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 { އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މަސައްކަތް   ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  ޚިދުމަތުެގ  ޕޭމެންޓް  ސިސްޓަމާއި  ޕޭމެންޓް  އޮތީ  އެޖެންޑާަގއި  ވެސް  މިއަދު 

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ހިސާބަކީ،  އޮތް  ގޮއްސަ  ބިލުން  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ވަނަ    8ކުރިއަށްެގންދިއުން. 

ފަށަނީ.   އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ    8ބާބުން  އުސޫލު.  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ުގޅިެގން  އިފްލާސްކުރުމާ  ބާބުެގ  ވަނަ    34ވަނަ 

ހެޑިންގ.   ސަބް  އެއީ  އުސޫލު.  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ުގޅިެގން  އިފްލާސްކުރުމާ  )ހ(  34މާއްދާ.  މާއްދާެގ    -ވަނަ 

ކޯޓުަގއި ފެށުމާއެކު ވީ ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ބައިވެރިެއއްެގ މަްއޗަށް އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ  

ލަސްވެެގން   އަދި  އަވަހަކަށް  ކޯޓުން   1އެންމެ  ކޮޕީއެއް  ނިންމުމުެގ  ކޯޓުެގ  ުގޅިެގން  ެއކަމާ  ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރުެގ 

ަގޑިއިރު ތެރޭަގއި އެކަން    1އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަކީ އެކަމާ ުގޅިެގން ލަސްެވެގން  

އޮތޯރިޓީއަ ބޭފުޅަކު  ކޯޓުން  ެއއްެވސް  އެހެންވީާމ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަންަގންވާނެެއވެ.  ލިޔުަމކުން  ށް 

މި   ދެން  ބައިންދާނަން.  ނިންމާފަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަުގތަކަށް  މި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިޢުތިރާޟްނުކުރަންޏާމުން، 

އާދެ!   ލިބިއްޖެއްޔާުމން.  ބަދަލެއް  )ހ(  34އިތުރު  މާއްދާެގ  ނުވަތަ  ސިސް  -ވަނަ  އޮޕަރޭޓަރެއް  ނުަވތަ  ޓަމެއް 

ލަސްެވެގން   ފެށުމާއެކު  ކޯޓުަގިއ  މަރުޙަލާ  އިފްލާސްކުރުމުެގ  މަްއޗަށް  އެކަން    1ބައިވެރިއެްއެގ  ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރުެގ 

ކޯޓުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން އަންަގންވާނެެއވެ. ކަނޑާލީ. ލަސްެވެގން، ޭއެގ މާނައަކީ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް. އެންމެ  

)ށ(  1ސްވެެގން  ލަ އަންަގންޖެހޭނެއޭ.  ތެރޭަގއި  ނިންމުމުެގ،    -ަގޑިއިރު  ކޯޓުެގ  ބުނެފައިވާ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި 

ބުނެފައިވާ ޮގތުެގމަތީން އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ ކޯޓުަގއި ފެށުމާއެކު އަދި އެކަން ކޯޓުން އޮތޯރިޓީއަށް އެންުގމާެއކު 

ސިސްޓަ ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ރާއްޖޭެގ  އޮތޯރިޓީން  އެކަން  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  އޮޕަރޭޓަރުންނަށް  މުތަކަށާއި 

ެއއްބާރުލުމުެގ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އެކުލަވާލެވިފަިއވާ  އިދާރާތަކާެމދު  ކަމާބެހޭ  ބޭރުެގ  އަދި  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ާގ ބޭރުަގއި  ރާއްޖެއިން  ނިންމުމެއް  މިފަދަ  ދަށުން  ެއއްބަސްވުންތަކުެގ  އިމުކޮށްފައިވާ  އެރޭންޖުމަންޓްތަކާއި 

ސިސްޓަމުތަކަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް ެވސް އެ ނިންމުމުެގ ކޮޕީ  

ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ކޯޓުެގ އެންުގމަށް. "ނިންމުން" އިން ތަންތަން މިފަދަ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، )ށ(ަގއި މި 

މުމުެގ ކޮޕީ، އެ ނިންމުންތައް )ހ(ަގިއވާ ޮގތަށް އެލައިން ކޮށްފަ އެ މާއްދާ ރީފްރޭސް ކުރަން. ބުނާ ނިންމުމެއް ނިން

ޮގތަށް. އޮތޯރިޓީން ސިސްޓަމެއްެގ ބަިއވެރިއެްއެގ މައްޗަށް ނިންމުމެއް ނިންމާ   ދެން )ނ(. )ނ(ަގއި ވެސް ހަމަ މި 

 ފެށުން ކަމަށް ވާނަމަ ީވ އެންމެ ައވަހަކަށް އެކަން  ހާލަތުަގއި އެ ނިންމުމުެގ ނަތީޖާއަކީ، އިފްލާސްކުރުުމެގ މަރުޙަލާ

ބޭރުެގ   އަދި  އަންަގންވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީން  އޮޕަރޭޓަރުންނަށް  ސިސްޓަމުތަކަށާއި  ާގއިމުކޮށްފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
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އި ެއއްބަސްވުންތަކުެގ  ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ދެމެދު އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުމުެގ އެރޭންޖުމަންޓްތަކަށާ

އޮޕަރޭޓަރުންނަށް  ނުވަތަ  ސިސްޓަމުތަކަށް  ާގިއމުކޮށްފައިވާ  ބޭރުަގިއ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނިންމުމެއް  މިފަދަ  ދަށުން 

ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ނިންމުމުެގ ކޮޕީ ފޮނުވަންވާނެއެެވ. އެ "ނިންމުން" އިންނަ  

ބަދަލުކުރަންޖެ ނިންމުމެއް ތަން  މަްއޗަށް  ބަިއވަރިެއއްެގ  ސިސްޓަމެއްެގ  އޮތޯރިޓީން  ބުނަނީ  މި  މީަގއި  އާދެ!  ހޭނެ. 

ޮގތަށް  ެއހެންވީމާ، މި ތަނުަގއި ހަމަ ނިންމުން އިންނަ  ނިންމާ ހާލަތުަގއި. އެހެންވީމާ، މިއީ މައްސަލަެއއް ނޫން. 

