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 { އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެންބަރު  މަރަދޫ؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މެންބަރުންނަށް   އެންމެ  ދެްއިވ  ވަޑައިެގން  ފެށުނީ.  ޖަލްސާ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު   .`

ހާޒިރުކޮށް   މުއައްސަސާތައް  ކަމާބެހޭ  ވަނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ދުވަސްތަކުަގއި  ކުރީ  ީމެގ  އާދެ!  ޝުކުރުދަންނަވަން. 

މިހާރު އެ ކޮމެންޓްތައް ލިބިފައި އޮތްވަރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް  އެބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓް ހޯދާފަ. އެހެންވީމާ،  

ެގންދެވިދާނެ މާއްދާއަކުން މާްއދާއަކުން މި ބިލު ނިންމާލެވޭ ހިސާބަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ހަަމ  

ތިބޭފުޅުންނަށް ތި ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ  އާދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފެށުމާއި ހިސާބުން ފެށިެގން ކުރިއަށް ެގންދާނަން.  

އެހެންވީމާ،   ނަން.  އެ  އެހެންވީާމ،  ރަނަގޅު.  ބިލު.  ޕޭމެންޓް ސިސްޓަުމެގ  ޤައުމީ  އާދެ!  ޑްރާފްޓް.  ފަހުެގ  އެންމެ 

ފާސްކުރުމާ   ނަން  މި  ހުޅުވާލަނީ  މި  ފްލޯރ  އަޅުަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބިލު.  ސިސްޓަމުެގ  ޕޭމެންޓް  ޤައުމީ 

މި  ބެހޭޮގތުން މިހާރު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބިލު.  ސިސްޓަމުެގ  ޕޭމެންޓް  ޤައުމީ  ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށް.  ތިބޭފުޅުން   

އަޅުަގނޑު.   ނަމަ  އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާ  ބޭފުޅެއް  ެއްއވެސް  ބިލު.  ސިސްޓަމުެގ  ޕޭމެންޓް  ޤައުމީ  ޮގތަކީ،  ބަދަލުވާ 

 އާދެ! ޢަފީފު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފީފުޢަ ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

ދެއްވިތޯ  ސަބަބު  އެ  ޮއވެެގންތާ.  ސަބަބެއް  ކޮންމެވެސް  ޖެހޭނީ  ބަދަލުކުރަން  މި  އޮތް  މި  ކުރީަގއި  ދެން 

 ؟އެމް.އެމް.ޭއއިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންޓް ސިސްޓަމަކަށް  އެއީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އެމް.އެމް.އޭއިން މިހާރު ވިދާޅުވަނީ ެއއީ މުޅި ނޭޝަނަލް ޕޭމެ

އަންނަ   ފުރިހަމަކަމެއް  އިތުރު  ބިލަށް  އިތުރުކޮށްލުމުން  ޮގތަށް  އެ  "ޤައުމީ"  އޮތުމަށްވުރެ  ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމު  ވާތީ 

ކަމަށް. އިތުރު މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އަީއެއއް ނޫން. އެައކުން ޙަޤީޤީ ނަތީޖާއަކަށް ބަދަލެއްނާދޭ އަދިވެސް. އެހެންވީމާ،  

ވަނަ   1ވަނަ ބާބު.    1ޟްނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލަން. އާދެ! ފާސްވެްއޖެ.  ތިބޭފުޅުން އިޢުތިރާ

ިމއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމު ކުރިއަރުވާ، ރެިގުއލޭޓްކޮށް، ޯއވަރސީކުރުމާއި،   ބާބުަގއި މި އޮތީ، 

ކަން ބަޔާންކުރާ ާގނޫނެވެ. ބަޔާންކުރުމުެގ ާގނޫނެެވ. ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާން، ކަމާުގޅޭ އެންމެހައި ކަން

ާގނޫނެެވ.   ބަޔާންކުރުމުެގ  އިނީ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މައްސަލަެއއްނެތް.  އާއިރުަގއި  ބިލު  ފުރަތަމަ  މީަގއި  މިހާރު 
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. މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބެލުން. އޭެގ ބަދަލުަގއި "އޯވަރސީ" އެއަށް ބަދަލުކޮށްފައި މި އިނީ

ބެލުމޭ.   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޚިޔާލު. މިންވަރު  ައދާކުރާ  މަސްއޫލިްއޔަތު  ވިދާޅުވަނީ  ފުރަތަމަ    އެމް.އެމް.ޭއއިން 

މާނަ.    )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އޯވަރސީކުރުމުެގ  ހުށަހަޅުއްވަންވީނޫންތޯ  މިހާރު )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޕްރޮޕޯސަލެއް 

އަޅުަގނޑު ެއްއޗެއް ދަންނަަވންތޯ. ކުރިއަރުވާ ރެިގއުލޭޓްކޮށް އަދި އެ ޤައުމީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމު ހިނާގ ނުހިނާގ  

ރަނަގޅު ދެއްތޯ. ެއައށްވުރެ މިހާރު ރަނަގޅުވާނެ  ޮގތް ބެލުމާއި ުގޅޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ާގނޫނެވެ. އެ  

ޮގތް.   ޮގތް  އަޅުަގނޑު މި ޕްރޮޕޯސް ކުރާ  ާގއިމުކުރުމުެގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުރި  މި އޮތީ އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފަ. 

ޕޭމެންޓް ޮގތުން ޤައުމީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމަކީ ވަކި ސިސްޓަމެއް ާގިއމުކުރުމަށް ދޭހަވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމީ  

ިގނަ  އެހެން  މެނޭޖްކުރުމާއި  އިޝޫކުރުމާއި  އިންސްޓްރޫމަންޓް  ޕޭމެންޓް  ތެރޭަގއި  މާނަކުރުމުެގ  ސިސްޓަމު 

ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭތީ މި މާއްދާ މިހާރު ތި އޮތް ޮގތަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ެއމް.އެމް.އޭއިން ވިދާޅުވެފަިއ  

ޤައުމީ ވިދާޅުވަނީ  އެ  އިންނަނީ.  އިންސްޓްރޫމަންޓް   މި  ޕޭމެންޓް  ތެރޭަގއި  މާނަކުރުމުެގ  ސިސްޓަމު  ޕޭމެންޓް 

އިޝޫކުރުމާިއ މެނޭޖްކުރުމާއި އެހެން ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭތީއޭ ޯއވަރސައިޓް ފަންްގޝަނެއްެގ ޮގތުގައި. ދެން 

ދޭހަވޭ.   މާނަ  އޮތުމުެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ބަދަލުަގިއ  ކުރުުމެގ  މި ށްފަހު(  )ަވުގތުކޮޅަކައޯވަރސީ  އެހެންވީމާ، 

ދެއްތޯ.   ކުރުން  މިހާރު )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޯވަރސީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާ  ތިބޭފުޅުން  އެހެންވީމާ، 

ބޯޑުން ެއ ފެންނަ ޮގތަށް އެ މާއްދާ ފާސްީވ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ނިންމައިފިން. )ށ(. )ށ( އަށް ވަޑައިަގންނަވާ. ިމ  

ޤަ ކިޔާނީ  ާގނޫނެވެ.  ާގނޫނަށް  ާގނޫނުއެވެ.  ސިސްޓަމު  ޕޭމެންޓް  ވިދާޅުވޭ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އުމީ    )ށ( 

ރަނަގޅުތޯ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާގނޫނެވެ.  ސިސްޓަމުެގ  ބޭފުޅަކު ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )؟ އެހެންވީާމ،  އިޢުތިރާޟްކުރާ 

ރަނަގޅުތޯ ެއހެންވީމާ  މައްޗަށް.  އަތް  މި؟ އިނިއްޔާ  އިނޭގތޯ.  މަޤުޞަދަކީ    ފުރުޞަތު  މަިއަގނޑު  ާގނޫނުެގ 

 -އެއަކު މައްސަލައެއް އޮންނާނެ ކަމެއް ނެތެއްނު. )ހ(؟ އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ. މައްސަލަ އެބަ އޮތްތޯ

ޕޭމެންޓް  ޤައުމީ  ޮގތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ  ރައްކާތެރިކަާމއި  ދެމެހެއްޓުމާއި  ހަމަޖެހުން  ސިސްޓަމުެގ  ޕޭމެންޓް  ޤައުމީ 

ކޮބާ  ސިސްޓަ ކުރިއެރުވުން.  ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމު  ޤައުމީ  ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ  އަދި  ރަްއކާތެރި  ކުރިއެރުވުން.  މު 

)ށ( ނެތް.  ކޮމެންޓް.  ެއއީ    -ބޭފުޅެއްެގ  )ށ(.  ކުރުން.  އޯވަރސީ  ރެގިއުލޭޓްކޮށް،  ސިސްޓަމު  ޕޭމެންޓް  ޤައުމީ 

އް. މިހާރު "ތަކާއި" އޮތް ތަން އެ އޮތީ ބަދަލެްއ  ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމުތައް. ސިސްޓަމުތަ  -ެގ )ށ(. )ނ(2މަޤުޞަދު  

ސިސްޓަމުތަކާއި  ސެޓްލްމެންޓް  ސިސްޓަމުތަކާއި  ކްލިައރިންގ  އެހެންނޫންތޯ.  ތަކާއި،  ސިސްޓަމުތައް.  ެގނެއްސައި 

ންގ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްތައް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ެއއީ އެ މީހުން ކުރާ އެްއކަމަކީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމުތަކާއި، ކްލިއަރި

ސިސްޓަމްތަކާިއ، ސެޓްލްމެންޓް ސިސްޓަމުތަކާިއ، ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމުތަކުެގ ޚިދުމަތް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާނ! ެއ  



 2021 މާރިޗް 7                 ވަނަ ބައްދަލުވުން 5ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

3 

 

ބަލާލަން ޖެހޭނީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ނ(ަގއި ކުރިން ފޮނުވާފައި އިންއިރުަގއި އިންނަނީ، މިހާރު ތީަގއި އެބަ އޮތް 

