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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   އިޖުތިމާޢީ  ބައްދަ  15އަހަރުެގ  ވަނަ    2022`.  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ވަުގތު  ލުވަނަ  މި  ވުމަށް 

ެމންބަ ތިއްބެިވ  ދާއިރާެގ  ރުހާޒިރުެވވަޑައިެގން  އުތުރު  މަްއޗަންޮގޅި  ދާއިރާެގ،  މެދު  މާފަންނު  މައްޗަންޮގޅި،  ންނަކީ، 

ފު ރަޝީދު،  މުޙައްަމދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަކުނުދޫ ނަދޫ  މުޙަްއމަދު ޝާހިދު،  މެންބަރު 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ޢީސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެނދިކުޅުދޫ  ލަޠީފް، 

އިހަވަންދޫ އި އަޅުަގނޑު  އަދި  ފިރުޝާން  ޙުސައިން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑަވެލި  އަޙްމަދު،  ސްމާޢީލް 

ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. މިއަދު ކޮމިޓީަގއި ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތަކީ،  

ދިރާ ބިލު  މި ކޮމިކާބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަުމެގ  ފަހުން  ބިލުެގ މަސައްކަތް  ސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް. އެންމެ  މި  ޓީން 

ފަހުން   އެންމެ  ފައްޓާނީ.  މަސައްކަތް  ވެސް  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބުން  އޮތް  ނިމިފައި  ެގންޮގސް  ކުރިއަށް 

ވަނަ    55އްދާ، ބިލުެގ  ވަނަ މާ  58( އާ ހަމަޔަށް ދޯ.  ނއްދާެގ ) ވަނަ މާ  58މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދެވިފައި އޮތީ  

ޞަފުޙާ ފައްޓަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާެގ )ރ( އިން ފެށިެގން ސެކްރެޓަރިއޭޓުން، )ނ( އިން ފަށަންޖެހެނީ.  

ބަލަ މިީއ  ެގންޮގސްދެްއވާ.  ކުރިއަށް  ފެށިެގން  އިން  ބާރު.  އި  )ނ(  ިއންސްޕެކްޓްކުރުމުެގ  ފާސްކުރުމާއި 

   ރުތައް.ޒިންމާތަކާއި ބާއިންސްޕެކްޓަރުންެގ 

 

 ިއއްެވވުން:  އިދާރީމޭޒުން

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

ނުވަތަ ުގދަންކުރާ،  ނުވަތަ  އުފުލާ،    ރައްކާކުރާ،  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ނުަވތަ  ވިއްކާ،  ފޯރުކޮށްދޭ  ަގނެ  ނުވަތަ 

ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރާ ވަުގތު އެތަނެްއެގ ވެރި    ޚިދުމަތްވެސް ޮގތަކުން ކާބޯތަކެތީެގ    އެނޫންވަތަ  ނު

ތަނުެގ  ވާލުވެ ހުރި ފަރާތް ނުވަތަ  ހަ ަވުގތަކު    އެކާ  ތަނަ  ތަނުަގއި ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ އެ  އެ ފަރާތް ނުވަތަ  

)ރ(  ެވ. ހުރެވިދާނެއެ ރުވެޒިހާއެހެން ފަރާތަކަށް ތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ   އެނުވަތަ  ންވެރި ފަރާތު

ބަންދުކުރާ،   ނުވަތަ  ތައްޔާރުކުރާ،  ނުވަތަ  އުފައްދާ،  ކާބޯތަކެތި  ދަށުން  މާއްދާެގ  ލޭބަލްކުރާ،  މި  ނުވަތަ ނުވަތަ 

ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުން އަނެްއ ތަނަށް އުފުލާ،    ަގނެ ިވއްކާ، ނުވަތަ އެއް   ރައްކާކުރާ، ނުވަތަ ުގދަންކުރާ، ނުވަތަ

މި    ޚިދުމަތްކާބޯތަކެތީެގ  ނުވަތަ   އުސޫލުތަްއ،  ޢަމަލުކުރާނެ  ފާސްކުރުމުަގިއ  ބަލައި  ތަންތަން  ނޫނުެގ  ާގފޯރުކޮށްދޭ 
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ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  އޮތޯރިޓީ   ދަށުން  ފާސްކުރުމުަގއި  ބަލައި  ދަށުން  މާއްދާެގ  ިމ  ެގ )ބ( 

ހުރަސްައޅާނަމަ،   ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  އަދާކުރުމަށް  މޯލްޑިްވސް  ރިޓީއޮތޯމަސްއޫލިއްޔަތު  ލިސް ސަރިވސްަގއި  ޕޮން 

.  59ސާމްޕަލް ނެުގން    ޓީއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއެވ.ރިއެދުމުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ އެހީތެރިކަން ޮއތޯ

ށާިއ، ކާނާ ވިހަވުން ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީެގ   ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަބޯތަކެތީެގ ފެންވަރު ބެލުމަށާއި ޞިއްޙީ)ހ( ކާ

ކާބޯތަކެތިޒަ ހާލަތުަގއި،  މެދުވެރިވާ  ބަލިމަޑުކަމެއް  ފެތުރޭ  ނެުގމުގެ ތަޙު  ރީޢާއިން  ސާމްޕަލް  ޮގތުން  ލީލުކުރުމުެގ 

ލަތްތަކާއި، މިންވަރު އަދި ނަާގނެ ހާޓުކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަާގނެ  ެއވެ. )ށ( ޓެސްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއިޚް

އަދި   މިންަގނޑުތައް  ޮގތްއެކަމަށް  ޮގތުެގ  ކަނޑައަޅާނެ  ގަވާއިދުަގިއ ާގމި    ،އަުގ  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ކާބޯތަކެތި ޓެސްޓުކުރުން  ބަޔާންކުރަންވާނެ  ކުރުމަށް ޓުބޯތަކެތި ަގންނަ ފަރާތަކުން އެ ތަކެތި ޓެސް )ހ( ކާ.  60ެއވެ. 

ަގންނަ ވެ. )ށ( ކާބޯތަކެތި  އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެ   ޓަކައި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއިވާ ޮގތުެގ މަތިން

ނޫނުެގ ދަށުން ާގމި  ކާއި އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އަުގ  ލަތްތަހާހުށަހެޅޭނެ ބާވަތްތަކާއި،    ޓަކައި  ފަރާތަކުން ޓެސްޓުކުރުމަށް

ބަ ގަވާއިދުަގއި  ާގޔާންކުރަންވާނެއެ ހަދާ  ހުންނަ  ވެ.  ޚިލާފަށް  މި  .  61  ނެުގންހިފެހެއްޓުމާއި    ކާބޯތަކެތިނޫނާ  )ހ( 

ެއއްެވސް ާގމި    އިނޫނާާގ ޚިލާފަށް  މިންަގނޑުތަކާ  ކާބޯތަކެތީެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގވާއިދުަގިއ  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ކަމަށް ކުރާ  ޓުއިމްޕޯ  ތަނުވަކަމަށް  ކުރާ  ޓު ވަތަ އެކްސްޕޯނު  ކަމަށް  ނުވަތަ ވިއްކާ  ކަމަށް  ފަރާތަކުން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ

ުގދަންކުރާ   ކަމަށް  ކަމަށް  ނުވަތަ  ބަންދުކުރާ  ބިނާކޮށް  ނުވަތަ  މަްއޗަށް  ހެކީެގ  އޮތޯރިޓީއަށް  އެކަށީެގންވާ 

ކާބޯތަކެތި   ތަކެތި ނެުގމުސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ  ލިބިެގންެވއެހިފަހައްޓައި، އެ  ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް  މި ވެެގ  . )ށ( 

ތަކުންކުރެ ޮގތަކަށް  ތްނިވި ޮގނަުގޅިެގން ވަކި މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އަން ކާބޯތަކެްއޗާ  ނަގާ )ހ( ެގ ދަށުން  މާއްދާެގ  

އެންިގދާނެއެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ) ޢަމަލުކުރުމަށް  ކ1ާވެ.  ބެހެއްޓުމަށް(  ތަނެްއަގއި  ވަކި  ތަނަކަށް    ޓަކައި  ބޯތަކެތި  އެ 

)  ؛މަށްއުެގންދި އ2ަނުވަތަ  ހަލާކުވެދާފަދަ  (  ނުވަތަ  ވަހަށް  ފަދަ ެއއްޗެއްނަމަ  ެގއްލުމެްއވެދާނެ  ޞިއްޙަތަށް 

ނައްތާލުމަށް ކާބޯތަކެތި  އެ  އޮތްނަމަ  މި  ނުރައްކަލެއް  )ނ(  އެންުގމަކަށް  .  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ 

އުފެއް ކާބޯތަކެތި  އެ  ޒިންމާވާނީ  ޚަރަދަށް  ހިނާގ  އެކްސްޕޯޢަމަލުކުރުމުަގއި  ނުވަތަ  ވިްއކި  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ޓުދި  ކުރި 

ލަތެްއ  ހާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ( ށ)މާއްދާެގ  ވެ. )ރ(  ކުރި ނުވަތަ ުގދަންކުރި ނުވަތަ ބަންދުކުރި ފަރާތަކުންނެޓުއިމްޕޯ

އޮތޯރިޓީ ނެުގމަށް  ބާޒާރުން  ކާބޯތަކެތި  ތަބާވުމަށް    ންމެދުވެރިވެ،  އަމުރަކަށް  ުމއްދަތުެގ  ދީފައިއޮތޯރިޓީން  ކުރާ  ވާ 

މޯލްޑިވްސް   ތަންފީޛުކުރުމަށް  އަމުރު  އެ  ތަބާނުވެއްޖެނަމަ،  އަމުރަށް  އެ  ފަރާތުން  ރައްދުިވ  އަމުރު  އެ  ތެރޭަގިއ، 

މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ވެ. )ބ( މި  ހޯދުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެ   ތެރިކަންޕޮލިސް ސަރވިސްެގ އެހީ

ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންަގނޑުތަކާ ޚިލާފުނުވާކަން  ާގމި    ނޫނާއިާގކާބޯތަކެތި މި    ނަާގ
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ކުރި ނުވަތަ ުގދަންކުރި  ޓުކުރި ނުވަތަ އިމްޕޯޓު ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެ ތަކެތި އުފެއްދި ނުވަތަ ވިްއކި ނުވަތަ އެކްސްޕޯ

ަގއި ޢަމަލުކުރާނެ  ނެުގމުށުން އޮތޯރިޓީން ކާބޯތަކެތި  މާއްދާެގ ދަވެ. )ޅ( މި  ޒިންމާއެކެ   ތެްއެގފަރާނުވަތަ ބަންދުކުރި  

މި  އައިޖުރާ ބަޔާންކުރަންވާނެއެ ާގތު  ހަދާ ގަވާއިދުަގއި  ދަށުން  ކާބޯތަކެތި އަނބުރާ ނޫނުެގ  ހިފަހައްޓާ  ވެ. އޮތޯރިޓީން 

ރައްދުކުރެވޭނީ ެއ    ކާބޯތަކެތި އަނބުރާ  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ  61)ހ( މި ާގނޫނުެގ  .  62ރައްދުކުރުން  

)ށ(   ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.  އޮތޯރިޓީން  ތަކެތިތޯ  ފެތޭ  ަގާވިއދަށް  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ާގނޫނާއި  މި  ތަކެއްޗަކީ 

އެ އެދި  ހޯދުމަށް  އަނބުރާ  ކާބޯތަކެތި  ހިފަހައްޓާ  ވެރިފަރާތަށް  އޮތޯރިޓީން  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.    ތަކެތީެގ  އޮތޯރިޓީއަށް 

މި ާގނޫނުގެ އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު    ،( ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް އެްއވެސް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަށމާއްދާެގ ))ނ( މި  

މުއްދަތެްއެގ ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ފަރާތަށް    ދަށުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުން  އެ  ނިންމައި،  ޮގތެއް  ތެރޭަގއި 

އެ ކާބޯތަކެއްޗަކީ   ،( ެގ ދަށުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް އޮތޯރިޓީން ބެލުމަށްފަހުނމާއްދާެގ )ވެ. )ރ( މި  ންވާނެއެ އަންަގ

މި    ކަމަށް އޮތޯރިޓީެގ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަށް ފެތޭ ތަކެތިާގމި  އި  ނޫނާާގމި  

އަނބުރާ އެ ފަރާތަށް  އަންާގފަިއވާ އެންުގން ބާޠިލުކޮށް އެ ކާބޯތަކެތި  ން  އޮތޯރިޓީެގ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާ  61ާގނޫނުެގ  

ކޮންޓްރޯލްކުރުން.  ރައްދުކުރަންވާނެއެ ބަލިތައް  މެދުވެރިވާ  ސަބަބުން  ކާބޯތަކެތީެގ  ބާބު.  އަށްވަނަ  ކާބޯތަކެތި  ވެ. 

. )ހ(  63  ޤީޤުކުރުންންުގމާއި ތަޙުނުވަތަ ބަްއޔެއް ފެތުރިއްޖެނަމަ އެ  ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުން ކާނާ ވިހަވެއްޖެނަމަ

ދަ ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެްއވެސް  ބައްޔެއް ފެތުރުން ފަނުވަތަ    ވުމުެގ ހާދިސާެއއްކާބޯތަކެތީެގ ސަބަބުން ކާނާ ވިހަ

ދިމާެވއްޖެނަމަ   އެޖެންސީއަށްހިސާބެއްަގއި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  އޮތޯރިޓީއަށާއި    ންވާނެެއވެ. އަންަގވަުގތުން    އެކަން 

ދަ ކަމެއް ދިމާެވއްޖެނަމަ، ެއ  ބަްއޔެއް ފެތުރުން ފަނުވަތަ    ވުމުެގ ހާދިސާއެއްބޯތަކެތީެގ ސަބަބުން ކާނާ ވިހަކާ)ށ(  

ުގޅިެގންޙުކަމެއް ތަ ވެ. އާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކަލެްއ  ނެޤީޤުކުރާނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީާއއި އޮތޯރިޓީ 

މެދުވެރިވުން   ހާލަތެއް  )64ކުރިމަތިވެދާނެ  ާގނޫނުެގ  .  މި  ތަޙުޤީޤެއް    63ހ(  ހިންާގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ނިމެންދެން   ތަންފީޛުކޮށް  ފިޔަވަޅުތަްއ  އެ  އަންަގިއ،  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ތަޙުޤީޤަކަށްފަހު  އެ  ނުވަތަ  ނިމެންދެން 

ހެއްޓުމުެގ އިޚްތިޔާރު  ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ަވުގތީޮގތުން ހިފެ

ލައިސަންސް   ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ތަނަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  )ށ(  ލިބިެގންެވެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 

)ނ(  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ގަވާއިދުަގިއ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  ހިފެހެއްޓުމާުގޅޭ  ވަުގތީޮގތުން 

ސަބަބުންކާ ހާދިސާއެއް ވިހަ  ކާނާ   ބޯތަކެތީެގ  ކަެމްއ    ވުުމެގ  ެއ  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ބަލިވުންފަދަ  ނުވަތަ 

ޮގތަޙު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުެގޤީޤުތަޙު  ތާއި،ޤީޤުކުރުމުަގއި  މި  ތުތަކާމަސްއޫލިއްޔަ  ކުރާ  ނޫނުެގ  ާގިއ ޒިންމާތައް 

ކާބޯެއއްޗެްއެގ    ަގއި ގަވާއިދު ހަދާ  ދަށުން   ތަޙުޤީޤެއްަގއި،  ހިންާގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  )ރ(  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
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ސަބަބުން މެދުވެރިވެފަިއވާ ހާދިސާެގ ސަބަބުން އެ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުމުެގ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ނުވަތަ އާންުމ  

އެނޫން ފަދަ  ކުރިމަތިވެދާނެ  ނުރައްކަލެއް  ހާލަތެއް  ޞިއްޙަތަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވެސް  ހެލްތު  ކަމަށް  މެދުވެރިވެދާނެ   

ުގޅޭޮގތުން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެ އެޖެންސީން އަޅާނީ، ާގނޫނު ނަންބަރު    އެޖެންސީއަށް ަގބޫލުކުރެވޭނަމަ، ކަމާ

ދަށުންނެވެ.    ންމުޢާ)  2012/7 ެގ  ާގނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ  )ހ( 65ން  އިމުކުރުާގބިލިޓީ  ސަޓްރޭޞިއްޙަތު   .