އޮތީ ދެން  ނެތް.  މައްސަލައެއް  )ނ(ަގއި  އެހެންވީމާ،  އެކު    -)ރ(  ބައިންދަން.  އިދާރާއަކާ  ބެހޭ  ކަމާ  ބޭރުެގ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދަށުން  ެއއްބަސްވުންތަކުެގ  އެރޭންޖުމަންޓްތަކާއި  އެއްބާރުލުމުެގ  ބައިނަލްއަޤުާވމީ  އެކުލަވާލާފައިވާ 

މަރުޙަލާ   ބޭރުަގއި ާގއިމުކޮށްފަިއވާ ސިސްޓަމުތައް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރުން ނުވަތަ ބަިއވެރިންެގ މަްއޗަށް އިފްލާސްކުރުމުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  މަޢުލޫމާތު  އެފަދަ  ނަމަ  ލިބިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް  މަޢުލޫމާތު  ފެށުނުކަމުެގ 

އަންަގންވާނެއެެވ.  އޭޖެންޓުންނަށް  ސެޓްލްމެންޓް  ސިސްޓަމުެގ  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި،  ސިސްޓަމުތަކާއި،  ގާއިމުކޮށްފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާ. ސައިޑް ހެޑިންގ، އޮޕަރޭޓަރެއް ސިސްޓަމެއް ހިންުގން    35. ދެން  އާދެ! އެހެންވީމާ، )ރ( އެ ޮގތަށް

ހާލަތް.   މަނާވާ  ބައިެވރިވުން  ސިސްޓަމެްއަގއި  ބައިވެރިއެއް  ނުވަތަ  ހާލަތް  މާއްދާ  35މަނާވާ  އޮޕަރޭޓަރެްއ    -ވަނަ 

ފެށު މަރުޙަލާއެްއ  އިފްލާސްކުރުމުެގ  މަްއޗަށް  ބަިއެވރިއެްއެގ  ސިސްޓަެމއްެގ  ފަރާތެއް  ނުވަތަ  އެ  ނުވަތަ  މާެއކު 

ެއ   ނުވަތަ  ހިންުގން  ސިސްޓަމެއް  އެްއވެސް  އޮޕަރޭޓަރެއް  އެ  ނިންމުމާއެކު  ނިންމުން  ުއވާލަން  އަމިއްލައަށް 

މަނާކަމެކެވެ.   ބަިއވެރިވުަމކީ  ސިސްޓަމެއްަގއި  އެްއވެސް  ބަދަލަކީ،   35ބައިވެރިއެއް  ެގންނަ  މި  މާއްދާައށް  ވަނަ 

ސިސްޓަ  ނުވަތަ  ެއ  އޮޕަރޭޓަރެއް  ނުވަތަ  ފެށުމާއެކު  މަރުޙަލާެއއް  އިފްލާސްކުރުުމެގ  މައްޗަށް  ބަިއވެރިެއއްެގ  މެއްެގ 

އެްއވެސް   އޮޕަރޭޓަރެއް  ެއ  ހުއްދަނެތި  އޮތޯރިޓީެގ  ނިންމުމާއެކު  ނިންމުން  ުއވާލުމަށް  އަމިއްލައަށް  ފަރާތެއް 

ރިވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އާނ! ޯއކޭ.  ސިސްޓަމެއް ހިންުގން ނުވަތަ އެ ބައިވެރިއެއް އެްއވެސް ސިސްޓަމެއްަގއި ބަިއވެ

ބަދަލުނައުން.    36 ފަިއނަލިޓީއަށް  ހެޑިންގ.  ބަޔާންކޮށްފައި    -36ސައިޑް  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ވީނަމަވެސް، އިފްލާސްކުރުުމެގ މަރުޙަލާ ފެށުނުކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، އެ ކަމާބެހޭ ނިންމުމެުގ މަޢުލޫމާތު އޮޕަރޭޓަރަށް 

ނުވަތަ އެނުގމު  ފައިނަލިޓީއަށް  ޕޭމެންޓެއްެގ  އެއްވެސް  ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާނަމަ  ސިސްޓަމަކުން  ކުރިން  ެގ 

ބަދަލެއް   އެްއވެސް  އޮތުމަށް  އޮތް  ޮގތަށް  ބާތިލުނުކުރެވޭ  އޯޑަރެއް  ޓްރާންސްފަރ  އަޅާފައިވާ  ސިސްޓަމަކަށް 

އު  -37ނާންނާނެއެވެ.   ނެޓިންގ  ސިސްޓަމުެގ  އަދި  އެރޭންޖުމަންޓް  ޢަމަލުކުރުން. ނެޓިންގ  ލިކުއިޑޭޓާ  ސޫލުތަކަށް 

ކަންކަން   -37 ކަންތައްތައް،  އަންނަނިވި  ލިކުިއޑޭޓާ  ބައިެވރިއެްއެގ  އެއް  ފަށާފައިވާ  މަރުޙަލާ  އިފްލާސްކުރުމުެގ 

ފުރިހަމަވެފަ. ފަށާފައިވާ ެއ ބައިވެރިއެްއެގ ލިކުއިޑޭޓާ އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިާވނަމަ އެްއވެސް ޕޭމެންޓް 
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އެރޭންޖުމަންޓުތައް،   ނެޓިންގ  ބަިއވެރިވެފަިއވާ  ބައިެވރިއެއް  އެ  ުގޅޭޮގތުން  ޢިލްތިޒާމަކާ  ސެޓްލްމެންޓް  ނުވަތަ 

ނެޓިންގ އެރޭންޖުމަންޓަކަށް ނުވަތަ ެއ ބަިއވެރިެއއް ބައިެވރިވެފަިއވާ ސިސްޓަުމެގ ނެޓިންގ ރޫލްސްތަކާއި ޢަމަލުކުރާ  

އިފްލާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާ   -ލުކުރަން ވާނެއެވެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ހ(އުސޫލަކަށް ޢަމަލުކުރަން، ުއސޫލުތަކަށް ޢަމަ

ޕްރޮސެސްެއއް   ނެޓިންގ  ކުރިން  ލިބުމުެގ  އޮޕަރޭޓަރަށް  ސިސްޓަުމެގ  ކޮޕީެއއް  ނިންުމމުެގ  ކޯޓުެގ  ުގޅޭ  ފެށުމާއި 

ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ "ކޯޓުެގ ނިންމު މިތަންކޮޅު  ތަންކޮޅު  ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރެއއް ކުރެވިފަިއވުން.  ކޮޕީެއއް" އެ  މެުގ 

ެއ  ކޮޕީ  އެންުގުމެގ  ކޯޓުެގ  ުގޅޭ  ފެށުމާއި  މަރުޙަލާ  އިފްލާސްކުރުމެުގ  ބަދަލުކުރަން.  އެޮގތަށް  އެންުގމުެގ"  "ކޯޓުެގ 

ކުރެވިފައިވުން.   އެންޓަރ  އޯޑަރ  ޓްރާންފަރ  ޕްރޮސެސްއަށް  ނެޓިންގ  ކުރިން  ލިބުމުެގ  އޮޕަރޭޓަރަށް  ސިސްޓަމުެގ 

