
 ޯލާމާފނު  ަދނބިޫދ 
 ުމަޙްއަމދު  ަނީސމާ 

 

، އުިތާބުރުކެރވޭ  ެއްނމެ ، ެތެރިއން  ލުިޔްނަތުކގެ  ިދެވހި  ުހިރްނ ެފްނނަ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށް  ިމާހރު   
 ަރުދްނގެ  ޯލޮފތަިތެކްއަގއި، ެގޮގުތަގއި "ަފްތޮކޅު " ަރްސމީ ލުިޔްނަތަކކީ ގިަނުދަވްސވީ ެއްނމެ 

 ެއކިެއކި  ުހްނަނީނ ލެިޔަފިއ ޯލާމާފުނަތުކަގއި މިަފދަ . ޯލާމާފުނަތެކވެ  ލެިޔަފިއވާ  ަބްސުފުޅަތއް 
 ަވުޤުފުކަރްއަވއިަފއިވާ  ަތްނަތަނށް  ުމަޤްއަދސް  މްިސކްިތަފދަ  ުކަރްއަވއިަފއިވާ  ާއާރްސތު  ަރްސަރްސަކުލން 

 މިަފދަ . ުރްއަގެހވެ  ބިްނބިާމއި ުކަރްއަވއިަފއިވާ  ާޚްއޞަ  ެބެލެހްއުޓަމށް  ަތްނަތން  މިަފދަ ، ަތްނަތާނއި
 ުކަރްއަވއިަފއިވާ  ެއޭބޭބުފުޅން ، ަމތޮިކާޅއި ަރްސަރްސަކުލްނގެ  ޮކްށެދްއަވއިަފިއވާ  ަތއް ަކްނަތއް 

 ޯލާމާފެނއް  މްިސކަިތަކށް  ޮކްނމެ  ަޒާމުނގެ  ުކރީ. ުހެރެއވެ  ިހަމަނިއަފިއ  ޯލާމާފުނަތުކަގއި ަކްނަތްއަތްއެވސް 
 . އިވިަފއެިވެއވެ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށް  ަކަމށް  ޮއތް 

 ާތީރޚީ  ައުމުރުފުޅަތާކއި ަރުދްނގެ "، ޯލާމާފަނކީ، ޮގުތަގއި ވިާދުޅެވަފިއވާ  ަރީދުފަގއި  ިދެވހަިބުހގެ   
 ަހނިިދގު  ުހްނނަ  ަހަދއިަފއި ަމުޢަދަނުކން  ިވރެިކކޭ  ެއޫންނެވސް  ުނަވތަ  ޮލިއން  ލުިޔަމށް  ާވަހަކަތއް 

 ެވހިން ިދ ، ަކަމްށާވތީ ަމުޢަދެންއަގއި ުހްނަނީނ ލެިޔަފިއ "ާމޯލާފނު " ުނަވތަ  ޯލާމާފނު  ".ޮފތަިތެކެކވެ 
 ޯލާމާފނު  ަބެއއް ، ަހާލުކެވުނޮގސް  ަފަދިއން  ަތެކތި ެއެހިނެހން  ުއުޅނު  ޭބުންނޮކށް  ލުިޔަމށް  ާޢްއުމޮކށް 

 ުނަވތަ  "ޯލާމާފނު " ައުޅަގނުޑެމން  މަިތެކްއަޗށް . ެއަބުހްއެޓވެ  ވިާޞްލެވަފިއ ަހަމައށް  ައުޅަގނުޑެމްނނާ 
 ޯލާމާފަނށް  ަޒާމުނަގއި  ުކރީ، ސް ވަީނަމވެ  ައއިްސަފއި ޭބުންނުކަރުމން  މަިންނަތއް  "ާމޯލާފނު "
 ަރުތޯލަގއި  ާމަނައކީ މަިބުހގެ  ާސްންސކިރުިތން . ުއުޅެނވެ  ކަިޔއި މަިނުމްނެވސް  "ާތްމްބަރާމަފނު "

 ިދެވހިން  ަފަހާކެޖެހްނެދްނެވސް  ަވަރށް  ަރުތޮލަޔށް  ުހްނނަ  ޝީުޓޝަީޓށް . ަފްތޮކެޅެކވެ  ަރްސމީ ލެިޔަފިއވާ 
 .ވެ މިަފަދިއްނނެ  "ާތްނލޯ " ުއުޅނީ ކަިޔއި

 ެއެތެރޮކއިލު " މޮޮންގާރްފަގއި ެބްލގެ .ޕީ.ސީ.ެއޗް  މްިސަޓރ ، ައކީ "ޯލާމާފނު  ަދނބިޫދ "  
 ލެިޔަފިއަވީނ  މިޯލާމާފުނަގއި ، ަނަމެވސް . ޯލާމާފެނވެ  ންިސަބްތުކަރްއަވއިަފއިވާ  ަނުމން  ގެ  "ޯލާމާފނު 

 "ޯލާމާފނު  ަދނބިޫދ " ިއަވީނަންނެދވިފަ  ައުލން  މިޯލާމާފަނށް ، ަކަމްށާވތީ ާވަހަކަތއް  ަދނބިދޫގެ  ަހްއުދްނަމތީ
 .ަނުމްނެނވެ  ގެ 

 ްސރަީލްނާކގެ  ެއްއަފާރަތީކ. ުކަރްއަވއިަފއެިވެއވެ  ަތުރަޖމާ  ެދަފާރަތުކން  "ޯލާމާފނު  ަދނބިޫދ "   
 ވެިޖަވްރަދަނާއއި. ޑީ.ޖީ ްޕޮރެފަސރ ިހެމިނަވަޑއިެގްނަފއަިވީނ މީިޓުމަގއި . ޓެީމެކވެ  ްޕޮރެފަސުރްނގެ 
 ަޙަސން  ައްލފިާޟލް  ުކަރްއަވއަިފއިަވނީ ަމަސްއަކތް  މޭިބުފުޅން . ވެ ޑެިސާނަޔަކއެ . ބީ.ޖޭ  ްޕޮރެފަސރ
 ަނޖާީބއި  ަޢލީ ައްލާފިޟލް  ިމަމަސްއަކުތަގއި ައދި. ަދުށްނެނވެ  ެބްއެލުވުމގެ  ެއހީާއއި  ަމނުިކގެ  ައުޙަމދު 

 ަކުމަގއި  ލިިބަވަޑއިެގްނެނވި، ަވަރްށޮބަޑށް  ެއޭބުފުޅްނަނށް  ެއހީެވސް  ަޝފުީޤގެ  ައުޙަމދު  ައްލާފިޟލް 
 . ލުިޔްއަވއިަފއެިވެއވެ  ެއޮފުތަގއި
 ޓަީމުކން  ެއަކީށެގްނވާ  ަވަރށް  ައކީ ެއަތުރަޖމާ  ެންތޮގުތަގއި ޭބުނެމްއެވސް  ެދްނެނުވުމގެ   

 ާޗުޕުކަރްއަވއި  ެއޮފތް  ަގއި 1982 ޑެިސްމަބރ 4 ައދި. ަތުރަޖާމެއެކވެ  ަރނަގޅު  ަވަރށް  ުކަރްއަވއިަފއިވާ 



 ޯލިބުކރާ  ާތީރަޚށް ، ަމުޢޫލާމުތަތެކއް  އާ ، ގިނަ  ަވަރށް  ާނެބހޭ ިދެވިހން  ުއުޅނު  ެއޭވާލަގއި، ެނުރްއުވުމން 
 . ލުިބެނވެ  ިދެވިހްނަނށް 
 ަވަރށް  ަމަސްއަކތް  މިަފދަ ، ަފާރަތީކ ައެނއް  ަތުރަޖާމުކެރްއވި ޯލާމާފނު  ަދނބިޫދ   

 ަތަބރު ުމޢު . ަނޖެީބވެ  ަޢލީ ައްލަމުރޙޫމް  ައްލާފޟިލް  ޭބުފެޅްއަކަމްށވާ  ިދެވހި ުކެރްއވި ަޝުއުޤެވރަިކާމެއކު 
 ަވނަ  1966 ެފްށެޓވީ ިމަމަސްއަކތް  ަނޖީބު  ަޢލީ، ޮގުތަގއި ެއނގިަފއިވާ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށް  ަފާރަތުކން 
 22 ަސަނަތީކ ަޖްއަސަވއިަފއިވާ  ަޞްފާޙަގއި ަފހު  ެއްނމެ  ަތުރަޖާމގެ  ުކަރްއަވއަިފއިވާ . ެތޭރަގެއވެ  ައަހުރގެ 

 ަކަމށް  ެއއީ ަސަނަތީކ ވިންިނަމަވއެިލއް  ިމަމަސްއަކްތުޕޅު ، ަކުމން . މ 1983 - 04 -
 ަސާތރަ  ުކެރްއވީ ހޭދަ  އޭނާ  ެއަމަސްއަކުތަގއި ެއެހްނަކަމްށާވަނމަ  !ާއދެ . ެބެލެވެއވެ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށް 

 .ުމްއަދެތެކވެ  ިދގު  ައަހުރގެ 
 ުކެރްއވި  ެފްނަވެރްއަގއި ަމތީ ަވަރށް  ަމަސްއަކތް  ޮފޯޓގެ  ަވްނެދން  ުދަވްސަތެކއް ، ަނޖީަބީކ ަޢލީ  
 ޭބުފެޅޭކެވސް  ެނތް  ެދަވަނެއއް  ެތޭރަގއި ިދެވހްިނގެ  ެއަމަސްއަކުތަގއި ްއުދަވްސަވެރްއަގއި އެ . ޭބުފެޅެކވެ 

 ައމިްއަލުފޅު  ަނޖީބު  ަޢލީ ައްލާފިޟލް ، ެއނގިަފިއުނަވީނ ާޢްއުމޮކށް  އާޭނާއެބހޮޭގުތން . ެދްނެނވާިދެނެއވެ 
 ަތުރަޖާމުކަރްއަވން  އް ލުިޔްނތަ  ުމްސުކޅި ަދްސުފުޅުކަރްއަވއި  ިދެވްސައުކރު  ެއޭވާލައުކާރއި ޮގުތން 

 ްސރަީލްނާކއިން  އޭނާ  ައުކރު  ޭއލޫ  ސިްނަގޅަ  ުމްސުކޅި. ަމަސްއަކްތުޕުޅަތެކވެ  ުކަރްއަވއިަފއިވާ 
 ުކރިން  ިދެވިހން ، ައރިުހްނެވސް  ސީދީގެ  ޮބުޑެފްނަވުޅގޭ  ައްއަސްއޔިދު . ެވެއވެ  ަދްސުފުޅުކެރްއވަިކަމށް 

 ތާިމެގޭބުފުޅން  ަނޖުީބގެ  ަޢލީ، ަކަމށް  ްއވި ަދްސުފުޅުކރެ  ަލްފުޒަތއް  ައުކާރއި ުއުޅނު  ޭބުންނޮކށް 
 ސިްނަގޅަ  ުމްސުކޅި  ަބްސޮފްތަތކާ  ާސްންސކިރިތު  ަތުރަޖާމުކެރްއުވުމަގއި. ިވާދުޅެވަފއެިވެއވެ 
 ވޭތުިކެރްއވަިކން  ައަހރު  ަސާތރަ  ިމަމަސްއަކްތުޕުޅަގއި. ުކެރްއވިެއވެ  ޭބުންނުފޅު  ަބްސޮފްތަތްއެވސް 

 . ަމްއަޗެށވެ  ުބަރަކުމގެ  ގެ ަމަސްއަކްތުޕޅު  ުކެރްއވި، ެހކެިދީނ
 ައމިްއަލުފޅު  ުނަލްއަވއި ެއހީައކާ  ެއެހްނަފާރެތްއގެ ، ަނޖީބު  ަޢލީ ައްލަމުރޙޫމް  ައްލާފިޟލް   

 ިމާހަތަންށަވނީ  މަިތުރަޖމާ ، ަނަމެވސް  ަތުރަޖާމުކަރްއަވއަިފއިވީ މިޯލާމާފނު  ިދާރާސއިން  ަމަސްއަކްތުޕާޅއި
 "ަރފް " ަވަރށް  ިމަމަސްއަކްތުޕުޅގެ  ެފިނަފއަިވީނ ުމން ޯހިދޯހދު  ައުޅަގނުޑެމން . ާޗުޕުނުކެރވެިއވެ 
 ަމަސްއަކްތުޕުޅގެ  ުބރަ  ުކަރްއަވއަިފއިވާ  ެއަކުމަގއި ެއަމުރޙޫމު ، ކަިޔއިުލުމން  މިލުިޔްއުވން . ެދލޮިކީޕެއެކވެ 

 މިަފދަ  ިދެވްއަސކު  ަދްނނަ  ާއަދާކދަ  ިދެވހި ނީވެ ާފަހަގުކރެ  ާޚްއަޞޮކށް  ައދި . ުކެރެވެއވެ  ަވަޒން  ައގު 
 ަތްއާޔރު  ާޗުޕުކުރަމށް  މަިތުރަޖމާ . ިދެވިހަވްނަތަކެމވެ  ައއިްސަފއިވާ  ަތުރަޖާމުކުރުމން  އް ލުިޔމެ 

 ުހިރ  ަލާޔަޤތު  ައުޅަގނުޑެމްނގެ  ުކށް  ަބެއއް  ުނާދނޭ  ުނުހރެ  ެދލޮިކީޕެއްއަގއި "ަރފް " މަިފދަ ، ުކެރުވުނއިރު 
 އޭނާ  ަތްނޮކޅު  ޮއތް  ަގއިޯލާމާފނު  ައުކުރން  ޭދަވާނަގރީ. ަރނަގުޅޮކްށަލިއަފިއާވެނެއވެ  ިމްނަވުރން 

 .ަބަލއިެގްނެނވެ  ަތުރަޖާމިއން  ޓުީމގެ  ަލްނކާ  ުފރަިހަމުކރީ މަިބއި، ލުިޔްއަވއިަފިއެނުތާމެއކު 
 583 ައއި ަފުހން  ަވަޑއިަގުތުމގެ  ުސަވުރގެ  ަރޫސލާ  ކީރިތި ލެިޔަފިއަވީނ  ޯލާމާފނު  ަދނބިޫދ   

 މިައަހަރކީ، ަބާލަނމަ  ަސަނުތން  ހުިޖރީ. ލެިޔަފިއެވެއވެ  ެއޯލާމާފުނަގއި  ަކަމށް  ެތޭރަގއި ައަހުރގެ  ަވނަ 
 ަގަޑާނީދްއތަ  ްސރީ  ިހނަގއަިފިއަވީނ ާހިދސާ  ަބާޔްނޮކްށަފއިވާ  މޯިލާމާފުނަގއި. ައަހެރވެ  ަވނަ  593

 ަސަނުތން  މާީލދީ. ލެިޔަފިއެވެއވެ  ީމަގއި ަކަމށް  ެތޭރަގއި ައަހރު  ަހަތުރަވނަ  ަރްސަކުމގެ  ަރުދްނގެ 



 ުދަވުހން  ަވނަ  24 ޮނެވްމަބުރަމުހގެ  ައަހުރގެ  ަވނަ  1196 ަވަރީކުދަވސް  ިދާމވާ  މިައަހރު  ަބާލއިރު 
 .ުދަވްސަވެރވެ  ެދެމުދގެ  ުދަވހާ  ަވނަ  12 ޮނެވްމަބުރަމުހގެ  ައަހުރގެ  ަވނަ  1197 ެފށިެގން 

 ަޖަހއަިފއި ަންމަބރު  ައުކުރން  ހާިސބު  ިދެވހި އިުހގެ ، ޮފތަިތުކަގއިަވީނ ޯލާމާފުނގެ  ަދނބިޫދ   
 14 އްޮނަންނވާ  ީމަގއި. ެއނެގެއވެ  ައުޅަގނުޑެމްނަނށް  އްޮނަންނާވެނަކން  ތި ޯލފޮ  16 ީމަގއި، ަކަމްށާވތީ
 ެދުފުށަގއި ޮފްތެޗްއގެ  ޮކްނމެ  ެއެހން  ޮފތިފަިޔަވއި ެއްއަވނަ . ެއނެގެއވެ  ަމުދާވަކްނެވސް  ޮފތި  ަންމަބރު 

 .ޮފްއެޗވެ  15 ޮއތީ  މޯިލާމާފުނަގއި ިމާހރު . ަމުދެވެއވެ  ަޞްފޙާ  ދެ  ެނުތުމން  ޮފތި ަވނަ  14، ލެިޔަފިއާވތީ
 ުކރީ  ޭއގެ . ައުކުރްނެނވެ  ެއޭވލާ ، ލުިޔަމުކން  ާސފު ، ރީތި ަވަރށް  ލެިޔަފިއަވީނ މިޯލާމާފނު   
، ރީތިވެ  ސިަފަތއް  ައުކުރަތުކގެ ، ލުިޔްނަތަކްށުވރެ  ެއޭވާލައުކުރގެ  ލެިޔަފިއުހިރ ިހިރަގުލަގއި ަޒާމެންއަގއި