ރެިގއުލޭޓްކޮ ޚިދުމަތްތަްއ  އިންނާތީ  ކުށެއް.  ރޮނެގްއ  ދޭތެރޭ  އެ  ބަޔާންކުރުން.  ކަންކަން  އޯވަރސީކުރުމުެގ  ށް، 

ކަންކަން  އޯވަރސީކުރުމުެގ  ރެގިއުލޭޓްކޮށް،  ޚިދުމަތްތައް  އޮތީ  ތި  ފަހަތަށް  އުޅެނީ.  ތި  ޖެހިެގން  މައްސަލަ 

އިންނާތީ އެ މައްސަލަ. ބަޔާންކުރުން، މި ާގނޫނުަގ. )ނ(ަގއި ދޭތެރެއިން ނުބައިކޮށް، މެދުަގއި ދެ ރޮނުގ ޖަހާފައި  

ދެ ބައެއް ނޯންނާނެ. ެއއް ބަެއއް އިންނާނީ. ދެ ރޮނުގ އިނދެެގންނުވާނެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާނ! )ރ( އެއީ ވަކި  

ސިސްޓަމުތަކާިއ،  ކްލިއަރިންގ  ސިސްޓަމުތަކާއި،  ޕޭމެންޓް  ނޯންނާނެ.  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަދި.  އެްއޗެއް 

ރެ ސިސްޓަމްތައް  ޚިދުމަތްތައް ސެޓްލްމެންޓް  ބަޔާންކުރުން.  ކަންކަން  ޯއވަރސައިޓްކުރުމުެގ  ގިއުލޭޓްކޮށް، 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތަންކޮޅު ނޯންނާނެ. އަދި ކުޑަކޮށް މަޑުކޮށްލާނަން.  ޚިދުމަތްތައް" އެ  "ޕޭމެންޓް  ރެގިއުލޭޓްކޮށް. 

ފަން ދެ  އެކްތަފާތު  ދެކެަވޑައިަގންނަވަނީ.  އިން  އެމް.އެމް.އޭ  ކަމަށް  ބޭއްވުމަށް  ޝަނެއް  ނުކޮށް  އުނި  ިމ  ހެންވީމާ، 

ކަމަށް   ކަމެއް  ރަނަގޅު  އެންމެ  އޮތުމަކީ  ކްލެރިފިކޭޝަނެއް  އިތުރު  ވަންޏާ،  ކަަމށް  ނުވާ  ެގއްލުެމއް  އިތުރު 

ސިސްޓަމުެގ   މިސާލަކަށް  މިހާރު  ދޫކޮށްލާނަން.  ޚިޔާލުފުޅަށް  މެމްބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑަށް 

ތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް، ޯއވަރސީކުރުުމެގ ކަންކަން ބަޔާންކުރުން އެހެން އޮތުމަކުންނެއް އިތުރަށް ލިބޭ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތް

އުނިކަމެއް ނެތް. ިމއީ އެމްބިުގއިޓީެއއް ނެތް. ކްލިއަރރިޓީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަނީ. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު )ނ(އަށް އެ އޮތް  

ބު. އާނ! އެހެންވީމާ، ެއ އޮތް ޮގތަށް ބާްއވަނީ. )ނ( ފާސްވީ.  ޮގތަށް އިޢުތިރާޟްނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ. ޔަޢުޤޫ

އޮތީ    -)ރ( މި  ެވސް  )ރ(ަގިއ  ނިމުނީ.  އެ  ދޯ  )ރ(  ސިސްޓަމުތައް.  ކްލިއަރިންގ  ސިސްޓަމުތައް،  ޕޭމެންޓް 

ސެޓްލްމެންޓް  އަދި  ސިސްޓަމު  ކްލިއަރިންގ  ސިސްޓަމު،  ޕޭމެންޓް  އޮތީ  )ރ(ަގިއ  މީެގ  އެކައްޗެއްނޫންތަ. 

ބަހެއް ސިސްޓަމުތަ އިނިގރޭސި  އެއީ  އިންޓަރއޮޕަރަބިލިޓީ.  ާގއިމުކުރުން.  އިންޓަރއޮޕަރަބިލިޓީ  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  އް 

ާމއްދާ ފާސްވީ. )ބ( ކްލިއަރެންސް    -ވަރަށް ވަރުަގދަ. ރިޔާޟް، ާއނ! އެހެންވީމާ، އެ  ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމުތަކުެގ 

ޤާ އެކްސެސިބިލިޓީ  ސިސްޓަމުތަކުެގ  ސެޓްލްމެންޓް  އަދި  )ޅ(ސިސްޓަމު  އޯކޭ.  ިއތުރުކުރުން.    -އިމުކުރުން، 

މުހިންމު  ގާއިމުކުރުން.  ނިޒާމެްއ  ފަދަ  ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ  ޮގތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ  ފަރާތްތައް  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތްތައް 

ދަވެރި  ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުެގ މެދުަގއި ވާ  -ކ(؟ )ބައެއް. މަޑުކޮށްލީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ކ( ކޮބާ

ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރުން. ފައިނޭންޝިއަލް އިންކްލޫޝަން އިތުރުކުރުން. އެއީ ދެން މީހުންެގ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.  

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން   4މި ާގނޫނުެގ    -3  -މަފްހޫމުތަކުެގ ރަދީފު. މަފްހޫމުތަކުެގ ައސާސް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ބާރާތްތަކަކީ މި ާގނޫނުެގ، ރަނަގޅޭ. އެހެންނު މި ކިއީ.  ޢި ންެވެގންވާ ލަފުޒުތަކުެގ  ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ބަޔާ  13

ާގނޫނު ޢިލަފުޒުތަކާއި   މި  މަފްހޫމުތަކެވެ.  މައިަގނޑު  ބިނާވެެގންވާ  މައްޗަށް  އެ  ާގނޫނު  މި  ބާރާތްތަކަކީ 
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ާގނޫނުެގ   މި  ވަނީ  ެއ  ބަޔާންކޮށްފައި  ބާބުަގއި  މި  މަފްހޫމުތައް  އެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަސްލު  ާގނޫނު  އެ  އަސްލު، 

ބޭނުމުަގއެެވ.   މަުގފަހިކުރުމުެގ  ހާސިލުވުމަށް  ފުޅާމިނުަގއި  އެންމެ  މަޤުޞަދު  ާގނޫނުެގ  މި  ދެމެހެއްޓުމަށާއި  ޮގތުަގއި 

ނުވަތަ  ؟ ރަނަގޅުތޯ ކިޔަންވާނީ  ވެސް  މާއްދާެއއް  ކޮންމެ  ހަމަ  ވެސް،  މާއްދާެއއް  ކޮންމެ  ހަމަ  ާގނޫނު  މި 

ޮގތުެގމަތީންނެވެ. މަފްހޫމްތަކަށް، އޯކޭ. ނިމުނީ އެ މާއްދާ.  މާނަކުރަންވާނީ އެ މަފް ހަނިކަމެއް ނާންނަ   -4ހޫމުތައް 

ޤައުމީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމު. ޤައުމީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމު ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފައިސާއިން ނުވަތަ  

ފައިސާެގ ޓްރާންސްފަރތައް ފޮނުވުމާއި، ލިބުމާިއ،  ބޭރު ފައިސާއަކުން ނަމަވެސް ޕޭމެންޓް އިންސްޓްރަކްޝަންތަކާއި  

ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ުގޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމަށެވެ. މީެގތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކާއި ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ. 

ސްޓްރޫމަންޓް ޕޭމެންޓް އިން  -ނެތް. )ހ(؟ އާނ! ހިމެނޭނެއެވެ. ކޮބާ، މައްސަލަެއއް އެބަ އޮތްތޯ ެއއްެވސް ބޭފުޅެްއެގ

އިޝޫކުރުމާިއ މެނޭޖްކުރުން. ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމުތައް، ކްލިައރިންގ ސިސްޓަމުތަްއ އަދި ސެޓްލްމެންޓް ސިސްޓަމުތަްއ  

އިންތިޒާމުތަކާިއ   ުގޅުންހުރި  ޚިދުމަތްތަކާއި  ދެވޭ  ސިސްޓަމުތަކުން  އެ  ސިސްޓަމުތަކާއި  އެ  އަދި  އޮޕަރޭޓްކުރުން 

ސެކި މީެގތެރޭަގިއ  ޕްރޮސެސްކުރާ  އިޖުރާޢަތްތައް.  އިންސްޓްރޫމަންޓަތައް  ފައިނޭންޝިއަލް  އެހެނިހެން  އުރިޒާއި 

ޕޭމެންޓް   އަށް.  )ނ(  )ނ(.  ކުރިއަށް.  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބައްލަވާލަްއވާ.  ހިމެނޭނެއެވެ.  ވެސް  ސިސްޓަމުތައް 

)ރ( ކަންކަން.  ހުރި  ުގޅުން  ޚިދުމަތްތަކާއި  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ޚިދު  -ޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށްދޭ ޕޭމެންޓް  މަތެއް 

މަސައްކަތް   ފަރާތްތަކާއި  އެހެން  ނުވަތަ  ޮގތުަގއި  އޭޖެންޓެއްެގ  އަދި  ބައިވެރިން  އޮޕަރޭޓަރުންނާިއ،  ފަރާތްތަކާއި، 

ހަވާލުކުރުމުެގ ެއއްބަސްވުެމއްެގ ދަށުން އެއިން ފަރާތެއްެގ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ތިންވަނަ ފަރާތްތައް. މީެގތެރޭަގިއ 

ފަރާތެއް ހިމެނޭނެެއވެ.  މިއިން  ނަމަވެސް  ފޯރުކޮށްދޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނަަމެވސް  ބަެއއް  ނުވަތަ  ެއކުަގއި  ހިންުގން   

ބަލަމާ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހަވާލުކުރެވޭ ެއއްބަސްވުމުެގ ދަށުން އެއިން ފަރާތެއް ހަވާލުކުރުން. ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްތައް  

ބައިވެ އޮޕރޭޓަރުންނާއި،  ފަރާތްތަކާއި،  އެހެން ފޯރުކޮށްދޭ  ނުވަތަ  ޮގތުަގއި  އޭޖެންޓެްއެގ  އޭޖެންޓުން.  ައދި  ރިން 

ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލު. މިހާރު އޭޖެންޓެއްެގ ޮގތުަގިއ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ދެން ނުވަތަ ޮގތުަގިއ  

ބަލާފައި ފަރާތްތަކާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ޮގތުަގއި  ޭއޖެންޓެއްެގ  ފަރާތްތައް.  ވަކިކޮށްލެވިދާނެ.   މަސައްކަތްކުރާ  ދޭތި  އެ 

"އަދި".   ފަރާތްތަކާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ޮގތުަގއި  އޭރުން.  ދޯ  ޙައްލުވާނެ  މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ  ދެން 

"ނުވަތަ" ޭއެގ ބަދަލުަގއި "ައދި" އެހެން ފަރާތްތައް. އެ ފަރާތްތަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުެގ  

ދަށުން. މިހާރު ފުރަތަމަ މި ވާންޖެހޭ ޮގތް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ފުރަތަމަ މި އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި    އެއްބަސްވުމުެގ

ޚިދުމަތްކުރުމާއި އެ މީހުންެގ އޭޖެންޓުން. ދެން އޭެގ އިތުރަށް، އޭެގ އިތުރަށް މި އޭޖެންޓުތަކުން މި އޮޕަރޭޓް ކުރާ 

މަސައް މި  ހަވާލުކޮށްެގން  ފަރާތަކާއި  އެހެން  އުޅެނީ. މީހަކު  ބުނަން މި  ހިމެނޭ ވާހަކަ  މީެގތެރޭަގއި  ކުރިޔަސް  ކަތް 
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ބާރާތްކުރަންވީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޔަޢުޤޫބު ފާހަަގކުރި ނުކުތާައކީ ހަމަ ޢިއެހެންވީމާ، ެއކަން ކްލިއަރާވ ޮގތަށް މި  

މީަގއި    )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  .ބާރާތް ބަދަލު މި  ކުރަނީޢިވެލިޑް ނުކުތާއެއް. އެހެންވީމާ، މި ކްލިއަރިޓީ ެގނެއްސަ މި  

ދޭ ފަރާތްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ޚިދުމަތް ޮގތެއް މި ަވނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޚިދުމަތް  ދޭފަދަ  މި ވާޮގތަކީ ދެ 

ވަނަ ފަރާތެއް.   3ޖެންޓުން. އޭެގ އިތުރަށް އެހެން ފަރާތަކާއި މަސައްކަތްކުރާ އެއް ބަެއއްެގ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ  އޭ

ވަނަ ފަރާތެއްެގ ހިންުގމުެގ ބަެއއް ނުވަތަ ެއކުަގއި ހަވާލުކޮށްފައި އެްއވެސް ީމހެއް މީެގތެރޭަގއި ހިމެނޭނޭ    3 މި  އަދި

އޮތީ  ތި  މިހާރު  ރީޑްކޮށްލައްވާ.  ދޭހަވޭތޯ  މިހާރު  ާމނަ  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނީ.  ިމ  ކަވަރުކުރަން  އެ  ކިޔާފައި 

ފެނިވަޑަ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޢަފީފް. ބަދަލުެގނެއްސަ.  ޮގތް.  ރީޑްރާފްޓްކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އިަގންނަވަނީ 

ޔަޢުޤޫބު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރީޑްކޮށްލަްއވާ.  އޮތީ.    ،ބައްލަވާލައްވާ.  ތި  ޮގތް  ބަދަލުެގނައި  މިހާރު  ބައްލަވާލަްއވާ 

ދެ ފާސްވީ.  ޮގތަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ބޯޑުން  އޮތް،  މިހާރު  )ރ(  އެހެންވީމާ،  ގައުމީ ކުރިއަށް.  އޮތީ،  މި  ން 

ޕޭމެންޓް،   ޕޭމެންޓް )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ސިސްޓަމްތައް.  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ސިސްޓަމް"  ސިސްޓަމްތައް. 

ސިސްޓަމަށެވެ.   ސެޓްލްމެންޓް  ނުވަތަ  ސިސްޓަމެވެ.  ކްލިޔަރިންގ  ނުވަތަ  ސިސްޓަމް.   -6ސިސްޓަމެވެ.  ޕޭމެންޓް 

 އެ ވަނީ ފަިއސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ނުވަތަ  "ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި

ނުވަތަ  ސިސްޓަމަކަށް  އެްއވެސް  ބޭނުންކުރާ  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ސެޓްލްމެންޓް  ނުވަތަ  ހެދުމަށް  ކްލިޔަރިންގ 

ުގޅޭ އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކާއި އިޖުރާޢަތްތަ އް ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.  އިންތިޒާމަކަށެވެ. މީެގތެރޭަގއި އެ ސިސްޓަމްތަކާއި 

ޕޭމެންޓުެގ    -7ކުރިއަށް.   ވަނީ  ެއ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ސިސްޓަމް"  "ސެޓްލްމެންޓް  ސިސްޓަމް.  ސެޓްލްމެންޓް 

އިންތިޒާމުތައް އަދި އަދާކުރުަމށް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީސް ސެޓްލްކުރުމުެގ އިލްތިޒާމުތައް ައދާކުރުމަށް ާގއިމްކޮށް ހިންާގ 

"ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމްތައް" ކަމަށް   -8. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުރިއަށް.  7ޓަމްތައް.  ސިސް   -7ސިސްޓަމްތަކަށެވެ.  

މަރުކަޒީ   -ބުނެފައި އެ ވަނީ ތިރީަގިއވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފަިއވާ ރަސްމީ އިޖުރާައތްތަކަށެވެ. )ހ(

ރިޓީސް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ވަކި ތަނެްއަގއި ފަިއސާ ނުވަތަ ސިކެޔު

)ށ( އަދި  ބަދަލުކުރުމަށް،  މަޢުލޫމާތު  މެދުަގއި  ބައިވެރިންެގ  އެ  އަދި  ހުށަހަޅާ  ބައިވެރިން  ދެ   -ސިސްޓަމެއްެގ 

ހެދުމަށް  ސެޓްލްމެންޓް  އިލްތިޒާމުތަކުެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ  މެދުަގިއ  ބަިއވެރިންެގ  ިގނަ  ެއއަށްވުރެ  ނުވަތަ   ބައިވެރިން 

ހިސާބުކުރުން.   ޕޮޒިޝަން  ބައިވެރިންެގ  އުސޫލުން  ނެޓް  ނުވަތަ  ްގރޮސް  ޓަކަިއ  ކްލިޔަރިންގ    -9މަުގފަހިކުރުމަށް 

ހައުސް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މަޤާމެއް ނޫނޭ. އެއީ ޕޮޒިޝަން މީަގއި ބުނަނީ އަދި މަޤާމަކަށް ނޫން. ޕޮޒިޝަނަކީ އަދި 

"ކްލިޔަރިން ހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ   -9ލިޔަރިންގ ހައުސް.  އެހެން އެްއޗެއް. ކްލިޔަރ، ެއހެންނޫންތޯ. ކް

ނުވަތަ   ކްލިޔަރިންގ  މުޢާމަލާތްތައް  ހިންާގ  މެދުވެރިކޮށް  އިންސްޓްރޫމަންޓް  ޕޭމެންޓް  ހިމެނޭ  ސިސްޓަމެއްެގ 
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. "ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތް"  ސެޓްލްމެންޓް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާައކަށެވެ. ކުރިއަށްދަނީ އިނޭގތޯ. ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތް

މުޢާމަލާތެއް  ޕޭމެންޓް  ޚިދުމަތާިއ،  ނެުގމުެގ  އަދި  ޖަމާކުރުމެުގ  ފައިސާފޮތި  ނޫޓާއި  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް 

ޕޭމެންޓް   ޚިދުމަތާއި،  އިޝޫކުރުމުެގ  އިންސްޓްރޫތަންފީޛުކޮށްދިނުމުެގ  ޕޭމެޚިދުމަތް  ަމންޓްތައް  ންޓް  ނުވަތަ 

ޚިދުމަތްތަކާއި  އެކުައޔަރމުޢާމަލާތްތައް   ރެިމޓެންސްެގ  ޚިދުމަތްތަކާިއ،  ފަންޑްސް    ،ކުރުމުެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ޕޭމެ ޚިދުމަތްތަކާއި،  އިންފޮމޭޝަން   ޚިދުމަތްތަކާއި،  އިނީޝިޭއޝަން    ންޓްޓްރާންސްފަރެގ  އެކައުންޓް 

ޚިދުމަތްތަ ޓްރާންސްފަރކުރުމާ  މިނޫން  އަދި  ކާއިފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ފައިސާ  ޕޭމެ  އިވެސް  ނުވަތަ  ންޓް  ުގޅުންހުރި 

ޚިދުމަތްތަކާއި  ުގޅުންހުރި  އިއެކައުންޓްތަކާ އެހެން   ،އެހެނިހެން  ކަނޑައަޅާ  ޕޭމެ  އޮތޯރިޓީން  ުގޅޭ އި  ޓާންވެސް 

ވެ. ކުރިއަށް. ނިމުނީ. ޕޭމެންޓް ވެސް ހިމެނޭނެއެ  ޚިދުމަތްތަކަށެވެ. މީެގ ތެރޭަގިއ، އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުން

އިންސްޓްރޫޕޭމެ"  -11  -ޓްއިންސްޓްރޫމަން ޕޭމެ ންޓް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އިންސްޓްރަކްޝަން މަންޓް"    ންޓް 

ންޓް  އިޖުރާއަތަށެވެ. ޕޭމެ  ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ަވސީލަތަކަށް ނުވަތަ އިނީޝިއޭޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ައދި ޕްރޮސެސްކުރުމަށް  

ޗެކްއިންސްޓްރޫ ތެރޭަގއި  ޓްރާންސްފަރކުރުމަ  ،މަންޓްެގ  ވަސީލަތްތައްފަންޑްސް  ބޭނުންކުރާ  ކާޑު ޕޭމެއަދި    ށް    ންޓް 

އެހެންވީާމ،    )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ހަމައެކަނި މި ވަސީލަތްތަްއ ޙުދޫދު ނުވާ ޮގތުެގ މަތީން ހިމެނޭނެއެވެ. ހިމެނޭނެއެވެ.

