
CMR | Volume 06

ސީ.އެމް.އުާރ | ޮވލުިއމް 6 15

ގަބޫލުކުރުމެއްގައި  ޮއންނަ  އާންމުޮކށް  މާރކެޓުގައި  ގުޅިގެން  ރެގިއުލޭޓްކުރުމާ 

މާރކެޓް  ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ނުކުރި  ރެގިއުލޭޓް  ‘މާރކެޓް  ބުނާޮގތުން، 

 .]1[ ހައްލުޯހދާނެއެވެ’  ކަްނކަމަށް  ިދމާވާ  ވެސް  އަބަދު  ޒާތުގައި  އޭގެ 

ިމހެން ބުނާ ބުނުމުގައި ޮއތީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީގަތެއްޯތ އަޅުގަނޑު ދޫޮކށްލާނީ 

ިކޔުންތެރިންނަށެވެ. ދެ ޓީމެއް ވާަދކުރާ ފުޓްޯބޅަ މެޗެއްގައި ދެބައި މީހުންވެސް 

މެޗް  ކުރާފަރާތުން  އިންތިޒާމް  މެޗް  އެ  ކަމަށްވާއިރު،  ޮމޅުވާން  ކުޅެނީ 

ިއންސާފުކުރުމަށް ރެފްރީއެއް ނާރުވާ، މެޗް އިންސާފުކުރާނީ ކުޅޭ ދެޓީމުން 

ނިންމާލެވިދާނެކަމަށް  އިންސާުފވެރިކަމާއެކު  މެޗް  އެ  ދޫޮކށްލުމުން  ކަމަށް 

ހިނގާނެކަމަށް  އެމަގުން  އެކަން  ހަމަގައިމުވެސް،  ހެއްޔެވެ؟  ދެކެމު  ތިބާ 

އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ. މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓްުކރާ ފަރާތެއް ބޭނުންވަނީ މިފަދަ 

ަސބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. އެއީ، މާރކެޓުގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ ކަންކަން ނައްތާލާ، 

މާރކެޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިޮކށްދީ، 

ހަރަކާތްތެރިވެ  މާރކެޓުގައި  ވެސް  ފަރާތަކުން  ހުރިހާ  ިއންސާފުވެރިކަމާއެކު 

ދިއުމަށްޓަކައެވެ. ކުރިއަށް 

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ދައުރު ޮއތް ޮގތާއި މިންވަރަށް 

އެހެން  ދުނިޔޭގެ  ކުރިއަރާފައިވާ  ދާިއރާއިން  މި  ކުރިން،  އަލިއަޅުވާލުމުގެ 

މުހިންމު  ބަލާލުމަކީ  ޮގތް  ޮއތް  ދައުރު  ރެގިއުލޭޓަރުންގެ  މާރކެޓުތަކުގައި 

އެންމެ  އަދި  ދުވަސްވީ  އެންމެ  ދާއިރާއިން  މި  އެޮގތުން،  ކަމެކެވެ. 

 1934 ބަލާލާއިރު،  އަށް  އެެމރިކާ  ކަމުަގއިވާ  ޤައުމު  އެއް  ކުރިއަރާފައިވާ 

އިން ފެށިގެން ވެސް އެ ޤައުމުގައި ޮއންނަނީ ‘ސިންގަލް ރެގިއުލޭޓަރ’ 

ރެގިއުލޭޓްކުރަނީ،  މާރކެޓް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ނިޒާމުގައި،  މި  ނިޒާމެކެވެ. 

ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ހާމަޮކށް ހަރުދަނާކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

ެތރެއިންނެވެ. މިކަމުގައި، އެމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ފަލްސަފާއަކީ، އިންވެސްޓަރުންގެ 

އިތުބާރާއި މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ވިޔަފާރިތަކުގެ މަސްލަހަތާ ދެމެދު 

ެއންމެ އެކަށޭނަ ބެލެންސެއް ގެންގުޅުމެވެ. އެޮގތުން، ޯއޑަރ ޕްޮރޓެކްޝަން 

ރޫލްގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ ‘ބެސްޓް ޕްރައިސް ޕްރިންސިޕަލް’ ގައި ވާޮގތުން، 

އެކްސްޗޭންޖެއްގައި  ޮކންމެ  ޤައުމުގެ  އެ  ޕްލޭސްކުރަނީ  ޯއޑަރެއް  ހިއްސާގެ 

ލިބެން  ވަގުތަކު  އެ  ބާޒާރުގައި  މުޅި  ލިބެންާވނީ  ޯއޑަރަކަށް  އެ  ވިޔަސް، 

ޮއތް އެންމެ ރަނގަޅު ޮއފަރއެކެވެ. މިހެން އިންތިޒާމްވެފައި ޮއތުމުން، ޮބޑެތި 

ފުރުސަތެއް  ޖެހުމުގެ  ބޮލާލާ  އެކްްސޗޭންޖުަތއް  ކުދި  ެއކްސްޗޭންޖުތަކުން 

ޯނވެއެވެ ]1[. ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން ވާދަވެރި ާމރކެޓްތަކެއް އުފެދި، އެއްބަޔަކު 

ައނެއް ބަޔަކަށްވުރެ ކުރިއަރާ ދިއުމުގެ ރޫހުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން 

މާރކެޓުގެ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަވެ އޭގެ ަފއިދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކުރެއެވެ. 

ިމއާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި، އެންމެ އެކްސްޭޗންޖެއް ޮއންނަ ޮގތަށް ޤާނޫނާއި 

ގަވާއިދުތަށް ބައްޓަންކުރެވިފައިވާތީ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ ކަންކަން 

ހާސިލްކުރުމުގައި ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ދައުރު ެއންމެ އެދެވޭ ޮގތެއްގައި ނުފެނެއެވެ.

