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ާޔައުމިއްޔ ާ

156ާާާ-ޚޑާކ
ާ

ޕަބްލިކްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޑައިރެކްޓްކޮށްާ ދެބައެއްާ މަިއަގނޑުާ ކުރެވިފައިާ ޑްރ ފްޓްާ މަޖިލީހުަގއިާ

މިމަޤ މަށާްާ ބ ބުަގއިާ ޙައްޤުތަކުެގާ ައސ ސީާ އެހެންކަމ އެކުާ ދެންާ ޮގތުަގއި.ާ  5ޕްރޮޓިކިޔުޝަންސްއެްއެގާ

ގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާމަޖިލީހުނާްާހަވ ލ ދެވިފައިާއޮތްާބައިގ ާ)ރެކޯޑިން

އެހެންވީމ ،ާ އެހެން.ާ ޖެނެރަލެއް،ާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރާ އޮންނަނީާ ލިޔުމުަގއިާ ފ ސްކުރެްއވިާ

ޖެހޭނާެާ ޓައިޓްލްެއއްާ ެއއްާ އެއްލަފްޒެއް،ާ ބޭނުންކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންެމވެސްާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ

ާެގންުގޅެން.ާއެހެންވީމ ،ާކިހިނެއްތޯާިމކަންާއަޅުަގނޑުމެންާހަދ ނީ.ހުރިހ ާތަނެއްަގިއވެސްާ

ާ10 

ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ
ާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެްއވަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިބަިއގ ެވސްާ މީެގ،ާ އެކަމަކުާާއެހެންވީމ ،ާ ެއއްޮގތަކަށް.ާ މިއޮތީާ )ށ(ާ އ އިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ނަާ

 15ާމީގައިާ)ނ(ާއެބަާއިތުރުވޭ.ާެއހެންވީމ ،ާއެއ ދޭތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުޑަކޮށްާވ ހަކަދައްކ ލަމ .ާ

ާ

ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ތަންތ ގައިިި ިގނަާ ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ މޮޑީާ ހިތަށްއަރަނީާ ހަމަާ ާޖެނެރަލުންާާާޕްރޮސިކިޔުޓަރއަޅުަގނޑުާ

ތިބޭކަމަށްވަންޏ ާއެޮގތަށްާބަދަލުކުރަންވީހެން.ާއެންމެތަނެއްކަންނޭނެގާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުަގއިާއެހެންާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އ ދަވެފަިއާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންނޭނެގ.ާ ރަނަގޅުކުރަންވީާ އެތަންާ އެހެންވީމ ،ާ އިންނ ނީ.ާ

އޮ ޑައިރެކްޓްާ ޑީ.ޕީ.ޕީާާހުންނަނީާ އަޑުންާ އެހެންާ ޕްރޮސިކިޔުޝަންސް،ާ ޕަބްލިކްާ  20ފްާ

ބޭނުންކުރ ާ ތަންތ ާ ިގނަާ ޖެނެރަލްއަކީާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރާ އެކަމަކުާ ހުންނ ނީ.ާ އިނިގރޭސިވިލ ތުަގއިާ

ޓ މިނޮލޮޖީކަމަށްވަންޏ ާއެޮގތަށްާބޭއްވުންާކަންނޭނެގާބޮޑަށްާރަނަގޅީ.ާެއއީާވަރަށްާިގނަިއންާރ އްޖެާ

ޔުޓަރާޖެނެރަލެއްެގާވ ހަކަދައްކ ާައޑުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިވެނީ.ާެއހެންވީމ ،ާމީހުންވެސްާޕްރޮސިކި

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމީހުންާއ ދަވެފައިާހުންނަޮގތަކަށްާއެކަންތައްާބޭްއވުންާކަންނޭނެގާރަނަގޅުވ ނީ.ާ

 25އެާނަންާދެންާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުެގާބައިގ ާހަމަާނަމެއްތ ާއެމީހަކަށްާކިޔ .ާމިޮގތަށްާމީތިާނިމުނީމަާާ

ާިގނަތަންތ ަގއިާކިޔައިފިކަމަށްަވންޏ ާއެޮގތަށްާބަދަލުކޮށްލެވިދ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާާ

ާ
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މީަގއިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބ ބު،ާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ ސަބަބަކީވެސްާ މިދަންނަވ ލިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެކަނިާ މީަގއިާ

ނެތް މިހ ރަކުާ ކޮންޓްރޯލެްއާ ހުށަހަޅ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އިޞްލ ޙުާ ހުށަހެޅި،ާ ަމޖިލީހަށްާ އެއޮތީާ ާ.

ޢިލްމުވެރިާ އަޑުއުފުއްލަވ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިހ ރުާ އެހ ހިސ ބުންާ ބ އްވ ފައި.ާ ބައްދަލުވުމެއްާ  30މަޖިލީހުެގާ

ާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ޮގތުަގއިާޑްރ ފްޓްކޮމިޓީާދެންާއެހިސ ބުންާނިމުނީ.

ާ

މިހެންާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ ާާއަޅުަގނޑުާ އައި ހިސ ބައްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ އެއީާ ޮގތަކީާ ދަންނަވ ލިާ ާލިޔުމުަގިއވެސްާާ

ޑްރ ފްޓިންގާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެތ ަގއިާ ދެންާ އެހެންއޮތީމަާ ޖަހ ފައި.ާ އެހެންާ ޖެނެރަލް،ާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރާ މިއިންނަނީާ

އަސ  ނަމަެވސްާ ކިޔ ފައިާ މިވީއޭާ ިމހެންާ މިޮގތަށްާ ފަރ ތުންާ ދެންާާކޮމިޓީެގާ ބައިގ ާ ޙައްޤުތަކުެގާ  35ސީާ

މިހ ރުާ ކަންނޭނެގާ ެގންދިޔުންާ ިމޮގތަށްާ މީތިާ ވިދ ޅުިވޔަސްާ ެއހެންާ ދަްއކަވ އިރުާ އެވ ހަކަފުޅުާ

ެއއްޮގތްކޮށްލުންާ އެހެންވަންޏ ާ އެކަމަކުާ އޮތީކީނުން.ާ ޕްރޮބްލޮމެއްާ މ ބޮޑުާ އަޅުަގނޑުެގާ ރަނަގޅީ.ާ

ާރަނަގޅުާ.

ާ

ބ އްވަމ ހޭ.ާާކުރީަގއިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެއޮގތަށްާ އެތިާ އޮތްާ ލިޔެވިފަިއާ ކުރީަގއިާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވީާ މޮޑީާ ާ40 

ާއެހެންވިދ ޅުވީކަމަށްާއަޅުަގނޑަށް....

ާ

މިހެންާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ ޕްރޮބްލޮމްާ ިގނަާ ހިތަށްއެރީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވިދ ޅެއްނުވަން.ާ އަދިާނޫން،ާ ާހުރިއްޔ ާ

މެންބަރާުާާާ:އަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން )ރެކޯޑިންގަގިއާ އޮތީމ ާ ޖަހ ފައިާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރާ އަންނ ނީާ ސިފަތައްާ އަސ ސީާ

 45ާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާ

ާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ ދިވެހިންާ ވިސްނަންވ ނެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާކިޔ އިރުާމީަގއިާ

ާފަސޭހަވ ނެޮގތަކަށްވެސްާއިނޭގތޯ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާމިާބަރުލަމ ނީއަށްާީވޮގތަށްވެދ ނެާ.ާކެުވންާ:އިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއް

ާ

 50ެގާ)ނ(ާއަށްާއެހެންވީމ ،1ާާާއެހެންވީމ ،ާއެާޕޮއިންޓްަގއިާައޅުަގނޑުމެންާޑިބޭޓްނުކޮށްާކުރިއަށްދަމ .ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާެގާ)ނ(ާއަށްާއެްއވެސްާކޮމެންޓެްއ،ާއ ދެ،ާޝަރީފް.1ާާމ ،ާކިހިނެއްތޯ.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއެހެންވީ

ާ

ާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ވ ހަކަފުޅު އެއްފަހަރ ާ )މެންބަރުންާ ިމއޮތްާ ަގއިާ )ނ(ާ މިހ ރުާ ރެކޯޑިންގަގއިާއ ދެ،ާ ާދަްއކަވ ތީާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(ާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ55 

ާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާބޭފުޅަކަށްާސަމ ލުކަންދެއްިވއްޔ ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާާާާާކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާ

މަސައްކަތްކުރ ނީާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނ އިބުާއ ދެ،ާ ާބަންޑ ރަާ

ާާާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޕްރޮސިކިޔުޓަރާާކަނޑައަޅ  އެއީާ ެގންނަން.ާ އެހެންާ ަގިއާ )ށ(ާ އެްއޮގތަށޭާ ސިޔ ސަތ އިާ މަިއަގނޑުާ

 60ޖެނެރަލްެގާވ ޖިބުާއަދ ކުރަންވ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިވ ާޤ ނޫނ ާާ

ެއއްޮގ ސިޔ ސަތ ާ މައިަގނޑުާ ކަނޑަައޅ ާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ައދިާ ތަށެވެ.ާާއެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތީންނެވެ.ާ

ާމިޮގތަށްާ)ށ(ާއަށްާއެބައިާެގންނަން.ާ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: 1ާާާާޝަރީފް،ާމިހ ރުާމީަގއި ެގާ)ނ(1ާާާެގާ)ނ(ާަގއިާމުޅިންާއިންޑިޕެންޑެންސްާއެކަންޏެއްނޫން.

 65ާެގާ)ހ(1ާޑްރ ފްޓްކުރަްއވ ފައިާެއއޮތީާޭއނ ާމަސައްކަތްކުރ ނެާމަިއަގނޑުާދެޮގތެއްާބަޔ ންކުރެްއވުން.ާާ

އޭނަާ ަގއިާ )ނ(ާ ައއިސް.ާ ވ ހަކަާ އެޤ ނޫނުެގާ ަގއިާ )ށ(ާ ބަޔ ންކޮށްފައި.ާ މަޤ މުާ މިއޮންނަނީާ ަގއިާ

އޭެގތެރޭަގިއާާ މިބަޔ ންކުރަންޖެހޭނީ.ާ މަފްހޫމުާ ނުވަތަާ އިޝޫެގާ ަމިއަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރަންވީޮގތުެގާ

)ރެކޯޑިންގ ސިޔ ސަތުތަކ އިާ މައިަގނޑުާ ކަނޑައަޅ ާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ މެންބަރާުާސްޕްސިފިކަލީާ ަގިއާ

ާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންާބޭފުޅަކުާކީކޭާވިދ ޅުަވނީ.ާ

ާ70 

މުސްތަޤިއްލުާާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ބުރަނުވެާ ވަކިފަރ ތަކަށްާ ނަން.ާ ެގާ ހުށަހަޅަނީ..ާ ވ ންޖެހޭނޭާފުރަތަމަާ ާމީހަކަށްާ

ގައިވެާާަނސީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު )ނ(ާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާބުނަނީ.ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ސްާ

އެހެންާ ބޭނުންކުރުުމަގިއާ ބ ރުތައްާ ލިބިފަިއވ ާ އޭނ އަށްާ މިހ ރުާ އަދ ކުރުމުަގިއާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ

މީހަކަށްވެސްާނުވަތަާއެހެންާއެްއވެސްާމީހެްއެގާފަރ ތުންާހ މަކުރ ާއަދިާއެހެންާއެްއެވސްާމީހަކަށްާ

އެ އެހެންާ )ރެކޯޑިންގަގިއާާނުވަތަާ ވެެގންނުވ ނޭ.ާ މީހަކަށްާ ދަށުަގިއވ ާ ނުފޫޒްެގާ ފަރ ތެއްެގާ  75ްއވެސްާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރ މިާ މިހ ރުާ ޕެނަލުންާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ އެއްެވސްއަޅުަގނޑުާ ާޖެނެރަލަކީާ

ކަމެްއކުރެވިެގންވ ނެާާާދެއްކެުވންާ:އިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަ މައްޗަށްާ އޭނަެގާ ޮގތަކުންާ އެްއވެސްާ އެހެންާ ނޫނިްއޔ ާ ނުފޫޒަކަށްާ ފަރ ތެއްެގާ

އޭނަާ ސިޔ ސަތުެގދަށުންާ ކަނޑައަޅ ާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ  80މީހެއްކަމަށްނުވ އިރުަގއިާ

ންވީމ ،ާކީްއވެތޯާމަސައްކަތްކުރަންވެއްޖިއްޔ ާޮއންނ ނީާއޭނަެގާކޮންމެވެސްާފަރ ތަކަށްާޖެހިފައި.ާއެހެ
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މާިާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭޮގތަށްާ އޭނަާ ދަށުންާ ސިޔ ސަތެއްެގާ ކަނޑައަޅ ާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ

ފ ސްކުރާ  މަޖިލީހުންާ ޭއއީާ ބޭނުންވަނީ.ާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ިމއޮތީާ ޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާ

އެ ކަނޑައެޅިދ ނެ.ާ ސިޔ ސަތުާ މަސައްކަތްކުރަންވ ޮގތުެގާ އޭނަާ ކީއްވެތޯާާޤ ނޫނެއްަގިއވެސްާ ހެންވީމ ،ާ

ބޭނުންވ އިރުަގއި.ާާ ހަދަންާ މަޤ މަކަށްާ މީހަކަށް،ާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ އޭނައަކީާ ނުހެދީ.ާ  85އެޮގތަށްާ

ާއެހެންވީމ ،ާޕެނަލުންާމިކަމަށްާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވެދެްއވަފ ނަންތޯ.

