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  2008/2: ރުބަންނަ ނުނޫޤާ

  

  ނުނޫޤާ ހޭބެއާފާޒީވަ  

  

ސީސާއަ ހޭބެ އާފާޒީވަ ،އިގަޖޭއްރާހިވެދި ކީނަނޫޤާ މި) ހ(  .1    ންނަ އިފާރުޢާތަ
ގެކުތަތްރާފަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ އިކާތަތްރާފަ ދޭ ފާޒީވަ ،އިޅައަޑަނކަ އްތަލުސޫއު
،ށްމަނުދި ށްކޮތްޔަމާޙި އްަތޤުއްޙައެ އިޅައަޑަނކަ އްތަމާންޒި އިކާތަޤުއްޙަ
ށްކޮމުއިޤާ އްލެނައުބިއިރަޓް ހޭބެއާފާޒީވަ އިކާއަޓީރިތޯއޮ ސްންޝަލޭރި ރބަލޭ
އްތައްތަންކަ ހާމެންއެ ހޭޖެންރަކު ންތުގޮ ހޭބެއާފާޒީވަ ސްވެންނޫމި ދިއަ
  .ވެނެނޫޤާ ޭހބެމާރުކު

  .ވެއެ] ނުނޫޤާ ހޭބެ އާފާޒީވަ [،ނީޔާކި ށްނަނޫޤާ މި  )ށ(  
 

ވާއިފަވިރެކު ނާސްތިސްއި ންށުދަ ގެއްނެނޫޤާ ންހެއެ) ހ(   .2      ރާއިދާ ނެގޭންހި
ގެކުތަތްރާފަ ލައްމިއަ ތަވަނު ގެތުލައުދަ އިވަޔަފި އްތަތްރާފަ އިކާތަރާއިދާ
މި ށްޗައްމަ ގެންފުޒައްވަމު ރާކުދާއަފާޒީވަ އިށާކަތަތްރާފަ ދޭފާޒީވަ އިގަރާއިދާ
ސައްޚާ ކީނަންއިފަސި ނާންހުލުފު ސްވެމަނަ. ވެއެނެގޭންހި ނުނޫޤާ
ށްނަންހުލުފު ނާންއިފަސި ކުއެމާވުށްކަޔަބަ ހޭޖެންރަކު އްކެތަތްކައްސަމަ
5/2008 އިއާ) ނުނޫޤާ ގެންިއފަސި (1/2008 ރުބަންނަނުނޫޤާ ނީގާނހި

  .ވެއެ) ނުނޫޤާ ގެންހުލުފު(
އިގަނުނޫޤާ މި އްތަޤުއްޙަ ދޭބިލި ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި  ) ށ(  

އިގައްމެވުސްބައްއެ ވޭރެކު ށްތަގޮބޭލި ށްރަތުއި ރެވުށްރަވަންމި ވާއިފަށްކޮންޔާބަ
ރާކުނާމަ ނުނޫޤާ މި ،ކީމަވުސްބައްއެ ތްރާފަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ އިތާރާފަ ދޭފާޒީވަ
  .ވެނެނޫއްމެކަ

ދޭބިލި ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި  ށްތަރާފަރާކުދާއަ ފާޒީވަ)  ނ(  
އްމެކަނިއު ށްކަމަކަ ދަފައެ ތަވަނު ށްތަގޮ ބޭލިނު އްއެފާންމަ ތަވަނު އްޤެއްޙަ



 
 
 
 

ސްވެއްއެ ،އިގަމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ތަވަނު އިގައްދެއިވާގަ ށްތަގޮބޭލި
  .ވެށެކައަދާއްމާ ލުޠިބާ ،ނީވާ އްއެދާއްމާއެ ،މަނަވާންގެނިމެހި އްއެދާއްމާ
 

  ބުބާ ނަވަ 2

  އްތަލުސޫއު ސީސާއަ
 

   ންރުބޫޖުމަ
   ންވުރުކުތްކައްސަމަ
 ންރުކުނާމަ

ތްކައްސަމަ ންރުބޫޖުމަ ،އިވައްލަ ކުހަމީ ސްވެއްއެ )ހ(  .3   
  .ވެއެނެވާނު ންގެއިވަރުކު

ކުހަމީ ،ނީދެށްކޮނަމާ "ންވުރުކު ތްކައްސަމަ ންރުބޫޖުމަ"  )ށ(  
އްބެދައަ ،އިވަޔަފި ންދުހޯ އްތެމަދްޚި ދޭ އިގަރުޔާތިޚްއި ލައްމިއަ ގެނާއޭ
ންގެއިކައްދަރުބި ށްކޮންނުބޭ ރުބާ ގެޒުފޫނު ތަވަނު ންގެދީރުޒާންއި ގެމުކަނެދޭ
.ވެށެމަވުރުކު އްތެކައްސަމަ ތަވަނު. ވެށެމަދުހޯ އްތެމަދްޚި ންތުރާފަ ގެއްހެމީ
  .ވެއެނެމެހިނު އްކެތައްތަންކަ ވިނިނަންއަ ،އިގަމުރުކުނަމާ މި ސްވެމަނަ

ވާއްލަ ކުހަމީ ންށުދަ ގެއްމެކުޙު ރާކު ންތުޢަރީޝަ  )1(
ންށުދަ ގެމުލުބެ އިލާރޯޓްންކޮ ގެތުރާފަ ހޭބެމާކަ ގެރުކާރުސަ
  ؛ތްމަދްޚި ދާހޯ ތަވަނު ތްކައްސަމަ ވާރުކު

ށްޔަނަރާފު ގެންހުމީ ގެއްއެބަ ގެދީބާއާ ތަވަނު ގެދީބާއާ ޅިމު  )2(
ނަންފެ ށްމަކަނެދާބިލި އްމެލުއްގެ ށްމަކަޔޮހެޅަދު ތަވަނު
ންވަރުކު އިގަކުތަތުލަޙާ ދަފައެ ،އިގަކުތަތުލަޙާ ލިއްކު
ވާރުކު ށްތަބަސްނި ވޭރެކުލުބޫގަ ށްމަކަ ވާންގެށީކައެ
  .ތްމަދްޚި ދާހޯ ތަވަނު ތްކައްސަމަ

 

ރަޖޫއު ،އިޔާގަމުޅުއެ ޑަނކަ ރަޖޫއު ،އިޔާގަމުނުދި ފާޒީވަ )ހ(   .4      ންރުކުނު ތުފާތަ
ފާޒީވަ އިކާތަޠުރްޝަ ގެފާޒީވަ ،އިޔާގަމުނުދި ނުރީމްތަ ،އިޔާގަމުރުކު ރުތުއި
ފާޒީވަ ،އިޔާގަމުރުކުކިަވ ންއިފާޒީވަ ،އިޔާގަމުޅުއެޑަނކަ ތްގޮނެރާކުދާއަ
 ،ށްޔަލަކު ،ށްލަސްނަ ގެންހުމީ ،އިގަމުކަންކަ ންހެނިހެއެ ވާމާދި އިގަމުރުކުދާއަ
ތަވަނު ،ށްކަތަލުޔާޚި ޅޭގުންގެ ންތުގޮސީޔާސި ،ށްނަދީ ،ށްތަބަސްނި ޢީމާތިޖްއި
އިގަލާއިއާ ،ށްތަބަސްނި ގެނީވެއިކަ ،ށްސަންޖި ،ށްއަޓީޕާ ސީޔާސި ވާތްބަސްނި
ރިހު ތަވަނު ،ށްރަމުއު ންތުގޮ ވާނުފުލާޚި އިނާނޫޤާމި ،ށްކަތަމާންޒި ރާކުދާއަ
 ،އިގަދުމެ ގެންހުމީ މަހަމަހަ ރާކުތްކައްސަމަ ،އިލަބަ ށްމަކަރިތެންދުޅެކުނު



 
 
 
 

  .ވެކެމެކަނާމަ ކީމަރުކުތުފާތަ ންކުތަގޮ ސްވެއްއެ
ރެހު ކާބަބަސަ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި  )ށ(  