 ުކރީގެ  ައަހރު  160 ާގްތަގނަޑަކށް  ަންށުވރެ ޯލާމފާ  ޮބުޑަގުލމްިސކިތު  މިޯލާމާފަނީކ. ަތަރްއޤީެވަފއިެވެއވެ 
 ައުކަރށް  ިދެވސް  ައުކުރން  ެއޭވލާ  ސިފަ  ައުކުރަތުކގެ ، ޯލާމާފަނކީ ޮބުޑަގުލމްިސކިތު . ލުިޔެމެކވެ 
 ެބލް .ޕީ.ސީ.ެއޗް  ައަހރު  ަވނަ  1922، ެތެރިއން  ލުިޔްނަތުކގެ  ުދަވްސަވުރގެ  ަފަށއިަފއިވާ  ަބަދުލާވން 

 ެއޭވލާ " ައުކަރީކ ލެިޔަފިއވާ  ޯލާމާފނު  ަދނބިޫދ ، ެއެހްނަކާމެއކު . ުޔެމވެ ލި  ުފަރަތމަ  ެދިކަލްއަވއިަފއިވާ 
 މިޯލާމާފުނގެ . ެބލާިދެނެއވެ  ަކަމްށެވސް  ައުކރު  ުދަވްސަވުރގެ  ލެިޔަފިއވާ  ރީތޮިކށް  ެއްނމެ  "ައުކރު 
، އިަޞްފާޙގަ  ުކރަިޔްށޮއތް  ަޞްފާޙގެ  ިނމޭ ، ެތޭރަގްއާޔއި ސިްއަކުފުޅގެ  ަރުދްނގެ ، ަޞްފާޙަގއިވާ  ުފަރަތމަ 

، ޮގުތަގއި ާފަހަގުކެރވޭ . ލެިޔަފިއެވެއވެ  ެދަތްނޮކޅު  ާޕާލައުކުރން ، ެތެރިއން  ާބަވްތަތުކގެ  ައުކުރގެ  ޭދަވާނަގރީ 
 ިމުމހްިއމު ، ެހިކދޮޭގުތަގއި މިޯލާމާފނު . ެދަތްނޮކެޅެކވެ  ާޚްއޞަ  މިލުިޔުމަގއިވާ ، ިމަވނީ ލެިޔަފިއ މިައުކުރން 
 ަގަޑާނީދްއތަ ، ޭބަކެލއް  ަފިޑައތް  ކުިޔނު  ަނަމަކށް  ިދްނުސރިިހރު  ތީެފރިޫދ  ތިަލުދްނަމތީ ލުިޔަމީކ

 ަމތީ ަދުއަލުތގެ ، ޮގުތަގއި ެހިކްނގެ  މިލުިޔުމަގއި. ުފޭރެފެކވެ  ަރްސމީ ލުިޔްއވި ައުމުރުފަޅށް  ަމާހަރުދްނގެ 
 .ލެިޔަފިއެވެއވެ  ަންނުފުޅަތއް  ޭބުފުޅްނގެ  ަބެއއް  ެފްނަވުރގެ 
 593 ހުިޖަރއިން ( ައަހރު  ަވނަ  1196 ީދން ީމލާ ، ަބާޔްނޮކްށަފއިަވނީ ޯލާމާފުނަގއި ަދނބިޫދ   

 މީާލީދން . ާހިދާސެއވެ  ުކެރްއވި އިްސާލން  ަދނބިޫދ  ައުމުރުފަޅށް  ަރުދްނގެ  ަގަޑާންއީދްއތަ ) ައަހރު  ަވނަ 
 ާމްތެވެގްނވާ  ީދަނކީ ާރްއޭޖގެ ، އިްސާލްނެވަވަޑއިަގުތާމެއކު  ަރުދން  ިދެވިހާރްއޭޖގެ ، ައަހރު  ަވނަ  1153

 ަދުތުރަފުތުރގެ  ާރްއެޖެތޭރގެ ، ަނަމެވސް  ިހްނަގަވއަިފއިވީ ަފްތތޫރަ ، ްއަސަވއިަހަމޖަ  އިްސާލްނީދްނަކަމށް 
 މާ  ަރްސަރްސަކުލްނަނށް  ެއއުިރގެ  ެފުތުރްއުވަމކީ ައލަިކން  ެއދީުނގެ  ަރްށަރަށށް  ުހިރހާ ، ަދތަިކާމެއކު 
 ެޔަފއިވާ ލި ުކރިން  ެއްއައަހުރުދަވސް  ޯލާމާފަންށުވރެ  ަދނބިޫދ . ޫނެނވެ  ަކެމއް  ުކެރްއުވނު  ައަވަހަކށް 
 ަހްއުދްނަމތީގެ . ައަހުރެއވެ  ަވނަ  1195 އިްސާލްނުކެރްއވީ އިްސދޫ ، ެއނޭގޮގުތަގއި ޯލާމާފުނން  އިްސދޫ 
ޫ ، ަގން ، ަދނބިޫދ ، އިްސދޫ  . ަރްށަރެށވެ  ުހިރ ޮބެޑތޭިވުރަތއް  ީދުނގެ  ުބިޑްސޓް  ިމަރްށަރަށީކ، ުމްނޑ
 ަކއިިރން  ީމުހްނަނށް  ެއަރްށަރުށގެ  ެއހީ  ާހުމުދުރްނގެ  ތިިބ ޭވުރަގއި ، ަކއިިރުވާމެއކު  ަރްށަރށާ  ޭވުރަތކާ 

 ުފަރާމލޭން  ޮއތް  ުދުރަގއި، ންިސަބުތން  ެއަޒާމުނގެ . ެވަފއިާވެނެއވެ  ަފޭސަހަކަމަކށް  ޯފުރަވއިިދުނަމީކ
 ަދތަިތެކއް  ެއަތއް  ެއަޒާމުނަގއި، ެގްނދުިޔުމަގއިެވސް  ަހަމައށް  ަހްއުދްނަމްއޗާ  ވިާދުޅަބްސުފޅު  ަރުދްނގެ 
 .ަކެމެކވެ  ެއަކީށެގްނވާ  ުހުރަމީކ

 ައދި . ުހްއެޓވެ  ޭވެރއް . ީދެނވެ  ުބޑްިސޓް  ޮއތީ ެއއިރު  ަދނބިދަޫގއި، ެއނޭގޮގުތަގއި މިޯލާމާފުނން   
 ިމޭވރު  ަދުށން  ައުމުރުފުޅގެ  ަރުދްނގެ  ަގަޑާނީދްއތަ  ްސރީ . ޮއެތވެ  ަޖާމަޢެތްއެވސް  ާހުމުދުރްނގެ 



 ތިިބ  ާހުލަގއި ާކަފރު ، ަވއިަލްއަވއިއު  ަޖާމަޢތް  ހުާމުދުރްނގެ ، ުމުގުރްއަވއި ުބުދަތއް ، ަންއަތއިަލްއަވއި
 ެއުއޫޞުލަތކާ  ާޤއިުމުކަރްއަވއި ުއޫޞުލަތއް  އްިސާލްނީދުނގެ  ައދި . ުކެރްއވެިއވެ  އްިސާލން  ެއްނެމން 
 .ަހަމެޖްއެސވެިއވެ  ިހްނާގޭނޮގތް  ަކްނަތއް  ެއްއޮގަތށް 
، ުކން ބިމަ  ެތެރިއން  ބިްނަތުކގެ  ުކރިްނޮއތް  ޭވަރށް ، އިްސާލްނުކެރްއުވަމްށަފހު  ަދނބިޫދ   

. ެއުޅްއވެިއވެ  ބިްނަގއު  މްިސކުިތގެ  ުފަރަތމަ  ަދނބިދޫގެ  ެއާތނަގއި ، ަބްއަލަވއި ހާިސބު  ެއްނެމަރނަގޅު 
. ެބެހްއެޓވިެއވެ  މްިނަބރު  ަޖްއަސަވއި ދަިދަދނޑި ހާިޔުކަރްއަވއި ެއަތން  ަފުހަގއި  ެއުޅްއުވަމށް  މްިސކިތް 
 ުހުކރު ( ަމްސޖިދު  ުޖމާ  ަންނެދްއވީ މްިސކަިތށް ިމ. ެލްއވިެއވެ  ަފުއރު  ަފާރުތން  ަހަތރު  އިުމގެ  މްިސކުިތގެ 
 ޮގްތެވސް  ެބެލެހްއޭޓނެ  މްިސކިތް ، ބިާނުކެރްއުވަމްށަފހު  މްިސކިތް . ަނުމްނެމވެ  ގެ ) މްިސކިތް 

. ޯބަގަލްއަވއިެދްއވެިއވެ  ބިްނބިުމން  ަރްށަރާށއި ހާިސުބގެ  ެއކި ާރްއޭޖގެ . ަހަމަޖްއަސަވއެިދްއވިެއވެ 
 ެބެލެހްއުޓުމގެ  ާސުފޮކށް ، ަހަމަޖްއަސަވއިެދްއަވއި ލޭިބޭނޮގތް  ަފން  ައުއުކުރަމށް  ުފާރޅު  މްިސކުިތގެ 
 . ަހަމެޖްއެސވިެއވެ  ީމުހްނެވސް  ާޢއިާލަތެކްއގެ  ަވިކ ަމަސްއަކަތށް 
، ެޖެހނީ ަދްނަނާވަލން  ުފަރަތމަ ، ަދްނަނާވަނމަ  ެއްއެޗއް  ެބހޮޭގުތން  ލުިޔްނެތރަިކމާ  މިޯލާމާފުނގެ   
 ަލްފުޒަތއް  ގިނަ  ަވަރށް ، ިމެހްނުވާމެއކު . ަކަމެށވެ  ިދެވހަިބުހން  ގެ ުކރީ ަވަރށް  ލެިޔަފިއަވީނ މިޯލާމާފނު 
 ެބޭލ  ައްޞުލަކަމށް  ުފަރަތމަ  ިދެވހަިބުހގެ ، ިދެވހަިބަހްށުވރެ  މޭިބުންނޮކްށުއޅޭ  ިމާހރު  ާގްތުކަރނީ

 ޮބަޑށް  ަވަރށް  ަވީނ ޭބުންނުކާރއިރު  މަިޒާމުނަގއި  ަލްފުޒަތއް  އެ  !ާއދެ . ަލްފުޒަތާކެއވެ  ާސްންސކިރުިތގެ 
 އިަހށް ، ައއިސް  ަބަދލު  ާމަނައްށެވސް  ަލްފުޒަތުކގެ  ަބެއއް ، ައދި. ަތަރްއޤީެވަފެއވެ  ަބަދުލވެ 

 މާިސަލަކށް . ަބަދުލެވަފިއެމެއވެ  ަވަރށް  ޭބުންނުނުކެރވޭ  ިމާހރު  ެއަލްފުޒަތއް  ޭބުންނުކިރޮގަތށް 
 މުިބަނީނ  ީމަގއި އިރު ަބލާ  މިޢާިބާރަތށް  "ަފާގއި  ަވްނނަ  ަވްއތެ  ާމަވލު  ތީިބ ަކަލއިުދވު "، ަދްނަނާވަނމަ 
 މިަލްފޒު  "ތިިބ" ަތެންއަގއި މިަފދަ . ާވަހަކެއވެ  ޮއތް  ަފގު  ަވްނނަ  ަވްއެތައށް  ާމަވލު  ަކަލއިޫދަގއި
 ައުޅަގނުޑެމްނަނށް . ައޮތުޅަގެއވެ  ަބެއއް  ެދުކުނގެ  ުއެޅނީ  ޭބުންނޮކށް  ިމާހރު  ިމާމަނިއަގއި

 ެދުކުނގެ  ޯފަރއިަފއަިވނީ ެއްނެމ ުކަޑޮކށް  އް ުނފުޫޒތަ  ޭބުރގެ  ިދެވހަިބަހށް  އިުހގެ  ެއނގިަފއިާވޮގުތަގއި
 .ުކަޑެއވެ  ންިސަބުތން  ައިއްސަފއާިވެލއް  ަބަދލު  ަބަހށް  ެގްނުގޅޭ  ެއހާިސުބަގއި، ުވާމެއކު . ައޮތުޅަތުކަގެއވެ 

 ޢާިބާރްތަތުކގެ  ޭބުފެޅްއގެ  ލުިޔްއވި މިޯލާމާފނު ، ކަިޔއިުލުމން  ާމނަ  ލުިޔްނަތުކގެ  މިޯލާމާފުނގެ   
 ންިސަބްތޮކށް  ަރުދްނަނށް  ަގަޑާނީދްއތަ ، މިލުިޔުމަގއި. ަޙއާިރްނާވްނެޖެހެއވެ  ާމެމދު ަފުށވިކަ  ރީތަިކާމއި
 .ާފަހަގޮކްށަލްނެޖެހެއވެ  ާޚްއަޞޮގަތަކށް  ިމޮރނުގން  ަބްސަތއް  ަތުޢރީުފގެ  ލެިޔަފިއވާ 
، ައއިްސަފއިާވޮގތް  ިހނަގުމން  ުކރިން  ަހަމަތއް  ަބުހގެ  ޭބުންނުކރާ  ައުޅަގނުޑެމން  މަިޒާމުނަގއި  

 ުސުކާނއި  "އ" ެތޭރަގއި ީމގެ . ެއަބުހްއެޓވެ  ެފްނަނން  ަވަރަކށް  ޮކްނެމެވސް  ލުިޔުމން  ާފުނގެ މިޯލމާ 
 ެފްނަނން  ަތްނަތްނެވސް  ުހްނނަ  ޭބުންނުކާރޮގަތށް  ލުިޔްނަތުކަގއި ިދެވހި ިމާހރު ، ުސުކން  "ށ"

 .ެއަބުހްއެޓވެ 
، ެތޭރަގއި ުތަތުކގެ ަތފާ  ުހިރ ަތުރަޖާމަގއި ޓުީމގެ  ްސރަީލްނާކގެ  ަތުރަޖާމއާ  ަނޖުީބގެ  ަޢލީ  

 ގެ  "ފ"، ަތުރަޖާމަގއި ަނޖީުބގެ  ަޢލީ ިމޮގުތން . ިހެމެނެއވެ  ަތާފުތެވަފިއުވން  ކާިޔޮގތް  ައުކރު  ަބެއއް 
 ިދެވހަިބުހން  ިމާހރު . ައެޑވެ  ގެ  "ޕ" ެދްއަވއިަފއަިވީނ ޓުީމން  ްސރަީލްނާކގެ  ައުކަރށް  ައުޑެދްއަވއިަފއިވާ 

 ަޢލީ  ިމޮގަތށް  ަފގު ، މާިސަލަކށް . ެގ ައުޑްނެނވެ  "ފ" ަތްނިކަޔނީމަިތން  ަލްފުޒަތުކަގއި ިހެމނަިފއިވާ  މިައޑު 



 ިދާމެވަފއިަވނީ ިމޮގަތށް . ިމެހްނެނވެ  "ަޕގު " ލުިޔްއަވއިަފއިަވނީ  ެއޓުީމން  ަލްފަޒށް  ލުިޔްއަވއިަފއިވާ  ަނޖީބު 
 ާކގެ ްސރަީލން . ެފެނެއވެ  ަކަމށް  އްޮނާނީތ ެއްއައުކެރއް  މިެދައަޑްށެވސް  ަގއި "ައުކރު  ެއޭވލާ " ެއއިުރގެ 

 ައަޑށް  ގެ  "ސ". ައަޑެށވެ  ގެ  "ޕ" ުބަރެވަވަޑއެިގްނަފިއަވީނ  މިަފަދަތްނަތުނަގއި ްޕޮރެފަސުރން 
، ލުިޔްއަވއިަފއިާވއިރު  ިކާޔޮގތް  ެއަލްފޒު  ަނޖީބު  ަޢލީ، ަތްނަތުނަގއި ަވަރްށގިނަ  ައުކުރުހރި ންިސަބްތވާ 

 ިދެވހިން  ގިަނަތްނަތުނަގއި މިަފދަ ، ާފަހަގުކެރޭވޮގުތަގއި. ެއަބުހްއެޓވެ  ުކަރްއަވއިަފއި ޭބުންނުފޅު  "ހ"
 ޭބުފުޅން  ްސރަީލްނާކގެ  ައށް  "ޓ" ައދި. ައެޑވެ  ގެ  "ހ" ޭބުންނުކަރީނ ިމާހރު 

 ގެ  "ށ" ެދްއަވއިަފއަިވީނ  ަނޖީބު  ަޢލީ ޫނީނ ަތެންއަގއި ަމދު  ަވަރށް ، ައުކަރށް  ންިސަބްތުކަރްއަވއިަފއިވާ 
 ިހެމނަިފއިވާ  މިައުކރު ، ލުިޔްނަތުކަގއި ަފުހގެ  ޮކެޅއް ަތން  ޯލާމާފަންށުވރެ ، ުކެރޭވޮގުތަގއި ާފަހގަ . ައެޑވެ 

 .ައެޑވެ  ގެ  "ށ" ުއުޅނީ ޭބުންނޮކށް  ަލްފުޒަތުކަގއި
 ގެ  "ޔ" ަފަހަތށް  ައުކުރގެ  ުނަވތަ  ޮކްށަފިއ ަޑަބލް  ައުކރު ، ަކަމކީ ާފަހަގުކެރުވނު  އުިތަރށް   

