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ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުުވން  ވަނަ 8 ގެސަބް ކޮމިޓީ ކޮމިޓީގެ މ ލިއްޔަތު

ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޞްލ ޒްއ ބެހޭ ގ ނޫނަށް އިހިރ އްޖޭގެ މ ލީ ސެކިއުރިޓީ ނ އި ދިވެއެމް.އެމް.އޭ ގ ނޫ)
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 { އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ދިރާސާކުރުން.  ބިލު  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ޕޭމެންޓް  ސިސްޓަމާއި  ޕޭމެންޓް  އޮތީ  އެޖެންޑާަގއި   ...

ވަނަ ބާބު އެީއ "ޯއވަރސީކުރުން". ކުރީަގއި އޮތީ "މަސްއޫލިއްޔަތު    10ވަނަ ބާބާއި ހަމައަށް.    10އަިއއްސަ މި އޮތީ  

ބެލުން މިންވަރު  މިންވަރު  އަދާކުރާ  އަދާކުރާ  "މަސްއޫލިއްޔަތު  އެީއ  ބަދަލުކުރެވިފަ.  ބަހަށް  އިނިގރޭސި  އޭތި   "

ވަނަ   45ބެލުމަށް" ޖެހީމަ އޭެގ މާނަ އޮޅުންއަރާ ކަމަށް ފާހަގަވާތީ ސީދާ އިނިގރޭސި ބަސް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތީ.  

ޕޭމެންޓް ނުވަތަ  ިއންސްޕެކްޓުކުރުން. ސިސްޓަމެްއެގ  ހެޑިންގ،  ހަރަކާތްތައް    މާއްދާ. ސައިޓް  ފަރާތެއްެގ  ޚިދުމަތްދޭ 

ހިންުގމުެގ ާގނޫނުތަކާިއ ަގާވިއދުތައް ެއްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށް އަދި މިނޫން ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް 

އޮފިސަރުން  އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ޢައްޔަންކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ބެލުމަށް  ކަންތަްއތައް  ފެންނަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހިންިގދާނެއެވެ. މި ޮގތުން  -ވެރިކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްަގއި އޮން މެދު

ހިންާގ އިންސްޕެކްޝަނުަގއި އެ ސިސްޓަމެއްެގ ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ ފޮތްތަކާއި، ެއކައުންޓުތަކާިއ،  

ކޮމްޕިއުޓަ ރެކޯޑުތަކާިއ،  މެޝިންތަްއ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ސިސްޓަމުތަކާއި  ވެސް  މިނޫން  ސިސްޓަމުތަކާއި،  ރ 

އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި މިއިން އެްއވެސް އެްއޗެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ 

ތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ  އެްއޗެއް ހިފެހެއްޓިދާނެެއވެ. ިމ ޮގތުން ހިންާގ އިންސްޕެކްޝަނެއްަގއި އެ ސިސްޓަމެްއެގ ނުވަ

  46ފަރާތެއްެގ މުަވއްޒަފުންނާއި ެއ ތަނާއި ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ސުވާލުކުރެވިދާނެެއވެ. މަްއސަލައެއްނެތް ކަމަށް.  

މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން. ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ މަޢުލޫމާތު    -ވަނަ މާއްދާ

އޮޕަރޭޓަރަކާއި،    ނުވަތަ ކޮންމެ  ަވުގތަކަށް  އަންާގ  އަދި  ޮގތަކަށް  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ރިޕޯޓު  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުން 

އޭޖެންޓަކާިއ،   ފަރާތެއްެގ  އެއިން  ފަރާތްތަކާއި،  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  އެޖެންޓަކާއި،  ސެޓްލްމަންޓް  ބައިވެރިޔަކާއި، 

ސިސްޓަމް ހިންުގމާ ުގޅޭ   -ތަކުން ެވސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ހ(އެއިން ފަރާތެްއެގ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް

)ށ( އަދި  މަޢުލޫމާތު.  ދިނުމާބެހޭ  ޚިދުމަތްތައް  ޕޭމެންޓް  އަުގތަކާިއ،    -މަޢުލޫމާތާއި  ނަާގ  ުގޅިެގން  ޚިދުމަތާއި  ދޭ 

ކަމަށް.   މައްސަލަެއއްނެތް  ޗާޖުތައް.  ވެސް  އެނޫން  ޮއތޯރިޓ47ީފީތަކާއި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޒިންމާވާންޖެހޭނެ. .   

އޮތޯރިޓީން އަންާގ ޮގތަކަށް ައންާގ ަވުގތަކު، އެ ބުނާ އެްއޗެްއެގ މާނައަކީ ޭއެގ ލަފްޒީ މާނައެއް ނޫން އަޅުަގނޑަށް 

ކުލިއަރިންގ   ސިސްޓަމް،  ޕޭމެންޓް  މި  ދެން  ޖެހޭނީ.  ާވން  ޓައިުމަގއި  ރީޒަނަބަލް  ެއއީ  ަވުގތަކު،  އަންާގ  ހީވަނީ. 

ިއާވ ކްލިއަރެންސް ސިސްޓަމެއްެގ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ހަމަ ވަުގތުން ސިސްޓަމަކުން ސިސްޓަމެއް ހައުސްެއްއަގ

ނޫނީ ކޮށްފަ  ޑައުންލޯޑު  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  އެކްސެޕްޓުހަމަ  ފޮނު    ބޭރަށް  ކޮށްފަ  ކުޑަކޮށް  ައޅުަގނޑު  އަސްލު.  ވޭނޭ 
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ނިކުމެލަން ޖެހޭތީ އަޅުަގނޑު އެދެން ޝަރީފް ނައިބު މުޤަްއރިރަކީ. އެހެންވީމާ، ޢަފީފު ައޅުަގނޑު މި ސީނިއަރިޓީއަށް  

 . ބަލާފަ. އެހެންވީމާ، ޢަފީފު. އާދެ! އެހެންވީމާ، ކުރިއަށްެގންދަވާ. އަޅުަގނޑު އަދި އިރުކޮޅަކުން ޖޮއިންކުރާނަން

 
 ޙަާވލުެވަވޑައިަގތުން{  ޙަސަން ޢަފީފްދާއިރާެގ މެްނބަރު  ިވލުފުށި  ؛ މެންބަރުކޮމިޓީެގ ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން. އޮތޯރިޓީެގ މުވަްއޒަފުންނާއި، އޮފިސަރުންނާއި،    އޮތޯރިޓީން  -47މިހާރު  

އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭޮގތުން އަންނަނިވި ކަންކަމުަގއި ނުވަތަ ހާލަތްތަކުަގއި މެނުވީ މި ާގނޫނުެގ 

ވާ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ސީދާކޮށް ނުވަތަ  ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުުމަގއި ލިބިފައި 

މި    -ނުސީދާކޮށް ނަމަވެސް އޮތޯރިޓީން އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. ރަނަގޅު. ދެން މި މާއްދާެގ )ހ(

ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަްއ  ކުރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ާގނޫނެއްެގ  ވެސް  އެހެން  ނުވަތަ  )ށ(ާގނޫނު  ޤައުމީ   -. 

ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަށީެގންވާ ޮގތަށް ހިންުގމަށް ނުވަތަ ޤައުމީ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމުގެ  

ހާމަކުރުމުެގޮގތުން.  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތަކަށް  ހުއްދަކުރާ  ާގނޫނީޮގތުން  ރަނަގޅު.  ހިފެހެއްޓުމަށް.  ނަޒާހަތްތެރިކަން  މާލީ 

)ރ( ރަނަގޅު.  )ބ(ޝަ   -)ނ(  ރަނަގޅު.  އެންުގމުން.  ހާމަކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ެއ  އަމުރަކުން  ކޯޓެއްެގ    -ރުޢީ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފަިއވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ެއއްބަސްުވމެއްެގ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިމާޒެްއ އަދާކުރުމަށް.  

ދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން. ކޮބާ ޔަޢުޤޫބު ކީކޭ އޮތޯރިޓީން ެއހެން ޤައުމުތަކުެގ ސުޕަވަިއޒަރީ އި  -ރަނަގޅު. )ޅ(

ކޮންމެ   -މަޢުލޫމާތާއި ރެކޯޑުތަްއ ބެހެއްޓުން. )ހ(  -48ވެސް ފާސްވެއްޖެ.    47އެހެންވީމާ،  ؟ ރަނަގޅު ދޯ؟ ބުނަނީ

މަޢުލޫމާތު އޮޕަރޭޓަރަކު އަދި ސިސްޓަމެްއެގ ބައިވެރިއަކު އަދި ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ  

މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް    -އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ުމއްދަތަކަށް ބަހައްޓަންވާނެއެެވ. )ށ(

އެހެންވީމާ،   ރަނަގޅު.  ހުރަހެއްނެތެވެ.  ެއއްވެސް  ބެހެއްޓުމަކަށް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    48ރެކޯޑުތައް  ވެސް، 

ރު އޮތް ޮގތަށް ފާސްކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، ރެކޯޑުތައް ބެހެއްޓުމަށް މި މާއްދާ މިހާ 48؟ އެއީ ދޯ  48އެހެންވީމާ،  

ކުރަނީ މި މާްއދާ )ހ(ެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި    ެގ )ށ( މި ބަދަލު މ48ިހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު  

ނާޅަެއވެ ހުރަހެއް  މާއްދާ  މި  ބެހެއްޓުމަކަށް  ރެކޯޑުތަްއ  ޓަކައި  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް  ބޭނުމަށް  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  ިމ   .

އެހެންވީމާ،    ރަނަގޅު.  ހު(އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ރެކޯޑުތައް ބެހެއްޓުމަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މި މާއްދާ... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ

ފާސްވީކަަމށް.    48 މާއްދާ  )ހ(  -49ވަނަ  ޢަމަލުކުރުން.  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ހުއްޓުމުެގ  ލޯންޑްރިން  މަނީ    -މަނީ 

ހަރަކާތްތަްއ  ލޯން އެފަދަ  އަދި  ރައްކާތެރިވުމަށް  ހަރަކާތްތަކުން  ފައިނޭންސްކުރުމުެގ  ޓެރަރިޒަމަށް  އަދި  ޑްރިން 
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ފަރާތްތަކުެގ   އެފަދަ  ފަރާތްތަކާއި،  ޙިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ބަިއވެރިންނާއި،  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި،  ޓަކައި  ހުއްޓުވުމަށް 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް  އެފަދަ  ގަވާއިދުތަކާއި،    އޭޖެންޓުންނާއި،  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ވެސް  އެހެން 

އުސޫލުތަކާއި، އިރުޝާދުތައް އެކުލަވާލުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީައށް ލިބިެގންވެެއވެ. ރަނަގޅު. އޯކޭ ރަނަގޅު. އެހެންވީމާ،  

އެންުގންތަ  -)ށ( އެ  އެންުގންތަކަށް  ެއންމެހައި  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  ނިސްބަތްާވ  މި  ށް 

އެހެންވީމާ،   ރަނަގޅު.  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ބާބު  11ފާސްވީ.    49ފަރާތްތަކުން  ސަިއޑް    -ވަނަ  ފިޔަވަޅުއެޅުން. 

މި ާގނޫނުެގ   -ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  50ހެޑިން، ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަނެތި ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމާއި ހިންުގން.  

