
 

 

 ދާީބޖާ       

 

 

 ަސުރާކުރގެ  ަމީތން  ޮގުތގެ  ަބާޔްނުކރާ  ަގއި ( ނ) ާމްއާދގެ  ަވނަ  97 ގެ  ާޤުނުނައާސީސ ުޖްމހޫރްިއާޔގެ  ިދެވިހާރްއޭޖގެ 
 ިމޮގުތން  ،ޮއްތޮއުތާމއި ެއނެގން  ަދުށްނަކން  ާޤޫނެންއގެ  ްށަފއިވާ ފްާސކޮ  ަމޖީިލުހން  ަރްއޔުިތްނގެ  ެނޭގނީ ޯލެނއް  ަފާރުތން 
 ާޤޫނނު  ،ޮއްތހިނދު  ެއނެގން  ާޤޫނުނަކން  ޮގުތގެ  ހްިނަގްނވީ ާމީލަކްނަކން  ަދުޢަލުތގެ  ާޤޫނަނީކ ާމލްިއަޔުތގެ  ަދުޢަލުތގެ 
 ަންނަބުރގެ  ަވނަ  5 އިްސާލްހގެ  ަވނަ  1 ެގެނުވނު  ައށް  ާޤޫނނު  ާމލްިއަޔުތގެ  ަދުޢަލުތގެ  25/2010 ަންނަބރު 

 ަދުޢަލުތގެ  ، ފްާސުނޮކށް  ަމޖީިލުހން  ަރްއޔުިތްނގެ  ، ައަމުލޮކށް  ަސުރާކުރން  ޚާިލަފށް  ަންނަބރާ  ަވނަ ( 1) ގެ ( ހ)
 ޮއފް  ޭބްނކް  ޚާިލަފށް  ާޤޫނާނިއ ާމިލްއަޔުތގެ  ަދުޢަލުތގެ  ޯލެނއް  ުރިފާޔގެ  މިިލައން  300 ޮގުތަގއި ަސޯޕްޓގެ  ަބެޖޓް 

 ޮދުގަމުޢޫލާމތު  ަމޖީިލަހށް  ަރްއޔުިތްނގެ  ުބނެ  ުނަނާގަކަމށް  ޯލނު  އެ  ައދި ،ަނާގަފއާިވތާީއއި ިއން  ީނޮކްމޕެ  ަޕްބލިކް  ޯމްލޑްިވސް 
 ، ަމޖީިލުހން  ަރްއޔުިތްނގެ  ަދުށން  ާމްއާދގެ  ަވނަ  99 ާޤޫނުނައާސީސގެ  ުޖްމހޫރްިއާޔގެ  ިދެވިހާރްއޭޖގެ  ،ދަީފއާިވތީވެ 

 ޖާިހުދގެ  هللاަޢްބދު  ިފޭނން  ޮއފް  މިިންސަޓރ ،ަމނާިކއި ން ސަ ހަ  ަވީހދު  ުމަހްއަމދު  ޑްޮކަޓރ  ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއޔާ 
 ަޤާވއުިދގެ  އެ  ާއއި  ާމްއދާ  ަވނަ  142 ަޤާވިއުދގެ  ަމޖީިލުހގެ  ަރްއޔުިތްނގެ  ެއދި ިދުނަމށް  ަތްހޤުީގޮކށް  ަމްއަސލަ 

 ަޤާރރު  ުހަށަހޅާ   ަދުށން  ާމްއާދގެ  ަވނަ  143

 

 ަޤާރރު      

 ގެ  ޮކްމެޕީނ ަޕްބލިކް  ޯމްލޑިްވސް  ޮއފް  ޭބްނކް  ަކުމަގއިވާ  ޭބްނކް  ނިަހަމެއކަ  ހިްއާސވާ  ަރްއޔުިތން  ިދެވިހާރްއޭޖގެ 
 ޯލން  ަނގާ  ަފާރުތން  ަދުޢަލުތގެ  ،ަކްށާވއިރު އަ  ަފިއސާ  ެއުކެލވިެގްނވާ  ހްިއސާ  ެވސް  ަރްއޔުިތްނގެ  ިދެވހި ަފިއާސައކީ

 ަރްއޔުިތްނގެ  ުއޫސުލަތުކެގަމތިން  ަޤަވއުިދަތާކއި ާމިލްއަޔުތގެ  ަދުޢަލުތގެ  ައދި ާޤޫނާނިއ ާމލްިއަޔުތގެ  ަދުޢަލުތގެ  ެނޭގނީ
 ެގެނުވނު  ައށް  ާޤޫނނު  ާމލްިއަޔުތގެ  ަދުޢަލުތގެ ) 25/2010 ަންނަބރު  ާޤޫނނު  ަކަމށް  ފްާސޮކްށެގން  ަމޖީިލުހން 

 ؛ަބާޔްނޮކްށަފއިވީހިނދު  ަންނަބުރަގއި ަވނަ ( 1) ގެ ( ހ) ަންނަބުރގެ  ަވނަ  5 ގެ ( އިްސާލހް  ަވނަ  1

 

 