 މަިތްނަތަނކީ . ުހރަިކެމވެ  އިަފއިލުިޔްއވަ  ުސުކަނށް  ައލިފު  ަތްނަތުނަގއި ލެިޔަފިއުހިރ  ައްނަނޮގަތށް  ައޑު 
 ެއަޒާމުނަގއި ) ާއދީްއތަ - ާއދީތިޔަ ، ަފްއސިމަ -ަފްސސިމަ : މާިސލު . (ަތްނަތެނވެ  ކާިޔނޭ  ިމޮގަތށް  ިމާހރު 

 ިމާހރު  ީވމާ . ޭނނެގެއވެ  ައުޅަގނުޑެމްނަނަކށް  ިމާހަރކު  ޮގެތއް  ުއުޅނު  ކަިޔއި މަިބްސަބސް 
 ކަިޔއިަފއިެވާދނެ  ެއަޒާމުނަގއި  ޮގަތަކްށެވސް  ޮކްނމެ  މިއިން  ިމަވނީ ަބަލްނެޖިހަފއި ައުޅަގނުޑެމްނަނށް 

 .ަކަމެށވެ 
 ައުގުހިރ ަވަރށް  މިލުިޔުމަގއި  ެދްނެނޭވނީ ، ަބާލއިރު  މިޯލާމާފަނށް  ޮގަތަކށް  ުޖްމލަ   

 ުބރަ  ުނަހނު  ަތުރަޖާމުކެރްއވިަފއާިވީނ  ލުިޔެމއް  މިަފދަ . ަކަމެށވެ  ިހެމނަިފއިވާ  ަމުޢޫލާމުތަތެކއް 
، ަދްނަނާވެލޭވނީ ޮގުތން  ަތުޢރީުފގެ . ެނެތވެ  ަޝްއެކްއެވސް  ުކަރްއަވއިެގްނަކާމެމަދކު  ަމަސްއަކްތުޕުޅަތެކއް 

 ާބަރަވނަ  މީާލީދން ، ަސަބުބން  ޮކްށެދްއުވުމގެ  ަމަސްއަކްތުޕޅު  ައުގުހިރ ައދި މުިބރަ ، ތާރަީޚްށަޓަކއި ިދެވހި
 ަބަލއިުލަމށް  ން ިދރިުއޅު  ިދެވިހްނގެ  ިދެވހްިނާނިއ) ަޤުރުނގެ  ަހަވނަ  ަސަނުތން  ހްިޖރީ( ަޤުރުނގެ 

 އޭނާ . ަކުމަގެއވެ  ޮދެރއް  ަތަނަވސް  ަވަރށް ، ެއުހުޅްއަވއިެދްއވީ ަނޖީބު  ަޢލީ  ައްލަމުރޙޫމް  ައްލާފިޟލް 
 ުޝުކުރެވރި  ަދަރަޖައަކށް  ަމތެިވިރ  ިދެވިހން  ައުޅަގނުޑެމން  ޚިުދަމަތށް  ިމަޤުއމީ ުކަރްއަވއިަފއިވާ 

 .ާވްނެޖހިަފއާިވަކަމްށެވްސެމެއވެ 
 .ާއމީން . ެދްއާވިށެއވެ  ިނުޢަމތް  ަމތެިވިރ  ުސަވުރޭގގެ  ުފާރަނުފަޅށް  ަނޖުީބގެ  ަޢލީ ައްލަމުރޙޫމް   
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  1. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  1( :ލުިޔން 
 

 ާމަރުސްނުފަނެދސެ  ަމާހަބަރނަ  ްޝރީ ތުީމގޭ  ްޝރީ ާއދިަފތި ޯޝަމަވްނޝަ  ުސަވްސތީްސރީ -1
 ެއަކިވްނަޝތި ަދުވަނަދިއރެ 

 ްތރުީބަވނަ  ްޝރީ ުސަވްސތީ ެބިނ ިމަރުސްނސިއަ  އުޮބަނހިދެ  ެރދަ  ެއުކުތވަީކލް  ައުވޮރުދން  -2
  ާމަރުސން  ާއދީްއތަ 

 ުސަވްސތީްޝރީ ަމލު  ިމަރުސްނސިއަ  އުިކްތވަީކލް  ައްވޮރުދން  ަފްނަސތިިރްނަޝތި ެރަދުވަނަދިއ  -3
  ެރދަ  ާމަރުސން  ަބަރނަ  ުބަވނާ 

 ަދުރަމަންނަދަނމް  ުސަވްސތީްޝރީ ެބިނ ިމަރުސްނސިއަ  އްިކްތވަީކލް  ައުވޮރުދން  ނަ ުނަވވަ  ުވަނަދިއ  -4
 ާމަރސު 

 ްސރީަމތު  ުސަވްސތީ ަމލު  ިމަރުސްނސިއަ  އްިކުތވަީކލް  ައުވޮރުދން  ުނަވަވނަ  ެރަދުވަނަދިއ  ން  -5
 ޯޝަމްނގަ 

 :ާމނަ 
 

 ެއއީ . ުހްއެޓވެ  ން ާބްއަޖެވރިކަ  ޢިްއަޒތާ  ަނސީބު  ެހޔޮ  ަމނުިކާފަނށް  ެއްނެމއިސް  ަހނުދަވްނަހއިގެ 
 ާއާބީދގެ ) 192( ެދހިޔަ  ުފރަިހމަ . ޮބުޑަރްސެގާފެނވެ  ަމާހަބްރނަ  ާމްތެވެގްނވާ  ތުީމގޭ  ާމްތެވެގްނވާ 

 ަރުދން  ހިނދު  ައަވާހަރވީ އޭނާ  ައަހުރން  ެއާކވީސް  ެފށިެގން  ވީުދަވުހން  ަރްސަކަލަކށް ) ީމުހްނުއޅަޭރށް (
 ަދރަިކުލން ) ައްނެހްނޮކްއޯކުފުޅގެ  ުނަވތަ ( ަދއާިތުފުޅގެ  ން ެއްއކިުހުނުއފަ  ިމަރުދްނނާ  ިހނުދން  ަފްސާދުނެވުޑވި
 ެފށިެގން  ުދަވުހން  ަރްސަކަލަކްށވީ. ެވްއެޖެއވެ  ޮބުޑަރްސެގާފަނށް  ާއދީްއތަ  ްތރުީބަވނަ  ްސރީ ުސަވްސީތ
 ޮކްއޯކުފޅު  ިފރިެހން  ެއްއކިުހުނުއަފން  ިމަރުދްނނާ  ިހނދު  ައަވާހަރވީ އޭނާ  ައަހުރން  ތީިރްސަފސް 
 ައަހަރްށަފހު  9 ވީުދަވުހން  ަރްސަކަލަކށް . ެވްއެޖެއވެ  ޮބުޑަރްސެގާފަނށް  ުބަވާނަބަރނަ  ްސރީ ުސަވްސތީ

) ޮކްއޯކުފުޅގެ  ައްނެހން  ުނަވތަ ( ަދއާިތުފުޅގެ  ެއްއކިުހުނުއަފން  ިމަރުދްނނާ  ިހނދު  ައަވާހަރވީ  އޭނާ 
 ވީުދަވުހން  ަރްސަކަލަކށް . ެވްއެޖެއވެ  ޮބުޑަރްސެގާފަނށް  ަދްރަމަންނދަ  ްސރީ ުސަވްސތީ ަދރަިކުލން 
 ާމތް  ޮކްއޯކުފަޅީކ ިފރިެހން  ެއްއކިުހުނުއަފން  ެއަރުދނާ  ެއހިނދު . ައަވާހަރވެީއވެ  އޭނާ  ައަހުރން  9 ެފށިެގން 

 ަވަޑއިަގތް  ަހނުދަވްނަހިއން 
  

ަވަނ  1. ަވަނ ޯލޮފތީެގ ުފަރަތަމ ުފށް  1



  
  

   )ަޞްފޙާ  ަވނަ  2. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  2(  :ލުިޔން 
 

 ަފްނަދރު  ަބުދރަ  ަރްކަޝނަ  ަޝދީޕަ ަލކް  ަޝވާ  ްސާތްމބަ  ާއާސްއލަ  ޯރަޝނަ  ަދަރަނަކަނކަ  ްނޯޝތަ  -1
 ަހބިްއަދވިނޮ  ބިްމގޫ 

 ަގަޑާނީދްއތަ  ްޝރީަމތަ  ަމްނޑިތަ  ަމިނަމުކށަ  ަރުތާނަކރަ  ައުނަރެގުސަވރަ  ަކްއާލނަ  ަދަޝަކޅަ  -2
 ާރްއދަ  ެއކަ  ާމަރުސން 

  ުބުދއު  ެވިރާމަނބިދެ  ެކުރވީ ަރުހން  ާކުފރު  ޫފުރްއބެ  ަދުބުދުވަމްއތޭ  ައްވޮރުދން  ެސަތުރަވނަ  ުވަނދަ  -3
 ހި ޯރދަ  ައލުިކން  ތިބޫ  ެޝރިއާ  ޭފާތްމަބުރްނގެ  ުސްނަންތޮކށް  ކިައަވއި ާޝަދތް  ާކުފުރން  ަރއިފު  -4
  ވީ  ުދިނއެ  ޭފާތްމަބުރން  ަމަހްމަމދު  ޝިރީ ވީެދަލިއ ުކަރަނށަ  ައުޅަކމް  ޭދަވާތއިަނށަ  ަނާމުދޮކށް  ަފިއ -5
  

 :ާމނަ 
 

 ަޖޒީރާ  ެއްއަލްއކަ  ުފރަިހމަ  .ަކަލިމްނާޖެއވެ  ަމްޤޫބލް  ެމުދަގއި  ެއްނެމްނގެ  ުއާޖލާ  ަރުތަރްނަފދަ 
 ަކްނަތއް  ެޖހޭ  ަވުގުތން . ާމްތާސހާިބެއވެ  ުހްނަނވާ  ާސބުިތވެ  ެއްއޮގެތްއަގއި، ަރްއަކުއެތރުިކަރްއަވއި

 ސިަފާއޮގތް  ލިިބަވަޑއިަގްނަނާވަފދަ  ުރުހން  ެއްނެމްނގެ . ަހނެދވެ  ވިލޭޭރގެ  15 ޮކްށެދްއވާ  ަވުގުތން 
 ެއްސަތުކން  ަވީނ  ަމނުިކާފނު  ަޚާޒާނެއްއަފދަ  ަޖާވިހުރގެ  ެމްއެނތް ުހްސވު . ަކަލިމްނާޖެއވެ  ލިިބަވަޑއިެގްނވާ 

 ަކަލިމްނާޖގެ  ލިިބަވަޑއިެގްނވާ  ާބރު  ަދރޮިކުޅގެ  ިދހަ . ޒީަންތެތިރެވަވަޑއިެގްނަފެއވެ  ާތަޖުކން  ަޖރީެވަފއިވާ 
. ުޅަތުކްނެނވެ ަބްސފު  ރީތި ަކަހލަ  ަރްނުމްތަތެކއް . ަހަމަހަމެއވެ  ެދަރީމުހްނނާ  ޮމުޅީމުހނާ  ާވަހަކުފުޅެދްއެކުވން 

 ަގަޑާނީދްއތަ  ާމްތެވެގްނވާ  ެއއީ. ެފުށީނެއވެ  ަރްސަކަމށް  ަކަލިމްނާޖގެ  މިެދްނެނވި ަތާޢަރްފޮކށް 
 ާކަފރު  ުކީރގެ  ެތޭރަގއި ައަހރު  ަހަތުރަވނަ  ެފށެިގން  ުދަވުހން  ަރްސަކަލަކްށވީ ުމިޅާރްއޭޖގެ . ަމާހަރުދްނެނވެ 
 ތިިބ ަދނބިދަޫގއި ުއުފާރލާ  ުބދު ، ަވިކޮކށް  ާޤްމއިން މަ  ުހރީިމހާ  ަދނބިދޭޫވުރަގއި  ެއުޅްއވި ަރްސަކުލން 
 ަނާމުދޮކށް  ޯރަދހިަފއިަފއި ުހރޮިގަތށް  ަޝރަީއުތަގއި ގެ ، ޚާިތުނޮކށް ، ކިައަވއިދީ ަޝާހަދތް  ާކަފުރްނަނށް 

 ވީްއަލަވއި ުދނިޔެ  هللاَرُسْوُل  ުމަޙްއަމދު  ާމްތެވެގްނވާ . ެއްނެގވިެއވެ  ައުޅަކްނުކަރން  ައށް هللا
  
  
  
  

  
  

ަވަނ ަޞްފޙާ  2. ަވަނ ޯލޮފތީެގ ުފަރަތަމ ުފށް  2  



  ަވަނ ަޞްފޙާ  3. ެގ ެދަވަނ ުފށް ަވަނ ޯލޮފތީ 2

  

 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  3. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  2(  :ލުިޔން 
 

  އަ  ަފލަ  ޭވުރަވްއތެ  ަދުބުދވު  ްޝރީ ައުވޮރުދން  ެތާއހި ަޝްއތަ  ފާސު  ަވަޑއިަގތް  ުސަވްރގަ  ެދަލއި -1
 ަގހަ  ަކބާ  ިނައަލޮކށް  ަފްނެގާހއި ަމްސދުިދަކުރަވއި އަޮބއި ެފްނެނެރާފނު  ަވްސބިަމކު  -2
 މޫ  ަހަތރު  ތިިބަހއިިހމެ  ަމްސދުިދ ތިބަިތްނުފރެ  ަނުމީދވި ުދާމެކވިއެ  ުމްނަބުރުބްށަޓއި އި -3
 ުމަދލު  ވަިޔުއތޮިކށް  ަމްސދަިދށަ  މަިތްކާހަޝނާ  ެގާދަނާހަލެދަގބު  ަފްވުރލާ  ނު  -4
  ާމެގެމަތްނސަ  ުއްއަތރަ  ައބަ  ަދުބުދވު  ަވްސުއަވއި ަހުގުކަލާމނު  ައަރައަށދީ  ަވނަ  -5

 :ާމނަ 
  

 ެއްއެވސް ، ަބަލއި ަސަރަހްއދު  ުހިރ ޭވރު  ަދނބިދޫގެ  ައަހރު  ެތާއިހަވނަ  ަފްއަސްއތަ  އަިގތް ަވޑަ  ުސަވުރގެ 
 ޢިާމާރްތުކަރްއަވއި މްިސކިތް ، ައުޅްއަވއި ބިްނަގއު  ެފާނަޖްއަސއި ބިެމްއަގއި ުނވާ  ަދރޮިކަޅަކށް 

، ަންނެދްއަވއި ވެ ުޖްމާޢއެ  ަބަހްއަޓަވއި  ިމްމަބރު  ަޖްއަސަވއި ދަިދަދނޑެިއއް  ންިނަމަވއި  ަފްނަޖްއަސަވއި 
 ެފްނެވުރމާ  ާފުރަލްއަވއި) ަފާރތު  ަހަތރު ( މޫނު  ަހަތރު  ަންނަގަވއި  ަހިރްއަމެއއް  ުފރިަހމަ  މްިސކަިތށް 

 ަލްއަވއި މްިސކަިތށް  ޢާިމާރތް  ުހިރަހއި  މި . ަހްއަދަވއިފިެއވެ  ކަިއަވްނތޭިބގެ  ެގާއއި ެބހަޭކްނަތްއުކރާ 
  ަޖާމަޢތް  ާހުމުދުރްނގެ  ެތޭރން  ީމުހްނގެ  ތިިބ ެވިރްނަނށް  ގާ ިހން  ޭވރު . ަހްއަދަވއިފެިއވެ  ުމަދެލްއަކުމަގއި
 ޢްިއަޒްތެތިރން  ތިިބަހއި ޭގޭގަގއި  ޮބެޑތި ަދނބިދޫގެ ، ަންއަތަވއިަލްއަވއި 

 

 :ޯނޓު 
 ހާިސުބަގނޑު ، ަސަރަހްއދު  ޭވާރެބހޭ   -    ޭވުރަވްއތެ   
       ަބްނޑަާރބިެމްއަގއި ، ބިެމްއަގއި ީމަހަކްށުނވާ   -   ަވްސބިަމކު   

 ެފާނެޖްއުސން  ާއުނަކނަޑއި   -    ެފްނެނެރ 
 ބިްނާގައަޅއި  -    ާފުނއަޮބއި  
 މްިސކިްތބިާނުކުރަވއި  -  ަމްސދުިދަކުރަވއި   
  ދަިދަދނޑި  -    ަކބާ   
 ަބަހްއަޓއި   -    ުބްށަޓއި  
 ުހުކުރމްިސކިތް   -    ުދާމތެ   
 ިހަމަނއި   -     ިހމެ   
 ަފުއރު  ަހަތުރަފާރތު   - ަފްވރު  ަހަތުރޫމނު   
   ަތާނއިަތެކތި  ދޭ  ެލެހްއުޓަމށް ބެ  މްިސކިތް ، ޯބގަ   -    ަވުއތި   
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 ަދރަ  ުކަލުއތަ  ަދުބުދަވށަ  ޫފުރްއބެ  ޫމަލޮކށް  ައުށްނާބަމްއތެ  ެގެމން  ައްށެދށި ައްށަވުރޮކށް  އި -1
 ވަ  ެދުނގެ  މިންިއޮގާނެގަވސް  ުފަނުދެވްނެގަވސް  ެގަވސް ުމްނޑެިވން  ިމރަިއަފަލެގަވސް  ަނވި -2
 އަ  ަވތު  ަވުއތި ެގެމަނަށެދަނއް  ެގެމަވަނށަ  ެގެމަވްނާނިއ  ީމުހން  ަވްނަޝއި މަިތއް  ތިެގަވސް  -3
 ެގެމވެ  ަދަކަވއި ެގެމަނށަ  މަިތްއަވތް  ެގެމަކަމަށިދަވތް  ުމިޅ  ަފްސަވތް  ުރަދެގެމަކަމށަ  -4
 ަރްސގެ  ެވުދްމީދ ަވުރވާ  ެނެގނަ  ަބްނޑަާރައށަ  ުކަނށަ ަރހަ  ާރްއަދުވަނަދނަ  ުފަނަރށު  ިމެގެމން  -5

