބުނެފައިޓިޕްސް؟ ންކުރާ ތަކެތިވެސް ހިމެނިެގންދާނެތޯއޭނުރޭ ޢާއްމު ބޭނުންތަކަށް ބޭސްޕް

 ެއއްކޮށް  ން ކަނޑައަޅާފަިއވާ އެްއވެސް ބާވަތެއް ނުވަތަ ިގނަ ބާވަތްތަކެއްކުރަކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ބޭނުންލުމަށާއި  ނައްތާ

  .ށެވެވަތަންނަ ބާދާފައި ހުހަ

 

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާ
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 އިންކުރަންޏާ. ފަ އޭތި ޑިިއނޭގ އް ރަނަގޅު ކަމެއެއީ ވަރަށް 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ދުންދަނޑި    މަދިރި  ރެއިންްއ. އޭެގތެކޮޅެއޭ އެތިބޭނުމަކަށް ބެހެއްޓެއެބަބުނެއެއްނޫން ޭގތެރޭެގ ކޮނެމެެވސް  ނޫނޭ. މީަގ  

ލާންނޫނީ   ދެން ؟އެހެންނޫންވާނީ ؟ންބެހެއްޓޭނެއެއްނު އިސްތިސްނާއެއް  ޖެހޭނީ  ދޯ  ޭގޭގ؟   ިމ  އެއްކަލަ  އި 

 ...  ޮގތެްއަގއިމުއާން

 

 ހު( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ

 

 ިއއްެވވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އިންޓެލްޕްރީ   ެއވަނީ    ހަރވެސްޓް  ބުނެފައި  އުފެ ވެރިކަމުދަނޑު ކަމަށް  ރެސްޕެއްދުންތަކުަގއި  ެގ    އު ސިޑި ޓިސައިޑު 

ޮގތުންހަރު ހެދުމުެގ  ޮގތަށް  ނުހުންނަ  ޕެސްޓިސަ  ކެނޑުމާ  ބާވަތްތައް  އެ،  ލާފައި  ބޭހަމައަށް  ނުންނުކުރުމަށް އިޑު 

ުމއްދަތަކަނޑައަ ބޭނުންކުރާ  ވެށެޅާ  ރަްއކާތެރިވުމަށް  ޕެ ކެތިކަމަތަ.  އެވަނީ  ބުނެފައި  ެގންުގޅުމާއި  ސްޓިސަށް  އިޑު 

ބޭނުންހިފު ޕެސްޓިއޭެގއިން  މިންވަރަށް  މާއި  ެއކަށީެގންވާ  އަސަރުން  ބޭސައިޑުެގ  ޓަކައި    ވާ ނުންރައްކާތެރިވުމަށް 

އާ،  ހެދުމާއި  ޞަޚާއް ބަންދުއަލުން  .ލާތަށެވެތަކެްއޗާިއ  ޓަކަިއ  ،  ވަނީ  އެއި  ބުނެފަ  ކުރުމަށް  ވިްއކުމަށް  އަލުން 

ބަންދުކޮށްފައި ަގތްއިރު  ކޮންޓެއިނަރައެްއޗަކުވާ  ޕެސްޓިސައިޑު  އެހެން  އެާއންކަށް  ން  ކުޑަ  ްއވުމުކޮށް  ރެ 

  ވަނީ  ބުނެފައި އެ  ށްކަމަލެެވލްކްސިމަމް ރެސިޑިއު  މެށެވެ.  ރުމަބަދަލުކުވާ ޮގތުެގމަތީން  ށް ހުއްދަދެވިފައި ރަކަކޮންޓެއިނަ

ޕެސްދަނޑު ތަކެތީެގ  އުފައްދާ  ހުޓިވެރިކަމުން  އަސަރު  އެންމެންސައިޑުެގ  މިންވަރަށެވެ.    ނަންޖެހޭ  )ޔ(.  މަތީ 