"ފެށުމާިއ ުގޅޭ ކޯޓުެގ އެންުގުމެގ ކޮޕީ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އަންާގ. އެީއ އޮތޯރިޓީން އަންާގނީ  އެތަނަށް ލާން ފެނޭ  

އެންޭގނު.   ވެސް  ނިންމުމުން  އަމިއްލަ  އެމީހުން  ނޫނެއްނު.  ފޮނުވުމުން  ކޮޕީ  އެންުގން  ކޯޓުެގ  ހަމައެކަނި 

ނުވަތަ   ކޮޕީ  އެންުގުމެގ  ކޯޓުެގ  ުގޅޭ  ފެށުމާއި  މަރުޙަލާ  ސިސްޓަމުެގ އިފްލާސްކުރުމުެގ  އެ  ނިންމުން  އޮތޯރިޓީެގ 

  -އޮޕަރޭޓަރަށް ލިބުމުެގ ކުރިން ނެޓިންގ ޕްރޮސެސްތައް ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރ އެންޓަރ ކުރެވިފަިއވުން، އަދި )ށ(

ކޯޓުެގ   ނިންމުން،  ކޯޓުެގ  ުގޅޭ  ފެށުމާ  އާދެ!  ނުވަތަ،  އެންުގން  ކޯޓުެގ  ުގޅޭ  ފެށުމާއި  މަރުހަލާ  އިފްލާސްކުރުމުެގ 

 ތާރީޚުަގއި ނުވަތަ ތާރީޚުެގ ފަހުން ނެޓިންގ ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަވެފައިވުން. އެހެންވީމާ، އެ ތަނަށް އެންުގން އެންިގ

ނިންމި   ނިންމުން  އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  ތަރީޚު  އެންިގ  އެންުގން  "ކޯޓުެގ  ބަދަލުަގއި  ނިންމުމުެގ"  "ކޯޓުެގ  ވެސް 

؛ ސައިޑް ހެޑިންގ  -ވަނަ މާއްދާ  38ފައިވުން".  ތާރީޚުަގއި ނުވަތަ ތާރީޚުެގ ފަހުން ނެޓިންގ ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަވެ

ފަންފީޛުކުރުން.   ާމއްދާ  38ޙައްޤުތައް  ޕޭމެންޓެއްެގ    -ވަނަ  އެްއވެސް  ކޮށްފަިއާވ  ޕްރޮސެސް  ސިސްޓަމަކުން 

ފައިނަލިޓީއެްއ ނުވަތަ ސިސްޓަމަކަށް އަޅާފަިއވާ ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރެއްެގ ބާޠިލުނުކުރެޭވ ޮގތަށް އޮތް އޮތުމަށް. އެތާ 

ނާނީ "އޯޑަރެއް" ބާޠިލުނުކުރެވޭ ޮގތަށް އޮތް އޮތުމަށް ނުވަތަ ނެޓިންގ އެރޭންޖުމަންޓުެގ ޞައްޙަކަމަށް ނުވަތަ އިން

ެއއްވެސް   ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އަސަރެއްނުކުރާހާހިދަނކު  ެއއްވެސް  ތަންފީޛުކުރުމަށް  އެރޭންޖުމަންޓެއް  އެފަދަ 

. 39؟ މި ބާބުެގ މާއްދާތައް ހުރަހެއްނާޅަެއވެ. ރަނަގޅު. ރަނަގޅުތޯ  ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެްއ ތަންފީޛުކުރުމަށް

ެގ ސަިއޑް ހެޑިންގ މި ބަދަލުކުރަނީ، މިހާރު އިނީ 39ސައިޑް ހެޑިންގ. ބަިއވެރިެއްއެގ މައްޗަށް ހިނާގނެ ާގނޫނީ.  

ާގނޫ ހިނާގނެ  މަްއޗަށް  ބައިވެރިއެްއެގ  ބުނަނީ  މި  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ތަޢާރުޟްނުވުން.  ާގނޫނު. ާގނޫނާއި  ނު، 

ސަިއޑް   ނޫންހެން  ރަނަގޅެއް  އެހައި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެތަންކޮޅު  ާގނޫނު.  ހިނާގނެ  މައްޗަށް  ބައިވެރިންެގ 

ބަލައިލަން.   ހެޑިންގ  ސައިޑް  އެތަންކޮޅު  )ހ(39ހެޑިންގ.  ރާއްޖޭެގ    -ެގ  ތެރެއިން  ޙުދޫދުެގ  ާގނޫނުެގ  މި 

ބައިވެރި  ބޭރުެގ  ރާްއޖެއިން  ހިމެނޭ  ެއ  ސިސްޓަމެއްަގއި  ފެށިނަމަވެސް  މަރުޙަލާ  އިފްލާސްކުރުމުެގ  މައްޗަށް  އެްއެގ 
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ބައިވެރިޔަކު ސިސްޓަމުަގއި ބައިވެރިވުމުން ލިބިދޭ ނުވަތަ ބައިވެރިވުމާއި ުގޅިެގން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާިއ އަދާކުރަންޖެހޭ  

ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއް ޢަމަލުކުރާނީ  ޮގތެްއަގއި ކަނޑައެޅުމުަގއި  ާގނޫނުތަކަށެވެ. ރަނަގޅު.  އިލްތިޒާމުތައް ނިހާއީ  ޖޭެގ 

މަްއޗަށް   -)ށ( ބައިވެރިއެްއެގ  ރާއްޖޭެގ  ހިމެނޭ  ސިސްޓަމެއްަގއި  ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނުވަތަ  ލިބިދޭ  ބަިއވެރިވުމުން  ސިސްޓަމުަގއި  އެ  ބައިވެރިޔަކު  އެ  ފެށިނަމަވެސް  މަރުޙަލާ  އިފްލާސްކުރުމުެގ 

ުގޅިެގން ޮގތެްއަގިއ    ބައިވެރިވުމާއި  ނިހާއީ  ޢިލްތިޒާމުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޙައްޤުތަކާއި  ފަރާތުެގ  އެ  ލިބިދޭ 

ާގނޫނުތަކަށެވެ.   ހިނާގ  މައްޗަށް  ސިސްޓަމެްއެގ  އެ  ހަމައެކަނި  ޢަމަލުކުރާނެ  ބާބު:   9ކަނޑައެޅުުމަގއި  ވަނަ 

އޮޑިޓުކުރުުމެގ ރޮނުގން   -)ހ(  ވަނަ މާއްދާެގ  40އޮޑިޓްކުރުން.    -ވަނަ މާއްދާ 40؛ އޮޑިޓްކުރުން. ސައިޑް ހެޑިން

