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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. ކޮމިޓީގައި    15ވަނަ ބައްދަލުވުން، މި ދައުރުގެ    15ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޝި. ޖުޑީعليكم  السالم

ތިއްބެވީ މި  ވަގުތު  އޮންލައިންކޮށް  ނވިލި،  މި  ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގިލި 

ޙުސައިން، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު އަދި އަޅުގަނޑު  هللا މެންބަރު ޢަބްދު

އިފްލާސްވުމާ   އިމްތިޔާޒު ދާއިރާ.  އުތުރު  މާފަންނު  އިއް އި،  ފަހުމީ  މަސައްކަތްކުރަމުން  ބިލުގެ    ޔެ އިފްލާސްކުރުމުގެ 

  ސްކްރީނުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި .  ވަނީ އެ މަސައްކަތް  މި  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާކޮށްފައި  ދިޔައީ. މިއަދު

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ. މިހާރު ފައްޓަންޖެހިފައި މި   ވެސް    ގޮތަށް މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކަށް 

ވަނަ    11ގައި މި އޮތީ އިޖުރާއަތު.  ޚީދާ، އެއީ އިޖުރާއަތުތައް. އަރިމަތީ ސުރުވަނަ މާއް  11ވަނަ މާއްދާ.    11އޮތީ  

ލު ބަޔާންވެގެންނުވާ ކަންކަމުގައި  ސީ ރާއަތު ނުވަތަ ތަފުނޫނުގައި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އިޖު ގާމާއްދާގެ )ހ( މި  

ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންކަމުގައި  އެފަދަ  ޢަމަލު  ޢަމަލުކުރާނީ  އިޖުކޯޓުގައި  އުސޫލާއިކުރާ  ހަމަތަކުގެ  ،  ރާއަތާއި 

ވަނަ މާއްދާއަށް އެބައޮތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓެއް ލިބިފަ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ފާހަގަކުރަނީ މި    11.  މައްޗަށޭ

  ތް ވަނަ މާއްދާގައި ނެ   11މި ބިލުގެ    ،ނީ ކޮން އިޖުރާއަތުތަކެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތްބިލަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ނެތް ލިޔުނީމަ  އެގޮތަށް  އެއީ  ފާހަގަކުރައްވަނީ.  އެ  ކޯޓެއްގެ    ކަމަށް  އެ  އޮތީ  މި  ލިޔެފައި  އެކަމަކު  އެއީ.  ކަމަށް 

  11ކަމަށް އެ އޮތީ ލިޔެފަ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން  ކޯޓުގެ އިޖުރާއަތު  އެ ކޯޓެކޭ މި ދެންނެވީ ސުޕްރީމް   .އިޖުރާއަތެކޭތާ

ނޫނުގައި  ގާއެކުގައި. މި    ޙާލާޞް . މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ގެނެވުނު އިއްސިންނެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަދަލެއް ގެ

ލު ބަޔާންވެގެންނުވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެ މައްސަލައެއް  ސީރާއަތު ނުވަތަ ތަފުކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އިޖު

އިޖު ޢަމަލުކުރާ  ކަންކަމުގައި  އެފަދަ  ކޯޓެއްގައި  މަތިންނޭ  އުސޫލާ  ،ރާއަތާއިހުށަހެޅިފައިވާ  މިގޮތަށް  ހަމަތަކުގެ   .

މަތިން ޢަމަލުކުރެވެން ނެތް    މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ. )ށ(  

،  ދިނުމާއިއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު  ގާފު  ޞާއެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޢަދުލުއިން  ލަތުގައި ހާ

ބާރާއި ފުރިހަމަ  ކުރުމުގެ  އަމުރު  ލިބިގެންވެއޭ  ،ކުރަންޖޭ  ކޯޓަށް  ބަދަލަކާއެކު އިޚްތިޔާރު  ކުޑަ  އަށް  )ށ(    ގައި . 

