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ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
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 { އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ ބަްއދަލުވުމަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.   6`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  

މިއަދުެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމުަގއި މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން ކުރިއަށްެގންދަން އޮތީ ހަަމ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމާ ާއއި  

ބި ޚިދުމަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޕޭމެންޓް  މިހާރު  ބިލުެގ  މި  ދިރާސާކުރުން.  ހަމައަށް    19ލުެގ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ވަނަ    19ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް ޮގއްސަާވއިރު ސާފުކުރަން ނިންމާފައިވޭ    19މަސައްކަތް ޮގއްސަ މި އޮތީ. ދެން  

ވަނަ ާމއްދާަގއި ޝަބާ، ކުޑަކޮށް   19  މާއްދާެގ ޕޮއިންޓެއް. އެހެންވެ އެ ބަާއއިެއކީ ައޅުަގނޑު ދާނަން. އެހެންވީމާ،

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ ސިސްޓަމެއް އޮޕަރޭޓްކުރުމުެގ    19ވަނަ ާމްއދާެގ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    19ކިޔާލަދީފާނަން  

ޮގތަކަށް މަދުެވެގން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާ  ކަނޑައަޅާ  ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އޮތޯރިޓީން އެ ކަމަށް 

ކު ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށެވެ. އެހެންވީމާ، "މަދުެވެގން" ކަނޑާލަންޏާ އެއަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެ

 ހިމެނޭ ޮގތަށް ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށެވެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އެހެން  މަޢުލޫމާތާއިއެކު"  ތިރީަގއިާވ  މަދުވެެގން  "އެންމެ  ބަދަލުަގިއ  އޮތުމުެގ  "މަދުެވެގން"  ޮގތަށް  މި  މިހާރު 

"އެންމެ" އެ ތަނަށް އިތުރުކޮށްލީމަ އެ ބޮޑަށް ފުރިހަމަވާނީ. "މަދުވެެގން އޮތުމުެގ" ބަދަލުަގއި "އެންމެ މަދުވެެގން"  

ލިމިޓެޑް.  "މަދު ެއއީ  މަދުވެެގން".  ބުނީމާ މައްސަލަ ނުކުންނާނީ. "އެންމެ    19ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ،    4ވެެގން" 

ވަނަ ނަންބަރު ދެއްތޯ އެއީ. ހަމަ )ހ( އެ ޮގތުން އެންމެ މަދުވެެގން   1ވަނަ ނަންބަރު.    2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ  

 ން. ޭއރުން ނީންނާނެ މިއަށްވުރެ ކުޑަކުރެވޭކަށް.  ތިރީަގިއވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭެގ ފަހަތަށް ތިރީަގއިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޮގތުން، މީަގއި ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ާގނޫނުަގއި މި ބަޔާންކޮށްފައިހުރި  

ފަރާތު އެ  އިތުރަށް  އަދި  ހިމަނަންޖެހޭނެ.  ވެސް  ކޮންމެހެން  މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ބޭނުންވެއްޖިްއޔާމުން  ން 

 ހޯދުމުެގ ޖާަގ ދޭންޖެހޭ ާގނޫނުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި
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ލައިސަންސް ހޯދަން އެދި ހުށަހަޅާނީ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމހާރު މި އޮތް ޮގތަށް ބާއްވާފަިއ އިނޭގތޯ، މިހާރު  

ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށެވެ. ނަމަވެސް   މަޢުލޫމާތާއެކު  ތިރީަގިއވާ  މަދުވެެގން  ޮގތަކަށް  އޮތޯރިޓީން އެކަމަށް ކަނޑަައޅާ 

  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން މި މާއްދާއިން މަނައެއްނުކުރެެއވެ. ެއކަހަލަ ޮގތަކަށް ެގންނަ ޮގތަށް. އޭރުން އެނޭގތާ 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިދާނެކަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަށް އެތަންކޮޅު އިޞްލާޙުކޮށް   ހުށަހަޅާ  ހާލަތެއްަގިއ  މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީން އެދިއްޖެ  އިތުރު  އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ، 

އިތުރުން އެހެން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް  ޑްރާފްޓްކޮށްލެްއވުން އެދެން. މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ  

ސިސްޓަމެްއ   އިނީ،  )ހ(ަގއި  މިހާރު  އެންިގދާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް 

ތިރީަގިއާވ   ޮގތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ކަމަށް  އެ  އޮތޯރިޓީން  ހުށަހަޅާނީ  އެދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް  އޮޕަރޭޓްކުރުމުެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މަޢުލޫމާ މާއްދާަގއި  މި  އިން.  އެބަ  އަދި  އެތަންކޮޅު  އޮތޯރިޓީއަށެވެ.  ލިޔުމުން  ޮގތުން  ހިމެނޭ  ތު 

އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް  ހުށަހެޅުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އެހެން  އިތުރުން  މަޢުލޫމާތުެގ 

މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ އިތުރުން ؟ ރަނަގޅުތޯއެންިގދާނެެއވެ. ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީ އިން. މިހާރު  

އޮތޯރިޓީއަށް   ބާރު  އެންުގމުެގ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް  ހުށަހެޅުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އެހެން 

ސްވީ. ދެން މި އިނީ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އެ ޮގތަށް ފާ  19އާދެ! އެހެންވީމާ،  ؟ ލިބިެގންެވއެވެ. މިހާރު ރަނަގޅުތޯ

ަގވާއިދު.    1)ހ(ެގ   ހިންާގ  ަގވާއިދާއި  ފަރާތުެގ އަސާސީ  އެ  ހުށަހަޅާ    -2ފާސްވެފައި އޮތީ.  ލަިއސަންސަށް އެދި 

ފަރާތުެގ މޭޖަރ ހިއްސާދާރުންނަކީ ކޮބަިއކަން އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތު. "މޭޖަރެގ" މައްސަލަ ކުރީދުވަހު ޖެހިފައި އޮތީ.  

ޮގތަށް މޭޖަރ ހިއްސާދާރުންނަކީ ކޮބަިއކަން އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތު، އެހެންވީމާ ެއޮގތަށް އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮތް  

ނަންބަރ   އައިސް  ދެން  ނިންމަން.  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  އެ  އިޢުތިރާޟުނުކުރާތީ  މެންބަރުން    -4.  4އިްއޒަތްތެރި 

ންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމުތަކާިއ  ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުެގ މެނޭޖުމަންޓް ރާވާފަިއވާޮގތާއި އި

އޮޑިޓްެގ ތަފުސީލު، އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމާއި ޮއޑިޓުެގ ތަފުސީލު، ީމެގތެރޭަގިއ މި ކަންކަން އެކަށީެގންާވ  

އެކައުންޓިންގ އިޖުރާއަތުތަްއ   އަދި ހަރުދަނާ ޮގތަކަށް ހިނގާނެކަން ދައްކުަވއިދޭ އިދާރީ ރިސްކް މެނޭޖުމަންޓް އަދި 

އެހެންވީމާ،  ހި ރަނަގޅު.  ވަރަށް  މީތި  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ަމއްސަލަެއއް    4މަނަންވާނެއެވެ.  ޮގތަށް  އެ  މާއްދާ  ވަނަ 

 ނެތްކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ނިންމަން. އާދެ! ޝަރީފް.
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ޔަޢުޤޫބުެގ ކޮންސަރން ެވސް އެ ދިޔައީނު. އެއީ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އެ ނިމުނީ. 

އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ރީތިކޮށް އެހެން ޖެހީމަ ނިމުނީނު. އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ ފީެއއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ެއ  

ނުދެވޭތީ. ައނބުރާ  ނުދައްކާތީ،  އަނބުރާ  މައްސަލައަކީ    ފީ  އުޅޭ  މި  ޖެހިެގން  ޮގތަކީ،  އުޅޭ  މި  ވެެގން  މިހާރު 

ެއ   އެހެންވީމާ،  ބޮޑުވަނީ.  މި  މައްސަލަ  މީހުންނަށް  ބަެއއް  އޮތީމާ  ރިފަންޑްނުވާނެއޭ  މި  ހާލަތުަގއި  ރިޖެކްޓްކުރާ 

 ޕްލިކޭޓް ޕްރޮސެސް.  ޕްރޮސެސިންގ ފީެއއް ެވއްޖެްއޔާ އެ ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ. މިއީ ޑިޕޮސިޓެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމަޭއ މި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޯޑަކުންނެްއ،   ނުކުރެވޭނެ  ރިޖެޓެއް  ފުރިހަމަވަންޏާ  ޝަރުތުތައް  އެ  ހުރި.  އެބަ  ކަންތައްތަކެއް  ބަލަންޖެހޭ  މީަގއި 

ޏާ އޭނައަށް މިހާރު މި ާގނޫނު މި އިން ޮގތުން. އޭނަ މިއަށް ޝަރުތުހަމަވެފައި ީމަގއި ބުނާ ހުރިހާ ެއއްޗެއް ހަމަވަން

ރިޖެކްޓެއް ނުކުރެވޭ ބޯޑަކުންނެއް. މިހާރު މިއަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި މި އޮތީ. މިހާރު އެޕްލައިކުރާ މީހާެގ ޙައްޤެއް  

ނޫން ނަާގ ފީ އަނބުރާ އޭނަައށް ލިބުމަކީ. ެއއީ ޙައްޤެއްކަުމަގއި ބެލެވޭކަށް ނޯންނާނެ. ެއއީ ޭއަގއި އެޕްލިކޭޝަނަށް 

ށް، ނޫން. ނޫން. އަޅުަގނޑު ޕޮއިންޓެއް ނޯޓްކުރީމަ އަޅުަގނޑު ޖެހޭނެ އެ ޑިސްކަސްކުރަން.  ނަާގ ފީއެއް. މިސާލަކަ

ެއކަމަކު ބުނަނީ ނުނަަގއޭ. ރެވެނިުއ   މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޮގސް ލައިސަންސަށް އެދޭއިރު އެބަ ފީެއއް ނަާގ. 