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަދި އެ ކަމަށް ޤާބިލު އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އަދި  

އޮތޯރިޓީން  ޢަްއޔަންކުރަންވާނީ  ކަމަށް  އޮޑިޓަރު  އެކްސްޓަރނަލް  ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.  ެވސް  އޮޕަރޭޓަރަކު  ކޮންމެ 

)ށ(ޤަބޫލުކު ރަނަގޅު.  )ހ(  އިނީ.  އިތުރުކޮށްފައި  ލައިސަންސް  ޮއޑިޓަރެކެވެ.  ލައިސަންސްޑް  އޮޑިޓުކުރުމަށް    -ރާ 

ކަންކަމަށް  ތިރީަގިއވާ  އޮޕަރޭޓަރު  ނުވަތަ  ފަރާތް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  އޮޑިޓަރާއި  ެއކްސްޓަރނަލް  ޚާއްސަކުރެވޭ 

އެއްބަސްވުުމަގއި ކުރެވޭ  ެމދުަގއި  ދެފަރާތުެގ  އެ  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  އެއްބަސްވެ  ކަންކަން  އެ  ެއކްސްޓަރނަލް    -1 

އޮތޯރިޓީއަށް   ކަރުދާސް  މަސައްކަތު  ބޭނުންކުރެވޭ  އޮޑިޓުކުރުމަށް  ރިޕޯޓުތަކާއި  ހުރިހާ  ތަްއޔާރުކުރާ  އޮޑިޓަރުން 

ހުށަހެޅުމަށް،   އޮތޯރިޓީއަށް  ލިޔުންތައް  ެއ  ހިނދެއްަގިއ  އެދިްއޖެ  އޮތޯރިޓީން  ިއއްޒަތ1ްހުށަހެޅުމަށް  އާދެ!  ތެރި  . 

އޮޑިޓުކުރުން.  މާއްދާ.  މި  ހަމަ  އިނދޭ  އެބަ  ހަމަ  ާގނޫނުަގއި  ބޭންކިންގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޔަޢުޤޫބު.  މެންބަރު 

ފަރާތުން   ދެ  ބޭންކާއި  އޮޑިޓަރާއި  އެކްސްޓަރނަލް  ޢައްޔަންކުރެވޭ  އޮޑިޓުކުރުމަށް  ބޭންކު  އިންނަނީ  މި  ހަމަ  އޭަގއި 

ދެ ފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުުމަގއި އެ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ތިރީަގިއވާ ކަންކަމަށް ެއއްބަސްވެ އެ  

މަސައްކަތު    -1 ބޭނުންކުރެވޭ  އޮޑިޓުކުރުމަށް  ރިޕޯޓުތަކާއި  ހުރިހާ  ތައްޔާރުކުރާ  އޮޑިޓަރުން  އެކްސްޓަރނަލް 

ހިނދެއްަގއި އެދިއްޖެ  އެމް.އެމް.އޭއިން  ހުށަހެޅުމަށް  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  އެމް.އެމް.އޭއަށް  ކަރުދާސްތައް  ލިޔުންތައް  އެ   

 ހުށަހެޅުމަށް. ހަމަ.. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

މި މާއްދާަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިހެން އޮންނަން މި މާއްދާ މިހެން ޑްރާފްޓްކުރާ އަޅުަގނޑު ދެކޮޅު. އެއީ ސަބަބަކީ،  

މިސާލަކަށް   އޮތަސް  މީތި  ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  އެބިޔުސްކުރަން  ޕަވަރ  އެ  މިސާލަކަށް  އޮެވއްޖެްއޔާ  އެހެން  އަސްލު 

އެ ޕަވަރ  އެ  އޮންނަނީ  އެ  މި  ާގނޫނުަގއި  ޕަވަރ  ބޭންކިންގ  އެކަމަކު  އޮތީ.  އެ  އެޮގތުަގިއ  އަދި  ނުކުރާތީ  ބިޔުސް 
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އުނދަޫގ   ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް  އޮޑިޓްކުރާ  އަނެއްހެން  ބޮޑު  ވަރަށް  މިއީ  ހަމަ  ައއިްއސިއްޔާ  ބަޔަކު  ކުރާ  އެބިޔުސް 

 މި އުޅެނީ  މަސައްކަތަކަށް ވެސް ވެދާނެ. ާގނޫނުަގއި އެހެން އެ ބާރު މިސާލަކަށް ވަރކިންގ ޕޭޕަރސް ހޯދުމުެގ ބާރު

ެގނެއްސިްއޔާ.   ޮގތަކަށް  މިކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ކުރެވިދާނެ  ެއކަން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ހޯދަން.  ލިބެން،  އެމް.އެމް.ޭއއަށް 

މަސައްކަތު ކަރުދާސްތައް   ބޭނުންކުރެވޭ  ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކާިއ އޮޑިޓުކުރުމަށް  ތައްޔާރުކުރާ  އޮޑިޓަރުން  އެކްސްޓަރނަލް 

ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ ާގނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާެއއް މެދުވެރިކޮށް އޮތޯރިޓީން   އޮތޯރިޓީން ބޭނުންވެެގން

އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ލިޔުންތައް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް. އޭރުން ހަމަ އުސޫލެއްެގ ޮގތުން މިސާލަކަށް )ށ( މިހާރު  

ކޮ  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ވިޔަސް  ޮގތުން  އިން  ކަރުދާހެްއ  ޑްރާފްޓްކޮށްފައި  މަސަްއކަތު  ރިޕޯޓެއްެގ  ހުރިހާ  އަހަރަކު  ންމެ 

ނުހޯދާނެ. ނޫނީ ހޯދާފައި އެ މަސައްކަތް، އޭތި ނުވެސް ބަލާނެ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އެ ބޭނުންވާނީ މަދު ފަހަރެއްަގިއ،  

ރަނަގޅުވާނެހެ ެގނައީމަ  އެކަން  ޮގތަށް  ލިބޭ  ހަމަ  ޙާލަތެއްަގއި  ެއކަހަލަ  ފަހަރެއްަގ.  ދިމާވާ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމެއް  ން 

 ހީވަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މި ވަުގތަކަށް ޕާކް ކޮށްލީ. ނިންމާފަ އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ިއޝޫ ހުރި ޕޮއިންޓްތަކަށް    1)ށ(ެގ  

ަވުގތުކޮޅަކަށް އަންނާނަން. ދެން   ކުރުމަށް  -2ޑިބޭޓްކޮށްލަން  ުގޅޭ އިތުރު މަސަްއކަތެއް  ނުވަތަ އިތުރު    އިދާރާއަކާ 