ާ

ާސ ފުެވަވޑަިއަގންނަވ ނީާޕްރޮފެސަރއަށްހެން.ާއެީއާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާތިާއެންމެާރަނަގޅަށްާޕެނަލުެގާބޭފުޅެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފެންނ ތާީާ ބ އްވަންާ ދެމަޤ މެއްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ އ އިާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރާ ޖެނެރަލްއ އިާ އެޓ ނީާ

ނިންމަވ ފައިާާ ކަންނޭނެގާ ހޯއްދަވަންާ އަނެއްހެންާ މަޝްވަރ ާ ކޮމިޓީަގއިވެސްާ މިޮގތަށްާ  90އެހެންވެެގންާ

ތަފ  ދެމަޤ މުާ ދެންާ ބ ރެއްވެސްާާމިއޮތީ.ާ މަސްޢޫލިްއޔަތެްއ،ާ އެންޭގާ ޖެނެރަލަށްާ އެޓ ނީާ ތުކުރަންޏ ާ

ނޯންނ ނެާދަޢުވ ކުރުމުެގ.ާހަމައެކަނިާސިޔ ސަތުާކަނޑައަޅަންާއެކަނިާއެބ ރުާއޮންނަނީ.ާއެއީާދެންާ

ެއއްޗެއްާާ އިތުރުާ ދެންާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވެިެެގންހެންާ ހުންނަޮގތް.ާ ތަންތަނުަގިއާ އެހެންާ

ާާއަޅުަގނޑަށްވުރެާބޮޑަށްާޕްރޮފެސަރަށްާކަންނޭނެގ.ާދަންނަވަން

ާ95 

މަސަްއކަާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އޭެގާ ދ ނީާ ދެއްތޯާ ސިޔ ސަތުސިޔ ސަތުާ ކަމެއްަގއި.ާ ހުރިހ ާ ާތުާ ާކަޑައެޅިދ ނެާާ

ންނަާބޭނުންވ ޮގތަށްާލަފ ާާދ އިރުަގއިާނުވަތަާައއިސްފައިާއޭނައ ާބައްދަލުކޮށްފައިާތިމަޝަރީއަތެްއކުރަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަފީފް

މިނިވަންާ އެީއާ އެހެންވީމ ،ާ ކަނޑައެޅިދ ނެ.ާ ސިޔ ސަތުާ އެޮގތަށްވެސްާ ދ ންވ ނީ.ާ އަހަިއެގންނޭާ

އޮންނަންވ ނީ.ާ މުސްތަޤިއްލުކޮށްނޫންތޯާ ހަމަާމިނިވަންާ ހަދ ކަމަށްވަންޏ ާ މަޤ މެއްކަމަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ

 100ާޤ ނޫނުާއޭަގއިާއެްއޗަކަށްވ ނީ.ާާ

ާ

ކަނޑައެޅުެމއްނޫންކަންނޭނެގ.ާާާާާދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ސިޔ ސަތުާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ މީަގއިާ ޢަފީފް،ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކޮނާްާ ސިޔ ސަތަކުންާ ކަނޑައަޅ ާ ފައިޓްކުރަންާ ކްރައިމްާ ސަރުކ ރަކުންާ އޮންނަާ އެާ އެަވުގތެްއެގާ

އުސޫ އެކަހަލަާ ދަޢުވ ކުރ ނީ.ާ ކަންތައްތަކަކަށްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ައޅުަގނޑަށްާާލެވަލެްއަގއިާ ލުތަކެއްހެންާ

 105ާހީވަނީ.ާ

ާ

ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އޮންނަޮގތް. އިނިގރޭސިވިލ ތުަގއިާ އެނެގނީާ ޑައިރެކްޓްއަޅުަގނޑަށްާ ާއޮފްާާއިނިގރޭސިވިލ ތުަގއިާ
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ހުންނަާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރޭންކްަގިއާ ޓޮޕްާ އެންމެާ ސަރވަންޓެއް.ާ ސިވިލްާ ޕްރޮޓިކިޔުޝަނަކީާ ސިވިލްާާޕަބްލިކްާ ާ

ސަރވަންޓެއް.ާއޭނައަކީާއެކަަމކުާއެޓ ނީާޖެނެރަލުެގާއޮފީހުެގާޕ ޓެއްހެންާއިންނަާއެކަމަކުާމިނިވަންާ

ނ އިބަކަށްާ ބަންޑ ރަާ އޭނައަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މީހެއް.ާ އޮޕަރޭޓްކުރ ާ މަޤ މެއްހެންާ  110މުސްތަޤިއްލުާ

ެއއްަގއިާދަޢުވ ނުކުރ ށޭ.ާއެކަމަކުާާނުބުނެވޭނެާމިވެނިާމައްސަލަެއއްަގއިާދަޢުވ ކުރ ށޭ،ާމިވެނިާަމއްސަލަ

ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެކަމަކުާ ފަރ ތުން.ާ ޖެނެރަލުެގާ އެޓ ނީާ ނަަގންޖެހެނީާ ޑައިރެކްޓްރީސްާ ޕޮލިސީާ

ހަދަނާްާ މީހަކަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ ިމނިވަންާ ޖެނެރަލަކީާ އެޓ ނީާ ވ ހަކަދެްއކިޮގތުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ާބައިންދ ފަިއާދެންާމިެގންނަޮގތެްއާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާވ ހަކަދަްއކ ފަިއވެސްާސަރުކ ރުެގާބަެއއްހެން

 115ކޮންތަނަކުންާކަމެއްާމިާފޮލޯކޮށްފައިާހުރީކީ.ާއަޅުަގނޑަށްާިއނެގނީާއިނިގރޭސިވިލ ތުަގއިާއޮންނަނީާ

ާއެހެންކަން.ާ

ާ

ާ...މ ރީާތިވިދ ޅުވީާމިހ ރުާމީެގާޕޮލިސީާޑިރެކްޓިވްކޮށް،ާމިބުނަނީާހަމަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އެްގޒެކެޓިވް އެކަމަކުާ އޮފީހުެގާ ޖެނެރަލުެގާ ެއޓ ނީާ މިދަންނަވަނީާ  120ާއޭޖެންސީއެއްހެންާއަޅުަގނޑުާ

ާއިންނަާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުރުމުެގާާއަޅުަގނޑުާ ދަޢުވ ކުރުމ ާ ޖެނެރަލްއޭާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރާ ިމހ ރުވެސްާ ދެންނެވީާ

އެކަމަކުާާ މިއޮންނަނީާ ހަމަާ މީަގއިާ ޕަވ ރސް.ާ އެާ އޮންނ ނީ.ާ އެހުރިހ ކަމެއްާ ނެުގމ ،ާ ޑިސިޝަންސްާ

އެކަންާާ ސަރުކ ރަކުންތ ާ އޮންނަާ ެއަވުގތަކުާ ޖެނެރަލް.ާ އެޓ ނީާ ޕޮލިސީާ ޕްރޮސިކިޔުޝަންާ  125ޖެނެރަލްާ

ާލިސީާކަނޑައަޅ ނީ.ާޕްރޮފެސަރ...)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވީާ(ެގންދ ނެާޕޮ

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ
ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންޝްމެއިޒަރާާ

»»ާ130 

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވީާ(ާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާޢަފީފް

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއކެވުން()އިނިގރޭސިާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ
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 135ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޝްމެއިޒަރާާ

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވީާ(ާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ޢަފީފްާ

ާ

 140ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޝްމެއިޒަރާާ

ާ

ލިޔުްއވ ފައިާާއަޅުަގނޑަާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ އޭތިާ ޕްރޮފެސަރާ ވަރަކަށްާ ކޮންެމވެސްާ ހީވަނީާ ތިށްާ ާއޮންނަޮގތުންާ

އޭނަާާާާނަސީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހަމައެކަނިާ މީހެކޭ.ާ ުމސްތަޤިއްލުާ އޭނ އަކީާ މިބުނަނީާ ބަލައިލީމަާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ

އެޓ ނީ ތަންކޮޅަކީާ ހަމައެކަނިާ ތަބ ވ ންޖެހޭާ މީހަކަށްާ އެހެންާ ޕޮލިސީާފޮލޯކުރަންޖެހޭ،ާ ޖެނެރަލުެގާ ާ145 

ނުޖެހޭނެ ފޮލޯކުރ ކަށްާ ީމހަކަށްާ ެއއްވެސްާ އެހެންާ ެއނޫންާ އެކަންޏޭ.ާ ދެންާާާޑައިރެކްޓްަގއިާ

އެހެންނަމަވެސްާދިވެހިބަހަށްާމީތިާެގނެވިފައިާއިންނަޮގތުންކަންނޭނެގާމިމައްސަލަާޖެހެނީ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ކަންނޭނެގ.ާއަޅުަގނޑުެގާއިޞްލ ޙަކީާާކުޑަާއިޞްލ ޙެއްާހުށަިައަޅ ލ ނަންާދެންާމިރަނަގޅުވެސްާެވދ ނެ

މައިަގނޑުާާ ކަނޑައަޅ ާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ 'ކޮމ 'ާ ޖެނެރަލަކީާ ޕްރޮސިކިުއޓަރާ )ނ(ާ މިޮގތަށް،ާ

އޭނ އަށްާާ އަދ ކުރުމުަގއ ިއާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އޭނަެގާ 'ކޮމ 'ާ ފިޔަވައިާ ތަބަޢަވުންާ  150ސިޔ ސަތުތަކަށްާ

މީހަ ެއއްެވސްާ ބޭނުންކުރުމުަގއިާ ބ ރުތައްާ ައންގ ޮގތަށްާާލިބިފައިވ ާ ފަރ ތަކުންާ އެްއވެސްާ ނުވަތަާ ކުާ

ކަންކަންިްކުރ ާއަދިާެއއްެވސްާމީހެއްެގާނުވަތަާެއއްެވސްާފަރ ތެއްެގާނުފޫޒެްއެގާދަށުަގއިވ ާމީހަކަށްާ

ާވެެގނެއްާނުވ ނެ.ާއެތަންކޮޅުާެއޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުާހުށައަޅަން.ާ

ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާމީަގއިާާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ ދެއްތޯާ އެނިގއްޖެާ ވ ހަކަފުޅުންާ ޕްރޮފެސަރާ ނިންމ ފައިދެންާ  155ާމިހ ރުާ

ބަންޑ ރަާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޕޯސްޓެްއޮގތަށްާ ކެބިނެޓްާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ )ރެކޯޑިންގަގިއާ ޑްރ ފްޓްާ އޮތްާ

ެވސްާއެކަހަލަާޮގތަކަށްހެންާއަޅުަގނޑަށްާާނައިބު،ާއެޓަރނީާޖެނެރަލް.ާދެންާއަދިާއެހެންާތަންތ ނގައި

)ރެކޯޑިންގަގިއާާ މިުއޅެނީާ ވ ހަކަދަްއކ ާ މިތ ނަގިއާ ިގނައިންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ހީވަނީ.ާ

މެންބަރ،ާ ކެބިނެޓްާ މަސައްކަތްކުރަނީ،ާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސިކިުއޓަރާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

މަޝްވަރ ކޮށްެގން އޭނައ ާ ޖަސްޓިސް،ާ އޮފްާ މިއުޅޭާާއިންޗ ޖްާ ދަންނަވަންާ މީަގއިާ އެހެންވީމ ާ  160ނޭ.ާ
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އެްއޗަކީާިމކަހަލަާތަފ ތުތަކެއްާއެބަހުރެއޭާއިނޭގތޯ.ާއެހެންނަމަވެސްާއޭރެްއަގއިާެއއޮންނަާސަރުކ ރަކ ާާ

ާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާުގޅިެގންނޭާއޭނަާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ.ާ

ާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ާއ ދެ،ާ ާާ ކިތަންމެާ ޖެނެރަލްާ ާއިންޑިޕެންޑްކަމަށްވިޔަސްާޕްރޮސިކިއުޓަރާ

 165ސަރުކ ރުެގާއެހެންާމެޝިނަރީޒްތަކ ާެއއްެވސްާުގޅުެމއްާނޯންނަކަހަލަާޮގތަކަށެއްާެއްއެވސްާމަޤ މެއްާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޓެކްސޭޝަން ނަގ ާ ދައުލަތުންާ ކުރިއަސްާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ ކިތަންމެާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ނަގ ނެ،ާާާާއަދެއްާ

އެޓަރނީާާ އޮންނަކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ސަރުކ ރެއްާ އެހެންވީމ ާ ދޭ.ާ މުސ ރަވެސްާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ

އަދ ކުރަންޖެހޭނާީާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ޯއަވރއޯލްާ މެއިންޓެއިންކުރުމުެގިެާ އޯޑަރާ އެންޑްާ ލޯާ ޖެނެރަލްެގާ

ާާ ސ ފެއްނުވޭ( ވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ އެްއވެސްާާސަރުކ ރަށް.ާ ދުނިޔޭެގާ

ނޯންނަޮގތަކަށްާާ އިދ ރ ތަކަށްާ ދައުލަތުެގާ އޭރުާ ސިޔ ސަތުާ ޯއވަރއޯލްާ ސަރުކ ރުެގާ މުޅިާ  170ޤައުމެްއަގއިާ

ހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާޤައުމީާމަޖިލީހެއްާހެދިފައެއްާނެތް.ާއަދުލުާއިންސ ފުާގ އިމުކުރުމުެގާެއންމެާފަހާުާ

ރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންނޫނީާއެތަނެއްަގއިާއޮންނ ނީާބަސްާކޮންމެވެސްާެއއްާސިފަެއއްަގއިާސަރުކ ރުާއަދ ކު

)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީމ ާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްައކީާފަންކްޝަންާ

ވިދ ޅުިވއެްއޗެްއާާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ފ ސްެވެގންާ ނިޒ މަކުންާ ރިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީހ .ާ އަދ ކުރ ާ

އޮ ނިޒ ްމާ ރިޔ ސީާ އެމެިެރިކ އަށްވެސްާާސ ފެއްނުވޭ(ާ ބަލ އިރު،ާ ޤައުމުތަކަށްާ މަޝްހޫރުާ  175ންނަާ

އަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެތ ނެގާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާޕްރޮސިކިއުޓްާޖެނެރަލްާޢައްޔަންކޮށްާާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ އެބަެއނޭގ.ާ އެކަންތައްތައްާ ހަދަނީ.ާ

ގ ދިޔަާމައްސަލައެްއަގއިާހޮސްޕިޓަލުންާ)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާއެމެރިކ ެގާހިނ