ނުލިބި ވެސް ދޭ. އެކަމަކު އެ އަނބުރާ ެއ  ސްޓޭންޕަކަށް ޕޭކުރަން ޖެހޭ. އެކަމަކު ލައިސަންސް ވަކި ރީޒަނަކާ ހެދި  

ސްޓޭންޕް ފީއެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާއަށް އިތުރުކުރަން މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ(ެގ ދަށުން ލައިސަންސް 

ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނާ އެކު އެ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފީ އެއީ ޕްރޮސެސިންގ 

. އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ ފީ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި އެޮގތުން ކަނޑައަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ ފީ  ފީ

އިންނެވިތޯ ެއބަ  ބޭފުޅަކު  ިއޢުތިރާޟްކުރައްވާ  މިއަށް  އެހެންވީމާ،  އާންމުކުރަންާވނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީން  ؟ ރިޔާޟް؟ އެ 

  20ވަނަ މާއްދާ.    20ހެންވީާމ، މި ޮގތަށް އެ މާއްދާ ފާސްވީ.  މިހާރު ޕްރޮސެސިންގ އިތުރުކުރީ އަޅުަގނޑުމެން. އެ

ވަނަ    20ވަނަ މާއްދާ.    20ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(. އާދެ! )ރ( ވެސް އެ ތަންކޮޅު "ޕްރޮސެސިންގ" އިތުރުކުރަން.  

)ހ( ޝަރުތުތަކާއި   -މާއްދާެގ  ލަިއސަންސްެގ  ތިރީަގއިވާ  ވެސް  ވަުގތެއްަގއި  ހުރިހާ  ވެސް  އޮޕަރޭޓަރަކު    ކޮންމެ 

 ؟އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. މިހާރު ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ެގނެއްސަތަ އެ އިނީ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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   މި ބުނަނީ އެހެނެއް ނޫން. ލައިސަންސްެގ ތިރީަގިއވާ ޝަރުތުތަކާއި ެއްއޮގތަށް، އެ ޮގތަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މިހާރު އިން ޮގތް ރަނަގޅު. ހުރިހާ ވަުގތެއްަގއި ވެސް ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކު ވެސް ތިރީަގއިާވ ޝަރުތުތަކާއި އެްއޮގތަށް  

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންަވރަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދަކަށް މިނިމަން އަންއިމްޕެއަރޑް    -1ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ީމެގ  

ބަހައް މެންބަރުންނާއި    -2ޓަންވާނެއެެވ.  ކެޕިޓަލް  ބޯޑުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ހިއްސާދާރުންނާއި  މޭޖަރ  އޮޕަރޭޓަރުެގ 

ވާންވާނެއެވެ.   ކަމަށް  ފަރާތްތަކެއް  އެކަށޭނަ  ކަމަށް  ވެސް  ވަުގތަކު  ހުރިހާ  ފަރާތަކީ  އިސް    -3މެނޭޖްމަންޓްެގ 

މަސައްކަތަށް ެވސް  އެހެން  ުގޅުންހުރި  ސިސްޓަމާއި  ނުވަތަ  ކޮށްފާނެ  ސިސްޓަމަށް  އަސަރުތަކެއް  ނުރަނަގޅު   

  -4ކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުމުެގ ޮގތުން އެކަށީެގންވާ ނިޒާމުތަކާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސްތަްއ ގާއިމުކުރަންވާނެެއވެ.  

ސިސްޓަމަށް އެކްސެސް ދިނުން ހަމަޖައްސަންވާނީ ރައްކާތެރި އަދި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުާވނެ ޮގތަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ  

އެންމެ ލަސްެވެގން ވެލިއު ދުވަސް ނިމޭއިރު ފައިނަލް ސެޓްލްމެންޓް ހެދޭނެކަން    -5ލުތަކެއްެގމަތިންނެވެ. އޯކޭ.  އުސޫ

ހެދޭނެކަން   ސެޓްލްމެންޓް  ފައިނަލް  ނިމޭއިރު  ޑޭޓް  ވެލިއު  ލަސްވެެގން  އެންެމ  ޔަީގންކުރަންވާނެެއވެ. 

ވެލި ދެން  ރަނަގޅު.  ޮގތް  އިން  މިހާރު  ކުރާނީ.  ޔަީގންކުރަންވާނެެއވެ.  މާނަ  ދުވަސް  ރެކޯޑުަގއި އު  ދަ  )އޮފް 

މަޝްވަރާކުރެއްުވން(   ހެދޭނެކަން  މެންބަރުން  ސެޓްލްމެންޓް  ފައިނަލް  ނިމޭއިރު  ޑޭޓް  ވެލިއު  ލަސްެވެގން  އެންމެ 

 އިންޓަރއޮޕަރަބިލިޓީ ގާއިުމކުރުމަށް  -6ޔަީގންކުރަންވާނެެއވެ. މިހާރު ރަނަގޅު. ދެން ވެލިއު ޑޭޓް މާނަކުރާނީ. ދެން  

ުގޅާލެވޭނެ،   ޮގތަކަށް  ެއކަށީެގންވާ  ެއކު  ފަރާތްތަކާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  އަދި  އެކު  އެހެން ސިސްޓަމްތަކާ  ޓަކައި 

އަދި   ހުންނަންވާނެއެވެ.  ގާއިމުކޮށްފަިއ  ނިޒާެމއް  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  އިންފޮމޭޝަން  ރައްކާތެރި  އަދި  އިތުބާރުކުރެޭވ 

މައްސަލަތަ ބޮޑެތި  ކުރިމަތިވެދާނެ  ސިސްޓަމްގެ ސިސްޓަމަށް  ސަބަބުން  ޭއެގ  ޙައްލުކުރުމަށާއި  ކޮންޓްރޯލްކޮށް  އް 

ެވސް   އިޖުރާއަތްތައް  ހަރުދަނާ  އެކަށީެގންވާ  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޮގތަށް  ނާންނާނެ  ހުއްޓުމަކަށް  އޮޕަރޭޝަން 

)ށ( ހުންނަންވާނެެއވެ.  އިތުރު  -އެކަށަައޅާފައި  ކަންކަމުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  އޮޕަރޭޓަރުެގ  މި  ން 

މައްޗަށް އިތުރު ޝަރުތުތައް އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއެވ. އަދި އެ ޮގތުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުތުތައް ލައިސަންސް 

  -ދޫކުރުމަށް ފަހުަގއި ވެސް ލިޔުމަކުން ބަދަލުކުރުމާއި އުނިއިތުރު ެގނައުުމެގ ބާރު އޮތޯރިޓީައށް ލިބިެގންެވެއވެ. )ނ(

ސްެގ ޝަރުތުތަކާއި ޚިލާފުެވއްޖެ ނަމަ ކަމުެގ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ  އޮޕަރޭޓަރަކު ލައިސަން 

ހިނދެއްަގއި ލަިއސަންސް ބާތިލުކުރުމުެގ ނުވަތަ އެ ފަރާތާިއ މެދު ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުުމެގ 
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އަޅަން. ކުރީަގއި އޮތް ޮގތުން އެ މީހުންނަށް ފެންނަން    ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. މިހާރު ޖެހޭނެ ފިޔަވަޅެއް

 ޖެހޭނީ ފިޔަވަޅެއް ައޅަން. އާދެ! އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އިޞް އެކަން  ބަލައި  މިނަށް  ބޮޑު  ކުޑަ  އެކަމުެގ  ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ  ޝަރުތާއި  ލައިސަންސް  ކުރުމަށް  އޮޕަރޭޓް  ލާޙު 