ދޫކު ކަމަށް  އެ  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަކުން ދަށުން  ެއއްެވސް  މެނުވީ  ލިބިެގން  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ރާ 

ލައިސަންސް   ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އަދި  ދީެގންނުވާނެއެވެ.  ޚިދުމަތެއް  ޕޭމެންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ިއެގން ނުވާނެެއވެ. އަދި  ލިބިެގން މެނުވީ އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި ާގނޫނުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސިސްޓަމެްއ ހިންަގ

ނުވަތަ   ދައްކާ  ކަމަށް  ހިނާގ  ހަރަކާތެއް  ނުވަތަ  ދީ  ޚިދުމަތެއް  އެފަދަ  ހުއްދަނެތި  ނުވަތަ  ލައިސަންސް 

)ށ( ޯއކޭ.  ރަނަގޅު.  ނުވާނެެއވެ.  ކަމަށް   -އިޝްތިހާރުކޮށްެގން  ނުވާނެ  ކޮށްެގން  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި 

ރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތެއް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާއާއި އެއް މިލިއަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް ކަެމއް އެްއވެސް ފަ

ރަނަގޅުތަ ލިބިެގންެވއެެވ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚުތިޔާރު  ޖޫރުމަނާކުރުމުެގ  އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  ޔަޢުޤޫބް،  ؟ ރުފިޔާއާ 

ރަނަގޅު އެހެންވީމާ،  ؟ )އަދަދުތައް  އޯކޭ.  ފާސްވީ  50ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާ  ބެލީ.  ވަނަ  މި  ކަމަށް   51- 

ދިނުން.   މަޢުލޫމާތު  ރަނަގޅުނޫން  ނުވަތަ  ނުދިނުން  މަޢުލޫމާތު  އޮޅުވާލުމާއި  ހުށަހެޅުމުަގއި   -)ހ(  -51މަޢުލޫމާތު 

އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުަގއި ނުވަތަ މި  

އޮތޯރި ދަށުން  ނުވަތަ  ާގނޫނުެގ  ހުށަހެޅުމުަގއި  ލިޔެކިއުންތައް  ހިސާބުތަކާއި  މާލީ  މަޢުލޫމާތާއި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޓީއަށް 

ކަމަށް   ޢަމަލުކުރާނެ  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުެގ  އެ  އިތުބާރުކޮށް  މަޢުލޫމާތަކަށް  އެ  ހިންގުމުަގއި  ާގނޫނު  މި  އޮތޯރިޓީން 

ހުށަހެޅުމުަގއި އޮތޯރިޓީއަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ތެދުނޫން   ަގބޫލުކުރެވޭ  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އޮޅުންއަރާނެފަދަ 

މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނިގހުރެ ެއ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފަރާތެއް ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާއާއި ެއއް މިލިއަން 

މިހާރު މީަގއި    ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖޫރުމަނާކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު ޮއތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ރަނަގޅު ޯއކޭ.

)ށ( އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅާ.  އެދި  ލައިސަންސްއަށް  ފުރަތަމަ  އެއްވެސް    -އެްއކަލަ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

އެ  އަންަގއިފިނަމަ  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  ހުށަހެޅުަމށް  ރިކޯޑެއް  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުެމއް  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް 

ލިޔެކި ނުވަތަ  ފަރާތެއް  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅާފައި  ޮގތަށް  އެންިގ  އޮތޯރިޓީއަށް  ރިކޯޑެއް  ނުވަތަ  އުެމއް 

އޮތޯރިޓީއަށް   އިޚުތިޔާރު  ޖޫރުމަނާކުރުމުެގ  އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާ  ލައްކަ  ފަސް  ރުފިޔާއާއި  ފަންސާސްހާސް 
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)ށ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަށުން އެއްވެ  -ލިބިެގންެވއެވެ.  ާގނޫނުެގ  ނުވަތަ  މި  ލިޔެކިއުމެއް  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  ސް 

ނުވަތަ   ލިޔެކިޔުމެއް  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  އެންުގމުން  އޮތީރިޓީން  ފަރާތަކަށް  ެއއްެވސް  ހުށަހެޅުމަށް  ރެކޯޑެއް 

ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  ފަސްލައްކަ  ރުފިޔާއި  ފަންސާސްހާސް  ފަރާތެއް  އެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް    ރެކޯޑެއް 

)ނ( ދެން  އޯކޭ.  ރަނަގޅު.  ލިބިެގންެވއެެވ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚުތިޔާރު  ޖޫރުމަނާކުރުމުެގ  އެއްެވސް    -އަދަދަކުން 

ނުވަތަ   ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރަކު  އެއްވެސް  ފަރާތް،  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  އޮޕަރޭޓަރަކު 

ނު އޭޖެންޓެއް  ފަރާތެއްެގ  އެ  ނުވަތަ  އަންނަނިވި  ބައިވެރިޔަކު  ފަރާތެއް  ނިންމާ  ނިންމުންތައް  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  ވަތަ 

އަދަދަކުން   ބޮޑުނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ  މިލިއަން  ެއއް  ފަރާތެްއ  އެ  ކޮށްފިނަމަ  ކަމެްއ  ތެރެއިން  ކަންކަމުެގ 

ދުވާލަ ރަނަގޅުކުރަންދެން  ކަމެއް  އެ  ައދި  ލިބިެގންެވއެވެ.  ޮއތޯރިޓީއަށް  އިޚުތިޔާރު  ދިހަހާސް  ޖޫރުމަނާކުރުމުެގ  ކަށް 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރުމަނާކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެއވެ. ދެން ހިނާގ ބަލައިލަން 

)ނ(ެގ   ދެން  ކޮންކަމެއްތޯ.  ލިބިދީފަިއވާ  1އެއީ  އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އިންނަނީ،  މި  ަގއި 

ގައި، އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުެގ  2އްވެސް ސިފަެއްއަގިއ ހުރަސްއެޅުން. ދެން  ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ޯއވަރސީކުރުމަށް އެ

ބޭނުންވާ   ޓަކައި  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިްއޔަތު  އޭނަެގ  ނުވަތަ  ހުރަސްއެޅުން  ރެކްޓުތަކާއި،  ކޮންޓްމަސައްކަތްތަކަށް 

ހިމެ ޔައުމިއްޔާ  ލިޔެކިއުންތަކާިއ،  ފޮތްތަކާއި،  ހިސާބުތަކާއި،  ދިނުމަށް  އެކައުންޓުތަކުެގ  ލިޔެކިއުންތައް  ޮގތަށް  ނޭ 

އެހެންވީމާ،   ރަނަގޅު.  އެހެންވީމާ،  ފިޔަވަޅުތައް.    -52ފާސްވެއްޖެ.    51އިންކާރުކުރުން.    -)ހ(  -52އިދާރީ 

އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ބަިއވެރިެއއް ނުވަތަ ސެޓްލްމެންޓް އޭޖެންޓެއް ނުވަތަ މިއިން  

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރެއް ނުވަތަ މުަވްއޒަފެއް ނުވަތަ މިނޫން ވެސް ފަރާތްތަކުެގ ނިންމުންތައް،    ފަރާތެއްެގ

މިނޫން ވެސް އެ ފަރާތްތަކުެގ ނިންމުންތައް ނިންމާ އެހެން ވެސް ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ެއިއން ފަރާތެއްެގ އޭޖެންޓެްއ  

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން  ފަރާތެއްެގ  އެއިން  ތިރީަގއި ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  ވެސް  އެހެން  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން ކަެމއް ކޮށްފި ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޔަީގންކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް  

މާއް މި  ހުރިނަމަ  ލިބިފައި  ސަބަބުތަކެއް  ަގބޫލުކުރެވޭ  ކަމަށް  ކޮށްފާނެ  ނުވަތަ  ކަމަށް  )ހ(ަގިއ ކޮށްފި  ދާެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ ފިޔަވަޅެްއ، މި މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ ފިޔަވަޅެްއ  

ެއއީ. މި ާގނޫނާއި ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ    1ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެ ފަރާތަކާމެދު އޮތޯރިޓީއަށް އެޅިދާނެއެވެ. )ހ(ެގ  

ދަކާއި ނުަވތަ ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ ހުްއދައިެގ ޝަރުތުތަކާއި ނުވަތަ އޮތޯރިޓީެގ އަމުރަކާ ނުވަތަ  ދަށުން ހަދާ ގަވާއި

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން އެންުގމަކަށް  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ޚިލާފުވުން  އެކަށީެގންނުާވ    -2ނުވަތަ    ،އިރުޝާދަކާ 

ޙަ ނުަވތަ  ވިޔަފާރި  ޮގތަކަށް  ހަރުދަނާނޫން  ނުވަތަ  ޮގތަކަށް. ޮގތަކަށް  ހަރުދަނާނޫން  ހިންުގން.  ރަކާތްތައް 
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އެހެންވީާމ،   )ހ(ެގ    52)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާެގ  އިތުރަށް    2ވަނަ  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  ނަންބަރު  ވަނަ 

)ށ( ދެން  ނިންމާނަން.  ޮގތެްއ  އެއަށް  )ހ(ެގ    -ސާފުކޮށްލާފައި  މާއްދާެގ  އަދި    1މި  ނަންބަރާއި  ވަނަ   2ވަނަ 

ކަމަށް  ނަންބަރުަގއި   ކޮށްފާނެ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ކޮށްފި  ކަމެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކޮށްފިނަމަ  ކަމެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

ަގބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފަިއ ވާނަމަ ތިރީަގިއވާ ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ ފިޔަވަޅެްއ ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް  

މި އެޅިދާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަކާއިމެދު  ކޮބާއެ  ފިޔަވަޅަކީ  އަޅާ  ކިޔާލީ.  މި  ފިޔަޅުތައް  ފަރާތުގެ  -1؟ ހާރު  އެ 

އެންުގން.   ހުއްޓާލުަމށް  ހަރަކާތްތައް  ނުވަތަ    -2ބައެއް  ޮގތްތަކެއް  ވަކި  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ވިޔަފާރި  އިތުރަށް 

ކަނޑައެޅުން.   ނު  -3ޝަރުތުތަކެއް  މަނާކުރުން  ބެހުން  ފައިސާ  ފައިދާއިން  މިންވަރު ހިއްސާދާރުންނަށް  ބަހާ  ވަތަ 

އެނޭގތަ ކޯޗެްއކަން  އެއީ  ޙުދޫދުކުރުން  މިހާރު  އޯކޭ.  ؟ ޙުދޫދުކުރުން.  ކަމަށް    -4ލިމިޓުކުރުން.  ެއކަށީެގންވާ 

އޮތޯރިޓީއަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޝަރުތުތަކާއި ެއކު އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަދަދެްއެގ ފައިސާ ަވކި މުއްދަތަކަށް އޮތޯރިޓީަގއި 

ބެހެ  އެންުގން.  ޑިޕޮސިޓްކޮށްފައި  ކަންކަން    -5އްޓުމަށް  އެ  އަދި  ދިރާސާކުރުމަށް  ބެލުމާއި  ކަންކަން  ޚިލާފުވެފަިއާވ 

ބޯޑުެގ   ބޭްއވުމަށް  ޖަލްސާއެއް  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ޓަކައި  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ޙައްލުކުރުމަށް 

ނުންވެއްޖެ ނަމަ އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެްއ  ޗެއަރމަނަށް އެންުގން. މިޮގތުން ބާއްވާ ޖަލްސާަގިއ އޮތޯރިޓީން ބޭ

ބައިވެރިކުރެވިދާނެެއވެ.   ފަރާތްތަކެއް  ޗީފް   -6ނުވަތަ  ފަރާތުެގ  އެ  ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކަމެއްެގ  ޚިލާފުވެފަިއވާ 

ފަރާ އެ  ނުވަތަ  އޮފިސަރަކު  އެްގޒެކެޓިވް  އެހެން  ނުަވތަ  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ނުވަތަ  އޮފިސަރ  ތުެގ  އެްގޒެކެޓިވް 

ފަރާތުެގ   އެ  ނުވަތަ  މުވަްއޒަފެއް  ބަިއވެރިވާ  ކަނޑަެއޅުމުަގއި  ސިޔާސަތު  ފަރާތުެގ  އެ  ތެރެއިން  މުވަްއޒަފުންެގ 

ހިންުގން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުަވއްޒަފު ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ ޭއޖެންޓެއް ވަުގތީޮގތަށް ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ވަކިކުރުމަށް ެއ 

)ަވުގތުކޮ އަމުރުކުރުން.  ވާނެެއއްނުފަރާތަށް  ފޯލް  ތެރެއަށް  މީެގ  މިހާރު  ެއގްޒެކެޓިވް ؟ ޅަކަށްފަހު(  އެހެން  ނުވަތަ 

އޮފިސަރު، އެހެންވީމާ ސީ.އީ.އޯ ވެސް އެއަށް ފޯލް ވާނެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ކަމަށް ބަލަނީ.  