އެްއެވސްޮގތަކަށްާާ ނުފޫޒެއްާ ބ ރެއްާ އެްއވެސްާ ސަރުކ ރެއްެގާ އޮންނަާ އޭރުަގއިާ އެހެންވީމ ާ

ހަމަ އެއީާ ހީެއއް.ާ ކުށްާ އެއީާ ބަލ ކަމަށްވަނީނަމަާ ބަލ ބެލުމުންާ ނުހިންަގފ ނެކަމަށްާ  180ާާނުހިނގ ނެކަމަށްާ

ދަށުންާ ޑައިރެކްޓަރެގާ ޕޮލިސީާ ނައިބުެގާ ބަންޑ ރަާ ނުވ ނެ.ާ ެއހެނެއްާ ވ ނީ.ާ ފޮލައަކަށްާ ޚިޔ ލީާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލެްއާހުންނަންވ ނީ.ާއެނޫންޮގތަކަށްާހުރެެގންާނުވ ނެ.ާެއއީާދުނިޔޭެގާއެްއވެސްާާ

ވިދ ޅުިވއެ )ރެކޯޑިންގަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ނެ.ާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާތަނެއްަގއިާ ްއޗެއްާ

ފަލޯކުރަންޖެހޭާ ޑައިރެކްޓިްވސްާ ޕޮލިސީާ ނައިބުެގާ ބަންޑ ރަާ އަކީާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ބޭއްވީމ ާ

ައޅުަގނޑުެގާާ ބޭނުމެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނޯންނަޮގތަކަށެްއާ ބަޔ ންވެފައިާ ކަނޑައެޅިާ ޮގތުަގއިާ  185މީހެއްެގާ

ނުހިންގޭާ އެކަންާ އެނޫންޮގތަކަށްާ އެއީާ ނެތް.ާ ވ ހަކަެއއްާތ އީދެއްާ ކިތަންމެާ ޢަމަލީޮގތުންާ ނެތީާ

އޮތްޮގތަށްވުރެާާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ހުށައެޅުްއިވޮގތްާ ނަސީމްާ އެހެންވީމ ާ ދެއްކިައސް.ާ
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ރަނަގޅުހެން.ާއެއީާޕަބްލިކްާޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްއަކީާބަންޑ ރަާނައިބުެގާޕޮލިސީާޑަިއރެކްޓިވްސްާާ

ބަ ކަނޑައެޅިާ މީހ ކަންާ ވަކިާފަލޯކުރަންޖެހޭާ އޮންނ ނީާ އިންޑިޕެންޑެންސްާ ޭއނަެގާ އޮތުން.ާ ޔ ންވެފައިާ

 190މީހަކަށްާވަކިާމީހަކަށްާއަންގ ފައިާނ ންގ ށެކޭާނޫން.ާއެކަހަލަާކަންތައްތަްއާކޮށްެގންނެއްާނުވ ނެ.ާއެީއާާ

ވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ އެއީާ ކަމަކީ.ާ ބޭނުންމިވ ާ އެންޝުއަރކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބ  އޯވަރއޯލްާާސ ފެއްނުވޭ(ާ އެހެންވީމ ާ އޮންނަންވ ނެ.ާ އަށްާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ރުާ

ބޭނުންވ ާކަންކަންާ އެނޫންވެސްާހ ސިލްކުރަންާ އިންވެންޝަންއ ާއަދިާ ޕްރަިއވެޓްާ ސިޔ ސަތަކަށްވ ނީާ

ހިންަގންވ ނީާާ ސިޔ ސަތުާ އޯވަރއޯލްާ އޮންނަާ ކަނޑައެޅިފަިއާ ަމުގފަހިވ ޮގތަށްާ ހ ސިލްކުރުމަށްޓަކައިާ

ައޅުަގނޑަށްާާ)ރެކޯޑިން ކުރުމަށްޓަކައިހެންާ އެންޝުއަރާ ެއކަންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާ  195ގަގއިާ

ހީވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިާފަރ ތަކަށްާނުޖެހިާވަކިާމަޤ މެއްެގާނުފޫޒުެގާދަށުަގއިާނުވެާޮއންނަާވ ހަކަާ

ާާ ނޫންތޯ. މީނައަކީާއެްއވެސްާާމިބުނެފައިާމިއޮންނަނީ.ާމ ނަާދޭހަވ ޮގތަށްާމިޢިބ ރ ތްާެގނައިމަާނިމުނީާ

)ރެކޯޑިންގަގިއާާ މީހެއްނޫންކަމަށްެވއްޖެއްޔ ާ ތަބ ވ ންޖެހޭާ ޕޮލިސީއަށްާ ދަށުަގއިާ ފަރ ތެއްެގާ

ެއންޝުއަރާ އޭނަާ ެއކަންވެސްާ ނުވ ނެ.ާ ޮއވެެގންާ އެބ ރުވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

 200ހެއްކަން.ާއަނެއްކ ާޕޮލިސްާކުރަންޖެހޭނެ.ާއޭނައަކީ،ާޤ ނޫނަށްާބޯލަނބައިާޤ ނޫނަށްާތަބަޢަވ ންޖެހޭާމީ

ދަޢުވާ  އެީއާ ެގންދ ނީ.ާ މިދައުވ ކުރަމުންާ މައްސަލަތަކުަގއިާ ޖިނ ޢީާ މިާ މައްސަލަތައްާ ފޮނުވ ާ

މިމަޤ މަށާްާ ކުރުމަށްާ ކަންާ އެނިޔ އިންާ ހަމަހަމަޮގތަކަށްާ މީހެއްެގާ ެއްއވެސްާ ކުރުމުަގިއވެސްާ

އެހެންވީ މިފެންނަނީ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ޖެހޭނެކަމަށްާ ހަމާަާއުނިކުރެވެންާ ޑައިރެކްޝަންާ ޕޮލިސީާ މ ާ

ފަލޯކުރަންޖެހޭޮގތަށްާއޮންނަން.ާނޫންާމިއޮތްޮގތަކުންާއެމ ނަވެސްާދޭހަނުވޭހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާ

 205ާނަސީމްާހުށައެޅުއްިވޮގތްާައޅުަގނޑަށްާބޮޑަށްާރަނަގޅީ.ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ތަންާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އަސްލުާ ހީވަނީ،ާ ނޫންހެން.ާާއަޅުަގނޑަށްާ ެއއްޮގތަށްާފީޒުވެސްކުރަނީވެސްާ ާސިޔ ސަތުތަކ ާ

 210)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއޭނަާއަސްލުާއެއަށްާތަބ ވަނީކީއެްއވެސްާނޫން.ާއެާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ހެދިފައި ޕޮލިސީތަކެއްާ ަގިއޑްލައިންާ ސްޕެސިފިކޭޝަންާ ނޫން.ާ ކުރަނީކީވެސްާ ހުންނަނީ.ާާތަންފިޒެއްާ ާ

ގ ތްކޮށްާާ އެންެމާ ައޅުަގނޑަށްާ އެީއާ ދެންާ ބުނަނީ.ާ މީހެއްކަމަށްާ ެގންދަންޖެހޭާ ެއއްޮގތަށްާ އެއ ާ

ާވިސްނޭޮގތަކީ.ާާ

ާ
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ާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ އަދ ކުރުުމަގިއ މަސްޢޫލިްއޔަތުާ އޭނަެގާ 'ކޮމ 'ާ ފިޔަަވިއާ ބ ރުތައްާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ  215ާލިބިފަިއވ ާ

އިބްރާ  ވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނަސީމްާ ނުވަތަާާާހީމްާ މީހަކުާ ެއއްެވސްާ އިނޭގތޯ.ާ ެއީއާ ކުރިޮގތްާ ސަޖެސްޓްާ ައޅުަގނޑުާ ބޭނުންކުރުމުގައި،ާ

އެހެން،ާ އަނެްއކ ެވސްާ ނުވަތަާ މީހެއްެގާ ެއްއވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ

ނުވ  މީހަކަށްެވެގންާ ދަށުަގިއވ ާ ނުފޫޒުެގާ ފަރ ތެްއެގާ ތަންކޮޅުާއެްއވެސްާ އަނެއްާ ދެންާ ނެއޭ.ާ

)ރެކޯޑިންގަގިއާާ އެްއޮގތަށޭ.ާ މަސައްކަތްކުރ ނީ،ާ ޖެނެިެރަލްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ ޑިލީޓްކޮށްލަން.ާ

 220ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ެއކަމަކުާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ރަނަގޅު.ާ މިޮގތްވެސްާ ައޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލަން،ާ ހީވަނީާާއަޅުަގނޑުާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އެއްޮގތަށްކަންާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސިކިއުޓަރާ އޮންނަންޖެހޭނެހެންާ ލިޔެވިފައިާ  225ކޮންމެވެސްތަނެްއަގއިާ

މިޮގތަށްާ އެކަމަކުާ އަންނަންވީާ އެބައިާ އައިމަ،ާ ކިޔ ފައިާ ފިޔަވަޭއާ މިާ މީަގއިާ ެގންދަންޖެހޭނީ.ާ

ސްާތަނެއްަގއިާއޭނަާެގންނަންވ ނީާއެްއޮގތަށްކަންާއެޑިއުޓީެއއްހެންާއޭނަެގާާއަިއކަމުަގއިިވޔަސްާކޮންެމވެ

މައްޗަށްާލެވެންޖެހޭނެ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާފިޔަވައިާކިޔ ފައިާބުނީމަާދެންާމިއަންނަނީާއެހެންާކަންތައްާާ

ާާ ކުރަންވ ނީ އެކަންތައްާ އޭނަާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ދިމ ލެއްަގއިާ ކޮންެމވެސްާ އެހެންވީމ ާ އެާާކުރ ނެޮގތް.ާ

 230ާޕްރޮސިކިއުޝަންާޕޮލިސީއ ާެއއްޮގތަށޭ.ާއެާޕޮޒިޓިވްާޑިއުޓީެއއްހެންާއޭނަެގާމަްއޗަށްާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާާ

ާ

ާއ ދެާއެހެންކަމަށްބަލ ފައިާއަސްލުާކުރީެގާޑްރ ފްޓްާލިޔެވިފައިާއެއޮތީ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާ

ާ235 

ފަށްޓ އިރު،ާާއ ާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ )ނ(ާ މިހ ރުާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މީަގއިާ ޖެނެރަލްއަކީދެ،ާ ާޕްރޮސިކިއުޓްާ

އޭާާއިބްރ ހީމްާއަފީފްާވ ހަިަކަދެއްކެުވންާ: ބޭނުންކުރުމުަގއިާ ބ ރުތައްާ ލިބިފަިއވ ާ އޭނައަށްާ އަދ ކުރުމުަގއިާ މަސްޢޫލިްއޔަތުާ އޭނަެގާ

ބަ އެާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނަސީމްާ އެތަނަށްާ މައިަގނޑުާާކިޔ ފައިާ ކަޑަައޅ ާ ނައިބުާ ންޑ ރަާ

ކަންތައްތަކެްއެގާާ ފަލޯކުރަންޖެހޭާ އަދ ކުރުމުަގއިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ޭއނަެގާ އެއީާ ލ ން.ާ ސިޔ ސަތުތައްާ

 240ވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާމިބުނަންާމިއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިހިސ ބުންާެގނައްޔ ކަންނޭނެގާ

ާާ ނަސީމް. ކިކޭތޯާ ރަނަގޅުވ ނީ.ާ ބ ރުެގާާބޮޑަށްާ ލިބިފަިއވ ާ އަދ ކުރުމުަގއ އިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އޭނަާ
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ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ކަނޑައަޅ ާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ ދެންާ ކިޔ ފަިއާ ބޭނުންކުރުމުަގއޭާ

ާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ރި ބަދަލުެގނައިމަާ ެއވިދ ޅުިވާ އަފީފްާ އިބްރ ހީމްާ ހީވަނީާ )ރެކޯޑިންގަގއިާާއަޅުަގނޑަށްާ  245ތިވިދ ޅުވިާ

ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

ާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ އޭނަެގާ ޖެނެރަލްއަކީާ ޕްރޮސިކިުއޓަރާ ާއަދ ކުރުމ އިާތިވިދ ޅުވީާ ާބ ރުތައްާާ

ާބޭނުންކުރުމުގައި،ާ.ާ.ާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ250 

ާއޭރުންވެސްާމ ރިޔ ާއެވިދ ޅުވ ބައެއްާނ ންނ ނެާދެއްތޯާ.ާންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ

ާ

ބ ރުެގާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ އަދ ކޮށްާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ލިޔަންވީއޭާ ވަކިންާ އެވިދ ޅުވަނީާ ކުރަންވ ނީމ ރިޔ ާ ާބޭނުންާ

ާަމއިަގނޑުާސިޔ ސަތ ާއެްއޮގތަށޭ.ާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ255 

ފިޔަވައޭާާާމެްނބަރުާމ ރިޔާ ާމ ލެއަތޮޅު ނެތޭާ މައްސަލަެއްއާ މިޮގތަށްވެސްާ ނެތިއްޔ ާ ޕްރޮސިކިއުޓެއްާ މީ.އެާ ފަހުބައޭާ ާއޭެގާ

ާއެކަމަކުާކޮންެމވެސްާދިމ ލެއްަގއިާއޮންނަންޖެހޭނެާއެްއޮގތަށޭ.ާދެންާފިޔަވައިާއަންނަންޖެހޭނީ.ާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާދުާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަ މަންފ އެއް ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ ނޫންތޯ،ާ މިއޮންނަނީާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ މިާ ާހޯދައިދިނުމެއްނެތި،މިހ ރުާ

ކަންޑައަޅ ާާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ެއއްކިބ ވެހުރެ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާ  260)ރެކޯޑިންގަގއިާ

ާމ ާއެބައިާނިމުނީާނޫންތޯ.ާމައިަގނޑުާއުސޫލުތަކ ާއެްއޮގތަށޭ.ާއެހެންވީ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާ

ާ

މ ރިއ ާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ެއކަމަކުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ  265ާއެތަނަށްާާާއެވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ)ރެކޯޑިންގަގއިާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: އިބްރ ހީމްާ ޕްރޮސިކިއުޓަނަސީމްާ ދެއްތޯ.ާ ވ ނީާ ފުރިހަމަާ ސެންޓެންސްާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާާލީމަާ އޭނ ެގާ ޖެނެރަލްއަކީ،ާ ރާ

ސިޔ ސަތ ާާ މައިަގނޑުާ ކަނޑަައޅ ާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ ބޭނުންކުރުމުަގއިާ ބ ރުތައްާ އަދ ކުރުމުަގއ އިާ

ާއެްއޮގތަށްާޢަމަލުކުރުންާފިޔަަވއި.ާދެންާއޭރުންާޭއެގާމ ނަާައންނަނީ.ާދެއްތޯ.ާ
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ާ

ދެާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ހަމަާ ހީވަނީާ ެއންމެފުރަތަމައަޅުަގނޑަށްާ ބަހ ލައްވަންވީހެން.ާ މިތ ނގައިާާބަޔަށްާ  270ާވިދ ޅުވ ންވީާ

އެްއޮގތަށޭާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފެއްނުވޭ(ާ ިވދ ޅުވިެއއްޗެއްާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ޕޮލިސީާ ކުރަންވ ނީާ ކަންތައްތައްާ ހަމަާ

ާދެން،ާ

ާ

ނ.ާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ނޫންތޯ.ާ ރަނަގޅެއްާ ާާާާމިހ ރުާ ބަހ ލަންވީ. ދެބަޔަށްާ އަކަށްާ ޖެނެރަލްާޕްރޮރ.ާ ާސިކިއުޓަރާ

 275ާަމސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރަންވ ނީ،ާއެހިސ ބުންާރ.ާއަކަށްާބަދަލުވ ނީ.ާއޭރުންާކިހިނެއްތޯާ.ާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އެާފުރަތަމަާދޫކޮށްާހަމަާއެމްފަސައިޒްކުރެވޭާާާއޭރުންާއަސްލުަގއިާދެއްތޯާއެމްފަސައިޒްާބޮޑުވޭ.ާމިހ ރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުިވއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާޕ ސިންގާރެފަރެންސެއްާއަސްލުާ.

ާ

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ބުނީމަާ ސިޔ ސަތޭާ މިާ ބޭނުންވީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ މިާއަޅުަގނޑުާ  280ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެވެގންާމިއުޅެނީ.ާއެާސިޔ ސަތުާއެއީާކޮންާސިޔ ސަތެއްކަންާމީަގއިާބަޔ ންކުރެވިފައިާނެތީމަ.ާާކަންބޮޑުާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކަނޑައަޅ ާސިޔ ސަތުކަމަށްާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ ދަޢުވ ކުރުމ ބެހޭޮގތުންާ އެީއާ އެހެންވީމ ާއެސިޔ ސަތަކީާ

ސ ފު ނޫނީާ ފުރިހަމަވެެގންާ އެބައިާ އޭރުންާ ނޫންތޯއޭ.ާ ލިޔަންވީާ މީަގއިާ ދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ެވެގންާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާދެންާދަުއވ ކުރުމ ބެހޭޮގތުންާދެންާނޯންނ ނެ.ާދެންާތިހެންވެއްޖެއްޔ ،ާާ

ާ285 

ޕްރިެވންޝަންެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކްރައިމްާ ނުވަތަާ ކޮންޓްރޯލްާ ކްރައިމްާ ވ ހަކައަކީ،ާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ

ކެއްާޕްރޮސިކިުއޝަނަކީ،ާ)ރެކޯޑިންަގގއިާވިދ ޅުވިެއްއޗެްއާާސްޓްރެޓަޖީއެްއަގިއާބޭނުންކުރ ނެާރޫލްސްތަ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާހަމައެކަނިާޕްރޮސިކިއުޓްކުރަންވީާޮގތެއްާނޫނޭާ.

ާ

 290ާވެެގންދ ނީާ.އެހެންތ ާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާޕްރޮސިކިއުޓްކުރ ޮގތަށްާއެޕޮލިސީާއިންޕްލިމެންޓްާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ

ާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ މ ލެއަ ލިޔެފައި ޕްރޮފެސަރާ ޕޮލިސީއަށްވުރެާ ޕްރޮސިކިއުޝަންާ ައޅުަގނޑަށްާއަޅުަގނޑަށްާ ާއޮތްޮގތުންެވސްާ

ޕޮރިސިކިއުޓަރާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމ ނީާ ޕޮލިސީާ ޕޮރިސިކިުއޝަންާ ެއއީާ ކަމުދަނީ،ާ ައއިމަާ ފުޅ ކޮށްާ އެއަށްވުރެާ

 295ޕޮލިސީާޑައިރެކްޓިވް،ާސަރުކ ރ ާނުވަތަާއެމީހުންާއިލެކްޓްާވަނީާަވކިާާާޖެނެރަލް.ާއެކަމަކުާޖެނެރަލް
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ެއއްޗެހީަގިއާާ ެގންުގޅޭނަމޭާކިޔަިއެގންާކަމަށްވ ތީ،ާއެއްބައިާ ދިމ ލަކަށްާކްރައިމްާކޮންޓްރޯލ ާއެއްޗެހިާ

ާނިންމ ނެާޕޮލިސްާކޯޝަކުންާނިންމ ލ ޮގތަށް.ާއެހެންޮގސްާެއތައްާބަިއވަރުާކަންތައްތަކެއްާހުންނައިރު

ވ ނެޮގތަކަށްާާ އިންޕްލިމެންޓްާ އެޕޮލިސީާ ދިމ ލަށްާ އޮތްާ ބުނެފައިާ ެގންދަންާ އެކްރައިމްާ އޭނަެގާ

ޮގތެްއަގިއާާ އ ދަިއެގާ އެހެންވީމ ާ ެއވަނީ.ާ ބޭނުމަކަށްާ ޭއެގާ ެގންުގޅުންާ ޕޮލިސީާ ޕްރޮސިކިއުޝަންާ

މައްޗަ އޭނަެގާ ހަދައިފިކަމަށްވަންޏ ާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ޕޮލިސީއެްއާ މ ބޮޑަށާްާއެޕްރޮސިކިއުޝަންާ  300ށްާ

ެގންުގޅެންާާ ޑިޕ ޓްމަންޓްާ ޖަސްޓިސްާ އޭނަެގާ ޑައިރެކްޓިވްާ ޕޮލިސިާ އެކަމަކުާ ފޯރުވޭނެ.ާ ނުފޫޒުާ

އެމަސައްކަތްާާ ޑީ.ޕީ.ޕީެގާ ޕްރޮސިކިއުޝަންާ އެއްޮގތްވ ޮގތަކަށްާ ދިމ ލ ާ ހުރި،ާ ވިސްނ ފައިާ

ދޫކޮާ ޖެނެރަލްއަށްާ އެޓަރނީާ އަސްލުާ އެހެންވީމ ާ މިބުނެެވނީ.ާ ށްލ ކަށްާެގންުގޅެންވ ނެކަމަށްާ

ޖަސްޓިސްާ ކްރިމިނަލްާ އެކަމަކުާ ހެދުމަކަށް.ާ ޕޮލިސީއެއްާ ދަޢުވ ކުރުމުެގާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

 305ެގންދ ނެޮގތ ާއެފެތޭނެޮގތަކަށްާެގންދަންޖެހޭނީ.ާއެާސެންޓެންސްާއިންާަގިއޑްލައިންސްއ ާސެންޓެންސްާ

ށްާެގންދެވޭނެާކަހަލަޮގތަކަށް،ާާއިންާޕޮލިސީއ އިާރިހިބިލިޓޭޝަނ ،ާއެހުރިހ ާއެްއޗަކ ާއެްއޮގތްވ ނެޮގތަ

އެްއޗަކީާމުޅިާސަިއކަލްެއއްާީވމަާބުނ ާއެްއޗެއްހެންާއަޅުަގނޑަށްާބޮޑަށްާހީވަނީ.ާއެހެންާިގނަފަހަރަށާްާ

މިއޮންނަނީާ އެތީަގިއވެސްާ ިމއިނިގރޭސިާ އެހެންވީަމ،ާ ެގންދަނީ.ާ ެއކަންތައްާ ތަންތ ނަގިއާ އެހެންާ

އެ ދަާ އޮފްާ ޑައިރެކްޓިްވސްާ ޕޮލިސީާ ދަޢުވ ކުރުމަށްާާޖެނެރަލްާ ސީދ ާ އެހެންވީމަާ ޖެނެރަލް.ާ ޓަރނީާ

ޖެނެރަލްއަށްާ އެޓަރނީާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބުނެވޭނެޮގތަކަށްާ އަންނ ނެޮގތަކަށްާ  310އިންފްލުއެންސެއްާ

ާސީދ ާކުރެވިދ ނެކަމަކަށްާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާ

ާ

ކުރިއަށްމިދަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއޮތީ.ާއ ދެ،ާ ެވއްޓިފަިއާ އުސޫލަށްާ ކުރީެގާ އަނެއްކ ވެސްާ  315ނީާ

ާ 12ާކިރިޔ ާ ކުރިއަކަސްާާ ދެބަސްވުންާ ބޮޑެތިާ އެހެންީވމ ާ ތިއްބަަވއިެގން.ާ މެންބަރުންާ

މިއުޅެނީާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ނުނިންމޭނެ.ާ ކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ފ ތެއްާައސްލުަގއިާ)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާމައިަގނޑުާމަފްހޫމްެގާވަރަށްާބޮޑުާތަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލްެގާމަްއޗަށްާދަޢުވ ާކުރަންީވޮގތްާބުނުންާފިޔަަވއިާއިތުރުާެއްއވެސްާއެްއޗެްއ،ާާ

 320ސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާބުނެިވެގންާނުވ ނެއޭާމިޑްރ ފްޓްަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޕްރޮފެސަރާދެއްވ ފަިއާާ

ފަންކްޝަނަކީާާމިއޮ އެާ ފަންކްޝަންއެްއޮގތަށްާ ެއއްާ އޮންނަާ ތެރޭަގއިާ ޕޮލިސީއެއްެގާ ޖެނެރަލްާ ތީ،ާ
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ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ތަފ ތެއްާ ފަންކްޝަނެކޭ.ާވަރަށްބޮޑުާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ

ާނަސީމް.ާ

ާ

އެވިާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ޕްރޮފެސަރާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ މަޤްޞަދުާ އޮތްާ މިހ ރުާދ ޅުވެފައިާ  325ާހ ސިލްވޭހެންާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: އިބްރ ހީމްާ ކަނޑ ޅ ާާާނަސީމްާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ އެއޮތްާ ަގިއާ )ނ(ާ ބަދަލަކީ،ާ ެގންނަންވ ާ ހަމައެކަނިާ އެއޮތްޮގތުން.ާ

ތަންކޮޅު ދެންނެވިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ފިޔަވަިއ،ާ ކަންކުރުންާ އެްއޮގތަށްާ ،ާާމައިަގނޑުާސިޔ ސަތުތަކ ާ

އެބައިާއުނިކޮށްލަންވީ.ާއެހެންީވމ ާ)ނ(ާަގއިާމިއޮންނަނީާއޭނަެގާއިންޑިޕެންޑެންސް،ާދެންާ)ރ(ާަގއިާާ

ެއއްޮގތަށޭ.ާއޭރުންާާ އުސޫލުތަކ ާ ބަންޑ ރަާނައިބުާކަނޑައަޅ ާ މިއޮންނަނީާއޭނަާކަންތައްާކުރަންވ ނީާ

ބަންޑ  ދެބައިަގއިާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ މުޤައްރިރުވެސްާ ދެންާ ހީވަނީ،ާ ވ ހަކައ ިއާާއަޅުަގނޑަށްާ ނައިބުެގާ  330ރަާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ުއނިވެެގންާދ ނެ.ާއެހެންވީމ ާ މިބައިަގިއާބަންޑ ރަާނައިބުެގާވ ހަކައ އިާއެތަންކޮޅުވެސްާ

ބޭފުޅުންނަށްާ އުނިކޮށްލ ފައިާ ތިތަންާ ައޅެާ ރަނަގޅުވ ނީ.ާ އެންމެާ މީތިާ ކަންނޭނެގާ އޭރުންާ ހީވަނީާ

ާދައްކަން.ާާ

ާ

 335ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާ

ާ

އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާއެންމެާމެންބަރެއްވެސްާއިންނެވިްއޔ ާފ ސްވީކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާއެހެންީވމ ާމިހ ރާުާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ 

އ ދެާ ކުރަްއވަންތޯ.ާ އިޢުތިރ ޟްާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްވެސްާ ޑްރ ފްޓަށްާ ތިފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ސްކްރީނުންާ

ާށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިނިންމީ.ާާއެހެންވީމ ާމިހ ރުާސްކްރީނުންާތިފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަ
ާ340 

ާ)މެންބަރުންާއެއްފަހަރ ާވ ހަކަދެއްކެވުުމެގާސަބަބުންާވިދ ޅުިވާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި.ާ(ާ
ާ

ާާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ އޮތް ފޮޅުވަތުަގއިާ ދެވަނަާ ކަނޑ ލަންޖެހެނީާ އިނޭގތޯާ 'އަދި'ާ އޮތްާ ބ ރުތައްފަހުންާ އަދިާ ާއެތި.ާ

ާބޭނުންކުރަންވ ނީއޭ،ާއެއޮތްާތަންތަންކޮޅު.ާރަނަގޅޭާެއއޮތްޮގތް.ާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
ާ345 

އެްއޗެއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިދ ޅުިވާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ޭއެގާ ހަމަާ ނުލިޔަސްާ 'އަދި'ާ ޖުމްލައަށްާ ދެވަނަާ އަސްލުަގއިާ

ާސ ފެއްނުވި(ާއ ދެާއެހެންނޫންތޯ.