ކަނޑައަޅާ  އޮތޯ ަމތިން  ޮގތުެގ  އެްއޮގތްވާ  ުއސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާ  ތަންތަނުރިޓީން  ޚިދުމަތްދޭ  ގައި، ކާބޯތަކެތީެގ 

ނިޒާމެއްބިލިޓީޓްރޭސަކާބޯތަކެތީެގ   އޮންނަން  ެގ  ދަށުން ވާނެއެގާއިމުކޮށްފައި  ެގ  )ހ(  ާމއްދާެގ  މި  )ށ(  ެވ. 

ާގއިމުކުރުން ލާޒިމުވާ  ޓްރޭސަބިލިޓީ ގާއިމުކުރުުމަގިއ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފެ ންަވރަކަށް ޓްރޭސަބިލިޓީެގ ނިޒާެމއް 

ތަންތަން، މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. )ނ( ވަކި ތަނަކީ މި މާއްދާެގ  

ދަށުން   ެގ  ނިޒާމެއްބިލިޓީސަޓްރޭ)ށ(  މު ނިޒާބިލިޓީ  ސަޓްރޭ  ނެއްގެ ތަ  އެ  ،ތަނެއްނަމަންޖެހޭ  ކަނޑަައޅަ  ެގ 

ހިމެނޭއަންނަނިިވ    ގާއިމުކުރަންވާނީ )މަޢުލޫމާތު  ބާވަތްތައް  (  1ޮގތުންނެވެ.  ބޭނުންކުރި  އުފެއްދުަމށް  ކާބޯތަކެތި 

އެންމެފަރާތަކީ    އެ ( 2) ؛ތްފަރާ  ސަޕްލައިކުރި ނޫންނަމަ  ކާބޯތަކެތި  ފަރާތް  ބޭނުންކުރާނެ  ކާބޯތަކެތި  ،ފަހުން   އެ 

ފަރާ ބޭނުންކުރި    ތިކާބޯތަކެެއ  ( 3) ؛ތްވިްއކި  އުފެއްދުމަށް  ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ޖަނަވާރެއް  ބޭނުންކުރި  އުފެއްދުމަށް 

ޮގތުން ބެލެހެއްޓުމަށް އޮތޯރިޓީން   ުގޅޭ  ބިލިޓީއާސަޓްރޭޓް. )ރ(  މެންންބާވަތެްއެގ ބެޗް ނުވަތަ ލޮޓް ނުވަތަ ކޮންސައި

ތަންތަނުން    ،މަޢުލޫމާތު  ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްދޭ  ބަލަހައްޓަޑުކޯރެާވއިދުން  ަގކާބޯތަކެތީެގ  ެގންދަންވާނެެއވެ.  ކޮށް  މުން 

ދިނުން   ނޯޓިސް  އެންުގމާއި  ޞިއްޙަތަށް 66ސަމާލުވުމަށް  އާންމު  ސަބަބުން  އުފެއްދުމެްއެގ  ކާބޯތަކެތީެގ  )ހ(   .

އެން ވީ  ފަރާތަކުން  އުފެއްދި  ތަކެތި  އެ  މަޢުލޫމާތު  އުފެއްދުމެްއެގ  އެ  ފެނިްއޖެނަމަ،  ކަމަށް  މެ ނުރައްކާވެދާނެ 

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިެވެގން، އެކަން   އަވަހަކަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. )ށ( މި 

އަންަގއި އާންމުކޮށް އިޢުލާނެްއ ކުރުމުން ނުވަތަ ނޯޓިހެއް ޝާއިޢުކުރުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.  

ނެގު  ބާޒާރުން  ވީނަަމވެސް،  67ން  ރިކޯލްކުރުމާއި  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެންޮގތަކަށް  ާގނޫނެއްަގއި  އެހެން  )ހ(   .

ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގވާއިދަކާ  ާގނޫނާއި މި  ާގކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ފޯރުކޮށްދިން ކާބޯތަކެއްޗަކީ މި  

، ެއ ނަމަޗެއްކަން އޮތޯރިޓީއަށް ސާބިތުެވއްޖެނުވަތަ މިންަގނޑަކާ ނުވަތަ އިޖުރާއަތަކާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ެއއް

ޚިދުމަތްދޭ ކާބޯތަކެތީެގ  ނެުގމަށް  ބާޒާރުން  އަނބުރާ  ލިބިެގންެވއެއެންުގމުެގ  ފަރާތަށް    ތަކެތި  އޮތޯރިޓީއަށް  ެވ. ބާރު 

ވެ.  )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގމެއް އަންަގންވާނީ، ރިކޯލް ނޯޓިހެއް ދިނުމާއެކުަގއެ 

ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ   އެ ތަކެތި ރިކޯލްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައްލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ  ހާކޯލްކުރާ  )ނ( ކާބޯެއއްޗެއް ރި

ހުންނަންވާނެއެާގފަރާތުން   އެންުގމަކަށް  އިމުކޮށްފައި  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  )ރ(  ފަރާތުން  ެވ.  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ 
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އެކަން ކުރަންާވނެއެ  ،ފިނަމަ ނުކޮށްކާބޯއެްއޗެއް ރިކޯލް ދަށުން  އޮތޯރިޓީން  ެގ  މި މާއްދާެގ )ރ(  )ބ(  ކާބޯތަކެތި  ވެ. 

ފަރާތުންރިކޯލްކުރުމަށް   ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  ޒިންމާވާނީ  ެއކަމަށް  ހިނާގނަމަ  ޚަރަދެއް  މި  ެއއްވެސް  )ޅ(  ނެވެ. 

އުސޫލުތަ ޢަމަލުކުރާނެ  ރިކޯލްކުރުމުަގއި  ކާބޯތަކެތި  ދަށުން  ގަވާއިދުަގއި ާގނޫނުެގ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އް 

ިމ މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،   ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފަިއާވ  ާގނޫނާއި މި  ާގމި  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. )ކ( 

  ކަމަށް   ޚިލާފުވެެގން ނުވަތަ ެއ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެ  ަގާވއިދަކާއި ނުވަތަ މިންަގނޑަކާއި ނުވަތަ އިޖުރާއަތަކާ

ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތެްއެގ އަިމއްލަ އިޚްތިޔާރުަގއި ެއ ތަކެތި ރިކޯލްކުރުމަކަށް މި 

ހަދާ   ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލު  ޢަމަލުކުރަންވީ  ރިކޯލްކުރާނަމަ  ކާބޯތަކެތި  އެޮގތުން  ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.  މާއްދާ 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ނުވަ ަގާވއިދުަގއި  ބާބު.  ކާބޯތަކެތި  ވަނަ  އެކަށީެގންނުވާ  ކެއިންބުއިމަށް  ފިޔަވަޅުެއޅުން.   .

އެތެރެކުރުމާިއ، އުފެއްދުމާިއ، ތައްޔާރުކުރުާމއި، ބަންދުކުރުާމއި، ލޭބަލްކުރުމާިއ، ރައްކާކުރުމާއި، ުގދަންކުރުާމއި، ަގނެ  

 ،ފަރާތުން އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް  އޭނާެގތަ  ހެއްެގ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ނުވަ. )ހ( މީ 68ވިްއކުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުން  

ތެރެއިން ކާބޯތަކެތީެގ  ބާވަތުެގ  އެތެރެކުރު  އަންނަނިވި  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  ބޭނުމަށް   މަކީބާވަތެއް  ވިޔަފާރީެގ  ނުވަތަ 

ނުވަތަ   ަމކީ،ރައްކާކުރުބަންދުކުރުމަކީ، ނުވަތަ ލޭބަލްކުރުމަކީ، ނުވަތަ  ނުވަތަ    މަކީ،ތަްއޔާރުކުރުނުވަތަ  ،  މަކީއުފެއްދު

ނުަވތަ    ަގޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި(  1ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. ) ނުވަތަ    މަކީވިްއކުުގދަންކުރުމަކީ، ނުވަތަ ަގނެ  

 ؛ކާބޯތަކެތި ކޮށްފައިާވ  ޮއޅޭޮގތަށް ލޭބަލްައސްލު  ( 2؛ )ނުވަތަ އެޑަލްޓްރަންޓް   ަގޑުބަޑުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް

ތި. )ށ(  ޞިއްޙަތަށް ެގްއލުމެއްދޭ ކާބޯތަކެ( 4) ؛ނޫނުެގ ދަށުން ިވޔަފާރިކުރުން މަނާކޮށްފައިާވ ކާބޯތަކެތިާގމި  (  3)

-،  އެ ޢަމަލެއްެގ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ،މާއްދާެގ )ހ(  މި  

 ވެ. ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެއަ)ތިންލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ  300,000/- )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި 10,000/

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  މި ޖުރިމަނާތަކާ ދޭތެރޭަގއި ެއއްވެސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

( ށއަޅުަގނޑަށް އެ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް )އި  އްދާގަ މާވަނަ    8ބާބުެގ    ވަނަ  9ވަނަ މާއްދާެގ،    8  އަޅުަގނޑު ހަމަ މި

 ކުންފުނި ކަހަލަ ލިލީ ނޫނީ އެފަދަ ބޮޑެތި  ތިށް ހަމަ ފާހަަގކުރެވޭ. ިމސާލަކަށް، ބޮޑެޑައަށް. އާދެ! )ށ( އަށް އަޅުަގނ

ންނަކަށް އެ ހު މީއެކުން އެހާ ބޮޑަކަށް ވެލިއު  އަރުފިޔާއިން ކުރާ ޖުރިމަނާ)ތިންލައްކަ(    300,000/-ކުންފުނިތަކަށް  
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އިޙުސާސް ނުކުރެޭވވަރުެގ ފިަގރއެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ފިަގރ ކުޑަކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ.  

  )ދިހަހާސް(   10,000/-ިއެގ ކުޑަ ކަންަމތީ ކުޑަ ފިހާރަެއއް ކަހަލަ ތާކަށް  ދަެއއީ އާ.  ށޭ އަުގ ެއއީ ބޮޑުފެއެކަމަކު މި  

ޮގތުަގއި  ޔާ ދައްކަންޖެހޭ ޖުރުފި ައޅުަގނޑު ރޭންޖެއްެގ  -ރިމަނާައށް އަޅުަގނޑަށް ބޮޑުކަމަށް ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ، 

ފެށިެގން  ފިރު)ފަސްހާސް(    5،000/ ޭއެގ    ލައްކަ(ފަސް)   500,000/-ޔާއިން  ހުށަހަޅަން  ައޅުަގނޑު  ދޭތެރެއަށް  އާ 

 ނުމަށް.  ރޭންޖު ޗޭންޖްކޮށްދި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢީސާ އަޙްމަދުކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ރަން. ކުަގނޑު ތާީއދުޅުށަހެޅުމަށް އަރު ރަޝީދުެގ ހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެއއަށްފަހު ރާޢީއަށް ދޭނަން. ، އިސްމާޢީލްެގ ކޮމެންޓު ދޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ މި ބިލުަގއި މި އޮތް އަދަދުތަކަށް. ދެން މިއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް އަސްލު މިކަން ޑައަޅުަގނ 

ރާއްޖޭެގ    ކުންފުނިތަކަށް. އާންމުކޮށް މިނީ މި  ކޮށްފިނަމަ ެގއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވެ

ބެލީމަ   މަަގށް  ހިނާގ  ނިންކަންކަން  ކަންކަން  ޒާތީވެ  ބޮޑަށް  ކަންކަން  މުވަރަށް  ސިޔާސީވެ  ސަޤާފަތެއް  މުެގ 

ސަނިންމު އެބަ ޤާމުެގ  އެހެންވީއޮ ފަތެއް  ސަޤާފަވޭ.  އެ  މީ ތުމާ،  މިސާލަކަށް،  ކުންފުނިތައް.  ކުދިކުދި  ދަށުން  ިއ  ަގެގ 

ބޮޑެ ކޮންމެހަމައެކަނި  ނޫން.  ބުނަނީއެއް  މިވަރޭ  ކުންފުނިތައް  ވެ ވި  ތި  ފިޔަވަޅުޔަފާރިއަކަށް  އެޅުުމަގިއ    ސް 

ދޭ ދެނީ.  މި  ފުނޑާލުމުެގ  އިފުރުޞަތެއް  ހަމަ  ވިޔަފާރިތައް  ކުދިކުދި  ވަރަށް  ފުރުަގއި  މާ  ބޮޑަށް  ރުޞަތު  ބޮޑުވެއޭ 

 ށް ތާއީދުކުރެޭވ. ޑަށް ވަރަށް ބޮޑަމީަގއި މި ޮއތް އަދަދަށް އަޅުަގނ އެހެންވީމާ، ބުން. މުެގ ސަބަވެ ދިއުޑުބޮޑަށް ބޮ

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ރު ރާޢީ. ބަންިއއްޒަތްތެރި މެ. ޔާ ޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ޢީލްެގ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރެވޭ. ދެން އެކަަމކު  ހާރު އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ އިސްމާމި މުޤައްރިރު.  ޔާރިއް ކު! ޝުދެއާ

ނޫންތޯ   މީނދީ  އަދަދަ  )ދިހަހާސް(  10,000/-މީަގއި  ކުޑަ  ެއންމެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކަށްރުފިޔާ  ކުދި  ހަމަ  އޭތި   .