  

 :ާމނަ 
 

 ަމްޤޫބލު  ޢިްއަޒްތެތިރ ަދނބިދޫގެ  ާމތް . ެވރޮިކްށޫފެއވެ  ައްށަބއިަމތިން  ޭގެގީމުހން  ަމަގތު  ައްށަބއޮިކށް 
، ާޢއިލާ  ިމންިއޮގާނގެ ، ާޢއިލާ  ުފަނޫދެވްނގެ ، ާޢއިލާ  ުމްނޑިެވްނގެ ، ާޢއިލާ  ިމިރައަފަލގެ : ާޢއިާލަތއް 

 ޭދްނވާ  ެގެމަނށް  ަވްނާނން  ެގެމަނށް . ަވްނާންނާވެނެއވެ  ެގެމން  ީމުހން  މިާޢއިާލަތުކގެ ، ާޢއިލާ  ުނެގަވތީގެ ދެ 
 ެގެމަނށް  ިމަވްތަތއް ، ިދަހަވތް  ެގެމްނަކަމށް  ުފރިަހމަ ، ަފްސަވތް  ެގެމްނަކަމށް . ޭދީނެއވެ  ައާދޮކށް  ަތެކތި
 ަރްސަކަލަކށް  ާއާބުދަރްށަތުކގެ  ުކރެ  ން ަތެކިތ ެނގޭ  ިމެގެމްނަތަކށް . ީމަހަކްށވީެއވެ  ެގމެ  ެދްއކީމާ 

 . ޭދްނާވެނެއވެ  ެވުދން  ަބއިން ) ަވުރވާ ( ެނގޭ  ަބްނޑަާރައށް 
 

 :ޯނޓު 
 ައށް  ިމ. ަންނެދްއވީެއވެ  ިމަނުމން  ެގމޭ  ައްށަބއިޮކްށަފިއ ީމުހން  ާޢއާިލަތުކގެ  ތިިބ ޭގޭގަގއި ޮބެޑތި  ީހާވޮގުތަގއި  
 ަކުމަގއެިވސް  ާޕޓީަތެކއް  ުއެފްއެދވި ަރުދން  ިހްނާގން  ީދީނަކްނަތްއަތއް ، ސް ަރްށަރަށްށގޮ  ަދުތުރޮކށް ، ީމުހްނަނކީ  ެގެމުނގެ 
 ަރަށށް  ަލަފއި ެއަރްށަރަށށް . ުހްއެޓވެ  ަރްށަރށް  ެގމެ  ައއިއުިރެވސް  ަހަމަޔށް  ަހނާދނާ  ައުޅަގނުޑެމްނގެ . ީހެވެއވެ 

 . ޮގެތްއެވެއވެ ) ަދްއަކްނެޖހޭ  ާލރި ( ުދޯރވާ  ެއޭރޮގަތުކން 
 ެގެމން  ުފަނދޫ   3. ެގެމން  ުމްނޑެިވން   2. ެގެމން  ިރައަފލަ ިމ  1.  -  ެގެމން  ައށް   
  ެގެމން  އްިސދޫ   7. ެގެމން  ަދނބޫިދ   6. ެގެމން  ެދނު   5. ެގެމން  ިމިންއޮގނާ   4.  
 .                    ެގެމން  ަގަމދޫ   8.  

 -ެގެމން . ދަ ޭދއާ  ުއަޅނުދަފަހަރށް  ަވަޑއިަގްނަނވާ  ޢިްއަޒްތެތިރން  ަސުރާކުރގެ ، ހުިޖރަ ، ަޖާމަޢްތަޖާމަޢތް ، ަބއިަބއި - ެގމަ 
                    ީމުހން 

     
 - ަނޖީބު  ަޢލީ -
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  5. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  3(  :ލުިޔން 
 

 ަގުހަވއި  ަސަބަދެބރު  ަފްނަޝމާ  ިންކމެ  ެގެމން  ިދައމެ  ަދުބުދަވށަ  ެވދެ  ައެތޅު  ަކްމަގްތަތުކން  -1
 ، ާބަވއި

  ާމަވުރވާ  ެނެގނަ  ަދުބުދުވން  ެދނޮީކށު  ަޝދިއާ  ެގެމން  މަީނށަ  ަގުމެވދެ  ެގެނަފިއ ެފަނަޅއި  -2
  ަމސް  މަިތްއަރށު  ެނެލްނުދަވށަ  ހަިތުދަވށަ  އިްސުދަވށަ  ަގަމށަ  ކިައމު  ުމަދލު  ައަށިދން  -3
  ިހްނނަ  ނަ ލޭިބކަ  ިމނަިވުންނގެ  އިުދަނަދުޑުދްއަފތް  ަދުބުދވު  ޫފުރްއބެ  ަފާގއި  ިދްނަތއް  ދަިދށަ  -4
  ުހިޅއަ  ެއްއަފޅު  އިމެ  ަދުބުދވާ  ުމިޅ ވީެދަލިއ ަދުބުދުވން  ަތްއުތރާ  މާ  މަިތކަ  ަފުގަދޑާއި -5
 

 :ާމނަ 
 

، ެލުފުމން  ަރަށށް . ަދނބިުދަވެށވެ  ދަިޔއީ ސީދާ  ަވެދެގން  ައޮތޅު  ޭބަކުލން  ަކްނަގތި ަރްސެގާފުނގެ 
 ެފްނަވރާ  ެއރީ ެއްއަގަމށް . ހިެއވެ ެބުރޖެ  ެއްއުކރާ  ީމުހން  ުކޅެ  ަރްސީމާރގު  ިނުކމެ  ީމުހން  ަރުށގެ 

 ަދނބިދްޫނެނގޭ . ިދެނވެ  ަހދިޔާ  ެގެމން  ީމުހްނަނށް  ަރުށގެ  ައރާ  ެއްއަގަމށް . ޢްިއަޒުތަގެއވެ  ަނަލެވެގން 
 ހަިތުދވާ  އްިސުދވާ  ަގމާ . ެދީނެއވެ  މިކަިޔއި) ައްނަނވާިތނަގއި، ތީިރަގއި( ުމދާ  ިދން  ޮބުޑަވުރާވައށް 
 މިނަިވުންނގެ  ަދނުޑެނތް  ތިިބ ަދނބިދަޫގއި ާމތް  ަފުގަތާކއި ެދުމްނައއި  މްިސކިަތށް  ިމަރްށަތކު  ނަިލްނުދވާ 
 ަދނބިދޫން  ަދތަިކން  ައއި ލެިބުމން  ަސަބުބން  ަވުރާވެނުގުމގެ  މަިތްނަތުނން  ަދނުޑަފާގއި ިހްނނަ  ަކަނލިބޭ 
 ުހިޅައްނުދާވއި  އިުމަގއޮިއތް  ެއްއަފޅު  ަދނުބުދވާ  ުމިޅ، ަންއާތަލއި

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ަވަނ ަޞްފޙާ  6. ުފަރަތަމ ުފށް  ަވަނ ޯލޮފތީގެ  4
  

 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  6. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  4(    :ލުިޔން 
 

 މި ިދެހަގޑާއި ޫފުރްއބަ  ުކެރްނުޑވު  މިައެތުޅމެ  ުތބިރާިއއި ެއްއަފޅު  ިމމެ  ުބުދާވއި -1
  ދި ަފްސޝީމަ  ިދައިހން  ުއްއަތަރިދެހން  ެގެމާނިއ ަގްމުދވު  ިދެހން  ަދުކޝިނަ  ަގުޑއިމު  -2
  ަވޑިެނާޅއިކެ  މިައެތުޅެމޮއތް  އިމު  ުކަޑުދާވއި ިދެހން  ޫފުރްއބަ  ައހިން ިދ ެހން  -3
 ދި  ެކުޅަމުޑެލޮއތް  ވިލުިފްށާޓއި ެކުޅަމުޑެލޮއތް  ތްިނޮކުޅުފްށާޓއި ުޅަމުޑެލޮއތް  -4
  ާމަވުރވަ  ަދުބުދުވްނެނެގނަ  ަރްށޮކށް  ެއކު  ަދުބުދާވއި މަިތއް  ައވިގިްއާލިއ -5
 

 :ާމނަ  
 

 ޮއތް  ެދުކުނން  އިމު  ިމަގނޑު  ިދެހަގނޑާއި  އިުރްނޮއތް  ުކެރްނޫދ  މިައތުޮޅމެ  ުތިބރިާއއި  ޮއތް  މިަފުޅަގއި  ަހމަ 
 ުހަޅނުގން  ިދައިހްނަނާއއި ެޖހެިގްނޮއތް  ުއުތުރން ) ިހްނނަ  ޮއތް  ީމުހްނަނށް  ަގުމދޫގެ ( ެގެމާނިއ  ަގުމދޫ 
 ޮކުޅަމުޑުލޮއތް  އި ަވޑިޮނޅާ  ޮއތް  މިައތުޮޅަގއިމެ  އިމު  ުކަޑުދާވއި  ޮއތް  ެޖހިެގން  އިުރަމތިން  ިދައިހްނަނާއއި ޮއތް 

 ަދނބިުދާވއި  މަިތްނަތން  ިދައިމގްިއާޔއި ޮކުޅަމުޑުލޮއތް  ވިުލުފްށާޓއި  ތްިނޮކުޅުފްށާޓިއ ޮކުޅަމުޑުލޮއތް 
  ޮބުޑަވުރވާ  ެނގޭ  ަދނބިދޫން ، ެއްއަރްށޮކށް 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ަވަނ ަޞްފޙާ  7. ަވަނ ޯލޮފތީެގ ެދަވަނ ުފށް  4
  

 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  7. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  4(  :ލުިޔން 
 

 ަތްއުމަދލު  ޭވަރަށިދން  ަދުބުދވު  ަރުހން  ާކުފރު  ޫފުރްއބެ  ުހުށަވއިދީ  ައޮކށް  ައަށައބަ  -1
 ިދން  ަމްސދަިދށަ  ުސްއަދޮކށް  ަބްނޑަާރިއން  ަބަލއެިގނެ  ަބްނޑަާރައށަ  ުދޮރއޮިކށް  -2
  ަދުބުދވާ  ަކްނޑާޮރއި ެއުކަފުރޮއތް  ަދުބުދާވއި ަފުގްއަކމު  ެއަކިނޮގުވުދވު  -3
 މިާއއި  ަމތިުދާވއި  ަމުޑެލޮއތް  ެކެޅަވްނުދވު  ެގެމެނޅިާއއި ތް ެއްއަފުރއޮ  އި -4
 ެތެޅމެ  ަރްތަގުލުވްއާޓއިްނމަ  މަިއެތެޅެމޮއތް  ެމުދުފްށާޓއި ެއްއަފުރޮއތް  މެ  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ެދްއިވުމާދަތއް  ޭވަރށް  ަދނބިޫދ  ަރްސަކުލން  ާކަފރު  ުކރީގެ ) ައދި. (ުއނަިކެމްއެނތިދެޭށވެ  ައށް 
 ުހްއދަ  ެތެރައށް  ުމަދުލގެ  ެދްއވި މްިސކަިތށް  ަބަލއިަގނެ  ަސުރާކުރން ، ހިަފއި ަސުރާކަރށް 

 ެއްއަފުރޮއތް  ަދނުބުދާވއި . ަފުގަކުމާވތީެއވެ  ޮގއިދޫގެ  ެއަކނި  ދަީފއިަވނީ މްިސކަިތށް   .ޮކްށެދްއަވއިިފެއވެ 
 ާޓއި ެމުދުފށް  ޮއތް  ެއްއަފރު  މާިއއިމެ  ަމތިުދާވއި  ޮކުޅަމުޑލު  ެގެމޮނޅާިއއި ޮއތް  ެއްއަފރު  ަދނބިުދވާ  ަކްނޑާޮރއި
 މިައތުޮޅމެ  ަރްތާގުފްށާޓއި ޮއތް  މިައތުޮޅމެ 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  8. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  5(  :ލުިޔން 
 

 މާ  ޮކިލުކެރްތުދާވއި މިަލުދުވަމުޑެލޮއތް  ޮދުންނުފްށާޓއި މަިއެތެޅމެ  ެފްނުފްށާޓއި -1
 ަރްށަފުރުދަރގަ  މަިތއް  ުކްމުފްށާޓއި ޮއތް  ަތަނުދުވަމްއތެ  ުދާވއިިމިރަޝން  ޮއތް  ޅްޮސަމުޑލެ  -2
 ިދއަ  ަދުކޝިަނިދެހން  ިދައހިން  ިދެހން  ޫފުރްއބަ  ަފުލަގެޑްއާވަފގު  ތިިބ ަކަލއިުދވު  ޑާއި -3
 ަކަލއިުދވު  ެގެމާނިއ  އްިސުދވު  ިދެހން  ުއްއަތރަ  ެގެމާނިއ އިްސުދވު  ިދެހން  ަފްއޝިމަ  ިހން  -4
  ެގެމނާ  އިްސުދވު  ިދެހން  ަދުކޝިނަ  ޫފުރްއބަ  އިމު ާވަފގު  ިހިރައެގަވްއތެ  ެމތިބި -5
 

 :ާމނަ 
 

 އްޮނނަ  ާމޅްޮސަމުޑލު  ޮކލުިކެރްނުދާވއި އްޮނނަ  މިަލުދްނަމުޑލު  ޮދަންނުފްށާޓއި ޮއތް  މަިއތުޮޅމެ  ެފްނުފްށާޓއި
 އްޮނނަ  ަކަލއޫިދަގއި، ުގުދަރަގނުޑަތއް  ިމަރްށަތާކަފރު  ުކުޅުދްއުފްށާޓއި ތިަލުދްނަމތީ  ިމރަިޔްނުދާވއި 

 ުހަޅނގު ، ިހްނާނގެ  ޮއތް  ެޖހެިގން  ެދުކނު ، ިދައިހްނާނިއގެ  ޮއތް  ެޖހިެގން  އިުރން ، ަވްނަނަފގު  ަގނަޑށް ފާ 
 ަކަލއިޫދަގއި ެދްއވަިތާނިއ ެގެމަނށް  އްިސދޫ  ެޖހިެގން  ުއުތުރން  ބިާމއި ެދްއވި ެގެމަނށް  އިްސދޫ  ޮއތް 
  ަތާނއި ެދްއވި ެގެމަނށް  އިްސދޫ  ޮއތް  ެދުކުނން  އިުރަމތީ، އިމު  ޭގޮދުށަފގު  ަރްސެގާފުނގެ  ުހިރ
  

  : ޯނޓު 
 ހާިސެބއް  ާފަހަގުކެރވަިފއިވާ  - ުގުދަރަގނޑު 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  9. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  5(   :ލުިޔން 
 

 ަހަތލަ  ތިިބ ަކަލއިުދުވމެ  ަދުބުދެވާނިއ ުއްއަތަރިދެހން  ަކއިުދެވާނިއ އިަފްއޝިަމިދެހން  -1
 ) މަ (ަފްއޝި ެގެމާނިއ ަދުކޝަިނިދެހން  އިްސުދެވާނިއ ޫފުރްއަބިދެހން  ާވަފުގއިމު  ަވްއތެ  ިއްނގެ  -2
 ަކލަ  ަފާގއި ާމބިތެ  ޭވރެ  ަކަލއިުދވު  ެގެމާނިއ ުއްއަތަރިދެހން  ައެގޅާިއއި  ިދެހން  -3
 އިުދުވތިބި)ލަ (ތިިބަފާގއިކަ  ަދަށެގޅި ަބުއގެ  މާ  ަކަލއިުދވު  ަފާގއި  ަވްނނަ  ަތުޅަދެޑއް  އިުދވު  -4
 ުކަޅާލަވްއތާ  ަދުކޝިަނިދެހން  ެގެމާނިއ އްިސުދވު  ިދެހން  ޫފުރްއބަ  ަވްނަނަފގު  ާމުރްއަދޑެ  -5
 

  :ާމނަ 
 

 ަކަލިއުދުވެމތިބޭ ، ަތނާ  ަދނބިުދަވްށވާ  ެޖހިެގން  ުއުތުރން ، ެދްއވަިތން  އިުދަވށް )ލަ (ކަ  ެޖހެިގން  ުހަޅނުގން 
 ެގެމާނިއ  އްިސދޫ  ެޖހިެގން  ެދުކުނން . ޮއްތަތެނވެ  އްިސުދަވށް  ެޖހިެގން  އުިރން ، ަފގު  ޭގޮދށު  ަހަތަލިއްނގެ 
 ަކަލއިދޫ ، ޮއްތަފާގއި ޮބުޑބިތު  ޭވުރގެ  ަކަލއިދޫ  ެގެމާނިއ ެޖހިެގން  ުއުތުރން  ައެގޅިާއއި ޮއތް  ުހަޅނުގން 
 ާމުރްއަދނަޑށް  ޮއތް  އިދޫ )ލަ (ކަ ، ޮއްތަފާގއި ައެގޅީ ާމަބުއޭގޮދށު  ަކަލއިދޫ ، ަފާގއި ަވްނނަ  ަތުޅަދނަޑށް 