ވާއިފަރާފޯ ންކަތިމެކަނި ންތުގޮޢީމާތިޖްއި ،އިކާތަތްރާފަ ވާއިފަވެތިމެކަނި
 ،އިގަދުޞަޤްމަ ގެމުނުދިއިދަހޯ އްމެކަހަސޭފައިލު ށްތަލަޙާ  ގެކުތަތްރާފަ
ކިވަ ތަވަނު  އްމެރާގްރޮޕް ކިވަ ތަވަނު ،ންނުދިއިސައްޖަމަހަ އްލެސޫއުކިވަ
ންރުކުތުފާތަ އިގަދުމެ ގެންފުޒައްވަމު މަހަމަހަ ކީމަގުންހި އްތެކާރަޙަ
  .ވެއެނެވޭލެބެނު އްއެގަމުކަ

 ،އިރާވަންފެ މީލީޢްތަ ވާންނުބޭ ށްމަރުކުދާއަ އްއެފާޒީވަ  )ނ(  
ރިހުންޅުގުދާސީ ތާކައްސަމަ ސްވެންނޫމި ދިއަ އާބާރިޖުތަ ،އިރާނަހު
  .ވެއެޅަނާއްހެރަުހ ންއި) ހ (ގެދާއްމާ މި ންލުބެށްޗައްމަ ގެކުތައްތަންކަ

ގެމުކަ ޖެއްވެފުލާޚި އާ) ހ (ގެދާއްމާ މި ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ރ(  
 ،އީނަގެ ތުފާތަ ތަވަނު ށްމަކަ ވޭރެކުނު އްތެފާތަ ،މަނަޖެއްޅިހެށަހު އްއެވާކުޝަ
ގެއްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ ންތިމަގެތުގޮ ވާނުފުލާޚި އާ) ހ (ގެދާއްމާ މި
  .ވެކެއެމާންޒި ގެތުރާފަ ދޭ ފާޒީވަ ،ކީމަނުދި ށްކޮތުބިސާ ންކަށްކޮނާބި ށްޗައްމަ

ށްނަންހިވެދި އިގަމުވުހޮ ންހުމީ ށްއަފާޒީވަ ،ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ) ބ     (
އްއެގަމުކަ ންރުކުތުފާތަ ވާއިފަނެބު އިގަދާއްމާމި ،ކީމަނުދި ންކަސްއި
  .ވެއެނެވޭލެބެނު
  
 

ގެކުތަލުސޫއު ސީސާއަ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަބުބާ މި )ހ(   .5    ންވުފުލާޚި ކާތަލުސޫއު ސީސާއަ
މަނަފިއިގަންހި އްލެމަޢަ ބޭލި އްމެކަނިއު ށްކަޤައްޙަ ދޭބިލި ށްކަހަމީ ންށުދަ
ގެނުނޫޤާ މި ،ވާކުޝަ ގެމުކައެ ންތުރާފަ ކޭދެ ށްމަކަބޭލި ންކަނިއު އެ

  .ވެއެނެދާޅިހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަބުބާ ނަވަ 10
ންށުދަ ގެކުތަލުސޫއު ސީސާއަ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަބުބާމި)   ށ(  

 ،އްތަވާކުޝަ ޅޭހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް ންތުގޮޅޭގުކާޤައްޙަ ދޭބިލި
ރާކުވާކުޝަ ންތުގޮމި. ވެއެނެވާންލަބަ އިގައްތެގޮ ސްވައަ ންލުނައުބިއިރަޓް
ށްއައެ އިށާމަޅުހެށަހު އްތަކަހަވާ ގެތުރާފަ ވާދުއްރަ ވާކުޝަ އިތާރާފަ
  .ވެއެނެވާންދޭ ތުޞަރުފު ވާންގެށީަކއެ ށްމަނުދިބުވާޖަ

ގެއްކެތަތްޤަޤީޙަ ޅުގަނރަ ،ކީއަވާކުޝަ ޅޭހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް) ނ(  
ށްލަނައުބިއިރަޓް ށްމަކައްއެވާކުޝަ ޙައްޞަ ވާއިފަޅިހެށަހު ށްކޮނާބި ށްޗައްމަ
ރުބާ ގެމުރުނެ އްރެމުއަ ންއިރެތެގެކުތަރުމުއަ ވިނިނަންއަ ،މަނަޖެއްނިފެ



 
 
 
 

ށްތަގޮއްއެ ކާތަލުސޫއު ސީސާއަ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގައިބަމި ،ންތުގޮނޭމެހި
ށްލަނައުބިއިރަޓް ،ރުބާ ގެމުރުނެ އްރެމުއަ ހޭޖެންރެނެ ށްމަރުކުލުމަޢަ
  .ވެއެވެންގެބިލި

  ؛ރުމުއަ ރާކު ށްމަރުކުނު ތަވަނު ށްމަރުުކ އްމެކަކިވަ  )  1(  
ފާޒީވައެ ރާބުނއަ ށްއަހާމީ ވާއިފަށްކޮކިވަ ންއިފާޒީވަ  )2(  

   ؛ރުމުއަ ރާކު ށްމަނުދި
 ،އްއެހަސޭފަ ތަވަނު އްއެފާންމަ ވާއިފަލިއްގެ ށްކަހަމީ  )3(  

  ؛ރުމުއަ ރާކު ށްމަދުހެ ތްގޮނެބޭލި ށްކަހަމީއެ ރާބުނއަ
 .ރުމުއަ ރާކު ށްމަނުދިލުދަބަ  )4(  

 
  ބުބާ ނަވަ 3

  ންޅުގުންގެ އިގަފާޒީވަ ންދިކުޑަކު
 
ގެއްޖެއްކުއެ ،ކުޖައްކު ރޭފުނު ރުހައަ 16 ންރުމުއު  .6      ރުމުއު ގުހަ މެންއެ

އިގައްއެފާޒީވަ ،ވީނުމެ ށްމަނުދި ނުރީމްތަ ންތުގޮޅޭގު ތާޔައްބިރުތަ އިމާލީޢްތަ
16 ންރުމުއު. ވެކެމެކަ ނާމަ ކީމަޅުގުންގެ ށްމަރުކު އްތެކައްސަމަ ތަވަނު
ރާކުންތުރާފަ ގެލާއިޢާ ،ކުއެމާހުރު ގެއްޖެއްކު އެ ،ކުޖައްކު ރޭފުނުރުހައަ
  .ވެއެވެނާސްތިސްއި ންލުސޫއު މި ންވުރިވެއިބަ އިގައްތެކައްސަމަ

 
 ތްކައްސަމަ ވާއްލަންދިކުޑަކު
 ންވުރުކުނު

 ،ންބުބަސަ ގެފާޒީވަ ރާކުދާއަ ތަވަނު ތްކައްސަމަ ރާކު )ހ(  .7   
 ،ންބުބަސަ ގެކުތަތުލަޙާ  ހޭޖެންރަކުދާއަ ފާޒީވަ ތަވަނު ތްކައްސަމައެ ތަވަނު
ތަވަނު ށްމަކަރިތެކާއްރަ ތަވަނު ށްމަލީޢްތަ ތަވަނު ،ށްތަޙައްޞި ގެފުޒައްވަމު
ށްމަރުކު އްތެކައްސަމަ ގެތުޒާ ދޭއިވަރުފޯ އްރެސައަ ޅުގަނރަނު ށްޤަލާޚްއަ
  .ވެއެނެވާނު ންގެޅެގުންގެ ކުޖައްކުޑަކު ށްމަރުކުދާއަ އްއެފާޒީވަ ތަވަނު

ސްވެއްރެމުއު ހާރިހު ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަބުބާ މި  )ށ(    
އިގަމުކަ ކުޖައްކު ރޭފުނު ރުހައަ 18 ދިއަ. ވެނެންރުޑަންލަކަ ދީލާމީ ނީލާބަ
އްތަޤުއްޙަ ގެންދިކުޑަކު (91/9 ރުބަންނަ ނުނޫޤާ ،ނީލާބަ
  .ވެނެންތިމަގެތުގޮ  ވާއިގަ) ނުނޫޤާ ހޭބެމާރުކުރިތެކާއްރަ
 