ނީމާ އޭނާ އަދި ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޔަޢުޤޫބު، މިހާރު އެހެން އެްގޒެކެޓިވް ޮއފިސަރެކޭ ބު

ދެން   ބަލަނީ.  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އެހެންވީމާ  ކިޔަސް،  އެއްޗެއް  އެހެން  ޗެއަރމަން   -7ނޫނީ  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

ިމ    -8ނުވަތަ އެހެން މެންބަރަކު ބޯޑުން ވަކިކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް އެންުގން. މިހާރު ޗެއަރ ހަާވލުކުރަނީ އިނޭގ.  

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ކަމެއްަގއި ޒިންމާވަނީ އެ ފަރާތުެގ   2ވަނަ ނަންބަރު އަދި    1ެގ )ހ(ެގ  މާއްދާ

އެ   ނުވަތަ  އޮފިސަރަކު  ެއގްޒެކެޓިްވ  އެހެން  ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރު  މެނޭޖިންގ  ނުވަތަ  އޮފިސަރު  ެއގްޒެކެޓިވް  ޗީފް 

ސަތު ކަނޑައެޅުމުަގއި ބަިއވެރިވާ މުަވއްޒަފެއް ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ  ފަރާތުެގ މުވައްޒަފުންެގ ތެރެިއން އެ ފަރާތުެގ ސިޔާ

އެންުގން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުަވއްޒަފެއް ނުވަތަ އެހެން ވެސް މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ އޭޖެންޓެްއެގ ޮގތުަގިއ  
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ލަ  ފަސް  ފަރާތެއް  އެ  ަގބޫލުކުރެވޭނަަމ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ފަރާތެއް  އިތުރު  ހަރަކާތްތެރިވާ  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  އްކަ 

އޯކޭ ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެެއވެ.  އަދަދަކުން  ކޯޗެއް،  ؟ ނުވާނެ  މިއީ  ޮގތަށް  ؟ )9ދެން  އެހެންވީމާ،  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މިހާރު ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން، ކާކު، ކޯޗެްއ  ؟ ޖެހޭނެ ދޯ އެ ލިޔަން

ިއންސްޓިޓިއުޝަނެއް ެވއްޖެއްޔާ އެެއއް ބުނަން ވާނެ. މުަވްއޒަފަކު ެވއްޖެއްޔާ ުމވަްއޒަފުެގ  ؟ އަށް މަނާކުރަނީއެ ކުއްޖާ

ވާހަކަ ބުނަން ވާނެ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެތަން، މި ޮގތަކަށް ނުބޭްއވޭނެ. އެބޭފުޅުން އިތުރު އެްއޗެްއ  

ފަރާތެއްތޯ ކޮން  އެއީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ލައިފި  ޖެހޭނެ.  ލިޔަން  އެެއއް  ނިސްބަތްވަނީ  ޖޫރިމަނާ   

  -10ސާފުކުރުމަށް. ދެން    9ޕާކް ކޮށްލަނީ،    9، އޭތި ސާފުކުރަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ،  9އެހެންވީމާ،  

ޢަމަލުކު ނުވަތަ  ވަންދެން  ރަނަގޅު  ޚިލާފު  ވެފަިއވާ  ހިނދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  ކަންތައްތަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ރަންޖެހޭ 

އަދަދަކުން  ނުވާނެ  އިތުރު  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  އެްއލައްކަ  މައްޗަށް  ދުވަހެއްެގ  ކޮންމެ  ހިނާގ  ޢަމަލުކުރަންދެން 

ޖޫރިމަނާކުރުން. މީަގއި ވެސް ޖޫރުމަނާވާ ފަރާތެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ. މިހާރު މީަގއި މި ބުނަނީ މުވައްޒަފުންނާއި އެ  

ށްފަހު( އެއީ އެ މާއްދާ ތެރޭަގއި އަިއސްފައި އިންނަ ބަެއއް. އެއީ ހަމަ އެ މާއްދާ ތެރޭގައި.  ތާނެގ.. )ަވުގތުކޮޅަކަ

އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ނުަވތަ    -11ަގއި މި ސާފު ނުވަނީ.  10،  9އެހެންވީމާ، އޭތި ސާފުވޭ. މިހާރު  

)ނ( ދެން  ޯއކޭ.  އޭތި  ބާޠިލުކުރުން.  ކަމެއް  -ހުއްދަ  ކަމަށް    ތިރީަގިއވާފަދަ  ހިނގައިފި  ނުވަތަ  ކަމަށް  ކޮށްފި 

އޮތޯރިޓީއަށް ަގބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ އޮޕަރޭޓަރެްއެގ ނުވަތަ ޕޭެމންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ ނުވަތަ ބަިއވެރިެއްއެގ ނުވަތަ  

ނުވަތަ    ސެޓްލްމެންޓް ނުވަތަ އޭޖެންޓެއްެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ ެމންބަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖުމަންޓެުގ އިސް ފަރާތެއް

އިދާރާެގ   އެ  ފަރާތަކުން  ެއ  ކުރުމަށާިއ،  ަވކި  ަވޒީފާއިން  އިދާރާެގ  އެ  ނުވަތަ  މަޤާަމކުން  އެ  މުވަްއޒަފެއް  އެހެން 

ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ޮއތޯރިޓީން ސުޕަަވއިޒްކުރާ އިދާރާއެްއެގ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެރިނުވުމަށް އެންުގމުެގ ބާރު  

 2ވަނަ ނަންބަރު އަދި    1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ    -1އޯކޭ. ދެން )ނ(ެގ  ؟ . ރަނަގޅު ދޯއޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ަގސްތުަގއި ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުުމަގއި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ  

ަގސްތުަގއި ނުކި އަމުރަކަށް  ުގޅިެގން އޮތޯރިޓީން އަންާގ    1މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ    -2ޔަމަންތެރިވުން.  އެފަދަ ކަމަކާ 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވފަދަ ކަމެއްެގ ސަބަބުން އެ އިދާރާ މާލީ ނުވަތަ އެހެން   2ވަނަ ނަންވަރު އަދި  

ށް ވެސް ެގއްލުމެއް ލިބުން ނުވަތަ އެފަދަ ެގއްލުމެއް ލިބުމަކީ ާގތްކަމެއްކަުމަގިއވުން ނުވަތަ އެ ކަމެއް ކުރި ފަރާތަކަ

ވަނަ ނަންބަރުަގއި   2ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި    1މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ    -3މާލީ ނުވަތަ އެހެން ވެސް ފައިދާެއއްވުން.  

އެކަށީެގންާވ   ނުވަތަ  ޚިޔާނާތްތެރިކަމުެގ ސަބަބުންކަން  ފަރާތުެގ  ކުރި  ކަމެއް  އެ  ކޮށްފަިއވަނީ  ކަމެއް  ބުނެފައިވާފަދަ 

މަށް ަގސްތުަގއި ނުވަތަ ދެމިހުންނަނިވި ޮގތަކަށް އަޅާނުލުމުެގ ސަބަބުންކަން އަދި ހަރުދަނާ ޮގތަކަށް އެ އިދާރާ ހިންުގ
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)ރ( ސެޓްލްމެންޓް   -ދޭހަވުން.  ނުވަތަ  ބަިއވެރިެއއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރެްއ 

ވައްޒަފެްއ ނުވަތަ މިނޫން ވެސް އެ އޭޖެންޓެއް ނުވަތަ މިއިން ފަރާތެއްެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރެއް ނުވަތަ މު

ެއއިން  ފަރާތެއްެގ އޭޖެންޓެއް ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އެއިން  ފަރާތްތަކުެގ ނިންމުންތައް ނިންމާ އެހެން ވެސް 

މިލިއަން   ެއއް  ފަރާތެއް  ެއ  ކޮށްފިނަމަ  ކަެމއް  ތިރީަގިއވާ  ފަރާތަކުން  މަސަްއކަތްކުރާ  ފަރާތުން  ފަރާތެއްެގ 

ކަމެްއ    ރުފިޔާއަށްވުރެ އެ  އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚުތިޔާރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ  އަދަދަކުން  ނޫން  ބޮޑު 

ަގސްތުަގިއ    -1ރަނަގޅުކުރަންދެން ދުވާލަކު ެއއްލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެިވދާނެއެވެ.  

ނުވަތަ ތެދުނޫން  ސަބަބުން  ފަރުވާކުޑަކުރުުމެގ  މަޢުލޫމާތު   ނުވަތަ  ހިސާބުތަކާއި  ފުރިހަމަނުާވ  އެކަށީެގންވާވަރަށް 

އޮތޯރިޓީން ެއއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންުގމުން ެއ މަޢުލޫމާތެއް   -2އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން، ނުަވތަ  

ވަުގ އެއްކަލަ  ފޯރުކޮށްނުދިނުން.  ވަުގތަށް  އަންާގފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  އޮތީ ފޯރުކޮށްނުދިނުން  މި  އަިއއްސަ  ތު 

.  9. )ށ(ެގ  9ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    52ވަނަ މާއްދާ ެއއީ ދޯ. ދެން    52އިނޭގ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ެއހެންވީމާ،  

އެ އެމް.އެމް.ޭއއިން ޗެކުކޮށްލާފައި ރަނަގޅުކޮށްފަިއ ދެން މި   10،  9ެއކަނި ތި ބުނާ ޮގތަށް ބަލައިލަންޖެހެނީ ދޯ.    9

  -. ސަިއޑް ހެޑިންގ، އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަން. )ހ(53މި ބަލަނީ އިނޭގތޯ. ދެން  މާއްދާ ފާސްވީ ކަމަށް  

ކަމެްއެގ   ެއ  ނުވާނަމަ  ކަނޑައަޅާފަިއ  ފިޔަވަޅެއް  ވަކި  ޚިލާފުވުމުން  ކަަމކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނުަގއި  މި 

މިލިއަ ދިހަ  ރުފިޔާއާއި  ފަސްހާސް  ފަރާތެއް  ޚިލާފުވި  ބަލައި  އަދަދަކުން  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާ  ން 

ޖޫރިމަނާކުރުން. ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ.  

