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 ަތާޢަރފް 

ަބިއަންލައްޤާވީމ ިއްނާސީނ ަޙްއުޤަތާކިއ ެބޭހ ަޤާރުރަގިއ ިއްނާސުންނ ުދިނެޔައްށ ުއަފްނެވަފިއަވީނ ިމިނަވްނަކާމެއުކ 

ިދ ިޖްނުސެގ ޮގުތްނ ުނަވަތ ެއެހްނ ެއްއެވްސ ޮގަތުކްނ ަކާރާމާތިއ ަޙްއުޤަތްއ ަހަމަހަމ ަބެއްއެގ ޮގުތަގިއ ަކާމިއ އަ 

ެއޮގުތްނ ިއްޤިތާޞީދ، . ަތފުާތުކެރެމްއެނިތ ޮކްނެމ ީމަހަކްށެވްސ ިލެބްނެޖޭހ ަޙްއުޤަތެކްއާވަކްނ ފަާހަގޮކްށަފިއެވެއވެ 

ަންށ ޯހަދިއިދުނަމީކ ިއްޖިތާމީޢ، ަޘާޤީފ، ަމަދީނ، ައިދ ިސާޔީސ ަޙްއުޤަތްއ ިފިރެހުންނާނިއ ެއްއަހަމެއްއަގިއ ައްނެހުނން 

ަތފުާތެއިކ ަޤާރުރަތާކިއ ުމާޢަހާދަތުކަގިއ ިފިރެހުންނާނިއ ައްނެހުންނެގ . ާވިޖެބްއަކުމަގިއ ިމ ަޤާރުރަގިއ ފަާހަގުކެރެއވެ 

ަޙްއުޤަތްއ ަހަމަހަމ ުކުރަމްށ ާބުރައަޅިއ ފްާސޮކްށަފިއވީ ަނަމެވްސ ައްނެހުންނާނިއ ދެޭތޭރ ަވަރްށ ޮބެޑިތ ަތފުާތަތްއ ަދީނ 

 ައިދ ިމީއ ިއްނާސުންނެގ ަކާރާމާތިއ ަޤަދުރ ިހެފެހްއުޓުމެގ ުއޫޞުލަތާކިއ ިޚާލުފަކެމްއ ަކުމަގާއިއ ައިދ ިމއީ . ެވުމްނެނވެ ުކރެ 

ެއްނެމ ުފިރަހަމައްށ ަތަރްއީޤ ުކުރަމްށ  ަކން ަލާޔާގާތިއ ާޤިބިލްއަޔތު  ަގިއ ައްނެހުންނގެ ިއްނާސިންއަޔަތްށ ިޚްދަމްތ ުކުރމު 

ެދިކ ަޤުއުމެގ ަތަރްއީޤ ާއިއ ުސްލަޙ ެދެމެހްއެޓީނ ަހަމަހަމ ޮގެތްއަގިއ ެދަބިއީމުހްނެވްސ ުހަރްސައާޅ ަކެމްއަކަމްށ 

 . ަކްނަތްއަތުކަގިއ ަބިއެވިރެވެގްނަކަމްށ ިމ ުމާޢަހާދ ެދެކެއވެ 

ާދަގިއ ާމްއާދ ިހެމޭނިއުރ، ިމ ުމާޢހަ  63ުޖުމަލ ައްނެހުންނާނިއ ެދޮކަޅްށ ުކެރވޭ ަތފުާތަތްއ ަންއާތުލާމެބޭހ ިމ ުމާޢަހާދަގިއ 

ެއޮގުތްނ ިމ ުމާޢަހާދަގިއ  .ެއުކަލާވެލިވަފިއެވެއވެ  ާމްއާދެއއް  47 ައްނެހުންނާނިއ ިފިރެހުންނެގ ަހަމަހަމަކްނ ަބާޔްނޮކށް 

ެއީއ ައްނެހުންނެގ ަމަދީނ ަހްއުޤަތާކިއ، ާޤޫނީނޮގުތްނ ައްނެހުންނަންށ . ައިލައުޅާވެލިވަފިއާވ ަމިއަގނުޑ ިތްނ ަކެމްއެވެއވެ 

ްއުޤަތާކިއ ެބޭހ ެއެހިނެހްނ ުމާޢަހާދަތާކިއ ިޚާލަފްށ،  ާމަބނުޑެވ ައިދ ިއްނާސީނ ޙަ  ، އި ަރަޖއާ ިލިބެދިވަފިއާވ ދަ 