 އެންިގދާނެެއވެ. ފިޔަވަޅު އެޅުުމެގ ބާރު ލިބިެގންެވެއވެ. އަދި އިޞްލާޚުކުރަން އަންަގންވާނެތާ ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައިންދަން.   ޮގތަށް  އިން  މިހާރު  ފެންނަނީ  މަޝްވަރާކުރެްއވުންއަޅުަގނޑަށް  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ެއ  (  )އޮފް 

)ރ( ބޭންދީ.  ތިރީަގިއާވ    -މާއްދާ  ވެސް  ަވުގތެއްަގއި  ހުރިހާ  ވެސް  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓުެގ 

ޕޭމެންޓް ޯއކޭ.  ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.  އެްއޮގތައް  "ކޮންމެ"ތަ  ޝަރުތުތަކާ  ވެސް.  ފަރާތަކުން  ހުރިހާ  ؟ ޚިދުމަތްދޭ 

މެންބަރުން  )؟ "ހުރިހާ"ތަ ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ހުރިހާ ވެސް    ފަރާތަކުންކޮންމެ  ޯއކޭ.  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  އޮފް 

ވެސް  ެއއްޮގތަށް  ،ވަުގތެްއަގއި  ޝަރުޠުތަކާ  މަދުނޫން   -1.  ތިރީަގިއވާ  މިންވަރަށްވުރެ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

ބަހައްޓަންާވނެއެއަ ކެޕިޓަލް  އަންއިްމޕެއަރޑް  މިނިމަމް  ފަރާތްތަކުެގ  ޕޭމެ  -2ވެ.  ދަދަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ   މޭޖަރންޓް 

ސް  ވެ  ެގ އިސް ފަރާތްތަކަކީ ހުރިހާ ވަުގތަކުމަންޓުމެނޭޖު  ،ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުެގ މެންބަރުންނާއި  ،ދާރުންނާއި އިއްސާ

ހުއްދަ   ނުވަތައޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދައިެގން މެނުވީ ލައިސަންސް    -3.  ކަމުަގއި ވާން  ކެއްކަމަށް އެކަށޭނަ ފަރާތްތަ

ޕޭމެލިބި ޕޭމެފައިވާ  އެހެން  ފިޔަަވއި  ޚިދުމަތްތައް  ނުވަތަ  ންޓް  ޚިދުމަތެއް  ވިޔަފާރިެއއް  އެހެން  ންޓް 

  -4އޯކޭ ކަމަށް މެންބަރުން ވިދާޅުވީ.  )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ވެ.  ހިންގައިެގންނުވާނެއެ 

މަސައްކަތަށް  ޕޭމެ ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  ޮގތުން ންޓް  ތައްޔާރުވުުމެގ  ކަންކަމަށް  ކޮށްފާނެ  އަސަރުތަކެއް  ނުރަނަގޅު 

ނިޒާމު ކޮންޓްރޯލް ތަކާއިއެކަށީެގންވާ  ޤާއިމުކުރަންވާނެއެސްއިންޓަރނަލް  ހެދުމަށް ޕޭމެ  -5ވެ.  ތައް  މުޢާމަލާތެއް    ންޓް 

ރަްއކާތެރިކުރުމަށްއެ  ޓަކައި   ފައިސާ  ނަާގ  ކިބައިން  ފަރާތްތަކުެގ  ހޯދާ  ތިންވަނަ  ޓަކަ   ޚިދުމަތް  ފަިއސާ  އެ  އި 

ފައިސާއާ ޤާއިމުކުރަންވާނެއެ   ފަރާތްތަކުެގ  ނިޒާމެއް  އެކަށީެގންވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ޮގތަށް  )ބ(އެއްނުވާނެ  މި   -ވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިތުރުން،  ކަންކަުމެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ރ(ަގއި  ލައިސަންސްެގ  ޕޭމެ  މާއްދާެގ  ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  ންޓް 

ހުއްދައިގެ  އަދި    ނުވަތަ  ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ޝަރުޠުތައް  ޝަރުޠުތަްއ،    އެއިތުރު  ކަނޑައަޅާ  ޮގތުން 

ދޫކުރުމަށްފަހުގައި ހުއްދަ  ނުވަތަ  ބާރު    ލައިސަންސް  ެގނައުމުެގ  އުނިއިތުރު  ބަދަލުކުރުމާއި  ލިޔުމަކުން  ވެސް 
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ލިބިެގންެވއެ )ޅ(އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާޕޭމެ  -ެވ.  ޚިދުމަތްދޭ  ޝަރު ތަކުންތްންޓް  ހުއްދަިއެގ  ނުވަތަ  ކާ  ތަ ލައިސަންސްެގ 

ކުޑަ ކަމުެގ  ހުއް  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  ނުވަތަ  ލަިއސަންސް  ހިނދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ބަލައި  މިނަށް  ދަ ބޮޑު 

ނުވަތަ  ތިބާ ފަރާތަކާމެދު  ލުކުރުމުެގ  އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  ބާރު  ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅެއް  ކަނޑައަޅާ  ޤާނޫނުަގިއ  މި 

)ކ(ބިެގންެވއެވެލި ޝަރު  -.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  )ރ(ަގއި  މާއްދާެގ  މަނީ ތުމި  އިލެކްޓްރޯނިކް  އިތުރުން  ތަކުެގ 

ޕޭމެ ލިބިފަިއވާ  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  އުސޫލުތަކާ  އިޝޫކުރުމަށް  އަންނަނިވި  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ންޓް 

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ  އި  -1ެވ.  އެްއޮގތަށް  އުސޫލުން  ފޯރުކޮށްކްރެޑިޓް  ޚިދުމަތް  މަނީ  ނުދިނުންލެކްޓްރޯނިކް     .2- 

ފައިނަލް  ޕޭމެ ތެރޭަގިއ  ަވުގތެއްެގ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  ޮގތެްއަގއި  ައވަސް  އިންސްޓްރަކްޝަންތައް  ންޓް 

  ވެލިއު   މަނީެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް  -3.  ޖެއްސުންތައް ހަމަންޓް ނިޒާމުންޓް ހެދޭނެ ކްލިއަރިންގ އަދި ސެޓްލްމެސެޓްލްމެ

 އެދޭ  އެ  ފައިސާ  ދަދަށްވާއަ  އެ  ެއއްވަރަށް  ވެލިުއއާ  މަނީެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެދުމުން  ބަދަލުކުރަން  ފައިސާއަށް

ެގ ބަދަލުަގއި ލިބޭ ފައިސާައކީ ޑިޕޮސިޓެްއެގ  ެގ ވެލިއުއިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ  -4ން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދިނު  ފަރާތަކަށް

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(    19މި ޤާނޫނުެގ    -އް. )ހ( ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުތަދާ  ވަނަ މާއް  21ން.  ނުބެލު  ޮގތުަގއި

ދަށުން   )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  އެ  ހުއްދައަށް  ލައިސަންސަށްއަދި   ،ލިޔުންތަކާއި ހުރިހާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދި ނުވަތަ 

ހުއްދައަށް   ލައިސަންސް، މަޢުލޫމާތާއި  އިތުރު  ޓަކައި  ެގންދިއުމަށްށް  ކުރިއަ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެދިނުވަތަ 

ބޭނުންެވެގން، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތެއް  އޮތޯރިޓީއަށް  ލަސްނުކޮށް މަޢުލޫމާތު  އެހެނިހެން އަންާގ އޮތޯރިޓީއަށް 

 ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ  މަސް 3 ފެށިެގން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ެއދިނުވަތަ ހުއްދައަށް   އަދި ލަިއސަންސް. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާފައިވާ އެދި ލައިސަންސަށް، ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ފުރިހަމައަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ޅާ ހުށަހެޅުމަކާ މެދު އަންނަނިވި ދެ ޮގތުން އެދި ހުށަހަނުވަތަ ހުއްދައަށް  ލައިސަންސް    -ވެ. )ށ(ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެ 

ކާ ނުލާ ލައިސަންސް ނުވަތަ  ތަ ތަކާއެކު ނުވަތަ ޝަރުތުވަކި ޝަރު  -1ވެ.  ޢަަމލުކުރެވިދާނެއެ   ންތަކަށް އޮތޯރިޓީކުރެ ޮގ

ދޫކުރު ނުވަތަ  ހުއްދަ  )ނ(  .ދޫނުކުރުން  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  -2ން،  ދިނުމަށް  ޕޭމެ  -އޯކޭ.  ޚިދުމަތެއް  ންޓް 

ލައިސަންސް   ހިންަގން  ސިސްޓަމެއް  ހުއްދަެއއް  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ  ދޫނުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ދޫކުރުމަށް 

  ، )ނ( އެއީ. މަޢާފްކުރަްއވާތި! ނިންމުމުަގއި މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރުމުެގ

ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ނުވަތަ ހުއްދަެއއް  ދިނުމަށް ނުވަތަ ސިސްޓަމެއް ހިންަގން ލައިސަންސް    ންޓް ޚިދުމަތެއްޕޭމެ  -)ނ(