ކަންތައްތަކަށް   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ރަނަގޅުވަންދެން  ޚިލާފު  ވެފަިއވާ  ހިނދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް 

އަދަދެްއ  ޢަ އިތުރުނުވާނެ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ފަސްހާސް  ަމއްޗަށް  ދުވަހެއްެގ  ކޮންމެ  ހިނާގ  މަލުކުރަންދެން 

މިހާރު   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރުފިޔާ   53ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ފަސްހާސް  ދުާވލަކަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  )ހ(ަގއި 

  52ޔަށް ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެ ކަމަށް. ެއކަމަކު މި  ޖޫރިމަނާކުރާއިރުަގިއ މީަގއި ެއބަ އޮޭވ ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމަ

ދުވާލަކަށް   އެކަމަކު  ރުފިޔާެއވެ.  މިލިއަން  އެްއ  ައދަދަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ބުނަނީ،  މި  ޑްރާފްޓުަގިއ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އަނެއް    އެއްލައްކަ ރުފިޔާ މި ޖޫރިމަނާކުރެވެނީ ކީްއވެތޯއޭ ސާފުކޮށްލަން. މިތަނުަގއި ދުވާލަކަށް ފަސްހާސް އޮވެފައި

ކީއްވެެގންތޯ އޮތީ  މި  އަދަދެއް  ބޮޑު  މާ  އެއަށްވުރެ  ރުފިޔާ  ެއއްލައްކަ  ދަށުން    -ށ(؟ )ތަނުަގއި  ާގނޫނުެގ  މި 

އެކުލަވައިލާ ަގވާއިދުތަކާއި ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އަންގާއެންުގަމކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއް ފަސްހާސް ރުފިޔާާއއި ދިހަ މިލިއަން  

ޖޫރި އަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  ފެނިއްޖެ  ރުފިޔާއާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ލިބިެގންވެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚުތިޔާރު  މަނާކުރުމުެގ 

ހިނދެއްަގއި ވެފަިއވާ ޚިލާފު ރަނަގޅުވަންދެން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަަމލުކުރަންދެން ހިނާގ ކޮންމެ 
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ނޑައެޅިދާނެެއވެ. ދޭތި ވެސް ހަމަ ެއޮގތަށް ދުވަހެއްެގ މަްއޗަށް ފަސްހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ އަދަދެްއ ކަ

ދެން   )ށ(.  ކޮށްެގން    -54)ހ(،  ާގނޫނުަގއި  މި  ފަރާތަކުން  ވަކި  ނުވުން.  ހުރަހަކަށް  އުފުލުމަށް  ދަޢުާވ  ޖިނާއީ 

ކަމުަގިއ   ކުށެއް  ޖިނާއީ  ދަށުން  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ނުވާނެ 

ިއވާ ކަމެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާތަކާއިމެދު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އިދާރީ ކަނޑައަޅާފަ 

ފިޔަވަޅެއް ކަނޑައެޅުމުެގ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުެގ ދަށުން އެ މީހެއްެގ މައްޗަށް އެ ކުށުެގ ޖިނާީއ 

ފާސްީވ   54އެހެންވީމާ، ؟ ެއވެ. ރަނަގޅު. ކޮމެންޓެއް އެބަ އޮތް ޔައުޤޫބުދަޢުވާ އުފުލުމަކަށް ިމ ާގނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަ

 .  55 -އެހެން ކަންކަން. ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން -ވަނަ ބާބު 12ކަމަށް ބަލާނީ. ދެން 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އެހެނިހެން ކަންކަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ    -)ހ(  -55  -އެހެނިހެން ކަންކަން. ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  -ވަނަ ބާބު  12އެހެނިހެން ކަންކަން.  

ކަސްޓަމަރެއްެގ   އެ  ލިޔުމުން  ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ސިއްރު  މަޢުލޫމާތުެގ  ކަސްޓަމަރުންެގ  ފަރާތުެގ  އެ  ފަރާތަކުން 

ނުވަތަ  ހުއްދައެއް   ވަކީލު  ާގނޫނީ  ފަރާތެްއެގ  އެ  ވާނަމަ  ނިޔާވެފަިއ  ކަސްޓަމަރެއް  އެ  ނުވަތަ  މެނުވީ  ލިބިެގން 

ވާރިސެްއެގ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ލިބިެގން މެނުވީ ނުވަތަ ކޯޓުެގ އަމުރެްއެގ ދަށުން މެނުީވ ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށްތަްއ  

ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ    ޔުމަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި މެނުވީތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ ާގނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ލި

ހާމަކުރަން   މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  ާގނޫނުން  މި  ނުވަތަ  މެނުވީ  ހިނދެއްަގއި  އެދިްއޖެ  ލިޔުމަކުން  ޖެނެރަލް 

ނުވަ ސީދާކޮށް  މަޢުލޫމާތެއް  ެއްއވެސް  ކަސްޓަމަރުންެގ  މެނުވީ  ހާލަތެއްަގިއ  ނުަވތަ  ކަމެްއ  ތަ  ހުއްދަކޮށްފަިއވާ 

ފަރާތަކާިއ   އެ  ކަސްޓަމަރަކާއި  ުގޅިެގން  ސަބަބަކާ  ެއއްެވސް  އަދި  ނުވާނެެއވެ.  ހާމަކޮށްެގން  ވެސް  ނުސީދާކޮށް 

ނުވާނެެއވެ.   ހާމަކޮށްެގން  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  ކަސްޓަމަރަކާ  އެ  ވީނަމަވެސް  ކެނޑުނުކަމުަގއި  ުގޅުން  ދެމެދުގައިވާ 

ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކު ވެސް އެ ފަރާތުން ހިންާގ    -ރަނަގޅު. )ށ(  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(،  55ރަނަގޅު. އެހެންވީާމ،  

ސިސްޓަމުަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްރު ހިފަހައްޓާ އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ. ރަނަގޅު. އޯކޭ. 

ޕޭމެން  -)ނ( މެނުވީ  ހާލަތްތަކުަގއި  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކުަގިއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  ޚިދުމަތްދޭ  މި  ޓް 

ބޯޑުެގ   ޑިރެކްޓަރުންެގ  މަސައްކަތްކުރި  ނުވަތަ  މަސަްއކަތްކުރަުމންދާ  އޮޕަރޭޓަރެއްަގއި  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކެއްަގއި 
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)ނ( ކިޔަމާ.  އަލުން  ކޮންސަލްޓަންޓެއް.  އޭޖެންޓެއް،  މުވަްއޒަފެްއ،  އޮފިސަރެއް،  ާގނޫނުަގިއ   -މެންބަރެއް،  މި 

ނުވަތަ ހާލަތްތަކުަގއި މެނުވީ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރެްއަގިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކުަގއި  

 މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ަމސައްކަތްކުރި ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރެއް، ބަދަލުކޮށްލަން މި ޖެހެނީ ދޯ.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މެނުވީ  ހާލަތްތަކުަގއި  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ާގނޫނުަގއި  ނުވަތަ    މި  އޮޕަރޭޓަރެްއ  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް 

ނުވަތަ  ަމސައްކަތްކުރަމުންދާ  ފަރާތެއްަގއި  ޚިދުމަތްދޭ  ބަދަލުކޮށްލަން.  ދޭތި  އެތަންކޮޅު  ފަރާތެއް.  ޚިދުމަތްދޭ 

 ތީނު. މުވަްއޒަފުން، އޭޖެންޓުން، ކޮންސަލްޓެންޓުން. މަސައްކަތްކުރި ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑު. މިއޮ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ނ(55އެހެންވީމާ،   ޕޭމެންޓް   -ެގ  މެނުވީ  ހާލަތްތަކުަގއި  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކުަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ާގނޫނުަގއި  މި 

އި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރި ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްަގއި ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރެްއގަ 

އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  އެ  އޮޑިޓަރެްއ  ނުވަތަ  ކޮންސަލްޓަންޓެއް  އޭޖެންޓެއް،  ުމަވއްޒަފެްއ،  އޮފިސަރެއް،  މެންބަރެއް، 

އެ ނުވަތަ  ނުވާނެއެވެ.  ހާމަކޮށްެގން  މަޢުލޫމާތު  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ސިއްރު  ދަށުން  އެފަދަ  )ށ(ެގ  ފަރާތަކަށް  ހެން 

ނުވާނެއެެވ.  މެދުެވރިކޮށްދީެގން  ޮގތް  ދެވޭނެ  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ދީ  މަޢުލޫމާތެއް 

ތިރީަގިއވާ ކަންތައްކުަގއި ނުވަތަ ހާލަތްތަކުަގއި    -އެހެންވީމާ، ރަނަގޅެއްނު. އޯކޭ. އެހެންވީމާ، )ނ( ރަނަގޅު. )ރ(

މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ(ަގއި. ައދި )ށ(ގައި، މާއްދާެއއް ނޫން. މާއްދާ ވާނީ )ހ( އާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން  މި 

)ށ(. މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ(ަގިއވާ ކަންތައްތަކުން ިއސްތިސްނާވާނެެއވެ. މިހާރު މިތަން ެގންދަންވީ މިޮގތަށް.  

ހާމަކު މަޢުލޫމާތު  ހާލަތްތަކުަގއި  ނުވަތަ  ކަންތައްތަކުަގއި  )ށ(ަގިއވާ  ތިރީަގިއވާ  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ރުން 

)ރ(ެގ   އިސްތިސްނާާވނެއެވެ.  ާގނޫނީޮގތުން   -1ކަންތައްތަކުން  ފަރާތްތަކަށް  ެއ  އޮޑިޓަރުން  އެކްސްޓަރނަލް 

އަދާކުރުުމަގިއ،   މަސްޢޫލިްއޔަތުތައް  ނަންބަރު    -2ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ާގނޫނު  ނުވަތަ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ    81/6މި 

ެގ ދަށުން ޮއތޯރިޓީެގ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ައދާކުރުމުަގއި އެ ފަރާތުން  1981ރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަ

ހުށަހެޅުމަށް އެންުގމުން،   މަނީ ލޯންޑްރިންގ    -3މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ހުއްޓުވުަމށާއި،  ކޮރަޕްޝަން 
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އިދި  ހޯދައިދިނުމާ  ފައިސާ  ހަރަކާތްތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް  ދަށުން  އާިއ،  ަގާވއިދުތަކުެގ  ާގނޫނުތަކާއި  ުގޅޭ  ެއކަމާ  ކޮޅަށް 

ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކާއި ކަސްޓަމަރަކާ ދެމެދު ހިނާގފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ    -4ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ެއޅޭ ފިޔަވަޅުތައް،  

ޕޭމެ ުގޅިެގން  މުޢާމަލާތަކާއި  އެފަދަ  މައްސަލައެްއަގިއ  ހިނަގމުންދާ  ޝަރީޢަތުަގއި  ޚިދުމަތްދޭ  ުގޅޭޮގތުން  ންޓް 

މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ނުވަތަ  ބައެްއ  ބެހޭ  ުމޢާމަލާތަކާއި  ޓަކައި  ސާބިތުކުރުމަށް  ޙައްޤެއް  ލިބިދޭންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް 

ަގވާއިދަކުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ކަމަކާިއ، ހާލަތްތަކުަގއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން. )ރ(ެގ   -5ހާމަކުރުން.   އޮތޯރިޓީން 

އޮތޯރި  -5 ދޯ. އޮތޯރިޓީން،  އިންނަންވާނެ  އެތާ  ކޮމާއެްއ  ޖަހާފައި  އޮތޯރިޓީން  އޮތޯރިޓީެގ.  ނެތެއްނޫންތޯ.  ޓީން 

ހާލަތްތައް.   އިސްތިސްނާވާ  މި  ހާމަކުރުން.  ަމޢުލޫމާތު  ހާލަތްތަކުަގއި  ކަމަކާ  އެހެން  ކަނޑައަޅާ  ަގާވއިދަކުން 

ވަނަ މާއްދާ   55ވީ ދޯ. އެހެންވީމާ،  ެއއްކޮށް ފާސް   55އެހެންވީމާ، ރަނަގޅެއްނު. އެހެންވީމާ، )ކ(. އެހެންވީމާ،  

ދެން   މަޢުލޫމާތާއި،    -65ފާސްވެއްޖެ.  ޭއަގއިާވ  އޮތުާމިއ،  އޮންނަ  ޓްރާންސްފަރއެއް  ފަންޑް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހެކި. 

ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރުެގ ވަުގތާއި ސިސްޓަމަކަށް އެ ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރ އެންޓަރ ކުރެވުނުކަމާިއ، އެ ޓްރާންސްފަރ  

ތަންފީޛު އަދި އޯޑަރ  ތަންފީޛުކުރުމާއި  ަގބޫލުކުރުާމިއ،  އިންސްޓްރަކްޝަންދިނުމާއި،  ޕޭމެންޓް  އަދި  ކުރެވުނުކަން 

އެީއ   ފެންނަން އޮންނަ ވަސީލަތަކުން  ޮގތެްއަގއި  ދާއިމީ  ލިޔުމުން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް  ބެހޭޮގތުން  ސެޓްލްކުރުމާއި 

އިދާރީ ނުވަތަ ޖިނާއީ މަްއސަލަތަކުަގއި ސިސްޓަމެްއެގ    އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ އޮޕްޓިކަލްކޮށް ނަމަވެސް މަދަނީ ނުވަތަ

ބައިވެރިޔަކު ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރަކު ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހެކީެގ ޮގތުަގިއ  

ޕްރި ލިޔުެމއްެގ  ބެހެއްޓިފަިއވާ  އޮޕްޓިކަލްކޮށް  ނުވަތަ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އަދި  ހެކި  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކުރެވިފައިާވ  ންޓް 

 ހެއްކެްއެގ ޮގތުަގއި ހުށަހެޅިދާނެ އެްއޗެހި. ؟ ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ިމއީ ހެކި. ހެއްކަކީ ކޯޗެއް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޭއަގ އޮތުމާއި،  އޮންނަ  ޓްރާންސްފަރ  ފަންޑް  އިލެކްޓްރިކް  މިއިނީ  ފުރަތަމަ  ޓްރާންސްފަރ މިހާރު  ަމޢުލޫމާތާއި  ިއވާ 

އޯޑަރު  ޓްރާންސްފަރ  އެ  ކުރެވުނުކަމާިއ،  އެންޓަރ  އޯޑަރު  ޓްރާންސްފަރ  އެ  ސިސްޓަމަކަށް  ަވުގތާއި،  އޯޑަރުެގ 

އަދި  ތަންފީޛުކުރުމާިއ،  ަގބޫލުކުރުމާިއ،  އިންސްޓްރަކްޝަންދިނުމާއި  ޕޭމެންޓް  އަދި  ތަންފީޛުކުރެވުނުކަން 

ޔެކިޔުން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ދާއިމީ ޮގތެއްަގއި ފެންނަން ހުންނަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ ސެޓްލްކުރުމާއި ބެހޭޮގތުން ލި

ޮގތުަގިއ   ހެކީެގ  އޮޕަރޭޓަރަކު،  ސިސްޓަމްަގއި  ޓްރާންސްފަރ  އިޖުރާއަތް  ނުވަތަ  މަދަނީ  ނަމަެވސް  އޮޕްޓިކަލް 

ވޭ ިމއަކުން. މިހާރު އެކަމަކު އެހެނެއް  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިހާރު ހެކީެގ ޮގތުަގއި ިމ ެއއްޗެހި ހުށަހެޅޭކަން ދޭހަެއއްނު

ނޫނޭ މީަގއި ބުނަނީ. މިހާރު މީަގއި ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރއެއް އޮންނަ އޮތުން.  
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އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރއެއް މީހަކު ކޮށްފައި އޮތީ ފެންނަން. އެހެންވީމާ، އެ. އެހެނެއް ނޫން މީަގއި  

ނަނީ. އެހެން ބުނަން މި އުޅެނީ. ބުނެވޭތޯ އުޅެނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެނެގން އޮންނަން ޖެހޭނެ. އިލެކްޓްރޯނިކް ބު

ޓްރާންސްފަރއެއްކަން އެނެގން އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫން. އެއަށް ބަދަލުކުރަންވީ. މިހާރު ފުރަތަމަ  

ޓްރާންސްފަރއެއް އިލެކްޓްރޯނިކް  އެނޭގ    ކަމަކީ  އެބަ  އިޝާރާތްކޮށްފައިކަން  އޮންނަކަން.  އެނެގން  ހަދައިފިކަން 

ޓްރާންސްފަރއެްއ   އިލެކްޓްރޯނިކް  ފުރަތަމަ  އިންނާނެ.  މިކަން  މީހުން  ޖެހޭއިރުަގއި  މައްސަލަ  ާގނޫނީ  މި  ކިޔާލީމާ. 

ޭއަގިއވާ މަޢުލޫމާތާއި ޓްރާންސް ީމަގއި މި އޮތީ  ފަރ އޯޑަރުެގ ވަުގތާިއ  މީހަކު ހެދީ. އެކަން ފެންނަން އޮތީ. ދެން 

؟ ސިސްޓަމަކަށް، )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ ޓްރާންސްފަރއެއް ހެދިކަން ފެންނަން އޮތުމާއި، އެހެންނު އޮންނަން ޖެހޭނީ

 އެ ޓްރާންސްފަރއެއް ހެދިކަން ފެންނަން އޮތުމާއި، 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނޭގ.   ޖެހޭނީ  ފަށަން  އަލުން  ޭއަގިއާވ  އަނެއްކާ  އޮތުމާއި،  ޮއންނަ  ޓްރާންސްފަރިންގ  ފަންޑްސް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ކުރެވުނުކަމާއި،   އެންޓަރ  އޯޑަރު  ޓްރާންސްފަރ  އެ  ަވުގތާިއ، ސިސްޓަަމކަށް  އޯޑަރުެގ  ޓްރާންސްފަރ  މަޢުލޫމާތާއި، 

ޕޭ  އަދި  ތަންފީޛުކުރެވުނުކަމާއި  އޯޑަރު  ަގބޫލުކުރުމާއި،  ޓްރާންސްފަރ  އިންސްޓްރަކްޝަންދިނުމާއި،  މެންޓް 

އޮންނަ   ފެންނަން  ޮގތެއްަގއި  ދާއިމީ  ވެސް  އެނޫން  ނުަވތަ  ލިޔުމުން  ބެހޭޮގތުން  ސެޓްލްކުރުމާ  ތަންފީޛުކުރުމާއި، 

ތަކުަގއި  ވަސީލަތަކުން ެއއީ އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ އޮޕްޓިކަލް ނަމަވެސް މަދަނީ ނުވަތަ އިދާރީ ނުވަތަ ޖިނާޢީ މައްސަލަ

ސިސްޓަމެއްެގ ބައިވެރިޔަކު ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރަކު ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން 

ޕްރިންޓް  ލިޔުމެްއެގ  ބެހެއްޓިފައިވާ  އޮޕްޓިކަލްކޮށް  ނުވަތަ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އަދި  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ 

ހު  ެވސް  ހެކި  ރަކުރެވިފަިއވާ  މިހާރު  ޯއކޭ.  ؟ )ނަގޅުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ލުކޮށްލާ!  ބަދައެހެން  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

އެހެންވީމާ،   ވިޔަސް.  އޮޕްޓިކަލް  ނުވަތަ  ބެލީ.    56އިލެކްޓްރޯނިކް  މި  ކަމަށް  ފާސްީވ  މާއްދާ  އެހެން   -57ވަނަ 

ލާފު ޢަމަލެއް ކުރާ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއްެވސް ފަރާތަކުން މި ާގނޫނާ ޚި

ަގބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ފަރާތެްއެގ ސިސްޓަމުތަކާއި، ފޮތްތަކާިއ، ލިޔެކިޔުންތަކާިއ، އެކައުންޓުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ  

ންތަކާިއ،  އެ ފަރާތެއްެގ ިވޔަފާރި ހިންާގ ތަނަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްެގ ސިސްޓަމުތަކާއި، ފޮތްތަކާއި، ކިޔެކިޔު

އެހީތެރިކަން   ސަރވިސްެގ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އޮތޯރިޓީއަށް  ހޯދުމުަގއި  އޮތޯރިޓީއަށް  އެކައުންޓްތައް 
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ޮއތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދީ   -58ވަނަ މާއްދާ ފާސްވީ ކަމަށް ބަލަނީ.    57ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އޯކޭ. ެއހެންވީމާ،  

 އިދާރާތަްއ ބައިވެރިވުމަށް އެންުގމުެގ ބާރު. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ  ނުވަތަ ހުއްދަ ދީ ބަލަހައްޓާ އިދާރާެއއްެގ ނުވަތަ

ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ނުވަތަ ިމ ާގނޫނުެގ ަމުގސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ފަށާ 

ބަ އިދާރާތަކެއް  ނުވަތަ  އިދާރާިއން  މާލީ  މަޝްރޫޢުތަކުަގއި  ެގންދާ  ކުރިއަށް  ބާރު ނުވަތަ  އެންުގމުެގ  އިވެރިވުމަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ިމފަދަ އެންުގމެއް އޮތޯރިޓީއަށް އަންަގއިފިނަމަ، އޮތޯރިޓީން ައންާގ ޮގތެއްެގ މަތިން ެއ  

ރަނަގޅު ބަިއވެރިވާންވާނެެއވެ.  އިދާރާތަކުން  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  އެ  ފާސްީވ    58އެހެންވީމާ،  ؟ މަޝްރޫޢެއްަގއި 

ބަލަ ަވކި ސިސްޓަމެްއ    -59އިސްތިސްނާ ދިނުން.    -59ފާސްވީ.    58ނީ އިނޭގ.  ކަމަށް  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  ަވކި 

ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްެގ ސިސްޓަމުތައް ހިންާގ އޮޕަރޭޓަރުން ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ވަކި 

ާގނޫނުެގ މި  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތެއްދޭ  ޕޭމެންޓް  މުޅި   ބާވަތެްއެގ  ނުވަތަ  މާއްދާތަކަކަށް  ނުވަތަ  މާއްދާއަކަށް  ވަކި 

ނުވަތަ ދާއިމީ ޮގތަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ޮގތަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ިމޮގތަށް   ާގނޫނަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް

 ކަނޑައެޅުުމަގއި އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ވަކި ޝަރުތުތަކާއެކު ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ މުޅިން މިޮގތަށް އޮންނާކަށް އިނޭގތޯ. އެއީ ީމަގއި އެބަ އިނދޭ ަވކި މާއްދާތަކަކުން ކަނޑައެޅޭ  