ހަމަ   އަޅުަގނޑު  ެވސް  ކުޑަކޮށްލަން    300,000/-ބޮޑު    ކަމަކުއެ  އަށް.ރުފިޔާ )ފަސްހާސް(    5،000/-ބަލައިލާފައި 

ކަންނޭނެގރުފި)ތިންލައްކަ(   ރަނަގޅު  ހަމަ  .  ޔާ  މީތީަގއި  ާވޮގތަކީ  ިގނަ  އެއީ  ފެންނަޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑަށް 

ދެއްކޭނެ  ކަފަރާތްތަކަ ނުވެސް  މި  ކަންނޭމި  ށް  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ކުދި  ހީވާޮގތުން  ދެން  މީަގލާރިތަކެއް.   އިނެގ 

ކަމަކަށް ބަލާއިރު މީަގއި އޮތް   އަދަދު ބޮޑުކޮށްެގން އަދަބު ެވސް ހަމަ ބޮޑަށް އަންނާނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ

އިއްތިފާޑައަޅުަގނއަދަދު   މެންބަރުން  ހުރިހާ  ދެން  ރަނަގޅު.  އަދަދު  ޤުށް  ކުޑަ  އަދަދު  މީނދަ   10,000/-ވަންޏާމު 

އަޅުަގނ)ފަސްހާސް(    5،000/-ރުފިޔާ    )ދިހަހާސް( ވެސް  ކުޑަކުރަން  ކުޑަރުފިޔާއަށް  އެއީ  ފެނޭ.  ދި ށް 

ްއެގ  އެޕްރޮފިޓް. ރަށްރަށުަގއި ހިންާގ ފިހާރަރުފިޔާއަކީ އެ މީހުންެގ މަހުެގ    )ދިހަހާސް(  10,000/-ވިޔަފާރިެއްއަގއި  

އެހެންވީ)ބާރަހާސް(    12،000/-  ،)ދިހަހާސް(  10,000/-  ޕްރޮފިޓަކަށް ނެރެވެނީ.  މެންބަރުން ރުފިޔާ  އެކަމަށް  މާ، 

 .  ޔާކޮށްލަން ެވސް އަޅުަގނޑު އެދެން. ޝުކުރިއް ޑަ އަޅުަގނޑު އޭތި ކުމަތާއީދުކުރާނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ؟ެއއީ ތޯއްމެއެހެންވީމާ، ރާޢީ އިތުރު ހުށަހެޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކުޑަކުރުން. )ފަސްހާސް( އަށް  5،000/-އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް. އަޞަތުދެން. ޝާހިދު ކުރިޝާހިދަށް އަޅުަގނޑު ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ފުނަދޫ

. މިހާރު އެ އޮތް އަދަދަށްވުރެ އަޅުަގނޑަށް ެވސް ރަނަގޅީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުްއވި އަދަދު. ޔާ އްޝުކުރި

ސަ ސިޔާސީ  ކުރަންޏާ  ދެން  މިކަން  ހީވެ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ކަމަށް  ޓަކައި     )ދިހަހާސް(   10,000/-ބަބުތަކަށް 

އަހަރަކު   ޖުރިމާ   10ރުފިޔާއިން  އެ  ނާކޮށްފިފަހަރު  އަދި  ދެން  އިތުރުވާނެ.  އަދަދު  އެ  ހަމަ    300,000/-އްޔާ 
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އަދަދަކު  އާ)ތިންލައްކަ(   ކޮންމެ  މީަގއި  ދޭތެރޭަގއި  ދެން  އޮންނާނެ.  ފުރުޞަތު  ވުމުެގ  އެކަން  ވެސް  ކުރިޔަސް  ން 

ނަށް އެކަންޏެއް ނޫން. އެ ކުރާ ކުށުެގ ކުޑަބޮޑު މިން ވެސް ހިމެނޭނެ. ބޮޑު މި  ން މި ޖެހެނީ ކުންފުނީެގ ކުޑަލަބަ

ހިތުން   ައޅުަގނޑު  ކަމަކަށް    5އެހެންވީމާ،  ބޮޑު  އަދަދު  އެ  ޮގތުަގއި  ޖުރިމާނާއެއް  ކުރީމަ  ކުށެއް  ބޮޑު  ލައްކައަކީ 

ފެށުނީމަ އަޅުަގނޑު ހިތުން  އަޅުަގނޑަކަށް ފާހަަގެއއް ނުކުރެވޭ. ދެން ކުށުެގ ކުޑަމިނަށް ބަލާއިރުަގއި ފަސް ހާހުން  

 ރަނަގޅު. އެ އަދަދު އަޅުަގނޑަށް ވެސް ބޮޑަށް ރަނަގޅީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީސަ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެނދިކުޅުދޫ

އިސްމާޢީލްެގ   އަޚް  އަޅުަގނޑުެގ  މިހާރު  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  އެްއޗެއް  މީެގ  ައސްލު  އަޅުަގނޑު  މިހާރު 

އަރިގއުމެންޓަކީ ސިޔާސީ ަމުގސަދެއްަގއި ނޫނީ ޒާތީ މަުގސަދެއްަގއި މިހެން އިނީމަ ބޮޑު އަދަދަކުން ޖުރިމާނާކުރުން. 

ލައްކަ ރުފިޔާ. ިމ    3ާގ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބިލުަގއި އޮތް އަދަދު ބޭންދީ  މިސާލަކަށް މިހެން ވިސްނާލަމާ ހިނ

ވެސް    90މާލޭަގއި   މިލްކިްއޔާތުަގއި  ކެފޭތަކުެގ  ކެފޭތަކުެގ.   3ޕަސެންޓު  ކުދި  ނުހުންނާނެ.  ރުފިޔާެއއް  ލައްކަ 

އޮއްވާ   ޮގތަށް  އޮތް  ބިލު  މިހާރު  ޖުރިމާނާކޮށްފިއްޔާ  3މިސާލަކަށް  ރުފިޔާއިން  ޒާތީ  ލަްއކަ  އެއްކަލަ  ހަމަ   ،

ތި   އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ކަެމއް  ެއއްެވސް  ކުރެވޭނެ  ފުނޑިެގންދިޔައީ.  ވިޔަފާރި  ޖުރިމާނާކޮށްފިއްޔާ  މަުގސަދެްއަގއި 

ރުފިޔާ    10،000ރުފިޔާ އާއި    1،000ވިދާޅުވި މަުގސަދުަގއި ޖުރިމާނާއެއް ކަނޑައަޅާ ކަމަށް ވަންޏާ ކަނޑައަޅަންވީ  

ަމުގސަދު ފުރިހަމައެއް ނުވާނެއޭ.    3ާއ  ރުފިޔާ  10،000އާ ދޭތެރޭ.   ލަްއކަ ރުފިޔާ ކަނޑަައޅައިެގނެއް ތި ވިދާޅުވި 

މަސައްކަތަކީ  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ާގނޫނު  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ާގނޫނު ؛ އަޅުަގނޑު  ބުނަނީ.  މި  ނޫން  ނުކުރެއެކޭ 

ބަ އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތެްއ.  ޕްރޮފެޝަނަލް  މަސަްއކަތަކީ  ސަބަބުން، ތަންފީޛުކުރުމުެގ  މިކަމުެގ  ޖެހޭނީ  ލަން 

ދޫކޮށްލައިފިްއޔާ   ކަނޑައަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުަގއި  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  ކުޑަ  އާދައިެގ  މިއީ  މީތި  މިސާލަކަށް 

ނުބައި ފުޑެއް، ފުޑް  ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަމުެގ ސަބަބުން އޮތް ނުރައްކަލަކީ ކޮބައިތޯ. ދަންނަވަންތޯ ވާހަކައެއް

ސަބަބުން  ޕޮއިޒަ މެިއންޓެއިންނުކުރުމުެގ  ޓެމްޕެރާޗަރ  ކުކުޅުެގ  ބުނާނީ.  ައޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ކުޑަ  އެންމެ  ންވެެގން، 

ނަމެއް  ކޮންމެވެސް  އެކަހަލަ  ކަންނޭނެގ.  ސަލްމޮނެއްލާ  ކިޔަނީ  އެއަށް  ބެކްޓީރިއާެއއް.  އުފެދޭނެ  ކުކުޅުަގއި 

ންސާނަކު މަރުވެދިޔުމަކީ ެއއީ އާންމުކޮށް ހިނާގފައި ހުރި އިނިގރޭސި ބަހެއް ކިޔާނީ. މަދު ވަުގތުކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި އި 
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ކަންކަން އެީއ، އިނޭގތޯ. ބަިއަގޑިއިރެއްހާއިރު ތެރޭަގއި އެ ޖަރާސީމުެގ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ 

ފުރާނަ އިންސާނެްއެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ސުވާލަކީ  ޖެހޭ  އުފައްދަން  މިއަދު  ައޅުަގނޑުމެން  ލައްކަ    5އާއި  ވާހަކަައކީ، 

ޖުރިމާނާގެ   ނޫން  ހޯދާކަށް  ލާރި  ކޮންމެހެން  އެއީ  އެބައިންތޯ.  ޮގތެއް  އެއްެވސް  އެޅުޭވނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ރުފިޔާއާ 

ނުރަްއކާތެރިކަން   އެކަމުެގ  ެއީއ  އިންނަނީ  ކަނޑައަޅާފައި  ނޫން.  އެޅުވިދާނެތޯެއއް  އިންނަނީ.  ކަނޑައަޅާފައި  އަދަދު 

ކަމެ ސީރިައސް  އެީއ  ވަރަށް  ބޮޑުވީމަ،  ެއކަން  ެވސް  ކުންފުނިތައް  ކުދި  ވާހަކައަކީ  ތިބި،  ކުރަން  ެއކަން  އްވީމަ 

ލައްކަ ރުފިޔާ ވާނެހޭ ރިސޯޓެްއެގ ރެސްޓޯރެންޓެްއ    5ސީރިއަސްކޮށް ނެުގން. ދެން މިސާލަކަށް އުފެދޭނެ ސުވާލަކީ  

ންާގ މީހުން، އެ މީހުންެގ ފުޑް  ހިންާގ މީހަކަށް އެއްޗަކަށް. ނޫން، ނުވާނެ. ނުވާނެ އެއްޗަކަށް. އަސްލު ރިސޯޓު ހި

މީހުން   އެ  ނޫން  ބަލައިެގނެއް  ފުރާނައަށް  އަހަރެމެންެގ  ކޮންމެހެން  ެއއީ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު.  ވަރަށް  ހެނޑްލްކުރަނީ 

އެކަން ކުރަނީކީ. އެ މީހުން އެ ކޭޓަރކުރަނީ ލަްގޒަރީ މާކެޓަށް. އެ ތަނުަގއި ހުންނަ ޔޫރަޕް ެގސްޓަކަށް ެގއްލުމެްއ  

ކޮންމެހެން   ވެއްޖެޔާ  މީހުން  ެއ  އެހެންވީާމ،  ޖުރިމާނާކުރާނެ.  މީހުން  އެ  ޑޮލަރަކުން  މިލިއަން  އެތަްއ  މީހުން  ެއ 

ލައްކަ ލިޔެެގން ޮއވެިވެގނެއް އެ މީހުން ެއއަކަށް ބަލައިެގން މަސައްކަތްކުރާ   6ލަްއކަ،    5ލަްއކަ،    3ާގނޫނުަގއި  

ޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ޓާެގޓުކުރަން ޖެހޭ، ޓާެގޓް ބަޔަކީ ެއީއ  ބައެއް ނޫން ެއއީކީ. މީތި އެޕްލައިވަނީ، މި ާގނޫނަށް އަ

ވިއްކާ   ކާބޯތަކެތި  ފުޑް،  ދެން  މީހުންނާއި،  ހިންާގ  ކެފޭތައް  ކުދި  މާލޭަގއި  ކެފޭތަކާއި،  ކުދި  ހުރި  ރަށްރަށުަގއި 

އުޅޭ ވާހަކައަކީ ިމ   ާގޑިޔާތައް ހިންާގ މީހުންނާ މި މީސްމީހުން އަހަރެމެން ބަލަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ދަންނަަވން މި

 ޒާތީ މަުގސަދެްއަގއި، ސިޔާސީ މަުގސަދެްއަގއި ޖުރިމާނާ ބޮޑުކޮށް ކޮށްފާނެ ކަމުެގ ބިރު އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށް ދިުގވެެގން... ؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަުގތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެނދިކުޅުދޫ

ބަދަލުަގއި   3 ރުފިޔާެގ  ައދަދު    10،000  ލައްކަ  ތިރީ  ތިރިކޮށްފައި،  އަދަދު  މަތީ  ރުފިޔާއަށް    1،000ރުފިޔާއަށް 

 ތިރިކުރާށޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީސަ. އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

ފާހަަގކުރާ   އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނުފެންނަ  ބަދަލުކުރަން  ިމ  އަސްލު  ދެން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ 

އް ނޫން. ިމ  ދެވަނަ ނުކުތާ ފާހަަގކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. ައސްލު ނުކުތާ. އަސްލު ނުކުތާއަކީ، މިީއ އަލަށް ކުރާ ކަމެ

ަގާވއިދެްއެގ ދަށުން މިހާރު ެވސް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަެމްއ. ކަމާ ުގޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުެގ މަޝްވަރާއާ އެްއކޮށް  

ބިލެއް ޑްރާފްޓްކުރިއިރުަގއި ެއމައުންޓު، ފިަގރތަކެއް ޖެހިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ކޮންމެވެސް 

ެގން، މިހާރު ވެސް ޕްރެކްޓިސްކުރެވޭ ކަންކަމަށް ބަލާފަ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބެ ހަމަ ވަރެްއެގ ދިރާސާއެއް ކުރެވި 

ލައްކަ އޭ ބުނުމުެގ ބަދަލުަގއި އޭތި އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ އަދަދަށް   10ލައްކަ ކުޑައޭ،    3ކުއްލިައކަށް  

ފަރާތް މި  އަސްލު  ބައްދަލުވޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުެމން  އެ  ބަދަލުެގންނަންޏާ  ެގނައުުމެގ  އަދަދުތައް  މި  ކޮބައިތޯ  ތަކާ. 