ހިނދެްއގައި އަންގައިފި  އޮޑިޓަރަށް  އެކްސްޓަރނަލް  އޮތޯރިޓީން  ތައްޔާރުކުރުމަށް  އެ    ރިޕޯޓެއް  ކުރުން.  ކަންކަން  އެ 

)ނ( ަމއްސަލައެއްނެތް.  ކުރުމަށް.  އޮޑިޓްކުރުމަށް    -ކަންކަން  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރެްއ 

ވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރަކީ ނުވަތަ ޮއޑިޓް ފާރމެއްެގ ެއއްެވސް  ޢައްޔަންކުރަން ަގސްތުކުރާ ނު

ހިއްސާދާރެއް އިދާރާެގ  އެ   ފަރާތެއް، މެންބަރަކީ  އިސް  މެނޭޖުމަންޓުެގ  މެންބަރެއް،  ބޯޑުެގ  ، ޑިރެކްޓަރުންެގ 

އެ އިދާރާަގއި    ެވެގން ނުވާނެއެވެ. އަދި  އޭޖެންޓެއް ނުަވތަ އެ އިދާރާ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުަގއި، މުވަްއޒަފެއް

، އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރުެގ ަމޞްލަޙަތެއް އޮެވެގން ނުވާނެެއވެ. އިދާރާަގއި ޮއޑިޓަރުެގ މަޞްލަޙަތެއް އުފެދިއްޖެނަމަ

ލް  ެއކްސްޓަރނަ، އެ މަޞްލަޙަތެއް އުފެދުނު ޮގތުެގ ތަފްޞީލު ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން އަންަގއި

އެކްސްޓަރނަލް  އޮޑިޓަރުކަުމަގިއ ޢައްޔަނުކުރުމަށް ނުވަތަ ދެމިހުރުމަށް އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިެގން މެނުވީ

އޮޑިޓަރުކަުމަގއި އެ ފަރާތް ޢައްޔަންކޮށްެގން ނުވަތަ ދަމަހައްޓައިެގން ނުވާނެއެވެ. އާދެ! ޝަރީފް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

)ރ( މައްސަލަެއއްނެތް.  އޮޑިޓަރު   -)ނ(ެގ  ުގޅޭ   އެކްސްޓަރނަލް  މަސައްކަތާ  އޮޑިޓުެގ  އިންޓަރނަލް  އިދާރާެގ  އެ 

އެްއވެސް ޚިދުމަތެްއ ނުވަތަ މަސައްކަތެއްކޮށްދީެގން ނުވާނެެއވެ. އަދި މަދު ޙާލަތްތަކެްއަގިއ ތަމްރީނުދިނުމުެގ ޮގތުން  
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ެއކަމަކާމެދު   އޮޑިޓްކުރުުމަގއި  އެކްސްޓަރނަލް  ޮގތަކަށް  ޚިދުމަތެއްދީ  ނޫން  ުގޅޭ  ކަމަކާ  ފަދަ  ދޭންޖެހޭނެ  ލަފައެއް 

އަންާގ   އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  )އ(ެގ  އަދި  )ކ(  ާމއްދާެގ  މި  ނުވާނެއެވެ.  ވެސް  ކޮށްދީެގން  މަސައްކަތެއް  ނުވަތަ 

މާލީ  ،ޙާލަތްތަކުަގއި މެނުވީ ެއކަށީެގންވާ އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަްމތަކާއި އެކައުންޓިންގ ުއސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި

ފިޔަވަޅުތަްއ   މަދުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ކޮށްފާނެ  އަސަރުތަކެއް  ނުރަނަގޅު  ޮގތަކުން  ވެސް  އެނޫން  ޮގތުންނާއި 

އިދާރާެގ   ެއ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ  އެހީ  އެފަދަ  ހިނދެއްަގއި  ބޭނުންވެއްޖެ  ެއހީތެރިކަމެއް  އިދާރާއަށް  އެ  އެޅުމުަގއި 

ލަ އެހެން  ފިޔަަވއި  އޮޑިޓަރު  )ބ(  ިއސަންސްޑްއެކްސްޓަރނަލް  ކަމަށް.  މައްސަލައެއްނެތް    -އޮޑިޓަރެކެވެ. 

ތިރީގައިވާ   މަޢުލޫމާތަކުން  ލިބޭ  ުގޅޭޮގތުން  އިދާރާއަކާ  ެއ  ޙަރަކާތްތެރިވުމުަގއި  ޮގތުަގއި  ޮއޑިޓަރުެގ  އެކްސްޓަރނަލް 

ވަުގތު އެކަން  ފެންނަނަމަ  އޮޑިޓަރަށް  ކަމަށް  މެދުވެރިވެފަިއވާ  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  އޮތޯރިޓީައށް  ޙާލަތްތަކުެގ  ން 

އެ އިދާރާެގ ރަުއސްމާލު ފަންސާސް އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަށްވެެގންދާނެ މިންވަރަކަށް   -1އަންަގންވާނެެއވެ.  

ެއ އިދާރާެގ ނުވަތަ އެ އިދާރާެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖުމަންޓުެގ   -2ެގއްލުން ކުރިމަތިވުން.  

އެހެން ވެސް މުަވއްޒަފެއް މަކަރާއި ހީލަތް ނުވަތަ އެހެން ވެސް ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާކަން  އިސް ފަރާތެއް ނުވަތަ  

ފާހަަގ.  ކަމަށް  ކުރަމުންދާ  ނުވަތަ  ފާހަަގކުރެޭވ  ކަމަށް  ކޮށްފަިއވާ  ކުށެއް  ޖިނާޢީ  ެގންދިއުން.  ކުރަމުން  ނުވަތަ 

 އިދާރާެގ ނުވަތަ ެއ އިދާރާެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އެތަންކޮޅު އިޞްލާޙުކުރަން. އެ

މެންބަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖުމަންޓުެގ އިސް ފަރާތެއް ނުވަތަ އެހެން ވެސް މުވައްޒަފެއް މަކަރާއި ހީލަތް ނުވަތަ އެހެން  

ޅަކަށްފަހު( ކުށެްއ  ވެސް ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްފައިާވ ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭނަމަ ނުަވތަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފާހަަގ. )ވަުގތުކޮ

ފާހަަގވުން.   ކުރަުމންެގންދާކަން  ނުވަތަ  ނުވަތަ     -3ކޮށްފައިާވކަން  ާގނޫނަކާ  ވެސް  އެހެން  ނުވަތަ  ާގނޫނާ  މި 

އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ ަގވާއިދަކާ ނުވަތަ އެންުގމަކާ ޚިލާފުެވފައިވާކަން ނުވަތަ އެއިން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ަގވާއިދެްއެގ  

ފުރިހަމަ ފާހަގަވުން.  މާއްދާއަކަށް  ނުދާކަން  ނުދިއުން.  ޢަމަލުކުރަމުން  ނޭދެވޭ   -4އަށް  ޙާލަތަށް  މާލީ  އިދާރާެގ  އެ 

އިންޓަރނަލް  ފަރާތުެގ  އެ  މިންވަރަށް  ހުށަހެޅިދާނެ  ނުރައްކާތަކަކަށް  ބޮޑެތި  ލިބިދޭ  ފުރުޞަތު  އަސަރުކުރުުމެގ 

ރޭޝަންސްތައް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެދާނެ ފަދަ ސިސްޓަމްެގ ޢާންމު އޮޕަ  -5ކޮންޓްރޯލްސްތައް ހީނަރުވެފަިއވުން. ނުވަތަ  

ހިންުގމުެގ   ތަނުެގ  އެ  ޮގތަކަށް  ފަދަ  އަތުވެދާނެ  ހުއްޓުމަކަށް  މަސައްކަތް  ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ 

ހުރުން.   ކަންކަން  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  އިންފޮމޭޝަން  ނުވަތަ  ހުރުން  ނޭދެވޭ   -4ޙަރަކާތްތައް  ހާލަތަށް  މާލީ  އިދާރާެގ  އެ 

އިންޓަރނަލް  އަސަ ފަރާތުެގ  އެ  މިންވަރަށް  ހުށަހެޅިދާނެ  ނުރަްއކާތަކަކަށް  ބޮޑެތި  ފަހިވެދާނެ  ފުރުޞަތު  ރުކުރުުމެގ 

އޮޑިޓަރެްއ ނުވަތަ ކުރީެގ ޮއޑިޓަރެްއ    -ކޮންޓްރޯލްސްތައް ހީނަރުވެފަިއވުން. "ލިބިދޭ" ބަދަލުަގިއ "ފަހިވެދާނެ". )ޅ(

އަށް އެއްެވސް ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅައިފި ހިނދެއްަގިއ، ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި މި މާއްދާެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީ
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ޤާނޫނެއް އެްއވެސް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ސުލޫކީ    ، ަގާވއިދެއް  ،އެ  ފަންނުެގ  އެ  ނުަވތަ  ެއއްބަސްވުމެއް 

ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް މިންަގނޑަކާ އެ ފަރާތުން ޚިލާފުވީކަމުަގއެްއ ނުބެލެވޭނެެއވެ. އަދި އޮތޯރިޓީއަށް އެްއވެސް 

އިދާރީ   ނުވަތަ  ނުކުރެވޭނެެއވެ.  ދަޢުވާއެްއ  ޖިނާޢީ  ނުަވތަ  މަދަނީ  މަްއޗަށް  ފަރާތުެގ  އެ  ސަބަބުން  ހުށަހެޅުމުެގ 

އޮޕަރޭޓަރެްއެގ ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ ެއކްސްޓަރނަލް    -ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއެވެ. )ކ(

ތި އެންިގދާނެެއވެ.  އޮޑިޓަރު  އޮތޯރިޓީން  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ުގޅޭ    -1ރީަގއިވާ  އޮޑިޓްކުރުމާ  ފެންނަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ހުށަހެޅުން.   މަޢުލޫމާތު  ކަނޑައަޅާފައިާވ    -2އިތުރު  ނުވަތަ  ފުޅާކުރުމަށް  ދާއިރާ  ކަނޑަައޅާފައިވާ  އޮޑިޓްކުރުމަށް 

އިތުރުކުރުމަށް.   ހުށަހެޅުމަށް  -3ކަންކަން  ނުވަތަ    ރިޕޯޓެއް  ެގންދިއުމަށް  ކުރިައށް  އެްގޒެމިނޭޝަނެއް  ނުވަތަ 

އެކްސްޓަރނަލް ނުވަތަ. )ކ( ފެށޭ ތަންކޮޅު، އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ    -އޮތޯރިޓީން އަންާގ ކަމަކާމެދު ލަފާދިނުމަށް. )ކ(

ޮއޑިޓަ "އޮޑިޓަރު"،  "އޮޑިޓަރެއް"،  އެކްސްޓަރނަލް  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ތިރީަގިއާވ  ޕޭމެންޓް  ރަށް 

ކަންކަން ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން އެންިގދާނެެއވެ. އޭަގއި ދެން ދިވެހި ބަހުަގއި ރަނަގޅަށް ޮއންނަ ޮގތެއް ބައްލަވާފަިއ،  

ެއކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރަށް ތިރީަގއިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް   ފަރާތަކުންތޯ ފަރާތެއްތޯ. ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ 

  -2އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އޮޑިޓުކުރުމާުގޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން.    -1ިގދާނެއެވެ. ދެން އޭެގ  އޮތޯރިޓީން އެން

އިތުރުކުރުމަށް.   ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަންކަން  ފުޅާކުރުމަށް ނުވަތަ  ކަނޑަައޅާފަިއާވ ދާއިރާ  ރިޕޯޓެއް    -3އޮޑިޓުކުރުމަށް 

  -4ދިއުމަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އަންާގ ކަމަކާމެދު ލަފާދިނުމަށް.  ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ކުރިއަށް ެގން

ރިޕޯޓެްއ   ބެހޭ  ކޮންޓްރޯލްސްއާ  އިންޓަރނަލް  ޮގތާިއ  ހަމަޖެހިފައިާވ  ނިޒާމުތައް  ބެހޭ  ެއކައުންޓިންގއާ  އަދި  މާލީ 

ހުށަހެޅުމަށް، ޮގތަށް   -5ނުވަތަ   އޮތޯރިޓީއަށް  އެްއޮގތްވާ  ިއރުޝާދުތަކާ  ލޯ  ަގާވއިދުތަކާއި  ންޑްރިންގއާިއ  މަނީ 

ފަރާތުން   ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރ  ހުއްޓުވުމަށް  ހޯދައިދިނުން  ފައިސާ  ޙަރަކާތްތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް 

ދާކަން   ޢަމަލުކުރަމުން  ފިޔަވަޅުތަކަށް  އެ  އަދި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ވާކަން  ކަނޑައަޅާފައި  ފިޔަަވޅުތައް  އެކަށީެގންވާ 

ރި ބެހޭޮގތުން  ނޫންކަމާ  ކަމާ ނުވަތަ  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ދާކަން  ޢަމަލުކުރަމުން  ހުށަހެޅުމަށް.  އޮތޯރިޓީއަށް  ޕޯޓެއް 