ދޫކުރުމުގެ  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  ނިންމުމުަގއި  އޮތޯރިޓީން    ދޫނުކުރުމަށް 

ފެންވަރަށާއި،    ، ޝަރުޠުތަކަށާއި   ،ކަންކަމަށާއި ސިސްޓަމުެގ  ނުވަތަ  ޚިދުމަތުެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިންަގނޑުތަކަށާިއ، 

ންޓް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ޕޭމެ  -ވެ. )ރ(ހަރުދަނާކަމަށާއި، އިތުބާރުހުރި މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެ
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ދުމަތްދިނުމުެގ ބާވަތް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ންޓް ޚިނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު ލަިއސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ ޕޭމެ

  22ވަނަ މާްއދާ އިޢުތިރާޒު ނުކުރައްވާތީ ެއ އިންޮގތަށް ފާސްވީ.    21ޅާ ބަޔާންކުރަންވާނެެއެވ. އެހެންވީމާ،  ޑައަކަނ

މާއްދާ   ބަދަލުކުރުވަނަ  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަޕޭމެ   -)ހ(   -ންލައިސަންސް  ފަރާތަށް  އެ  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ންސް  ންޓް 

ޕޭމެ ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  އެކަމުގެ ނުވަތަ  ބޭނުންވާނަމަ  ެގނައުަމށް  އުނިއިތުރު  ޚިދުމަތްތަކަށް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތަށް  ންޓް 

އެ އޮތޯރިޓީން  ހުށަހަޅާނީ،  ިމޮގތުން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އެދި  ޮގތަކަށް،    ހުއްދައަށް  ކަނޑައަޅާ  ކަމަށް 

)ހ(ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް އެޕްލިކޭޝަން   މި މަްއދާެގ  -. )ށ(އެކުަގެއވެ  ތާއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާ

އޮތޯރިޓީ ނެުގމަށް  މި  ން ފީއެއް  އޮތޯރިޓީން   ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.  ފީ  އެޕްލިކޭޝަން  ކަނޑަައޅާ  ޮގތުން 

އިތުރުކުރަނީ  ޢާންމުކުރަންވާނެއެ ތަނަށް  އިންނަ  ފީ"  "އެޕްލިކޭޝަން  ފީވެ.  ޕްރޮސެސިންގ    " ެއއް"އެޕްލިކޭޝަން 

މި އަދި  ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އެޕްލިކޭޝަން    ށްޮގތަ  ނެުގމަށް  އޮތޯރިޓީން ޕްރޮސެސިންގ  ކަނޑައަޅާ  ފީ 

ހުއްދަ ވެ.ޢާންމުކުރަންވާނެއެ ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ފީައކީ  ކަނޑައަޅާ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  ާމްއދާެގ  ނެތްކަމަށް   މި   ދެވެން 

މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ    -ވެ. )ރ(ނޫނެ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދެވޭނެ ވެސްޙާލަތުގައި  މާނިން އޮތޯރިޓީން

އޮތޯރިޓީ  ޮގތަކަށް  ޮގތުންކުރެ  ދެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  އޮތޯރިޓީއަށް    -1ވެ.  ނިންމިދާނެއެ  އަށްހުށަހެޅުމަކާމެދު 

 -2ނުވަތަ     ނުވަތަ އެއިން އެްއވެސް ކަމެއް ނެތި ހުއްދަކުރުންފެންނަ ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ނުަވތަ ހަނިކުރުންތަކަކާއެކު

ތެރެއިން    ކަމުެގއަންނަނިވި ކަން   -)ހ(  -ވަނަ މާއްދާ  23ވަނަ މާއްދާ އިން ޮގތަށް ފާސްވީ.    22.  ހުއްދަ ދޫނުކުރުން

ނުވަތަ   ތެރެއިން  ހާކަމެއް  ޕޭމެހާލަތްތަކުެގ  މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ،  ދޫކޮށްފައިވާ ންޓް   ލަތެއް  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް 

ލައިސަން ދޫކޮށްފައިވާ  ޮއޕަރޭޓްކުރުމަށް  ސިސްޓަެމއް  ނުވަތަ  ހުއްދައެއް  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމުެގ    ސެއްލައިސަންސެއް 

އަދި  ވަނަ މާއްދާެގ ސައިޑް ހެޑިންގއަކީ،    23ވެ.  ލުކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެތިނުވަތަ ބާ ލައިސަންސް 

ބާޠިލުކުރުހުއްދަ   ނުވަތަ  )ހ(ހިފެހެއްޓުން  ޝަރު  -ން.  ހުއްދައިެގ  ނުވަތަ  ސިސްޓަމް ތުލައިސަންސްެގ  ތެރޭަގއި  ތަކުެގ 

ނުވާނަމަ،   ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ދީފައި މަސް 12ންޓް ޚިދުމަތްދޭން ފަށަން  އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށަން ނުވަތަ ޕޭމެ

ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓުކުރަން ެއ  ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި    މަސް  12 ފެށިެގން  ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ތާރީޚުން

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ސިސްޓަމް   1  -2.  ންޓް ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިނުވުންނުވުން ނުވަތަ ޕޭމެ  ފަށާފައި

ޕޭމެ ނުވަތަ  ހުއްޓިފަިއވުއޮޕަރޭޓުކުރުން  ނުވަތަ  ހުއްޓާލާފައިވުން  ޚިދުމަތްދިނުން  އޯކޭ.  ންޓް  ސިސްޓަމް    -3ން. 

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދާފަިއވަނީ    އޮޕަރޭޓްއޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ލަިއސަންސް ހޯދާފައިވަނީ ނުވަތަ  

ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ    -4.  ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިެގންކަން ނުވަތަ ނާޖާިއޒު ޮގތެްއަގިއކަން ހާމަވުން

ޝަ ޚިލާފުވު ތަރުހުއްދައިެގ  ޕޭމެ  -5ން.  ކާ  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓުކުރުމުެގ  ސަބަބުން ސިސްޓަމް  ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  ންޓް 
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އޮތް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝަލް ދިވެހިރާއްޖޭެގ   އޮތޯރިޓީ  ނުރައްކާތެރިކަން   ފައިނޭންޝަލް ބޫލުކުރުން.  ގަ ން  ކަމަށް 

އޮތް  އާސްޓެބިލިޓީ އޮތޯރިޓީ   ނުރައްކާތެރިކަން  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(6  ބޫލުކުރެވުން.ަގއަށް  ކަމަށް  ނޫނާ ާގމި    -6  . 

މި   ަގިއޑްލައިާގނުވަތަ  ނުވަތަ  ަގވާއިދަކާ  އެކުލަވާލާ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ކަނޑައަޅާ  ނަކާނޫނުެގ  ކާ  ތަޝަރު ނުވަތަ 

އަންާގ   ކަމަށް    އެންުގމަކާނުވަތަ  ޚިލާފުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ޚިލާފުވުން  އަމުރަކާ  ނުަވތަ  އިރުޝާދަކާ  ދޭ  ނުވަތަ 

 . ޝަރީފް.ނުވުން ބޫލުކުރެވުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން އަންާގ ކަމަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ަގއޮތޯރިޓީއަށް  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އެ އެންމެ    އާދެ!  ެއވަރު  ޚިލާފުެވފައިވުން،  ނޫން،  ޚިލާފުވެފަިއވާކަން.  ަގބޫލުކުރެވުން  އޮތޯރިޓީއަށް  މަްއސަލައަކީ، 

މިހެންވީކީ ހިވެދާނެ  މީހަކަށް  ހުރި  އެތާ  އެމީހުން  ހަމައެކަނި  ޭއަގިއ  ؛ ރަނަގޅު.  މިއޮތީ  ކަމަކުނުދާނެ.  އެހެނެއް 

 ތަކަށް.  ޚިލާފުވި ކަމަށް ކަނޑަައޅާނީ ެއމީހުން ކަނޑައަޅާ ޮގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފެށުން.    -7 މަރުޙަލާ  އިފްލާސްކުރުމުެގ  މަްއޗަށް  އޮޕަރޭޓަރުެގ  ނުވަތަ  މަްއޗަށް  ފަރާތުެގ  ޚިދުމަތްދޭ    -8ޕޭމަންޓް 

ސިސްޓަމްެގ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ެގންދިއުން ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުން އާންމުންެގ މަސްލަޙަތަށް ނުވަތަ 

ކަ ނުކުރާ  ފައިދާ  މަސްލަޙަތަށް  ަގބޫލުކުރެވުން.  ބައިވެރިންެގ  އޮތޯރިޓީއަށް  ހާލަތު   -9މަށް  މާލީ  ފަރާތުެގ  ެއ 

ދަށްވުން.   ިމންވަރަށް  ަގބޫލުނުކުރެވޭ  ޕޭމަންޓް    -10އޮތޯރިޓީއަށް  ޮގތަކަށް  ނޫން  ހަރުދަނާ  ނުވަތަ  ެއކަށީެގންނުވާ 