ެގނައުމުަގއި މިކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކުެގ   ޮގތަކީ. އެެއއް ދެނެަގތުމަކީ އަދަދަށް ބަދަލު  ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުން ހުރި 

 ން.ލަފައެއް ނޫނީ މަޝްވަރާެއއް ހޯދާލުން މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ އެ ނުކުތާ ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު އެހެންނަމަވެސް،    ،އިްއޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމެއް.  ދެ  ޖުމުލަކޮށް  އޮތް  ެއބަ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  މިހާރު 

ރުފިޔާެގ ރޭންޖަށް.   600،000ރުފިޔާ ާއއި    5،000މުޙައްމަދު ރަޝީދުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ. އެއީ  

ރާޢީެގ    500،000ިއ  އާ  5،000 ދެން  ބަދަލުކުރުން.  ރޭންޖު  ޖުރިމާނާެގ  ެއ  ރޭންޖަކަށް    3ހާސް،    5ލަްއކަިއެގ 

ލައްކަ، އެައކަށް އަނެއްހެން ެއއްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދުކުރަްއވާފަެއއް ނެތް. ތާއީދުކުރަން، ިއސްމާޢީލް. 

އޮ  2އެހެންވީމާ،   މި  ފުރަތަމަ  އޮތް.  އެބަ  ާއއި    5،000ތީ  ހުށަހެޅުމެއް  ރޭންޖު.    500،000ރުފިޔާ   2ރުފިޔާެގ 

ރޭންޖަކީ   އޮތް  މި  ާއއި    5،000ވަނައަށް  ހުށަހެޅުނު    300،000ރުފިޔާ  ފުރަތަމަ  އެހެންީވމާ،  ރޭންޖެއް.  ރުފިޔާެގ 

ބިލުެގ   މި  އެއީ  ރޭންޖު    68ހުށަހެޅުން  ޖުރިމާނާ  ޮއތް  )ށ(ަގއި  މާއްދާެގ  އާއި    5،000ވަނަ    500،000ރުފިޔާ 

  4އަށް ބަދަލުކުރަން ފެންނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ޮގތަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ އެހެންވީާމ،  ރުފިޔާ

ހުށަހެޅުން  އެ  އެހެންވީމާ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފާސްވެްއޖެ.  އަޣުލަބިްއޔަތުން  ކޮމެޓީެގ  ވޯޓާއެކު  މެންބަރުންެގ 

އަޅުަގނޑު   ވޯ  2ފާސްވުމުން  ހުށަހެޅުމަކަށް  ބާކީ  ަވނަ  ބިލުެގ  އެހެންވީމާ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނާހާނަން.  ޓަކަށް 

 ކުރިއަށް ެގންދާނީ އެހެންވީމަ. )ނ(.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި ނުވަތަ އެޑަލްޓްރަންޓަކީ އޭެގ ސަބަބުން   1)ނ(. މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  

އެ   އެއްޗެއްނަމަ  ނުރައްކާެވދާނެފަދަ  ފުރާނައަށް  ީމހެއްެގ  ނުވަތަ  ެގއްލުމެއް  ނުރަްއކާތެރި  ޞިއްޙަތަށް  މީހެއްެގ 

ތަ ެއއްވެސް ބަދަލެއް ެގނައި ފަރާތެްއެގ އަދަބަކީ އެ ޢަމަލެްއެގ ކުޑަބޮޑު ތަކެއްޗަށް އުނިއިތުރުެގނައި ފަރާތެއް ނުވަ

ބަލައި   ކާބޯތަކެތި    750،000މިނަށް  ޚިލާފަށް  ގާނޫނާ  ޖުރިމާނާކުރުން.  ައދަދަކުން  ނޫން  ބޮޑު  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް 

ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓުކު  -. )ހ(69އިމްޕޯޓުކުރުން.   މަނާ  ރުމަކީ ނުވަތަ އޮޅުވާލަިއެގން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރުން 

ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ 

 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖުރިމާނާކުރުމެވެ.  100،000

 

  ކަދެއްކެުވން:ވާހަ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަ

މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖުރިމަނާކުރާ ޮގތަށް. މި އެއްލައްކަ ެއއް މިލިއަނަށް   1އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން  

 ބަދަލުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާޢީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީސަެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(    69އެހެންވީމާ،  ؟ އެހެންވީމާ، އިތުރު ހުށަހެޅުމެްއ އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބަ އޮތްތޯ

ނެތް.   ހުށަހެޅުމެއް  ދާއިރާެގކެއިތުރު  ޢީސަންމެ  ިއްއޒަތްތެރި  ނދިކުޅުދޫ  އަޙްމަދު  ހުށަހަޅުއްވައި  ބަރު  މަކުނުދޫ   

ރާޢީ ންމެިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   މުޙައްމަދު  ރުފިޔާއަށް    ބަރު  އެއްމިލިއަން  ރުފިޔާ  ެއއްލަްއކަ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އެހެންވީމާ، ކޮމެޓީެގ އިއްތިފާުގން  ؟ ނެތް؟ ބަދަލުކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ ެއްއވެސް މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯ

 ޅުަގނޑުމެން. ފާސްވެއްޖެ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ވަނަ މާއްދާއަށް ދާނަން އަ
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  ވުން: ިއއްވެ  އިދާރީމޭޒުން

އަންނަނިވި ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.    -. )ހ(70ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި ެއކްސްޕޯޓުކުރުން.  

ިއެގން  އޮޅުވާލަ -2؛ މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި އެކްސްޕޯޓުކުރުން ނުވަތަ  -1

ކާބޯތަކެތި އެކްޕޯޓުކުރާ ފަރާތަކުން ފޯޖުކޮށްފައިވާ ނުަވތަ ސައްޙަނޫން ލިޔެކިޔުން  -3؛ ކާބޯތަކެތި ެއކްސްޕޯޓު ކުރުން 

)އެއްލައްކަ(    100،000/-ހުށަހެޅުން. )ށ(. މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ  

 ދަދަކުން ޖުރިމާނާކުރުމެވެ.ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޙްމަދު ޢީސަެގ ހުށަހެޅުމެއް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެނދިކުޅުދޫ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ އެއް ިމލިއަނަށް ބަދަލުކުރަން އެ އަދަދު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރާޢީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރަކު އެބަ އޮތްތޯ ހުށަހެޅުމެއް އެްއވެސް  ބިލުެގ އިތުރު  ބިލުެގ  ؟ އެހެންވީމާ،  ވަނަ މާއްދާެގ   70އެހެންވީމާ، 

ނޫން   ބޮޑު  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން  ެއއް  އަދަބަކީ  ކޮށްފިނަމަ  ކުށެއް  ބަޔާންކުރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ށ( 
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؟ ކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ެއްއވެސް މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯއަދަދަކުން ޖުރިމާނާކުރުން، ެއ ޮގތަށް އިޞްލާޙު 

އިޢުތިރާޟު އަހަން؛ އެހެންވީމާ،  ބިލުެގ  ؟ ޯވޓަށް  މިލިއަން   70ޯއކޭ.  އެއް  ޖުރިމާނާ  ެގ  )ށ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ކޮމެޓީ އެހެންވީާމ،  އެދެން.  ވޯޓުދެއްވުން  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ބަދަލުކުރުމަށް  އަޣުލަބިްއޔަތުން ރުފިޔާއަށް  ެގ 

 ވަނަ މާއްދާ.    71ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 . )ހ(... 71ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި ިއޝްތިހާރުކުރުން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުުމެގ   70އާދެ، އަޅުަގނޑު ދެންމެ ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްިވ ޮގތް، ހަމަ  

މެންބަރުންނަކީ  ވޯޓުދެްއވި  ކަމަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ބަދަލުކުރަން  ރުފިޔާއަށް  ިމލިއަން  އެއް  ޮގތުެގ،  ދެްއވި  ވޯޓު 

މެން ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަޙްމަދުކެނދިކުޅުދޫ  ިއއްޒަތްތެރި  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )؛ ބަރު  ދާއިރާެގ  ކެނދިކުޅުދޫ 

  ިއއްޒަތްތެރި   ފުނަދޫ ދާއިރާެގ،  ބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީންމެއިްއޒަތްތެރި  މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަ،  

. އެހެންވީމާ، ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުންމެއިްއޒަތްތެރި  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ  ،  ބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދުންމެ

 . އެހެންވީމާ، ިއއްތިފާުގން ފާސްެވއްޖެ.  ބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާންންމެއިްއޒަތްތެރި މަޑަވެލި ދާއިރާެގ ؛ އިއްތިފާުގން

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ވަނަ މާއްދާ ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވާ.    71އެހެންވީމާ،  

 

  ވުން: ިއއްވެ  އިދާރީމޭޒުން
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. )ހ( މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް 71ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި ިއޝްތިހާރުކުރުން.  

 ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރު... 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާ.    71

 

  ވުން: ިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް   -. )ހ(71ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުން.  

)ށ( ކުށެކެވެ.  އިޝްތިހާރުކުރުމަކީ  ފަރާތެއްެގ   -ކާބޯތަކެތި  ކޮށްފި  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި 

ބަލައި،   މިނަށް  ކުޑަބޮޑު  ޢަމަލެއްެގ  އެ  އާއި    5،000އަދަބަކީ  ދެމެދު  100،000ރުފިޔާ  އަދަދަކުން   ރުފިޔާއާ 

 ޖުރިމާނާކުރުން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މީތި ރަނަގޅު. 

 

 ވުން: ިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

. 72ޓަރީއަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން.  ރަކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުުމަގއި ކާބޯތަކެތި ތަހުލީލުކުރާ ލެބޯ

ލެބޯ  -)ހ( ތަހުލީލުކުރާ  ކާބޯތަކެތި  އިޝްތިހާރުކުރުމުަގއި  ރިފަރަލް  ރަކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ރިޕޯޓު  ދޫކުރާ  ޓަރީއަކުން 

ބޭނުރަލެބޯ ބައެއް  ލިޔުމެއްެގ  އެއިން  ނުވަތަ  އެނަލިސިސެއް  އޮފް  ސެޓްފިކެޓް  ދޫކޮށްފަިއާވ  ންކުރުަމކީ ޓަރީއަކުން 

)ށ( ކުޑަބޮޑު    -ކުށެކެެވ.  ޢަމަލެއްެގ  އެ  އަދަބަކީ  ފަރާތެއްެގ  ކޮށްފި  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި 

ބަލައި   އާއި    10،000މިނަށް  ނޫން   300،000ރުފިޔާ  ސައްޙަ  ޖުރިމާނާކުރުމެވެ.  އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  ރުފިޔާާއ 

ދިނުން.   )ހ(73ވޮރަންޓީެއއް  ކުށެކެވެ.    ވިއްކާ  -.  ދިނުމަކީ  ވޮރަންޓީއެއް  ނޫން  ޮގތުން ސައްޙަ  ބެހޭ  ކާބޯތަކެއްޗާ 

މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ އެ ޢަމަލެްއެގ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލަިއ    -)ށ(
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ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓިފަިއާވ    ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖުރިމަނާކުރުމެވެ.  300،000ރުފިޔާ އާއި    10،000

ކާބޯތަކެތީެގ ބާވަތެްއ ނުވަތަ އެޑަލްޓްރަންޓެްއ    -. )ހ(74ކާބޯތަކެތި ނުވަތަ ެއޑަލްޓްރަންޓަކަށް އުނިއިތުރު ެގނައުން.  

ޗަކަށް  ރައްކާތެރިކަާމއެކު ބެހެއްޓުމަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިެގން ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ފަރާތަކުން އެއިން އެއް 

މި މާއްދާެގ )ހ(   -އުނިއިތުރު ެގނައުމަކީ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޮގތަކުން ެއއްެވސް ބަދަލެއް ެގނައުމަކީ ކުށެކެެވ. )ށ(

ރުފިޔާ ާއއި    10،000ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށެްއ ކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ ެއ ޢަމަލެއްެގ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި  

ދަކުން ޖުރިމާނާކުރުމެވެ. ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ނުވަތަ ލައިސެންސު ނެތި ކާބޯތަކެތީެގ ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަ  300،000

މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެްއޮގތްާވ    -. )ހ(75ވިޔަފާރިކުރުން ނުވަތަ ޚިދުމަތްދިނުން.  

ނުވަތަ ފަރާތެްއ ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ނުވަތަ  ޮގތުެގ މަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވާ ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް  

ޭއެގ   ކުށެކެވެ.  ވިޔަފާރިކުރުމަކީ  ނުވަތަ  ޚިދުމަތްދިނުމަކީ  ކާބޯތަކެތީެގ  ނެތި  ހުއްދައެްއ  ނުވަތަ  ނެތި  ލައިސެންސެްއ 

ކާކުރުާމއި،  ތެރޭަގއި ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުާމިއ، ތައްޔާރުކުރުމާއި، ވިްއކުމާިއ، އިމްޕޯޓުކުރުމާިއ، ެއކްސްޕޯޓުކުރުމާއި، ރައް 

)ހ(ަގިއ   މާއްދާެގ  މި  )ށ(.  ހިމެނެއެވެ.  ިވޔަފާރުކުރުން  އޭެގ  ހަދިޔާކުރުމާއި  ބަންދުކުރުމާއި،  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، 

ބަލަިއ   މިނަށް  ކުޑަބޮޑު  ޢަމަލެއްެގ  އެ  އަދަބަކީ  ފަރާތެއްެގ  ކޮށްފި  ކުށެއް  އާިއ    10،000ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ރުފިޔާ 

މި   -. )ހ(76ކުން ޖުރިމާނާކުރުމެވެ. ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި ލޭބަލްކުރުން.  ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަ  300،000

މި މާއްދަެގ )ހ(    -ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތި ލޭބަލްކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. )ށ(

ރުފިޔާ ާއިއ    5،000ޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި  ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ ެއ ޢަމަލެއްެގ ކު

ނުވަތަ   100،000 ހިފަހައްޓާފައިވަނިކޮށް  ލައިސަންސު  ޖުރިމާނާކުރުން.  އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާ 

ޚިދުމަތްދިނުން.   ކާބޯތަކެތީެގ  )ހ(77ބާޠިލުކޮށްފައިވަނިކޮށް  ލައިސަންސު    -.  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

)ށ(ހިފަހައްޓާފައިވަނި ކުށެކެވެ.  ޚިދުމަތްދިނުމަކީ  ކާބޯތަކެތީެގ  ބާޠިލުކޮށްފައިވަނިކޮށް  ނުވަތަ  މާއްދާެގ    -ކޮށް  މި 

ރުފިޔާ    5،000)ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ އެ ޢަމަލެްއެގ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި  

ޖުރިމާނާކުރުމެ  100،000އާއި   އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  )ހ(ރުފިޔާއާ  ރީކޯލުނުކުރުން.  ކާބޯތަކެތި  ކާބޯތަކެތި   -ވެ. 