)އ( ހުށަހެޅުމަށް.  އޮތޯރިޓީައށް  ރިޕޯޓެއް  އޮޕަރޭޓަރެއް   -ބެހޭޮގތުން  ުގޅޭޮގތުން  ކަމަކާ  ަވކި  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

ެއކްސްޓަރނަލް   ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ކަނޑާއަޅާ  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ޮއޑިޓަރު 

އެނޫން ވެސް ފަރާތަކުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އޮޕަރޭޓަރަކަށް ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތް ދޭ  

ފަރާތުން  އެ  ފެންވަރާއި،  ނިޒާުމެގ  އެކައުންޓިންގ  ފަރާތުެގ  އެ  އޭެގތެރޭަގއި  އެންިގދާނެެއވެ.  ފަރާތަކަށް 

ކޮށްފަިއވާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސިސްޓަމްތަކުެގ ފެންވަރާއި، ހިންުގުމެގ އުސޫލުތަކާއި، ކޮންޓްރޯލްސްތަކުެގ  ޤާއިމު

)ވ(  ހިމެނެއެވެ.  ކަންކަން  ފަދަ  އަންާގ   -ހަރުދަނާކަން  އޮތޯރިޓީން  ކުރުމަށް  ޮއޑިޓަރު  ދަށުން  )ކ(ެގ  މާއްދާެގ  މި 
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މާއްދާެގ މި  އަދި  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ހިނާގ   އިތުރު  ތައްޔާތުކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  )އ(ެގ 

ކޮންމެ    -ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާނީ އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެވެ. )މ(

މަސް ދުވަހުެގ    4ގިނަވެެގން  އޮޕަރޭޓަރަކު އަދި ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ވެސް ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  

މާލީ   އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ  ައދި  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ކޮޕީ  ހިސާބުތަކުެގ  އަހަރީ  އޮޑިޓުކޮށްފަިއވާ  ތެރޭަގއި 

ހިސާބުތަކާ އެކު އޮޑިޓަރު، ެމނޭޖުމަންޓު ސިޓީއެއް، ޮއޑިޓަރު މެނޭޖުމަންޓު ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި ވާނަމަ އެ ސިޓީެގ 

އޮޑިޓުކޮށްފަިއވާ ާމލީ ހިސާބުތަކާ އެކު އޮތޯރިޓީައށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އާދެ! މި އޮޑިޓަރު މެނޭޖުމަންޓު ކޮޕީ ވެސް  

މާލީ   އޮޑިޓުކޮށްފަިއވާ  ވެސް  ކޮޕީ  ލެޓަރެގ  އެ  ފޮނުވާފަިއވާނަމަ  ލެޓަރެއއް  ބަދަލުަގއި  ސިޓީެގ  ލެޓަރއެްއ، 

)ފ( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  )މ(ަގިއ  އޮ   -ހިސާބުތަކާއެކު  އާދެ!  ޚިދުމަތްދޭ.  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  ޕަރޭޓަރަކު 

 ކުޑަކުޑަ އިޝޫއެއް އެބަ އޮތް. ޔަޢުޤޫބު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އް  )މ( ަގއި މިހާރު މި އިނީ ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކު އަދި ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ވެސް ކޮންމެ މާލީ އަހަރެ

މަސް. ދެން މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މި ޮއޑިޓުކުރުމުަގއި މި ފައިނޭންޝަލް އިއަރ މި ބަލަނީ ހަަމ    4ނިމޭތާ ިގނަެވެގން  

މަސް ދުވަސް.   6ޖެނުއަރީން ޑިސެމްބަރަށް. ބަލާފައި މި އިންނަނީ ހުރިހާ އޮޑިޓެއް ހުށަހަޅަން، ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން  

ޑެޑުލައި  30ޖޫން   ަވކި  މީަގއި  ދެން  ވާނީ  އަށް.  ކިހިނެއްތޯ  ކޮށްފިއްޔާ  އެލައިން  އެާއއި  ައންނާތީ،  މި  ނެއް 

 ސާފުކޮށްލުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހަޅާ   -)ފ( އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން  )މ(ެގ  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރަކު 

އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި މެދު އަދި ޮއޑިޓު ރިޕޯޓާ މެދު އޮތޯރިޓީން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ކަމަކާ  

އުފެދިއްޖެނަމަ   ތަފާތުވުން  ޚިޔާލު  މުއްދަތެްއެގ  މެދު  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ެއ  އަދި  ޚަރަދުަގއި  އިދާރާއެްއެގ  އެ 

އެ   އޮތޯރިޓީން  ޢަްއޔަންކުރުމަށް  އޮޑިޓަރެއް  އެހެން  ތަްއޔާރުކުރުމަށް  ރިޕޯޓެއް  އޮޑިޓު  އައު  މުޅިން  ތެރޭަގއި 

ވަނަ މާއްދާެގ    40މި ާގނޫނުެގ    -)ހ(  -ޚާއްސަ އޮޑިޓު  -41ޚާއްސަ ޮއޑިޓު.    -41އިދާރާއަކަށް އެންިގދާނެެއވެ.  

ހިސާބުތަކާއި  މާލީ  ފަރާތުެގ  އެ  އޮޑިޓަރެއް  އެހެން  ނޫން  އޮޑިޓަރު  ެއކްސްޓަރނަލް  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ދަށުން 

ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެެއވެ.   އޮތޯރިޓީއަށް  ޓަކައި  އޮޑިޓުކުރުމަށް  ުގޅޭޮގތުން  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  އެހެނިހެން  ރިކޯޑްސްތަކާއި 
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ޢަްއޔަންކުރެ  އެކަހަލަ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އެހެންވީމާ،  ޢައްޔަންކުރަނީ.  އޮތޯރިޓީން  މިހާރު  އޮޕަރޭޓަރެއް    -1ވިދާނެއެވެ. 