 
 
 
 

އާދާއްމާ ނަވަ 7 ،އިއާދާއްމާ ނަވަ 6 ގެނުނޫޤާ މި )ހ(  .8    ންދުހޯ ދައްހު ގެޔާރިވެދުލަބަ
ތަވަނު އިގަފާޒީވަ ކުޖައްކުޑަކު ،ންތިމަ ގެތުގޮވާނު ޟުރުޢާތަ
ނީނޫޤާ ތަވަނު ޢީރްޝަ ގެއްޖެއްކުއެ   ނީވޭޅެގުންގެ ށްމަރުކުތްކައްސަމަ
    .ވެއެގަހުފަށްމަބުލި ންކުމަޔުލި ދައްހު ގެޔާރިވެދުލަަބ

ޔާރިވެދުލަބަ ނީނޫޤާ ތަވަނު ޢީރްޝަ އިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި  )ށ(  
އިގަ) ނުނޫޤާ ހޭބެއާލާއިއާ( 2000/4 ރުބަންނަ ނުނޫޤާ ނީވައެއިފަނެބު ށްމަކަ
    .ވެއެގައިނަމާ ވާއިފަދީ ށްކަތަޒުފުލަ އެ
 

ގެތުގޮވާނު ޟުރުޢާތަ އާދާއްމާ ނަވަ 6 ގެނުނޫޤާ މި )ހ(   .9    ޑިގަ ރާކުތްކައްސަމަ
ނަންއޮ ންވުޔެކި ގެއްހެވަދު ނަންއޮ ންވުޔެކި ގެލުކޫސް ށްކަޖައްކުއެ ންތިމަ
  .ވެެއނެވާނު ންގެޅެގުންގެ އިގަފާޒީވަ  ކުޖައްކުޑަކު ،އިގަޑީގަ

އިގަފާޒީވަ ،އިގައްތެގުވަ ގެހުފަ ގެ 11:00 ޑުނގަރޭ  )ށ(  
 .ވެއެނެވާނު ންގެޅެގުންގެ ކުޖައްކުޑަކު
 

 ގެންދިކު ޅޭގު އާފާޒީވަ
 ރުތަފުދަ

އިގަފާޒީވަ ކުޖައްކުޑަކު ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަނުނޫޤާ މި   . 10   
ންފައު އިހާރެޑްއެ އިމާނަ ގެއްޖެއްކުއެ ،ސްވެންކުތަރާފަ މެންކޮ ޅޭގުންގެ
  .ވެއެނެވާންޓައްހަލަބަ ޔެލި އްރެތަފުދަ ނެގޭނއެ ޚުރީތާ
 

 ށްކައަރިތެތްކައްސަމަ ޙީއްޞި
 ންކުއްދެ

ޟުރުޢާތަ އާދާއްމާ ނަވަ 6 ގެނުނޫޤާ މި  )ހ(     .11   
އިގައްއެފާޒީވަ ސްވެއްއެ ހޭޖެންރަކުދާއަ އިގައްދެނޅައު  ،ންތިމަ ގެތުގޮވާނު
ޙީއްޞި ވާއިފަށްކޮ ރީޓަސްޖިރަ އިގަރުކާރުސަ ،ނީވޭޅެގުންގެ ކުޖައްކުޑަކު
ގެމުރުކުދާއަ އްއެފާޒީވަ ދަފައެ އިގައިބަކި ގެޖާއްކުއެ ،ކުއަރިތެތްކައްސަމަ
ލްކަޑިމެ ރާކުދޫ ދީށްކޮރުވަށަކަ ންކަވާއިފަބިލި ންތުގޮޙީއްޞި ންކަލުބިޤާ
  .ވެނެންމުޅުހެށަހު އްޓެކެފިޓުސެ

ރުހައަ އްއެ ކުޖައްކުޑަކު އިގައްދެނޅައު ސްވެއްއެ  )ށ(  
ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،މަނަރާކުދާއަ ފާޒީވަ ށްކަތަދައްމު ގުދި ރެވުށްހަވަދު
އިަގރުކާރުސަ ،ކުޖައްކުއެ ރުހަފައްއެ ކުރަހައަ ންގެވެދުމަ އިގަދުރަޚަ
ދަފައެ ،އިކައްދަ ށްކައަރިތެތްކައްސަމަ ޙީއްޞި ވާއިފަށްކޮ ރީޓަސްޖިރަ
ންކަވާއިފަބިލި ށްކަޖައްކު އެ ންކަލުބިޤާ ޙީއްޞި ގެމުޅުއު  ،އިގައްތެކައްސަމަ
  .ވެއެނެވާންދަހޯ ،އްޓެކެފިޓުސެ ލްކަޑިމެ ދޭށްކޮރުވަށަކަ



 
 
 
 

   
،މަނަޖެއްވެފުލާޚި ންކުތަރާފަ ސްވެއްއެ ކާއަދާއްމާ ވާއިގަބުބާ މި .12  ބުދައަ

ނާމަރިޖޫ ންކުދަދައަ ގެދުމެދެ އާޔާފިރު -/5,000 އިއާޔާފިރު -/1,000
 .ވެއެނެވޭރެކު

  ބުބާނަވަ 4

  ންވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ
 

 ގެމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ
 އްތަތްވަބާ

އިފަށްކޮންޔާބަ އިގަނުނޫޤާ މި ށްކަތަގޮ ންހެއެ  )ހ(    .13   
ގެއްތެވަބާ ހާރިހު ،އްތަދާއްމާ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަބުބާ މި ،ކުދަނހި ހާވާނު
  .ވެއެނެގޭންހި ށްޗައްމަ ގެކުތަންވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ

ދުމެދެ ،އިކާފަޒައްވަމު މެންކޮ ،އިތާރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ށ(  
އްމެވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ވާންގެވިލެކުއެ ންކުކަތަންޔުލި ތަވަނު ންކުމަޔުލި
ތުމާލޫޢުމަ ވާއިގަރީތި އިގަމުވުސްބައްއެ ދަފަމި. ވެއެނެވާންނަންއޮ
  .ވެއެނެވާންނަމަހި

،އިހާރެޑްއެ ޅޭއުރުހާމި ،އިހާރެޑްއެ މީއިދާ ،އިމާނަ ގެފުޒައްވަމު) 1     (
ދިއަ ރުބަންނަ ޓްރޕޯސްޕާ ތަވަނު ރުބަންނަ ޑްކާ ޓީޓިންޑެއިއަ
ގެތުރާފަ ނެޅާގު ށްކޮސީންޖެމައި ދިއަ ތްބަސްނި ީމއުޤަ ،އިޚާރީތާންފައު
  ؛ރުބަންނަ ނުފޯ ދިއަ ސްރެޑްއެ ،އިމާނަ

  ؛ންކައްއެފާޒީވަ ތީގުވަ ތަވަނު ންކައްއެފާޒީވަ މީއިދާ)  2     (
  ؛ޚްރީތާ ޭށފެ ންވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ  )3     (
  ؛އްތަތްޔަނާއި ންހެނިހެއެ އާރަޖޫއު ބޭލި)  4     (
  ؛ތްގޮނެވޭރެކުބުސާހި ރަޖޫއު އިޑާނގަންމި ވޭދެރަޖޫއު)  5     (
  ؛ސްވަދު ޅާއަޑަނކަ ށްމަނުދިރަޖޫއު)  6     (
  ؛ސްަވދު ވޭދެ ޓީއްޗު)  7     (
ޅުވަޔަފި ދުމެއާނާއޭ ންތުގޮ ޅޭގު އިޤާލާޚްއަ ގެފުޒައްވަމު)  8     (