)ށ( ކުށެކެވެ.  ރިކޯލުނުކުރުމަކީ  ކާބޯތަކެތި  ެއްއޮގތަށް  އެންުގމަކާ  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  މާއްދާެގ   -ރީކޯލުކުރުމަށް  މި 

ރުފިޔާ    5،000)ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ އެ ޢަމަލެްއެގ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި  

ހުރަސްއެޅުން.    100،000އާއި   މަސްއޫލިްއޔަތަށް  އޮތޯރިޓީެގ  ޖުރިމާނާކުރުން.  އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  .  79ރުފިޔާއާ 

މެދުވެރިކޮށް   -)ހ( މީހަކު  ެއހެން  ފަރާތުން  އޭނާެގ  ނުވަތަ  ނަުމަގިއ  އަމިއްލަ  މީހެއްެގ  އެ  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް 

ކަމެ ތެރެިއން  ކަންކަމުެގ  ކުށެކެވެ.  އަންނަނިވި  ކުރުަމކީ  ބާރުތަްއ    -1އް  ލިބިދީފައިާވ  އޮތޯރިޓީއަށް  ާގނޫނުން  މި 
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ހުރަސްއެޅުން ހުރަސްއެޅުން -2؛ ތަންފީޛުކުރުމަށް  ސާމްޕަލެއްނެުގމަށް  ހިންާގ  -3؛ އޮތޯރިޓީން  އޮތޯރިޓީން 

 ބަލައިފާސްކުރުމަށް...  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން. 

 

  ވުން: ިއއްވެ  މޭޒުންއިދާރީ

މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެްއެގ އަދަބަކީ އެ ޢަމަލެްއެގ    -ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން. )ށ(

ބަލައި   މިނަށް  ާއއި    1،000ކުޑަބޮޑު  އަދަބު    50،000ރުފިޔާ  ޖުރިމާނާކުރުން.  އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާ 

ށްެގންނުާވނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއހެންނަމަވެސް ވަކި އަދަބެއް  . މި ާގނޫނުަގއި ކ80ޮކަނޑައެޅިފައިނުާވ ކުށް.  

ކަނޑައަޅާފައިނުާވ ކަމެއް ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ ެއ ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ އެ ކަެމްއެގ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި  

 ވާ... ޢުރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖުރިމާނާކުރުން. ޖިނާއީ ދަ 50،000ރުފިޔާއާ  1،000

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ ާމްއދާ.  81އޯކޭ ރަނަގޅު. 

 

  ވުން: ިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 

ނުވުން.   ހުރަހަކަށް  ދައުވާއުފުލުމަށް  ކަމަށް  81ޖިނާޢީ  ކޮށްެގންނުވާނެ  ާގނޫނުަގިއ  މި  ފަރާތަކުން  ަވކި   .

ކުށެއް  ޖިނާޢީ  ދަށުން  ާގނޫނެްއެގ  އެހެން  ނުވަތަ  ދަށުން  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމަކީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ކަނޑައެޅޭ އިދާރީ    ކަމުަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ކަެމއް ނަމަ އެ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތަކާ މެދު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ ދަށުން އެ މީހެއްެގ މައްޗަށް   9/ 2014ފިޔަވަޅެއް ކަނޑަެއޅުމަށް ާގނޫނު ނަންބަރު  

އެ ކުށުެގ ޖިނާޢީ ދައުވާކުރުަމކަށް މި ާގނޫނު ކުރަހެއް ނާޅައެވެ. ެގއްލުމުެގ ބަދަލުހޯދުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ނުވުން. 

ލާފުވުމުެގ ސަބަބުން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ވަކި ފަރާތެްއ ޖުރިމާނާކުރުމަކީ ނުވަތަ އެ ފަރާތަކާ މެދު . މި ާގނޫނާ ޚ82ި
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މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެ ނޫން ފިޔަވަޅެއް ެއޅުމަކީ މި ާގނޫނާ ޚިލާފަށް އެ ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލުެގ ސަބަބުން ެގއްލުން 

އެ ކަމުެގ ބަދަލުހޯދުމަށް އޮތް ހުރަހެ މި   -. )ހ(83އް ނޫނެވެ. ާގނޫނީ ޝަޚުސަކުން ކުށްކުރުން.  ލިބުނު ފަރާތަށް 

ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެްއ ކުރީ ާގނޫނީ ޝަޚުސަކުންނަމަ، އެ ާގނޫނީ ޝަޚުސާިއ ާގނޫނީ ޝަޚުސުެގ އިތުރުން 

މަސައްކަތް  އެ ޢަމަލުކުރިއިރު އެ ޝަޚުސުެގ ިވޔަފާރި އާިއ، ހިންުގމާިއ މަސައްކަތަށް ޒިންމާވާ ނުަވތަ އެ ފަރާތުެގ  

 ހިންުގމުެގ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް މި ާގނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.  

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ އިތުރުން ސުޝަޚުއި ާގނޫނީ  ސާޝަޚުކުންނަމަ ާގނޫނީ  ސަޝަޚުމި ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކުރީ ާގނޫނީ  

ކުރިއިރު  ޢައެ   މަސަްއކަތްތަްއ  ސު ޝަޚުމަލު  އެފަރާތުެގ  ނުވަތަ  ޒިންާމވާ  މަސައްކަތަށް  ހިންުގމާއި  ިވޔަފާރި  ެގ 

... )އޮފް ދަ  ކީ ވެސް މި ާގނޫނާއި ޚިލާފުވި، މިސާލަކަށް ބުނަންޏާހިންުގމުެގ ޒިންމާއާއި ހަވާލުެވފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަ

 ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްަވރާކުރެްއވުން( ކުރިއަށް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ޮގތްޕެއް، އްެގ ތަފާތު ޮގފިތައް ނުވަތަ އޮފީސްތައް ނުަވތަ ޮގފިތަކުެގ ތަފާތު ޔުނިޓުތައް ހުރިނަމަ އެ  ޚުސެނޫނީ ޝަާގ

ކުން އެ  ސަ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ މެނޭޖަރ ނުވަތަ އިސްވެރިއަކު ކަމުަގއި އެ ޝަޚުެގ  ނުވަތަ އޮފީހެްއ، ނުވަތަ ޔުނިޓެއް

ބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޮގފީެގ، ނުވަތަ އޮފީހުެގ، ނުވަތަ ޔުނިޓުެގ  ަގމީހަކު ހަމަޖައްސައި، އެކަން އެ މީހަކު ލިޔުމުން  

އަދި ެއ  . ސައްކަތްތަކުަގއި އެ ތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ މީހެކެވެދަށުން ހިނާގ ކާބޯތަކެތީެގ މަ

މި   ުގޅޭޮގތުން  އޮފީހުން، ނުވަތަ ޔުނިޓުން ކާބޯތަކެްއޗާ  ޮގފިން، ނުވަތަ  ދަށުަގިއވާ  ބެލުމުެގ  މި   އިނޫނާ ާގމީހެއްެގ 

ނުވަާގ ޮގފީެގ،  އެ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  ަގާވިއދާ  ހަދާ  ދަށުން  އިތުރުންނޫނުެގ  ޔުނިޓުެގ  ނުވަތަ  އޮފީހުެގ،  އެ  ،  ތަ 

ނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންާގފައިވަނީ އެ ޢަމަލު  ާގމި    -ނ  ނޫނާ ޚިލާފުވީ ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.ާގވެސް މި  ފަރާތަކުން  

ނުދިނުމަށްނހި )ހ(    ޓަކައި  ިގޔަ  މާއްދާެގ  ފަރާތަކުން    ނުވަތަމި  ަގިއވާ  އަޅައި،  )ށ(  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ 

ނުވަތަ ެއ ޢަމަލު ހިންީގ   ކަުމަގިއވާނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެންުގމަކާ ނުލައި   ،ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައިވަނިކޮށް 

ވަނިކޮށްކަން  ސެޝަޚު ާގނޫނީ  އެ   ހުއްޓާލާފައި  އަދާކުރުން  ޒިންމާ  އަދާކުރަުމންދިޔަ  ފަރާތަކުން  އެ  ްއަގިއ 
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މި   މީހަކު  އެ  ކަމުގަ ނޫނާ  ާގސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ  މެންބަރުން    ނުބެލެވޭނެެއވެ.  އެއްޚިލާފުވީ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

އެ  ާގިމ    -ރމަޝްވަރާކުރެްއވުން(   ޢަމަލެއްކުރީ  ޚިލާފު  ނުވަތަ  ސެ ޝަޚުާގނޫނީ  ނޫނާ  ވެރިއެއް  ޒިންމާދާރު  ްއެގ 

އެފަދަ   ފަރާތަށް އެނިގެގން  ހުއްދައާެއކު  ފަރާތެްއގެ އެހެންވެސް  ކުށެއް  ނުކަުމަގިއވާނަަމ    ނުވަތަ އެ  ެއ  ކުރީ  ވަތަ 

މެދުވެރިވީ ކުރަން  ސަބަބުން    ނުވަތަ  ހީލަތުެގ  މަކަރާއި  މީހެއްެގ  ޢަމަލު  ކަުމަގިއވާނަމަ  ެއއިން  ކުށުެގ  އެ  ނުވަތަ 

ޝަޚުހިނާގފައިވަނީ   ާގނޫނީ  މުވަްއޒަފެްއެގ  ސެއެ  ބަިއވެރިިވ  ްއެގ  ހިންުގމުަގއި  ޢަމަލު  ކުށުެގ  އެ  ިއހުމާލުންނަމަ، 

މި   ފަރާތެއް  ޚިލާފުވިނޫާގހުރިހާ  ބަލައި    ނާ  އެޅުމަކަށްކަމަށް  ފިޔަަވޅު  ޮގތުެގމަތިން  ާގނޫނުަގިއވާ  ނޫނު ާގމި    މި 

ނާޅައެވެ ރީޓެ  .ހުރަހެއް  ނުވަތަ  ފަރާތް  ބަރީޢަވުން.  އިިވއްކާ  ކުށުން  ފަރާތް  ފޯރުކޮށްދޭ  ނުވަތަ  ފަރާތް   .84ލްކުރާ 

މި   މުދަލަކީ  ަގވާ ާގމި  ނާިއ  ނޫާގވިްއކާ  ހަދާފައިވާ  ދަށުން  އެނޫނުެގ  މުދަލަކަށްވެފަިއ،  ޚިލާފު  މުދާ  އިދަކާ 

  ، ނުވަތަ ޑީލަރެއްެގ އަތުން މުދާ ހޯދުމަށްފަހު  ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްއެ މުދާ އުފެްއދި ފަރާތުން ނުވަތަ    ،ވިްއކާފަިއވަނީ

އެކަށީެގންވާ   އެ އެހާމުދަލަކާ  ބަހައްޓަިއެގން  ރައްކާކޮށްފަިއ  މުދާ  ހުރި   ލަތެއްަގއި  ލިބިަގތްއިރު   ލަތަށްހާމުދާ 

 ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުންނުވަތަ    ލްކުރާއިނުވަތަ ރީޓެ  ވިްއކާ ފަރާތުން  ަގއިކަމުކަމަށް  އެކަށީެގންވާ ބަދަލެއް ައއުމެއް ނެތި  

  ން ހިފެހެއްޓުލައިސަންސް  ަވުގތީޮގތުން    .ނުވާނެެއވެ  ފަރާތެއް ކުށްެވރިއެއް ނޫނުެގ ދަށުން އެ ާގސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ މި  

ބާޠިލުކުރުން ދަށުން  މި    -ހ  .85  .ނުވަތަ  މާއްދާތަކުެގ  އެ  ފަރާތެްއ  ކޮށްފި  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުަގއި 

ޢަމަލަކީ   ކުރި  ފަރާތުން  އެ  އިތުރުން،  އަދަބުެގ  ކުރިމަތިޞިންމު  އާކަނޑައަޅާ  ނުރައްކަލެއް    ކުރުވައިފި އްޙަތަށް 

އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް  ކޮށް މި ާގނޫނާ ޚިލާފުވާނަމަ،  ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ތަކުރާރުކަމެއްނަމަ،  

ހިފެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތަކަށް  ވަކި    އެޅޭކަނޑަ ބާޠިލުކުރު  ވަުގތީޮގތުން  އިޚްތިޔާރުނުވަތަ  ކާބޯތަކެތީެގ    މުެގ  ނުވަތަ 

  -ށ  ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.ނޫނުެގ  ާގމި    އިޚްތިޔާރުނުދިނުމުެގ    ކުރުަމށް ހުއްދަ  އެހެންވެސް ވިޔަފާރިެއއް

ިވޔަފާރިކުރުމަށް ،  ލަތްތަކާއި، ބާޠިލުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކާއިހާމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓޭނެ  

ހެން ލަތްތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ފަސްވަނަ ބައި. އެހެނިހާހުއްދަ ނުދެވޭނެ  

ހުށަހެޅުން.    10ކަންކަން.   ޝަކުާވ  ހުށަހެޅުން.  ޝަކުވާ  ބާބު.  ނުަވތަ    -ހ  . 86ވަނަ  އުފައްދާ،  ކާބޯތަކެތި 

ަގނެ ިވއްކާ،   ނުވަތަ ރައްކާކުރާ، ނުވަތަ ުގދަންކުރާ، ނުވަތަ ނުވަތަ ލޭބަލްކުރާ،  ތައްޔާރުކުރާ، ނުވަތަ ބަންދުކުރާ،  

ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާ،    ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުން މި ނުވަތަނުވަތަ 

ދަށުންނޫނާާގ ާގނޫނުެގ  މި  ނުވަތަ  ޝަކުވާ      އެކަުމެގ  ޢަމަލުކުރާނަމަ،  ޚިލާފަށް  ިމންަގނޑާ  ކަނޑަައޅާފަިއވާ 

ފަރާތަކަށް ކޮންމެ  ޙަްއޤު  ހުށަހެޅުމުެގ  ލިބިެގންެވެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  )ހ  -ށ  ވެސް  ާމއްދާެގ  ދަށުން(  މި   ެގ 

ރަނަގޅުކުރުމަށް   ެއކަންކަން  ބަލައި،  ަމއްސަލައެްއ  އެ  ުގޅިެގން  ޝަކުވާާއ  ހުށަހެޅޭ  އަޅަންޖެހޭ އޮތޯރިޓީއަށް 
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އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވއާ ުގޅިެގން    ެގ ދަށުންމާއްދާެގ )ހ(  މި    -ފިޔަވަޅުތައް، އޮތޯރިޓީން އަޅަންވާނެެއވެ. ނ

( ނމި މާއްދާެގ )  -އޮތޯރިޓީން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެެވ. ރ  ކުރުމަށްން ރަނަގޅުއެ މައްސަލަެއއް ބަލަިއ، އެކަންކަ

ަގިއވާ ޮގތަށް ކަންކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުަގިއ އެކަމެއް ރަނަގޅު ނުކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު  

ތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް  ޔަވަޅު އެޅުމުެގ އިޚުދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިން ފި މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،    86މި ާގނޫނުެގ    -ހ  .87ޝަކުާވއާުގޅޭ ފިޔަވަޅުއެޅުން.    ލިބިެގންެވއެވެ.