ހިނާގފަިއާވކަން ޙަރަކާތްތަްއ  ހިންުގމުެގ  ސިސްޓަމް  ނުވަތަ  ޙަރަކާތްތައް  ދިނުމުަގއި  ހިނަގމުންދާ    ޚިދުމަތް  ނުވަތަ 

 ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ަގބޫލުކުރެުވން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 ؟ މިހާރު މީަގއި އެބައޮތް އަޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން. މިހާރު، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް، އޮޕަރޭޓަރު މިއީ ކާކު ދެން

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އެ ފަރާތުެގ ެއްއވެސް ޭމޖަރ ހިއްސާދާރަކީ، ކަމަށް ެއކަށޭނެ ފަރާތެއް ކަުމަގއި ނުުވން. އެ ފަރާތުެގ ެއއްވެސް    -11

ފަރާތެއް ކަމުަގއި ނުވުން. ނުވަތަ   ހިއްސާދާރަކީ ކަމަށް އެކަށޭނަ  ތެދު ނޫން ނުވަތަ   -12މޭޖަރ  އެ އޮތޯރިޓީއަށް 
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މަޢުލޫމާތު   މެންބަރުން އޮޅުންއަރާނެފަދަ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އޮޅުވާލުން.  އޮތޯރިޓީއަށް  ނުވަތަ  ދިނުން 

މިހާރު   ސާފުކުރަން.  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ބަލާލަން.  ައޅުަގނޑު  ބޭނުން  މިތަންކޮޅު  އަސްލު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  މިހާރު...  ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަ  -12މިހިސާބުން  ތެދުނޫން  ށް 

އޮޅުންއަރާފާނެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަށް ޮއޅުާވލުން. )ށ(. ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމަށް 

ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ވަުގތުން އޮޕަރޭޓަރަށް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް  

އޮތޯރިޓީއަށް އަންަގންވާނެ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ،  ނުވަތަ  ހިފަހައްޓައިފިނަމަ،  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލަިއސަންސް  )ނ(.  ެއވެ. 

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ    -24ފެންނަ އެކަށީެގންވާ ޮގތެއްަގިއ އެކަން ަވުގތުން ބަޔާންކޮށް އާންމުކުރަންވާނެެއވެ.  

ވަނަ މާއްދާ. ިމ ާގނޫނުެގ ދަށުން ދޫކުރާ    24 ހެޑިންގ.  ވަނަ މާއްދާެގ ސަބް  24ނުވަތަ ޙައްޤު ބަދަލު ނުކުރެުވން.  

ޮގތަކަށް   ޙައްޤަކީ އޮތޯރިޓީން އެހެން  ލިބިދޭ އެއްވެސް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ހުއްދަައކީ އަދި  ލައިސަންސްައކީ އަދި 

ބަދަލު ނަމަވެސް  ބައެްއ  ެއއިން  ނުވަތަ  ެއކުަގއި  ފަރާތަކަށް  އެހެން  މެނުވީ  ހިނދެްއަގިއ  ކުރެވޭނެ  ކަނޑައަޅައިފި 

އެްއޗެއް ނޫނެވެ. އަދި މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރާ ބަދަލުކުރުމަކީ ބާޠިލު ބަދަލުކުރުމެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.  

އިނޭގ.    5އާދެ!   މިއީ  ބިލެއް  އިނިގރޭސި  ވަރަށް  ރޫލްސް.  ސިސްޓަމް  ބާބު.  ސަބް   25ވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ިމ  ؛ )މްތައް ހިންާގހެޑިންގ. ސިސްޓަމް ރޫލްސް. )ހ(. މި ސިސްޓަ ުގޅޭޮގތުން  ހ(. މި ސިސްޓަމްތައް ހިންުގމާ 

ބާބުެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ސިސްޓަމް ރޫލްސްެގ މަްއޗަށް ހިނާގނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުތަކެވެ. އަދި އެ ސިސްޓަމް 

ހުއް ބަިއެވރިންނަށް  )ހ(.  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ކަންކަން  އަންނަނިވި  މަދުމިނުން  އެންމެ  ނުވަތަ  ރޫލްސްަގިއ  ދަ 

އެކްސެސް ދިނުމުެގ މިންަގނޑުތަކާއި ބަިއވެރިން ަވުގތީޮގތުން ނުވަތަ މުޅިން ވަކިކުރުމުަގިއ ބަލާނެ މިންަގނޑުތަކާއި 

އުފުލަންޖެހޭ   -2ޝަރުތުތައް.   ޙައްޤުތަކާއި  ލިބިދޭ  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްެގ  ބަިއވެރިވުުމެގ  ބައިވެރިން  ސިސްޓަމުަގއި 

ބަލާނެ ވަުގތު.  ސިސްޓަަމށް  -3އިލްތިޒާމްތައް.   ެއންޓަރކުރެވުނު ކަމަށް  ސިސްޓަމަށް    -4 ޓްރާންސްފަރ އޯޑަރެއް 

މެންބަރުން   ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ވަުގތު.  ބަލާނެ  ކަމަށް  ފައިނަލްވި  އޯޑަރެއް  ޓްރާންސްފަރ  ކުރެވޭ  އެންޓަރ 

ސާފު.    ވުން(މަޝްވަރާކުރެއް  ކުރާ  -5އޯކޭ  މެނޭޖު  ޮގތާއި،  ކުރާނެ  އޮޕަރޭޓް  ސިސްޓަމް ސިސްޓަމް  ޮގތާއި،  ނެ 

އަދި  އެރޭންޖުމެންޓްތައް  ކޮންޓިންޖެންސީ  އާއި،  ަގވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  މަދުވެެގން  އޭެގތެރޭަގއި  ަގވަރނަންސް 

ޮގތް  ކުރާނެ  މެނޭޖު  ރިސްކު،  ސްޓެލްމެންޓް  އާއި  ކްރެޑިޓް  ރިސްކު،  ލިކުއިޑިޓީ  ރިސްކު،  އޮޕަރޭޝަނަލް 

މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވާހިނދު މައްސަލަ ބެލުމުގެ   -7ތަކާއި އިލްތިޒާމުތައް.  އޮޕަރޭޓަރުެގ ޙައްޤު  -6ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

އަދި   ނިޒާމް.  ޢަމަލުކުރާނެ  ބެލުމުަގއި  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ތަން  ނުވަތަ  ކޯޓު  ޝަރުޢީ  އޮތް   -8އިޙުތިޞާސް 

ކޭ. ތިބޭފުޅުން ވިދާޅުާވ  ސިސްޓަމުެގ ކަމާ ުގޅޭޮގތުން އޮޕަރޭޓަރަށް ުގޅަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ުގޅާނެ ތަފުސީލު. އޯ
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)ނ( އިނޭގތޯ.  ެގންދަނީ  މި  )ހ(ެގ    -ޮގތަށް  މާއްދާެގ  އެކްސެސް   1މި  ބައިވެރިންނަށް  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ދިނުމުަގއި މިންަގނޑުތައް ކަނޑައަޅާނީ ތަފާތުކުރުމަކާއި ނުލައި ހަމަހަމަ ޮގތެއްަގެއވެ. އަދި ސްޓެލްމެންޓް ރިސްކު، 

ބި  ރިސްކ،  ސިސްޓަމުެގ  އޮޕަރޭޝަނަލް  ކުރުމަށާއި،  ރައްކާތެރި  ސިސްޓަމް  ރިސްކުތަކުން  ފަދަ  ރިސްކު  ޒްނަސް 

ދިނުން  އެކްސެސް  ސިސްޓަަމށް  ޓަކަިއ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ސްޓެބިލިޓީ  ފައިނޭންޝިއަލް  އަދި  އޮޕަރޭޝަނަލް 

އް ހިންަގންފެށުމުެގ ކުރިން ސިސްޓަމުތަ  -ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ މަދު މިންވަރަށް އެކްސެސް ހިފެހެްއޓޭޮގތަށެވެ. )ރ(

ެގނެވޭނެ   ދެވޭނެ،  ރޫލްސްއަށް  ސިސްޓަމް  އެ  އަދި  ހޯދަންވާނެެއވެ.  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން  ރޫލްސްއަށް  ސިސްޓަމުެގ 

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. )ބ( ހުއްދަ  ުގޅޭޮގތުން  ާވނީ ވެސް އޮތޯރިޓީން އެ އުނިއިތުރަކާއި  ޢަމަލުކުރަން   -އުނިއިތުރަކަށް 

ރޫލްސްއަ ސިސްޓަމުެގ  ސިސްޓަމް  ނުވާނަމަ  ހޯދާފަިއ  ކުރިން  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ  އުނިއިތުރުތަކަށް  ެގނެވޭ  ށް 

ތިރީަގިއވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ަގބޫލުކުރެޭވ    -ބައިވެރިންެގ މައްޗަށް އެ ރޫލްސް ނުހިާގނެއެވެ. )ޅ(

ސްޓަމްސް ރޫލްސްެގ ވަކި މާއްދާެއއް ުއވާލުމުެގ  ހާލަތެއްަގއި ސިސްޓަމް ރޫލްސްއަށް އުނިއިތުރު ެގނައުމުެގ ނުވަތަ ސި

އެއިރެްއަގއި ސިސްޓަމުެގ ބައިވެރިވެފަިއވާ ފަރާތްތަކުެގ    -2ޢާންމު މަސްލަހަތު.    -1ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ.  