  ؛އްތަލުޞޫއު ނެދާޅިއެ
ފްޓާސް (ލުޞޫއު ލޭބެ ތްކައްސަމަ ގެންފުޒައްވަމު)  9     (

  ؛)ލްޒައިރަޕްއެ
ޅިއެޑަނކަ އްތަލުޞޫއު ނެދާވިރެކުިކވަ ންއިފާޒީވަ)  10     (

  .  ންތުއޮ އިފަވިރެކުންޔާބަ



 
 
 
 

ންއިރެތެ ގެކުތަންވުސްބައްއެ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަރީތި  )ނ(  
  .ވެކެމެކަ ދައްހު ކީމަތުއޮ އްމެވުސްބައްއެ

  ؛ންވުސްބައްއެ ވާނުއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމުކިވަ ގެފާޒީވަ  )1(  
  ؛ންވުސްބައްއެ ވާއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމު ކިވަ ގެފާޒީވަ  )2(  
  .ންވުސްބައްއެ ވާއިފަށްކޮޞައްޚާ ށްކަތަކައްސަމަ ކިވަ  )3(  
ށްމަވުކިވަ ންއިފާޒީވަ ތަވަނު ށްމަރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ   ) ރ(  

 ،ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަކުތަދާއްމާ ގެބުބާ މި ،ންތުގޮޅޭގު މާނުދި ސްޓިނޯ
 ،އްމެވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ވާނުއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމުކިވަ
ލުޠިބާ ،ސްވެށްކަތަރާފަ މެންކޮ ރެކުންތުރާފަދެ ނޭމެހި އިގަމުވުސްބައްއެ އެ
  .ވެއެނެދާވިރެކު

 ،މަނައްމެވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ވާއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމު ކިވަ  )ބ(  
ތުދައްމު ގެމުވުސްބައްއެ އެ ،ވީނުމެ އިގަތުލަޙާ ވާއިގަ) ކ (ގެދާއްމާ މި
،ލާނުކާމަނުދި އްހެޓިނޯ ރުތުއި އިގަޚުރީތާ ވާއިފަޅާއަޑަނކަ ށްމަކަ ނެވާމަހަ
  .ވެއެނެނާންއަ ށްކަމަމުނި ްނވުސްބައްއެ އެ

ގެއްމެވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ވާއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމުކިވަ  )ޅ(  
  .ވެއެނެވާނު ންގެވެރުތުއި ރެވުށްހަވަދު ރުހައަ ދެ ތުދައްމު

 ،އްމެވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ވާއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމުކިވަ  )ކ(  
،މަނަފިށްކޮއާ ށްތަގޮވާރުތުއި ރެވުށްހަވަދު ރުހައަ ދެ ތުދައްމު ލަމްޖު ގެފާޒީވަ
މެންތުރާފަދެ ތަވަނު ،މަނަފިށްކޮރުތުއި ތުދައްމު ގެމުވުސްބައްއެ އެ ތަވަނު
 ،މަނަވާހަދޭ ންކަފިށްކޮރުތުއި ތަވަނު ،ންކަފިށްކޮއާ ،ންތުގޮޓާއްހަބަ އްތަލުމަޢަ
ންނޫއްމެވުސްބައްއެ ވާއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމުކިވަ ކީމަވުސްބައްއެ އެ
  .ވެއެނެހޭޖެންލަބަ އިގަމުކަ

ކިވަ ތަވަނު ވާއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމު ކިވަ  )އ(  
،ކީދަޞަޤްމަ ގެއްމެވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ،ވާއިފަށްކޮޞައްޚާ ށްކަތަކައްސަމަ
ސްވެދުބައަ ންތިމަގެއިދައާ އިގަނތާ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ ،ކީއަޖާތީނަ ތަވަނު
ންރުހުމިދެ ތީމަންރުކު އިގައްތެގޮ މީއިދާ ،އްތެކައްސަމަ ހޭޖެންރަކު
ގެފާޒީވަ ވާނުއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމުކިވަ ކީމަވުސްބައްއެ އެ މަނަވާއިގަމުކަ
  .ވެއެނެހޭޖެންލަބަ އިގަމުކަ އްމެވުސްބައްއެ

ގެފާޒީވަ ވާއިފަށްކޮޞައްޚާ ށްކަތަކައްސަމަ ކިވަ  )ވ(  
އިލަނުކާމަނުދި އްހެޓިނޯ ސްވެއްއެ ،ންމުމުނި އްތެކައްސަމައެ ،ންވުސްބައްއެ



 
 
 
 

 .ވެއެނެނާންއަ ށްކަމަމުނި
 

އިގަމުކަ ތުދައްމު ތީގުވަ ޅޭގުންގެ އިގަފާޒީވަ ންތުގޮތީގުވަ   .14    )ންޝަބޭރޮޕް (ތުދައްމު ތީގުވަ
އިގަމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ އްތެދައްމު ންނޫގުދި ރެވުށްހަވަދުސްމަ 3
ސްވެްއއެ ންވުސްބައްއެ އެ ،އިގަތުދައްމުއެ ދިއަ. ވެއެނެދާ ޅިއެޑަނކަ
ލުޠިބާ ސްވެށްކަތަރާފަ މެންކޮ ރެކުންތުރާފަދެ ،އިލަނުކާމަނުދި އްހެޓިނޯ
  .ވެއެނެދާވިރެކު

   
އިގަތުލަޙާ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަ) ރ (ގެދާއްމާ މި )ހ(   .15    ންޔާބަ ފާޒީވަ

ހޭޖެންރަކުދާއަ އިގަފާޒީވައެ ،ސްވެންކުތަރާފަ މެންކޮ ދޭފާޒީވަ ،ވީނުމެ
ންކުމަޔުލި ،ށްކަފަޒައްވަމު މެންކޮ ،އްނެޔާބަ ފާޒީވަ ނޭމެހި އްތައްތަންކަ
    .ވެއެނެވާންދޭ

ދާންމުރަކުދާއަ ފާޒީވަ ،ރުއިށާފަ ންގަންހި ނުނޫޤާ މި  )ށ(  
ށާފަ ންރަކުލުމަޢަ ށްނަނޫޤާ މި ންޔާބަ ގެފާޒީވަ ގެންހުމީއެ ،ށްކަތަތްރާފަ
ންކުތަރާފަ މެންކޮ ދޭފާޒީވަ ،އިގަރޭތެ ގެހުވަދު ސްމަންތި ންގެށިފެ ންހުވަދު
ދޭފާޒީވަ ،ހުފަށްމަށުފެ ންރަކުލުމަޢަ ށްނަނޫޤާ މި ދިއަ. ވެއެނެވާންދޭ ސްވެ
ންހުވަދު ދޭ އްއެފާޒީަވއެ ،މަނަދޭ އްއެފާޒީވަ ށްކަހަމީ ސްވެއްއެ ންކުތަރާފަ
.ވެއެނެވާންރަކުލުވާހަ ންޔާބަ ގެފާޒީވަ އިގަރޭތެ ގެހުވަދު ސްމައްއެ ންގެށިފެ
ގެމުޤާމަ ތަވަނު މަނަޖެއްވެލުދަބަ ފާޒީވަ ގެއްފެޒައްވަމު ސްވެއްއެ ދިއަ
ންޔާބަ ފާޒީވަ ންތުގޮ ޅޭގުލާދަބަ އިއައެ މަނަޖެއްިބލި އްމެރުއެރިކު
  .ވެއެނެވާންރަކުއާ

ނޭމެހި ންޔާބަ ގެފާޒީވަ ،ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަދާއްމާ މި  )ނ(  
  .ވެއެނެވާންނަމަހި އްތައްތަންކަ ވިނިނަންއަ ،އިގަމުޔުލި
އިތާބަސްނި މީއުޤަ ،އިހާރެޑްއެ ،އިމާނަ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )1(   

  ؛ތްވަބާ ގެތުކައްސަމަ ރާކު
ޅޭއު ރުހާމި ،އިހާރެޑްއެ މީއިދާ ،އިމާނަ ގެފުޒައްވަމު  )2(  