ވަސީލަތްތައް ޙުދޫދު ނުވާ ބުނީމަ ހާދަ، އިނިގރޭސި ބަހުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާފައި، ބިޯއން ލިމިޓް، ޙުދޫދު ނުވާ. 

ނޮޓް   އޮތީ.  އެ  ބުނެފައި  މަތީންނޭ  ޮގތެއްެގ  ލިމިޓްނުވާ  އެީއ  ނިންމާލީ.  ރީތިްއޔާ  އެހެންވީާމ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ދޯ ލިމިޓްނުވުން  ބަިއ  ލިމިޓެޑް.  އެ  އެހެންވީމާ،  ެއއީ.  ހަމައެކަނި  ބަހަކީ  ދިވެހި  އޮތް  ީމަގއި  އެހެންވީމާ،  އޯކޭ.   .

" އިނޭގތޯ.  ނެޓިންގ  އިނޭގތޯ.  ބުނެފައިނިމުނީ.  ކަމަށް  ބަިއވެރިންެގ    ވަނީ،  އެ ނެޓިންގ"  ދެ  ސިސްޓަމެއްެގ 

މެދުަގއި ބަިއވެރިންެގ  ިގނަ  ދޭކަށްވުރެ  ނުވަތަ  )ވަ އަދާކުރަންޖެހޭ  މެދުަގއި  ބައިވެރިންެގ  ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...  ދެ 

ނުވަތަ މެދުަގއިެއއަށްވުރެ    މެދުަގއި  ބައިވެރިންެގ  ަމއްސަލަ  ިގނަ  ވެސް  މީަގއި  އެހެންވީމާ،  ދޭކަށްވުރެ.  ީމަގއި   ،

އެއަށްވުރެ   ދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  މިހާރު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މެދުގައިއުޅެނީ.  ބަިއވެރިންެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ   ިގނަ 

"އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ" ކަމަށް   -އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ  -13  ނެޓް ވެލިއު ކަނޑައެޅުމަށެވެ.   އްންޓް އިލްތިޒާމްތަސެޓްލްމެ

އެ ކްލެއިމް  ބުނެފައި  މަްއޗަށް  ފަރާތުެގ  ިއޝޫކުރި  ފުރިހަމަާވ،  ކަންކަން  އަންނަނިވި  މަނިޓަރީ   ވަނީ،  ކުރެވޭ 

މަޢުނަވީ   ލެކްޓްރޯނިކްކޮށްއި  ހިމެނޭޮގތުން  ކޮށްވްްގނެޓިމެ  -)ހ(  ވެލިުއއަކަށެވެ. ނުވަތަ  މާއްދީ  އެހެންވެސް 

. މިއީ މި އުޅޭ ބިޓްކޯއިން ވެސް )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މަނިޓަރީ ވެލިއު އަކަށްުވންޑިަވއިސްެއްއަގއި ރަްއކާކުރެވިފައިވާ  

 - )ނ(އަދި  ،ކަމުަގިއވުންފައިސާ ލިބުން    އިޝޫކުރި މަނިޓަރީ އަދަދަށްވާވަނީ    އިޝޫކޮށްފައި  ނިޓަރީ ވެލިއުމަ  -)ށ(

ވެލިއުައކީމަ ޕޭމެ  ނިޓަރީ  ފަރާތްތަކުން  އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތް  ޤަބޫލުކުރާ  އިޝޫކުރި  ބަލައިަގތުމަށް  މަނިޓަރީ  ންޓް 
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. އެއީ )ށ( އާއި )ނ( އާއި. އެކަަމކު )ށ(ެގ ދަށަށް އަދި ކިޔާފައި މީތި ލިޔުނު ނަމަވެސް  ކަމުަގއިވުން  ވެލިުއއެއް

މައްސަ ދެން  ބާބުވީސް.  ތިންވަނަ  ނެތް.  އޮާގނޫނު  -ލަެއއް  ހިންުގން.  ބާރުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި    -ތޯރިޓީެގ 

ސުރުޙީ.   ޕޭމެ  -)ހ(   -14އަރިމަތީ  ހިނާގޤައުމީ  ޮގތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ  އަދި  ރައްކާތެރި  ސިސްޓަމް   ތޯ ންޓް 

ވެ. )ށ(. އާދެ. އޮތޯރިޓީންނެރސީ ކުރާނީ  އޯވަރެިގުއލޭޓްކޮށް    ެގ ކަންކަންންޓް ސިސްޓަމްޤައުމީ ޕޭމެ  ،ބެލުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނު ހިންަގއި ތަންފީޛުކުރުމަށް އަދި މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މަނިޓަރީ އޮތީރިޓީ. އެމް.އެމް.އޭ. މި  

ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް    މި  -. )ނ(ލިބިެގންެވއެވެމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން 

ވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުީމ  ދި  -1  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ.

ސިސްޓަމާޕޭމެ އެކަށަ އި  ންޓް  ސިޔާސަތު  ތަންފީޛުކުރުންއެބެހޭ  ޮގތުެގމި  -2.  ޅުމާއި  އެްއޮގތްާވ  ޤާނޫނާ  މަތިން     

ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސްއާއި ހުއްދަ ދިނުން އަދިންޓް ޚިދުމަޕޭމެ  -3.  އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުން  ތްދޭ 

"ސިސްޓަދި ޕޭމެމެޓިވެހިރާއްޖޭެގ  އިމްޕޯޓަންޓް  ކަނޑައެޅުންކަލީ  ސިސްޓަމްތައް"  ސިސްޓަމްތަްއ    ންޓް  އެފަދަ  ައދި 

  ދަށުން ލައިސަންސް ވަނަ މާްއދާެގ    18ނޫނުެގ  މި ާގ  -4.  ރެގިއުލޭޓްކޮށް ޯއވަރސީކުރުުމެގ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން

ހުއްދަ   ޕޭމެ ނުވަތަ  ސިސްޓަމްތަކާއި  ދީފައިވާ  އިސްތިސްނާ  އޮތުމަށް  އޮންނަ  ޚިދުމަތްހޯދުމަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ންޓް  ދޭ 

މެދުަގއި  ސިސްޓަމްތަކުެގ  ޮގތުން،  ހިމެނޭ  ޕޭ  ފަރާތްތައް  ާގއިމްކުރުމަށް  ޚިދުމަތްދޭ  މެިއންޓަރއޮޕެރަބިލިޓީ  ންޓް 

މެދުަގއިފަރާ ކީްއވެ  ތްތަކުެގ  އޮތީ  ދެފަހަރު  ާގއިމްކުރުަމށް،  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ؟ )އިންޓަރއޮޕެރަބިލިޓީ 

ސިސްޓަމްތަކާއިމައްސަލަެއއްނެތް.   ރަނގަޅެއްނު، އަދި  މިހާރު  ދެއްތޯ.  ގާއިމުކުރުމަށާއި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ،

އަދި   ބަދަލުވީ.  އެތަންކޮޅު  އިންޓަރއޮޕެރަބިލިޓީ   ، ސިސްޓަމްތަކާއި އެހެންނު.  މެދުަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ޚިދުމަތްދޭ 

ޤާނޫނުގެ މި    -5ނު. ނިމުނީ.  . އެހެންވީމާ، "ށާއި" އެކަނި އިތުރުީވ، އެހެންއެ ފަރާތްތަކަށް އެންުގން  ،ޤާއިމުކުރުމަށް

އިދާރާތަކާ ދޫކޮށްފަިއވާ  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ޙަރަކާތްތަކާ   އިދަށުން  އިދާރާތަކުެގ  އެ  އަދި    އި ުގޅޭޮގތުން 

ަވކިވަކި   އަދި  ކަންކަމުަގއި  ަވކިވަކި  ނުވަތަ  ިއދާރާއަކުން  ަވކި  އަދި  ޮގތަށް  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ޢާންމުކޮށް  ުގޅޭޮގތުން 

ަގވާއިދުތަކާއި ޙާލަތްތަކުގައި ޮގތަށް  ޢަމަލުކުރެވޭނެ    ،ތަކާއިލަރސަރކިއު  ،އިރުޝާދުތަކާއި  ،އުސޫލުތަކާއި  ، 

ބެލުން  ،ޠުތަކާއިރުޝަ  ،މިންަގނޑުތަކާއި  ޢަމަލުކުރޭތޯ  އެއަށް  އަދި  ެއކަށަެއޅުން  އެްއވެސް  އިޖުރާއަތުތައް  ކޮބައިތޯ   .

ކުރިއަށް.   ޚިދުމަތްމެ ޕޭ  -7ބޭފުޅެއްެގ.  ޚިދުމަތްތަކާުގޅޭ  ޕޭމެންޓް  ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  ފަރާތްތައް  ލިބިަގންނަ  ންޓް   

ޢަމަލުކުރަ ފަރާތްތަކުން  ކަނޑަެއޅުންޚިދުމަތްދޭ  ކަންކަން  ޚިދުމަތްތަކެއް  މެޕޭ  -7.  ންޖެހޭ  ނުވަތަ  ޚިދުމަތެއް  ންޓް 

ންޓްތަކެއް ރާއްޖޭަގިއ  މަމަންޓެއް ނުވަތަ އިންސްޓްރޫންޓް އިންސްޓްރޫރާއްޖޭަގއި ފޯރުކޮށްދިނުން މަނާކުރުމާއި ޕޭމެހިދިވެ

މަނާކުރުން ޕޭމެގަ   -8.  ބޭނުންކުރުން  ސިޔާސަތުތައުމީ  ސިސްޓަްމެގ  ކަންކައި  ކާ ންޓް  މަޝްވަރާކުރާނެ    މުެގުގޅޭ 
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ޙަރަކާތްތެރިވުންމެފޯރަ ޮގތުަގއި  އޮއްެގ  ހިންާގ  .  ޕޭމެއި  ސިސްޓަމްތަކާތޯރިޓީން  މަސައްކަތާއި  އެހެން  ންޓް ުގޅޭ 

ންޓް ސިސްޓަމް ހިންުގމަށާއި ރެިގުއލޭޓްކުރުމަށް އެކަށައަޅަންޖެހޭ އުމީ ޕޭމެަގ  -10. އިޝޫކުރުން  ތައްމަންޓްއިންސްޓްރޫ