ނީެގ ޮގތުަގއި އުކާލާ  ކު   އެްއވެސް މިންވަރެއް އެކުލެވޭސައިޑުެގޓިވަނީ ޕެސް  ބުނެފައި އެ  ނިކަމަށްޕެސްޓިސައިޑުެގ ކު

،  ރުކާރީާއއިތަ،  ާމއިވާޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޮގ  އުމަށްވަނީ ކެ   ބުނެފަިއ އެކަމަށް    ވެރިކަންތަކަށެވެ. ދަނޑު އެްއވެސް ބާވަ

އެހެނިހެ  ެގހިންަގސްަގހާ،  މޭވާާއއި ތަކެލިބޭ  ހެއްދުމާން  ދިރިއުޅޭ  ،  އިބިންތަކާދަނޑު،  އިތި  ، ޯގތިތަކާއި މީހުން 

ހަދާފައިާވ  ޞަޚާއް  ކަތަށްމަސައް   ެގދަނޑުވެރިކަމު    ، ރުކާރީއާއި ތަ  ޭމވާ  ،އިޮގވާމާ  ވަހިތަކުެގޔާހިކޮށްެގން 

 ނަވާރުބިހުެގ ބޭނުމަށް ޖަ  ،މަހާއި  ،ހުންމަ،  އި ައދި ަގސްފަދަ ބާވަތްތައް އިންދާ ހެއްދުމާމުމަޝްރޫ  ،ތްޕިލާވެއްޔާއިފަ

  ..މަށް.މާއި މިކަބޮޑުކުރު ންުގޅެެގ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

   ތި ދެން.ލާ. އޯކޭ ދޫކޮށްލާ އޭ ޑިފައިންކޮށްރިކަންދަނޑުވެ
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 : ިއއްެވވުންމޭޒުން އިދާރީ

އެރ  ކަލްޗައެކުއަ ބުނެފައި  ދިވެހިވަ  ކަމަށް  ދިރުން  ޙައްދުެގރަސަ  ރާއްޖޭެގނީ  ފެނުެގ  ވަސީލަތްތައް ތެރޭަގއި  ހުރި 

ދިރުވަ ވިއް ެގންުގޅެއާލާކޮ  އިސާ  ދަނޑުޑުބޮ  ށް  އުފެއްދުންވެރިކަމުކުރުމަށެވެ.  އެވަނީ  ެގ  ބުނެފައި   ކަމަށް 

އްދުަގިއ  އްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙަތަ ދިވެހިރާތަނެއްަގއި ނުވަ  ލްޗަރކަެއކުއަ ،  ޗާއިކެއްތަެގން އުފައްދާ  ށް ކޮވެރިކަންދަނޑު

ދަ  ފް  )އޮ.  ވެޔަށެ ފައިވާ ބަހާ ުގޅި  ދިރޭ ނުވަތަ މަރުެވފައިވާ މަސް ނުވަތަ މަކޮށްފައިވާ އާލާ މުންެގންދާ ނުވަތައާލާކުރަ

މަ މެންބަރުން  ދި  މިހާރު  ނެ.ވެދާ  ރާކުރެއްވުން( ޝްވަރެކޯޑުަގއި  ދެން  މި  ކޮމިޓީން.  ސަބް  ނިުމނީ  މި  ރާސާކޮށް 

 އް... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މެންނަށް އާ ޑްރާފްޓެ އަޅުަގނޑު

 

 ރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަކެންދޫ ދާއިރާެގ 

ނަށް  ާގނޫދޯ    ސަިއޑާ ބެހޭ ބިލު ނުންކުރާ ޕެސްޓިދަނޑުވެރިކަމުަގއި ބޭ  ރުންއޭ  އޮތް ޮގތަށް ބާއްވާ.ހަމަ  ޖަހާ  ނަން ނު