 ަތާނއި ޮއތް  ަކަޅލަ  ެޖހެިގން  ެދުކުނން . ެގެމަނެށވެ  އްިސދޫ  ޮއްތިހްނނަ  ެޖހިެގން  އުިރން  ަފގު  ަވްނނަ 
 

 ަކަލއުިދަވށް  - ަކއުިދެވަނއި   :ޯނޓު 
 ަކަލއިދޫ  -    ަކއުިދވް   
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  10. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  6( :ލުިޔން 
 

  ާމުތޑި ަކަލއިުދވު  ެގެމާނިއ  އްިސުދވު  ިދެހން  ުއްއަތރަ  ަފާގއި ަނަކުތަހުދގެ  ިދެހން  ޝިމަ ަފއް  އި -1
 ގެ  އިްސުދވު  ިދެހން  ަދުކޝިނަ  ިދައހިން  ިދެހން  ޫފުރްއބަ  ަފުގއިމު  ަވްނނަ  ަގުލުދވެ  ެކުޅތިިބ -2
 ތި ެކޅު  ާމުތޑި  ައއިިދަގިއން  ޮބުޑބިިލ އިމު  ަފަލާތއި ިދެހން  ުއްއަތރަ  ަފްއޝިމަ  ެމާނއި -3
 ެއްނމިަފގު  ުއްއަތރަ  ަފްއޝިމަ  ަދުކޝިނަ  ޫފުރްއބަ  ިއްނަފާގއި ަގުމަރީކ ތިިބ ާމުތޑިެކުޅމެ  ަފާގއި ބި -4

 އި
 ިދހެ  ޫފުރްއބަ  ަފުގއިމު  ަވްނނަ  ަވްއެތއް  ުއޮރނިސް  ތިިބ އިުމާމުތޑިަގޑު  ެގެމާނިއ ްސުދވު  -5
  

 :ާމނަ 
 

 ަކަލއިދޫ  ެގެމާނިއ އިްސދޫ  ޮއތް  ިއްނޮކށް  ުއުތުރން  ަފާގއި ަނަކުތަހނުދގޭ  ޮއތް  ެޖހެިގން  ުހަޅނުގން 
 ިއްނޮކްށޮއތް  ެދުކުނން  ހްިނަނާއއި ިދއަ  ޮއތް  ިއްނޮކށް  އުިރން  ަފުގއިމު  ޮއތް  ާގޫދަގއި  ޮއތް  ާމުތނޑޮިކޅު 
 ޮބުޑބިިލައއިިދަގިއން  ޮއތް  ެޖހެިގން  އިުމަގއި މިަފުލގެ ، ަފަލާކއި ޮއތް  ުއުތުރން  ުހަޅނގު ، ެގެމާނިއ އިްސދޫ 

 ެދުކނު  އިރު  މިަފގު ، ަފާގއި ިއން ) ެރްއކާ ( ަގުމަރީކ ޮކުޅެމޮއތް  ާމުތނޑީ ަފާގއި އްޮނނަ  ާމުތނޑޮީކޅު 
 ަފާގއިމު  ކާިޔަތުނގެ  ުއޯރނިސް  ޮއތް  ާމުތނޑިަގނުޑަގއި ިއްނޮކށް  ެގެމާނިއ އިްސދޫ  ުއުތުރން  ުހަޅނގު 
 ،ެޖހިެގން  އިުރން 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  11. ުފށް  ެދަވނަ  ތީގެ ޯލފޮ  ަވނަ  6( :ލުިޔން 
 

 ާމަބުއގޭ  ަފްއޝިަމިދެހން  ަފާގއި ެއުސެރެއިމްނގެ  ަދުކޝަިނިދެހން  ެގެމާނިއ އިްސުދވު  ން  -1
 ަފގާ  ާލަމްސަފްށެންއަވްނނަ  ތިިބ ިދައުދވު  ޮކްށާޓއި ަރްނަނަބޑޭރިއާ  ުއްއަތަރިދެހން  ަފާގއި -2
 ަފްއޝި ެގެމާނިއ އިްސުދވު  ަނިދެހން ަދުކޝި އްިސުދުވެގެމާނިއ ޫފުރްއަބދެިޝން  މިަފުގއިމު  އި -3
 ތި  ިދައުދުވމެ  ެގެމާނިއ އިްސުދވު  ުއްއަތަރިދެހން  ެވޑަިފާޝއި އިްސުދުވެގެމން  ަމިދެހން  -4
 ދި  ޫފުރްއބަ  އިމު  މިަފގު  ަފާގއި ަވްނނަ  ިބައުދުރުދެވއް  ތިިބ ިދައުދުވމެ  ަފާގއި ަދުލަފެގވީ ބި -5
 

 :ާމނަ 
 

 ުއުތުރން  ަފާގއި ާމަބުއގޭ  ުހަޅނުގްނޮއތް  ަފާގއި  ެމްނގެ ެއުސަރއެ  ެޖހިެގން  ެދުކުނން  ެގެމާނިއ އިްސދޫ 
 އުިރން  އިމު  މިަފގު ، ަފާގއި ާލަމްސަފްނަންށވާ  އްޮނނަ  ިދައދަޫގއި ޮކްށާޓއި ަރްނަނަބޑޭރިއާ  ެޖހިެގްނޮއތް 

 ެގެމން  އްިސދޫ  ެޖހަިފިއޮއތް  ުހަޅނުގން ، ެގެމާނިއ އްިސދޫ  ޮއތް  ެދުކުނން ، ެގެމާނިއ އިްސދޫ  ޮއތް 
 ޮއތް  ިދައޫދމެ ، ަފާގއި ަދުލަފެގވީ  ޮއތް   ިދައދަޫގއިމެ ، ެގެމާނިއ އިްސދޫ  ެޖހިެގން  ުތުރން އު ، އިޮޑަފާހއި

  އިުރަމތިން  އިމު  މިަފގު ، ަފާގއި ބިައުދުރައްށވާ 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  12. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  7( :ލުިޔން 
 

 ފަ  ެގެމާނިއ އިްސުދވު  ަދުކޝިަނިދެހން  ަފަލާތއި  ެފުސަނމިެއން  ެގެމާނިއ ްސުދވު އި ެހން  -1
 ުތޑާިއއި  ަދުކޝަިނިދހެ  ުކެރްނުޑވު  އިމު  ަފާސއި ެގެމްނެވޑި  އިްސުދވު  ެއން  ުއްއަތރަ  ްއޝިމަ  -2
 ިދައހި ަފްއޝިަމެއން  ަދްކޝިނަ  ޫފުރްއބަ  ެގަވުތެގާއއި ުއްއަތަރިދެހން  އިމު  މުިތޑީ -3
  ަވްނނަ  ަވްއެތއް  ިއްނގެ  ުބަދަލިދއަ  ތީިބ  މެ  ެވުލަމްނުޑވު  ަފާގއި ުގެރްއަވނަ ިދ ެވުލަމްނުޑވު  ން  -4
 ތިިބ ޮއަމުދވު  ެކެޅަމުޑލެ  ެދަފާގިއ ތިިބ ާމަކުޑުލުދވު  ެކެޅަމުޑލެ  ަފާގއި -5
 

 :ާމނަ 
 

. ެގެމަނެށވެ  އިްސދޫ  ިހްނނަ  ޮއތް  ެދުކުނން . ެއުކަގެއވެ  ޮއްތަފަލކާ  ުހަޅނުގން  ެއތާ . ެގެމަނެށވެ  އިްސދޫ 
 ެދުކުނން  ިހްނަނިއގެ  ުކެރްނޫދ  ޮއތް  އިމު  ަފްސަވޅާ  އީޮޑ ެގެމން  އިްސދޫ  ުއުތުރަގއި ުހަޅނގު  ެއާތނގެ 
 ުހަޅނުގން  ެދުކުންނނާ  އުިރްނާނއި ހްިނަނގެ  ެގަވތު  ޮއތް  ުއުތަރށް  ެޖހިެގން  މުިތނޑިއާ ، ުތނޑިާއއި ޮއތް 
ޫ    ިދައހިން  ޮއތް   ޭގޮދަށށް  ައްނެހްނަދރްިނގެ  ގެ ުބދަ  ތިިބ ޭވަމްނޑޫމެ ، ަފާގއި ެގެމްނގެ  ިދުގެރްއވަ  ޭވަމްނޑ

  ) ޮއތް ( ތިިބ ޮއަމދަޫގއި ޮކުޅަމުޑލު ، ެދަފާގއި ޮއތް  ާމަކނޑޫދަޫގއި ޮކުޅަމުޑލު ، ަފާގއި ަވްނނަ 
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  )ަޞްފޙާ  ަވނަ  13. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  7( :ލުިޔން 
  

 ެގމެ  ިދެހްނަގުމުދވު  ޫފުރްއބަ  މިަފުގއިމު  ތިިބަފާގއި ެފުޅުނތާ  ުބެޅވު  ަފާގއިަގުމުދވު  -1
  ުއްއަތރަ  އިމު  ަފާގއި  ެއުޅާފުލގެ  ަފްއޝިަމިދެހން  ަފާގއި  ަމްއުތގެ  ިދެހން  ަދުކޝިނަ  ާނިއ -2
  ތިިބ ައކި މިދުިވމެ  ަފާގއި ަވްއނަ  ތިިބެނުޅަދެޑއް  ަގުލުދވު  ެގެމާނިއ ަގުމުދވު  ިދެހން  -3
 ިކބިުދުވތި ެކުޅަމުޑލެ  ަވްނަނަފާގއި ަހބިިހަވްއެތށް  ިބމިުދުވެމތި ާވަފާގއި  ިރަމްއތެ  -4
 ތި ެގޅީ ަދށަ  ިދައުދުވމެ  ަފްނަގޑާއި  ތިިބ ައތު  ަނަކތިިކަތުލގެ  ިދައުދުވމެ  ަފާގއި ބި -5
  

 :ާމނަ 
 

 ެޖހިެގން  ެދުކުނން ، ެގެމާނިއ ަގުމދޫ  ޮއތް  އުިރން  މިަފުގއިމު ، ަފާގއި ޮއތް  ެފުޅުނތާ  ުބޅާ  ަގުމަގއި ، ަފާގއި
 ތިިބ  ާގދޫ ، ެގެމާނިއ ަގުމދޫ  ެޖހިެގން  ުއުތުރން  ަފާގއި  ޮއުޅާފުލގެ  ޮއތް  ުހަޅނުގން ، ަފާގއި ގެ ަމްއތު  ޮއތް 
 ަހބިިހަވްއަތށް  ިމަރުށެމޮއތް  ަފާގއި  ަމްއެތވާ  ައކިރި ޮއތް  ިމަރށު  ަފާގއި ަވްނނަ  ަދނަޑށް  ެނޅު ) ޮއތް (

) ޮއތް ( ތިިބ ައތު  ުލގެ ަނަކތިިކތަ  ިދައދޫ  ަފާގއި) ޮއތް ( ތިިބ ޮކުޅަމުޑުލ ކިނބިުދވު  ަފާގއި ަވްނނަ 
 ަދަށެގީލ ިދައުދުވމެ  ަފުގަގނޑާއި
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  14. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  8( :ލުިޔން 
 

  ަވްއެތވާ  ުއުބަރުކގެ  ތިިބ އިްސުދވު  ަވްނަނަފާގއި ާލާބަވްއެތއް  އްިސުދުވތިިބ ަފާގއި ބި -1
  ަދުކަޝނަ  ޫފުރްއބަ  މިަފުގއިމު  ަފަގޑާއި ަވްނނަ  ަވްއތެ  ަދުމަވށު  އިްސުދުވެމތިބި ަފާގއި -2
 ިދހެ  ުއްއަތރަ  ަފާގއި ަވްއުތގެ  ެދުނގެ  ިދެހން  ަފްއސިމަ  ަފާގއި  ެގެމނު  އިްސުދވު  ިދެހން  -3
 ެކެޅމަ  ަފާގަގޑާއި ތިިބ ަދުށުކަބއި ޝިރަީއުލގެ  އިްސުދުވެމތިބި ެގެމުނަފާގއި ަގުމދޫ  ން  -4
 ތަ  ިނައްތީވ ޭވަރށަ  ަދުބުދވު  ޫފުރްއބެ  ޮބލުިމޮލުކން  ަފާގއި ތިިބ ވު ަމތިދު  ުޑލެ  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ަވްއެތވާ  ުއުބަރުކގެ  އިްސދަޫގއިޮއތް ، ަފާގއި ާލާބަވްއެތައްށވާ  ޮއތް  އިްސދަޫގއި، ަފާގއި) ޮއތް ( ތިިބ
 ޮއތް  ެދުކުނން އިރު  އިމު  މިަފގު ، ަފުގަގނޑާއި ޮއތް  ަސަރަޙްއުދަގއި  ަދނުބައަވށު  ޮއތް  އިްސދަޫގއިމެ ، ަފާގއި
 ެގެމން  ަގުމދޫ  ެޖހިެގން  ުއުތުރން ، ަފާގއި ަވްއެތގެ  ެދުނގެ  ޮއތް  ުހަޅނުގން ، ަފާގއި ެގެމން  އިްސދޫ 
، ަފާގއި ޮއތް  ަމތިދަޫގއި  ޮކުޅަމުޑލު ، ަފުގަގނޑާއި ޮއތް  ަދްށަފާރތު  ިހިރައުލގެ  ޮއތް  އިްސދަޫގއިމެ ، ަފާގއި

  ނަިޔްތަގތް  ޭވަރށް  ަދނބިޫދ  އިުހގެ  ޮބިލުމަލުކން 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  15. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  8(   :ލުިޔން 
 

 މަ  ޮސރު  ާބުރަވއި  ާމުމލީ ުއްއަތަރިދެހން  ާބުރަވއި ުމްނަނުފށީ ޫފުރްއެބިދެހން  ަފާގއި އް  -1
 ަވޑި  ައްތަފްތާބުގުދަރަގޑާއި މިަފރު  ާބުރަވއި ަކުޑތޮށު  ުކެރްނުޑވު  ާބުރަވއި ަވދު  ްސަކޅު  -2
  ެކުޅަމޑު  ައްތަފްތާބުގުދަރަގޑާއި  މިަފރު  ާބުރަވއި ެއުޅިމިރލީ ާބުރަވއި ަކުޑތޮށު  ެނޅު  -3
  ައތް  މިަފރު  ާބުރަވއި ެއަކުޑޮތށު  ެއުޅގިރި ާބުރަވއި  ަސްނަގލު  ބިވިްއެކޅެ  ެލވިލުިފށީަފރު  -4
 ާބުރަވއި  ަކުޑތޮށު  ިދައިމގިލީ ތްިނޮކުޅުފށީަފރު  ެކުޅަމުޑލެ  ާބުގުދަރަގޑާއި ަފތް  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ަމްސަވދު   ަކުޅޮސރު ، ާބްއަވއި ާމުމލީ  ުއުތުރން ، ާބްއަވއި ުމްނަނުފށީ ެޖހިެގްނޮއތް  އުިރން  ަފުގަތާކއި
، ާބްއަވއި ަކނުޑޮތށީ ަވޑިޮނޅު  ުގުދަރަގނޑާއި  ައްތަފއާިބނާ  މިަފރު ، ާބްއަވއި ަކނުޑޮތށީ ުކެރްނޫދ ، ާބްއަވއި
 ަސްނަގލު  ބިވިްއޮކޅު  ަފރު  ވިުލުފށީ  ޮކުޅަމުޑލު ، ުގުދަރަގނޑާއި ަފއާިބނާ ައތް  މިަފރު ، ާބްއަވއި ެއުޅިމިރލީ
 ތްިނޮކުޅުފށީ ޮކުޅަމުޑލު  ުގުދަރަގނޑާއި ައްތަފއާިބނާ  މަިފރު ، ާބްއަވއި ަކނުޑޮތށީ ޮއުޅގިރި، ާބްއަވއި
 ،ާބްއަވއި ަކނުޑޮތށީ ިދައިމގިލީ

 

  )ަސަރަޙްއދު   ޮބިލހިލާ ( ހާިސެބއް  ާފަހަގުކެރވަިފއިވާ : ުގުދރަ  - ުގުދަރަގނޑު  ައްތަފިއާބނާ  :ޯނޓު 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  16. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  9( :ލުިޔން 
 