އެ    މަތިން ޢަމަލުކުރުމުގައި  ލަނީ. މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެއި ގޮތް މި ދަންނަވަ  ކުރެވުނުޙުލާޞްއި

މައްސަލައެއްގައި ޢަދުލުއިންހުށަހެޅިފައިވާ  ދިނުމާއިގާ ފު  ޞާ  އިރުޝާދު  ދޭންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ގޮތުން  ،  އިމުކުރުމުގެ 

ބާރާއި ފުރިހަމަ  ކުރުމުގެ  އަމުރު  ލިބިގެންވެއޭ،  ކުރަންޖޭ  ކޯޓަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިޚްތިޔާރު  މި    .މިގޮތަށް  )ށ( 



 2021  މާރިޗު  16                                                ވަނަ ބައްދަލުވުން     15ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

2 

 

ފާސްކުރެވުނީ.    ދެންނެވި ސުރު  12ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ޚީއަރިމަތީ  މެދުކެނޑުން. މި  ގައި  ނޫނުގެ  ގާއޮތީ 

ޢަދުލުއިން މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ގޮތުން އިމުގާފު  ޞާ ދަށުން  ވަގުތީގޮތުން    ކުރުމުގެ  އެހިނދަކު 

ލިބިގެންވެއޭ ކޯޓަށް  އިޚްތިޔާރު  މަޑުޖެއްސުމުގެ  މައްސަލަ  މެންބަރު  މަޑުޖައްސަންޖެހޭ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ   .

ނިހާދު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި.    މުޙައްމަދު  އޮތް   12ކޮމިޓީގައި  މި  މާއްދާ  ރަނގަޅު  ވަނަ  ކަމަށް    ގޮތް 

ފު  ޞާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ޢަދުލުއިންގާވަނަ މާއްދާ، މި    12އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ.  

ވަގުތީގޮތުން  އިމުގާ އެހިނދަކު  ގޮތުން  ކޯޓަށް  ކުރުމުގެ  އިޚްތިޔާރު  މަޑުޖެއްސުމުގެ  މައްސަލަ  މަޑުޖައްސަންޖެހޭ 

މަޑުޖެއްސުމުގެ އި  .ލިބިގެންވެއޭ މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއޭޚުމަޑުޖައްސަންޖެހޭ  ބަދަލަކާ  ތިޔާރު  ކުޑަ  . ބަހުގެ 

މި    -13ބަދަލުގެނައުން.  ވަނަ މާއްދާ. މައްސަލައިގައި ދަޢުވާއަށް    13އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ ފާސްކުރީ.  

މައްސަލައެއްގައިގާ ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ދަޢުވާއަށް  އިމުގާފު  ޞާޢަދުލުއިން   ނޫނުގެ  މައްސަލައިގެ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 

ޚަ ގެނައުމަށް  ބަދަލު  ބަދަލުގެނައުމުގެ  ސްގެންނަންޖެހޭ  އެފަދަ  އިސްނެގުމަށް  ކޯޓުގެ  ނުވަތަ  އެންގުމުގެ  މުންނަށް 

ކޯޓަށް ފެނުނީ.  ލިބިގެންވެއޭ  އިޚްތިޔާރު  މި  ރަނގަޅުކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރީގައި    14.  14.  ދިއުމުގެ  އަށް 

މު  ރެކޯޑަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ސުރު  ޒު ކޮމިޓީއާ އްޢިޓަކައި  :  ޚީ ގުޅިވަޑައިގެންފި. ވަގުތު އިތުރުކުރުން، އަރިމަތީ 

މި  ގާއިމުފު  ޞާޢަދުލުއިން  -14 ގޮތުން  ދަށުގާކުރުމުގެ  ވަކި  ނޫނުގެ  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ން 

ވަނަ މާއްދާ    14  .މުއްދަތެއްގައި ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއޭ

ވިސްނެނީ.   ބޮޑަށް  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އުނިކުރުމަށް  ޕާކުކޮށްލާފައި  ބާއްވާލަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

  ވަނަ މާއްދާ، ހެކިބަސް ނެގުން. މި   15ކޮށްލީ.    އެ ސަބަބު އިތުރަށް ޔަޤީންކޮށްލަންވެގެން ޕާކު މި،  ހެންނަމަވެސްއެ

ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ގާ ގޮތަކަށް  ފެންނަ  މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ނޫނުގެ 

އެ  .ލިބިގެންވެއޭ ނެގުމުގެ  އި  15  ގެމާއްދާ   އާދެ! ހެކިބަސް  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެޙެލާޞްއަށް  މި    .ސިންއްއް  މިހާރު 

ނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި ޝަފަހީ ގޮތުން ހެކިބަސް  ގާ. މި  ޙުލާޞްދަންނަވާލަނީ ގެނެވުނު އި

ދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމާއި  ނެގުމާއި، ހެކިބަހުގެ އެއްބައި ޝަފަހީކޮށް އަނެއްބައި ލިޔުމުން ނެގުމާއި، އެފިޑެވިޓް މެ

. މިގޮތަށް  ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ހެކިބަސް ނެގިދާނެއޭސީ ނުލައި ޒަމާނީ ވަ  ރުކުރުމަކާޒިއަދި ހެކިވެރިޔާ ކޯޓަށް ހާ

އުނިކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްވީ.  ބޭނުންގޮތަކަށް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޯޓުން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި    ނެގިދާނެއޭ ބައިގެ 

ފާސްކުރެވުނީ.  ޢިބުނާ    އެހެން މި  މިގޮތަށް  ދެން  އުނިކުރީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އަވަސްކުރުން.    -16ބާރާތް  މައްސަލަ 

ނެތިދިއުމާއި މުދާ  ފަރާތުގެ  އިފްލާސްވާ  ސަބަބުން  އޭގެ  ލަސްވާނަމަ  މައްސަލަ  އަގު    ،އިފްލާސްކުރުމުގެ  މުދަލުގެ 

ނުލިބުމާއި ފައިސާ  އަރަނިވެރިންގެ  ދަރަނި  ދަށްވެ  ފަރާތުގެ  އިފްލާސްވާ  އަދި  ކުޑަވުމާއި  މިންވަރު  ލިބޭނެ  ނުވަތަ   
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އިތުރުވުމުގެ ބިރު އޮވެއްޖެނަމަ އިފްލާސްކުރުމުގެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ  

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  އެހިނދަށް  އެހިނދުން  ބަލާ  ނާފްޢުއިސްތިމައްސަލަ ބަލާ ކޯޓުން ނުވަތަ    ގޮތުން  ކުރި މައްސަލަ 

އަޅަންވާނެއޭ ރަނގަޅު  16.  ކޯޓުން  މާއްދާ  ފެނުނީ.    ވަނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮފިޝަލް    3ކަމަށް  ބައި  ވަނަ 

)ހ( ދަރަނިވެރިޔަކު އިފްލާސްކުރުމުގެ  ގެ    17އްޔަންކުރުން.  ޢަ އޮފިޝަލް އެސައިނީ  ޚީ އެސައިނިންގ. އަރިމަތީ ސުރު

ހިން  ހާއެންމެ އެސައިނީ  އިގަ ކަންކަން  އޮފިޝަލް  ޢައްޔަންކުރާނީ    އޭ.ބަލަހައްޓާނީ  އެސައިނީ  އޮފިޝަލް  )ށ( 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮފިޝަލް   3ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން   ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންގާ)ނ( މި  .މިނިސްޓަރޭ

ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮފިޝަލް    ރަން ނޫނަށް ޢަމަލުކުގާ . )ރ( މި  އެސައިނީގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއޭ

އެ ޢައްޔަންކުރަންދެން  މީހަކު  މަޤާމަށް  ރަޖިސްޓްރަ  އެސައިނީގެ  އަދާކުރާނީ  ކޮމްޕެނީސްއޭޒިންމާ  އޮފް  )ބ(    .ރ 

މީހަކީ   ޢައްޔަންކުރާ  މަޤާމަށް  އެސައިނީގެ  ނަންބަރުގާއޮފިޝަލް  ސަރވިސްގެ    2007/5  : ނޫނު  ސިވިލް  )ދިވެހި 

ޢިނާޔަތް ވެސް ލިބިދޭ ސިވިލް  ،  ރައްކާތެރިކަމާއި  ހާނޫނުން ލިބިދޭ އެންމެގާ  ޢައްޔަންކުރާ އަދި އެނޫނު( ގެ ދަށުން  ގާ

މުވައްޒަފަކޭ މާއްދާ،  ސަރވިސްގެ  ދަންނަވާލި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(،    17. ދެންމެ  ވަނަ 

ރަނގަޅު އޮތްގޮތް  އެ  )ބ(  އެބަ  .  ކަމަށް  )ރ(،  އަޅުގަނޑުމެން  ޗެކުއެކަމަކު  އެސައިނީ  ޑަބަލް  އޮފިޝަލް  ކުރަން 

ކިހިނެއްތޯ.    އްޔަންކުރާޢަ އޮތީ  ބިލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ،  18ގޮތް  ޓައިމް  މީން  ދަ  މާއްދާއަށް    18އިން  ވަނަ 

ސިވިލް   17ޖެހިލާނަން.   މާއްދާގެ  އެ  ވަނަ  މުވައްޒަފަށް  ގޮތެއް    ސަރވިސްގެ  އެއަށް  ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި  ވާގޮތް 

މާއްދާ.   އެ  ކުރެވުނީ  މި  ޕާކު  މި  18ނިންމުމަށް  މާއްދާއަށް  ޖަވާބުދާރީވުން.    ވަނަ  އެސައިނީ  ޖެހިލަނީ.  އޮފިޝަލް 

މިނިސްޓަރަށޭ )ހ(  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނީ  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  އޮތްގައި  .  އިފްލާސްކުރުމުގެ    އެހެން  ނަމަވެސް 

އޮފިޝަލް އެސައިނީ ހަމައްސަލައެއްގައި   ރަސްމީ  ރަކާތްތެރިވާހިނދު  ކޯޓުގެ  ލިބިގެންވާ އެ ސިއިހައަކީ  ކޯޓުގެ    އްޔަތު 

)ނ( އެއް    .ދަނީ )ށ(، )ނ(  މި  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ކުރިއަށް   . އާދެ! ރަނގަޅުއޮފިޝަލެއްވެސްމެއޭ

ޝަރުޠު.    19  .ނެތް އެސައިނީގެ  އޮފިޝަލް  އޮތީ  ދެން  މާއްދާ  ގޮތުގައި    -19ވަނަ  އެސައިނީގެ  އޮފިޝަލް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޢައްޔަ ހުއްދަންކުރަންވާނީ  މަދުވެގެން    ވަކާލާތުކުރުމުގެ  އަދި  ވަކާލާތުކުރުމުގެ    3އޮންނަ  އަހަރުގެ 

ހުއްދަގާހުރި    ތަޖުރިބާ ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ވަކީލަކު  މަދުވެގެން    ނޫނީ  އަދި    3އޮންނަ 

އޮފިޝަލް އެސައިނީގެ    .ވަނަ މާއްދާ  19  ތުޝަލް އެސައިނީގެ ޝަރުއޮފި.  ހުރި އޮޑިޓަރެކޭ  އަހަރުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ޢައްޔަންކުރަންވާނީ  ހުއްދަގޮތުގައި  މަދުވެގެން    ވަކާލާތުކުރުމުގެ  އަދި  އަހަރު    3އޮންނަ 

ތަޖުރިބާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގާހުރި    ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ވަކީލަކު  ހުއްދަނޫނީ  އަދި    ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގެ  އޮންނަ 

މި މާއްދާ    . އަދި. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ މި ކީހުރި އޮޑިޓަރެކޭ  އަހަރުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ  3މަދުވެގެން  
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ވަނަ މާއްދާއަށް މި ޖެހެނީ.   20ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ. އޮފިޝަލް އެސައިނީގެ ދައުރު،    ރަނގަޅު

ޒިންމާތަކާއިގާމި   އެސައިނީގެ  އޮފިޝަލް  އިތުރުން  ކަންކަމުގެ  ބަޔާންވެގެންވާ  ކަނޑައެޅި  ،  ނޫނުގައި 

. އޭގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދި ޑިސްކަސްކޮށްލަން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއޭ

ވެ މަތިން ދެންމެ މި ދަންނަވާލި މާއްދާ  ބޭނުންވޭ. އޭގެ  ދެއްތޯ  20ސް.  އެބަ  އޮފިޝަލް އެސައިނީގެ  .  ވަނަ މާއްދާ 

މި   ޒިންމާތަކާއިގާދައުރު.  އެސައިނީގެ  އޮފިޝަލް  އިތުރުން  ކަންކަމުގެ  ބަޔާންވެގެންވާ  ކަނޑައެޅި  ،  ނޫނުގައި 

ހިމެނެއޭ ކަންކަން  އަންނަނިވި  ތެރޭގައި  އެންމެހާ  . މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ދަރަނިވެރިޔާގެ  ،  މުދަލާއި  )ހ( އިފްލާސްވި 

ލިބޭ   އަރަނިވެރިންނަށް  ފައިސާއިން  ލިބޭ  މުދާ ވިއްކައިގެން  ދަރަނިވެރިޔާގެ  ދަރަނި ސާބިތުކުރުން. )ށ( އިފްލާސްވި 

އެ  އާމްދަނީން    މިންވަރު  ލިބޭ  ނުވަތަ  މުސާރައިން  ދަރަނިވެރިޔާގެ  އިފްލާސްވި  )ނ(  ދިނުން.  ފަރާތްތަކަށް 

މަހަ  ކޮންމެ  ގޮތުން  ދެއްކުމުގެ  ދަރަނި  ފައިސާ  އަރަނިވެރިންގެ  އެ  އަދި  ކަނޑައެޅުމާއި  މިންވަރު  ދައްކަންޖެހޭ  ކު 

ބޭރަށް   ރާއްޖެއިން  ދަރަނިވެރިޔާ  އިފްލާސްވި  )ރ(  ހަމަޖެއްސުން.  އިންތިޒާމް  ލިބިދެވޭނެ  އަރަނިވެރިންނަށް 

ޗަށް ކުރާ  ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. )ބ( އިފްލާސްވި ދަރަނިވެރިޔާ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މައް 

ކަންކަމުގައި ހޯދަންޖެހޭ  ހުއްދަ  އެސައިނީގެ  އޮފިޝަލް  ދިނުމާއި  ދަޢުވާތަކުގައި  ހުއްދަ  )ޅ(   ،އެފަދަ  ނުދިނުން. 

އެނޫން ނުވަތަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްގެ  ދަރިނިވެރިޔާ  ވިޔަފާރިއެއްގެ    އިފްލާސްވި  ވެސް 

ގޮތުގައި ނުވަތަ  ރަކާތްތެރިވުމުހައްޔަތުން  ސި އިހައިސްވެރިއެއްގެ   ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ  ތަންތަނުގެ  އެފަދަ  އަދި  ގައާއި 

ގޮތުގައި   ދިނުމާއިހަޑައިރެކްޓަރެއްގެ  ހުއްދަ  އިފްލާސްވި  ،  ރަކާތްތެރިވުމުގެ  )ކ(  ނުދިނުން.  ހުއްދަ  އެފަދަ 