. ކުރިން އޮތީ ކޮން  އިޖުރާއަތުތައް އެކަށަެއޅުން  ،ތަކާއިލަރ ސަރކިއު  ،އުސޫލުތަކާއި  ،އިރުޝާދުތަކާއި   ،ަގާވއިދުތަކާއި

ަމއްސަލަެއއްނެތް؟ ވާހަކަެއއް ކަނޑައެޅުން.  މަމި  -11.  އިޖުރާއަތްތަްއ  ޤާނޫނުެގ  ލުކުރުމަށް  ހާސި  ދުތައްުގސަ 

މަޢުލޫމާ ފަރާތްތަކާއެކު  ކަމާބެހޭ  ބޭރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުމާއިދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެހީތެރިކަން    ،ތު 

ފޯރުކޮށްދިނުން  ،ހޯދުމާއި މަމި    -12.  އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނުހާސިދުތައް  ުގސަޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ަގިއ ލުކުރުމަށް 

ކުރުން މަސައްކަތްތަްއ  އެހެނިހެން  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ކަންކަން  )ރ( ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ނ(ެގ  މި    -.    3މާއްދާެގ 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ   "ންޓް ސިސްޓަމްކަލީ އިމްޕޯޓަންޓް ޕޭމެޓި މެސިސްޓަ"،  ޓަކައި ވަނަ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށް

ޕޭމެޕްރޮސެސްކުރާ    ސިސްޓަމަކުން ެއ  ވަކިަވކި  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބޮޑުމިނުެގ  ނުވަތަ  ބާވަތުން  ންޓްތަކުެގ 

  އިސަބަބުން، އެ ސިސްޓަމަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލައަކާ ވެލިއުެގ   ންޓްތަކުެގ ޖުމްލަޕޭމެޕްރޮސެސްކުރާ   ސިސްޓަމަކުން

މާ މުޅި  ދަތިތަކާ  ލީުގޅިެގން  ސިސްޓަމަކަ  އިނިޒާމަށް  އިމްޕޯޓަންޓް  ޓިމެސިސްޓަ"   ށެވެ.ކުރިމަތިލާންޖެހޭފަދަ  ކަލީ 

ވަނަ ނަންބަރު އަދި   1މާއްދާެގ )ހ(ެގ  ވަނަ    20 ޤާނޫނުެގ  މި  -މާނަކޮށްފައި އެ އޮތީ. )ބ(  "ންޓް ސިސްޓަމްޕޭމެ

ދަދު ކަނޑައެޅުުމަގިއ  އަ  އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލްެގވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ މިނިމަމް    1އެ މާއްދާެގ )ރ(ެގ  

ޕޭމެ ބާވަތުެގ  ޚިދުމަތްތަތަފާތު  ބާވަތުެގ ސިސްޓަމް  އްންޓް  ތަފާތު  ކެޕިޓަލްެގ    ތައްނުވަތަ  އޮތޯރިޓީން  އަތަފާތު  ދަދު 

ކުން  ޕްރޮސެސްކުރާނެ ކަމަށް މަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ަވކި ސިސްޓަކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި ވަކި ޕޭމެ

ށް ނުވަތަ  ތަކަތްއެ ޚިދުމަ  އަދި   އެހެން ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހުއި  ދަދާިއ މިންވަރަށާއަކުެގ  ންޓްތަބެލެވޭ ޕޭމެ

ސިސްޓަ ކަނޑައަޅަ އަަވކި    މަކުންއެ  ބެހެއްޓުމަށް  ކެޕިޓަލް  އިޚު  އިދަދެއްެގ  އޮތޯރިޓީއަށް    ތިޔާރުއެންުގމުެގ  ވެސް 

. އެހެންވީމާ، ޭއެގ މާނައަކީ ަވކި ކެޕިޓަލެއް ވަކި އަދަދެއް ވަކި ބަޔަކަށް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށް،  ލިބިެގންެވއެވެ

ނިމުނީ.   )ބ(  އެހެންވީމާ،  އެންިގދާނެ.  ސިސްޓަމްތައްއޮޑިޕޮސިޓްކުރަން  ސިސްޓަމްތަްއ  އޮ.  ތޯރިޓީ  ތޯރިޓީން 

ެގ މިލްކުވެރި  ތަކުސްޓަމްސި  -)ހ(  ން ކުރެވިދާނެެއވެއަންނަނިވި ކަންކަ  އަށްތޯރިޓީއޮ  -15  -ހިންުގމުަގއި ބަިއވެރިވުން

ސިސްޓަމްތަކުެގ   ނުވަތަ  ހިންުގން  ސިސްޓަމްތައް  ނުވަތަ  ޤާއިމުކުރުން  ސިސްޓަމްތައް  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށްވުން 

ބަިއވެރިވުން ހިންުގުމަގއި  ޯއކޭ.  މިލްކުވެރިކަމުަގާއއި   ކްލިއަރިންގ   ޓްރާންސްފަރތަކުެގ  ހަދާ  ސިސްޓަމަކަށް)ށ(.  . 

.  ހެއްޓުންލެބެ  ހުޅުވައިދިނުމާއި  އެކައުންޓް  ބައިވެރިންނަށް  އޮޕަރޭޓަރުންނަށާއި  ޓަކައި  ހެދުމަށް   ންޓްސެޓްލްމެ  އަދި

ބެހެއްޓުން. ހުޅުވައިދިނުމާއި ބެހެއްޓުން. އެކައުންޓް ހުޅުވާފަިއ އެ ބަހައްޓައިދޭނީއޭ. މެއިންޓެއިން ކުރާ ވާހަކަ. ކިޔާ  

ްއޗަކާއި ބަރާބަރަށް ދިމާވާނެ. މާިގނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. މި އޮތް ޮގތް ރަނަގޅިއްޔާ. އާނ،  އެ
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)ނ( ނިމުނީ.  ބަިއ  އެ  )ށ(  ޯއކޭ.  ހަވާލު.    1.  ބެހެއްޓުން  ރަލްކޮލެޓް  ބަިއވެރިންގެ   އޮޕަރޭޓަރުންނާއި  -ޔަޢުޤޫބާ 

އޮންނާނީ.   މިއަދު  އޯ   1ަގޑިއިރު  ދޯ.  ނެތް.  ަގޑިއިރު  މައްސަލައެއް  މަށަށް  ޯއކޭ.    ންޓް ޕޭމެ  ޝަނަލްނޭ  16ކޭ، 

  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި  ލަފާދިނުމަށް  އޮތޯރިޓީއަށް  ޓަކައި   ލުކުރުމަށްސިހާ  ދުުގސަމަ  ނޫނުެގގާ   މި  -ކައުންސިލް  ސިސްޓަމް

  ކައުންސިލެއް   ނަމުގައި  ގެ "ކައުންސިލް  ސިސްޓަމް  ންޓްޕޭމެ  ޝަނަލްނޭ"  ަގާވިއދަކުން،  އެކުލަވާލާ  އޮތޯރިޓީން

  ޮގތާއި،   އެކުލެވިެގންވާ  ކައުންސިލު   ދުތަކާިއ،ުގސަމަ  ކައުންސިލުެގ  އެ  އަދި.  ނެެއވެދާއުފެއްދި  އޮތޯރިޓީއަށް

ޢަފީފު.   .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް،  ކައުންސިލުެގ

ވަނަ މާއްދާ އިން ޮގތަށް    16)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އޯކޭ. ެއެވސް ެއއް ޮގތް. މި ނުކިޔާ މި ބަލާލާފަ. އެހެންވީމާ، މި  

 -17  -ވަނަ ބާބު. ލައިސަންސާއި ހުއްދަާއއި ުގޅޭ ކަންކަން. ލައިސަންސާއި ހުްއދައާއި ުގޅޭ ކަންކަން  4ފާސްވެއްޖެ.  

 ލައިސަންސް  ދޫކުރާ  އެކަމަށް  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި   ދޭންވާނީ  އްޚިދުމަތެ  ންޓްޕޭމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  -)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    އަދި.  ފަރާތްތަކުންނެވެ  ލިބިފައިވާ   ހުއްދަ  ނުވަތަ ސިސްޓަމެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނުަގއި  މި 

 ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި  -)ށ(  .ންނެވެބިެގލި  ލައިސަންސް  ދޫކުރާ   އެކަމަށް  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މިހިންަގންވާނީ  

  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ދަށުން  ނޫނުެގާގ  ބެހޭ  ކުންފުންޏާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   -(1، ) ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް

 ސްޓެބިލިޓީ   ފައިނޭންޝަލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަބަބުން  ހުއްދަިއގެ   ނުވަތަ  ލަިއސަންސްެގ  އަދި.  ކުންފުންޏަކަށެވެ

 ފައިދާކުރާނެ   މަޞްލަޙަތަށް  ންމުންެގއާ  އަދި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ނުކުރާނެ  އަސަރެއް  ދެމެހެއްޓުމަށް

ނުދީ   .ލަތްތަކުަގއެވެހާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް ކިޔާފައި  ނޫނޭ  ބައެއް  ސްޓެބިލިޓީއެްއެގ  ލަިއސަންސް 

އޮތީ. ނޫ ން، އެބައި އުނިކުރީމަ، ޕޭމެންޓަކީ މިއީ ވަރަށް ފާޑެއްެގ އެްއޗެއް. ވަރަށް ިގނަ ނުހިފޭއްޓޭނެ. އެހެން މި 

ބާރުތައް ދޭންވާނެ. އެހެންނޫނީ އަހަރުމެންެގ ލާރިކޮޅު ހިފަިއެގން ފިލާފާނެ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ މައްޗަށް ވިސްނާފައި މި  

އެްއވެސް ދާނަން.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  )ނ(  ދެން  ޮގތް.  އޮތް  އެ  ާއިއ    ރަނަގޅު  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަކުން 

ސަބަބެްއ   ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކަަމށް  ހިންާގ  ސިސްޓަމެއް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތެއްދޭކަމަށް  ޕޭމެންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޚިލާފަށް 