އިޚާރީތާންފައު އިރާބަންނަ ޑުކާޓީޓިންޑެއިއަ  އިހާރެޑްއެ
    ؛ތްބަސްނި މީއުޤަ

     ؛ޚުރީތާ ށޭފެ ންވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ  )3(  
  ؛ތްގޮނެވޭރެކުބުސާހި ރަޖޫއު އިޑާނގަންމި ވޭދެ ރަޖޫއު  )4(  



 
 
 
 

    ؛އްތަތުދައްމު ޅާޑަނކަ ށްމަނުދި ރަޖޫއު  )5(  
ގެތުކައްސަމަ ހޭޖެންރަކުދާއަ އިގަފާޒީވަ އިމާނަ ގެފާޒީވަ  )6(  

  ؛ތްވަބާ
  ؛ންތަހޭޖެންރަކު ދާއަ ފާޒީވަ  )7(  
  ؛އްތަޑިގަ ހޭޖެންރަކު ތްކައްސަމަ ންތިމަގެއިދައާ  )8(  
  ؛ތްގޮބޭލި ޓީއްޗު  )9(  
ނެދާޅިއެޅުވަޔަފި ދުމެއާނާއޭ ންތުގޮޅޭގު ޤާލާޚްއަ ގެފުޒައްވަމު  )10(  

  .އްތަލުސޫއު
ންހުމީ ރާކުދާއަފާޒީވަ ،އިގަކުތަތުލަޙާ ވިނިނަންއަ  )ރ(  

  .ވެއެނެވާ ނާސްތިސްއި ންއިދާއްމާ މި
ތްކައްސަމަ ންތިމަ ގެއިދައާ އިގަރޭތެ ގެއްއެތާފުހަ  )1(  

ވާދުމަ ރެވުށްރައިޑިގަ 16 ލަމުޖު ރުވަންމި ހޭޖެންރަކު
  ؛ންހުމީ

ތަވަނު ،ށްކަތަދައްމު ރުކު ރެވުށްއަތާފުހަ ހަ ންގެޅިއެޑަނކަ  )2(  
އްތެކައްސަމަ ނެމޭނި ންގެޅިއެޑަނކަ އިގަރޭތެ ގެތާފުހަ ހަ
  .ންހުމީ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ ށްމަރުކު

އިފަށްކޮލުވާހަ ފާޒައްވަމު ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ންޔާބަ ގެފާޒީވަ  )ބ(  
މި ތަވަނު ވާއިފަވިވެސްބައްއެ ންހުބަގަނއަ އިގަދުމެދެ ގެތުރާފަދެ ،މަނަވާނު
އިކާތަދާއްމާ ނެހޭޖެންނެމެހި އިގައްމެވުސްބައްއެ އެ ންށުދަ ގެނުނޫޤާ

އްއެފާންމަ ހޭޖެންބެލި ށްކަފަޒައްވަމުއެ ންށުދަ ގެކުތަޠުރްޝަ
ށްކަފަޒައްވަމުއެ ޤުއްޙަ ގެމުރުކުޒުފީންތަ އްމެވުސްބައްއެ އެ ،އިކަޓަށްމަތުގަބިލި
ށްކަފަޒައްވަމު ންބުބަސަ ގެއްމެވުސްބައްއެ ދަފައެ ދިއަ. ވެއެވެންގެބިލި
އްނެގެބިލި ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ އްޤެއްޙަ ގެމުރުކުޒުފީންތަ ށްތަގޮބޭލި އްމެލުއްގެ
  .ވެއެވެނު

 ،އްނެޔާބަ ފާޒީަވ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި  )ޅ(  
ންނޫޑުބޮ ރެވުށްއަ ޔާފިރު -/1,000 ،މަނަވާނު އިފަށްކޮލުވާހަ ފާޒައްވަމު
  .ވެއެނެވޭރެކު ނާމަރިޖޫ ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ންކުދަދައަ
 

ންނަގު ތުދައްމު ނަންއޮމިދެ އްއެފާޒީވަ މީއިދާ )ހ(   .16    ފާޒީވަ މީއިދާ
ސްވަދު ށާފަ ކުފަޒައްވަމު ންރަކުދާއަ ތްކައްސަމަ ގެފާޒީވަ ،ނީށޭފެ



 
 
 
 

ސްވަދު ވޭރެކުކިވަ ތަވަނު ،ވާކިވަ ންއިފާޒީވައެ ދިއަ. ވެނެންގެއިނަމަހި
  .ވެއެނެނާންއޮ މިދެ ތުދައްމު ގެފާޒީވައެ ،ށްތަގޮނޭމެހި

ކުފަޒައްވަުމ ،ންގެވެމާދި އްމެކަ ންކުތައްތަންކަ ވިނިނަންއަ  )ށ(  
ނީޑުނކެދުމެ ތުދައްމު ރާކުދާއަފާޒީވަ ނާއޭ ،ންމުތުކުނިނު  ށްތަކައްސަމަ
  .  ވެއެނެވާނު ންގެއިލަބަ އިގަމުކަ

،ންށުދަ ގެއްނެނޫޤާ ސްވެންހެއެ ތަވަނު ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި  )1(  
އްއެޓީއްޗު ،ންށުދަ ގެމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ތަވަނު
  ؛ންރުހު ނަންހު މެކުނިނު ށްތަކައްސަމަ ންގެއިދަހޯ

 ،ސްވެމަނަށްތަގޮބޭލިނު ތަވަނު ށްތަގޮބޭލި ރަޖޫއުހުމަ  )2(  
 ،ންށުދަ ގެއްނެނޫޤާ ސްވެންހެއެ ތަވަނު ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި
ކުފަޒައްވަމު ،ންށުދަ ގެމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ތަވަނު
ގެމުޓުއްހެފެހި ށްކަތަދައްމުކިވަ ންތުކުނު ށްތަކައްސަމަ

  ؛ންރުހު ނަންހު މެކުނިނު ށްތަކައްސަމަ ،ންބުބަސަ
،އިލަބަށްމަކަ އިގަތުގޮމަހަނަ ނީވައިފަށްކޮކިވަ ންއިފާޒީވަ  )3(  

ންހެއެ ތަވަނު ،ންށުދަ ގެދާއްމާ ނަވަ 29 ގެނުނޫޤާ މި
ންދެންރަުކލުވާހަ ފާޒީވައެ ންލުއަ ،ންށުދަ ގެއްމެވުސްބައްއެ
  ؛ންރުހު މެކުނިނު ށްތަކައްސަމަ

ންތުރާފަ ދޭ ފާޒީވަ ،ންތުގޮ ގެމުރުކު ދުމަ ންފުޒައްވަމު  )4(  
މެކުނިނު ށްތަކައްސަމަ ންގެށްކޮކިވަ ންއިފާޒީވަ ންތުގޮތީގުވަ
އިގަތުގޮ ގެއްފެޒައްވަމު ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ހުފަށްމަރުހު
އިގަތުދައްމުއެ ،މަނަވާއިފަމެކުނު ށްއަފާޒީވަ ންލުއަ
  ؛ންރުހު ރިހުމެކުނިނު ށްތަކައްސަމަ

މެކުނިނު ށްތަކައްސަމަ ންގެވެސްބައްއެ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )5(  
  .ންރުހު ނަންހު

 
 ންވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ
 ށްތަރާފައްނެއަ ންތުރާފައްއެ
 ންރުކުލުދަބަ

ންތިމަ ގެތުގޮ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަ) ށ (ގެދާއްމާ މި )ހ(   .17   
،އިލަނު މާހުރު ގެއްފެޒައްވަމު ،އްމެވުސްބައްއެ ސްވެއްއެ ގެފާޒީވަ ،ވީނުމެ
ށްކަތަރާފަ ންެހއެ އިވަޔަފި ށްތަރާފަ ދޭބިލި ފާޒިވަ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ
  .ވެއެނެވާނު ންގެށްކޮލުދަބަ