ނިޒާމް  ރެގިއުލޭޓަރީ  އެމީހުންގެ  ބަލާލާއިރު،  އިންޑިއާއަށް  އަވަށްޓެރި 

ވަރަށް  އަޅާބަލާއިރު  ޮގތާ  ޮއްނނަ  އެަކން  ރާއްޖޭގައި  ަތރުތީބުވެފައިވަނީ 

ތަފާތު އެހާމެ ފުރިހަމަ ޮގތަކަށެވެ. އެޮގތުން، އިންޑިއާގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ 

ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ބާޒާރުގެ  ހިއްސާގެ  ފަރުމާޮކށްފައިވާޮގތުން،  ޤާނޫނުތައް 

އުފެދޭ ޚުޞޫމަތުތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެޕެލެޓް ޓްރަބިއުނަލްތައް ގާއިމްޮކށްފައި 

ހުރެއެވެ. އަދި ޓްރަބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުމާމެދު ހިންހަމަނުޖެހޭނަމަ އެ 

މައްސަލަ އެޤައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް 

އޮވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ދާިއރާއަކީ ފަންނީ ދާއިރާއަކަށް ވާތީ، އެންމެ 

އެކަށީގެންވާ  ގެންދިއުމަށާއި  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތްތައް  ޮގތެއްގައި  އެކަށޭނަ 

އަވަސް މިނެއްގައި މައްސަލަތައް ިނންމުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޯކޓުތަކެއް 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ޤާނޫނުން ފަހިޮކށްފައިވެއެވެ ]2[. މިއާ ޚިލާފަށް 

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ފަރުމާޮކށްފައިވާ ޮގތުން މިފަދަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަކީ 

4. ެކޕަިޓލް މާރެކްޓގެ ލާަބައްށަޓކައި 
ެރގިުއލަޭޓުރްނގެ ަދުއުރ ފުޅާުކުރްނ

ލިޔުނީ: އިބްރާހިމް ސިޢާޢު
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ކަމެއް ނޫނެވެ.  ުކރެވޭނެ  ރެގިއުލޭޓަރުންނަށް 

ޮގތުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަންކަން  ރެގިއުލޭޓުކުރުމުގެ  ހިއްސާގެބާޒާރު  ރާއްޖޭގެ 

ޮއޕަރޭޓަރަށް  އެއްފަދައިން   އާއި  ރެގިއުލޭޓަރ  މާރކެޓް  ސެކިއުރިޓީޒް 

ވެސް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ބައެއް ބާރުތައް  ދީފައިވެއެވެ. އާންމު ޮގތެއްގައި  

މާރކެޓް  ޯހދުމަށްވުރެ  މަންފާ  އިޤްތިޞާދީ  އެކްސްޗޭންޖުތަކަކީ  ެނޝަނަލް 

ަތރައްޤީޮކށް ކުރިއެރުވުމުގެ ތަސައްވަރާއި ވިސްނުމުގައި އުފައްދާ ކުންފުނިތަކެވެ. 

ކުންފުނިތަކަށް  އުފައްދާފައިވާ  ވިސްނުމުގައި  ޯހދުމުގެ  މަންފާ  އިޤްތިޞާދީ 

މަސްލަހަތަށްވުރެ  މާރކެޓުގެ  ދިނުމުން  ބާރު  ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ  މާރކެޓް 

ފުރުޞަތު  ފަހެވެގެންދިއުމުގެ  މަގު  އިސްކުުރމަށް  މަސްލަހަތު  ުކންފުނީގެ 

ޮބޑުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ރެގިއުލޭަޓރުންގެ ަދއުރު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރައިވެޓް 

ުކންފުނިތަކަށް ރެގިއުލޭޓަރީ ދައުރު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ 

ެއންމެ އިސް ރެގިއުލޭޓަރ ޗެއަރ ކުރާޮގތަށް، ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، 

ްޕޮރފެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިމެނޭޮގތަށް އެޑްވައިޒަރީ ޯބޑެއް އުފެއްދުމަކީ 

މީގެ  ގޮތެކެވެ.  ޯހދިދާނެ  ތަކެއް  ކުރިއެރުން  އިތުރު  ޮގތުން  ރެގިއުލޭޓަރީ 

ިއތުރުން، އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައި ޮއންނަ ަފދައިން، މާރކެޓާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ 

ުޚޞޫމަތުތަކަށް ޢަދުލުވެރި ޙައްލެއް ޯހދައި ދިނުމަށްޓަކައި، ޓްރަބިއުނަލްއެއް 

ޮބޑުކުރުމަށް  އިތުބާރު  ޮއންނަ  މާރކެޓާމެދު  އިންވެސްޓަރުން  އުފެއްދުމަކީ، 

މަގުފަހިވާނެކަމެކެވެ. 

ދައުރު  ރެގިއުލޭޓަރުންގެ  ބާާޒރުގައި  ހިއްސާގެ  ރާއްޖޭގެ  ެއހެންކަމުން، 

ުފޅާޮކށް ސެލްފް ރެގިއުލޭޝަންއާ ދިމާލަށް ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ 

ތަޖުރިބާއިން ފިލާވަޅު ނެގުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި 

ެއފަދަ ޮގތަކަށް ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު އިންތިޒާމް ވެގެން ދިއުމަކީ، މި 

ާބޒާރު އިތުރަށް ފުޅާވެ ކުރިއަރައިގެން ިދއުމަށާއި، ރެގިއުލޭޓަރުންގެ ދައުރު 
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