 ަވޑިެނޅު  ެދުނާބުރަވއި ެބްނމާ  ުގްދަރަގޑާއި ަފަތބާ  މިަފުރައތް  ާބުރަވއި ިދުގެރަހއު  -1
 ެގެމން  މިދެ  ެގެމާނިއ ަދުބުދވު  ުވެގެމާނިއ އިްސދު  ެމެދަފރު  ބުީސަވއިމީ ަކުޑތޮށު  -2
  ުކުސބަ  ތިިބ ާމަފްނނު  ާމލެ ، ޮކށު  ަކިނ ެއްކަޝއޮިކށު  ުގްދަރަގޑު  ައްތަފްތބާ  މިަފރު  -3
  ފަ  ުކެރން  ެނެލްނުދެވން  ަދުކޝަިނިދެހން  ައެގިޅިހން  ިދން  ޫފުރްއބަ  އިމު  ޮކށީ -4
 ާމކޮ  ިދެހން  ަފްއޝިމަ  ުމޅަިފާގއި ހިން  ައބަިކަބެލިމްނގެ  ިއން  ށަީކަވުލާނއިކަ  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ަކނުޑޮތށީ  ަވޑިޮނޅު ، ާބްއަވއި ެބްނާމަދނޑު  ުގުރަދަގނޑާއި ައްތަފއާިބނާ  މިަފރު  ާބްއަވއި ިދުގެރަހއި
 ައްތަފއާިބނާ  މިަފުރަތުކގެ  މިެދެގެމން  ެގެމާނިއ ަދނބިޫދ  ެގެމާނިއ އްިސދޫ  ަފރު  މިެދެމދު ، ަޖްއަސއި

 ޮއތް  އިުރން  އިމު  ުކުސަބޮކށީ ާމަފްނުނޮއތް  ާމޭލ  .ާކެށވެ  ެއްއެޗއް  ލިބޭ  ެއްއޮކށް  ުގުދަރަގނުޑަތއް 
 ައނބިަކނަބުލން  ަފށަީކަވުލާނއަިކިއން ، ެތޭރން  ާޢއިާލަތުކގެ  ނަިލްނޫދ ، އްޮނނަ  ެދުކުނން  ައެގިޅިހްނާނގެ 

 ، އްޮނނަ  ިއްނޮކށް  ުހަޅނުގން  ުމޅަިފާގއި، ހްިނނަ  ެގެމްނގެ 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  17. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  9( :ލުިޔން 
 

 ފޫ  ަންށިދެރްއަކެގއިްނަފުގއިމު  ތިިބ ާމަފްނނު  ައެގޅާިއއި ިދެހން  ުއްއަތރަ  ށިާއއި -1
 ަކދަ  ެފުޅިދެހން  ަފާގއި ަކްމަގތީ ަފްނޮޝޅު  ަދުކަޝަނިދެހން  ައެގިޅާއއި ުރްއަބިދެހން  -2
 ަދރީން  ާފުމލަ  ުބިދ ތިިބ ާމަފްނނު  ުފުށާމލެ  ައެގޅިާއއި ިދެހން  ުއްއަތރަ  ުފށު  ޭވާރއި  -3
  ަދުކޝި ަފާގއި  ކެިތިމްނގެ  ިދެހން  ޫފުރްއބަ  ެގިފލަީފުގއިމު  ައިބނެިލިމްނގެ  -4
 ބިައއުިދވު  ަފްއސިަމިދެހން  ަފާގއި  ަރުތަނަބޑޭރިާއގެ  ތީމު  ަނިދެހން  -5
 

 :ާމނަ 
 

 އިމު  ަފގު  ެރްއާކގެ  ުއަފން ، ެއްނެމަނށް  ތިިބ  ާމަފްނނު ، ައެގޅިއާ  އްޮނނަ  ަފާރުތަގއި  ުއުތރު  ާމޮކްށާޓއި
، ަކަދޭވާރއި ޮއތް  ިއްނޮކށް  ަފގާ  ަކްނަގްއތީ ަފްނޮޝޅު  ޮއތް  ެޖހިެގން  ެދުކުނން  ައެގޅިާއއި އްޮނނަ  އިުރން 
 ަފުގއިމު  ގިިފލީ ައނބިަދިރްނގެ  ާފުމަލޭދރާިޔގެ  ުބިދ ާމަފްނނު  ުފަރާމޭލ  ައެގޅާިއއި ޮއތް  ެޖހެިގން  ުއުތުރން 
 ބިައއިދޫ  ުހަޅނުގްނ އްޮނނަ  ަފާގއި  ަރްނަނަބޑޭރާިއގެ  ތުީމގޭ  ެދުކުނޮއތް  އިަފގާ  ކެިތިމްނގެ  އިުރްނޮއތް 
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  )ަޞްފޙާ  ަވނަ  18. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  10(   :ލުިޔން 
 

 ދަ  ަރްސގެ  ާމާހަބްރނަ  ަފާގއި  ޯލަކާމެދވްީނގެ  ިދެހން  ުއްއަތރަ  ަފާގއި ކުިތަކަލގެ  -1
 ަބްނޑާ  ަރްސގެ  ވިިލުފށީން  ަބާތއި ަބްނޑަާރައަށަވަނަބއިން  ިދައިވގީިލން  ެކުޑނު  ުރަމައށަ  -2
  ުމޮލަކެތުޅގަ  ތްިނަވްއާތއި ެކުޑނު  ޮބީލން  ެވުދމް  ަދިބުދވު  ަބިއްނަބާތއި ަވނަ  ަރ ައށަ  -3
  މިުފްށޓަ  ަބަލއިެގނެ  ަބްނޑަާރައށަ  ާއާބްރަނަރްސގެ  ޭވެރްނވީދެ  ަދުބުދވު  ްއލިުފށި -4
 ަދބު  ަރްސެގުރުވަދައށަ  ްތރުީބަވނަ  ެދަވތޮިބްއާލއި  ެކުޑނު  ާމަވުރާވިއން  ވު ަދުބދު  ށަ  -5
  

 :ާމނަ 
 

 ެކނުޑްއވި  ަދުރަމައށް  ަރްސގެ  ަމާހަބްރނަ  ަފާގއި ޯލަކާމެދީވްނގެ  ެޖހިެގން  ުއުތުރން  ަފާގއި ކްިތަތަލގެ 
 ަދނބިޫދ ، ާކއިަބޔަ  ާވަބިއން  ަބްނޑަާރައށް  ަރްސގެ  ވިުލުފށީން ، ަބަޔާކއި ަބްނޑަާރަބއިން  ދަިޔިމގިލީ

 ާއާބްރަނަރްސގެ ، ަވކޮިކށް  ޭވުރން  ަދނބިޫދ  ަގްއލުިފށި ުމަލަކޮތޅު  ތްިނަވާތއި ެކުޑނު  ޮބީލން  ެވުދން 
 ަރްސގެ  ްތރުީބަވނަ ، ޮބްއޔާ  ެދަވތް  ެކުޑނު  ަވުރާވއިން  މާ  ަދނބިޫދ  މިުފްށަޓށް ، ަބަލއިެގނެ  ަބްނޑަާރައށަ 
   ަދނބިޫދ  ޯރަދައށް 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ަވަނ ަޞްފޙާ  19. ެދަވަނ ުފށް  ަވަނ ޯލޮފތީގެ  10
  

 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  19. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  10( :ލުިޔން 
 

 ެމުދުފށިން  ެކެޅަމުޑލެ  ްތރުީބަވަނަރްސގެ  ތްިނަވތޮިބްއާލިއ ެކުޑނު  ާމަވުރާވިއން  ުދވު  -1
 ަމްސދުިދުސްއަދޮކްށިދުނއަ  ުރޑީްނވެ  ޫފުރްއވެ  މަިތކު  ަވަނަބއިްނަބާތއި ަބްނޑަާރައށަ  ެކޑި -2
 ަދބު  ޫފުރްއވެ  ަކަނެދަފާގއި ަދުބުދެވްނލިބޭ  ޫފުރްއބެ  ތިިބ ތްޮށުޑވު  ުދަވެތޅު ރިއަ  -3
 ުމިޅމަ  ުބޅިހޮިބލި ހިން  ިހްނނަ  ވީ ާމަވުލަކަނެގށަ  ެދަފގު  ާމެލތިިބ ެގެމން  ުދވު  -4
 ާމުރްއދަ  ަދުބުދެވން  ތިިބ ަކަލއިުދވު  ަހްތުދުވަމްއތެ  ިދނޫ  ްސދިަދަށމެ  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ެކނުޑްއވި  ެމުދުފށިން  ޮކުޅަމުޑލު  ްތރުީބަވަނަރްސގެ ، ޮބްއާޔއި ތްިނަވތު  ެކނުޑްއވި  ާމަވުރާވިއން 
 ޮގުތން  ާސުފުކުރުމގެ  މްިސކިތް  ާމްތަކން  ަމްނާފއާ  ލުިބުމގެ  މަިތެކތި، ަބާޔއި ަބއިން  ަބްނޑަާރައްށވާ 

 ަކަނލިބޭ  ޮއތް  ޮތްއޑަޫގއި ައރިައޮތޅު ، ަދނބިދަޫއށް  ާމްތެވެގްނވާ . ެދްއވީެއވެ  ަމތިން  ާއަދއިގެ  އިުހގެ 
، ިހްނަނހިްނަނާއއި ެގަށވީ ަކނަ  ާމަވލު  ެދަފގު  ޮއތް  ާމލަޭގއި  ެގެމްނގެ  ަދނބިޫދ  ާމތް ، ާގއިެދފަ 

 ަރްއޔުިތްނގެ  ަދނބިޫދ  އްޮނނަ  ަކަލއިޫދަގއި ަހްއުދްނަމތީ . ެދްއވިެއވެ  މްިސިކަތށް  ހަިޔަޔކާ  ޮބިލުމިޅައކާ 
 ާމުރްއަދނޑު 

  



  ަވަނ ަޞްފޙާ  20. ުފށް  ަވަނ ޯލޮފތީެގ ުފަރަތމަ  11
 

 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  20. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  11(   :ލުިޔން 
 

 ަވަކެނެގަނފަ  ަދުބުދުވޭވަރށަ  ޫފުރްއބެ  ަފާގއި ަފގިެރްއަވނަ  ިދެހތިިބ ަދުކޝިނަ  ޑު  -1
 ތި ަކަލއިުދވު  ަފާގއި  ަވނަ  ަވްއެތއް  ުކާނކު  ތީިބ ަގމު  ެދަފާގއި ތީިބ ހަިތުދވު  ުގްއަކއިތި -2
  ަކަލއިުދވު  ުފަނާލަދެޑްއަވަނަފާގއި ީބތި ަކަލއިުދވު  ަފާގއި  ަވުލަވްއެތްއަވނަ  ބީމާ  -3
  ަދުބުދުވާފިނގަ  ަކަނަފާގއި  ިދަގާލގެ  ދަިޔުދވު  ަފާގއި  ބިިލަގްސަކެދްއަވނަ  ތީިބ -4
 ފޫ  ަފުގަމތީން  މަިތއް  ަފާގއި  ަވްއެތްއަވނަ  ަދަމަލގެ  ޮއށި އިްސުދވު  ަފާގއި ެޑްއަވނަ  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ެނުގނު ) ަބއި( ަވކަ  ޭވަރށް  ަދނބިޫދ  ްތެވެގްނވާ މާ  ަފާގއި ަވްނނަ  ަތިބަފގުިރައށް  ެޖހިެގްނޮއތް  ެދުކުނން 
 ޮއތް  ަކަލއިދޫ ، ަފާގއި ަވްއެތްއވާ  ުކާނކް  އްޮނނަ  ަގުމަގއި ެދަފާގއި) ޮއތް ( ތިިބ ހަިތދޫ . ާކެށވެ  ަފުގން 

 ިދައދޫ ، ަފާގއި ބިލަިގްސަކަދްށވާ  ޮއތް  ަކަލއިދޫ ، ަފާގއި ުފަނާލަދނުޑގެ  ަކަލއިދޫ ، ަފާގއި ާމަވުލަވްއެތައްށވާ 
 މިަފުގަތއް ، ަފާގއި ޭގޮދށު  ޮއށިަދަބލަ  އްިސދޫ ، ަފާގއި ާފިނަގނުޑގެ  ަދނބިޫދ ، ަފާގއި ަކނަ  ިދަތާލގެ 
 ުކރީގެ  ަމތިން 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ަވަނ ަޞްފޙާ  21. ަވަނ ޯލޮފތީެގ ެދަވަނ ުފށް  11
  

 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  21. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  11( :ލުިޔން 
 

 ަދުބުދުވުސޅިައބު  ޮކށު  ަގްނަނިއ ައލެިކން  ަވުއތި  ެނެގަނަތްއަވަކށް  ޭވަރށަ  ަދުބުދވު  ުރްއވެ  -1
  ަވނަ  ާމުރްއަދެޑއް  ަކަލއިުދުވތިބި ަފާގއި  ަވނަ  ަފުލަގެޑއް  ތިިބ ަކަލއިުދވު  ުދާވއި -2
 ަފގާ  ަފްށެންއަވނަ  ާލަމސް  ދަިޔުދުވތިިބ ަފާގއި ަގަލުދެވްއަވނަ  ތިިބ ަކަލއިުދވު  ަފާގއި -3
  ުކެރިދަމްނާދއި ެކދޮިކޅު  ަމުޑލެ  ަމަނުދވު  ަފާގއި  ުދެވްއަވނަ  ިދރު  ބިއަ  ތިިބ ދަިޔުދވު  އި -4
 ަރސް  ަފުގނަ  ަރްށަގޑު  ެއަކނި މަިތކަ  ަފާގއި ަދެޑްއަވނަ  ަދުބުދެވން  ޫފުރްއވެ  ތިިބ ެއކިމު  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ުހޅަިޔްނދޫ  ަދނބިޫދ . ަބަލއިަގްނާނެށވެ  ެއްއޮކށް ) ަބއަިތއް ، ަވްއަތއް ( ަވަކަތއް  ެނުގނު  ޭވަރށް  ަދނބިޫދ 
 ަވްނނަ  ުރްއަދނަޑށް  މާ  ަކަލިއދޫ ) ޮގާވްނުކާރބިން ( ަފާގއި ަވްނނަ  ަފަލަކށް  ޮއތް  ަކަލއިޫދަގއި، ާއިއ
، ަފާގއި ަވްނނަ  ާލަމްސަފްނަނށް  ދަިޔދޫ ، ަފާގއި އްޮނނަ  ަވްނަނން  ިކާޔަތަނށް  ާގދޫ  ޮއތް  ަކަލއިދޫ ، ަފާގއި

 ެއކީޮއތް  އިުކެރިދަމްނދާ  ެކނދޮިކޅު  ަމުޑލެ  ަމަނދޫ ، ަފާގއި ަވްނނަ  ައދިރިުދަވށް  ބިން  އްޮނނަ  ދަިޔދަޫގއި
 ަރްސގެ  ަފުގން  ަރްށަގނޑު  ެއަކނި މަިތްނަތން  ަފާގއި  ަވްނނަ  ަދނަޑށް  ަދނބިޫދ  ާމތް 
 



  ަވަނ ަޞްފޙާ  22. ަވަނ ޯލޮފތީެގ ުފަރަތަމ ުފށް  12
  

  )ަޞްފޙާ  ަވނަ  22. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  12(   :ލުިޔން 
 

  ެއުޅިމރިލީ  ަމްސދަިދަށިދނޫ  ުސްއަދޮކށް  ަބްނޑަާރިއން  ަބތު  ަބއިން  ަވިދނަ  ެގަބްނޑަާރައށަ  -1
  ަމްސދި ޮގަމަކަޝަފތި ަޝއިެސލު  ައުތވީ މިަފުރށަ  ާފުރަވއި  ަކުޑތޮށު  ަވޑިެނޅު  ުހށެ  -2
  ެގެމާނިއ އިްސުދވު  ޮގަމަކަހަފތި ަޝއެިޝލު  ައުތވީ ިދޫނެވެރްސަފަރށަ  ުހުށަވއި  ަދށަ  -3
  ޮގވިދު  މަިތަކެއަކިނ ަބަހއިަގްނަނއޮީކށު  ެއްކަޝއޮިކށް  ެދެގެމން  ެގެމާނިއ ަދުބުދވު  -4
 މާ  ަހުޑާލިއ ަހަދކާ  ެވްށެށާލއި  ައއި ަފްނގެ  ަމްސދުިދހާނަ  ަބއްިނަބތް  ަގުޑަފގު  ވު  -5

 

 :ާމނަ 
 

. ޮކްށެދްއވިެއވެ  ުހްއދަ  ަކުމަގއި ޯބަގެއއް  މްިސކުިތގެ  ަސުރާކުރން  ަބއަިބއި ެވްއދި ަސުރާކަރށް 
 ަކަހަފތި  ާމަވަހރު  ެސލު ޝޭ ) ަލުގވީ( ާގްތވީ މިަފަރށް ، ާބްއަވއި ަކުޑތީޮށ ަވޑިޮނޅު  ުހށެ  ެއުޅިމިރލީ
 ެގެމާނިއ ަދނބިޫދ  ެގެމާނިއ އިްސދޫ  ަކަހަފތި ާމަވަހރާ  ަލްއވާ  ެރްސަފަރށް . ެދްއވިެއވެ  މްިސކަިތށް 
 މްިސކިތު  ަބއިން  ލުިބނު  ަފުގަގނުޑން  ޮގއިދޫ  ަހަމެއަކނި. ުހްއެޓވެ  ަގްނނަ  ަބަހއި ެއްއޮކށް  ެދެގެމން 
 ަހނުޑަލކާ  ުހަވނދާ . ޮވްށިދްއުލާމެއވެ  ަފްނެގާއއި
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  23. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  12(   :ލުިޔން 
 