ރާކު ންލުސޫއު ގެރީފާޔަވި ތަވަނު އްއެރިފާޔަވި  )ށ(  



 
 
 
 

 ،އްއެބަ ގެއްތެކައްސަމައެ ތަވަނު ގެރީފާޔަވިއެ ތަވަނު ،އްތެކައްސަމަ
ތަވަނު ،ންމުރުކުލުޤުނަ ތަވަނު ންމުރުކުދޫ ށްޔައްކު ތަވަނު ،ންމުލުކާއްވި
ކާތަކައްސަމައެ ތަވަނު ކާއަރިފާޔަވިއެ ،ންމުލުށްކޮދޫ ންކުތަގޮ ސްވެންހެއެ
ގެފާޒީވަ ގެންހުމީ ބިތިއިގަތުގޮ ގެންފުޒައްވަމު ތުގުވައެ ،ންތުގޮޅޭގު
ޔަދިންގެވެލުދަބަ އްތެކައްސަމައެ ތަވަނު އްއެރިފާޔަވިއެ ،އްތަންވުސްބައްއެ
ރާކުދާއަ ފާޒީވަ އިތާރާފަ ދޭ ފާޒީވަ ،ންތުގޮމި. ވެއެނެވާލުޤުނަ ،ށްތަރާފަ
އްއެރިފާޔަވިއެ ،އްތަބުޖިވާ އިކާތަޤުއްޙަ ވާންގެދިފެއު ދުމެދެ ކާތަރާފަ މެންކޮ
ށްކަތަތްރާފަ ބިތި އިގަފާޒީވަ އިތާރާފަ ޔަދިންގެވެލުދަބަ އްތެކައްސަމަ ތަވަނު
އިކާތަތްރާފަ ރާކުދާއަފާޒީވަ ،ންރިކު ގެމުވުލުދަބަ ދިއަ. ވެއެނެދާ ންގެވެލުދަބަ
މެންކޮ ވާއިފަގާނހި ދުމެދެތާރާފަ ރިކުލުދަބަ ތްކައްސަމަ ތަވަނު ރިފާޔަވި
ތަވަނު ރިފާޔަވި އިކާތަތްރާފަ ބިތި އިގަފާޒީވަ ނީވޭލެބެ ،ސްވެއްތެާލމަޢާމު
  . ވެށެމަކަ އްމެކަ ވާއިފަގާނހި ދުމެދެ ތާރާފަ ޔަދިންގެވެލުދަބަ ތްކައްސަމަ

އްތެކައްސަމަ ތަވަނު ،ްއއެބަ ންއިއެ ތަވަނު އްއެރިފާޔަވި  )ނ(  
ތަވަނު ،ންމުނުދި ށްޔައްކު ތަވަނު ،ންމުލުކާއްވި އްއެބަ ންއިއެ ތަވަނު
ތްކައްސަމަ ތަވަނު ރިފާޔަވި ،އިށާތަރާފަ ންދިފާޒީވަ ންރިކު ،ންމުރުކުލުޤުނަ
ންފުޒައްވަމު ،ށްތަރާފަ ލޭބެ އިގަމުކަ ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ ންމުވުލުޤުނަ
ނީނޭގު އިކަޓަށްމަނުބޭ ގެންހުމީއެ ،ތުދައްމު ންދިށްކޮތްކައްސަމަ
ެގންހުމީއެ އްމެޑުނކެދުމެ ސްވެއްއެ ދިއަ. ވެއެގަތުގޮ ގެއްތެދައްމުއްއެ
  .ވެއެނެވޭލެބެނު ށްކަމަކައިއަ ށްތަދައްމު ގެފާޒީވަ

ތަވަނު ދާންމުވެރެކު ވާޢުދަ ،ންގެޅިގުކާށަކު ސްވެއްއެ  )ރ(  
ގެއްތެރާފަ ވާއިފަސްއިއަ އްމެކުޙު ތަވަނު ،ވާއިފަވެތުބިސާ އްއެވާޢުދަ
ށްކަތަރާފަ ންހެއެ ،އިގަތުލަޙާ ވާއިގަ) ށ (ގެދާއްމާ މި ،އްއެމާންޒި
ސްވެށްއަމާންޒި ހޭޖެންލަފުއު ކުހަމީ ދަފައެ ދިއަ. ވެއެނެދާނު އްނެގެވެލުދަބަ
 .ވެއެނެނާންނާ އްމެކަނިއު ސްވެއްއެ
 

 ކިވަ ޅޭއެޑަނކަ
 އިގައްރެވަސްވަދު
 ފާޒީވަ ހޭޖެންރަކުދާއަ

ހޭޖެންރަކު ނިކައެ އިގައްރެވަސްވަދުކިވަ ގެރުހައަ  .18   
ޑިނކެނުދުމެ ،މަނައްފެޒައްވަމު ރާކުދާއަފާޒީވަ ،އިގައްތެކައްސަމަ
ުކރަވަސްވަދުއްއެ ސްވެގެއްރެހައަ މެންކޮ ރުހައަ ނަގި ރެވުށްރަހައައްއެ
ކިއެ ،ނާއޭ ،މަނަވާއިފަށްކޮ ތްމަދްޚި ކުފަޒައްވަމުއެ ށްކަތަރާފަ ކިވަ ދޭފާޒީވަ
ޭދ ފާޒީވައެ ،ށްދަަދއަ ަލމުޖު ގެކުަތސްވަދުިރކުތްމަދްޚިއެންތިމަރުހައަ



 
 
 
 

  .ވެއެނެވޭލެބެ އިގަމުކަ އްހެމީ ރިހުމިދެ އިގަފާޒީވަ ގެތުރާފަ
 

  ންރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ދިއަ ޤުލާޚްއަ ގެތުކައްސަމަ
 

 ޙީލާޞްއި ދުމެފާޒައްވަމު
 ންޅުއެޅުވަޔަފި

ޤީލާޚްއަ ގެތުކައްސަމަ ހޭޖެންވާބާތަ ންފުޒައްވަމު )ހ(  .19   
ގެކުތަޅުވަޔަފި ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަދާއްމާ މި ،މަނަވާނުބާތަ ށްކަތަޑުނގަންމި
ޅުވަޔަފި ޙީލާޞްިއ ވާންގެށީކައެ ނަންފެ ންޅައަ ދުމެކާފަޒައްވަމު އެ ންއިރެތެ
  .ވެއެވެންގެބިލި ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ރުބާ ގެމުޅުއެ

ގެ "ޅުވަޔަފި ޙީލާޞްއި" އިކަޓަށްމަނުބޭ ގެދާއްމާ މި  )ށ(  
  .ވެއެނެނޭމެހި އްތައްތަންކަ ވިނިނަންއަ އިގައިނަމާ

  ؛ންނުދިތްހަސޭނަ  ) 1     (
  ؛ންނުދި ރުޒާންއި ންމުޔުލި  )2(  
ންނޫގުދި ރެވުށްހަވަދު 14 ންތުކުނި ށްތަކައްސަމަ ގެފާޒީވަ  )3(  

  ؛ންވުޓުއްހު ށްކަތަދައްމު
  .ންރުކުލުދަބަ ށްކަމަގާމަށްދަ ރެވުށްމަގާމަ ރިހު  )4(  
ޤީލާޚްއަ ވާއިފަޅާއަ ދުމެކާފަޒައްވަމު ކިވަ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ނ(  

ޤީލާޚްއަ ގެތުކައްސަމަ ،އިކަޓަށްމަލުބެ ތޯއްޅެވަޔަފި ވާންގެށީކައެ ކީޅަވަޔަފި
ގެއްފެޒައްވަމުއެ ،އިރާވަންމި ވިނުބާތަ ކުފަޒައްވަމުއެ ށްޑަނގަންމި
އިގަމުޅުއެ ޅުވަޔަފިއެ ،އިޅާވަޔަފިޅިއެ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އިކާތަބުޖިވާ
ނުބުލި ންމުވުފުލާޚި ،ޑާނގަންމި ޤީލާޚްއަ ކުފަޒައްވަމު އެ ،އިތާގޮރިކުލުމަޢަ
ންމުޓައްހަބަ ންރިކު ޤުލާޚްއަ ގެތުކައްސަމަ ކުފަޒައްވަމުއެ ،އިމާލުއްގެ
  .ވެއެނެވާންރަކު ތްޔަޢާރި ށްޗައްމަ ގެތުގޮ ވާއިފަސްއިއަ