 .  ަތފުާތުކުރްނަތެކވެ ަދިރަމިއުވުމެގ ަސަބުބްނާނިއ ައިދ ަޘާޤީފޮގުތްނ ައްނެހުންނާނިއ ިފިރެހުންނާނ ުކެވޭރ 

ްނ ަތފުާތުކުރުމެގ ައާސްސައަކްށ ެވެގްނުނާވެނަކުމަގިއ ިމ ާމަބނުޑުވާމިއ ަދިރަމިއުވުމަގިއ ައްނެހުންނުކޭޅ ަދުއަރީކ ައްނެހނު 

ައިދ ިމ ުމާޢަހާދަގިއ ަބިއެވިރާވ ަދުއަލްތަތުކްނ ައްނެހުންނާނިއ ެދޮކަޅްށ ުކެރވޭ ެއްނެމާހ ަތފުާތަތްއ . ުމާޢަހާދ ެދެކެއވެ 



ުޒ ުކުރަމާށިއ ެއާއިއ ެދޮކަޅްށ ައަޅން  ެޖހޭ ިފަޔަވުޅަތްއ ެއުޅަމްށ ަޢުޒްމ ަންއާތުލާމިއ ެބޭހ ަޤާރުރަގިއާވ ުއޫސުލަތްއ ަތްނީފ

 .ަކނަޑައަޅިއ ެއްއަބްސެވެއވެ 

 ުފަރަތަމ ަބއި 
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ަވިކ ިޖްނަސަކްށ ިންސަބްތވީީތެވ = " ާމަނ ޮކްށަފިއަވނީ " ާހ ަތފުާތަތއް ައްނެހުންނާނިއެމުދ ުކެރވޭ ެއްނމެ "ިމ ުމާޢަހާދަގިއ 

ަކުމެގ ަސަބުބްނ ައްނެހުންނަންށ ައިދ އެ ؛ ުހަރްސެއުޅެމއް  ުކެރވޭ ަތފުާތުކުރްނ، ެއަކެހިރަކްނ ައިދ ުނަވަތ ެއޅޭ 

ަހަމަހަމަކުމެގ ުއޫސުލެގ  ައްނެހުންނާނިއ ިފިރެހުންނގެ ( ަކިއެވީނެގ ޮގުތްނ ެއީމުހްނ ިތިބޮގާތެމުދ ަތފުާތުކުރެމްއެނތި )

ީސ ިއ ައސާ ިއްޤިތާޞީދ، ަޘާޤީފ، ަމަދީނ ައިދ ެއެހްނ ޮރަގުކްނެވްސ ިއްނާސީނ ަޙްއުޤަތކާ ، ަމިތްނ، ިސާޔސީ 

ުއިނަކެމްއ ެގްނަނ ުނަވަތ ެއަޙްއުޤަތްއ ިލިބދްޭނެޖޭހަކްނ ފަާހަގުކެރިވަފިއާވ ފަާހަގުކުރްނ  ަމށް ިދިރުއޅު  ަކާމެއކު ިމިނަވން 

 .ިމެހްނެނވެ " އް ަތފުާތުކުރެމްއ، ެއަކެހިރަކެމްއ ައިދ ުނަވަތ ެއޭޅ ުހަރހެ ާބިޠުލ ުކާރަފަދ ެއްއެވްސ ާޒެތްއެގ 

 

 =ވާ ަދުޢަލްތަތުކން ިމ ުމާޢަހަދަގިއ ަބިއެވރި 
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ާނިއެމުދ ުކެރވޭ ަތފުާތަތްއ ން ައްނެހުންނާނިއެމުދ ުކެރވޭ ެއްނެމާހ ަތފުާތަތްއ ުހިރާހ ިސަފެއްއަގިއ ުކްށެވިރޮކްށ ައްނެހނު 

ަމްށ ަބެއްއކަ  ަހަމަހމަ  ަނކީ ެއޮގުތްނ ައްނެހުންނާނިއ ިފިރެހުނން . ަންއާތުލުމެގ ިސާޔަސުތ ެގްނުގުޅަމްށ ެއްއަބްސެވެއވެ 