ވަކި ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ވަކި ުމއްދަތަކަށް އިސްތިސްނާކޮށް، މުޅި ާގނޫނުން ނުކުރާކަށް ނޭނޭގނެ. ަވކި ފަރާތެއް،  

ބާވަތެްއެގ ސިސްޓަެމއް ހިންާގ އޮޕަރޭޓަރުން ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެްއެގ ޕޭމެންޓް 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން، އެ ފަރާތްތަކުން. މި ާގނޫނުެގ ަވކި މާްއދާއަކަށް އެހެން ޖެހިދާނެ. ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް،  

ކި މާއްދާއަކަށް، ެއ ތަންކޮޅު ކަނޑާ. "މުޅި ާގނޫނު" ކަނޑާލާ. "މުޅި ާގނޫނު" ކަނޑާލާފައި އަދި "ދާއިީމ  އެހެން. ވަ

ޮގތަށް" ވެސް ކަނޑާލާ. ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަކި މާއްދާއަކަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭނެކަން. އެ މީހުންނަށް ފުދޭނެ  

 ކަނޑާލާ. "މުޅި ާގނޫނު" ކަނޑާލާފަިއ "ދާއިމީ ވެސް" ކަނޑާލާ.  އެވަރުން، ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުމިއްޔާ. އެ ދެ ބައި

ވަކި ުމއްދަތަކަށް ކަނޑަެއޅޭ ވަކި ުމއްދަތަކަށް ވަކި ާމއްދާތަކަށް. އަދިވެސް އަޅުަގނޑު މި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެހެން 

މަލުކުރާ ބައި ދޫކޮށްލީ. ވަކި  ޕޮއިންޓެއް ވެސް ދައްކަފާނަން. މީތި މުޅިން އެއްކޮށް ރީޑްރާފްޓްކުރަން. މުޅި ާގނޫނަށް ޢަ

މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ މާއްދާތަކަކަށް، ޯއކޭ. ކަނޑައެޅޭ ަވކި މުއްދަތަކަށް ަވކި ޝަރުތުތަކަކާެއކު. މިހާރު އެ މީހުންނަށް  

 ހުއްދަ އޮތީ ޝަރުތެއް ކަނޑަައޅާފައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަކި، ޢަމަލުނުކުރުން ނިމުނީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން.

ޢަމަލުކުރަންޏާ   މާއްދާއަށް  މި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބާއްވާ.  އެހެން  "ކަނޑައެޅިދާނޭ"  މާއްދާ.  ތި  ދައްކަބަލަ  މިހާރު 

 ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެެއވެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުނުކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ވަކި  މި ވާޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް މި ފުރުޞަތު މި ދެނީ އެ މީހުން

ޝަރުތެއް ވެސް އޮންނަން ާވނެ. ވަކި މުއްދަތެއް އޮންނަން ވާނެ. ަވކި މާއްދާެއއް ވެސް ޮއންނަން ވާނެ. އެ ނިމުނީ. 

 އަދި ޭއެގ މާނައަކީ ެއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެއެކޭ ވެސް ނޫން. ކުރަންޏާ ހަދަން ޖެހޭނެއޭ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ވަކި ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެްއެގ ސިސްޓަމުތައް ހިންާގ އޮޕަރޭޓަރުން ނުވަތަ    -59

ވަކި  ާގނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ބާވަތެްއެގ  ވަކި  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  ވަކި  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް 

މު ވަކި  ާމއްދާތަކަކަން  ނުވަތަ  ޮގތަށް  މާއްދާއަކަށް  ޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭ  ޝަރުތުތަކާއެކު  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  އްދަތަކަށް 

އެހެންވީމަ   އާނ!  އޯކޭ.  ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ.  ޮގތަށް.    59އޮތޯރިޓީން  މި  ފާސްވެއްޖެ  މާއްދާ  ޗެކްތަކުެގ    -60ވަނަ 

ބޭންކަކަށް   ނިސްބަތްވާ  ޗެކެއް  އެ  ލިބިަގތުމަށްޓަކައި  ފަިއސާއެއް  ޗެކަކަށް  މުހިންމު ސިފަތައް  ކްލިއަރިންގ.  ޗެކުެގ 

މިޮގތުން   ދާނެއެވެ.  ހުށަހެޅި  ކްލިއަރިންގއަށް  ވެސް  ޗެކެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ  އަސްލު  ޗެކުެގ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ 

ދިޔައީ   ެއ  )ށ(.  ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީން  ސިފަތައް  މުހިންމު  ހިމަނަންވާނެ  އެއީ.  60ޗެކެއްަގއި  )ހ(  ެގ 

ޮގތުަގއި    -)ށ( ހުށަހެޅުން،  ހެކީެގ  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ޗެކެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ބޭނުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޅުމުެގ  ކޯޓަށް 

ލިބުމަށްޓަކަިއ އެ ޗެކެއް ނިސްބަތްާވ   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޗެކަކަށް ފައިސާ  މި އިނީ )ހ(ަގއި.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

އަސް ޗެކުެގ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ސިފަތައް  މުހިންމު  ޗެކުެގ  ވެސް ބޭންކަކަށް  ޗެކެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ  ލު 

އޮތޯރިޓީއިން   ސިފަތައް  މުހިންމު  ހިމަނަންވާނެ  ޗެކެްއަގިއ  ިމޮގތުން  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކްލިއަރިންގއަށް 

ޮގތުަގއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުެގ   -ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. )ށ(. ސްކޭން ޗެކެއް. މިހާރު ކުރެޭވނު އެޮގތަށް. )ށ( ހެކީެގ 

އި އިލެކްޓްރޯނިކް ޗެކެއް ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހެޅުން ބަލަންވާނީ އެ ޗެކެއްެގ އަސްލު ހުށަހެޅުމާ އެއްފަދަ ބޭނުމަށްޓަކަ

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް    -ހުށަހެޅުމެއްކަމުަގެއވެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ށ( ޮގތުަގއި  ހެކީެގ 

ބަލަ ހުށަހެޅުން  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ހުށަހެޅުމެއްކަމުަގެއވެ.  ޗެކެއް  އެްއފަދަ  ހުށަހެޅުމާއި  އަސްލު  ޗެކެްއެގ  އެ  ވާނީ  ން 
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މި މާއްދާެގ )ހ(ަގިއވާ ޮގތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ޗެކެއް ހުށަހެޅުމުން އެ ޗެކަށް ފަިއސާ ދޫކުރުމުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި   -)ނ(

ވާނީ ސައްޙަ ހުށަހެޅުމެއްެގ ޮގތުަގެއވެ. އެހެންވީމާ، ަގއި ނެތެއްނު އިތުރު.  60ރަނަގޅެއްނު.    އެ ހުށަހެޅުން ބަލަން 

މި ާގނޫނަން   -ެގ )ހ(61  -ވަނަ މާއްދާ ފާސްވީ. ދެމިެގންދާ ކަންތައްތަކާއި އިންތިާގލީ ާމއްދާތައް  60އެހެންވީމާ،  

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ސިސްޓަމެއް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ފަރާތަކުން މި  

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ކުރެވިދާނެެއވެ.    6ާގނޫނަން  އޮޕަރޭޓް  ސިސްޓަމެްއ  ޚިދުމަތްދީ  އެ  ވަންދެން  ދުވަސް  މަސް 

)ށ( ރަނަގޅެއްނު.  އެހެންވީަމ،  އެއްވެސް    -)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މުއްދަތަށްފަހު  ބަޔާންކުރާ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި 

ފަށާތާ  ފަރާތަކުން ޚިދުމަތްދީ ސިސްޓަމެއް އޮޕަރޭޓުކުރަން   މަސް ދުވަހުެގ   3ބޭނުންނަމަ މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ދަށުން ލައިސަންސަާގމި  ތެރޭަގިއ   ހުށަހަޅަންވާނެއެ   ށްނޫނުެގ  ހުްއދައަށް އެދި  މި   -ެވ. ރަނަގޅެއްނު. )ނ(ނުވަތަ 

 ލައިސަންސް ނުވަތަ  މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް

ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއެމި    ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީން  ވެ.  މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

)ރ( ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ާގމި    -އޯކޭ.  ލިބިެގން  ލައިސަންސެްއ  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ނޫނަށް 

ވަނަ    21  ނޫނުެގާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން މި  ާގޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަކީ މި    މަނީ ރެމިޓެންސްެގ

 3ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހުއްދައަށް އެދި އަލަށް ފަށަންޏާ  )؟ ށ(ތަ؟ )ނ(ތަ) ؟ ، )ށ( ދޯ އެއީދަށުން  މާއްދާެގ )ށ(

ލިބެނީ.   އެ  މި  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )މަސް  ޕާކް  61އެހެންވީމާ،  އިހަށް  މާއްދާ  ސާފުކޮށްލަން   ވަނަ  މި  ކޮށްލާނީ 

؟ ނީމަްއސަލަ އުޅެ  އިދެން ކޯޗެއް މީަގ؟ )ނ(  .)ށ(  ،ހ( ) ؟ވަނަ މާއްދާ އެއްކޮށްތަ  61އެހެންވީމާ،  އޯކޭ.  އިނޭގ.  

)ހ(  61އެހެންވީމާ،   މާްއދާެގ  )ރ(  ،)ށ(  ،ވަނަ  ދެން  ބަލަނީ.  މި  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ނޫނަށް ާގ  މި  -)ނ( 

ރެމިޓެންސްެގ   މަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ލިބިެގން  ލަިއސަންސެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން 

  ގެ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  21  ނޫނުެގާގޚުން ފެށިެގން މި  ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީ ާގ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަކީ މި

ޕޭމެ ޚިދުމަތްދަށުން  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ންޓް  ޚިދުމަތް  ރެމިޓެންސްެގ  މަނީ  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް   ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

މިހާރު އެ ވެ.  ނޫނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ ާގބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުން މި    ކަމުަގއިފަރާތްތަކެއް  

ދިނީ  ލައިސަންސް  އެހެންވީމަމީހުންނަށް  ާގނޫނުަގއި    ،  މި  ލިބިފައި  ލައިސަންސް  މީހުންނަށް  ހުރިހާ  މި  އެ  ބުނާ 

އެބަ ފުރިހަމަކުރަން  މީހުން  އެ  )  ކަމެއް  ކޮށްލީ   61އެހެންވީމާ،  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޖެހޭ.  ޕާކް  މާއްދާ  އެ   ވަނަ 

އަހަރީ ފީއެއް ނުވަތަ ލައިސަންސް ފީއެްއ    -އް. )ހ(އަދި އެހެނިހެން ޗާޖުތަފީ    -62.  62. ދެން  ކްލިއަރކޮށްލަން

ޕޭމެ ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރުންނަށް  ދެއްކުމަށް  ފީއެއް  ހުއްދަިއެގ  ފަރާތްތަކަށް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތްދޭ   ން އޮތޯރިޓީންޓް 

)ށ(އެންިގދާނެއެ  ޯއކޭ.  ސިސްޓަމު  -ވެ.  ހިންާގ  ނުވައޮތޯރިޓީން  ޚިދުމަތްތަކަށް  ދޭ  ދޭ  ތަކުން  އޮތޯރިޓީން  ތަ 
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  މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެ   މި  -ވެ. )ނ(ޚިދުމަތްތަކަށް ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނެިގދާނެއެ 

ވަނަ މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ.    62ވެ. އެހެންވީމާ،  އާއި ޗާޖު ޢާންމުކުރަންވާނެއެ   މަތިން އޮތޯރިޓީން ނެުގމަށް ނިންމާ ފީ

އިސްކަންދިނު ޤާނޫނަށް  އެހެން  ާގމި    -63ން.  މި  މާއްދާއަކާ  ެއްއވެސް  ާމއްދާއަކާ  ގާ ނޫނުެގ  ނޫނެއްަގއިވާ 

މި އިސްކަންދޭންވާނީ  މާއްދާއަށެާގ  ތަޢާރުޟްވާނަމަ  އެހެންވީމާ،  ނޫނުަގިއވާ  ބަލަނީ.    63ވެ.  ކަމަށް  ފާސްވި  ެވސް 

ހިންުގން  -64 ހަދައި  )ހ(ަގާވއިދު  ދަށުން  ނޫނު ާގމި    -.   ހިންާގނީ  ހަދައި  ވާއިދުތައްގަ   އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭެގ 

)ށ(އޮތޯރިޓީން އޮތޯރިޓީން  ާގމި    -ނެވެ.  ހިންުގމަށްޓަކައި  ތަންފީޛުކޮށް  ، ކާއިަގިއޑްލައިންތަ  ،ަގވާއިދުތަކާއިނޫނު 

ވަނަ މާއްދާ    64  ،. ރަނަގޅެއްނު. އެހެންވީމާއެންުގންތަްއ އަދި ސަރކިއުލަރތައް ނެރެވިދާނެެއވެ، ކާއި އިރުޝާދުތަ

ކޮށް،  ޤުނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި  ާގމި    -65.  ފެށުން ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށްފާސްވީ.  