ާގނޫނުެގ   މި  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  އޮޑިޓަރަކު    40ނުވަތަ  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

ނުވުން.   ާގނޫނުެގ    -2ޢައްޔަންކޮށްފައި  އޮޕަ  40މި  ދަށުން  މާއްދާެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ވަނަ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  ރޭޓަރަކު 

އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  މުހިްއމު  މަސައްކަތްކުރުން  ޮއޑިޓަރަކު  އެހެން  އެކުަގއި  އޮޑިޓަރާ  ޢައްޔަނުކުރާ  ފަރާތަކުން 

)ށ( އަންާގ    -ޤަބޫލުކުރެވުން.  ޮއޑިޓަރު  އެ  ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ  އޮޑިޓަރެއް  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި 

އިންތިޒާމު  އެންމެހަ ބެލޭނެ  އޮޑިޓަރަށް  ސިސްޓަމްތައް  އަދި  ލިޔެކިޔުންތައް  ރިކޯޑުތަކާއި،  ހިސާބުތަކާއި،  މާލީ  އި 

އޮޑިޓަރު  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރު 

އިދާރާެގ   ެއ  އަދާކުރުމަށް  މަސްޢޫލިއްޔަތު  މުވަްއޒަފުންެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ެމންބަރުންނާއި  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

)ނ( ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  އޮޑިޓަރަށް  ފަރާތްތަކުން  އެ  މަޢުލޫމާތު  އެންމެހައި  ބޭނުންވާ  އޮޑިޓަރު  މި   -ކިބައިން 

ޢައްޔަންކުރެ  ޒިންމާވާނީ  ޚަރަދުތަކަށް  އެންމެހައި  ހިނާގ  ޮއޑިޓަރަށް  ޢަްއޔަންކުރާ  ދަށުން  )ހ(ެގ  ވުނު  މާއްދާެގ 

ފަރާތަކުންނެވެ.   ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުން.    -42އޮޕަރޭޓަރު  ބަދަލުކުރުން.    -42އޮޑިޓަރު  އޮޑިޓަރު 

ިގނަެވެގން   އެންމެ  ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  އޮޑިޓަރަކު  އެކްސްޓަރނަލް  ކޮމެންޓެއް.  ދިން  ބައްދަލުކޮށްފަިއ  ސީ.އޭއާ  އެއީ 

ުމއްދަތަކަށެ  3މެދުނުކެނޑި   ިގނަެވެގން    1ވެ.  އަހަރުެގ  އެންމެ  ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  އޮޑިޓަރަކު  އެކްސްޓަރނަލް 

ދުވަހަށެވެ.    3މެދުނުކެނޑި   ޖެހޭ.    3އަހަރު  ކޮށްލަން  ރީޑްރާފްޓް  އަލުން  މުއްދަތަށެވެ.  ދުވަހުެގ  އަހަރު 

ނުތަކުަގއި މި މާއްދާ އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓަރަކު ޢަްއޔަންކުރުމުަގއި، ޢަްއޔަންކުރާ އޮޑިޓަރަކު. އެހެންވީމާ، އެހެން ާގނޫ

މި ާގނޫނުެގ ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން    -ެގ )ހ(43އޮޑިޓަރު ވަކިކުރުން.    -43އިންނަ ޮގތް ބަލާފަ. ދެން ިއނީ  

ަގާވއިދެްއެގ ދަށުން އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ  ވެސް ާގނޫނެއް ނުވަތަ  ހަދާ ގަވާއިދެްއެގ ދަށުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން 

ރާތެއްެގ އޮޑިޓަރު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ނުވަތަ  ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަ

އެ   ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ނޫން  ފަރާތެއް  އެކަށޭނެ  ކަމަށް  ފަރާތަކީ  އެ  ޮގތަކުން  އެނޫން ވެސް 

ެއންިގދާނެއެެވ. އަދި އެފަދައިން އަންަގއިފިނަމަ އޮޑިޓަރު  އޮޑިޓަރު ވަކިކުރުމަށް އެ އިދާރާއަށް އޮތޯރިޓީން ލިޔުމުން  

އިދާރާއިން   އެ  އޮޑިޓަރެއް  ައއު  ވަކިކޮށް  އޮޑިޓަރު  ެއްއޮގތަށް  އެންުގމާިއ  ައންާގ  އޮތޯރިޓީން  ވަކިކުރުމަށް 

އޮޕަރޭޓަ )ށ(.  އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.  އެކްސްޓަރނަލް  ފަރާތެއްެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ނުވަތަ   ކު 

ހުއްދަ   އޮތޯރިޓީެގ  ވަކިކުރެވޭނީ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ވަކިކުރަން  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ޢައްޔަނުކުރެވިފަިއވާ 

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. މި ޮގތުން އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެ އިދާރާއަކުން ޮއޑިޓަރު ވަކިކުރަން ބޭނުންާވ  

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.   މަޢުލޫމާތު    ،44ސަބަބު  ލިބޭ  މުވަްއޒަފުންނަށް  އޮޑިޓަރުެގ  އަދި  ޮއޑިޓަރު  ހެޑިންގ.  ސަިއޑު 
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ާމްއދާ  44ހާމަނުކުރުން.   މެނުީވ    -ވަނަ  ޙާލަތްތަކުަގއި  ނުަވތަ  ކަންތައްތަކުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  މި 

ވަނަ    40އްަގއި މެނުވީ މި ާގނޫނުެގ  ނުވަތަ ޝަރީޢަތުަގއި ހިނަގމުންދާ މައްސަލައެްއަގއި ހާމަކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެ

ެއ    41މާއްދާއާިއ   މުަވްއޒަފެއް  ޮއޑިޓަރެްއެގ  އެފަދަ  އަދި  އޮޑިޓަރެއް  ޢަްއޔަނުކޮށްފަިއާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ފަރާތުެގ މަސައްކަތުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި އެނިގެގންދާ ެއއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޮތޯރިޓީ ފިޔަވައި އެހެން 

އެނިގެގންދާ އެއް  މުވަްއޒަފަކަށް  އޮޑިޓަރެްއެގ  ތެރޭަގއި  މަނާކުރުމުެގ  މި  ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  ފަރާތަކަށް  ވެސް 

ޮއޑިޓަރުެގ  އަދި  އޮޑިޓަރު  ކުޑަކުޑަ.  ހެޑިންގަގއި  ސައިޑު  ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ހާމަކުރުން  އޮޑިޓަރަށް  އެ  މަޢުލޫމާތު 

އޮ ކުރީަގއި  ހިފެހެްއޓުން.  ސިއްރު  މަޢުލޫމާތު  މުވަްއޒަފުން  ލިބޭ  މުަވއްޒަފުންނަށް  ޮއޑިޓަރުެގ  އަދި  ޮއޑިޓަރު  ތީ 

ހާމަނުކުރުން. އެހެންވެ ޭއެގ ބަދަލުަގއި މިހާރު މި އޮތީ، އޮޑިޓަރު އަދި އޮޑިޓަރުެގ މުަވއްޒަފުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން.  

  11ދަމާ ހެނދުނު  ނީ މާވަނަ ބާބު. ެއހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން މިއަދުެގ، ދެން ބައްދަލުވުން އޮންނާ  10ރަނަގޅު.  

 ޖަހާއިރު. މިހިސާބުން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.
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