ަބާލ ުއޫޞުލަތްއ ެއަބެއްއެގ ާޤޫނުނ ައާސީސަގިއ ުނިހެމޭނ ަޤުއުމަތުކްނ ިމ ުމާޢަހާދަގިއާވ ުއޫސުލަތްއ ިހެމުނަމާށިއ 

ާޤޫނީނ ޮގުތްނ ިޖްނުސެގ ަތފުާތުކުރްނަތްއ ުހްއުޓުވަމްށ ެއެޅްނ ުހިރ ުހިރާހ ިފަޔަވުޅ ަތެކްއ ެއުޅަމާށިއ ެއްއެވްސ 

ުންނ ަތފުާތުކުރުމެގ ަޢަމެލްއ ުނިހްނުގަމާށިއ ައްނެހުންނާނިއ ިފިރެހުންނ ާނިއ ިފިރހެ ުނން ިއާދާރައުކްނ ައްނހެ 

ާޤޫނެންއ ުނަވަތ ާޤާވިޢެދްއ ުނަވަތ ާއަދާކަދެއްއ ޮއްތަނަމ ެއަކްނ ުހްއުޓުވަމްށ  ަތފުާތުކުރަމްށ ާބުރައާޅ ެއްއެވސް 

 .ަޔަވެޅްއ ެއުޅަމްށ ެއްއަބްސ ެވެއވެ ެއެޅްނުހިރ ުހިރާހ ފި 
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ައްނެހުންނާނިއ  ާޚްއަޞޮކްށ ިސާޔީސ، ިއްޖިތާމީޢ، ިއްޤިތާޞީދ، ައިދ ަޘާޤީފ ަމިއާދުނަގއަމިއާދެންއަގިއ، ުހިރާހ 

ިއ ެއްއ ަހަމެއްއަގިއ ަގިއ ަހަރާކްތެތިރެވ ުކިރައާރ ަތަރްއީޤުވަމްށަޓަކިއ ައިދ ިފިރެހުންނނާ ެހުންނ ެއްއ ަހަމެއއް ިފރ

ާޤޫނީނޮގުތްނާނިއ ެއެހިނެހްނ  ްނަންށ ޯހަދިއިދުނަމްށަޓަކއި ްއުޤަތްއ ައްނެހނު ިއްނާސީނ ަޙްއުޤަތާކިއ ައާސީސ ޙަ 

 .ިފަޔަވެޅްއ ެއުޅަމްށ ެއްއަބްސ ެވެއވެ  ުހިރހާ ެއެޅްނުހިރ  ޮގްތޮގުތން 
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ުކުރުމެގ ޮގުތްނ ުމާޢަހާދަގިއ ަބިއެވިރާވ ައަވސް  ަވިކ ިޖްނަސަކްށ ިންސަބްތވީީތެވ ުކެރވޭ ަތފުާތަތްއ ަންއާތާލ ަހަމަހަމުކުރން 

ައިދ ެއީއ ެއްއެވްސ ާޙެލްއަގިއ ، ަދުއަލްތަތުކްނ ައަޅްނ ިންނާމ ިފަޔަވުޅަތަކީކ ާދިއީމ ިފަޔަވުޅަތެކްއ ޫންނަކަމާށއި 

ިޖްނުސެގ ަތފުާތުކުރްނ ަކުމަގިއ ުނެބެލވެޭނ ަކަމާށިއ، ަދިރަމިއުވުމެގ ަސަބުބްނ ައްނެހުންނަންށ ެދވޭ ިޙާމަޔްތަތަކީކ 

ާނިއ ިފިރެހުންނެގ ައިދ ިމިފަޔަވުޅަތަކީކ ައްނެހުނން . ަގިއ ުނެބެލވެޭނ ަކަމްށ ެދެކެއވެ ަކމު ެގ ެމުދަގިއ ަތފުާތުކުރްނ ިޖްނސު 

ެމުދަކނޑަާލްނ ެޖޭހޭނ ިފަޔަވުޅަތެކްއ ަކަމްށ  ާޤިއުމުކެރެވުމން  ާތިއ ަކްނުކެރވޭ ޮގުތެގ ަހަމަހަމަކން ެމުދަގިއ ުފުރޞަ 

 .ެއްއަބްސެވެއވެ 
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ާނިއ ަޒާމުންއުސެރ ައްނެހުނން ްށޮކްށާލ ިޢުޖިތާމީޢ ައިދ ަޘާޤީފ ާއދާކަދަތާކިއ ްށ ުނަވަތ ދަ ަވިކ ިޖްނެސްއ މޮުޅކޮ 