މުދަލާއިދަރަ ބެލެހެއްޓުމަށް،  ނިވެރިޔާގެ  ކަންކަން  ޓްރަސްޓީންނާއި  ފައިސާގެ  ޢައްޔަންކޮށް  މެނޭޖަރު  ،ޓަކައި  ން 

ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު،  ވަކިކުރުމާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް  ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި އެފަދަ    ޢިނާޔަތް 

  ގެ ފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ ގެރެންޓީ ހޯދުމާއެފަދަ ގެރެންޓީ ހިފެހެއްޓުން. ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުން. )އ( ޓްރަސްޓީން

)މ( އިފްލާސްވި ދަރަނިވެރިޔާގެ އިފްލާސްވުން ބާޠިލުކުރުން. )ފ( ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި އަދި  

ލިބިދޭ   އެސައިނީއަށް  އޮފިޝަލް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  )ދ(  ކުރުން.  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ދިފާޢުގައި  ދަޢުވާއެއްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދެންމެ މި ދެންނެވި    20ކަންކަން ކުރުން.    ންޖެހޭ އެންމެހާއިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ކުރަ،  ބާރާއި

އޮތް މައްސަލައެއް  ރަނގަޅު  އަކުރުތަކުގައި  ފާހަގަނުކުރެވޭތީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމު  ކަމަކަށް  މި    21.  ނީކަމަށް 

،  ދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއިނޫނުގެ ދަށުން އޮފިޝަލް އެސައިނީ އަގާގޮތް. )ހ( މި    ވަނަ މާއްދާ. ޒިންމާ އަދާކުރާނެ

އުއާ  މަސްއޫލިއްޔަތު ޓްރަސްޓީން  ގާމި    އަދާކުރާނީ  ދަށުންލެއްގެ  ސޫ ންމު  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  ދަށުން  ނޫނުގެ 

)ށ( މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮފިޝަލް    .ރަނގަޅު ދެއްތޯ  . އިޚްތިޔާރު ދީގެންނޭ،  މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބާރާއި
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ޒިންމާއާއި،  ކާއިއެސައިނީގެ ޒިންމާތަ ފަރާތަކަށް ޑެލިގޭޓުކުރި ނަމަވެސް އެފަދަ ފަރާތެއްގެ  ،  މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން 

ވަކިކުރުމާއި ފަރާތެއް  ކޮންމެ  އެފަދަ  އަދާނުކުރާނަމަ  ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  ޒިންމާތަކާއި    އެ   ،މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވާލުކުރި މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ އެއިން ބައެއް  ހަރާތަކާ  ވާލުކުރުމާއި އަދި އެފަދަ ފަ ހަ  މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން ފަރާތަކާ 

ލިބިގެންވެ އެސައިނީއަށް  އޮފިޝަލް  އިޚްތިޔާރު  ފުރިހަމަ  އަދާކުރުމުގެ  އަމިއްލައަށް  ބާރު  އޭނަމަވެސް  ގިނަ  ވަރަށް   .

ފްލާސްކުރުމުގެ  )ހ( އި  22ނާޔަތް.  ، ޢިފީއާއި  -22ކަމަށް.    ލިބިދޭ ފަރާތެއް ދެއްތޯ. މި މާއްދާ ރަނގަޅު   އަށް އޮތޯރިޓީ

އެނޫން ނުވަތަ  މި    މައްސަލައެއްގައި  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގާވެސް  ނުވަތަ  އަދާކުރާ  އެސައިނީ  އޮފިޝަލް  ދަށުން  ނޫނުގެ 

ޢިނާޔަތުގެ އިތުރުން އިތުރު ފީއެއް  ،  ފަރާތަށް ލިބޭ މުސާރައާއި  ދައުލަތުން އެ   މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅިގެން  ،ޒިންމާތަކާއި