 ދަލުވަނީ. މި ބަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ބެހޭ ާގނޫނަށް ބަދަލުވާނީ ާގނޫނަކަށް ވީމަ

 

 ރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަކެންދޫ ދާއިރާެގ 

މީއަޅުަގނ  ބޭނުން.  ހުށަހަޅަން  އިަގޑު  ބޭމިހާރު    ކޮންދަނޑުވެރިކަމުަގއި  ޕެސްޓިސައިޑު  އި  ކުރުމާ ލްރޯޓްނުންކުރާ 

ބިލު.  އުލޭޓުކުރުމާރެިގ މިއިންންމުހިނޮލޮޖީ  ޓަރމިކީ  ވާޮގތަ  މި  ބެހޭ  މިހާރު  ެއއްކަލަ    މުވަނީ  ދައްކާ 

މާނަައކީ އެ  މަ  ަމސައްކަތްކުރީ  ތުަވުގިގނަ  އި  ަގމީ  މިހާރުއިނޭގތޯ.  ންނަނީ  އެކްސްޕެކްޓު މި އި  ލްމަންޓަންޔަރަވަ އެން

އެ ޕްރޮމޯޓުކުރަން  އެއްކަލަ  ވަނީ  ހީ  ހެދީމަ ިމހާރު މިހެން  ެއއީ  ހޭނެ.އަށް ޓިއުންކުރަންޖެމި  .ވެސް އަންނާނެތާ  ބައި

 ޓުކުރަން.ލޭ އުކޮށް ރެގި އެ ކޮންޓްރޯލްެގ ނަންކީމަ. އެނޭގ ބިލު ނޫންކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކޮންޓްރޯލްކުރުން ދެއްތޯ ؟ލޭޓު ނުޖަހަމާތޯއުިގރެ

 

 ކެވުން: ހަކަދެއްރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާމެންބަކެންދޫ ދާއިރާެގ 
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 ލްކުރުން. މައްސަލަެއްއ ނެތް. ކޮންޓްރޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސަޖަސް  .އޯކޭ އިދާރީ،  ދެންން.  ޝަުގޑު  ސްޓެޕަކީ  ޓެކް   ޮގތުންނެކްސްޓު  ޕްރޮޑިއުސްރިަވއިސް  ިއ  ސްކޮށްފަޓެއް 

 ؟ޓަށްރިވައިސް ޓެކްސް ވާނެތޯހެއް ކިހާދުވަ ން.ްއަވންވީނުކޮށްލައަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުންނަށް އިހަށް ސަރކިއުލޭޓު 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އަށްންޑޭ ލައިކް ސަ

 

 ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮ

 

 ދެއްކެވުން: ން ވާހަކަޒުދާރީމޭއި

ސަކޮމިޓީ   ޑަކު ހަދަންޖެހޭނެ  ރިޕޯޓެއް  ެގންދަން  ރިޕޯޓެއް.އަށް  ކޮމިޓީ  އި  ބް  ދެން  ރިޕޯޓެއް  ކުޑަ   ންނާނީ.އެ 

   .އްމި ރިޕޯޓަކަށެއެއްނު ތަކެއްވެސް ނުެގނެވޭނެ ރންއަނެއް މީޓި އަށްދާ ރިޕޯޓު އަނެއްހެން ބޮޑުވާނީ.ރފްލޯ

 

 ރާކުރެްއވުން( ޝްވަދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަފް )އޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއ،  ޔާރުކޮށްދީފަނިއު ޓެކްސްޓެއް ތައް އި  ޓުކޮށްފަ ރޭއިންކޯޕަތައް  މި ެގނައި ބަދަލު  ޮގތަކީންވީޝިއާ މި ހަދައިދޭމިހާރު އާ

ސަ އޮން  ސަމްޓައިމް  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އޭރުންންވީފޮނުވާލަދޭއި  ޑޭގަ ޓަރމި   މީތިއި  ޑޭގަ ސަން  . 