ިފިރެހުންނެގ ަދުއާރެމުދ ިވްސިނަފިއާވ ިވްސުންނަތްއ ަބަދުލޮކްށ ައިދ ާޢިއާލާއިއ ަދިރަމިއ ުވަމީކ ިއްޖިތާމީޢ 

ިރެހުންނެގ ަދުއުރ ަހަމަހަމ ުކުރަމްށ ާނިއ ފި ން ަދިރްނ ަތުރިބްއަޔުތުކުރުމަގިއ ައްނެހނު  ،ަމްސޫއިލްއަޔެތްއ ަކުމަގިއ ެދކި 

 .ެއެޅްނ ުހިރ ުހިރާހ ިފަޔަވެޅްއ ެއުޅަމްށ ެއްއަބްސެވެއވެ 
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ުހްއުޓުވަމްށ ( ައްނެހުންނ ިވްއުކާމިއ، ާނިސްނެގ ޮގުތަގިއ ެގްނުގުޅން )ެދޭތޭރ ުކެރވޭ ޭނެދވޭ ަޢަމުލަތއް  ައްނެހުންނާނއި 

 . ޮގުތްނ ެއެޅްނުހިރ ުހިރާހ ިފަޔަވެޅްއ ައަޅްނ ެއްއަބްސ ެވެއވެ  ާޤޫނީނ ޮގުތްނާނިއ ައިދ ެއެހިނެހްނ ޮގތް 



 

 

 

 ެދަވަނ ަބއި 

 =ްނެހުންނަންށ ިފިރެހުންނާނިއ ެއްއަހަމެއްއަގިއ ިލިބދޭ ަޙްއުޤަތއް އަ ުމާޢަހާދެގ ަދުށްނ 

 ަވަނ ާމްއދާ  :

ްނ ިއްނިތާޚުބަތުކަގިއ ވުޯޓ ިދުނާމިއ ިސާޔީސ ަމިއާދުނަގިއ ިފިރެހުންނާނިއ ެއްއަހަމެއްއަގިއ ަބިއެވިރުވުމެގ ަޙްއުޤ؛ ެއޮގތު 

ުޒުކުރުމަގިއ ަބިއެވިރުވާމިއ ަސުރާކުރެގ  ަމާޤުމަތަކްށ ުކިރަމިތުލާމިއ، ަސުރާކުރެގ ިސާޔަސުތ ަކނަޑެއުޅާމިއ ަތްނީފ

ާކުރ ަމާޤުމަތްއ ުފުރާމިއ ިސާޔީސ ައިދ ާޢްއުމ ިދިރުއުޅާމ ުގޭޅ ަކްނަތްއަތްއ ުކާރ ަސރު  ގެ ޮއީފްސަތުކަގިއ ުހިރާހެފްނަވެރއް 

ެއެޅްނ ުހިރ ުހިރާހ ޯހަދިއިދުނަމްށ ަދުޢަލްތަތުކްނ  ޫންނ ަޖިމްއާޔަތުކަގިއ ަބިއެވިރެވ ުއުޅުމެގ ަޙްއުޤ؛ ައިދ ިމ ަޙްއުޤަތއް 

 .ެއްއަބްސެވެއވެ ިފަޔަވެޅްއ ައަޅްނ 

 ަވަނ ާމްއދާ  ;

ާކްތެތިރެވ ރަ ާޔަތުކަގިއ ޙަ ީމ ަޖިމއް ަބިއަންލައްޤާވީމ ެފްނަވުރަގިއ ަސުރާކުރ ަތްމީސުލޮކްށ ެއިކ ެއިކ ަބިއަންލައްޤވާ 

 . ްއުޤ ޯހަދިއިދުނަމްށ ަދުޢަލްތަތުކްނ ެއެޅްނ ުހިރ ުހިރާހ ިފަޔަވެޅްއ ައަޅްނ ެއްއަބްސެވެއވެ ަމަސްއަކްތުކުރުމެގ ޙަ 

 ަވަނ ާމްއދާ  >

ަރްއިޔެތްއެގ ޮގުތަގިއ ެދިމުހުރުމެގ  ެއީމެހްއެގ ައިމްއަލ ަޤުއުމެގ ަރްއިޔަތަކްށ ުވާމިއ، ަބަދުލުކުރާމިއ ުނަވަތ ަވިކ ަޤުއެމްއގެ 