ާ
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ާާާމެންބަރުާޙަސަންާކޮޅުމަޑުލުާ އެތަން އުނިކޮށްލަން.ާ އޭތިާ އަދިާ ފެށޭާ ެއކަންާ ޖުމްލައިެގާ ދެވަނަާ ނޫނިއްޔ އެާ  ކަނޑ ލަންީވާ

 350ާއ ާޕެރެްގރ ފަކަށްާލ ންީވާ.ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ާ

ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާެއޮގތަށްާނިންމަން...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ފެއަރނަސްާާާމެްނބަރުާމ ރިޔާ މ ލެއަތޮޅުާ އޮފްާ ބޭސިސްާ މިާ އަހ ލަން.ާ އެްއޗެއްާ އެންޑްާއަޅުަގނޑުާ ާޓްރ ންސްޕޭރަންސީާ

ބިނ ކުރަންވ ނީާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަސ ސްާ މަސައްކަތްާ މިއިންނަނީާ ތިރީަގއިާ ޖަވ ބު،ާ މިބުނެވެނީ.ާ  355އެކައުންޓަބިލިޓީތޯާ

ޖަވ ބުދ ރީވުމުެގ ހަމަކަމ އިާ އެީއާާހަމަހަކަމ ،ާ މައްޗަށޭ.ާ ޖަވ ބުދ ރީވުމުެގާ ހ މަކަމ ާ މައްޗަށޭ.ާ ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންކުރ ާޓަރމްތޯއޭ.ާއެެއއްާހަމަާއަހ ލަންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީ.ާާ

ާ

ދެވަނަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފެއްނުވި(.ާ އެްއޗެއްާ ިވދ ޅުވިާ އަޅުަގނޑުމެން..)ރެކޯޑިންގަގއިާ ނިންމ ާ މ އްދ ާ ފުރަތަމަާ

އެްއޗެްއާާމ  ވިދ ޅުިވާ ބ ބު...)ރެކޯޑިންގަގއިާ އެހެންާ ނިންމ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީެގކުރީަގއިާ  360އްދ އަށްާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ައށްވެސްާއޮތީާހަމަާެއޮގތަށް،ާކުރީަގއިާމިއޮތްާުއސޫލު.ާދެން،ާމިއޮތ1ާާާާީސ ފެއްނުވި(.

ިގނ4ަ ވަރަށްާ މީެގާ ައޅުަގނޑު،ާ މަސްޢޫލިްއޔަތު.ާ ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ އެބަހުރި.ާ،ާ އަކުރުާ ާ

ާއެހެންވީމ ،ާފަހަރަކުާައކުރަކުންާެގންދެވޭތޯާބަލ ނަން.ާއެހެންީވމ ،ާފުރަތަމަާ)ހ(ާ.

ާ

ާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ބަލައިަގނެފައި މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާހުރިހެންއަޅުަގނޑަށްާ  365ާމ ލޭެގާ

ހުށަާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ބިލެއް،ާާމެންބަރުާ ޮއތްާ އަމިއްލަހަޅުއްވ ފައިާ ކުށްތަކުަގއިާ ާމީސްމީހުންނަށްވެސްާާޖިނ ޢީާ

ާދަޢުވ ާކުރެވޭނެކަމަށް.ާއެކަމަކު،ާމީެގާ)ހ(ާއ އިާ)ށ(ާމިއިންނަޮގތުންާކުރެވޭނެތޯާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ށްތަކުެގާވ ހަކަެއއްާނޫން.ާޖިނ ޢީާކުށްތައްާ)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ޖިނ ޢީާކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 370ފިޔަވަިއ.ާއެހެންާމައްސަލަތަކުެގާކަންތައް.ާދެން،ާއެމީހުންާއަނެއްކ ާވަކިންާނިންމ ފަިއާމަޖިލީހުެގާ

ނިންމ ލ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ބަލައިަގނެވިާ ބޭރުކޮށްލެވޭނެ.ާ މީތިާ ޚިލ ފަށްާ އުސޫލ ާ ެއއޮންނަާ ަގވ އިދުަގއިާ

ާެގާ)ހ(ާށްާެއްއވެސްާބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟްާކުރައްވ ތަނެއްާނުފެނޭ.4ާާާމ ،ާާދެންާބޭރުކޮށްލީ.ާއެހެންވީ

ާ

މިއިންނަނީާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ބުނެފައިާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ ނިމޭތަނުން.ާ ސަފްޙ ާ ާސުޕަވަިއޒްކުރުމޭާ...ފުރަތަމަާ

 375ާވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(ާޕްރޮސެކިއުޝަންސްތައްާ.ކްރިމިނަލް...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން:
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ާ

ާއ ދެ،ާޭއެގާމ ނަާދޭހަވޭތޯއޭ.ާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ
ާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ބެލެހެްއޓެވޭނެކަމަކަށް. ނުކުރެޭވޮގތްާ ދަޢުވ ކުރެވޭާ ނުފެނޭާ ނުކުރެއަޅުަގނޑަކަށްާ  380ާވޭާދަޢުވ ކުރެވޭ،ާ

ޕްރޮވަިއޑްާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޓުާ ެއއީާ ވިދ ޅުވެފައިާ ޕްރޮފެސަރާ ެއއީާ ބެލެހެއްޓުންާ ނުކުރެޭވާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ޮގތްާ

ައޅުަގނޑަކަށްާާ އެމ ނަެއއްާ މޯލްޑިވްސް.ާ ދަާ އިންާ ޖަސްޓިސްާ ކްރިިމނަލްާ އޮފްާ ޕްރޮސެކިއުޝަންާ

ާފެނޭާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމީހުންާކުށްކުރ ާާދޭހައެއްާނުވޭާ)ހ(ާމިއޮތްާޮގތަކުންނެއް.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާ

ޖިނ ޢީާކުށްކުށ ާުގޅިެގންާކުރ ާއެންމެހ ާދަޢުވ ތައްާބެލެހެއްޓުން،ާއެޮގތަށްާބ ްއވަން.ާދަޢުވ ތަކ ބެހޭާާ

މީަގިއާާ މިހ ރުާ އެހެންނޫންތޯ.ާ ދަޢުވ ާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ބެލެހެއްޓުން.ާ  385ކަންތައްތައްާ

ވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވި(ާކްރިމިނަލްާޖަސްޓިސްާއިންާާމިއިންނަނީާ...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅު

ބެލެހެއްޓުމެްއާާ ނުކުރެޭވޮގތްާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ޮގތްާ ނުކުރެވޭާ ކުރެވޭާ ދަޢުވ ާ މޯލްޑިވްސް.ާ ދަާ

ފެންނަކަންާ ފެންނަންޏ ާ ދަޢުވ ކުރަންާ އޭނ އަށްާ ނޯންނ ނެ.ާ ޖެނެރަލްައކަށްާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ

ކަނ މިތަނަށްާ ނުފެންނަކަންާ ކަންތައްތައްާާނުފެންނަންޏ ާ ދަޢުވ ެގާ ކުރެވޭނެ،ާ ދަޢުވ ާ ޑައެޅޭނީ.ާ

ދިެވހިރ އްޖޭަގިއާާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ކަންތަިައްތައްާ ދަޢުވ ކުރުމުެގާ އިންނ ނީ.ާ އޭނ އަށްާ  390ބެލެހެއްޓުންާ

ާމީހުންކުރ ާޖިނ ޢީާކުށްކުށ ާުގޅިެގންާކުރ ާއެންމެހ ާދަޢުވ ތައްާކުރެވޭޮގތްާބެލުން.ާާ

ާ

ާރެޭވޮގތް'ާއެާލަފްޒުާއުނިކޮށްލުން.'ނުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 395ާއ ދެ.ާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ

ާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ސ ފުކޮށްލަންާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ެއއްޗެއްާ ޕެނަލުންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެޭވއިރުާ ދަޢުވ ާ ވަޙީދުާ،އ ދެ،ާ ާއިނޭގތޯ.ާ

ވ ާކުރެވޭޮގތްތޯާއޮންނ ނީާނުވަތަާދަިަޢުވ ާއުފުލުހުންތޯާއޮންނ ނީ.ާކިހިނެއްތޯާއެބަިއާާބަހުެގޮގތުންާދަޢުާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާ

 400ާއޮންނަނީާވިދ ޅުވެާދެއްވަފ ނަންތޯ.ާ

ާ
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ދަޢުވ ާކުރަނީާދެއްތޯ.ާދަޢުވ ާކުރ ނުކުރ ޮގތްާބެލުންާއެއީާއެްއކަމެްއެގާޮގތުަގއިާެއއޮތީ.ާއެކަމ ބެހޭާާޕެނަލުެގާބޭފުޅެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ސް،ާއެހިނގ ޮގތްާބެލެހެއްޓުން.ާކުރ ނުކުރ ާޮގތް،ާކުރެވޭާނުކުރެވޭއަށްވުރެާކުރ ާނުކުރ ާޮގތްާާޕްރޮސެ

ާބެލުންހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާސުޕަރވިޜަންައކީ.ާ

ާ405 

ކުރ ާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މީހުންާ ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ މިާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނަންބަރުަގއިާ ެއއީާމިާ ާކުށްތަކޭ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާޢ ންމުކޮށްލަނީާޖިނ ޢީާކުށްތަކ ާުގޅިެގންާއިނޭގތޯ.ާޖިނ ޢީާހުރިހ ާކުށްތަކެއް.ާެއއީާާބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އި

އެީއާާ ކުރުން.ާ ދަޢުވ ތަކެއްާ ހުރިހ ާ ކުރަންޖެހޭާ ފަރ ތުންާ ދަޢުލަތުެގާ ުގޅިެގންާ ކުށްތަކ ާ ޖިނ ޢީާ

މީ ޮގތަކީ.ާ އިންނަންޖެހޭާ އެާ ހުރިހ ާާކަންނޭނެގާ ސީދ ާ ކުށ ބެހޭާ ެއާ ނޫން.ާ ކުށްތަކެއްާ ކުރ ާ ހުންާ

 410ާދަޢުވ ތަކެއްާކުރަންޖެހޭނީާދަޢުވ ކުރ ާކަމަކ ާބެހޭޮގތުންާކަންނޭނެގ.ާ

ާ

މިާއަދިާއެންމެާރަނަގޅެއްާނުވޭހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާިއނޭގތޯ.ާއެއީާދަޢުވ ،ާޖިނ ޢީާކުށްތަކެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅ ފައިާއެބަހުރޭ..)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(ތެރޭަގއި.ާއެކަމަކު،ާޢ ންމުކޮށްާކަނޑަ

ދަޢުވ ކުިުރުމުެގާާ އޭެގކުރީަގއިާ ކުރީމ .ާ ކޮމިޓްާ މީހަކުާ އޮފެންސިވްާ ސްޓޭޖަކީާ ދަޢުވ ކުރުމުެގާ އޭެގާ

 415ާ..ާ.މަރުޙަލ އެއްާނ ންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާސްޕެސިފިކަލީާހަމަާމީހުންކުރ ާކުށްތަކުެގާވ ހަިަކަ

ާ

ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އެއަންނަ ދިވެހިންާ އެއްޗަކ ާ އިންާ ބުނެފައިާ ޕްރޮފެސަރާ މީަގއިާ މ ނައަޅުަގނޑަށްާ ާއެްއޗަކ ާ

ކުރ ނީ.ާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޭނަާ ެއއީ.ާ ދަޢުވ ކުރުންާ ޑެސިޝަންާ ޑީ.ޕީ.ޕީެގާ އެއީާ ނުފެނޭ.ާ އެްއޮގތްވ ކަމަކަށްާ މުޅިންާ

ވޭާނުކުރެވޭާޮގތްާބެލެހެއްޓުމެއްާނޫން.ާޭއނ ެގާސީދ ާރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއްާއެއީ.ާާއެހެންވީމ ،ާކުރެާ

އެކަމަކު،ާ ބެލެހެއްޓިދ ނެ.ާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހ ާ ދަޢުވ ކުރުމ ބެހޭާ ފަރ ތުންާ ދަޢުލަތުެގާ  420އެހެންވީމ ،ާ

މީހ ކަމަށް ކުރ ާ އެއީާ އޭނަާ ނޫން.ާ ބެލެހެއްޓުެމއްާ ނުކުރެވޭޮގތްާ ކުރެވޭާ ވ އިރުާާއެދަޢުވ ކުރުމަށްާ

އެއީާާ އޮޅުން...ާ އެހ ބޮޑަކަށް.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެއަންނަޮގތެއްާ އެދިމ ލުންާ ބެލެހެއްޓުންާ ހަމައެކަނިާ

ސުޕަވަިއޒިންގާޕްިްރޮސެކިުއޝަންާއެއީާމުޅިާއެާއޮފީހުެގާބޮޑުާމީހ ހެންާއޮންނަޮގތަށްާއަޅުަގނޑަށްާާ

އަ ދެންާ ެއއިންާ އެކަމަކު،ާ އެސުޕަވަިއޒްކުރުމަށް.ާ އެފެންނަނީާ ެއީއާާއޭަގއިާ ހީވަނީާ ޅުަގނޑަށްވެސްާ

ބެލެހެ ހުރިހ ކަމެއްާ ދަޢުވ ތަކުެގާ އެންމެހ ާ ކުރ ާ ފަރ ތުންާ ޮގތަކަށްާާދަޢުލަތުެގާ ކަހަލަާ  425އްޓުންާ

ނުކުރެވޭާޝަސުޕަރވި ކުރެޭވާ މީހ ކަމަށްވ އިރުާ ކުރ ާ ެއއީާ އޭނަާ އެކަމަކު،ާ އަިއސްފ ނެ.ާ ންާ

ާބެލެހެއްޓުންާއެހެންާބުނީމަކ އެއްާއަޅުަގނޑަށްާހަމަ..ާ.