  -65ވެ.  ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިެގންނެ  މަސް  4ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

ފަށާާގމި   ޢަމަލުކުރަން  މި  ނޫނަށް  ތަޞްދީާގނީ  ފާސްވެ  ޝާއިޢުކުރާ  ޤުނޫނު  ެގޒެޓުަގއި  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  ކޮށް، 

ފެށިެގން   ތާރީޚު  މަސް  4ތާރީޚުން  ހަމަވާ  އެހެންދުވަސް  ފެށިެގންނޭ    ނުަގެއވެ.  ތާރީޚުން  އޮންނަންާވނީ. 

ވަނަ   65އެހެންވީމާ،  ފަހު(  ވަުގތުކޮޅަކަށް. )އެހެންވީމާ، މައްސަލަެއއް ނެތެއްނުވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )އެއްނު.  ނުޖެހޭނެ

މާނަކުރުން ފާސްވެއްޖެ.  ލަފުާގމި    -66  ،މާއްދާ  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއް  ބޭނުންކޮށްފައިވާނޫނުަގއި  ޮގތުން    ޒެއް 

ލަފު ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހާ  މާނަެއއް  އެހެން  ދީފައިކަނޑައެޅިެގން  އެ    އެ  ޒުތަކަށް  ވަނީ 

ނޫނު ާގވަނީ،    ކަމަށް ބުނެފައި އެ  ންއޮތޯރިޓީ  -ވެ. )ހ(ވާ މާނަކުރުމެއެ   ޒުތަކަށް ތިރީަގއި ދީފައިޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު

އޮތޯރިޓީެގ  81/6ނަންބަރު   މަނިޓަރީ  މަނިޓަރީ  ގާ   މޯލްޑިވްސް  މޯލްޑިވްސް  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

)ށ( އޮތޯރިޓީއަށެ  ރަނަގޅު.  ބުނެފަ  -ވެ.  ކަމަށް  އެ ބޭންކު  ނަންބަރު  ާގވަނީ،    އި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2010/24ނޫނު 

 ؟ދީފައިވާ މާނަިއަގެއވެ. ރަނަގޅުތަ ޝަރީފް ނޫނުގައި ބޭންކަށްާގބޭންކިންގއާބެހޭ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ދެން ޯގހެއް ނެތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޗެކް އިމޭޖް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ސަލާމަތީޮގތުން މަދުވެެގން    -ޯގހެއް ނެތް. އާނ އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު. )ނ(

މޫނުމަތި  ޗެކެްއެގ  އެްއޮގތަށްވާ  މިންަގނޑުތަކާ  އެ  ކަނޑައަޅާފަިއާވނަމަ  އޮތޯރިޓީން  މިންަގނޑެއް  ވަކި  ހުންނަންޖެހޭ 
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އިމޭޖަކަ ޑިޖިޓަލް  ދައްކުވައިދޭ  ނުފުށް  އެ އަދި  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ކޮލެޓްރަލް  އެހެންނު.  ރަނަގޅު،  ށެވެ. 

ކްރެޑިޓް ސެކުއަރ ކުރުމަށް ޓަކައި ދީފަިއވާ އެ ކޮލެޓްރަލްއެްއ ބަލައިަގންނަ ފަރާތަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ެއސެޓަކަށް ނުވަތަ  

ބަލަ ނީ ކޮލެޓްރަލްއަށް. )ރ(.  ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ދޭ ޔަޤީންކަމަކަށެވެ. ރަނަގޅު. ޕަރސަނަލް ެގރެންޓީ ވެސް އެ 

)ރ( ދެންމެ އެ ދިޔައީ ދޯ. ެއހެންވީމާ، ރަނަގޅެންނު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާނ! ރަނަގޅު. ދެން އެޮގތަށް ބާއްވާފައި  

އަދި ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ އެ ކްރެޑިޓްތޯ ނޫނީ ކްރެޑިޓްތޯ ބަލަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންނަމަވެސް، އޭތި 

ޅެއް ބޮޑަށް ސާފުކޮށްލާފަ. )ބ(. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާނ! އެންމެ ރަނަގޅު. ދެން )ރ( އެޮގތަށް ބާއްވާ.  އަދި ތަންކޮ

)ބ( ސާފުކޮށްލަން.  ބޮޑަށް  އަދި  އޭތި  ޮގތުން  އިދާރީ  އަދި  ދެން  ބާއްވާފައި  ކަމަށް    -)ރ(  ޗެކް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

މާތު ޗެކް އިމޭޖު ނުވަތަ މި ދެ ބާވަތުެގ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ  ބުނެފައި އެ ވަނީ ޗެކުެގ މުހިންމު ސިފަތައް ހިމެނޭ މަޢުލޫ

އަދި  ލިޔެވޭނީ  ޗެކުަގއި  ޖެނެރޭޓްކުރެވޭނީ،  ޗެކު  މި  ލިޔެވޭނީ،  ޗެކުަގިއ  ޖެނެރޭޓުކުރެވޭނީ  ޗެކު  މި  ޗެކަކަށެވެ. 

ކަމަށް   ހުންނަންޖެހޭ  މަދުެވެގން  ޗެކެއްަގއި  އެފަދަ  އަދި  ސިސްޓަމެއްަގއި  ރަްއކާތެރި  އޮތޯރިޓީން ސޮއިކުރެވޭނީ 

އިލެކްޓްރޯނިކް    -ކަނޑައަޅާ ސަލާމަތީ ސިފަތަްއ ހިމެނޭޮގތަށެވެ. ރަނަގޅެންނު. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާނ! އޯކޭ. )ޅ(

ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރ ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް ކުރާ އަމުރެްއ  

ުގޅިެގ ހުއްދައަކާ  ދޭ  މެދުވެރިކޮށް  ނުވަތަ  ވަސީލަތެްއ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެކައުންޓެްއ  ފަރާތުެގ  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ން 

ޮގތުެގ މަތިން ޕޮއިންޓް   މި ވަސީލަތްތަކަށް ޙުދޫދު ނުވާ  ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ޑެބިޓްކުރުމަށެވެ. މީެގތެރޭަގއި ހަމަެއކަނި 

)ޭއ.ޓީ.އެމް(، ޓެލަމެޝިން،  އޮޓޮމޭޓެޑް  )ޕީ.އޯ.ެއސް(،  ސޭވް  ކާޑު   އޮފް  އަދި  އިންޓަރނެޓް  ފޯނު،  މޮބައިލް 

ހިމެނޭޮގތުންނެވެ. ރަނަގޅު. )ކ( ހަދާ ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް  ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓުރޫމަންޓުތަްއ   -މެދުވެރިކޮށް 

ެއއްފަދަ  ހިއްސާތަކަކާ  ކުންފުނިތަކުަގއިވާ  ހިއްސާ،  ކުންފުނިތަކުެގ  ބިދޭސީ  އަދި  ދޭސީ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް 

ޑެޓް   އެހެން އެހެނިހެން  ބަދަލުކުރެވޭ  އަނެކަކަށް  ކިބައިން  ެއކަކުެގ  މާކެޓުަގއި  ކެޕިޓަލް  ބޮންޑު  ސެކިއުރިޓީސް 

އިންސްޓުރޫމަންޓް އަދި ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްެގން ނުވަތަ ަގނެެގން ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްެގން އެފަދަ ހިއްސާެއއް ނުވަތަ  

ޙައް ލިބިަގތުުމެގ  ސެކިއުރިޓީސްއެއް  ނުވަތަ  ލިއްބައިދޭ، ބޮންޑު  ޙައްޤު  ލިބިަގތުމުެގ  ފައިސާ  ނުވަތަ  ލިްއބައިދޭ  ޤު 

އިންސްޓްރޫމަންޓުތަކެއް  ޕޭމެންޓް  މީެގތެރޭަގއި  ސެކިއުރިޓީސްތަކަށެވެ.  އެހެނިހެން  ޑީލްކުރާ  އާއްުމޮގތެްއަގިއ 

މާކެޓް   މަނީ  އަންޑަރޓޭކިންގާއއި،  އިންެވސްޓްމަންޓް  ކަލެކްޓިވް  އެހެންނަމަވެސް،  ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

އިންސްޓްރޫމަންޓުތަކާިއ އަދި އިސްެވ ބުނެވިދިޔަ ބާވަތަކާ ުގޅޭޮގތުން އުފުލޭ ޙައްޤުތައް ހިމެނޭނެއެވެ. ރަނަގޅު ދޯ.  