ީނެގ ޮގުތްނ ުގޭޅ ީމެހްއެގ ޮގުތްނ ިމިއްނ ެއްއެވްސ ަކަމަކްށ ަބަދުލ ެގްނަންނ ަމްޖޫބުރާވަފަދ ަކެމްއ ަޙްއުޤ؛ ައިދ ަކިއވެ 



ަހަމެއްއަގިއ ެވެގްނ ުނާވެނަކާމިއ، ެއ ަކިއެވިންނ ިލޭބ ަދިރްނަތްއ ެއީމުހްނެގ ަޤުއުމެގ ަރްއިޔުތްނަންށ ިފިރެހުންނާނިއ ެއއް 

 .ޯހަދިއިދުނަމްށ ަދުޢަލްތަތުކްނ ެއެޅްނ ުހިރ ުހިރާހ ިފަތަވެޅްއ ައަޅްނ ެއްއަބްސެވެއވެ  ިލުބުމެގ ަޙްއޤު 

 

 

 

 ިތްނ ަވަނ ަބއި 
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ީނ ެއޮގުތްނ ަރްށުފުށ ަސަރަޙްއުދ ަގާއިއ ަމދަ ؛ ަތުޢީލީމ ުފުރަޞުތަތްއ ިފރިހެހުންނާނިއ ެއްއަހަމެއްއަގިއ ިލުބުމެގ ަޙްއޤު 

ަސަރަޙްއުދަގިއ ުއޭޅ ައްނެހުންނަންށ ަވީޒފާާއިއ، ްޕީރ ްސޫކާލިއ، ާޢްއުމ ަތުޢީލާމިއ، ަފްނީނ ައިދ ަމީތ ެފްނަވުރެގ 

ަތުޢީލާމިއ ވޭޮކަޝަންލ ަތްމީރުނަތްއ ިލުބުމަގިއ ަހަމަހަމުކުރާމިއ، ެއްއުމަޤްއަރާރިއ، ެއްއ ިއްމިތާޙްނ ައިދ ެއްއ ެފްނަވެރްއެގ 

ައިދ ަޒާމުންއުސެރ ؛ ަވެރްއެގ ުމަދްއިރުސްނާނިއ ަމަދުރާސާއިއ ޭބުންނުކާރ ާސާމުނަތްއ ިލުބން  ަތްމީރްނ ައިދ ެއްއެފން 

ޮއްނަނ ަތަޢްއުޞުބ ަންއާތަލިއ ެދިޖްނުސެގ ުކިދްނަންށ ެއުކަގިއ ިކަޔަވިއ ިދުނާމިއ، ަމީތ ަތުޢީލުމެގ ުފުރަޞުތަތްއ 

ިއ ަންއާތުލަމްށަޓަކިއ ިލަޔްނ ިކަޔްނ ަދްސުކުރުމެގ ެއްއަހަމެއްއަގިއ ިދުނާމިއ ިޖްނުސެގ ަތފުާތަތްއ ައަވްސ ޮގެތްއގަ 

ުކިދްނެގ ަޢަދުދ ަމުދުކުރާމިއ ުކިޅަވާރިއ ައްނެހން  ަވިކވާ  ެގްނިދުއާމިއ ްސޫކްލ ުނިންނަމއި  ްޕޮރްގާރްމަތްއ ުކިރައށް 

ެގ ިޞްއަޙާތިއ ެއެހިނެހްނ ަހިށަގނުޑެގ ަތުރިބްއަޔުތ ްޕޮރްގާރްމަތުކަގިއ ަހަމަހަމ ޮކްށ ުފުރަޞުތަތްއ ިދުނާމިއ ާޢިއލާ 

ެއްނެމ ެއަކީށެގްނާވ ޮގެތްއަގަމިތްނ ަމުޢޫލާމުތ ފޮޯރޮކްށިދުނަމްށަޓަކިއ ަދުޢަލްތަތުކްނ ުދަޅެހޮޔަކްނ ެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކިއ 

  .ެއެޅްނ ުހިރ ުހިރާހ ިފަޔަވެޅްއ ައަޅްނ ެއްއަބްސެވެއވެ 
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ިލުބުމެގ ަޙްއުޤ؛ ެއޮގުތްނ ަމަސްއަކްތ ުކުރުމެގ ަޙްއުޤ ެއްއެމަންށ ަވީޒފެާގ ުފުރަޞުތަތްއ ިފިރެހުންނާނިއ ެއްއަހަމެއްއަގިއ 