ނުލިބޭނެއޭނުވަތަ   ލަފުޢިނާޔަތެއް  ބަހުގެ  ދަންނަވަ.  ބަދަލާއެކުގައި  ގެނެވުނު  )ހ(    22ލާނަން.  އި ޒަށް  ގެ 

ނޫނުގެ ދަށުން އޮފިޝަލް އެސައިނީ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރަންޖެހޭ  ގާއިފްލާސްކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ މި  

ޒިންމާތަކާއި  އެނޫން ދަ   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ،  ވެސް  އެގުޅިގެން  އާއި  ށް ފަރާތަ  އުލަތުން  މުސާރަ  ލިބޭ  ނާޔަތުގެ  ޢި 

ބަދަލުކުރެވުނު ގޮތުން ރަނގަޅު ކަމަށް    މި  . އެ މާއްދާ މިހާރު ނާޔަތެއް ނުލިބޭނެއޭޢިއިތުރުން އިތުރު ފީއެއް ނުވަތަ  

ހަވާލުކުރާ ޓްރަސްޓީންނަށާއި،  ލިއްޔަތު އޫސް، މަގެ ޒިންމާތަކާއިމާއްދާގެ ދަށުން އޮފިޝަލް އެސައިނީ މި  (ށ)ފެނުނީ. 

ވެސް   އެނޫން  އަދި  އާއި  ފީ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ  އެކަމުގައި  ވެސް  އެނޫން  އަދި  މެނޭޖަރުންނަށާއި 

އިފްލާސްވުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރާނީ އިފްލާސްވާ ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިންނާއި  

ގާ މި  ފައިސާއިންނޭ  23ނޫނުގެ  އަދި  ޑިޕޮސިޓް  ބަހައްޓާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ކަމަށް  ވަނަ  ރަނގަޅު  )ށ(   .

މި އަށް  )ނ(  ފެނުނީ.  ލިބޭ    ( ނ)ޖެހިލަނީ.    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިއްކައިގެން  މުދާ  ދަރަނިވެރިޔާގެ  އިފްލާސްވި 

ނުލިބިއްޖެނަމަ ބާކީވާ ފައިސާ ދައްކާނީ  މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ  ފައިސާއިން މި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިފްލާސްކުރުމުގެ ނުވަތަ އިފްލާސްވުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން    23މި ގާނޫނުގެ  

އިން މާއްދާ އަކުރު    ވަނީ. ދެން  )ނ( ރަނގަޅު ކަމަށް އެއްބަސްވެވިފައި މި   .ފައިސާއިންނޭޑިޕޮސިޓް  ބަހައްޓަންޖެހޭ  

ހިންގަ  ( ރ)އްކާލަބައްލަވާ.  ދަ ކަންކަން  އިފްލާސްކުރުމުގެ  ދަރަނިވެރިޔާގެ  ފަރާތެއް  އި  އިފްލާސްވި  ބަލަހައްޓާނެ 

އްޔަންކުރާއިރު އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ފީ ލިބޭނީ އިފްލާސްކުރެވޭ ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިންނާއި  ޢަ

މި ގާނޫނުގެ   ދަށުން   23އަދި  މާއްދާގެ  ޑިޕޮސިޓް  ވަނަ  އެ  ބަހައްޓާ  މަސައްކަތް ހަވާލުވާ    ފައިސާއިން އެކަނިކަން 

ހޯދަންވާނެއޭ ރުހުން  އެފަރާތުގެ  އެކަމަށް  ބުނެދީ،  މި  ފަރާތަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  )ރ(  ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު   .

ނިންމާލަނީ   މިހިސާބުން  މަސައްކަތް  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއިން    23ގަބޫލުކުރެވުނީ. ދެން  ފަށަންޖެހޭ  ވަނަ 
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ވަރަށް ނިމުނީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  މިހާހިސާބުން  އިއްޒަތްތެރި    ގޮތަށް.  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް 

 މެންބަރުންނަށް. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