ތަނުެގ ސިސްޓަމުތަކާިއ،   އެ  ތަނަށް ޮގސް ނުވަތަ  ހިންާގ  ފަރާތެއްެގ ވިޔަފާރި  ެއފަދަ  ފެނިއްޖެ ނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެކައުންޓްތައް ެގނުަވިއެގން ެއ ތަކެތި ބެލުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ކޮބާ   ފޮތްތަކާއި،

ވަނަ    18ވަނަ މާއްދާ ެއއްކޮށް ފާސްވެއްޖެ.    17. ާއދެ! )ނ( ފާސްވީ މި އޮތް ޮގތަށް.  18ކުރިއަށް.  ؟ ކިހިނެއްތޯ

މި ާގނޫނުެގ    -)ހ(  -18ނާވުން. ހޯދުމުން އިސްތިސްނާވުން.  މާއްދާ. ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަހޯދުމުެގ އިސްތިސް

ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެން އޮތް ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ައންނަނިވި ސިސްޓަމުތައް ހިނުްގމަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން    17

ސިސްޓަމުތައް ހިންާގ  އޮތޯރިޓީން  ނުޖެހޭނެއެވެ.  ހޯދާކަށް  ސެކިއު  -2  -ލައިސަންސެއް  މާލީ  ރިޓީޒްއާ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 
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އިލްތިޒާމުތަްއ   ސެޓްލްމެންޓްެގ  އަދި  ކްލިއަރިންގ  ސެކިއުރިޓީޒް  ލިބިެގން  ލައިސަންސް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބެހޭ 

  ލިބިެގން   ލައިސަންސް  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  ބެހޭ  ބޭންކިންގއާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  -(3އަދާކުރުމަށް ހިންާގ ސިސްޓަުމތައް. )

ފަރާތްތަކުން  އަ  ބޭންކުތަކުން  ހިންާގ   ބޭންކުތަކުަގއި  އެ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ބޭންކިންގ   ކަސްޓަމަރުންނަށްދި 

) ސިސްޓަމްތައް  ންޓްޕޭމެ  ހައުސް -އިން  ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ   ނުވަތަ  ފޮނުވުމަށް  ފައިސާ  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ   -(4. 

  އިދާރީ  ފަރާތެއްެގ  އެ  ހަމައެކަނި  ންފަރާތަކު  އެއްެވސް  ޮގތަށް   ބޭނުންނުކުރާ  ސެޓްލްކުރުމަށް  ނުވަތަ  ކްލިއަރކުރުމަށް

  -)ށ( .ސިސްޓަމްތައް ެއހެން  ންމުކުރާއާ  ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީން -(5. )ސިސްޓަމްތައް ހައުސް -އިން  ހިންާގ ކަންކަމަށް

 ދީފައިވާ   އިސްތިސްނާ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ  2  މާއްދާެގ  އެ  ނަމަވެސް،  އޮތް  އެހެން  ގައި(ހ)  މާއްދާެގ  މި

ޮގތަށްޢަމަލުކުރާ  މާއްދާތަކަކަށް  ނުވަތަ  މާއްދާއަކަށް  ވަކި  ނޫނުެގާގ  މި  ފަރާތްތަކުން،  ހިންާގ  ސިސްޓަމްތައް   

 އިޖުރާއަތުތަކަށް  ުއސޫލުތަކާއި  ަގާވއިދުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  މާއްދާތަކަށާއި  އެ  ނަމަ އަންަގއިފި  އޮތޯރިޓީން

( ހ)  މާއްދާެގ  މި  -ވެ. މި ހުއްދަފީފައި އޮންނަ މީހަކު ވެސް ިމ މީހުން އަންަގއިފިއްޔާ. ޯއކޭ. )ނ(ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ

 އިސްތިސްނާކުރެވޭ  ހޯދުމުން  ލައިސަންސް  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ  5  މާއްދާެގ  އެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދަށުން ަގާވއިދެްއެގ ނެރޭ އޮތޯރިޓީން ނުަވތަ ދަށުން ނޫނުެގާގ މި ފަރާތްތަކުން ހިންާގ ސިސްޓަމްތައް

 ޝަރުޠުތައް  ކަންކަމާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  އެފަދަ  އަދި.  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  ންއޮތޯރިޓީ  މާއްދާތަކެއް  ވަކި

  ތަކުން ފަރާތް  އެ  ތަކަށްތު ޝަރު  ކަންކަމާއި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި.  ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ  އޮތޯރިޓީއަށް

ކޯރަމް   .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ އެހެންވީމާ،  ތިބީ.  ހަތެރެއް  އެހެންވީމާ،  ފައިވް.  ޖެހޭ.  އެބަ  ބަލާލަން  އޮތްތޯ  ކޯރަމް 

މައްސަލަ  މިބޭފުޅުން  ދާނީ.  ކުރިއަށް  ކޯރަމް.  މަޑުކޮށްލާނަން  އަޅުަގނޑު  ބަލަން  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ކޯރަމް  ނިންމޭ 

  ލައިސަންސް   ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  ބެހޭ  ބޭންކިންގއާ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  -ޖައްސާތީ ބަލާލަންޖެހޭނެ. )ރ(

  ހުއްދައެއް   ނުވަތަ  ލައިސަންސެއް  ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި  ދިނުމަށް   ޚިދުމަތް  ންޓްޕޭމެ  ބޭންކުތަކުން   ހިންާގ  ލިބިެގން

 މާއްދާައކަށް  ވަކި   ނޫނުެގާގ  މި  ވީނަމަވެސް،  އޮތްކަމުަގއި  އެހެން  ަގއި ( ރ)  މާއްދާެގ  މި  -)ބ(  .ނުޖެހޭނެއެވެ  ހޯދާކަށް

  ރެގިއުލޭޓްކޮށް  ޚިދުމަތް  ންޓްޕޭމެ  އަދި  ކަމަށް  އެކަން  އަންގައިފިނަމަ  އޮތޯރިޓީން  ޢަމަލުކުރުމަށް  މާއްދާތަކަކަށް  ނުވަތަ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   . ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ  ބޭންކުތަކުން  ކަންކަމަށް،   އެހެން  ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން   އޯވަރސީކުރުމަށް

ކަނޑާލާ.   )ޅ(އެހެން  ކުރިއަށް  ނިމުނީ.  )ބ(   ބެލެވޭނެ  ކަމަށް  ޚިދުމަތެއް  ންޓްޕޭމެ  ލުންސޫއު  ންމުއާ  -މިހާރު 

 އިސްތިސްނާވާ  ޖެހުމުން  ހޯދަން  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ބަޔާންކުރާ  ނޫނުަގއިާގ  މި  ތެރެއިން،  ރަކާތްތަކުެގހަ

  ނުވަތަ   ލައިސަންސް  ބަޔާންކުރާ  ނޫނުަގއިާގ  މި  އަދި.  އިސްތިސްނާކުރެވިދާނެެއވެ  ކަނޑައަޅައި  އޮތޯރިޓީން  ރަކާތްތައްހަ

 އޮތޯރިޓީން   ފަރާތްތަކެއް  އިސްތިސްނާ  .ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތްތަކެއް  އިސްތިސްނާ  ހޯދަންޖެހުމުން  ހުއްދަ
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އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެްއ، އެހެންނު. އެ "ވާ" ޖަްއސަވާ. އިސްތިސްނާވާ. އެ ހަމަނުޖެހިެގން   . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

އިސްތިސްނާވާ. އޮތީ.  އެކަނި  އިސްތިސްނާ  އުޅެނީ    ރަކާތްތަކެއް ހަ  އިސްތިސްނާކޮށްދެވޭނެ  އޮތޯރިޓީން  މިޮގތަށް  މި 

އާންމުކޮށް    .ންމުކުރަންވާނެެއވެއާ  .ވެންމުކުރަންވާނެއެ އާ   ެއކަން  ނަމަ  ކަނޑައަޅައިފި  ފަރާތްތަކެއް  ނުވަތަ

އޮންނަނީ )ކ(؟ އިޢުލާނުކުރަންވާނެތަ  އެކަން.  ނިމުނީ   ދަށުން  ެގ(ޅ)  މާއްދާެގ  މި  -އާންމުކުރަންވާނެއޭ. 

  ނުވަތަ   ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި  ފަރާތްތަކުން  ހިންާގ  ރަކާތްތައްހަ  އެފަދަ  ނަމަވެސް  ދެވުނު  ާވ، އިސްތިސްނާއިސްތިސްނާ

 އެފަދަ  އަދި.  ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ  ންއޮތޯރިޓީ  މާއްދާތަކެއް  ވަކި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ގަވާއިދެއްެގ  ނެރޭ  އޮތޯރިޓީން

  ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން  ައދި.  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ތައްތުޝަރު  ކަންކަމާއި  ންޖެހޭޢަމަލުކުރަ  ފަރާތްތަކުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ    -)އ(  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ  ށްފަރާތްތަކަ  އެ  ތަކަށްތުޝަރު  ކަންކަމާއި ިމ  ލަތެއްަގއި،  ހާތިރީަގއި 

 ނުވަތަ   ދަށުން  ނޫނުެގާގ  މި  -(  1)  ލްކުރެވިދާނެެއވެ.ތިބާއޮތޯރިޓީއަށް  އިސްތިސްނާ    ދީފައިވާމާއްދާެގ )ޅ(ެގ ދަށުން  

  އެ  ނުވަތަ  ޚިލާފުވުން،  މާއްދާައކާ  އެްއވެސް  ާގހިން  މަްއޗަށް  ފަރާތެއްެގ  އެ  ދަށުން  ަގާވއިދެްއގެ   ނެރޭ  އޮތޯރިޓީން

  އެންުގމަކާ   އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  ޚިލާފުވުން  ކަމަކާ  ނުވަތަ  ކާތަ ޝަރު  އެްއވެސް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަްއޗަށް  ފަރާތެއްެގ

 އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ލުކުރަންޖެހޭތިބާ  އިސްތިސްނާ  ޓަކައި  މަޞްލަޙަތަށް  ންމުންެގޢާ  -(2)  ނުވަތަ  ،ޚިލާފުވުން

  ސިސްޓަމެއް   -)ހ(  -19ފާސްވެއްޖެ.    18.  ހުށަހެޅުން  އެދި  ހުއްދަހޯދުމަށް  އަދި  ލައިސަންސް  .ޤަބޫލުކުރެވުން

 މަދުެވެގން  ޮގތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ކަމަށް  އެ  އޮތޯރިޓީން  ހުށަހަޅާނީ  އެދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް   ރޭޓްކުރުމުެގއޮޕަ

).  ތޯރިޓީއަށެވެއޮ  ލިޔުމަކުން  މަޢުލޫމާތާއެކު،  ތިރީަގިއވާ   ހިންާގ  ަގވާއިދާއި  އަސާސީ  ފަރާތުެގ  އެ  -(1ލިޔުމަކުން. 