 ޭވރު  ަދުބުދވު  ޫފުރްއވެ  ިނައްތޮކްށިދނު  ަކަމެކްނަމށް  މެިއްނމެ  ޯބަގާއއި ަކނަ  ޫމދުިމން  ިލން  -1
  ިހްނނަ  ައޅު  ަދުޑަފގު  ުފޅިހުިކޅަ  ިހނަ  ިހްނނަ  ުންނގެ މިނިވަ  ަދުޑުދްއަފތް  ެއަކަހިރ ުކެރން  ާމުނން  -2
  ަދބު . ައުޅްއަކމު  ުހުށވޫ  މިަދުރަމައށަ  ުހުށަވއިިދނޫ  ިމެހން  ިނޮރވު  ތެިބިނޮކށު  ީވަނަށމެ  -3
  ުހިޅައބު  ަކިދަވުރާނިއ ަކުޅިންއަލގެ  މިުދުވމެ  ަކިދަވުރާނިއ ިހިރައގެ  ަބްއެތިރ އުިދނަ  ުދވު  -4
 ތްިނަމއި ުބްނދަ  ަވޑިެނޅު  ަކިދަވުރާނިއ ައއިިދަގގެ  މިުދުވމެ  ާނިއަކިދަވރު  ަހްނުދގެ  ުދވު  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ީމުހން  ޭވރު  ަދނބިޫދ  ުކރީގެ . ިދީނެއވެ  ނަިޔްތަގނެ  ަކަމަކށް  ިމުހިރަހއި   ޯބަގާއއި ކާ  ުމދުިމން  ާމިލން 
 ނަ ިހން  ޮއޅު  ަދނުޑަފގު  ަވކުިކޅަ  ިހްނަނއާ  ިހްނނަ  މިނަިވުންނގެ  ެނތް  ަފގު  ަދނޑު  ެއަކަހިރ ުކެރން 

. ަހްއަދަވއިެދްއވެިއވެ ) ަރުދން ( މަިކން  ިމެހން  ުނާވެނެހން  ުއނަދުގެލއް . ުހްއެޓވެ  ުހްނނަ  ެއމީުހަނށް 
 ަކުޅިންއަލގެ  ިމަރށު ، ަދރިްނނާ  ިހިރައގެ  ަބްއެތިރ ިއްނނަ  ަދނބިދަޫގއި ީމުހްނަނކީ ުހްނނަ  މިަދުރމަ 
 ތްިނަމއިްނާނއި ުބްނަދގެ  ަވޑޮިނޅު ، ރިްނނާ ދަ  ައއިިދަގގެ  ިމަރށު ، ަދރިްނނާ  ަހްނުދގެ  ުހޅަިއްނދޫގެ ، ަދރިްނނާ 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  24. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  13( :ލުިޔން 
 

 ަރުތަފްނދި ަކިދަވުރާނިއ ަފުރެވްއަސގެ  އިުދނަ  ޭކުލުދވު  ައއިަރްއާކއި ައެގމެ  މި -1
 ަކިދަވުރާނިއ ަހްއަތގެ  ުބްނަދީދ ތްިނޮކުޅުފށީ ަކިދަވުރާނިއ ަފްއަމްއަލގެ  ުވއުިދަނޮފތު  -2
 މިުދވު  ަކިދަވުރާނިއ ުހެދައގެ  ުބޮރކި ެމެދުފށީ ަކިދަވުރާނިއ ެދަވަލގެ  މިުދުވމެ  -3
 ުކނިކިެމރި މިުދުވމެ  ަކިދަވުރާނިއ ަމތިިދުވަމްއަލގެ  ަކިދަވުރާނިއ ެމުކަޑެކްއަތގެ  -4
  ިހިރމިއަ  ަރަތއި ވިލުިފށީ ަކިދަވުރާނިއ ައގެ ިދުގހިކަ  މިުދުވމެ  ަކދަިވުރާނިއ ައގެ  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ޮފްތަފްތަމްއަލގެ  ިއްނނަ  ަރަތަފްނދަޫގއި، ަދރާީނިއ ަފުރެވްއަސގެ  ިއްނނަ  ެކޮޔދަޫގއި. ައއިެރްއާކއި ީމާނގެ 
 ުބޮރކިުހެދައގެ  ެމުދުފށީ، ަދރާީނިއ ެދަވުލގޭ  ީމާނގެ ، ަދރީާނިއ ަހްއަތގެ  ުބްނަދެގދި ތްިނޮކުޅުފށީ، ަދރީާނިއ
 ުކރިކިެމރިާއގެ  ީމާނގެ ، ަދރްީނާނއި ަމްއަލގެ  ަމތިދޫ ، ަދރީްނާނއި ުކަޑެކްއަތގެ  މާީނެގމެ ، ަދރީްނާނިއ
 ،ިދާއއި ަރަތއިހިިރިމއަ  ވުިލުފށީ، ަދރިްނާނއި ިދުގހަިކައގެ  މާީނގެ ، ަދރިްނާނއި

 

 .ަދރިން ، ުކދެިވިރން  - ަކދަިވުރނަ : ޯނޓު 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  25. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  13( :ލުިޔން 
 

 ަކިދަވުރާނިއ ުބުރުލަމަލގެ  ުގަސތިމުިދުވމެ  ަމުލހަިކއިމިުއނަ  ަފްސަމުއާނިއ ިދައއިއަ  -1
 ެދަދރީ ުމޮލުކަހްނދަ  ތްިނެބުއާނިއ ުކަޑަކަސޅު  ަފްސަމުއާނިއ ިހުރައޫދެރްއކަ  މިުދުވމެ  -2
  ަހަތުރަމުއާނއި  ިދހުިރއަ  ުބްނދަ  އިުދނަ  މިުދުވމެ  ަކިދަވުރަނިއ ޮބިޑައގެ  ިހުރދި ުއއިަގލު  ާނިއ -3
  މުިދުވމެ  ޮގއިދި މިުދުވމެ  ކިތިެފރު  މިުދުވމެ  ަފްސަމުއާނިއ ިހރަިއޫދެހްނނަ  މިުދުވމެ  -4
 ަމްސދަ  ައުޅން  މަިތއް  ިހުރުއުފތް  ަމަޑނަ  ަކަލއިުދވު  ެދަމއި ޮބުޑެރްއކަ  މުިދުވމެ  ައއިިފން  -5
 

  :ާމނަ 
  

 ެރްއަކގެ  ިހރަިއދޫ  މެ  އާޭނގެ ، ާޢއިާލާއއި ުބުރުލަމަލގެ  އާޭނގެ  ަމުރެވަފއިާވތީ ަމުލހިކަ ، ަފްސަމއިްނާނއި އެ 
) ައްނެހްނަދރި( ިހުރދި ުއއިަގލު ، ެދަދިރްނާނިއ ުމަލުކަހްނަދގެ ، ތްިނެބއިްނާނއި ުކަޑަކަސޅު ، ަފްސަމއިްނާނއި

 ިހިރައޫދެހްނނަ  ީމާނގެ ، ަހަތުރަމިއްނާނިއ ގެ ައްނެހްނަދރީ ުބްއަދގެ  ިއން  އާޭނގެ ، ާޢއާިލާއއި ޮބިޑައގެ 
، ެދަމިއްނާނިއ ޮބުޑެރްއަކގެ  މާީނގެ ، ައއިިފން  ީމާނެގމެ ، ޮގއި ީމާނެގމެ ، ކިތޭިފރު  ީމާނގެ ، ަފްސަމއިްނާނއި

 .)ަހަމެޖްއެސވެިއވެ  މްިސކަިތށް ( މިެއްނެމން  ިފރެިހްނަދރިްނނާ  ަމަޑަނހިުރގެ  ަކަލއިދޫ 
  

 .)ަމުދެވެއވެ  ޯލާމާފުނން  ަޞްފޙާ ދެ  ެދްނއްޮނަންނވީ ިމިހާސުބން (
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  28. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  15( :ލުިޔން 
 

  ަމްސދިދު  ެދޮކުޑެފނި މްިނނަ  ެދެކަޅށަ  ައެގޅީ މިައގެ  ެނަޅއި  ައެގޅި ުރޑްީނމެ  ޫފުރވޭ  -1
  ިފރިމިިނ  ުރުކައނަ  ުމުށހަިފއި ާރަވޅީ ަދުބުދވު  ަދުކަވނޮީކށު  ާމެގެމަނަށެއރެ  ަވތީެއރެ  -2
 ެއެރަދުކަވީނ  ަފްނެގާހަނާދށަ  ަކާދަމްސދިދު  ެފިނ ެއކި ުކެރަނައަސަރަކާދނަ  ެކަނުކން  -3
 ތިބަ  ަމްސދުިދަމްއތެ  ަމެގެމން  ައއިސް  ިރަހުދޮކށް  ިދަހޯރަދހިަފއި ޮކށު  -4
 ިލާމްނެވީދން ުމސް  އުިބަރމޭ  ޮގްތުތރަ  ިމަރުސްނގެ  ާމަރުސާނއި  ްޝރީަގަޑާނދްީއތަ  އި -5
 

 :ާމނަ 
 

 ަދނބިދޫގެ . ައުމުރުކެރްއވިެއވެ  ަދްއަކން  ީމުހްނަނށް  ަރުށގެ  ބިްނަތއް  މްިސކުިތގެ ، ަމތިން  ާއަދއިގެ  ުކރީގެ 
 ިދުނަމށް  ާލެނަފން  ަމްސޖިުދަގއި ައަހަރކު  ޮކްނމެ ) ިފރިެހުނން ( ާރެވރްިނަނށް  ުހިރހާ  ުރަކްށައރާ 

ަވަޑއެިގްނ ، ައަދއުިކެރްއުވަމްށަފހު  ައުޅަކން  ަހްއުޖގެ ، ަޕަވއިޯރަދހިއް  ިދހަ . ެއްނެގވިެއވެ ) ަފްނެދްއުކން (
 ެދަފާރުތގެ  ިމަރުދްނގެ  ަމާހަރުދްނނާ  ސިރީަގަޑާނދްީއތަ ، ަބއިތިްއަބަވއިަފއި މްިސކުިތަގއި ައަހެރެމން 
 ީދން  އިްސާލްނވެ  ަކލެޭމން  ަމުއޫޟައކީ ެއަނޭސަހުތގެ . ަނޭސަހްތެދްއވިެއވެ  ޭބުފުޅން  ާގްތތާިމގެ 

 

 ުކަލަވތި، ަދރިޮކުޅެގމީުހން  - ުތރަ ޮގތް  :ޯނޓު 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  29. ުފށް  ެދަވނަ  ަވަނ ޯލޮފތީގެ  15( :ލުިޔން 
 

  ެދަމްއަލުކސަ  ަދުރަމައށަ  ުއާފަސަކަވުރްނެގށަ  މަިތއް  ަރުސާނިއ ަހުރުކަޅަތކަ  -1
  ަފްސެމޑި  ަގްނނަ  ޫފުރްއބެ  ުކެރން  ުދާގަފތީން  އިުދނަ  ަދުބުދވު  ެދނޮީކށު  ުލަހަދކާ  -2
 ެއަކިނޮގވު  ިމަމްސދިަދަށިދން  ުހްށަޓއި ިމެހން  ިނޮރވު  ޮކށު  ުއތި ުނަގތަ  ޮބިލ -3
 ެއހްިނާތުކޅަ  ުކެރެމިވ ާނަޝނާ  ބިދެ  ިމަމްސދިދު  ިނަކއިެގނެ  ަފަގކު  ައަޅކް  ުދަވކު  -4
 ްޝރީަގަޑާނީދްއތަ  ން ިއ ިމްނނާ  ޮކށު  ުދޮރއަިވނީ ަނށަ  ޭދަވާތއި  ަރަހުކން  ުކލެ  ޮކްނމެ  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ެއމީުހްނަނށް  ެހޮޔަކން  މިަކުމގެ  ެދްއވީ މަިތން  ީމުހްނަނށް  މިީދުނގެ  ަރްސަކުލްނަނާށއި ަހުރުކޅަ 
 ަފްސުމޅޮިބލި  ުކރިްނަނގާ  ައުތން  ަފޤުީރން  ަދނބިދޫގެ .  ަބަހްއާޓެށވެ  ުހަވނދު  ީމުރަވްސުދވާ . ލުިބަމެށވެ 

 ެދްއުވަމްށަފހު  މްިސކަިތއް  މަިކްނަތްއަތއް  އިެންތޮގުތގަ  ުއނަދުގެލއް . ުނަނާގުހށަިކެމވެ 
 ާޢއިާލެއްއގެ  ޮކްނމެ  ޮކްނމެ  ހުީކޅަ  ުސްނާނަފތިުކަރން  ަންއާތަލއި ިމމްިސކިތް ) ައުމުރުކަރްއަވއަިފިއަވީނ(

 ަގަޑާންއީދްއތަ  ސިރީ މަިކަމށް . ުހްއެޓވެ  ަދަރިނެވިރވާ  ައށް ، ަނަމެވސް  ަރްސަކެލއް 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  30. ުފށް  ުފަރަތމަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  16( :ލުިޔން 
 

 ައވެ  ާފަށދާ  ުފޮރަކާމނަ  ުޝުދިހާރތެިސން  ަވސް  ާމގޭ  ތީެފުރުދވު  ދާިދޅީން  ާމަރުސން  -1
 މިލުިޔަމށް ): (ަލކެ  ަސރިިރްނަނދު  ަމަހަކާރގަ  ޯލަކާރގެ ( ލީ ަފިޑައތާ  ަނމް  ުސރިިހރު  ިދން  -2

 :)ެހިކން 
 ުއުތރު :  ަމްންޝރީ ެސެނިވަރސީން  ުބުދިހުރަނމު  ެފހުިފަނަވސް  ގެ ެފުހްނުދެވން  -3
 ެކަލއިޮމަވްނަވހިބަ : ަމަހްންޝރީ ާފުމްއަލަދރީން  ައއިިހރު  ެކްނުދެވްނގޭ  ަވސް  -4
 ައނަިއްނަގއި ަބުބުރަނމް  ެފހުިފަނަވސް  ެފެހްނުދެވްނގޭ : ަމަހްންޝރީ ާމަފަހގިން  ބިރު  -5
 

 :ާމނަ 
 

 ތީެފރޫިދ  ަފިޑައްއތާ  ލިިބަފިއވާ  މަިނން  ުފޮރަކާމނަ  ުޝުދިހާރތެިސން ، ުކެރްއުވުމން  ައުމުރުފޅު  ަމާހަރުދން 
 ާޢއިާލގެ  ެފހުިފނަ  ެފެހްނދޫގެ ) ެހިކވީ މިލުިޔަމށް . ( މިލުިޔނީެއވެ  ިދްނުސރިިހރު  ާޢއިާލގެ  ޮބުޑގޭ 

 ެކްނދޫގެ )  ެއއީ( ާޢއިލާ  ުއުތރު . ަވީޒެރވެ  ލިިބަފިއވާ  ަނން  ެވރާިޔގެ  ައްސަކުރގެ ، ުބުދިހރު 
 ަކުމގެ  ާމަފތް  ައކީ ަބިބރު  ާޢއާިލގެ  ޮމަވން  ެކލާ . ަވޒީެރވެ  ލިިބަފިއވާ  ަނން  ާފުމަލޭދރާިޔގެ  ކީައއިިހުރއަ 

 ަނން  ަކުމގެ  ައިނައްނަގއި ަބުބުރައކީ ާޢއިާލއިން  ެފހުިފނަ  ެފެހްނދޫގެ . ަވޒެީރވެ  ލިިބަފިއވާ  ަނން 
   ލިިބަފިއވާ 
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 )ަޞްފޙާ  ަވނަ  31. ުފށް  ެދަވނަ  ޯލޮފތީގެ  ަވނަ  16( :ލުިޔން 
  

 ާމގޭ  ަކަމދޫ : ަމަސްންޝރީ ަދްނަޑާނއަިކިއން  ަމުލިހރު  އިްސުދެވާލުލގޭ : ަމަސްންޝރީ  ން  -1
 ަނމް  ކިތިިހރު  ަވސް  ަވޮއތި އިުރން : ަމަސްންޝރީ ާފށަިކަވުލާނއަިކިއން  ަސތިިހރު  ަވސް  -2
 ުމޮލުކަވސް : ަމަސްންޝރީ  މާޭނއަިކިއން  ަޝުދިހރު  ަވސް ުއުތރު : ަމަސްންޝރީ ަރުތަނަބޑޭރީން  -3
 ަބޑޭރީ ޮކޭށރި ަނމް  ުސެދއިުސރު  ަވސު  ަސްގަރސް : ަމަސްންޝރީ ާރަދިއން  މާ  ަނމް  ަސދިިހރު  -4
 ސިަވުދވު : ަމަސްންޝރީ ުއުތެފިޑާއރީން  ަނމު  ަރިކިހރު  ަވސު  ަސްގަރސް : ަމަސްންޝރީ ން  -5