ހިންާގފަިއވަނީ   ޢަމަލުތައް  އޮތޯރިޓީއަށް  ަގސްތު އަންނަނިވި  ބިނާކޮށް  މަްއޗަށް  ހެކީެގ  އެކަށީެގންވާ  ަގއިކަމަށް 

ަގބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަންކަން ރަނަގޅުކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަކާ ނުލައި، އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް  

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުންނަ ތަކެތި ވިްއކުން އަދި ވިްއކަން    -1ލުކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ.  ބާޠި

ރަޖިސްޓަރަޖިސް  -2.  ބެހެއްޓުން އުފެއްދުމެއް  ބެހެއްޓުޓަރީކުރަންޖެހޭ  ވިްއކަން  ނުވަތަ  ވިްއކުން    -3ން.  ރީނުކޮށް 

ފުރާ އިންސާނުންެގ  ސަބަބުން  ނުރަްއކާާވފަދަ  ކާބޯތަކެތީެގ  ށމެދުވެރިވުން  ލަތެއްހާނައަށް  ދަށުން    -.  މާއްދާެގ  މި 

ނޫނުެގ ދަށުން ާގއޮތޯރިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، އެ މަްއސަލަތައް ބެލުމާއި ފިޔަަވޅު އެޅުާމުގޅޭ ުއސޫލުތައް މި  

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ަގާވއިދުަގއި  )  -ނ  ހަދާ  ާމއްދާެގ  އޮތޯރިޓީންހމި  ދަށުން  ެގ  ފިޔަަވޅަކާ  (   މެދުއަޅާ 

އެ   މާއްދާެގ )  -ރ  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންވެެއވެ.   މައްސަލަެއއްހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން  (  ނމި 

އެ ފިޔަވަޅެްއ    ،ަގއި އެހެން އޮތްނަމަެވސް، ޮއތޯރިޓީން އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ ުގޅިެގން ޝަރީޢަތަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ

ލީލު  ވަނަ ބާބު. އެހެނިހެން ކަންކަން. ތަޙު  11  ދުވަހުެގ ތެރޭަގެއވެ.  މަސް  12ތާރީޚުން ފެށިެގން    އޮތޯރިޓީން އަޅާ

ނޫނާ ޚިލާފުވެެގން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި،  ާގމި    -ހ  .88.  ހެއްކެްއެގ ޮގތުަގއި ބަލައިަގތުން  ރިޕޯޓު

ނޭޝަނަލް އޮތޯރިޓީން ހިންާގ ބަލައި ފާސްކުރުމެްއެގ ތެރެއިން ސާމްޕަލް ނަަގއި  ދަށުން    ހަތްވަނަ ބާބުެގނޫނުެގ  ާގމި  

ލެބޯ ކާރަހެލްތު  ތަޓަރީން  ދޫކުރާ  ޙުބޯތަކެތި  ރިޕޯޓުތަކަކީ  ތަޙުލީލުކޮށް  ޚިލާފުވިާގމި  ލީލު  ދެކޮޅަށް    ނޫނާ  ފަރާތާ 

ެއކަށީެގންވާ ހެްއކެއް ކާބޯތަކެތީެގ ޒަރީޢާއިން ބައްޔެއް   -ށ  ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.  މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ، 

ސާމްޕަލްތަކަކީ ނަާގ  ފަރާތްތަކުން  ެގންުގޅޭ  ކާބޯތަކެތި  ޙާލަތުގައި،  ދެކޮޅަށް ާގމި    ފެތުރޭ  ފަރާތާ  ޚިލާފުވި  ނޫނާ 

. ހެދުން  ލީލެއްތަޙުކޯޓުން މިނިވަން    ކަުމަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.  ޓަކައި، އެކަށީެގންވާ ހެއްކެއް   ށްމައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަ

ވަނަ    59ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ައދި މި ާގނޫނުެގ  ނޫނުެގ ާމއްދާއަކާ ޚިލާފުވެެގން ކޯޓަށް ަމްއސަލައެްއ  ާގމި    -ހ  . 89

ނަާގފައިވަ ނެގިއިރު  ސާމްޕަލް  ފަދަިއން  ބަޔާންކުރާ  އެ މާއްދާަގިއ  ބައިކަުމަގިއވާނަމަ،  ދެ  ސާމްޕަލްެގ  އެ  ނީ 

އެންިގދާނެެއވެ.   ކޯޓަށް  ކުރުމަށް  ތަޙުލީލެއް  މިނިވަން  ބަިއެގ  ދެވަނަ  ސާމްޕަލް  ާގމި  ސާމްޕަލެއްެގ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

މިނިވަ  ލަތުގައިހާ  ނަާގފަިއވާ އިސްނެުގމަށް  އަމިއްލަ  ކޯޓުެގ  ނުވަތަ  ެއދުމަށް  ފަރާތެއްެގ  ހިމެނޭ  ން މައްސަލައިަގއި 
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އަލުން  ޓެއެނަލިސް ބޭނުންކޮށްެގން ސާމްޕަލް  އެންިގދާނެެއވެ.ތަޙުލީލުްއ  ކޯޓަށް  ެގ    -ށ  ކުރުމަށް  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ދަށުން ކޯޓުން މިނިވަން ތަޙުލީލެއް ހެދުމަށްޓަކައި، މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ނަާގ ސާމްޕަލްތަކަށް އެއްވެސް  

ރައްކާކޮށްފައި ޮގތަށް  ނާންނަ  ހަދާ    ބަދަލެއް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ިމ  މިންަގނޑުތައް  މުއްދަތާއި  ބަހައްޓަންވާނެ 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.   ސާބިތުކުރުންަގާވއިދުަގއި  ހަރުކޮށްފައިާވ    -90.  ވެރިފަރާތް  ކާބޯތަކެތީަގއި  ބަންދުކޮށްފައިވާ 

ވިޔަފާރިއެްއެގ   ެއ  ނުވަތަ  އެޑްރެސް  ނަމާއި،  ިވޔަފާރިއެްއެގ  އެ  މަރުކާ ލޭބަލްަގއި  ިވޔަފާރި   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

ކާބޯތަކެ އެ  އެފަރާތަކީ  ހިމަނާފައިވާނަމަ،  ނަން  ފަރާތުެގ  ބަންދުކުރި  ނުވަތަ  އުފެްއދި  ކާބޯތަކެތި  ެއ  ތި  ނުވަތަ 

 ޓެއްއޭޖެން  ކަމުަގިއ ބެލެވޭނެއެވެ.  ކުރި ފަރާތްކުރި ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ނުވަތަ ބަންދުކުރި، ނުވަތަ އިމްޕޯޓު

ިވޔަފާރިކުރުން ކާބޯތަކެތީެގ  މުވަްއޒަފަކު  މަާގމި    -91.  ނުވަތަ  ތައްޔާރުކުރާ،    ދަށްުގސަނޫނުެގ  ކާބޯތަކެތި  ޓަކަިއ، 

ތެއްެގ މުަވއްޒަފަކު ނުވަތަ އޭޖެންޓަކު  ތިހާރުކުރާ ނުވަތަ ވިއްކާ ފަރާޝްލްކުރާ ނުވަތަ އިނުވަތަ ބަންދުކުރާ ނުވަތަ ލޭބަ 

 ނޫނަށްާގމި    -ހ  .92.  އެންުގންތައް އެންުގމުެގ ބާރު ކުރާ ކަންކަމުެގ ޒިންމާ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނަަގންވާނެެއވެ.  

އެންުގމެްއ އެންުގމުެގ  ފެންނަ  ހޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ނޫނުެގ މާއްދާއަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އަންަގންޖެާގނުވަތަ މި  

ފަރާތްތަކުން . ލިބިެގންެވއެވެ   އޮތޯރިޓީއަށްތިޔާރު  އިޚު ރައްދުވާ  އެންުގން  އެ  އެންުގންތަކަށް  އަންާގ  މިޮގތުން 

އުފެދިއްޖެނަމަ  -ށ  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ޚިލާފެއް  ުގޅިެގން  އެންުގމަކާ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ެއކަން ިމ   

ދަށުން    -ނ  ހުށަހަޅަންވާނެެއެވ.  އަށްއޮތޯރިޓީ ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ކަންކަން  އޮތޯރިޓީއަށް މި  ދުވަހުެގ    3  ، ހުށަހަޅާ 

ިއ، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންަގންވާނެެއވެ. އަދި އެ ނިންމުން އެ މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ތެރޭަގއި ނިންމަ

ރ އަންަގންވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަށް  ނިންމުމަކާމެދުއޮތޯރިޓީން    -އަނެއް  ފަރާތަކުން  ނިންމާ    ، ހިތްހަމަނުޖެހޭ 

ނިންމުން  އޮތޯރިޓީން   ތެރޭަގއި  60ނިންމާތާ  އެ  ކޯޓަކަށްދުވަހުެގ  ކަމާބެހޭ  ލިބިެގންެވެއވެ.  ،  ޙައްޤު    ހުށަހެޅުމެުގ 

ހާމަކުރުން  މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތު  ރައްކާތެރިކަން    -ހ  .93.  ދިނުމާއި  ހިފެހެއްޓުމާިއ ޞިއްޙީ  ފެންވަރު  ކާބޯތަކެތީެގ 

މި ާގނޫނާއި މި ަގއި،  ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ވަކި ފަރާތަކުން އޮތޯރިޓީަގއި އެދިއްޖެ ހިނދެއް  ާމުގޅޭކަށަވަރުކުރު

ާގނޫނު    -ށ  .އެޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން އެ ަމޢުލޫމާތު އެ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ  

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤުެގ ޤާނޫނު ެގ ދަށުން މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ޙާލަތުަގއި ނުވަތަ އެ    2014/1ނަންބަރު  

ހިނާގ ޮގތުެގމަތިންނެެވ.ާގނޫނު  އެްއޮގތްވާ  ާގނޫނާ  އެ  ޢަމަލުކުރާނީ،  ޙާލަތުަގއި  ކަންކަން     -ހ  .94.  އިންތިޤާލީ 

ޮގތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު،   ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެްއެގ  ާގމި  އެނޫން  ފެށުމުެގ ކުރިން  ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

އިމްޕޯ ނުަވތަ  އުފައްދާފަިއވާ،  ނުވަތަ ޓުދަށުން  ނުވަތަ    ކޮށްފަިއވާ  ލޭބަލްކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ބަންދުކޮށްފައިވާ 

މި   ކާބޯތަކެްއޗަކީ  ކާބޯތަކެތި  ާގުގދަންކޮށްފަިއވާ  ފެތޭ  މިންަގނޑުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ކަުމަގއި ނޫނުަގއި 
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ނުވަތަ  ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރު އުފައްދާފަިއާވ، ާގިމ މި ާމއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަެވސް،  -ށ ބެލެވޭނެެއވެ.

ިވއްކާފަިއވާ،   ނުވަތަ  އިމްޕޯތައްޔާރުކޮށްފައިާވ،  ލޭބަލްކޮށްފައިާވ  ޓުނުވަތަ  ނުވަތަ  ބަންދުކޮށްފަިއވާ  ނުވަތަ  ކޮށްފައިވާ 

އިވާ މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ ނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ ާގކާބޯތަކެއްޗަކީ މި    ، ނުަވތަ ރައްކާކޮށްފަިއވާނުވަތަ ުގދަންކޮށްފަިއވާ

ޒިންމާއެކެވެ. ވެރިފަރާތުެގ  ތަކެތީެގ  ެއ  ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ    -ނ  ތަކެތިކަން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މި   ފެށިެގން  ާގކާބޯތަކެތި،  ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  މި    6ނޫނަށް  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ  ނޫނުަގިއ  ާގމަސް 

މިންަގ ނިންމަންވާނެެއވެ.ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކޮށް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ފެއްތުމަށް  ތަކާއި،  ަގވާއިދު  ނޑުތަކަށް 

އުސޫލުތައް ހިނދަކު،    -ހ  .95  :ހެދުން  މިންަގނޑުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނުަގއި  މި މި 

ދަށުން  ނޫނުާގ ހިންާގނީ ،  މިންަގނޑުތަކާއި  ، ގަވާއިދުތަކާއި އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭ  ެގ  ހަދައި  ުއސޫލުތައް 

މި ާގނޫނުަގއި ަގާވއިދު ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅިެގން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުެގ އިތުރުން،    -ށ  އޮތޯރިޓީންނެވެ.

ހަދަންވާނެއެެވ. ަގވާއިދު  އޮތޯރިޓީން  ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  ތަންތަނާއި   -1  އަންނަނިވި  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ 

ރަ ަގާވއިދު.ފަރާތްތައް  ލައިސަންސްދިނުމާުގޅޭ  އުފައްދާ،    -2  ޖިސްޓަރީކުރުމާިއ  އަދި ތަްއޔާރުއަދި  ކާބޯތަކެތި  ކުރާ 

، ެއއްތަނުން ތަންތަނާއި ަގނެއް ވިްއކާ  ކާބޯތަކެތިކުރާ އަދި ލޭބަލްކުރާ، ައދި ރައްކާކުރާ، އަދި ުގދަންކުރާ އަދި  ބަންދު

ތަންތަނާއި،   އުފުލާ  ޮގތައަނެއްތަނަށް  ކާބޯތަކެތިއެނޫންވެސް  ހުންނަންޖެހޭ   ފޯރުކޮށްދޭ  ކަށް  ތަންތަނުަގއި 

މިންަގނޑު ަގާވއިދު.ސާފުތާހިރުކަމުެގ  ބަޔާންކުރާ  ދިނުމުަގިއ  ކާ  -3  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތައް  ޚިދުމަތް  ބޯތަކެތީެގ 

  ކުރާތައްޔާރުއަދި  ކާބޯތަކެތި ުއފައްދާ،    -4ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު.    ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުެގ މިންަގނޑުތައްފުރިހަމަކުރަން

އަދި   ލޭބަލްކުރާ  އަދި    ކުރާބަންދުއަދި  ުގދަންކުރާ  އަދި  ރައްކާކުރާ  ކާބޯތަކެތި  ކާބޯތަކެތިއަދި  އަދި  ަގނެއްިވއްކާ   

ނުވަތަ   އުފުލައި  އަނެއްތަނަށް  ފަރާތްތައެއްތަނުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ކާބޯތަކެތި  ޮގތަކަށް  ހިމެނޭޮގތުން، އެނޫންވެސް  އް 

އުކާ ކިބައިަގއިޢަމަލީޮގތުން    ގައިއްދުމު ފެބޯތަކެތި  ފަރާތްތަކުެގ  ސާފުތާހިރުކަމާ  މަސައްކަތްކުރާ  ، އިހުންނަންޖެހޭ 

ރައްކާތެރިކަމު ިމންަގނޑުޞިއްޙީ  ަގާވއިދު.  ެގ  ބަޔާންކުރާ  ލޭބަލް  -5ތައް  ބަންދުކުރުމާއި،  ކުރުމާބެހޭ ކާބޯތަކެތި 

ރައްކާތެރިކަާމއެކު  -6ަގާވއިދު.   އުފުލުމުަގއި    ކާބޯތަކެތި  ތަނަށް  ައނެއް  ތަނުން  އެްއ  ުގދަންކުރުމުަގާއއި، 

ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ނުވަތަ ރައްކާކުރާ    -7ތައް ބަޔާންކުރާ ަގވާއިދު.  ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތާއި ހިފަހަްއޓަންޖެހޭ މިންަގނޑު

  -9މާބެހޭ ގަވާއިދު.  ހާރުކުރުކާބޯތަކެތި އިޝްތި  -8ތަންތަން ފަރުމާކުރުމުެގ މިންަގނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުެގ ަގާވިއދު.  