) ަގާވއިދު . މަޢުލޫމާތު  އެނޭގނެ   ކޮބައިކަން  ދާރުންނަކީސާއްހި  މޭޖަރ  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް   -(2. 

ހިއްސާދާރުންތަ ހިއްސާދާރުންތަ؟ މޭޖަރ  )؟ މެޖޯރިޓީ  އޯކޭ.    ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް   -(3މޭޖަރ. 

 ފަރާތްތަކުެގ   އެ  މަޢުލޫމާތާއި  އެނޭގނެ  ފަރާތްތައް  އިސް  މަންޓްެގމެނޭޖު  މެންބަރުންނާއި  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ

(. މިނިމަމް  4މާ، ބޯޑު މެންބަރުން އައީމަ ޒިންމާވާންޖެހޭނެ. ). އެ އޮތީ ބޯޑު އޮންނާނެ އެނެގން. އެހެންވީވަނަވަރު

ރިކުއަރމަންޓް ދޯ މަދުވެެގން ޖަހަމާ. މަދުވެެގން އިތުރުކޮށްލީ އެއީ މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓަކީ. ދެން އަހަރުމެން މި  

ހޯލްޑަރުންނަށް % މީހުންނަށް ޝެއަރ  ނޫން  މޭޖަރ  ވާޮގތަކީ  މި  އޭރުން  ކަނޑަނީ.  މީހުންނަށް  އެ  5މަދުވެެގން   

ިމ ލިޔަނީ. ތިބައި އިހަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ސާފުކުރާނީ.    5އަންަގން % ކަނޑައެޅިދާނެ. އެހެންެވެގން މަދުވެެގން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ާއއި   19. ޢަފީފު ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  2ެގ )ހ( އާިއ  19ސާފުކުރަން ޕާކް ކޮށްލަނީ.  

ލާފައި ބޭންދީ އެމް.އެމް.އޭ އިން އިތުރަށް ކްލެރިފައިކުރަން. ދެން ކިހިނެއްތޯ ވަނަ ނަންބަރު އިހަށް ޕާކްކޮށް  2އޭެގ  

މި   )  10ހަދާނީ  ކުރިއަށް  ދެން  ކުޑަެވއްޖިއްޔާ.  ފަރާތުެގ   -(4ޕަސެންޓަށްވުރެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ެއދި  ލައިސަންސަށް 
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އޮޑިޓް  ސިސްޓަމްތަކާއި  ކޮންޓްރޯލް  އިންޓަރނަލް  ޮގތާއި  ރާވާފައިވާ  ތަފުމެނޭޖްމަންޓް  ިމ   .ލުސީެގ  މީެގތެރޭަގއި 

އަދި  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  އިދާރީ،  ދައްކުަވއިދޭ  ހިނާގނެކަން  ޮގތަކަށް  ހަރުދަނާ  އަދި  އެކަށީެގންވާ  ކަންކަން 

އޮޑިޓުެގ ތަފުސީލު. އޯކޭ. އެ ތަންކޮޅު ައޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރާނަން    ންވާނެއެވެ.ނެއެކައުންޓިންގ އިޖުރާއަތުތަްއ ހިމެ

އެމް.އެމް ތަފުސީލު  )އޮޑިޓް  ކޮބަިއތޯ.  ތަފުސީލަކީ  އޮޑިޓްެގ  މާކުކޮށްލާ  ޮގތަށް  ކުރާ   ސިސްޓަމްެގ  -(5.ޭއއިން 

ރޫލްސް،  މަޢުލޫމާތު  އެނޭގނެ  ބައެްއކަން  ކޮން  ބައިވެރިންނަކީ ،  މެނުއަލް  އޮޕަރޭޝަންސް  ސިސްޓަމްގެ . ސިސްޓަމް 

  އަހަރުގެ   3  އޮތް  ކުރިއަށް  އިޕްލޭންަގ  ބިޒްނަސް)  ،ޕްލޭން  ބިޒްނަސް  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލައިސަންސަށް

ވާ.  އްއަހަރަށް ލަފާކުރާ އެހެންނު. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ބަދަލުކޮށްލަ   3(  .ހިމަނަންވާނެއެވެ  ހިސާބުތައް  މާލީ  ލަފާކުރެވޭ

ފަރާތުެގ ބިޒްނަސް ޕްލޭން. މީަގއި އެބަ ުއޅޭ ކުޑަ ބަހުެގ  ހިސާބުތައް ހިމަނަންވާނެއެެވ.    އަހަރަށް ލަފާކުރާ މާލީ  3

ހަމަނުޖެހުމެއް. ލައިސަންސްައށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއވާ ފަރާތުެގ ބިޒްނަސް ޕްލޭން "މި ބިޒްނަސް ޕްލޭންަގިއ" ެއ ޮގތަށް  

ރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި،  ލައިސަނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހިންުގމަށް ަގސްތުކު -9؟ އިންނަންވާނީ. އެހެންނޫންތޯ

އޭެގ މިންވަރާިއ، ބާވަތާިއ، ރާވާފަިއވާ ހަރަކާތްތަކުެގ ޕްލޭން. ލައިސަންސަށް، ލައިސަނަށް އަސްލު ދިވެހިން ކިޔާނީ.  

ޮގތަށް ލިޔަން ފަށަންވީތަ ލައިސަނަށް ދިވެހިން ކިޔާނީ. ލައިސަންސަށް އެހެން ނުކިޔޭނެ. ލައިސަނަށް ނުވަތަ  ؟ މި 

ތަށް ކަނޑައަޅާ. ލަިއސަންސް އަށް ނުވަތަ ލައިސަނަށް، ލައިސަންސަށް. އެހެން ހުރި ހުރިހާ  ލައިސަންސްއަށް. އެޮގ

ބަދަލުކުރަްއވާ.   "ލައިސަންސަށް"  އިދާރީ    -10ތަނެއް  ހިންުގމުެގ  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ލަިއސަންސަށް 

ޮގތް އޭެގ ތެރޭަގއި އެހެން ފަރާތަކާއި މަސައްކަ ތް ޙަވާލުކުރުަމށް ަގސްތުކުރާނަމަ އަދި އޮނިަގނޑު ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ވާނެެއވެ.   ހިމަނަން  ތަފްޞީލު  ެއކަންކަމުެގ  ބަިއވެރިވާނަމަ  ސިސްޓަެމއްަގއި  ބޭރުެގ  ތިރީަގިއވާ    -11ރާއްޖެއިން 

ޓެކްނިކަލް   އަދި  ސިސްޓަމް  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން  ސިސްޓަމްެގ  ހިެމނޭޮގތަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ކަންކަމާއި 

ތަ ޑިޒައިން.    -1ފްޞީލް.  ސްޓްރަކްޗަރެގ  އާކިޓެކްޗަރަލް  ސިސްޓަްމެގ  އަދި  ޕްރޮސެސްތައް    -2ސިސްޓަމްެގ 

ޭއެގތެރޭަގއި   ފިޔަވަޅުތައް.  އަޅާފަިއާވ  ރައްކާތެރިވުމަށް  ކަންކަމުން  ނޭދެވޭ  ކުރިމަތިވެދާނެ  ހިންުގމަށް  ސިސްޓަމް 

ހާލަތެއްގައި އަތުެވއްޖެ  ހުއްޓުމަކަށް  އޮޕަރޭޝަންތައް  އާންމު  ކުރިއަށް    ސިސްޓަމްެގ  އޮޕަރޭޝަންތައް  ސިސްޓަްމެގ 

ހިމަނަންވާނެ  ބަދަލުަގއި  ހިމެނޭނެ  މީަގއި  ހިމެނެއެވެ.  ޕްލޭން  ކޮންޓިންޖެންސީ  އެކަށައަޅާފަިއާވ  ެގންދިއުމަށް 

ފަރާތަކަށް  އެހެން  ހިފެހެްއޓުމާއި،  ސިއްރު  މަޢުލޫމާތުެގ  ހިމެނޭ  ސިސްޓަމުަގއި  އެހެންނޫންތޯ.  އޮންނަންވާނީ. 

މަޢުލޫމާތު ހާމަވިޔަނުދިނު ެގއްލުމެްއިވޔަނުދިނުމަށާއި،  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭނުންކުރިޔަނުދިނުމަށާއި،  ނަހަމަޮގތުަގއި  މަށާއި، 

މަޢުލޫމާތު  އަދި  ޕްރޮސެސްކުރުމުަގއި  މަޢުލުމާތު  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް  ސިސްޓަމްއިން  ވަަގށްނެިގޔަނުދިނުމަށާއި، 

ފިޔަވަޅުތަ އަޅާފަިއވާ  ބެހެއްޓުމުަގއި  އެދޭއިރު.  ރައްކާކޮށްފައި  އޮންނަންވާނީ ސިސްޓަމަކަށް  ދޯ  އަޅާފައި  ފިޔަަވޅު  އް. 
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ޮއންނަން ވާނީ. އެހެންނުންވާނީ.   ތައްޔާރުކޮށްފައި  ވަނަ މާއްދާެގ،    10ބަިއވެރިެއއް. އެހެންީވމާ،    -12ސިސްޓަމް 

  19. 12ދާެގ  ވަނަ ާމއް 19މި އޮތީ ދެއްތޯ. އެނިގއްޖެ. އެއީ   12ވަނަ ާމއްދާެގ  10ވަނަ މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ.   10

މާއްދާެގ   )ހ(ެގ    10ެގ  12ވަނަ  ދެންނެީވ.  މި  ވާހަކަ  ފާސްވީ.    10ފާސްެވއްޖެ.    12ފާސްވި  ެވސް    11އެ 

ދެން   ުގޅޭ    -12ފާސްވީ.  ލިކުއިޑިޓީއާ  ދިމާވާ  ބައިވެރިންނަށް  ނުވަތަ  ސަބަބުން  އިފްލާސްވުމުެގ  ބައިެވރިއެއް 

ސަބަބަކުން  އެހެންެވސް  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ރިސްކު  މައްސަލަތަކުެގ  އެ  އަދި  ރިސްކު  ކުރިމަތިވެދާނެ  ސިސްޓަމަށް   

ފިޔަވަޅުތައް.   އަޅާނެ  ދެ ޝަޙުސު،     -13ކުޑަކުރުމަށް  ަވކި  މުޅިން  އޮޕަރޭޓަރަކީ  ވެރިފަރާތާއި   10ސިސްޓަމްެގ 

ފާސްވީ. ބަިއވަރު މާއްދާތައް ެއބަ ހުއްޓޭ އަދި ފާސްނުވާ.    12ފާސްވީ.    11ވެސް ފާސްވީ.    12ފާސްވީ. އެހެންވީމަ  

އެހެންވެސް ސަބަބަކުން ސިސްޓަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކު އަދި އެ ރިސްކު ކުޑަކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަްއ. ޯއކޭ.  