  ަކްއާލގެ 
 :ަމަސްންޝރީ ަފިޑާއރީން  ަނމް  ަސތިިހރު  - 6
  

 :ާމނަ 
 

 ަސތިިހުރާފށިކަ  ާޢއިާލިއން  ޮބުޑގޭ  ަކަމދޫ . ަވޒީެރވެ  ަދްނަޑާނއިކަ  ައކީ ަމުލިހރު  އިްސޫދާލުލގޭ . ަވޒީެރވެ 
 ައކީ ކުިތިހރު  ާޢއިާލިއން  ޮއތް  ަފާރތު  އިުރަމތީ. ަވޒީެރވެ  ަމާޤުމގެ  ަކުމގެ  ަވުލަނިއކަ  ައކީ

 ަމާޤުމގެ  ަކުމގެ  މަޭނއިކަ  ަޝުދިހުރައކީ ގެ ާޢއިލާ  ުއުތރު . ަވޒެީރވެ  ެއަމާޤުމގެ  ަނުމން  ަރްނަނަބޑޭރިާއގެ 
 ާޢއިާލގެ  ަސުގަރސް . ަވޒެީރވެ  ަނުމން  ާމާރާދަކުމގެ  ައކީ ަސދިިހރު  ާޢއިާލގެ  ުމޮލކު . ަވޒީެރވެ 

ަރކިިހުރައކީ ުއްއަތަމ  ާޢއިާލގެ  ަސުގަރސް . ަވޒީެރވެ  ަނުމން  ަބޑޭރާިޔގެ  ޮކާށރު  ުސެދއިުސރު 
ުހަވޫދ ަކްއާލެގ ަސތިިހުރ ައކީ ަފނޑާިޔުރ ަމނުިކާފުނެގ . ަފނޑާިޔުރެގ ަނުމްނ ެއަމާޤުމެގ ަވޒީެރވެ 

  .ަނުމްނާވ ަވޒެީރވެ 
 



 



 ލްިސޓް  ަބސް 
 

 ަބެއއް ، ެތެރިއން  ަބްސަތުކގެ  ޯލާމާފުނަގއިވާ  ަދނބިޫދ ، ިމަވނީ ިހަމަނިއަފިއ މިިލްސުޓަގއި  
 މޯިލާމާފުނގެ  އިަފއިވާ ުކަރްއވަ  ަނޖީބު  ަޢލީ ައްލަމުރޙޫމް ، ިމަވނީ  ޯހަދއިަފއި ާމނަ  ަބްސަތުކގެ . ަބްސަތެކވެ 

 ާސްންސކިރިތު  ިދެވހަިބްސޮފްތޮފުތްނާނއި  ަތުރަޖާމަތުކްނާނއި ޯލާމާފުނގެ  ެއެހިނެހން ، ަތުރަޖާމިއްނާނިއ
 ަންނަތްއެވސް  ާޢއިާލަތުކގެ  ަނާމއި  ަރްށަރުށގެ  ަބެއއް  މިިލްސުޓަގއި.  ަބްސޮފުތްނެނވެ 

 .ިހަމަނިއަފިއާވެނެއވެ 
    

  ަގއި ަވުރާވެގ ޮގުތްނ ީމުހްނ ުއޅޭ ަރްށަރށު  -      ިހްނަނ 
      ާޚްއަސޮކްށަފއިާވ ބިްނބިން         

 ހުީކަޅ، ހަިތްށެއުރިވ  -      ިހްނާތުކޅަ   
 ުހިޅައްނދޫ . ލ -    ުހުޅައިބުދވު   
 ިހަމަނިއ -      ިހމެ   
 ުހަވނދާ  -      ަހަދކާ   
 ަހަތުރަފާރުތ ާފރު  -    ަފްވރު  ަހަތުރޫމނު   
 ަހްއުދްނަމތި  -    ަހްތުދުވަމްއތެ   
 ހަިތދޫ . ލ -          ހަިތުދވު   
 ާހުމުދުރްނެގ ަޖާމަޢތް  -     ަހުގުކަލާމނު   
 ުއނަދުގެލްއެންތ، ަދތަިކެމްއެނތް  -         ިނޮރވް   
 ހަިޔުއޮކށް  -     ިނައަލޮކށް   
 ނަިލްނޫދ  -    ެނެލްނުދވު   
 ަހާލުކުކުރން  -         ާނަޝނާ   
 ަރްނަނަބނޑޭރި -    ަރުތަނަބނޑޭރި  
 ޮކެނެގްނ ަޖާވިހުރ ަނާގ ަވޅު  -      ަރުތާނަކރަ   
 ަރަތަފްނދޫ . ގދ  -    ަފްނިދވު ަރތު   
 ަރްތާގުފށި . ލ -    ަރްތަގުލުވިށ  
 ުއާޖލާ  -      ޯރަޝނަ   
 ަޤާވޢިުދަތްއ، ާއަދަދއް  -      ުރޑީން   
 ަބަހްއަޓއި  -      ުބްށަޓއި  
  ައްނެހން  ެއްއކުިހުނުއަފން  ުނަވތަ  ަދއާިތުފުޅގެ  ެއްއކިުހުނުއަފން  -       ެބިނ  
 .ަދރަިކުލން  ޮކްއޯކުފުޅގެ           
  ާބްއަވއި -      ާބުރަވއި  
 ަބއިްނަބަޔާކއި -     ަބއިްނަބތް   



 ބިައއިދޫ . ކ -     ބިައއިުދވު   
 ުމުގރާ  -       ބިދެ   
 ޮބިލުމަލކު . މ -     ޮބިލުމޮލކު   
 ަޖްއަސއި -      ބުީސަވއި  
  )ެއްއެޗއް  ެގްނުގޅޭ  ޭބަހށް  މިއީ (  ަފތަިކށިަތެކއް  -      ަކަހަފތި   
 ަބނޑޭރި  ޮކާށރު  -    ަބނޑޭރި ޮކޭށރި  
 )ަމދު  ޮއުށގެ  މިދިިލަގުހގެ  - ަކަނަމދު (  ޮއށް  ގެ މިިދިލަގހު  -      ަކނަ   
 ެކްނދޫ . ބ -      ެކްނުދވު   
 ަކްނަޑރު . ލ -      ަކްނޑޮރު   
 ުކެރްނޫދ . ލ -     ުކެރްނުޑވު   
 ުކެރްއވި -       ެކުރވީ  
 ކިނިބޫދ . ތ -      ިކބިުދވު   
 ދަިދަދނޑިަޖަހއި -      ަކާބަގަހއި   
 ޮކުޅަމުޑލު  -    ެކެޅަވްނުދުވަމުޑލު   
 ޮކުޅަމުޑލު  -   ަމުޑލު ެކޅެ ، ެކުޅަމުޑލު   
 ަކަމދޫ . ބ -      ަކަމދޫ   
 ުކުޅުދްއުފށި. ހދ  -      ުކްމުފށި  
 ޭބުފުޅން  ަކްނަގތި -     ަކްމަގްތަތުކން   
 ާކަފރު  -       ާކުފރު   
 ަދރިން ، ުކިދެވިރން  -     ަކިދަވުރނަ   
   ަކަމށް  ަރެށއް  ޮއތް  މަިލުދްނަމުޑުލަގއި މިއީ(  ޮކލުިކެރްނޫދ  -     ޮކލުިކެރްތުދވު   

  )ލެިޔވަިފއިެވެއވެ  މިޯލާމާފުނަގއި                     
  ަކަލއިދޫ . ލ -      ަކަލއިުދވު   
  ާޢއިާލަތއް  ަމްޤޫބލު  ޢިްއަޒްތެތިރ ާމތް  -      ުކަލުއތަ   
 ުކަޑދޫ . ލ -      ުކަޑުދވު   
 ޯލބި  -      ައުނާރގް   
 ަވޒީރު  ައްނަގވާ  ަބްސުފޅު  ަރުދްނގެ  -       ައިނައްނގާ   
 ރިައޮތޅު އަ ، ައރިައޫދައޮތޅު  -     ައރިައުދަވެތޅު   
 ެގްއުލން ، ެނުތން  -       އުޮބނަ   
 ިނުމނީ -       އްިކުތީވ  
 ެއާކވީސް  -     ެއަކިވްނަޝތި  
 ެއްއޮކށް  -     ެއްކަޝއޮިކށު   
 ެއްއަބނޑު  -     ެއްއކިުހުނުއަފން   



 ަމތެިވިރ ، ުއުތރު  -      ުއްއަތރަ   
 ައަހރު  -      ައުވޮރދު   
 ޮއަމދޫ . ތ -      ޮއަމުދވު   
 ީމުހން  ީދުނގެ ، ީމުހން  ައުޅަކްނުކރާ  -     ުއާފަސަކަވުރން   
 ަރްސެގާފނު  -      ާއދިަފތި  
 ަފނޑާިޔރު  ުއްއަތމަ  -     ުއުތެފިޑާއރި  
 ައޮތޅު  -       ައެތޅު   
 ަތްނަތން  ަފދަ  ަފުރަފޅު  ަކނަޑެއޅިަފއިވާ  ޮބިލހިުލަމށް  -   ައްތަފްތާބުގްދަރަގޑު   
 ަމެގއް  ޮކެނަފިއޮއތް  ބިުމަގއި، ެފްނަދުތުރުކާރަމެގއް ، ޯކރު  -       ައެގޅި  
 ،ެދޮގެތްއުނވާ ، ަހުރަދނާ  -     ްއލަ ާއސާ   
 އިްސދޫ . ލ -     އިްސުދވު   
 ުއާފެވިރ ، ހްިތަގއިމު  -       ިވޮނދަ   
 ަވްނހަ  -      ަވްނޝަ   
 ާހުމުދުރން  -      ެވރާިމނަ   
 ެދްއުވން  ޭބުންނުކެރޭވޮގަތށް  ަފިއާދައށް  ެއްނެމްނގެ  -       ވިައުއތި  
 ަތެކތި  ަތާނއި ދޭ  ެބެހްއުޓަމށް  މްިސކިތް ، ޯބގަ  -       ަވުއތި  
 ޯގތި އްޮނނަ  ަވަށއިެގން  -       ަވްއތެ   
  )ަވުޢުދޮކށް (  ަކނަޑައަޅއި -      ަވުއތިޮކށް   
  ެވްއދި  -       ަވިދނަ   
 ަވިކެވަފއި، ވީްއަލަވއި -      ވީެދަލިއ  
 ައގު  -       ަވތް   
 ެވާލނާ  -     ަވުލާނއިކަ   
 ވިުލުފށި. ތ -      ވިިލުފށި  
ޫ . ތ -     ެވިލަމްނުޑވު     ޭވަމްނޑ
 ާޢއިލާ  -       ަވސް   
  ަބްނޑަާރބިެމްއަގއި، ބިެމްއަގއި ުނވާ  ީމަހަކށް  -    ަމކު ަވްސބި  
 ަވޑޮިނޅު . ލ -      ަވޑިެނޅު   
 ަމަނދޫ . ނ -      ަމަނުދވު   
 ޒީަންތެތރިޮކްށަފއި -      ަމްނޑިތަ   
 ުމްނަނުފށި. ލ -      ުމްނަނުދވު   
 މަޭނއިކަ  -      މާޭނއިކަ   
 ާޢއިާލެއއް  -      ިމިނައޮގނަ   
 ާޢއިާލެއއް  -      ިމިރައަފލަ   



 ާޢއިާލެއއް  -      ުމްނޑެިވން   
 ާމާރދަ  -      ާމާރދަ   
 ިމރަިޔްނދޫ . ބ -    ިމިރަޝްނުދވު   
ޫ . ތ -    ާމަކުޑުލުދވު     ާމަކނޑ
 ިމްނަބރު  -      ުމްމަބރު   
 ާމަފތް  -      ާމަފަހގި  
 ެމުދުފށި. ތ -      ެމުދުފށި  
 ަމތިދޫ . ތ -      ަމތިުދވު   
 ަދތަިކން  ޮބެޑތި -      ާމަތްއުތރާ   
   ާމުތނޑޮިކޅު  -     ެކޅު  ާމުތނޑި  
 ޮކްއޯކުފޅު  ިފރިެހން  ެއްއކިުހުނަފން  -       ަމލު   
 ެވރޮިކށް  -      ޫމަލޮކށް   
 މިަލުދްނަމުޑލު  -     މިަލުދުވަމުޑލު   
 ާޢއިާލެއއް  -     ަވސް  ާމގޭ   
 ަވޒީރު  -     ަމަސްންޝރީ  
 )މްިސކިތް (  ަމްސޖިދު  -      ަމްސދިދު   
 ބިާނުކަރްއަވއި މްިސކިތް  -     ަމްސދުިދަކުރަވއި  
 ެފެހްނޫދ . ބ -      ެފެހްނުދވު   
 ާޢއިލާ  ެފހުިފނަ  -     ަވސް  ެފހުިފނަ   
 ެޖްއުސން  ެފނާ  ާއުނަކނަޑއި -      ެފްނެނރެ   
 ައަޅއި ބިްނަގއު  -     ާފުނއަޮބއި  
   ާރގު  ަރްސމީ -      ަފްނަޝމާ   
 ތީިރސް  ަފްނސަ  -    ަފްނަސތިިރްނަޝތި  
 ެފްނުފށި. ލ -      ެފްނުފށި  
 ުކރީގެ ، އިުރަމތި -      ޫފުރްއބެ   
 ުހަޅނގު  -      ަފްއޝިމަ   
 ާފުމަލޭދރި  -     ަދރީ ާފުމްއލަ   
 ަރޫސލު  -     ޭފާތްމަބރު   
 ބިން  ޮގާވްނުކރާ ، ބިން  ަކނަޑެއޅިަފއިވާ ، ަސަރަޙްއދު  -       ަފގު   
 583 -    ާފުސަޝްއަތެތާއހި   
 ަފިޑައތް  -      ަފިޑައތާ   
 ަފނޑާިޔރު  -       ަފިޑާއރި  
 ިދާމުލަގއި  -       ިދެހން   



 ޮދަންނުފށި. ލ -       ޮދުންނުފށި  
 ާޢއިާލެއއް  -       ެދުނގެ   
 ަވޒީރު  ެދްއވާ  ައަދބު  ުކުށގެ  -     ަދްނަޑާނއިކަ   
 ަރުތަރްނަފދަ  -     ަދަރަނަކަނކަ   
 ަދަރިނެވިރަވނީ -     ުދޮރއިަވނީ  
 ަދނބިޫދ . ލ -      ަދުބުދވު   
 ެދުކނު  -      ަދުކޝިނަ   
 ދަިޔިމގިލި. ތ -     ިދައިވގިްއލާ   
  ިދައދޫ . ލ -      ިދައުދވު   

 ަފޤީރު  -      ުދްއަފތް 
 )ނގެ ަކލާ (  ޭދަވތާ  -       ޭދަވތާ   
 ަންނެދްއވި މްިސކުިތގެ  ުހުކރު  -      ުދާމެކވިއެ   
 ަފޤީުރން  -     ުދާގަފތިން   
ޫ . އ -      ތްޮށުޑވު     ޮތްއޑ
 ތްިނޮކުޅުފށި. ތ -     ުޅުފށިތްިނކޮ   
 ތިަލުދްނަމތި -     ަތަނުދުވަމްއތެ   
 ުހިރ ، ޮއތް  -       ތިިބ  
 ުތނުބރި. ލ -       ުތިބރި  
 ަޖޒީރާ  ެއްއަލްއކަ  -     ަލްކަޝދީޕް   
 ާޢއިާލެއއް  -       ާލުލގެ   
 ަގްއލުިފށި. މ -       ަގްއލުިފށި  
 ޮގއިދޫ . ބ -      ޮގުވުދވު   
 ަގން . ލ -       ަގމަ   
 ާމަވަހރު  -       ޮގމަ   
 ަރްއޔުިތން  -       ެގެމން   
 ެގެމޮނޅި. ލ -      ެގެމެނޅި  
 ) ަސަރަހްއދު  ޮބިލހިލާ (  ހާިސެބއް  ާފަހަގުކެރިވަފިއވާ  -       ުގުދރަ   
 ުކަލަވތި ،ީމުހން  ަދރޮިކުޅގެ  -      ޮގްތުތރަ   
 ާގދޫ . ލ -      ަގުލުދވު   
 ބިެމއް  ަވކޮިކްށަފިއވާ  ޭބުންނުކަރން  ަކަމަކށް  -       ަގޑު   
 ެވރިޔާ  ައްސަކުރގެ ، ެހެނިވަރސް  -     ެސެނިވަރސް   
 ުހިޅައްނދޫ . ލ -     ުސޅިައުބުދވު   
 ާސުފޮކްށިދުނން  -    ުސްއަދޮކްށިދުނން   



 ހިނދު ، ިހނދެ  -       ސިދެ   
 ަހަތުރަވނަ  -     ެސަތުރަވނަ   
 ާޢއިާލެއއް  -     ަރސް ަސގު   
 ާމތް  -       ޝިރީ  
 ަޝރީަޢތް  -      ެޝރިއާ   
 ލިިބަވަޑއިެގްނަފއިވާ  ރީތަިކން  -      ްޝރީަމތަ   
 ެއކީަގއި، ުމިޅ، ުހިރހާ  -       ަޝވާ   
 ަހނުދަވްނހަ  -    ޯޝަމަވްނޝަ   
 ަހދިޔާ  -      ަޝދިޔާ   
    )ަހަތރު (  ަސަތރު  -      ަޝަތރު   
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 ަފާރްތަތއް  ޯހިދ ަމުޢޫލާމތު   
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