ބޭނުންވެދާނެ  -3މަސްލަހަތު.   ކުރުމަށް  އެކްސެސް  ސިސްޓަމަށް  ބަިއެވރިވެ  ސިސްޓަުމަގއި    މުސްތަޤުބަލުަގއި 

މަސްލަހަތު.   އޮތޯރިޓީއަށް   -4ފަރާތްތަކުެގ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންުގން  ސިސްޓަމުެގ 

 ަގބޫލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންކަން. ޝަރީފު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ބުނަނީ ސިސްޓަމްސް ރޫލްސް. ދެން ސިސްޓަމް ރޫލްސްެގ ވަނަ މާއްދާ. މީަގއި މި  25އެބަ އޮތް މައްސަލައެއް.  

މައްޗަށް ހިނާގނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނެއް ެވސް އެބަ އޮތް. އަދި އެ ސިސްޓަމް ރޫލްސް ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް  

އްނު. ވެސް އެބަ އޮތް. ސިސްޓަމް ރޫލް ހަދަނީ ކާކު. އެހެންވެްއޖިއްޔާ އެހެން ލިޔަން ވާނެ ކޮންމެވެސް ތާކު. ނެތެ

ރޫލް   އެ ސިސްޓަމް  ފުރަތަމަ  ތެރެއިންނޭ.  ާގނޫނުެގ  ރާއްޖޭެގ  ހިނަގންވާނީ  ބުނަނީ ސިސްޓަމް  މި  )ހ(ަގއި  މީެގ 

 ހަދަން ލާޒިމްކޮށްެގންތާ އެ ަގވާއިދެއް ާގނޫނެްއެގ މަްއޗަށް ހިނާގނީ. އަދި މި ޝަރުތުތަކެއް ވެސް ހުންނާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތޯރިޓީން ހަދާފަ ވެސް.އެ ދީފާނެ ހަމަ އޮ
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އުހު! ނޫން ނޫން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ވާހަކައަކީ މި ސިސްޓަމް ރޫލް ހަދައިެގންނޭ މި ސިސްޓަމް ހިންޭގނީ، އެހެން 

ށް ރާއްޖޭެގ ާގނޫނު ހިނާގ ވާހަކައޭ ދެން މި އޮންނަންވާނޭ ކޮންމެވެސް ތާކު. އަދި އެ ސިސްޓަމް ރޫލްސްެގ މަްއޗަ

އޮތީ. އަދި އެންމެ މަދުެވެގން ހިނާގ ޝަރުތުތަކޭ މި އޮތީ. ސިސްޓަމް ރޫލްސް ކޮންމެ މީހަކު ހަދާފައި ހުރެެގންތާ މި  

އޮޕަރޭޓަރު   ނެތި  ރޫލްސް  ސިސްޓަމް  ހިނާގނީ.  ަމއްޗަށް  އެ  ވެސް  ާގނޫނު  އަދި  ވާންޖެހޭނީ.  ހަމަވާނީ.  ޝަރުތު 

ވަނަ ާމއްދާެގ ފުރަތަމަ އިންނަން ޖެހޭނީ ސިސްޓަމް    25މިއީ ސުވާލަކީ. ސިސްޓަމް ރޫލްސް ޖަހަންޏާ  ؟ ނެތޯހިންިގދާ

 ރޫލްސް ހަދަންވާނޭނު. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރޫލްސް   25އެހެންވީމާ،   ސިސްޓަމް  ުގޅޭޮގތުން  ހިންުގމާއި  "ސިސްޓަމުތައް  ތަންކޮޅަށް  ފަށާ  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

ވަނަ މާްއދާެގ )ހ(އަށް އެތަންކޮޅު    25ވަނަ މާއްދާ ފާސްވީ.    25އެކުލަވާލަންވާނޭ" އެތަންކޮޅު އިތުރު ކުރުމަށްފަހު  

އެ މާއްދާ ފާސްނުކޮށް އިހަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާނަން ކޯރަމް    އިތުރު ކުރީ. ކޯރަމް މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ. އެހެންވީމާ،

ވަނަ މާއްދާ   26ވަނަ މާއްދާ. އަޅުަގނޑުމެން    26ހަމަވީމަ ފާސްކުރަން، އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް އަހައި ފާސްކުރާނީ.  

ޕޭމެންޓް   -)ހ(ވަނަ މާއްދާެގ    26އެހެން ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން.    -ވަނަ ާމއްދާ  26ޯގތުރޫ ކުރާނަން.  

ހިންުގމުެގ   ފަރާތުެގ  އެ  ނޫނީ  ހޯދައިެގން  ލިބުމުން  ހުްއދަ  އޮތޯރިޓީއަށް  އޮޕަރޭޓަރެއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ 

އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ޕޭމެންޓް   -އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް އެއިން އެްއވެސް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ. )ށ(

ާގ މި  ފަރާތެއް  ދަތިވެދާނެ  ޚިދުމަތްދޭ  ބެލުމަށް  އޮތޯރިޓީން  އަމަލުކުރޭތޯ  ކަންކަމަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ދަށްވެދާނެ   މިންވަރަކަށް  އެކަށީެގންނުާވ  ފެންވަރު  ކޮންޓްރޯލްތަކުެގ  އިންޓަރނަލް  ފަރާތެްއެގ  އެ  ނުވަތަ  ޮގތަކަށް 

މަސައްކަތެ  މުހިންމު  ެއއްވެސް  ހިންުގމުެގ  ފަރާތެްއެގ  އެ  ހަވާލުކޮށްެގން  ޮގތަކަށް  ފަރާތަކަށް  ެއއްވެސް  އެހެން  އް 

މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި ހިންުގުމެގ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަަމށް ބެލެވެނީ މަސައްކަތެްއ   -ނުވާނެެއވެ. ނ

ޕޭ ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރެއްެގ  ސަބަބުން  ނުކުރުވުމުެގ  މަސަްއކަތެއް  ެއ  ނުވަތަ  ަމއްސަލަެއއް  ދިމާވާ  މެންޓް ކުރުމުަގިއ 

ެއ   ނުވަތަ  ެގންދިއުމުަގއި  ކުރިއަށް  މެދުނުކެނޑި  އަދި  ހަރުދަނާކޮށް  ޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ 

އެ   ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރުމުަގއި  އެއްޮގތަށް  ޝަރުތުތަކާ  ހުއްދަިއެގ  ނުވަތަ  ލަިއސަންސްެގ  ދެވިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް 
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ދަ ދެމެހެއްޓުމުަގއި  ހާލަތު  މާލީ  )ރ(ފަރާތެއްެގ  މަސައްކަތަކަށެވެ.  ކޮންމެ  ކުރިމަތިވެދާނެ  ެއއްެވސް   -ތިތަކާއި 

އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް އެ ފަރާތުެގ ހިންުގުމެގ މުހިންމު މަސައްކަތެްއ އެހެން ފަރާތަކާިއ  

ނުވާނެއެެވ.   ކޮށްެގން  ކަންކަން  އަންނަނިވި  މަ  -1ހަވާލުކުރުމުަގއި  ފަރާތަކާއި  ހަވާލުކުރުުމެގ އެހެން  ސައްކަތެއް 

މަްއޗަށް   ފަރާތެއްެގ  ެއހެން  ޒިންމާއެްއ  ެއްއވެސް  ފަރާތެްއެގ  އިސް  ެމނޭޖްމެންޓުެގ  ފަރާތެްއެގ  އެ  ސަބަބުން 

ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް ރޫލްސް، ޕޭމެންޓް އިންސްޓްރޫމެންޓް އިޝޫކުރި ފަރާތާއި ބޭނުންކުރާ ފަރާތާއި   -2ބަދަލުކުރުން.  