  12ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    19.  12ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    19ވަނަ ނަންބަރު ފާސްވެއްޖެ.    12އެހެންވީމާ އެ  

  14ފާސްވީ.    13އަދި    12ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    19  ވެސް ފާސްވީ.  13ވަނަ ނަންބަރު ފާސްެވއްޖެ. ރަނަގޅު.  

ވެސް ފާސްވީ. ސިސްޓަމްެގ ވެރިފަރާތާއި އޮޕަރޭޓަރަކީ މުޅިން ވަކި ދެ ޝަޚުސުކަމަށްވާިއރު ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި  

ިމ   އެހެންވީމާ  ލިޔެކިޔުންތައް.  މަޢުލޫމާތާއި  ެއހެނިހެން  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  އެއްބަސްވުން  ވެފަިއވާ 

ދުމަތް ދިނުމުގެ  ޚިޕޭމެންޓް    -ެގ )ށ(19ފާސްެވއްޖެ.    14،  13،  12)ހ(ެގ    19ސްވެއްޖެކަމަށް ދަންނަަވއިފިން.  ފާ

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އޮތޯރިޓީން އެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޮގތަކަށް މަދުވެެގން ތިރީަގއިވާ  

އޮތޯރި ލިޔުމަކުން  އެްއކޮށް  ަގވާއިދު.    -1ޓީއަށެވެ.  މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ހިންާގ  ަގާވިއދާއި  އަސާސީ  ފަރާތުެގ    -2އެ 

ލައިސަނަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ މޭޖަރ ހިއްސާދާރަކީ ކޮބައިކަން އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތު. އެއްކަލަ 

ފާސްވީ   މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ކޮށްލީ.  ޕާކް  މީތި  އެހެންވީމާ  ެއއަީއ،  މާއް  19ވާހަކަ  )ށ(ެގ  ވަނަ  ވަނަ   1ދާެގ 

ސާފުކުރުމަށްޓަކައި.    2ނަންބަރު.   މަޢުލުމާތު  ކުރީ  ޕޭމެންޓް    -3ޕާކް  ތަފުސީލު.  ޚިހުށަހަޅާފައިވާ    -4ދުމަތުެގ 

މެނޭޖުމަންޓުގެ   މެންބަރުންނާއި  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދަައށް  ނުވަތަ  ލައިންސްއަށް 

މަޢުލޫ އެނޭގނެ  ަވނަވަރު.  އިސްފަރާތްތައް  ފަރާތުެގ  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޚި ޕޭމެންޓްެގ    -5މާތާއި  ދުމަތް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ަގސްތުކޮށްފައިވާ ފަރާތް، ޮގސްފަިއވާ ޮގތް އެކުލެވޭ ތަފުސީލީ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި އެ ޕްލޭނުގައިާވ  

އޮތް   ކުރިއަށް  ޙާޞިލްކުރުމަށް  މާ  3ކަންތައްތައް  ލަފާކުރާ  މުއްދަތަށް  ބިޒްނަސް  އަހަރުެގ  އެ  ހިސާބުތައް.  ލީ 

ޕޭމެންޓްެގ   އަދި  ޚިޕްލޭންަގއި  ވަސީލަތްތައް  ސިސްޓަމްތަކާއި  އެކަށީެގންވާ  ބޭނުންވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ދުމަތް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ   19ާއއި ހަމައަށް،    5އިޖުރާއަތްތައް ާގއިމްކުރެވޭނެކަން ދައްކުަވއިދޭންވާނެއެވެ. ެއހެންވީމާ،  

އަޅާނެ  ޚިޕޭމެންޓް    -6ޖެ.  ފާސްވެއް  5،  4،  3 ރައްކާކުރުމަށް  ފައިސާ  ފާރާތްތަކުެގ  ބޭނުންކުރާ  ދުމަތައްތައް 
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ޮގތާިއ    -7ފިޔަވަޅުތައް.   މެނޭޖުމަންޓް ރާވާފަިއވާ  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ހުއްދައަށް  ލައިސަންސްއަށް ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    19.  7އްދާ. އެހެންވީމާ،  އިންޓަރނަލް ސިސްޓަމްތަކާއި އޮޑިޓް ތަފުސީލު. ިމއީ ޕާކް ކުރާ މާ

ޕާކް.    7 ނަންބަރު  ފަރާތުގެ   -8ފާސްކޮށްފި.    6ވަނަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ެއދި  ހުއްދައަށް  ނުވަތަ  ލައިސަންސްއަށް 

ޮގފިތައް   ނުވަތަ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ  އޭޖެންޓުން  ޭއެގތެރޭަގއި  ޮގތް،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އޮނިަގނޑު  އިދާރީ  ހިންުގމުެގ 

ޕޭމެގާއި ބޭރުެގ  ނުވަތަ  ރާއްޖޭެގ  އަދި  ޙިދުމަތްދޭނަމަ  ޙަވާލުކޮށްެގން  ފަރާތަކާ  އެހެން  ނުވަތަ  ންޓް މްކުރާނަމަ 

  8ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    19ހިމަނަންވާނެއެެވ. އެހެންވީމާ  ސީލު  ސިސްޓަމެއްަގއި ބައިވެރިވާނަަމ އެކަންކަުމެގ ތަފު

ފާސްވެއްޖެ.   ނަންބަރު  ލޯންޑަރިންއާއި    -9ވަނަ  ދެކޮޅަށް  މަނީ  ހަރަކާތްތަކާއި  ފައިނޭންސްކުރުމުެގ  ޓެރަރިޒަމަށް 

ތަފުސީލު.   ނިޒާމުތަކުެގ  ކޮންޓްރޯލް  އިންޓަރނަލް  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް  ކަންކަން  އޮތޯރިޓީން    -10ކުރަންޖެހޭ 

ދެން އޮތީ   ފާސްވެއްޖެ.  10،  9،  8ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    19ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް.  

މި މާއްދާ )ހ( އަދި )ށ( ެގ ދަށުން ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ   -ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(. )ނ(   19

ކަނޑައަޅާ   ެއޮގތުން  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.  ފީ  އެޕްލިކޭޝަން  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  އެޕްލިކޭޝަނާެއކު 

ިމ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފީ   -ވެ. )ރ(އެޕްލިކޭޝަން ފީ އޮތޯރިޓީން އާންމުކުރަންވާނެއެ 

އަކީ އެ ހުށަހެޅުމަށް ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދެވެން ނެތްކަމަށް އޮތޯރިޓިން ނިންމާ ހާލަތުަގއި އަނބުރާ ދެވޭނެ  

އި ބޭންދީ. އެއީ މިީއ  ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ޕެންޑު ކޮށްފަ  19ފައިސާެއއް ނޫނެވެ. ނޮންރިފަންޑަބަލް. އަޅުަގނޑުމެން  

ވިސްނަންޖެހޭ އިޝޫއެްއ. ބަިއންދަނީ ޕާކް ކޮށްފައި ލައިސަނަށް ވަކި ފީއެއް ނަާގތޯއާއި މިއީ ކިހާވަރެްއެގ ފީއެއްތޯ،  

މީަގއި.   ލިޔުން  މިތަނުން  ކިހާވަރެްއކަން  އަކީ  ފީ  އެޕްލިކޭޝަން  ޮގތަކީ  އެްއ  ފީއެއްތޯ.  ކިހާވަރެްއެގ  ާގތްަގނޑަކަށް 

މިނިޓު އެބައިން. އެހެންވީމާ )ރ(    3ލިކޭޝަން ފީއެއް. އެހެންވީމާ، ދޮޅު ަގޑިިއރު ހަމަވީ މިހާރު.  އޭރުން އެއީ އެޕް

އިނީ.   ފާސްވެފައި  )ނ(  ބޭންދީ.  ބިލު    20ސާފުކޮށްލަން  ނިންމާލާނީ.  މިއަދު  ބައިންދާފައި  މާއްދާ  ވަނަ 

އަ ނިންމަންވާނެ.  ބާއްވާފަިއ  ދުވަހު  އެއް  އަދި  ދެން  ނިންމިދާނެ.  ނިންމާލަނީއެއްނޫން.  ދުވަހަކުން  ދެތިން  ދި 

ނިންމާލީ.   މިހާހިސާބުން  ޖަލްސާ  މި   20އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ  ހަމައަށް އައިސްފައި  ވަނަ މާއްދާއާ 

ވަނަ މާއްދާާއ ހަމައަށް އާއިރުަގއި ބައެއް ާމއްދާތައް ޕާކް ކޮށްފައި މި ހުރީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން.    20އޮތީ. ދެން  

މާދަމާ މީޓިންގ ބާއްވާނީ. އެހެންވީމާ، ނިންމާލެވިދާނެ. އާދެ! މިހިސާބުން ނިމުނީއެ މަޢު .  ލޫމާތު ސާފުކޮށްފަ ދެން 

ل ْيك مَْ لسَّال مَ وَ   . ع 

 

_______________ 
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