ންމުވުނުބާތަ ށްޑަނގަންމި ޤީލާޚްއަ ގެތުކައްސަމަ  )ރ(  
ށްކަފަޒައްވަމު ނުޅުއެ ޅުވަޔަފިއެ ށްމަކަ އްޅެވަޔަފި ވާނުންގެށީކައެ ކީޅަވަޔަފިޅިއެ
  .ވެއެނެދާޅިހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް ،ވާކުޝަ ގެމުކައެ ،މަނަޖެއްނިފެ
 

   ންޑުނކެ ންއިރަސާމު
 ރުވަންމި ވާދައްހު

އިގަޑީގަ ހޭޖެންރަކުދާއަ ފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު )ހ  ( .20   
ންޑުނކެ ންއިރަސާމު ގެނާއޭ ،ރުވަންމި ވާށްތަގުވަ ނަންކުނިނު ށްޔަފާޒީވަ
ންގެޅިުގ މާތުކުނިނު ށްއަފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު ،ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އިވަޔަފި
  .ވެއެނެވާނު ންގެށްކޮނާމަރިޖޫ ރުތުއި



 
 
 
 

 އްމެލުއްގެ ށްއަރިފާޔަވި ތަވަނު ށްލަދަމު ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ށ(  
ލާށްކޮދޫ ށްކޮނު ތަވަނު ،ންކުލަމަޢަ ރާކު ކުފަޒައްވަމު ރެހުގިނއެ ންކަނޭބޭލި
ލުދަބަ ވާންގެށީކައެ ށްމަލުއްގެ ނުބުިލ ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ންބުބަސަ ގެއްމެކަ
  .ވެއެޅަނާއްހެރަހު ދާއްމާ މި ންޅުއެޑަނކަ ށްމަނުދި
 

 ތިނެއްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ
 ންރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ
 ންރުކުނާމަ

ތަވަނު ންކަލުބިޤާ ގެތުކައްސަމަ ގެއްފެޒައްވަމު  )ހ(     .21   
ގެނާއޭ ސްވެހުފަށްމަޅުއެ ޅުވަޔަފި ށްމަރުކު ޅުގަނރަ ޑުނގަންމި ޤީލާޚްއަ
އިގަތުޮގ ޅުގަނރަ ންތަ ރާކުދާއަފާޒީވަ ނާއޭ ތަވަނު އިޤާލާޚްއަ ގެތުކައްސަމަ
ވާންގެށީކައެ ގެމުކަރާކުނު ދާއަ މާންޒި ގެނާއޭ ވާއިފަޅިގު މާގުންހި

ގެނާއޭ ،ކުފަޒައްވަމު ދާންމުރަކުދާއަ ފާޒީވަ ،ވީނުމެ ންގެއިލަކާބަބަސަ
  .ވެއެނެވާނު ންގެށްކޮކިވަ ންއިފާޒީވަ

ކުފަޒައްވަމު ށްޑަނގަންމި ޤީލާޚްއަ ގެތުކައްސަމަ  )ށ(  
ކިވަ ންއިފާޒީވަ ގެނާއޭ ކުފަޒައްވަމު ތަވަނު ،އިގަމުލުބެ ށްމަކަވާނުބާތަ
އްކެތަބުބަސަ ވާންގެށީކައެ ،އީއެ ،އްތައްތަންކަ ވާއެ އިގަރީތި ،އިގަމުރުކު
  .ވެއެނެވޭލެބެނު އްއެގަމުކަ

ޢީމާތިޖްއި ،ތްބަސްނި މީއުޤަ ،ލަކު ،ލުސްނަ ގެފުޒައްވަމު  )1(  
،އްތަލުޔާޚި ޅޭގުންގެ ންތުގޮސީޔާސި ،ންދީ ،ތްބަސްނި
،ތްބަސްނި ގެނީވެއިކަ ،ސުންޖި ،ޓީޕާ ސީޔާސި ވާތްބަސްނި
އިގަނާއޭ ތަވަނު ،އްތަމާންޒި ހޭޖެންލަފުއު ންތުގޮ ލީއިޢާ
  ؛އްއެފަސި ދޭޅެކުނު ރިހު

  ؛އްބެބަސަ  ވާއިފަޅިގު  މާނުއިވެލިބަ ތަވަނު ންނުއިވެލިބަ  )2(  
ގެއްޤެއްޙަ ދޭބިލި ށްކަފަޒައްވަމު ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި  )3(  

  ؛ންރުކު ނާއޭ ންނުބޭ
 ،ންބުބަސަ ގެއްއެކައްނިހާ ނުބުލި ތަވަނު ންމުވުލިބަ  )4(  

މެކުނުނު ށްތަކައްސަމަ ކުކަތަސްވަދު ކިވަ ،ންތުގޮތީގުވަ
  ؛ންރުހު

ކީލައުޙަމާ ހޭޖެންޅެއު މާތި ންރަކު ތްކައްސަމަ  )5(  
އްމެލުއްގެ ރިތެކާއްރަނު ންތުގޮދާސީނު އިނާންތުގޮދާސީ
އްލެއުޙަމާ ނެދާބިލި ށްއަނަރާފު ތަވަނު ،ށްތަޙައްޞި ގެމާތި
 ،ންގެވިރެކު ލުބޫގަ އިގަތުގޮ ވާންގެށީކައެ ،ށްމަކަ



 
 
 
 

ގެއްޤެއްޙަ ދޭބިލި ށްކަފަޒައްވަމުއެ ށްމަވުރުދު ންލުއުޙަމާއެ
  ؛ންޅުއު ންރަކު ތަވަނު ންރުކު ނާއޭ ންނުބޭ

ށްކަރަބަންމެ ގެއްއެޔާއްޢިމްޖަ ގެންހުމީ ރާކުތްކައްސަމަ  )6(  
ރާކު ންކުއަޔާއްޢިމްޖަ ދަފައެ ތަވަނު ،ންވުކުފަޒައްވަމު
  ؛ންވުރިވެއިބަ ނާއޭ އިގައްތެކާރަޙަ ރާކުދައްހު ނުނޫޤާ

ޖެއްވެފުލާޚި ދާއިވާގަ ތަވަނު އިނާނޫޤާ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )7(  
،ންޅުހެށަހު އްއެވާކުޝަ ކުފަޒައްވަމު ،ށްކޮތުމަހުތު ށްމަކަ
އިގައްއެލަސައްމަ ވާއިފަނިމެހި އްއެވާކުޝަ ދަފައެ ތަވަނު
  .ންވުރިވެއިބަ ންކުތަޔައްސިއިހަ ސްވެއްއެ

 
   ންރިކު ގެމުރުކުކިވަ
 ންނުދި ސްޓިނޯ

އިގަކުތަތުލަޙާ ވާއިގަދާއްމާ ނަވަ 23 ގެނުނޫޤާ މި  )ހ(     .22   
ދޭފާޒީވަ އްމެވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ވާނުއިފަޅިއެޑަނކަ އްތެދައްމު ކިވަ ވީނުމެ
އިގަރީތި ށްމަަކނެހޭޖެންދޭ ސްޓިނޯ ންގެވެދުމަ މެންއެ ނީވޭރެކުލުޠިބާ ށްތަރާފަ
  .ވެއެގަހުފަށްމަނުދި ސްޓިނޯ ވާއެ އިފަށްކޮންޔާބަ

ރެވުށްރަހައައްއެ ދިއަ ންނޫރުކު ރެވުށްހަވަދު ސްމަ ހަ  )1(  
ވާއިފަޓާއްހަބަ އިގަފާޒީވަ ށްކަތަދައްމު ންނޫގުދި
  .؛ސްޓިނޯ ގެތާފުހަދެ ށްކަފަޒައްވަމު