ޅުމަށް ނުވަތަ އިޝޫކުރި ފަރާތުން ބޭނުންކުރާ ފަރާތުެގ މައްޗަށް ޮއންނަންވާ އިލްތިޒާމްތަކަށް  ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ުގ

ލަިއސަންސްެގ ނުވަތަ ހުއްދައިެގ ޝަރުތުތަކުެގ ތެރެއިން ެއއްވެސް ޝަރުތެްއ   -3އެްއވެސް ބަދަލެއް ެގނައުން، އަދި 

އޭޖެންޓުން ޢައްޔަންކުރުން. އެީއ    -27ތިވިޔަ ނުދިނުން.  ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމަ

)ހ( ހެޑިންގ.  ލިބިަގންނަ    -ސަބް  ޚިދުމަތް  މެދުވެރިކޮށް  އޭޖެންޓެއް  ވެސް  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ކޮންެމ 

މަޢުލޫމާތަކާ ައންާގ  އަދި  ޮގތަކަށް  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ޚިދުމަތްދޭން  ޕޭމެންޓް  އެކު  ފަރާތަށް  އި 

ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އޭޖެންޓަކު    -އެކަމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ލިޔުމަކުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ށ(

ފަރާތަށް  ލިބިަގންނަ  ޚިދުަމތް  ޮގތުަގއިކަން  ޭއޖެންޓެއްެގ  ފަރާތެއްެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  އެ  ފޯރުކޮށްދެނީ  ޚިދުމަތް 

ޕޭމެންޓް އެ  )ނ(ހާމަކުރާކަން  ޔަީގންކުރަންވާނެެއވެ.  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ފަރާތަކުން    -  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް 

އޭޖެންސީ   ވެޭވ  އެކު  އޭޖެންޓާިއ  ފަރާތުން  އެ  ޓަކައި  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ޕޭމެންޓް  މެދުވެރިކޮށް  އޭޖެންޓެއް 

ޮގތުގައި އޭޖެންޓެްއެގ  ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ކަމަށް އެއްބަސްވުމުަގއި  ނުވާނެ  ހަރަކާތްތެރިވެެގން   

 ޝަރުތުކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މިހާރު ވެސްޓަން ޔޫނިއަން. ިވލާ ވާނީ އޭޖެންޓަކަށް ދޯ. އެހެންވީމާ، ވެސްޓަން ޔޫނިއަންިއން ދޯ ހުއްދަ ނަަގންވާނީ. 

ވާނީ. އޮޕަރޭޓިވް ލައިސަންސް. ެއހެން ދޯ ވާނީ. ވިލާއަކީ އޭޖެންޓް. ވިލާއަކީ އޮޕަރޭޓަރެްއ  ލައިސަންސްއަށް އެދެން  

 ނޫން ދޯ.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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)ހ(28 އެހެން   -ެގ  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ކޮންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  މެދުވެރިކޮށް  އޭޖެންޓުން 

ފަރާތުެގ   އެ  އޮޕަރޭޓަރެއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  ކޮންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތެއް 

ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތް  އަދި  ކަމެއް އޭޖެންޓުން  ހުރިހާ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކުން   

)ށ( ޔަީގންކުރަންާވނެއެވެ.  ފަރާތެއްެގ    -ފުރިހަމަކުރޭތޯ  އެ  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޕޭމެންޓް  އޮޕަރޭޓަރުންނާއި 

ހަވާލުކޮށްފަ ފަރާތަކާއި  އެހެން  ހަރަކާތެއް  ުގޅޭ  ޚިދުމަތާ  ފަރާތެއްެގ  އެ  އެފަދައިން އޭޖެންޓުންނާއި  ވާނަމަ  އި 

ޒިންމާނަަގންވާނެެއވެ.   ފުރިހަމަ  ޢަމަލުތަކުެގ  ފަރާތްތަކުެގ  ާމއްދާ  29ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  ލިބިަގންނަ   -ވަނަ  ޚިދުމަތް 

ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާ   -ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުން. )ހ( ޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްދޭ 

މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ  ހިޕޭމެންޓް ޚިދުމަތްތައް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް    -)ށ(  ޓީން ރެިގއުލޭޓްކުރަންވާނެެއވެ.ޮގތް އޮތޯރި

އުސޫލުތަކާއި،   ަގާވއިދުތަކާިއ،  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޮގތުން  ހިމެނޭ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

މުޢާމަލާތުަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި، )ށ(ެގ   -ކުލަވާލަންާވނެއެވެ. )ހ(މިންަގނޑުތަކާިއ، ަގއިޑުލައިންތައް އޮތޯރިޓީން އެ

ފަރާތްތަކަށް    1 ލިބިަގންނަ  ޚިދުަމތް  ފީތައް  ޝަރުތުތަކާއި،  މާއްދާތަކާއި،  އެންމެހައި  ހިެމނޭ  މުޢާމަލާތުަގއި  އެއީ. 

ކަނޑައެޅުން.    -2ހާމަކުރުން.   އަުގ  ލިބިަގން  -3އެކަށީެގންާވ  ޚިދުމަތް  އެކުަގިއ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ފަރާތްތަކާ  ނަ 

ވަނަ މާއްދާެގ    25ވަނަ މާއްދާއަށް ައޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް އިތުރުކުރިން.    25ވަނަ މާއްދާ،    25މުޢާމަލާތްކުރުން.  

ުގޅޭޮގތުން   ހިންުގމާިއ  ހަމަވުމާއެކީ )ހ(އަށް. ސިސްޓަުމތައް  ކޯރަމް  ވޯޓިންގ  ހަމަވުމާ،  ކޯރަމް  މިހާރު  )ހ( އަށް. 

ތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްފައި، ދެން  ސިސްޓަމް ރޫލްސް އެ ފެށޭ  ވަނަ މާއްދާ އިން   25ކުލަވާލަންވާނެެއވެ. އެއީ )ހ(ެގ 

ފާސްކުރަން.   ޮގތަށް.    26ޮގތަށް  އިން  މާއްދާ  މާއްދާ،    27ވަނަ  މާްއދާ،    28ވަނަ  މާއްދާ. މި   29ވަނަ  ވަނަ 

ވަނަ    7ނެތް. ެއހެންވީމާ، ފާސްވީ.  ؟ ވިތޯމާއްދާތައް މި ޮގތަށް ފާސްކުރަން އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އެބަ އިންނެ

  30)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  .  ފައިނަލިޓީ  ންޓްޕޭމެ  އަދި  ނެޓިންގ  ންޓް،ސެޓްލްމެބާބު.  

ވަނަ މާއްދާެގ ސައިޑް ހެޑިންގ.    30ވަނަ މާއްދާ ވެސް ފާސްވީ.    29ަވނަ މާއްދާެގ،    30ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(.  

  ޮގތުންކުރެ   ދެ  އަންނަނިވި  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ންޓްސެޓްލްމެ  ވެސް  ބަިއވެރިައކު  ކޮންމެ  -)ހ(   -އެކައުންޓް  ންޓްސެޓްލްމެ

  ންޓް ސެޓްލްމެ  ިއދާރާއެްއގައި  މާލީ  ކަނޑައަޅާ  ޮއޕަރޭޓަރު  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީގައި  -1  . ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ  ޮގތަކަށް

  ކްލިއަރިންގއިން  ދުވަހެްއެގ  ކޮންމެ  ބައިވެރިައކަށް  އެހެން  ބައިވެރިއަކު  އެ  -2  ނުަވތަ  ،ހުޅުވުން   އެކައުންޓްތައް

 މާލީ  ކަނޑައަޅާ   އޮޕަރޭޓަރު  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީަގއި   ޓަކައި   ސެޓްލްކުރުމަށް   އިލްތިޒާމްތައް   އެންމެހައި   އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ

  ޮގތުަގއި  އޭޖެންޓެްއެގ  ންޓްސެޓްލްމެ  ބައިވެރިއެްއ،  އެހެން  ހުޅުވާފަިއވާ  އެކައުންޓެއް  ންޓްސެޓްލްމެ  އިދާރާެއއްަގއި

ހެޑިންގ.   31.  ޢައްޔަންކުރުން ސައިޑް  ާމއްދާ.  )ހ(  31  -މަންޓްތައްއެރޭންޖު  ނެޓިންގ   ވަނަ  މާއްދާެގ    -ވަނަ 
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  ޒިންމާތަކަކީ   އެ  އަދި.  ތަންފީޛުކުރެވޭނެެއވެ  ނޫނީޮގތުންގާ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނެޓިންގ   ޭއެގ  އޯޑަރުތަކާއި  ރާންސްފަރޓް

  ޮގތަކަށް  އެހެން  ނޫނެއްަގއިާގ  އެހެން  -)ށ(.  ޒިންމާތަކެކެވެ  ބަނދެވޭނެ  ނޫނީޮގތުންާގ  މަްއޗަށް  ފަރާތެއްގެ   ތިންވަނަ

  . ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ  މަންޓަކަށްއެރޭންޖު  ނެޓިންގ   ކޮންމެ  ތަންފީޛުކުރެވޭ  އަދި  ޞައްޙަ  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި

ހެޑިންގ.    32 ސަބް  މާއްދާ.  އޮތީ.  ފައިނަލިޓީވަނަ  މި  ބަދަލުކޮށްފައި  މެންބަރުން  އަށް  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

  ،ަގއިޑްލައިންތަކާއި   އި،ަގާވއިދުތަކާ  ނެރޭ  އޮތޯރިޓީން  ައދި  ޮގތަށް  ެއއްޮގތްވާ  ނޫނާާގ  މި   -)ހ(މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