އަދި   އިމްޕޯޓުކުރާ  ެއކްސްޕޯދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކާބޯތަކެތީެގ  ޓުދިވެހިރާއްޖެއިން  ފެންވަރުކުރާ   ރައްކާތެރިކަާމއި 

އުސޫލުއިމްޕޯޓުކުރުމުަގާއއި  ކާބޯތަކެތި  ،  ކަށަވަރުކުރުމަށާއި މިންަގނޑުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ތަްއ  އެކްސްޕޯޓުކުރުމުަގއި 

ަގވާއިދު.   ނެުގާމިއ    މިންަގނޑުތަކާއި  ނެުގމާުގޅޭ  ސާމްޕަލް  ޓެސްޓުކުރުމަށްކާބޯތަކެތި    -10ބަޔާންކުރާ  ސާމްޕަލް 



 2022އެްޕރީލް  6                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  15 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

22 

 

ހެދުމަށް ޮގ  ޓެސްޓް  ނަާގނެ  ަގާވއިދު.  ފީ  ބަޔާންކުރާ  ސާމްޕަލް ކާބޯ  -11ތް  އެޑަލްޓްރަންޓްެގ  ނުވަތަ  ތަކެތީެގ 

ުގޅޭޮގތު ކަމާ  ޮގތާއި  ފޮނުވާނެ  ޮގތުެގ  ޓެސްޓްކުރުމަށް  ޢަމަލުކުރަންވީ  ަގާވއިދު.  ން  ބަޔާންކުރާ    -12އިޖުރާއަތުތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސިނާޢީޮގތުން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ    -13ކެއުން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން ޓެސްޓުކުރުމާބެހޭ ަގާވއިދު.  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ފަރާތްތައް  ދޫކުރު،  ތަންތަނާއި  ލައިސަންސް  އުސޫލުތައް މުގަ ހުއްދަދިނުާމއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ިއ 

ޝަރުޠުތަކާިއ    ނެުގމުެގބާޒާރަށް ނެރެފައި ހުރި ކާބޯތަކެތީެގ ބާވަތެއް ބާޒާރުން އަނބުރާ    -14ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު.  

އަނބުރާ   ޮގތް ހާ  ނަގާ ހަމަތަކާއި،  ޢަމަލުކުރަންވީ  ަގވާއިދު.    ލަތުަގއި  ކާބޯތަކެތި    -15ބަޔާންކުރާ  ނައްތާލަންޖެހޭ 

ާގތުންދޭ ކިރުެގ ބަދަލުަގއި ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ   -16ތައް ބަޔާންކުރާ ަގވާިއދު.  ނައްތާލުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު

އުފެއްދުމާިއ ިވޔަފާރީަގއި ބޭނުންކުރުުމަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ ަގާވއިދު.  ،  ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެއތެރެކުރުމާއި

ތަ  -17 ހުއްދަދިނުމާ  ތައްލެބޯރަޓަރީ  ލީލުކުރާ ހުކާބޯތަކެތި  ަގާވއިދު.  ހިންުގމުެގ  ދަށުން ާގމި    -18ުގޅޭ  ނޫނުެގ 

ދައުރާއި   ،ކޮމިޓީ  އެކުލަވާލާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ތަންތަނުެގ  ޕެނަލްފަދަ  ޕެނަލްތަކު،  ނުވަތަ  ކޮމިޓީތަކާއި   ންއެ 

ަގާވއިދު.    ޮގތްކުރަންވީ  މަސައްކަތް   މަ  -19ބަޔާންކުރާ  ަގާވއިދު.  އިންސްޕެކްޓަރުންެގ  އަދާކުރުާމުގޅޭ  ސްއޫލިްއޔަތު 

ވަނަ ނަންބަރު    15  ،ވަނަ ނަންބަރާއި  13  ،ވަނަ ނަންބަރާއި  12  ،ވަނަ ނަންބަރާއި  10މާއްދާެގ )ށ( ެގ  މި    -ނ

  3ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ފިޔަވައި ދެންހުރި ނަންބަރުތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަާމުގޅޭ ަގވާއިދުތައް، މި ާގ

ތެރޭަގއި    މަސް ރދުވަހުެގ  ޝާިއޢުކުރަންވާނެެއވެ.  ެގޒެޓުަގއި  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  އެކުލަވާލައި،  މި   -އޮތޯރިޓީން 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި     15،  ވަނަ ނަންބަރާއި  13،  ވަނަ ނަންބަރާއި  12  ،ވަނަ ނަންބަރާއި  10މާއްދާެގ )ށ( ެގ  

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީން    6މަލުކުރަން ފަށާތާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާުގޅޭ ަގާވއިދުތަްއ، މި ާގނޫނަށް ޢަ 

  . 96މާއްދާތައް.    އެކުލަވާލައި، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ުއވާލެވޭ ާގނޫނާއި ަގާވިއދުތަކުެގ

  ގެ ނޫނުާގކުރުުމެގ  ންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިއާ  7/ 2012ނޫނު ނަންބަރު  ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،  ާގމި    -ހ

ވަނަ    57  ،ކާބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަން ބައި    11  -2.  ވަނަ ާމއްދާެގ )ފ(  44  -1  އަންނަނިވި މާއްދާތައް ުއވުނީެއވެ.

މި    -. ށވަނަ މާއްދާެގ )ޑ( އަދި )ޓ(  94  -3ހުރި މާއްދާތައް.    ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް  61މާއްދާއިން ފެށިެގން  

ންމު ަގާވއިދުތަކާބެހޭ އާ  6/ 2008މަސް ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަުގއި ާގނޫނު ނަންބަރު    3ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު.    -1ަގއި ހިެމނޭ އަންނަނިވި ަގާވއިދުތައް ުއވޭނެެއވެ.    1ާގނޫނުެގ ޖަދުވަލު  

ޚިދުމަތްދޭ    -2 ަގާވއިދު.  ކާބޯތަކެތީެގ  އާންމު  ދޭ   -3ތަންތަނާބެހޭ  ކުޑަކުދިންނަށް  ބަދަލުަގއި  ކިރުެގ  ާގތުންދޭ 

ަގާވއިދު.   ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެއތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުމާއި ވިޔަފާރީަގއި ބޭނުންކުރުުމަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ 

ފެށުން ާގ ޢަމަލުކުރަން  ފަށާނީނޫނަށް  ާގމި    .97  ،ނޫނަށް  ތަޞްދީޤުކޮށް،  ާގމި    ،ޢަމަލުކުރަން  ފާސްވެ،  ނޫނު 
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ޝާއިޢުކުރާ   ގެޒެޓުަގއި  ފެށިެގންނެވެ.  މަސް  3ފެށިެގން    ތާރީޚުންދިވެހިސަރުކާރުެގ  ތާރީޚުން  ހަމަވާ   ދުވަސް 

ނުވަތަ  ނޫނުަގއި  ާގމި    .98މާނަކުރުން.   ލަފުޒެއް  ބޭނުންކޮށްފައިވާވަކި  އެހެން  ޮގތުން    ޢިބާރާތެއް  ކަނޑައެޅިެގން 

ދޭހަނުވާހާ ނުވަތަ  ހިނދަކު،    މާނައެއް  ލަފުޒެއް  ނުވަތަ    ،ވަނީއެ  ދީފައިތަކަށް  ޢިބާރާއެ  ލަފުޒެއް  ތަކަށް  ޢިބާރާއެ 

ދީފައި  މާނަކުރުމެވެ.އެތިރީަގއި  އެވަނީ،    "އޮތޯރިޓީ"  -ހ  ވާ  ބުނެފައި  ާގނޫނުެގ  ކަމަށް  މާއްދާަގއި    7މި  ވަނަ 

ކާބޯތަކެތި  ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  "އެޑަލްޓްރަންޓް"  -ށ   މޯލްޑިވްސް ފުޑް ެއންޑް ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީއަށެވެ.  ބަޔާންކުރާ

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ ަގޑުބަޑުކުރުމަށް  ބުނެފަިއ  "ކާނާ ވިހަވުން"  -ނ  .ަގޑުބަޑުކުރާ ނުވަތަ  ކަމަށް 

ވެސް ކެމިކަލެްއެގ    ެއއް ނުވަތަ ވައިރަހެއް ނުވަތަ ޕެރަސަިއޓެއް ނުވަތަ ވިހަެއއް ނުވަތަ އެނޫން، ބެކްޓީރިއާއެވަނީ 

ެމދުވެރިވާ   ހަށިަގނޑަށް  އިންސާނާެގ  ސަބަބުން  ހެދުމުެގ  ކައިބޮއެ  ކާބޯތަކެތި  ރހާއަސަރުކޮށްފަިއވާ    -ލަތަށެވެ. 

އެވަނީ،  "ންޓްނަކޮންޓެމި" ބުނެފައި  އުފައްދާ މާއްދާއެއް ނުވާ ނިެގންހިމެ ކާބޯތަކެތީަގއި ކަމަށް    ކާބޯތަކެތި 

ނުވަތަ  އުފެއްދުމެްއެގ   ތެރޭަގއި  ތައްޔާރުކުރުމުެގ  ކާބޯތަކެތި  ނުވަތަ  ތެރޭަގއި  ޕްރޮސެސްކުރުމުެގ  ނުަވތަ  ތެރޭަގއި 

ކާބޯތަކެތި ނުވަތަ  ތެރޭަގިއ  ެގންުގޅުމުެގ  އުފުލައި  ތަނަށް  އަނެއް  ތަނުން  އެްއ  ނުަވތަ  ތެރޭަގއި    ބަންދުކުރުމުެގ 

ސަބަބުން   ކަމެއްެގ  ނުސާފު  ހުރި  މާޙައުލެއްަގއި  ތެރެއަށް   ދަކާސްަގެގންުގޅޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  ނުލައި 

އެވަނީ   "ނަރއިޓެކޮން"  -ބ  ލުވެފައިވުމަށެވެ.ސިވާ ބުނެފައި  ބަންދުކުރުމަ، ކަމަށް  ނުވަތަ    ށާއިކާބޯތަކެތި  ކާބޯތަކެތި 

ބަެއއް އެްއޗަކަށެވެ.  ެއއް  ،އޭެގ  ބޭނުންކުރާ  ބަންދުކުރުމަށާއި  ރައްދުކުރުމަށް  ޮގތުަގއި   ފުޑް "  -ޅ  ައއިޓަމެްއެގ 

ެއވަނީ  "އެޑިޓިވް ބުނެފައި  އެްއޗަކީ    ،ކަމަށް  އެ  ޒާތުަގިއ  އެްއޗެްއެގ  ބޭނުންކުރާ އާއެ  ހެދުމަށް  ކަިއބޮއި  ންމުކޮށް 

ނުވެފައި ކާބޯތަކެތި    ،އެްއޗަކަށް  ޮގތެްއގައިއާަގިއ  ތައްޔާރުކުރުމުއަދި  ކާބޯތަކެތި    ންމު  ބާވަތެއް  ބޭނުންނުކުރާ 

ބޭނުންކުރާ  ހެދުމުަގއި  އުފުލަިއ  ބަންދުކޮށް  ނުވަތަ  ތައްޔާރުކުރުުމެގ  ނުވަތަ  ޕްރޮސެސްކުރުމުެގ  ނުވަތަ  އުފެއްދުމުެގ 

ެއއްކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަށް  ބޭނުމަށް  އެއްކުރާމިޮގތަށް  އަދި  ެއއްޗަކަށެވެ.   ޓެކްނޮލޮޖީެގ   ފުޑް  ކާބޯތަކެްއޗަށް 

  ތައް ބައިޕްރޮޑަކްޓް އޭެގ ނުަވތަ އެޑިޓިވް ފުޑް ،ނަމަވެސް ލާޒިމުނުވި ހުރުން މަންފާއެއް ޞިއްޙީ އެޑިޓިވްެއްއގައި

ބަދަލު ައސްލަށް  ކާނާެގ  ޮގތަކުން  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ބަޔަކަށް  ބަދަލެއް  ެގނެސްދޭކާނާެގ  ެގނައުމަށް    ނުަވތަ 

ކާބޯތަކެތީަގއި  ކޮންމެއެކަށީެގންވާ    ތަކެްއޗާއި  އެްއކުރާ އިތުރުކުރުމަށް މަންފާ ޞިއްޙީ ހިމެނޭ ެއއްޗެކެވެ. 

)ކ(ނުހިމެނެެއވެ ރެއަކުތެ މީެގ ތައްކޮންޓެމިނެންޓް ކާބޯތަކެތީެގ  "   -.  އެވަނީ،  ބުނެފަިއ  ކަމަށް  މިނިސްޓްރީ" 

ސަރުކާރުެގ    ތަންފީޛުކުރުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު ެއއިރެްއަގއި ޙަވާލުކޮށްފަިއވާސިޔާސަތުތައް    ފެންވަރާއި ރައްކާތެރިކަުމެގ

ސިޔާސަތުތަްއ    ކާބޯތަކެތީެގ ފެންވަރާއި ރަްއކާތެރިކަމުެގމިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  "  -. )އ(އަށެވެވުޒާރާ 

ެއއިރެްއަގިއ   މަސްއޫލިްއޔަތު  ސަރުކާރުެގ  ހަތަންފީޛުކުރުމުެގ  ަވޒީުވޒާރާެގވާލުކޮށްފައިވާ  )ވ(ރަށެވެ   .-  
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. ކާބޯތަކެތީެގ ޒާތަށާއި އަސްލަށް އެްއވެސްކަހަލަ ބަދަލެއް ެގނައުމަށެވެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ" ޕްރޮސެސްކުރުން"

ހިމެނެއެވެ ކަންތައްތައް  ދިލަޖެއްސުންފަދަ  ހިއްކުން،  ކެއްކުން،  ތެރޭަގއި  ބައިކުރުން،  . މީެގ  ކޮށުން،  ނަމަެވސް 

ންނެުގން، ުމުގރުން، ތޮށިމެށުން ނުވަތަ ތޮށިވަކިކުރުން، ފިނިކުރުން، ަގނޑުކުރުން، ަގނޑުފިލުވުން  ކަށިފިލުވުން، ހަ

ތެރެ މީެގ  ކަންތައްތައް  ނާންނަ  ބަދަލު  ޒާތަށް  ކާބޯތަކެތީެގ  )މ(ނުހިމެނެއެވެ  އަކުފަދަ  ކަމަށް  " އުފެއްދުން"  -. 