ާ
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އަޅުަގނޑުާހިތަށްއެރިާއެްއޗަކީާމީަގއިާމިބުނަނީާމިހ ރުާއެކްޓިވްލީާމިކަންާކުރ ނެާބައިވަރުާއޭނަެގާާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަ

ވ ހަކަހެންާ ޮގތުެގާ ނުހިނގ ާ އެހިނގ ާ ކަންތައްތަްއާ އެހުރިހ ާ ތިބެާ މީހުންާ ެއކިެއކިާ  430ޑެޕިއުޓީންނ ާ

ާއެބުނަނީ.ާ

ާ

ޖެނެރަލްާާާާރަނަގޅޭ.ާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ އެޓަރނީާ މިހ ރުާ ކުރެވޭ،ާ ނުކުރެވޭނެާ ބައިވަރުާެއކަމަކު،ާ ާއޮފީހުގެވެސްާ

އެއީ.ާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮޕީނިައންާ ޖެނެރަލްެގާ އެޓަރނީާ ހަމަާ އޮޕީނިއަންއަކަށްާ ހުރިހ ާ އުޅުކަމުަގިއވިޔަސްާ ސްޓ ފުންާ

ދަޢުވާ  ުއޅުނަސްާ ކިތަންމެާސްޓ ފެއްާ ޑީ.ޕީ.ޕީވެސްާ ެއހެންވީމ ،ާއެޮގތަށް،ާ ޑީ.ޕީ.ޕީއިން.ާ ހަމަާ  435ކުރަނީާ

އިނިގރޭސިާާ މިހ ރުާ މިދަންނަވަނީ.ާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތުންާ މިޖެހިފައިާ ބެލެހެއްޓުންާ އޭނަާ

ނެތޭ.ާާ މައްސަލަެއއްާ ޖެހިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ މިހެންާ ދިވެހިންާ މިާ ލިބޭޮގތަށްާ އެމ ނަާ އޮތް،ާ އެތީަގއިާ

ާާ އެހެން އޮތްޮގތުންާ ދިވެހިންާ މިހިރާަާއެކަމަކު،ާ އ ާ )ށ(ާ އެރަށްާ އަނެއްކ ާ ފެންނަނީ.ާ ޮގތަކަށޭާ

ތަޢ ރުޟުވ ނެކަމަށްވެސްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާެއޮގތަށްާބެލެހެްއޓުންާއެކަނިާޮއވެފައިާދެންާިމއޮންނަނީާ

 440ކުށެއްާކުރިކަުމެގާތުހުމަތުަގިއާއެއްެވސްާމީހެއްެގާމައްޗަށްާއެއްެވސްާކޯޓެްއަގއިާޖިނ ޢީާދަޢުވ އެްއާާ

ދަޢު އެާ ޮގތްާކުރ ނަމަާ ނުކުރެވޭާ ކުރެވޭާ އެކަމަކު،ާ ޒިންމ އެއްހެން.ާ އޭނ ެގާ ހަމަާ ކުރުންާ ވ އެއްާ

އަޅުަގނޑުާާ ހަމަާއޭނ ެގާމައްޗަށްާއެއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ދަޢުވ ާކުރުންވެސްާ ބަލަހައްޓ ފައިާދެންާ

ރީަގިއާާމިދަންނަވ ހެންާދަޢުވ ކުރ ާމީހ އޭާއޭނަައކީ.ާއެހެންވީމ ،ާކުރެވޭާނުކުރެވޭާޮގތްާބެލެހެއްޓުންާކު

ާއޮތީމ ާއެލިޔެވިފައިާއޮތްޮގތުންާމ ނ ާދޭހަވ ކަމެއްކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާނުފެނެއޭ.ާާ

ާ445 

އަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއޯލްޓަނޭޓިވްައކީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކުށްކުރ ާޖިނ ޢާީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދަޢުވ ތައް ާކުރުމުެގާކަންކަންާބެލެހެއްޓުން.ާއޭެގާމީހުންާކުރ ާޖިނ ޢާީާކުށްތަކ ާމީހުންާކުރ ާއެންމެހާ 

ކޮމިޓެޑްާ އެީއާ ޖެހޭނެހެން.ާ ބ އްވަންާ އެތަންކޮޅުާ ހިތަށްއަިަރަނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުށްތައް،ާ

ާއޮފެންސެސްއަށްާއެރިފަރެންސްާދެނީ.ާޖިނ ޢީާކުށެއްާއަދިާކަނޑައެޅުމަކަށް..ާ.

ާ450 

ާާއަޅުަގާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ޢަފީފަށް ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ތަފ ތު.ާ ކުޑަކޮށްާ ޚިޔ ލުާ އަޅުަގނޑަށްާނޑުެގާ ާބުރެވެވެނީިީ.ާ

ާާނަޞީމްާއިބްރ ހީމްާ ކުރ 'ާ މީހުންާ 'ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ހަމަާ ުއނިކޮށްލަންާ.ފެންނަނީާ އެއްކޮށްާ ާމިބައިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮންެމޮގތެްއވިޔަސްާރ ްއޖޭެގާވ ހަކަާާއެއީާދެންާހުރިާބައިތަކުެގެވސްާއެވ ހަކަެއއްާކޮންމެހެން..ާއެއީ

މިދައްކަނީ.ާކުށްާކުރ ނީވެސްާމީހުން.ާޖަނަވ ރުާއެްއޗެހިާކުށެއްާނުކުރ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ)ހ(ާމިޮގތަށްާ

 455އިޞްލ ޙުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާޖިނ ޢީާކުށްތަކ ާުގޅިެގން،ާ)ހ(ާއިނޭގތޯ.ާ)ހ(ާައޅުަގނޑަށްާާ
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ކު ޖިނ ޢީާ ބ އްވަން.ާ މިހެންާ އެންމެހ ާާފެންނަނީާ ކުރ ާ ފަރ ތުންާ ދަޢުލަތުެގާ ުގޅިެގންާ ށްތަކ ާ

ބެލެހެއްޓުންާ. ނުހިނގ ޮގތްާ ހިނގ ާ ކަންކަންާ ާދަޢުވ ތަކ ބެހޭާ

ާ

ާއ ދެ،ާމިހ ރުާރަނަގޅު.ާމިހ ރުާކުރިއަށްވުރެާރަނަގޅުާ.ާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ
 460ާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޮގތަށް.ާާމިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެްއޗެްއެގާ ދެވަނަާ ލިޔުްއވ ލަްއވ ާ ސ ފެއްނުވި(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ހ ރު..)ރެކޯޑިންގަގއިާ

ދެާާ ެގާ )ހ(ާ މިހ ރުާ ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ )ކުޑަާ އޮތްޮގތަށް.ާ ތިރީަގއިާ ބ އްވ ފައިާ އެތިާ މިހ ރުެގާ

ޢިބ ރ  ދެވަނަާ ޢިބ ރ ތްތޯާ ފުރަތަމަާ އެތަނުންާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮތީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާޢިބ ރ ތެއްާ ތްތޯާ

 465ާެގންނ ނީ.ާކޮންމެވެސްާެއްއޮގތަކަށްާބޭއްވޭނީ.ާާ

ާ

ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އެންޓިޓީސްއ  ެއީއާ ރަނަގޅުވ ޮގތަކީާ ެއްއޮގތަކުންާ ދެވަނަޮގތަށްާ އެްއޗެހިވެސްާއަޅުަގނޑަށްާ ާއެހުރިހ ާ

ާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބުނީމ  މީހުންނޭާ ކުރ ނީ.ާ ޑީ.ޕީ.ޕީާ މ ނައަކީާހަމަާ ޭއެގާ ނެޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ތަންތ ނގައިާ އެހެންާ

ކްރައިމްއަކަށްާާ ކޯޕަރޭޓްާ ދުވަހެއްާ ޖިނ ޢީާ އެކަމަކު،ާ އެންޓިޓީސްކަން.ާ ލީަގލްާ އ ޓިފިޝަލްާ

 470ކުރަންޏ ވެސްާކުރ ނީާޑީ.ޕީ.ޕީއިން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވަިއޑްކޮށްާއޮތުންާރަނަގޅުވެދ ނެ.ާެއކަމަކު،ާއެާ

އަޅުަގނޑަާ ބުނީމާ ހިމެނޭކަމަށްވަންޏ ާ މީހުންނޭާ ނެތް.ާ ަމއްސަލަެއއްާ އެތިވެސްާ ފުރަތަމަާ ށްާ

ާރެސްޓްރިކްޓްާކޮށްފ ނެތީާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވަނީ.ާާ

ާ

ވިދ ޅުިވާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖަމްޢުކުރުމ ..)ރެކޯޑިންގަގިއާ އެއްޗެހިާ އެހުންނަާ މުޠްލަބްކޮށްާ ދެއްތޯާ އޮންނ ނީާ ޢ ންމުކޮށްާ

 475ާރިހ ..އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(ާއެހު

ާ

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ކުރ ާ ދަޢުލަތުންާ ުގޅޭާ ކުށްތަކ ާ ޖިނ ޢީާ މިއޮތީިިާ ދެވަނަ،ާ މިާ ާއެންމެހ އަޅުަގނޑަށްާ

ސުވ ލެްއާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާ އަނެއްކ ާ ލިޔުނީމ ާ އެހެންާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ނުހިނގ ޮގތްާ ހިނގ ާ ކަންކަންާ ދަޢުވ ތަކ ބެހޭާ

ކުށްތަކ ާބެހޭޮގތުންާދަޢުވ ާކުރެވިދ ނެތޯާނުއުފެދޭނެބ އޭާދަޢުލަތްާނޫ އެހެންާފަރ ތްތަކުންާޖިނ ޢީާ ންާ

އެއީާާ ނެތެއްނުާ ބޭނުމެއްާ ލިޔުމުެގާ ދަޢުލަތެއްާ ކޮންމެހެންާ އެހެންވެއްޖެއްޔ ާ ނޫންތޯ.ާ  480ނުވަތަާ

ާއަންޑަސްޓުޑްާެއއްޗަކަށްވަންޏ .ާދަޢުލަތުންކަންާޖިނ ޢީާކުށްތަކުަގއިާދަޢުވ ކުރ ނީ.ާާ

ާ



 19 

ާާާާމ ރިޔާ މ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރު ކުއެރީއެްއ. ހަމަާ މިއީާ އެބައޮތް.ާ ކުެއރީއެއްާ ެއއްާ އަޅުަގނޑުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއަދިާ ާމިހ ރު،ާ

މީހުންާކުރ އޭާބުނީމ ާއޭެގމ ނައަކީާހަމަާރ އްޖެއަށްާކުރ ާކުށްތޯއޭ.ާމަސްތުވ ތަކެތީެގާޤ ނޫނުަގިއެވސްާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކުށެއްާާ ެއކަހަލަާ ބޭރުެގާ ދުނިޔޭެގާާއޮވޭާ މިހ ރުާ ދެން،ާ ވ ހަކަ.ާ ކުރެޭވނެާ ދަޢުވ ާ  485ކުރިޔަސްާ

އެހެންާ ެއއްޗެއްސަކީެވސްާ ޕްނޮްގރަފީއ ާ ޗައިލްޑްާ ެގންުގޅޭޮގތުން،ާ އެްއޗެހިާ ކޮންވެންޝަންސްއ ާ

ޕްރޮސްޓިޓިުއޝަންސްއ ާާ ޗައިލްޑްާ ެއާ ނުވަތަާ ދަޢުވ ާ ކުރިކަމުަގއިިވޔަސްާ ތަންތ ނަގއިާ

ކުރެވޭޮގތަށް ދަޢުވ ާ ނުވަތަާއެްއޗެއްސަށްވެސްާ މީހުންތޯާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނަނީ.ާ ާ

ދިވެހިންާކުރ ތޯާއެހެންނޫނީާބޭރުންތޯ.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއީާމީހުންާކުރ އޭާއޮެވއްޖެްއޔ ާއެރިސްޓްރިކްޓެްއާާ

 490ނުވޭތޯއޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާދަޢުލަތުެގާފަރ ތުންާކުރ ާއެންމެހ ާދަޢުވ ތައްާއެހެންާކިޔ ފައިާައއީމ ާ

ކްރައިމްސްާާކަން އިންޓަނޭޝަނަލްާ މިހ ރުާ ނޫންހެން.ާ ހަމައެކަންޏެއްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ނޭނެގ.ާ

ާއުޅޭނެހެން.

ާ

ާދަޢުވ ކުރުމ ބެހޭާއެންމެހ ާކަންތައްތައްާބެލެހެއްޓުން،ާއެީއެވސްާޕްރޮވިޜަން.ާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ
 495 ޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

އެންމެހ ާއ ދެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ުގޅިެގންާ ކުށްތަކ ާ ޖިނ ޢީާ މިއީ.ާ އޮންނަންވީޮގތަކީާ އެކަންާ ާ،

ވ ހަިަކަެއްއާާ ކަުމެގާ ދަޢުވ ކުރ ާ ތަނެއްނޫން،ާ ކޮމިޓްކުރިާ އޮފެންސްާ ެއއޮންނަނީ.ާ ވ ހަކަާ ދަޢުވ ތަކުެގާ

ކުށް ޖިނ ޢީާ ސ ފެއްނުވި(.ާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ުގޅިެގންާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި..)ރެކޯޑިންގަގިއާ ތަކ ާ

 500ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއޭރުންާނުޖެހޭާދަޢުލަތުންާއެއޮންނ ކަށްވެސް.ާކުރ ާއެންމެހ ާދަޢުވ ތަކ .ާެއހެންވީމ ،ާ

ާމީހ ރުާރަނަގޅުކުރުމުެގ،ާއެޢިބ ރ ތްާރަނަގޅުތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ

ާ

ާ މެްނބަރުާ ދެކުުނބުރީާ ބެލެހެއްޓުންމ ޅޮސްމަޑުލުާ ކަންކަންާ އެންމެހާ  ހިނގ ާާދަޢުވ ތަކ ބެހޭާ ދެއްތޯ.ާ ާކަނޑ ލަންާާާނުހިނގ ޮގތްާ

ާދެއްތޯ.ާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

 505 

ނޫން،ާއެންމެހ ާކަންކަމަށް.ާއޭރުންާޯގސްވީ.ާއެންމެހ ާދަޢުވ ތަކ ބެހޭާކަންކަމަށް.ާދަޢުވ ތަކ ާުގޅިެގންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދެއް ޮއވެދ ނެާ ތެރޭަގއިާ ހުރިހ ކަމެއްެގާ ހުންނާަާމިއޮންނަާ ބޭރުަގިއާ ޑިސްކްރިޕްޝަނުންާ ޑީ.ޕީ.ޕީެގާ ތޯާ