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޯއކޭ އެފަދަ އެހެން ސެކިއުރިޓީސްއާއި ބޮންޑު. އެހެން މީަގއި މި އޮތީ ވެސް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ރިޓީސް ބޮންޑު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެތާ ކޮާމއެްއ އިންނަންވީ. މި މީހުން މި އިނީ  އޯކޭ. އެީއ ހަމަ އެކަްއޗެކޭ ސެކިއު
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ކޮމާ ޖަހާފަ. އެއީ ކޮމާެއއް ނޫނީ ސެކިއުރިޓީސްއާއި ބޮންޑު ވެސް ލެވިދާނެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ސެކިއުރިޓީސްއާއި  

 ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ މީހަކު ނުވަތަ އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ  -ބޮންޑު އެހެން ޖަހާ. އެހެންީވމާ، )ކ(. )އ(

ާގނޫނީ ޝަޚްސަކު އިފްލާސްކުރުމަށް ނުވަތަ ާގނޫނީ ޝަޚްސެއް ރީޮއަގނައިޒްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނުވަތަ އެހެން 

ޓްރާންސްފަރކުރުން ފައިސާ  ތެރޭަގއި  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  މިފަދަ  ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ.  ބަޔާންކުރާ  ާގނޫނުތަކުަގއި   ޤައުމެްއެގ 

އަދި   ހިމެނެއެވެ.  ފިޔަވަޅުއެޅުން  ހަނިކުރުމުެގޮގތުން  ނުަވތަ  ހުއްޓުވުން  ވަުގތީޮގތުން  މުޢާމަލާތްތައް  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގއާބެހޭ ާގނޫނު ެއްއޮގތްާވ    2010/24އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާެގ ތެރޭަގއި ާގނޫނު ނަންބަރު  

ސްކުރުމުެގ ޮގތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ބޭންކުތައް އިފްލާސްކުރުުމެގ  ޮގތުެގ މަތީން ބޭންކުތަކަށް އިފްލާ

ޮގތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން ވެސް ހިމެނޭ. އޭތި ސާފުކޮށްލަން. ރީއޮަގނަިއޒްކުރުން ސާފުކޮށްލަން. ނޫން، އެ މީހުން އެ 

ހުން ބުނާ އެއްޗެއް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ބުނާ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފައި ދެން ރިމޫވްކޮށްލަން. ނޫން، ދެން އެ މީ 

)ވ( ނިންމާނީ.  ރައުސްމާލުެގ    -ވަކިޮގތެއް  ޝަޚުސެްއެގ  ާގނޫނީ  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޙިއްސާދާރެއް  މޭޖަރ 

ނުވަތަ ވޯޓުދިނުމުެގ ޙައްޤުެގ މަދުވެެގން ދިހަ އިންސައްތަ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް އޮންނަ ފަރާތެއް ނުވަތަ މިނޫން 

ފަރާތަކަށެވެ. އެހެ އޮންނަ  ބާރު  މައްޗަށް  ޝަޚުސެްއެގ  އެ  ަގބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއި  އޮތޯރިޓީއަށް  ވެސް  ޮގތަކުން  ން 

ެއއް..   މައްސަލަ  އޮންނަންޏާ  ބާރު  އެ  ނެތަސް  ހިއްސާ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މުޅިއަކު...  ތީަގިއ  އަދި  އެހެންވީމާ، 

މޯ އޮފް  ބޭންކު  މިސާލަކަށް  އެތަްއ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހމިހާރު  އަތޮޅުތަކުެގ  ހިްއސާހުރި  ތަނުެގ  އެ  އިނޭގ.  ލްޑިްވސް 

ބައިވަރު ހިއްސާތަކެއް ކުރީަގިއ ަގނެފަ. ދެން މިހާރު ނޭނޭގ ޮގތެއް. ދެން މި ހިއްސާތަްއ ރެޕްރެޒެންޓުކުރަން ބޯޑަށް 

ންމެހެން ނުޖެހޭ  މި ދަނީ ނޫނިއްޔާ ޝެއަރހޯލްޑަރސް މީޓިންގއަށް މި ދަނީ މިނިސްޓްރީެގ މުވައްޒަފެއް. އޭނައަކީ ކޮ

އޭނަެގ އަިމއްލަ ހިއްސާެއއް ޮއންނާކަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މައްސަލައެއް ނެތެއްނު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ފަރާތެއް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ނެޓިންގ އެރޭންޖުމަންޓު   އުހުނ! މި އޮތީނު ދެން ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް އޮންނަ 

އެ ބުނެފައި  ެއއް  ކަމަށް  ނުވަތަ  ކްލެއިމަކަށް  ނެޓް  ެއއް  އިލްތިޒާމުތަކެއް  ނުވަތަ  ކްލެއިމްތަކެއް  ެއތަކެއް  ވަނީ،   

ރަނަގޅެއްނު އެރޭންޖުމަންޓަކަށެވެ.  ކުރެވިފައިާވ  ލިޔުމުން  ޓަކައި  ބަދަލުކުރުމަށް  އޮޕަރޭޓަރު   -ފ(؟ )އިލްތިޒާމަކަށް 

އޮތޯރިޓީ ހިންުގމަށް  ސިސްޓަމެއް  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  )ދ(ކަމަށް  އިދާރާައކަށެވެ.  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް    -ން 

ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ، ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް  

ލްކުރުމަށް އެހެން ބައިވެރިންނަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ ބަިއވެރިންެގ މެދުަގއި ކްލިއަރކުރުމަށް ނުވަތަ ސެޓް

)ތ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފަރާތަކަށެވެ.  ަގބޫލުކުރާ  ކަމަށް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު  ދަށުން  ރޫލްސްެގ  ސިސްޓަމް    -އެ 

ނުވަތަ   ބަިއވެރިައކަށް  ސިސްޓަުމެގ  ފަރާތަކުން  ެއއްވެސް  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އިންސްޓްރަކްޝަން  ޕޭމެންޓް 
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ނުވަތަ ފަރާތަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  މުޢާމަލާތެއް  ޕޭމެންޓް  ޕޭމެންޓް  ބަިއވެރިައކަށް  އެހެން  ބައިވެރިއެއް  ެއއް   ސިސްޓަުމެގ 

ކުރާ   ވީނަމަެވސް،  ކަމުަގއި  ޮގތަކަށް  ކޮންމެ  ހިމެނޭޮގތުން  ވަސީލަތެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެދި  ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް 

ޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައި ޕޭމެން  -އަމުރަކަށް ނުވަތަ ދޭ ހުއްދަައކަށް ނުވަތަ އަންާގ އެންުގމަކަށެވެ. )ލ(

ކޮންމެ   ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ޕޭމެންޓް  ވަނީ،  އެ 

)ގ( ޕޭމެންޓް    -އިދާރާއަކަށެވެ.  ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ  ކޭޝް  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޚިދުމަތް  ރެމިޓެންސް 

ނުވަތަ އިންސްޓުރޫމަންޓުތައް މެސެޖަކުން  ނުވަތަ  މުޢާމަލާތަކުން  އަދަދުކުރެވޭ  ެއއަށްވާ  ބަލައިަގނެ  އެއްތަނެއްަގއި   

ނެޓްވަރކެްއ   ކްލިއަރިންގ  ނިސްބަތްވާ  ޚިދުމަތް  ޓްރާންސްފަރކުރުމުެގ  ފަންޑްސް  އެ  ނުވަތަ  ޓްރާންސްފަރއަކުން 

ަގއި ހުރި ބެނިފިޝަރީއަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  މެދުވެރިކޮށް ކޭޝްއިން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް އެްއޗަކުން ެއހެން ތަނެއް

ފައިނޭންޝަލް   ފައިސާާއއި  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އެކައުންޓް  ސެޓްލަމެންޓް  ރަނަގޅު.  ޚިދުމަތަކަށެވެ. 

ޓަކަިއ   ސެޓްލްކުރުމަށް  އޯޑަރުތަްއ  ޓްރާންސްފަރ  މެދުަގިއ  ބައިވެރިންެގ  ބެހެއްޓުމަށާއި  އިންސްޓުރޫމަންޓުތައް 

ނުވަތަ ސެޓްލްމެންޓް އޭޖެންޓެއްެގ ޮގތުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ އެހެން އިދާރާެއްއެގ ފޮތްތަކުަގއި ހުޅުވާފައިާވ  އޮތޯރިޓީެގ  

)ސ( )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފައިސާ    -އެކައުންޓަކަށެވެ.  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އޭޖެންޓް  ސެޓްލްމެންޓް 

ތައް ސެޓްލްކުރުމަށް ޓަކައި ސެޓްލްމެންޓް އެކައުންޓުތައް  ބެހެއްޓުމަށާއި ސިސްޓަމެްއެގ ތެރޭަގއި ޓްރާންސްފަރ ޯއޑަރު 

ދޫކުރާ   ކްރެޑިޓް  ހިނދެއްަގއި  ޖެހިއްޖެ  ދޫކުރަން  ކްރެޑިޓު  ޓަކައި  ސެޓްލްކުރުމަށް  ފޯރުކޮށްދީ  ބައިވެރިންނަށް 

)ޑ( ރަނަގޅު.  ވަނީ،    -ފަރާތަކަށެވެ.  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އޯޑަރު  އެކައުން  -1ޓްރާންސްފަރ  ޓުތަްއ  ބައިވެރިއެްއެގ 

ފައިސާ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ޒަރިްއޔާއިން  ޓްރާންސްފަރއެްއެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ  އެންޓްރީެއްއ  ބުކް  މެދުވެރިކޮށް 

ނުވަތަ   އިރުޝާދު،  ދޭ  ސިސްޓަުމން  ނުވަތަ  ބައިެވރިއެއް  ޓަކައި  ފައިނޭންޝަލް   -2ލިބިދިނުމަށް 

އް ބުކް އެންޓްރީއެްއެގ ޒަރިްއޔާިއން ނުވަތަ އެނޫން އެހެން އިންސްޓްރޫމަންޓެްއެގ މިލްކުެވރިކަން ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެ

ވެސް ޮގތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބައިވެރިޔަކު ދޭ އިރުޝާދަށެވެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ސެޓްލްމެންޓް އޭޖެންޓުަގިއ  

އަށް. ޝަރީފަށް ޝަރީފް ހުރީ. މިކޮޅުން ފައިސާ ނުދަނީސް ވެސް ޝަރީފަށް ދެވިދާނެ އެ ފައިސާ ބަލާ އަންނަ މީހާ

އެ ފައިސާ ލިބޭނެކަުމެގ ޔަީގންކަން އޮންނަންޏާ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގއާބެހޭ ާގނޫނު ކަމަށް 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  މިހާރު  ވަނީ،  އެ  ބޭންކިންގއާބެހޭ   24/ 2010ބުނެފައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ެގނެވޭ ާގނޫނަށް  އެ  )ޓ(ާގނޫނާއި  ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.  އިޞްލާޙުތައް  އެންމެހާ  މާލީ   -  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  މިހާރު  ވަނީ،  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ާގނޫނު    2/ 2006ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

ެގނެވޭ   ާގނޫނަށް  އެ  ާގނޫނާއި  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.  ިއޞްލާޙު  އިއެންމެހަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތައް 
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އަންނަ    -)ޔ( ޢަމަލުކުރަމުން  މިހާރު  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ާގނޫނު  ކުންފުންޏާބެހޭ    10/ 96ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

)ޕ( ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.  އިޞްލާޙުތަްއ  އެންމެހާ  ެގނެވޭ  ާގނޫނަށް  އެ  ާގނޫނާއި  ކުންފުންޏާބެހޭ   -ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  9/ 2014ތު ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ ިމހާރު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ާގނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާ

)ޖ( ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.  އިޞްލާޙުތައް  އެންމެހާ  ެގނެޭވ  ާގނޫނަށް  އެ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި   -ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އިންސްޓިޓިއު ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޮއޑިޓަރ  ލައިސަންސްޑް  ޮއޑިޓަރ،  ޗާޓަޑް  ލައިސަންސްޑް  އޮފް  ޓް 

އެހެންވީމާ،   ޮއޑިޓަރކަށެވެ.  ދީފައިވާ  ލައިސަންސް  ޮއޑިޓުކުރުމަށް  މޯލްޑިވްސްއިން  ދަ  އޮފް  އެކައުންޓަންޓްސް 

ކަންތައްތައް  ހުރި  ސާފުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ދެން  އޯކޭ.  އެހިސާބުން.  ހަމަޖެހޭނެ  މައްސަލަ  ޔަޢުޤޫބުެގ 

ކުޑަ އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު    ސާފުކުރުމަށްފަހު  ޮގތުން  ބޭއްވުުމެގ  މަންޑޭަގއި  ނިންމާލުމަށް  މުޅިން  މީތި  ކޮމިޓީން 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަނީ.  
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