ނުވަތަ ޓްރީޓްމަންޓް    މަށްޕްރޮސެސްކުރު  ޓަކައިްއ ހެދުމަށްއްޗެ އެން ކާބޯތިކާބޯތަކެތީަގިއ ހިމެނޭ ތަކެ، ބުނެފައި އެވަނީ

  -. )ފ(މި މާނައިަގއި ހިމެނެެއވެ  ވެސްްއ ކުރާނަމަ އެކަން ސްއެކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމަށްފަހު ސަބް ޕްރޮސެ. ދިނުމަށެވެ

ފަރާތަށެވެ. އްޗެއްެގ ބާވަތެއް ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާ ނުަވތަ ހަދާފައިވާ  އެ ކާބޯ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ " ފަރާތް އުފައްދާ"

ކާބޯ   ތަްއޔާރުކުރުމަކާއަދި  އެްއވެސް  އެ  ނުލައި    ެއއްޗެއް  އެްއޗެްއަގއި  ެއ  ޮގތުަގއި  ފަރާތުެގ  އުފެއްދި  ެއއްޗެއް 

ބޯޑު"  "  -. )ދ(ތެއް ކަމުަގެއވެފާހަގައެއް ޖަހައި ލޭބަލެއް ކޮށްފި މީހަކު ބެލެވޭނީ މި މާނައެިގ ދަށުން އުފައްދާ ފަރާ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ނޭޝަނަލް ފުޑް ސޭފްޓީ އެންޑް ކޮލިޓީ    15ނޫނުެގ  ގާ މި    ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،

ޞިއްޙީ ރަްއކާތެރިކަން    ކާބޯތަކެތީެގލެބޯރަޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،  ލީލުކުރާ  ކާބޯތަކެތި ތަޙު"  -. )ތ(ބޯޑަށެވެ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން    40ނޫނުެގ  ާގރުމަށްޓަކައި، މި  ލީލުތަްއ ކުޙުތަކައި ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީެގ އެނޫންެވސް  މަށްޓަބެލު

ނޭޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯރަޓަރީން    ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ " ރިފަރަލް ލެބޯރަޓަރީ"  -. )ލ(އިމުކުރާ ލެބޯރަޓަރީތަކަށެވެާގ

މި   ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ނެތް  ކަނޑަައޅާ    20ނޫނުެގ  ާގލިބެން  ދަށުން  މާއްދާެގ  ނުވަތަ    ދިވެހިރާއްޖެަވނަ 

ނަުގދު ފައިސާއަށް ނުވަތަ   ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ވިްއކުން"   -. )ގ(ލެބޯރަޓަރީތަކަށެވެ  ެގދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު

ނުވަތަ  ކް ބަދަލުކުރުމަށެވެައގެއްހުރި  ރެޑިޓަށް  އަނެކަްއޗަކާ  އެއްބަސްވު.  އެކަތި  ިވއްކުމަށް  ވިްއކުމަށް   މާިއ،އަދި 

މި މާނައިެގ ތެރޭަގިއ  ެވސް    ވިްއކުމަށް މަސައްކަތްކުރުންބެހެއްޓުމާިއ،  ވިްއކުމަށް  ާމއި،  ިވއްކުމަށް ނެރުމާއި،  ހުށަހެޅު

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން   "ޑިކްލެއަރކުރުން"  -. )ޏ(އެވެހިމެނެ

ބެހޭޮގތުން   މުދަލަކާ  ނަންބަރު  ާގބޭރުކުރާ  އިމްޕޯޓުެގ    79/31ނޫނު  އެކްސްޕޯޓު  ދަށުން ާގ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނޫނު(ެގ 

 . މިއަށް އެބަ އޮތް ކޮމެންޓެއް.  މަޢުލޫމާތަށެވެހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މިހާރު، އެތަން ޖެހެނީ ބަދަލުކުރަންދޯ. ކިހިނެއް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ކްލެއަރކުރުން" ކަމަށް "ޑިކޮމެންޓަށް، މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޮގތަކީ،  

ުގޅޭޮގތުން  ބުނެފައިއެ މުދަލާ  ބޭރުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  އެތެރެކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނަންބަރު ާގވަނީ  ނޫނު 

ކަސްޓަމްސްެގ    2011/8 ކަސްޓަމްސްެގ  ނޫނުާގ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހަދާ  ާގ(ާއއި  ދަށުން  ނޫނުެގ 

މަ ދޭންޖެހޭ  ނުވަތަ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  ކުރީެގ.  .ލޫމާތަށެވެޢުަގާވއިދުަގއި  ސަބަބަކީ،    މިއީ 

ލޫމާތާއި އެކަމާިއުގޅޭ  ޢުހުށަހަޅަންޖެހޭ މަދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ ތަކެއްޗާއި އެކްސްޕޯޓުކުރާ ތަކެއްޗާ ުގޅޭޮގތުން  

ކަސްޓަމްސްެގ  ޢައިޖުރާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއަވނީ  ކަސްޓަމްސްެގ  ާގތުތައް  ަގާވއިދުަގއޭއާނޫނާއި  މިއީ    .ންމު 

   ކުރީެގ ާގނޫނަކަށް ރިފަރކޮށްފަ.

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާސްކޮށްލަންތަ އޭތި  ބިލުެގ  ؟ އެހެންވީމާ،  މި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބިލުެގ،  )ޏ(   9އެހެންވީމާ،  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

އެދެން.   ވޯޓުދެްއވުން  ޮގތަކަށް  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ދޭތެރޭަގއި  ބަދަލުކުރުމާ  ޮގތަށް  ހުށަހަޅާފައިާވ  އެ  ކަސްޓަމުން 

 ވެއްޖެ.  )ވޯޓުދެްއވުން( އެހެންވީމާ، ިއއްތިފާޤުން ފާސް

 

  އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ފަރާތްތައް"    -)ސ( މަސަްއކަތްކުރާ  ކާބޯތަކެތީެގ  ުއސޫލުން  ކާބޯތަކެތީެގ  ވިޔަފާރި  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 

ފަރާ އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް،  އަިމއްލަ  ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.ވިޔަފާރިކުރާ   -)ޑ(  ތްތަްއ 

ރަތީ ޮގތުން ހެދޭ ހެދުމަށް ބަދަލުެގނެވިފައިާވ  ޤުދު  ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،  "ކާބޯތަކެތި  ކޮށްފަިއވާފައިޖެނެޓިކަލީ މޮޑި"

 ކަުއންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި "  -. )ޒ( ަގސްަގހާެގއްސާއި މަސްމަހާމެހީެގ ބާވަތްތަކުން އުފައްދާފަިއާވ ކާބޯތަކެއްޗަށެވެ

ނޫނު(ަގއި  ާގލުން ހިންުގމުެގ  ސޫ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު  7/ 2010ނޫނު ނަންބަރު  ާގއެވަނީ،  

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ" ކަމަށް "  -. )ޓ(ތަކަށެވެރަށު ކައުންސިލު  ނުވަތަސިޓީ،    އަތޮޅު،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   6ނޫނު(ެގ  ާގެގ  ންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުއާ)  7/ 2012ނޫނު ނަންބަރު  ާގބުނެފައި އެވަނީ،  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،  "  -. )ޔ(ެގ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ އެޖެންސީއެވެ

ނަންބަރު  ާގ ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  އާ)  7/ 2012ނޫނު  ޞިއްޙަތު  ހެލްތު    6ނޫނު(ެގ  ާގންމު  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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ފަރާތަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޮގތުަގިއ  އިސްވެރިެއއްެގ  ެއންމެ  އެޖެންސީެގ  )ޕ(ޕްރޮޓެކްޝަން  ކަމަށް  "  -.  ޖަނަވާރު" 

އެވަނީ، އުޅޭ    ބުނެފައި  ކަނޑުަގއި  ނުވަތަ  ލޮނުަގިއ  ނުވަތަ  ފެނުަގއި  ޖަނަވާރާިއ،  އެންމެހައި  އުޅޭ  ެއްއަގމުަގިއ 

"  ވޮރަންޓީ "  -)ޖ(   ކްރަސްޓޭޝިއަންެގ ބާވަތްތަކާއި އެނޫންވެސް ދިރޭ ެއްއޗެހި ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.މަސްމަހާމެއްސާއި

ބުނެ   ފެންވަރެްއަގިއކަމަށް  ވަކި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ކާބޯތަކެތި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  އެްއޗެއް  ކަމަށް  އުފެއްދި  އެ 

ޔަފަރާތުން   ޚިދުމަތް "ކޭޓަރިންގ  -)ޗ(  ންކަމަށެވެ.ޤީދޭ  ކަެގ  ތަނެްއަގިއ  "  ެއ  ކާބޯތަކެތި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  މަށް 

ހެދުމަށްޓަކައި   ކައިބޮއެ  ތަކެތި  އެ  ެގންޮގސްދީެގންތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ތަނަކަށް  ދިނުމަށް    އެހެން  ޚިދުމަތް 

ކެއުމަށްޓަކައި،    -)ހހ(  ށެވެ.ޚިދުމަތަޚާއްޞަކުރެވޭ   ޖަނަވާރު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ކާނާ"  "ޖަނަވާރުެގ 

ތާޒާކޮށްހާ  ރަތީޤުދު   ޭއެގ  އަސްލުން  ޖަނަވާރުގެ   ނުވަތަ  ަގހާެގހީގެ ަގސް  ނުވަތަ  ހިއްކައިެގން   ނުވަތަ  ލަތުަގއި 

ޤުދުސިތަކެއްޗަށާއި،    ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ  ހަލާކުނުވާޮގތަށް ތެރެއިން  އުފެއްދުމުެގ  ޮގތުން  މާއްދާތައް ނާޢީ  ރަތީ 

އެތަްއ   ނުވަތަ  ބާވަތެްއ  ެއއް  ކާނާެގ  ބޭނުންކޮށްެގން  ނުވަތަ  ނާޅާ  އެްއޗެްއ  އިތުރު  އެްއކޮށްެގން  ބާވަތެއް 

މަސްކުނޑި   ޮގވާމާއި،  ފަތްޕިލާެވއްޔާއި،  ތެރޭަގއި  މީެގ  އުފެއްދުންތަކަށެވެ.  އުފައްދާ  އިތުރުކޮށްެގން  މުއްސަނދިކަން 

ދެން    ތްތައް ހިމެނެެއވެ.ރަތީ ކާނާެގ މާއްދާތަކާއި ފައިދާެގ ޮގތުން މުއްސަނދިކޮށްފައިވާ ތައްޔާރީ ކާނާެގ ބާވަފަދަ ޤުދު

ބިލުަގިއ  މުޅި ބިލަށް އައިއްސަ އޮތް ދެ ކޮމެންޓު، އެއް ކޮމެންޓު ޮއތީ. އެއީ ކަސްޓަމްސްއިން ޮއތީ ފޮނުއްވާފައި،  

ެއކްސްޕޯޓުކުރުން ހިމެނޭޮގތަށް  -އެކްސްޕޯޓުކުރުމާުގޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ ާމއްދާއެްއަގިއ ެއކްސްޕޯޓާިއ ރީ

 ޙުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް. އެވެސް ރަނަގޅު. އިޞްލާޢިބާރާތް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، ކަސްޓަމުން އެ ހުށަހަޅާފައި އެ އޮތް ޮގތަށް ބިލުަގއި އެކްސްޕޯޓުކުރުމާ ުގޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިާވ  

ޢިބާރާތް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހިމެނޭޮގތަށް  -ކޮންމެ މާއްދާެއއްަގއި އެކްސްޕޯޓާއި ރީ

ފާސްވެއްޖެ.   ޮގތަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  )ވޯޓުދެއްވުން(  އެދެން.  ވޯޓުދެްއވުން  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަކަށް 

ެގނެސްދެްއވުން  ޮގތަށް  ެއ  އިޞްލާޙު  އެ  ޗެކްކުރުމަށްފަހު  މާއްދާތަކެްއ  ހުރިހާ  ބިލުެގ  އިދާރީމޭޒުން  އެހެންވީމާ، 

ދެން. އަދި ޭއެގ އިތުރުން ވެސް އިދާރީމޭޒަށް ބިލާ ުގޅޭޮގތުން ރަނަގޅަށް ބިލު ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ކަމެްއ  އެ

ދެން  އެހެންވީމާ،  ެއދެން.  ެގނެސްދެއްވުން  ކަމެއް  ެއ  ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮމިޓީ  އޮންނަ  ދެން  ފާހަަގކުރެވޭނަމަ 

ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީ  އޮން؛ އަޅުަގނޑުމެން  އެބަހުރި  ދެން  މާއްދާތައް  ބަެއއް  ބައްދަލުވުމެްއަގއި  ކޮމިޓީ  ނަ 

 އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރުމުެގ ތެރޭަގއި އަދި ވޯޓަށް އަހާލަންޖެހޭ މާއްދާތަކާ އެއްޗެހި.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ދެން ހުރީ ޑިސްކަސްކުރުމަށް ޕާކުކޮށްފައިހުރި ެއއްޗެހި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑުެމން ބާއްާވ ބައްދަލުވުމެްއަގިއ މި ދަންނަވާހެން ބައެްއ މާއްދާތައް އެބަހުރި އަދި ވޯޓަށް  

އަ ވޯޓަށްއެހުމާއި  މާއްދާތަކަށް  އެ  ފާސްކުރަން.  ބިލާ އަހާލަންޖެހޭ  ކަމެއް  އެއްެވސް  އިތުރު  ސެކްރެޓޭރިއެޓުން  ދި 

ުގޅޭޮގތުން ފާހަަގކުރެވިފައި ޮއތްނަމަ އެ ކަމަކަށް އެޓެންޑްކޮށްފައި ދެން ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދާނެ ޮގތެްއ  

މަސަްއކަތް ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ރީޑްކުރުން  ،ރާވާލާނަން.  ބިލު  ނިމުނީ.    މި 

ޝުކުރިްއޔާ.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިމުނީ.  ބަްއދަލުވުން  ކޮމިޓީ  މިހާހިސާބުން  އެހެންވީާމ،   لسَّال مَ وَ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  .ع ل ْيك مَْ
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