ކުށްތަކ ާ ޖިނ ޢީާ ޢިބ ރ ތް،ާ މިއޮތްާ ކުލައިންާ ރަތްާ ގައި،ާ )ހ(ާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތައް.ާ

ކަންކަންާ ދަޢުވ ތަކ ާ އެންމެހ ާ ސ ފެްއނުވި(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ކޮންމެހެން..)ރެކޯޑިންގަގއިާ
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ާާ މައްސަލައެއް އ ދެ،ާ )ކުޑަާބެލެހެއްޓުން.ާ ށް.ާ )ށ(ާ ދ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ  510ނެތްކަމަށް.ާ

އެްއވެސްާާ ެގާ )ށ(ާ އެހެންވީމ ،ާ ބަދަލެއް.ާ ެއްއވެސްާ އެބައޮތްތޯާ ށްާ )ށ(ާ ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ

ާށް.ާއަކޮމެންޓެއްާއޮތްކަަމކަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަގައެއްާނުކުރެވޭ.ާެއހެންވީމ ،ާ)ށ(ާދޫކޮށްލ ފައިާ)ނ(ާ

ާ

ާާާސަންާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަ އެ އެއީާ މިލިޔަނީާ މީހެކޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އެއީާ އެބައޮތް.ާ ާއިންސްޓިޓިުއޝަންވެސްާނޫން،ާ

އެްއވެސްާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާ ބޭނުންކުރ ނެތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަހެއްާ ހިމެނޭާ އެދެބައިާ ނޫނިއްޔ ާ  515ހިމެނޭޮގތަށްތޯއޭ.ާ

ާފަރ ތެއްެގ.ާާ

ާ

ާވުމުެގާސަބަބުންާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި.ާ()މެންބަރުންާއެއްފަހަރ ާވ ހަކަދެއްކެާ

ާ

ައޅުަގނޑުމެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިބ ރ ތް،ާ މިބޭނުންކުރ ާ ޢ ންމުކޮށްާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ޢަފީފް،ާ  520ދެން،ާއެކަަމކު،ާ

ީވމ ،ާ)ނ(ާއޮންނ ނެނޫންތޯ...)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވި(ާޑިފައިންކޮށްފައި.ާއެހެން

ާށްާއަޅުަގނޑުމެންާދ ނީ.ާ

ާ

ާސުވ ލެއް.ާޖިނ ޢީާޢަމަިަލެއްތޯ.ާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ
 525ާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ މީހެކޭ ކުރިންާ އޮތުމުެގާ ފަރ ތެއްާ ެއްއވެސްާ ަގއިާ )ނ(ާ ފުރަތަމަކަމަކީާ ނިންމ ލަނީާއ ދެ،ާ ާ.ާާކިޔ ާ

ބަދަލާުާއެހެންވީމ ާ،ާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމައެކަނިާ ކުށެއްާ ޖިނ ޢީާ ދެވަނަކަމަކީާ ފެނޭ.ާ ބަދަލުކުރަންާ އެތަންކޮޅުާ

ކުރިންާ ހުށަހެޅުމުެގާ ޝަރީޢަތަށްާ އެކަމެއްާ ތަޙުޤީޤުތަކ ާ ހިނގ ާ ތުހުމަތުކޮށްެގންާ  530ނުކޮށްފިކަމަށްާ

ން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިފަރ ތާްާކުރަންޖެހޭާކަންތައްާކުރަނީާޤ ނޫނ ާއެއްޮގތަށްތޯާބެލު

ާމީހުންނަށްާބަދަލުކޮށްފައިާޖިނ ޢީާޢަމަލުާކުށަށްާބަދަލުކުރަން،ާކޮށެއްކޮށްފިކަމަށްާ.

ާ

ޑިސްކަޝަންާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ޮއންނ ނެާ ެއއަށްާ އިނޭގތޯ.ާ ކުެއރީއެއްާ ެގާ )ބ(ާ ާނުކުރުންވެސް.ާާއަޅުަގނޑު،ާ

 535އެކުށެއްާކުރިކަުމެގާތުހުމަތުަގއިާެއއްެވސްާމީހެއްެގާމައްޗަށްާެއްއވެސްާކޯޓެްއަގިއާޖިނ ޢާީާއެހެންވީމ ާ،ާއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެާ

ދަޢުވ އެްއާކުރ ނަމަާއެދަޢުވ ެއއްާކުރުންާއޮތީމ ާއެާނުކުރުުމެގާޑިސްކަޝަންާލިބޭތޯއޭ.ާކުރ ނަމަާއެއީާާ
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ބުނީ އެހެންާ ލިބޭތޯއޭާ ެއއިންާ ޑެސިޝަންއެކަމަށްާ ދަޢުވ ެއްއާާއޭނަެގާ އެާ ކުރ ނަމަާ އެދަޢުވ ެއއްާ މ .ާ

ާކުރުން.ާއެކަމަކު،ާހަމަާއޮންނަާޑިސްކަޝަންެއއްާއޭނ އަށްާނުކުރުންވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއެބަިއ...

ާ

 540ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާެއއްެވސްާމީހަކު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާލިބޭާޑިސްކަޝަންެއއްކަމެްއ،ނޑަށްާއޮޅުެމއްާނުފިލ ާއެީއާއޭނައަށްާާމިއަކުންާއެްއޮގތަކަށްވެސްާއަޅުަގާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ 

ބުނީމ ާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރ ނަަމއެާ ވިދ ޅުވަނީާ އެބޭފުޅުންވެސްާ ކުރުއްވ .ާ ކުއެރީެއއްާ އޭެގާ އިނޭގތޯާ ޕެނަލުންވެސްާ

ފޮނުވަ ކިޔ ފައިާ ކުރ ނަމައޭާ ނުކުރ ނެތޯ.ާ ނިންމަނީާ ެއކަންތައްާ އޭނަާާއޭނ ކަމަށްާ އިފިްއޔ ާ

ކޭސްެއއްާއެމީހުންާކުރ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާާ  545ކުރަންޖެހޭނެތޯ،ާނިންމުންތޯ.ާމިހ ރުާޕޮލިސްާފޮނުވ ާހުރިހާ 

އެހެންވީމ ،ާކުރ ނަަމއޭ،ާކުރ ށޭާކިޔ ފައިާޕޮލިސްާފޮނުވީމ ާެއާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްއަށްާއޮންނަާ

އަ އޮންނަޮގތުންާ މީަގއިާ ކުރުންތޯާ ޑިސްކަޝަންައކީާ ބޮޑަށްވެސްާާޅުަގހަމައެކަނިާ ވަރަށްާ ހަމަާ ނޑަށްާ

ާހީވޭާކުރ ނަމޭާބުނީމ ާޕޮލިސްާފޮނުވ ާހުރިހ ާއެއްޗެއްާކުރަންޖެހޭނޭތޯއޭާއެބުނަނީ.

ާ

 550ާނޫން،ާޕޮލިސްއެއްާނޫންާދެއްތޯާޑިސައިޑްާކުރ ނީާ.ާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ

ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ކިޔ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއވޮިއޑްކުރ ާާއަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުން،ާ ބޭނުންކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްޗެހީަގިއާ ާ

އެކަމަކުާާާއިބ ރ ތެއްާެއއީާކުރެވުން.ާ)ރިކޯރޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވި(.ާ.

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯރޑިންގަގއިާ ވެއްޖެާ އިބ ރ ތަކަށްާ ޢ ންމުާ ވަރަށްާ  555މިހ ރުާ

ކުރެވޭ.ާސ ފެ ބޭނުންާ ދ އިރ ަގއިާ ޤ ނޫނީާ އެއްޗެއްާ ފައްކ ާ މ ާ އަދިާ އެއީާ ބެލެވުންާ އަދިާ އްނުވި(..ާ

ާކުށެއްާކުރިކަމަށްާބެލެވޭ.ާ.

ާ

ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އައީމ  )ވ(ާ ސ ފެއްނުިވ(..ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ހީވަނީާ)ރިކޯރޑިންގަގއިާ ބޮޑަށްާ ާއަދިާ

 560ާފަރަތޭކޭާއެާނިންމަނީ،ާނިންމީމ ..ާ)ވ(ާއައީމ ާއަދިާއޭތީަގއިާ)ށ(ާމ ާއިތުރަށްާބިރުވެރިވޭާ.އެހެންާާާން:އަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުާ

ާ

ާކުށެއް.ާ.އިބުރ ،ާކުޑަެއއްޗެއްާދަންނަވ ލެވިދ ނެތަ،ާލަފަޔެއް.ާ)ށ(ާަގިއާއިނޭގތޯ،ާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ
ާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާޢަފީފް
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ާ

 565ާ)ރިކޯރޑިންގަގއިާމެންބަރުާިވދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވިާ(ާޔ ާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރި

ާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއޮތީާޙަސަންާއަފީފް،ާކުރިޔަށްާެގންދޭ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ިއނިގރޭާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ވ ހަކަައކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަަވންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ ބަހުންާ އެބޮތްސިާ  570ާލިޔެފައިާ

ޓެކޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާދިވެހިންާލިޔ އިރުާއެހެންާކޮންމެހެންާލިޔަންޖެހޭތޯއޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާާބިފޯާއެނީާކޯާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަފީފް

ހަމައެކަނިާ ބުނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ )ށ(ާ އެހެންވީމ ާ ކުރ ނީ.ާ ދަޢުވ ާ ކޯރޓެްއަގކަންާ އެނޭގާ

ބަ މިހ ރުވެސްާ ބޮޑަށްާވިސްނ ލަމުން.ާ އެންމެާ ކޮށިކަމުންާ މިބަސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭފުޅުންާ އެއްާ

ކޮމިޓްާކުރައްވަނީާމެންބަރުން.ާއެހެންވީމ ާކުށެްއާކުރިކަުމެގާތުޙުމަތުަގއިާއެްއވެސްާމީހެއްެގާމައްޗަށްާާ

ހަމަާ ނޫނިއްޔ ާ ރަނަގޅީާ އޮތިއްޔ ތޯއޭާ ެއޮގތަށްާ ކުރުން.ާ ދަޢުވ އެއްާ ެއާ ކުރ ނަމަާ ދަޢުވ އެއްާ  575ޖިނ ޢީާ

ާްއވެސްާކޯރޓެްއަގޔެއްާއެހެންާލިޔަންޖެހޭނެހޭ.ާާއެ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

)ނ(އަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ އެހެންވީމ ާ ސ ފެއްނުވި(..ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  580)ރިކޯރޑިންގަގއިާ

ާއެެގނެވިފަިއއޮތްާބަދަލުާކިހިނެއްތޯާ.

ާ

ާާޢަމަލެއް،ާކުށެއް.ާ.ޖިނ ޢީާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހިމްާ
ާޝަރީފްާވ ހަކަިަދެއްކެުވންާ:

ާ585 

ާމިހ ރުާ)ށ(ާނިންމެވީތޯާ.ާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ
ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކުންާ:

ާ

ާ)ށ(ާނިންމ ފައިާ)ނ(އަށްާޮގސްެގންާމިއުޅެނީާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކުންާ:

ާ590 
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)ށ(ާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އަދިވެސް..ާ ހަމަާ ާާާާއަޅުަގނޑުާ ހަމަ ހަމަނިންމެވީތޯ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާާާއެއީާ

އަދިވެސްާއިނިގރޭސިާބަހުންާ)ށ(ަގއިާއޮތްާއެްއޗެއްާމީަގއިާއޮތްާއެްއޗެއްާބީަގއިާއޮތްާއެްއޗެއްނޫންާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އިންސްޓި ޓުާ އޮތީާ ޭއަގއިާ ކުރ ނަމޭ.ާ ދަޢުވ ެއއްާ ނެތްާ ޭއަގެއއްާ އޮތީ.ާ އެންޑްާާ)ށ(ަގިއާ ޓިުއޓްާ

ކޮންޑަކްޓްާފައިނަލްާޕްރެސީޑިންގސްާއެންޑްާެއެގންސްޓްާއެނީާޕ ސަންާބިފޯާއެނީ..ާެއހެންވީމ ާއެާ

 595އިންސްޓިޓިއުޓްކޮށްާއެާފައިނަލްާޕްރޮސީޑްކުރުންާދެންާއެނުކުރ ާވ ހަކަާއަންނަނީާއެހެންާދިމ ލަކުން.ާ

އެވިޑެ އެސެންސްާ އެންޑްާ ކޮންސިޑަރާ ޓުާ އެބައ ދޭާ ަގއިާ އީާ ބަިއާާއެއީާ ޕްރެޑެންޓެޑްާ ންސްާ

ެއީއާާ ޕަރސިުއޑް.ާ ބީާ ވުޑްާ ޗ ރޖަސްާ ދަާ ދެޓްާ ޑިޓ ރމެއިންާ ޓުާ ބޮޑީސްާ އިންވެސްޓިޭގޝަންާ

މިދަންނަވ ާވ ހަކަައކީާމުހިންމުާއިޙްތިޔ ރުާލިބޭ.ާއެހެންވީމ ާ)ށ(ާަގއިާދަޢުވ ެއއްާކުރ ނަޭމ،ާއެހެންާ

ޮއންނަންވ  )ށ(ަގއިާ އެއޮންނަނީާ ހަމަާ ކުރުންާ ދަޢުވ އެއްާ ކުރ ނަމޭާނުޖަހ ާ ދަޢުވ އެްއާ އ ދެ،ާ ނީ.ާ

 600ދަޢުވ އެއްާކުރުމެއްާނޫން.ާިގނައިންާދަޢުވ ާކުރުން.ާދެންާ)އީ(ާއިންާއެލިބޭާއެތިާެއއީާެއވިޑެންސްާާ

ާއެސެސްާފޯާއޭތިާނުކުރުން.ާާ

ާ

ާާ.ކުރުންއިދ ރީާކުށަކ އިާުގޅިެގންާތުޙުަމތުާކުރެވޭާމީހުންެގާމަްއޗަށްާދަޢުވ ާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ
ާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ605 

ާއެއީާ)ށ(ާަގއިާއިންާެއއްޗެކޭާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ 
ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ފްރޭސްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއާ ކޯރޓް.ާ އެނީާ ބިފޯާ ޕަރސަންާ އެނީާ ައގެއިންސްޓްާ އިނޭގިޭތޯ،ާ ބަހުންާ ާއިނިގރޭސިާ

އެްއވެސްާާ ކުރ ނީ.ާ އެކުރަންޏ ާ ޮގތަށްާ ފްރޭސެްއާ ޕްރޮސީޑްާ ޓުާ ޮގއިންގާ އ ާ ޔޫާ އިފްާ  610އައީމ ،ާ

ާދަޢުވ އެއްާކުރަންެވއްޖެްއޔ ާކުރ ނީިި،ާއެއީާހަމަާއިނިގރޭސިާބަހުންާބުނެފައިާއޮތްާޮގތަށް.