 ޮއުޅާވލާ  ަމޖީިލަހށް  ަރްއޔިުތްނގެ  ައދި ފްާސުނޮކށް  ަމިޖީލުހން  ަރްއޔުިތްނގެ  ޚާިލަފށް  ާޤޫނނާ  ާމލްިއަޔުތގެ  ަދުޢަލުތގެ 
 ަސުރާކުރން  ،އިރު  ުކަރުމްނދާ  ަމްޝަވާރަތށް  އެ  ާމލްިއަޔުތޮކެމީޓަގއި  ުބނެ  ުހަށެހޅަިކަމށް  ަމޖީިލަހށް  ުކރީން  ެނުގުމގެ  ޯލން 
 ަނަގްނުބނާ  ަސޯޕަޓށް  ަބެޖޓް  ޮކްމެޕނީން  ަޕްބލިކް  ްލޑިްވސް މޯ  ޮއފް  ޭބްނކް  ،ޮއުޅާވަލއި ަވަރްށޮބަޑށް  ަހޤީަގތް  ގެ ަކމު 
 ؛ހިނދު  ަނާގަފއަިކަމްށީވ ަސުރާކުރން  ުކރީން  ުދަވސް  ަހަފާތެއްއހާ  2 ީމގެ  ަވީނ ޯލން  ުރިފާޔގެ  މިލަިއން  300

 ުއްނުޓން ެއކަ  ޯލން  ުކްނުފީނގެ  ަޕްބލިކް  ޯމްލޑްިވސް  ޮއފް  ޭބްނކް  ިމާހުރަވނީ ަފިއސާ  ޯލން  މި ުރިފާޔގެ  މިލަިއން  300
 ؛ަކަމްށީވހިނދު  ްޓާރްންސާފޮކްށަފއި ެއަކުއްނަޓށް  ިފޭންނސް  ޮއފް  ިމިންސްޓރީ އްޮނނަ  ަގއި  އޭ  ެއމް  ެއމް 

 

 ޮއފް  ޭބްނކް  ަދުޢަލުތން  ިދެވހި ުރިފޔާ  މިލަިއން  384 ުޖްމލަ ެއކު  ީފއާ  ެއޭރްންޖެމްނޓް  ިއްނަޓެރްސާޓއި ޯލްނގެ  މި
 ަފއިސާ  ގިަނަޢަދެދްއގެ  ިމހާ  ަސުރާކަރށް  ޭބްނުކން  ހްިއާސވާ  ްއޔުިތްނގެ ރަ  ،ަދްއަކްނެޖހިަފއާިވއިރު  ައށް  ޯމްލޑްިވސް 
 ަމތަީތުޢީލމު  ،އާިމާރްތުކުރަމާށއި ެގޮދރު  ަރްއޔުިތްނގެ  ،ަޔާފރާިއއިވި ާރްއޭޖގެ  ަސަބުބން  ެނުގުމގެ  ޮގުތަގއި ޯލުނގެ 

 ެއްއލުިބުމގެ  ަފއިދާ  ްނަނށް ަރްއޔިތު  ސީދާ  ުހރަިފިއސާ  ޭބުންނުކެރެވން  ޫދުކުރަމށް  ޯލން  ޭބުންނވާ  ،ހާސްިލުކުރަމށް 
 ހްިއާސާދުރން  ޭބްންކގެ  ަރްއޔުިތްނާނއި ުހްނަނުހުރަމކީ ެވަފއިިށތާ  ިދުގުމްއަދަތަކށް  ެތޭރަގއި ަސުރާކުރގެ  ަބަދުލަގއި 
 ؛ީވިހނދު  ަކެމްއަކަމށް  ަކްނޮބުޑާވނެ  ުނަހނު 

 

 ާމލްިއަޔުތގެ  ަދުއަލުތގެ  ާޤޫނުނައާސީސާއއި ޮގްތަކަމށް  ުކަރްނެޖހޭ  ުފރިަހމަ  ަކްނަކން  ުކރިން  ެނުގުމގެ  ޯލން  ަސުރާކުރްނަނގާ 
 ަހަސން  ަވީހދު  ުމަހްއަމދު  ޑްޮކަޓރ  ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއޔާ  ޙާިލަފށް  ަޤާވއާިދއި  ާމިލްއަޔތު  ަދުއަލުތގެ  ައދި ާޤޫނާނިއ
 ވެ އިސް  ،ެދިކ ަކުމަގއި  ަޖރާީމެއއް  ޮބޑު  ާމީލ ހްިނާގަފއިވާ  ،ޖާިހދު  هللاައުބދު  ިފޭންނސް  ޮއފް  މިިންސަޓރ ،ަމނާިކއި

 ަމޖީިލަހށް  ަރްއޔުިތްނގެ  ެއުކަލާވލާ  ރިޯޕެޓއް  ަކާމުގޅޮޭގުތން  ަތުހީޤުގޮކށް  ިމަމްއަސލަ   ަބލާ  ަކްނަތްއަތަކށް  ަބާޔްނުކރި
 ަވުގތީ  ަދުށން  ާމްއާދގެ  ަވނަ 116 ައދި ާމްއާދާއއި ަވނަ  106 ަޤާވިއުދގެ  ަމޖީިލުހގެ  ަރްއޔުިތްނގެ  ުހަށެހުޅަމްށަޓކާ 

 .ުހަށަހަޅެމވެ  ރު ިމަޤރާ   ުކުރަމށް  ަހާވުލޮކށް  ެއޮކެމޓާީއއި ްއަކތް ެއަމސަ  ެއުކަލާވަލިއ ޮކެމޓެީއއް 

 

 2012 ޫޖން  26        

 

  ަސމީރު  ައްހަމދު  ެމްނަބރު  ާދިއާރގެ  ިދްއދޫ  ަމޖީިލުހގެ  ަރްއޔިުތްނގެ :  ުހަށެހީޅ ަޤާރރު 

 : ޮސއި