ިލިބެގްނ ާވަކާމިއ ަވީޒފާ ިދުނުމެގ ަޝުރުޠަތްއ ަކނަޑެއުޅުމަގިއ ަހަމަހަމ ުކުރާމިއ، ޭބުންނ ަފްނަނާކިއ ަވީޒފެާއްއ ިޚާޔުރ 

ާމިއ، ަވީޒފެާގ ެފްނަވުރ ަވަޒްނުކުރުމަގިއ ުކުރުމެގ ަޙްއާޤިއ ެއްއަވެރްއެގ ަމާޤުމަތަކްށ ެއްއަވެރްއެގ ުމާސަރެއްއ ަކނަޑެއޅު 

ަހަމަހަމުކުރާމިއ، ަވީޒފެާއްއ ެނިތްއެޖ ުނަވަތ ުމްސުކިޅުވްނ ުނަވަތ ެއެހްނެވްސ ަސަބަބާކ ުހެރ ާއްމަދީނ ިލެބޭނ 

ްއީޓ ަމެގްއަފިހެވަފިއ ެންތަނަމ ިއްޖިތާމިޢ ަރްއާކެތިރަކްނ ިލިބިދުނުމެގ ަޙްއުޤ؛ ައިދ ަހަމ ެއެހްނެމ ުމާސަރާއިއެއުކ ޗު 

ިލުބުމެގ ަޙްއާޤިއ، ަވީޒފެާގ ާމަޙުއުލަގިއ ިލެބްނެޖޭހ ިޞްއޙީ ައިދ ެއެހިނެހްނ ަރްއާކެތިރަކްނ ިލުބުމެގ ަޙްއާޤިއ، ަކިއެވިނ 

ުނަވަތ ިވެހުއާމިއ ާމަބނުޑ ުވުމެގ ަސަބުބްނ ަތފުާތުކުރްނ ުހްއުޓަމާށިއ ައިދ ިވެހުއާމިއ ުގިޅެގްނ ުޗްއީޓ ަނަގިއެގްނ 

ވެޭނ ަކާމިއ ައިދ ަދިރްނ ިލިބަފިއާވ މުީހްނަންށ ާޢިއާލެގ ަކްނަތްއަތްއ ެބެލެހްއުޓާމިއ ެއުކ ަވީޒފެާގ ަވީޒފިާއްނ ަވިކ ުނުކރެ 

ަމްސޫއިލްއަޔުތ ައާދުކެރވެޭނ ޮގްތ ަހަމަޖްއަސިއ ިދުނާމިއ ައިދ ާމަބނުޑ ައްނެހުންނަންށ ުނަރްއަކެލްއ ިލޭބަފަދ 

ައިދ ިމ ުމާޢަހާދަގިއ  . ިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤ ިހެމެނެއވެ ަމަސްއަކެތްއ  ުކާރަނަމ ެއަކެމްއަގިއ ަރްއާކެތިރަކްނ ލި 

ެޓްކޮނޮލީޖ ައިދ ަސިއްންސެގ ައީލަގިއ ުމާޢާޖޮކްށ ައިދ ެއަފަދ  ަބާޔްނުކެރިވަފިއާވ ަޙްއުޤަތްއ ަރްއާކެތިރުކުރާވ ާޤޫނުނަތއް 

ޮކްށ ިއްސާލުހުކުރަމްށ ާހަލާތ ެއަކީށެގްނާވ ޮގުތެގ ަމިތްނ ެއަފަދ ާޤޫނުނަތްއ ަބަދލު ޯހުދްނަތާކިއ ެއްއޮގްތާވޮގަތްށ 

 .ެއވެ ވެ ެއްއަބސް 
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ިޞްއޙީ  ިޚްދަމްތަތުކަގިއ ައްނެހުންނާނިއ ެމުދ ުކެރވޭ ަތފުާތަތްއ ަންއާތުލަމްށ ެއެޅްނުހިރ ިފަޔަވުޅަތްއ ެއުޅްނ، ައިދ 

ީށެގްނާވ ޮގެތްއަގިއ ެއްނެމ ެއކަ  ާމަބނުޑ ުވާމިއ ިވެހުއާމިއ ުގިޅެގްނ ައްނެހުންނަންށ ދްޭނެޖޭހ ިޞްއޙީ ިޚްދަމްތަތއް 