. ވާނެ ސަބްމިޓުކުރަން  ެވސް  އްރިޕޯޓެ   ެއއަށް،  ައކަށް ދަންނަާވނީ. ދެންގ މީޓިން  ކޮމިޓީ  ެމއިންއި  މަންޑޭގަ އި،  ބަލާލާފަ

ޭގ  މީެގ،  ދެން ެއއީ  އެބައޮތް.  ޕޮއިންޓެއް  ދެ  ބޭެއޑްރެސްނުކުރެޭވ  މި  ޕެސްޓިސަިއޑު  ނުންކުތެރޭަގއި  ޮގތުަގއި ރާ 

ކެމިކަލްބެލެވި އިސްމީ  ދާނެ  ޮގތެއް ގެއިން  ބޭނުން    ތިސްނާކުރެވޭނެ  އިތުރަށް  އަދި  އޮތްތޯ  މިހާރު  ާގނޫނުަގއި 

ދިރިމީ.  ންޓެއްމެކޮ. އެއީ  ންށްލަޔަޤީންކޮ .  މެރުމަށް  މަދިރި   ، މެރުމަށްފިރަބޭނުންކުރާ ކު  ތަންތާނަގއި މި  ޅޭއުހުން 

ިއ  ޓިސައިޑު މާނަކޮށްފަޕެސް!  ނއާ.  ނެއިން ޮގތުން އެއްެވސް ހިމެނޭއި  ޑު ޑިފައިންކޮށްފަސައިޕެސްޓިބަޓު  ،  ންނޫނޫން

  ނެތި އިސްތިސްނާވާ، އޭނާނެ. އެހެންވީމާ ވަން  ށްެގ ތެރެއައެ އޮންނަ ޮގތުން އެ އެްއޗެހި މީ.  އިމި ބިލުަގ  އެބައޮތް

ލީަގލީޮގ ބަތެއް  ޔަޤީނުން   ންވީ. ދޭއިލަ  އެ   ހަމަ  އެކްސްކުލޫޑުާވކަ،  ންކަނުހިމެނޭ  ވެސް  ދެވަނަ ،  ދެން.  ންއެ 
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ރ  އެްގރިކަލްޗަ  ،ޓު މިނިސްޓްރީންތޯއެއީ އެންވަޔަރަމަން  . ދާރާައކުންތޯކުރާނީ ކޮން އިޛު ތަންފީ އިޝޫައކަށް އޮތީ މީތި

ނިންމާ އެކަން  ދުވަމިނިސްޓްރީންތޯ.  ފަސްވަނަ  ބާއްވާނީ  ސޮ ސޮރީސްޑޭ.  ވެނި،  އިފަހު  ރެކޯޑުަގއި  ފް  )އޮ.  ރީ.  ދަ 

މަ އޮފީ  ރާކުރެްއުވން(ޝްވަމެންބަރުން  ބައްދަލު  ކީކާއެސްތައެ  އިޝޫވުމަކަށްފަހުބާއްާވ  އެ  އޭރުން  ަގއި  ޙައްލުވާނެ.   

ިމނިސްޓް އޭރު  ،  މޭނެ. ދެން ނި މަސައްކަތްބިލުގެ އި  . އެާއއެކީގަ ލުވާނެއްޙަ   ެގ އިޝޫރީމާނަކުރުމުެގ މިނިސްޓަރާއި 

ދެން  ޕަބްލިކު ކޮމެންޓްސް ލިބިފަތާ.  އެހެންވީމާ،    . ދެންޕަބްލިކަށް މިހާރު ހުޅުވާލައިފި އޯލްރެޑީ  ،މެންނަށްއަޅުަގނޑު

  ލަން. ފޮނުވާ ޕަބްލިކެއް. ދެން އިންނާނީ މެންބަރުންނަށް ންނާނެއިތުރަކަށް ނީ

_______________ 