ާ

ާާ މުޙަްނމަދު މެްނބަރުާ ޖިނ ާހައްދުންމަތީާ ހަމަ،ާ މިސ ލަކަށްާ ދެއްތޯ.ާ ލެވިދ ނެާ ނުލ ާ ާާެއއްވެސްާ ނުވަތަ ކުށެއްާ ޢަމަލެއްޢީާ ާޖިނ ޢީާ

ކޮށްފިނަމަާތުޙުމަތުާކޮށްެގންާހިންގ ،ާކިޔ ފައިާދަޢުވ ތައްާކުރ ނީާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްހޭ.ާއެއީާާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

 615ާއަސްލުާއެބުނަންާއުޅޭާއެްއޗަކީ.ާ

ާ
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތްޮގތް، ކަންާ އޭަގއިާ އެިެއްވެސްާާއޭރުންާ ނެތް.ާ ރިފަރެންސެއްާ އެްއެވސްާ ފަރ ތައްާ ކަންކުރ ާ

ާފަރ ތަކުންާކަންކުރ ނަމަާއެްއެވސްާމީހަކުާޖިނ ޢީާކުށެއްާކޮށްފިކަމަށްާތުޙުމަތުާކޮށްެގން..

ާ

ާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ދެން ތ ޢީދުކުރެވޭ.ާ ވަރަށްާ ކޮންސަރންާ މ ރިޔ ާ )ށ(ަގއިާ ިމތ ނަގއަޅުަގނޑުެވސްާ  620ާއިާ"ެއްއވެސް"ާ

ކުރީަގިއެވސްާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެންމެާ ކަމަށްވ ނަމަާ ކުރުމަށްާ ވަރުަގދަާ ސްޓްރޯންްގލީާ މިއޮތީާ ެގނެއްސަާ ދެފަހަރަށްާ

އެްއވެސްާާ މަްއޗަށް،ާ މީހެްއެގާ ެއއްވެސްާ ތުޙުމަތުަގިއާ ކުރިކަމުެގާ ކުށެއްާ ެއްއވެސްާ ލިޔަންވީނޫންތޯާ

ދަޢުވ  ޖިނ ޢީާ ދެންާ އެބަ.ާ ިގނަވޭާ ެއތަންކޮޅުާތަންކޮޅެއްާ ެއވިދ ޅުވ ހެންާ މ ރިޔ ާ ކުރ ނަމައޭ،ާ އެއްާ

ާއައީމ ާމީަގއިާއަޅުަގނޑަށްވެސްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާ.

ާ625 

ާތުޙުމަތުާކުރެޭވާމީހ އ އިއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާކިހިނެއްބ އޭާވ ނީާމިހ ރުާޖިނ ޢީާކުށެއްާކުރިކަމަށްާާާއަރިިިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ

ާާމެދުާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ މެދުަގއި ނުކުރުމ އިާ ކުރުމ އިާ ދަޢުވ ާ ދަޢުވ ަގއިާ ކަނޑައެޅިމ އިާ ވ ނަމަާާޮގތެއްާ ާކުރ ކަަމށްާ

ާކޯރޓުަގއިާދަޢުވ ާކުރުން،ާެއޮގތަށްާެގނައުންާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 630ާއްާސ ފެއްނުވި(.ާ.އެާޑިސްކްރިކްޝަންެގާބައިާަވކިކޮށްފައިާ)ރިކޯރޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ މިއުޅެނީ.ާ ައރައިެގންާ އޮޅުމެއްާ ކުޑަާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

)ށ(ާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއީާ މިއިންނަނީ،ާ )ބ(ާ މިިއންނަނީ.ާ ަގއިާ )ބ(ާ މިހ ރުާ ނޫންާ ެއއްާ ނުކުރ ތޯާ ކުރ ތޯާ ދަޢުވ ާ

ންާމިވަނީާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްެގާފަންކްޝަންއ އިާބ ރުތައްާހ މަކުރުން.ާމާީާއިނޭގތޯ.ާމީަގއިާބޭނު

 635އަޅުަގނޑުމެންާކުރަންާމިއުޅޭާކަމަކީ.ާބ ރ އިާފަންކްޝަންަގިއާމިއޮތީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމީހެއްާކުށެއްާ

މުެގާބ ރުާކުރިކަމުަގއިާތުޙުމަތުަގއިާއެްއވެސްާމީހެއްާކޯރޓެްއަގއިާދަޢުވ ާކުރ ނީާނުވަތަާދަޢުވ ާކުރުާ

ލިބިެގންވ ާފަރ ތަކީާހަމައެކަނިާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްކަންާހ މަކުރުންާ)ށ(ެގާބޭނުމަކީ.ާއެހެންވީމ ާ

އ ދަންާ ވިޔަސްާ މީހަކަށްާ ފުލުހުންެގާ ިވޔަސް،ާ ބަންޑ ރަނ އިބަކަށްާ މީހެްއ،ާ އެހެންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ނުކުރެވޭ ދަޢުވ ެއްއާ މީހަކަށްާ ެއްއވެސްާ ިވއަސްާ އެްއވެސްާާޒ ހިރުކަމަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ނެާ

ފަރ ތަށްާ އޮތްާ އޮތޯރިޓީާ ލިބިެގންވ ާ އެބ ރުާ ހަމައެކަނިާ ކުރެވޭނީާ ނުކުރެވޭނެ.ާ  640އިދ ރ އަކަށްވެސްާ

ހީވަނާީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެމ ނަާ ެއހެންވީމ ،ާ މިއޮތީ.ާ )ށ(ަގއިާ ހ މަކުރަންާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ

ޮގތުންާދޭހަވޭ.ާކުށެްއާކުރުމުެގާތުޙުމަތުން ެއްއވެސްާކޯރޓެއްަގިއާާމިހ ރުާމިއޮތްާ ާއެްއވެސްާމީހެްއާ

މިނޫނާްާ ދެންާ ބ ރަކީ.ާ ލިބިެގންވ ާ ޭއނައަށްާ ެއއީާ ކުރުން.ާ އެދަޢުވ ެއއްާ ކުރ ނަމަާ ދަޢުވ އެއްާ ޖިނ ޢީާ
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ނުކުރ ތޯާ ކުރ ތޯާ ނެތް،ާ ަމްއސަލައެއްާ ައޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންކުރިޔަށްާ އިބ ރ ތެއްާ އެހެންާ

ާާ ކުރަންޖެހިއްޖެ މީކީ.ާ ނޫންާ އެްއވެސްާާކަނޑައެޅުެމއްެވސްާ ެއއިންާ ެވއްޖެއްޔ ާ މެދުވެރިާ  645ޙ ލަތެއްާ

ޖެނެރަލްއަށޭ.ާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ހަމައެކަނިާ ލިބިެގންވަނީާ އެބ ރުާ ނެތޭާ އިޙްތިޔ ރެއްާ ފަރ ތެއްެގާ

ރަނަގޅު.ާާ މިއޮތްޮގތްވެސްާ މިހ ރުާ ފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ދޭހަކުރުމަށްާ އެމ ނަާ އެހެންވީމ ާ

ާށްާނުފެނޭާބަދަލުކުރ ކަށް.ާއެނޫންާޮގތަކަށްާކުރުންާއަޅުަގނޑަކަ

ާ

އެދަޢުވ ެއްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖެހިއްޖެނަމަާ ކުރަންާ ދަޢުވ ެއއްާ ޖިނ ޢީާ މިސ ލަކަށްާ ތިލަވ ނެހެން.ާ މ ނަާ  650..ތަންކޮޅެއްާ

ާކުރުން.ާއެއީާއެބުނ ާވ ހަކައަކީ.ާ

ާ

ވ ހަކަާއަރިިިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނުކުރުންާ ކުރުމ އިާ ދަޢުވ ާ ާާާާމިހ ރުާ އަންނ ތީވެ، ައކުރެއްަގއިާ އެްއވެސްާާއެހެންާ ާމިހ ރުާ

ާޓެްއގައިކޯާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ކުރ ނީާ ދަޢުވ ާ ނުވަތަާ ކުރ ނީ،ާ އެމައްސަލަާދަޢުވ ެއއްާ ބުނީމ ާ ާމިހެންނޭާ

ކޯރޓެއްަގއިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްެވސްާ މަްއޗަށްާ ީމހެއްެގާ ެއއްވެސްާ ތުޙުމަތުަގއިާ ޖިނ ޢީާ މިހ ރުާ ނުވޭތޯ.ާ  655ާާޙައްލެއްާ

ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަާ ެގނެއްސިއްޔ ..ާ ެއޮގތަށްާ ކުރުން،ާ ދަޢުވ ާ ނުވަތަާ ކުރ ނީ،ާ ދަޢުވ އެއްާ ޖިނ ޢީާ

ާއެބައ ދޭާފަހުން.ާކޯރޓެްއަގއިާޖިނ ޢީާދަޢުވ ާކުރުން،ާއެޮގތަށްާެގންނަންވީނޫންތޯއޭާ.

ާ

ސ ފެއްނުވިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ކުރަންޖެހިއްޖެއްޔ ާާ)ރިކޯރޑިންގަގއިާ އޭނައަށްާ އެބޮތްާ ާ..)

 660ާކުރުން.ާމަސްޢޫލިއްޔަތަކަށްވެސްވޭ..ާާ

ާ

ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ކުރުމޭ،ާއެހެން ާވިދ ޅުވީމ ،ާކުރަންާޖެހިއްޖެއަޅުަގނޑުާހަމަާކަންބޮޑުވ ާކަމަކީާކުރަންޖެހިއްޖެއްޔ ާ

އޭާައޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީ.ާއެހެންވީމ ާކުރަންާޖެހިއްޖެއްޔ ާކުރުން،ާާކަންވެސްާނިންމ ާމީހަކީާމީނަާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދަޢުލަތުނާްާ ކުރުންާ މ ނައަކީާ އޭނަެގިެާ އައިއްސިްއޔ ާ ކުރުމޭާ ކުރ ނަމަާ ައއިއްސިއްޔަކ ެއއްާ އެޮގތަށްާ

 665ނިންމައިފިއްޔ ާކުރަންޖެހޭނެޔޭާއެހެންާބުނ ކަިަހަލަވެސްާމ ނަނެޭގ.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނާީާ

ޢުވ އެްއާކުރ ނަމަ،ާެއއީާޔޫސްލަސްާފްރޭޒްއެއްާނޫންތޯ.ާކުރުންާހަމަާއެހެންާއައީމ ާެއބައިާހަމަާދަ

ކަވަރވެޔޭ.ާއެހެންވީމ ާދަޢުވ ެއއްާކުރ ނަމަާކޮންމެހެންާބުނ ކަށްާނުޖެހޭ.ާމިހ ރުިުާއޮތްޮގތްާރަނަގޅުާާ

ާދެއްތޯ.

ާ

 670ާތިޔ ރުާއޭނައަށްާލިބިެގންވޭާދެއްތޯ.ާާޚްާއިއެހެންވީމ ާކުރުމ އިާނުކުރުުމގެާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ
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ާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އިާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އެީއވެސްާ ާާޚްނޫން،ާ އިނދެފައި ޮގތަށް.ާ ެގާ އީާ އެއިންނަނީާ ނޫން.ާ އޮތީތިޔ ރެްއާ ާއެިވޑެންސްާ

ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވިާ()ރިކޯރޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ675 

ާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހިމްާާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯރޑިންގަގއިާ )ށ(،ާ ރަނަގޅެއްނުާ ާސ ފެއްނުވި(މިހ ރުާ
ާާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާއަޅުަގނޑަށްާރަނަގޅުާމިހ ރުިުާއޮތްޮގތްާ.ާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ
 680ާާާ:އަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކުން

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

)ކުޑަަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނޫން.ާ ޕަވަރެއއްާ އެކްސްކްލޫސިވްާ ތިއޮތީކީާ މިހ ރުާ އަކުރުންާ ރަތްާ )ށ(ެގާ

 685އ ދެ،ާ)ރިކޯރޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(ާމިހ ރުާއެއޮތްާއިބ ރ ތް،ާ)ށ(ަގިއާާ

އޮ ނުލިޔުނާީާރަތްކުލައިންާ މީނަާ ކީްއެވެގންބ ާ ކުރުން،ާ ނިންމ ލުމެުގާ ދެންާ ނިންމަންތޯ.ާ އިބ ރ ތްާ ތްާ

އިނިގރޭސިންާާ )މެންބަރުާ ސ ފެއްނުވި(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯރޑިންގަގއިާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ(

ާ

 690ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާޕްރޮިޮފެސަރާޑަްގލަސްާޝްމެއިޒާަރ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ދެންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާާާއެހެންވީމ ާއޭނަާޑްރ ފްޓްކުރަްއވަންާބޭނުންފުޅުާކުރެްއިވޮގތްާއެވިދ ޅުވީާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ 

ާާ އެހެންވީމ  ޖެހިއްޖެ.ާ ވަުގތުވެސްާ ނިންމ ލ ާ މިހ 45ާާާާމިބައްދަލުވުންާ ބައްދަލުކޮށްލ ނަން.ާ ަގއިާ

 695ާހިސ ބުންާމިބައްދަލުވުންާނިންމ ލީ.ާ

ާ

______________ާ