 .ެއެޅްނުހިރ ިފަޔަވުޅަތްއ ެއުޅަމްށ ެއްއަބްސެވެއވެ  ަދުޢަލްތަތުކން  ިދުނަމށް 

 

 ަވަނ ާމްއދާ  46

ަޤުއުމެގ ިއްޤިތާޞީދ ިއްޖިތާމީޢ ައިދ ެއެހިނެހްނ ާދިއާރަތުކަގިއ ަހަމަހަމަކާމެއީކ ަބިއެވިރުވްނ؛ ެއޮގުތްނ ާޢިއާލައްށ 

ާޤީފ ުގާމިއ ުމާދ ަރުޙުނުކުރާމިއ ުމިނފިޫހ ިފުލުވުމެގ ަޙަރާކްތަތާކިއ ުކިޅަވާރިއ ޘަ ިލެބްނެޖހޭ ިއާނަޔްތަތާކިއ، ލުޯނ ނެ 



ައިދ ިމ ަޙްއުޤަތްއ ޯހަދިއިދުނަމްށަޓަކިއ . ވެ އެ ުވުމެގ ަޙްއުޤ ައްނެހުންނަންށ ިލިބެގްނވެ ަކްނަތްއަތުކަގިއ ަބިއެވރި 

 .ަދުޢަލްތަތުކްނ ެއެޅްނުހިރ ިފަޔަވުޅަތްއ ެއުޅަމްށ ެއްއަބްސެވެއވެ 
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ަރްށުފުށެގ ައްނެހުންނަންށ ިދާމާވ ަމްއަސަލަތާކިއ ައިދ ެއީމުހްނެގ ާއިއާލެގ ިއްޤިތާސީދ ުފުދްނެތިރަކްނ ެދެމެހްއުޓުމަގިއ 

ެއީމުހްނ ައާދުކާރ ުމިހްއުމ ަދުއާރިއ ައިދ ަވިކްނ ާޚްއަސޮކްށ ާމީލ ަބަދަލާކ ުނަލިއ ައްނެހުންނ ުކާރ ަމަސްއަކްތަތްއ 

ޯހަދިއިދުނަމްށ  ަރްށުފުށ ަސަރަޙްއުދަގިއ ިދިރުއޭޅ ައްނެހުންނަނށް ަހާދަގިއާވ ަޙްއުޤަތްއ ަދެނަގެނ ިމ ުމޢާ 

ެއޮގުތްނ ަތަރްއީޤެގ ަކްނަތްއަތްއ ޭރުވާމިއ ިހްނުގުމަގިއ ައްނެހުންނ ަބިއެވިރުކުރުވްނ، ާޢިއާލ ޭރުވާމިއ  .ެއްއަބްސެވެއވެ 

ުހަނުރަތްއ ަދްސޮކްށިދުނާމިއ ަތުޢީލާމިއ ިއްޖިތާމީޢ  ެއެހިނެހްނ ިޞްއޙީ ަމުޢޫލާމުތަތްއ ފުޯރޮކްށިދުންނ، ަފްނނީ 

ްގޫރްޕަތްއ ުއެފްއުދްނ، ަޖާމަޢުތެގ ަޙަރާކްތަތުކަގިއ ަބިއެވިރުވްނ، ( ެސްލްފ ެހްލޕް )ިޚްދަމްތަތުކެގ ަމްނފާ ިލުބްނ، 

ިއްސާލްޙުކުރުމަގިއ  ަދނުޑެވިރަކުމެގ ަމަސްއަކްތަތްއ ުކުރުމަގިއ ލްޯނ،ްކެރިޑްޓ ައިދ ަދނުޑެވިރަކާމިއެބޭހ ަކްނަތްއަތއް 

ޯހަދިއިދުނަމްށ ިދިރުއުޅެމްއ ުއެޅުވުމެގ ަޙްއުޤ  ަވަރްށ ައްނެހުންނަންށ ަބިއެވިރެވުވާމިއ، ުފުދްނެތރި ިފިރެހުންނާނިއ ެއއް 

 .ަޔަވެޅްއ ައަޅްނ ެއްއަބްސެވެއވެ ަދުޢަލްތަތުކްނ ެއެޅްނ ުހިރ ުހިރާހ ފި 

 