  ޮގތުގެ   ކަނޑަައޅާނެ  ޮގތް  ފައިނަލިޓީވާނެ  ގައިސިސްޓަމު  ހިންާގ  އޮޕަރޭޓަރު  ޮގތަށް  އެްއޮގތްވާ  އިއިރުޝާދުތަކާ

 ނެތި   ޝަރުޠެއް  އެްއވެސް  ންޓެއްޕޭމެ  އެ  ވުމަކީ  ފައިނަލިޓީ  ންޓްޕޭމެ.  ެއކަށައަޅަންވާނެއެވެ   އޮޕަރޭޓަރު  އުސޫލުތައް

 ސިސްޓަމް   ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް   އެހެން  ނޫނެްއގައިާގ  އެހެން  -)ށ(  .ޮގތްވުެމވެ  ރެވޭބާޠިލުނުކު

 -1:  އޯޑަރއަކީ  ޓްރާންސްފަރ  ުގޅޭ  ންޓާޕޭމެ  އެ  އަދި  ންޓްޕޭމެ  އެ  ފައިނަލްވުމުން  ންޓެއްޕޭމެ  އެްއޮގތަށް  ރޫލްސްއާ

 ބޭްއވޭނެ  ޢަމަލުނުކޮށް  ނުވަތަ  ނެޭގނެ  އަނބުރާ  ނުވަތަ  ބާލިޠުވާނެ   -2  .އެްއޗެކެވެ  ތަންފީޛުކުރެވޭ   އަދި  ޞައްޙަ

  އަދި  ންޓްޕޭމެވަނަ މާއްދާެގ ސަިއޑް ހެޑިންގ.    33  .ެއއްޗެކެވެ  ލާޒިމުވާނެ  ޢަމަލުކުރުން  -3  އަދި.  ނޫނެވެ  އެްއޗެއް

)ހ(  33.  ރަލްކޮލެޓް  ންޓްެގސެޓްލްމެ މާއްދާެގ    ބަޔާންކޮށްފައި   ޮގތަކަށް  އެހެން   ނޫނެްއަގއި ާގ  އެހެން  -ވަނަ 

  ުގޅިެގން   އިލްތިޒާމަކާ  ކަމެއެްގ  ކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  އިލްތިޒާމަކާ  ންޓްޕޭމެ  އުފެދިފައިވާ  ސިސްޓަމެްއަގއި  ވީނަމަވެސް

  ސިސްޓަމެްއަގއި   ،ޕާރޓީއަކަށް  ކައުންޓަރ  ސެންޓްރަލް  ހައުސްައކަށް،   ކްލިއަރިންގ   ބައިވެރިއަކަށް،   އޮޕަރޭޓަރަކަށް،

 ުގޅޭޮގތުން  ރަލްއާކޮލެޓް  ދީފައިވާ  ޮގތުން  ސެކިއުރިޓީއެްއެގ  އޮތޯރިޓީއަށް  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  އެހެން   ހިމެނޭ

  މަރުޙަލާއާ   ިއފްލާސްކުރުމުެގ  ޮގތްތަކަށް  ތަންފީޛުކުރެވޭނެ  ޙައްޤުތައް  އެ  ޙައްޤުތަކަށާއި  ލިބިފަިއވާ  ފަރާތަކަށް  އެއިން

  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް   އެހެން   ނޫނެްއގައިާގ  އެހެން  -)ށ(  . ވެނާންނާނެއެ  ބަދަލެއް  ނުވަތަ  އުނިކަމެއް  ުގޅިެގން

  އަސަރުކުރާ   އްޙައްޤުތަ  ބަދަލުތަކުގެ   ލިބިދެވޭނެ  ޙައްޤުތަކާއި  ކްރެޑިޓަރުންެގ  ުގޅޭޮގތުން  ރަލްއާކޮލެޓް  ވީނަމަވެސް

ބުނެފަިއާވ    އަމުރެއް  ނުވަތަ  މާއްދާެއއް  ފަސްކުރުމުެގ  ތަންފީޛުކުރުން  ނިންމުމެއް  އެްއވެސް )ހ(ަގއި  މާްއދާެގ  މި 

އެބަ   ނުހިނާގނެއޭ.  މައްޗަށް  ޮގތްތަކުެގ  ތަންފީޛުކުރެވޭނެ  ޙައްޤުތައް  ނުވަތަ  ބަދަލުތަކުެގ  ލިބިދެވޭނެ  ޙައްޤުތަކާިއ، 

 ؟ 33،  32، 31، 30އިންތޯ 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ބުނަނީ    33 މި  މަީގއި  މިހާރު  ސުވާލު.  އޮތޭ  އެބަ  ބެހޭޮގތުން  ހުރި  ލްޓްރަކޮލެއާއި  ފައިސާ   ޮގތުަގއި 

އެ ޕްރެކްޓިކަލީ ެއކަން ހިނާގ ޮގތެއް ބަލާ.  ؟ އިފްލާސްކުރިޔަސް އަތުނުލެވޭނޭ ކޯޓަކަށް ވެސް. އެހެންތަ މި ބުނަނީ
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ލިމިޓެޑް  ާވޮގތަކީ  މި  އިފްލާސްކުރެވޭއިރު  ލިމިޓެޑް އިފްލާސްކުރެވޭނެ.  ލައިބިލިޓީއެއް އިފްލާސްކުރެޭވނީ. އެހެންވީމާ،   

 ލައިބިލިޓީސްެގ ތެރޭަގއި މި ކޮލެޓްރަލް ބަހައްޓަވަން ލާރި ނުނެޭގނެއޭ، ނުހިމެނޭނެއޭ މި ބުނަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިރާޟްކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު  މި މާއްދާތައް ފާސްކުރަން އިޢު  33،  32،  31،  30ތަރޓީ ޓޫ، ތަރޓީ ތުރީ އެހެންވީމާ،  

ެގ  34.  34  -އިފްލާސްކުރުމާ ުގޅިެގން ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލު  -ވަނަ ބާބު  8އެހެންވީމާ، ފާސްވީ.  ؟ އެބަ އިންނެތޯ

ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ބައިވެރިއެްއެގ މައްޗަށް އިފްލާސްކުރުމުެގ ަމރުޙަލާ ކޯޓުަގއި ފެށުމާއެކު   -)ހ(

ައވަ އެންމެ  ލަސްެވެގން  ވީ  އަދި  ކޯޓުން    1ހަށް  ކޮޕީެއއް  ނިންމުމުެގ  ކޯޓުެގ  ުގޅިެގން  ެއކަމާ  ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރު 

ަގޑިއިރު    1އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އެހެންވީމާ، ީމަގއި "ކޯޓުެގ ނިންމުމުެގ ކޮޕީ" އެތަންކޮޅު ބަދަލުކުރަންވީ " 

އަންަގންވާނެއޭ އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  ކޯޓުން  ެއކަން  ފޮނުވަންވާނެތަތެރޭަގއި  އަންަގންވާނޭ.  ނޫން.  ފޮނުވަންވާނޭެއއް  ؟ ". 

ހަމަ.  ؟ އަންަގންވާނެތަ އަންަގންވާނޭ.    1އަންަގންވާނެއޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކޯޓުން  އެކަން  ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރު 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  )؟ އަންަގންވާނެތަ؟ ފޮނުވަންވާނެތަ ެމންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ކޯޓުއޮފް  މަރުޙަލާ  ަގއި  އޯކޭ. 

ލަސްވެެގން   އެކަން،    1ފެށުމާއެކު  ކޯޓުން  ތެރޭަގިއ  އޮތޯރިޓީއަށް    1ަގޑިއިރު  ކޯޓުން  ެއކަން  ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރު 

މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބުނެފަިއވާ    -ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ އިޞްލާޙު ެއއީ. )ށ(  34އަންަގންވާނެެއވެ. އެހެންވީމާ،  

މަޝްކޯޓުެގ   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  މަތިން ވަރާކުރެްއވުން(  )އޮފް  ޮގތުެގ  ބުނެފައިވާ  )ހ(ަގިއ  މާއްދާެގ  މި 

ރާއްޖޭަގއި   އެންުގާމއެކު  އޮތޯރިޓީއަށް  ކޯޓުން  އެކަން  އަދި  ފެށުމާެއކު  ކޯޓުަގއި  މަރުޙަލާ  އިފްލާސްކުރުމުެގ 

ެގ  ގާއިުމވެފަިއވާ ސިސްޓަމުތަކާިއ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެެވ. އަދި ބޭރު

އެއްބާރުލުމުެގ،   ބައިނަލްއަޤުވާމީ  އެކުލަވާލެވިފަިއވާ  ދެމެދު  އިދާރާތަކާއި  މެންބަރުން ކަމާބެހޭ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް މި ނިމުނީ. މިހިސާބުން މި    33އެހެންީވމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

 ށް ޝުކުރިްއޔާ.   ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަ
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