 ަހަތުރަވަނ ަބއި 
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ިއ ިފިރެހުންނާނިއ ެއްއަހަމެއްއަގިއ ަބިއެވިރެވ ުއުޅުމެގ ަޙްއުޤ؛ ެއޮގުތްނ ޮކްންޓެރްކްޓަތްއ ިންނުމާމިއ ަމަދީނ ަކްނަތްއަތުކގަ 

ާޤޫނީނ ާބުރަތަކްށ ުހަރްސައާޅ  ައްނެހުންނގެ  ުމަދުލެގ ަކްނަތްއ ިހްނުގާމިއ ެބެލެހްއުޓުމަގިއ ަހަމަހަމ ަޙްއުޤަތްއ؛ ައދި 

ައިދ . ުދަމްށ ިމުމާޢަހާދަގިއ ަބިއެވިރާވ ަދުޢަލްތަތުކްނ ެއްއަބްސ ެވެއވެ ުހިރާހ ޮކްންޓެރްކެޓްއ ާބިޠުލ ެއްއަޗަކްށ ހެ 

ަޒްނ ިޚާޔުރުކުރަގިއ ުފިރަހަމ ިއްޚިތާޔުރ ައްނެހުންނަންށ  ެއްއަތުންނ ައެންއަތަންށ ަބަދުލުވާމިއ ަޤުއާމިއ ަވ

 .ިލިބެގްނެވެއވެ 
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ެނޭކ ެއްއ ަހަމެއްއަގިއ ަޙްއުޤަތާކިއ ާބުރަތްއ ައްނެހުންނަންށ ިފިރެހުނން  ަކިއެވްނާޏިއ ާޢިއާލެގ ަކްނަތްއަތުކަގިއ 

ާރްއެޖިއްނ ިމާމްއާދައީކ ިދެވހި  – .ެވެއވެ ިރ ިފަޔަވުޅަތްއ ައަޅްނ ެއްއަބސް ްތަތުކްނ ެއެޅްނހު ޯހަދިއިދުނަމްށަޓަކިއ ަދުޢލަ 

 .ިރާސރްވ ޮކްށަފިއާވ ާމްއާދެއއް 

 

 ަވަނ ާމްއދާ  63ިއްނ  :4

ަވަނ ާމްއާދަގިއ ިހެމިނަފިއަވީނ ިމ ުމާޢަހާދައްށ ެއްއަބްސާވ ަޤުއުމަތުކްނ  63ާދިއްނ ެފިށެގްނ ަވަނ ާމއް  :4ިމ ުމާޢަހާދެގ 

ުޒުކުރުމަގިއ ަކްނުކަރްނވީ ޮގެތވެ   . ިމ ުމާޢަހާދަގިއާވ ަކްނަތްއަތްއ ަތްނީފ

 

 

 

 

 (ިރަޒރވަޭޝްނސް )ަގިއ ިހަފަހްއާޓަފިއވާ ަކްނަތްއަތްއ ާރްއެޖިއްނ ިމ ުމާޢަހދާ 

ަވަނ ާމްއާދަގިއ  49ަހާދެގ ިމ ުމޢާ "ަވަނ ާމްއަދ ިހަފަހްއަޓުމްނ ިދެވިހ ަސުރާކުރްނ ުބެނަފިއަވީނ  49ިމ ުމާޢަހާދެގ 

ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ީމުހްނާނ ިއުނުމަގްއާޔިއ، ާއިއާލެގ ަކްނަކުމަގިއ ައްނެހުންނާނ ިފިރެހުންނެގ ަހަމަހަމަކަމީކ ިއްސާލމީ 

ީކ ަސްއަތިއްނ ަސްއަތ ުމްސިލުމ ަޤުއަމަކްށ ާވީތ، ިދެވިހ ަސުރާކުރްނ ަޝީރާޔާއ ަތާޢުރުޒާވ ަކަމަކްށެވަފިއ ިދެވިހ ާރްއެޖއަ 

ިމައާދަހަމައްށ ިމ ުމާޢަހާދިއްނ ިދެވިހާރްއެޖިއްނ . ިމެހްނެނވެ ." ިމ ާމްއާދ ިހެފެހްއުޓުމެގ ަޙްއުޤ ިލިބަގްނަނެމވެ 

 .ަވަނ ާމްއާދެއވެ  49ިހަފަހްއާޓަފިއަވީނ ަހަމެއަކިނ 