ރެވު ށްރަހައަ ސްފަ ދިއަ ންނޫރުކު ރެވުށްރަހައައްއެ  )2(  
ވާއިފަޓާއްހަބަ އިގަފާޒީވަ ށްކަތަދައްމު ންނޫގުދި
  ؛ސްޓިނޯ ގެހުވަދު ސްމައްއެ ށްކަފަޒައްވަމު

ވާއިފަޓާއްހަބަ އިގަފާޒީވަ ހުވަދު ަނގި ރެވުށްރަހައަސްފަ  )3(  
  .ސްޓިނޯ ގެހުވަދު ސްމަދެ ށްކަފަޒައްވަމު

ގެއްއެޓީއްޗު ދޭބިލި ށްކަފަޒައްވަމު ންށުދަ ގެބުބާ މި  )ށ(  
ކުއެތާދައްމު ގެޓީއްޗު އެ ،އިގައްޅެވަޑިނދަ ދާންމުރަކު ކުފަޒައްވަމު ،ންނުބޭ
ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި ށްތަގޮނޭގު ތުދައްމު ގެސްޓިނޯ
  .ވެއެނެވާނު ންގެދީ އްހެޓިނޯ

ވާއިފަށްޮކންޔާބަ ށްމަނުދި ސްޓިނޯ އިގަދާއްމާ މި  )ނ(  
އިތާރާފަ ދޭ ފާޒީވަ ،އިގަމުނުދި ސްޓިނޯ ށްކަތަދައްމު ރުތުއި ރެވުށްތަދައްމު
ގެއްތެދައްމުކިވަ ތަވަނު ،ށްކަމަވުސްބައްއެ ވޭވެ ދުމެދެ ތާރާފަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ
ވާންގެބިލި ށްކަފަޒައްވަމު ންތުގޮޅޭގު މާނުދި ހޭެޖންދޭ ސްޓިނޯ ންރިކު



 
 
 
 

  .ވެއެޅަނާ އްހެރަހު ދާއްމާ މި ،ށްކަމަލުށްކޮދޫ ނާއޭ ކުރައިއެ އްޤެއްޙަ
  .ވެނެންމުޔުލި ނީވާންދޭ ސްޓިނޯ ވޭދެ ންށުދަ ގެދާއްމާ މި) ރ    (

   
 އިލަނުކާމަނުދި އްހެޓިނޯ
 ންރުކުކިވަ

އްތެރާފަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ ،އިލަނުކާމަނުދި އްހެޓިނޯ  )ހ(     .23   
ންގެށީކައެ ޤުލާޚްއަ ގެތުކައްސަމަ ގެނާއޭ ،ނީވޭރެކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ގެނާއޭ
ށްކަތަމަހަ ވާންގެށީކައެ ،ކީމަޓުއްހެބެ ށްރަތުއި އިގަފާޒީވަ ނާއޭ ،ކުއެމާވުނު
  .ވެއެގަކުތަތުލަޙާ ނަންފެނު ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ށްމަކައްމެކަ ނެވޭރެކު ،ރުއިލާބަ

ފާޒީވަ ންތިމަގެތުގޮވާއިފަނެބު އިގަ )ހ (ގެދާއްމާ މި)  ށ      (
ނީލޭބެ ށްމަކަވާނު ންގެށީކައެ ޤުލާޚްއަ ގެތުކަްއސަމަ ގެއްތެރާފަ ރާކުދާއަ
  .ވެއެގަކުތަތުލަޙާ ވިނިނަންއަ

ތަވަނު ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ންމުޓުއްހެބެ ށްރަތުއި އިގަފާޒީވަ) 1(
  ؛ންނުފެ ށްމަކަނެދާބިލި އްކެތަންލުއްގެ ށްނަތަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ

  .ންވުއިފަވެ އްތެނާޔާޚި) 2(
 ،ނީދެށްކޮނަމާ "ންރުކުކިވަ އިލަނުކާމަނުދި އްހެޓިނޯ"  )ނ(  

ންތިމަ ގެތުގޮ ވާއިގަމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ތަވަނު ،ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަނުނޫޤާ
ތަވަނު ،އިލަނު ކާމަނުދި ސްޓިނޯ ހޭޖެންދޭ ށްކަފަޒައްވަމު ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ
 ،ހުފަށްމަނުދި ސްޓިނޯ ށްކަތަދައްމު ރުކު ރެވުށްތަދައްމު ހޭޖެންދޭ ސްޓިނޯ އެ
  .ވެމެރުކުލުޠިބާ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ްނވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ
 

ށްކަމަމުނި އްމެވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ  )ހ(     .24    ންޔުލި ގެމުކަރިކުދާއަ ފާޒީވަ
ސްމަ 6 ންގެށިފެ ންޚުރީތާ ގާންއަ ށްފަޒައްވަމު ންކައެ ،ހުފަށްމައުނަގެ
ށްކަތައްތަންކަ ވިނިނަންއަ ،މަނަ ޖެއްދިއެ ކުފަޒައްވަމު  އެ އިގަރޭތެ ގެހުވަދު
ފާޒީވަ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އްމެޔުލި ގެތުގޮރިކުދާއަ ފާޒީވަ ށްކޮތްރާޝާއި
  .ވެއެނެވާންރަކުދޫ  ށްތަރާފަ ރިކުދާއަ

  ؛ސްރެޑްއެ އިމާނަ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )1(  
  ؛ތްވަބާ ގެތުކައްސަމަ ރާކު ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )2(  
ރިހުމިދެ ކުފަޒައްވަމުއެ އިގަފާޒީވަ ތިނެއްމެޑުނކެދުމެ  )3(  

   ؛ތުދައްމު
  ؛ންތަ ރިކުދާއަ ފާޒިވަ  )4(  
ންމުރަކުދާއަ ކުފަޒައްަވމުއެ ންރިކު ގެމުވުކިވަ ންއިފާޒީވަ  )5(  

  ؛ފާޒީވަ އިއަ



 
 
 
 

ށްކަފަޒައްވަމު އެ ،ށްޔަމަހަ ޚާރީތާ ވިކިވަ ންއިފާޒީވަ  )6(  
  .އްތަތްޔަނާޢި ލީމާ ންހެނިހެއެ އިއާރަސާމު ޔަދިންމުބެލި

ކުފަޒައްވަމުއެ ،ވީނުމެ އިގައްދެނހި ޖެއްދިއެ ކުފަޒައްވަމު  )ށ(  
ދުމެތާގޮ ރިކުދާއަ ފާޒީވަ ނާއޭ ތަވަނު ،ބުބަސަ ވިމާދި ންވާކިވަ ންއިފާޒީވަ
ންގެއިނަމަހި ،އިގަމުޔުލި ގެތުގޮ ރިކުދާއަ ފާޒިވަ ،ތްގޮކޭދެ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ
  .ވެއެނެވާނު
 

 އިގަލުދަބަ ގެމުނުދިސްޓިނޯ
 ންނުދި ސާއިފަ

ގެމުނުދި ސްޓިނޯ ހޭޖެންދޭ ންތުގޮ ގެމުރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ   .25   
ތުދައްމު ގެސްޓިނޯއެ ންގެށިފެ ންހުވަދު ށޭފެ ތުދައްމު ގެސްޓިނޯއެ ،އިގަލުދަބަ
ންހެނިހެއެ އިއާރަސާމު ޭހޖެންދޭބިލި ށްކަފަޒައްވަމުއެ ،ށްއަމަހަ ހާވަދުމޭނި
ނާއޭ ،ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ހުފަށްމަނުދި ށްއަނާއޭ ށްއަމަހަ ،އްތަތްޔަނާޢި
  .ވެއެނެދާވިރެކުކިވަ ންއިފާޒީވަ
 

ގެފާޒީވަ ތަވަނު ނާނޫޤާމި ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ހ(     .26    ންލުށްކޮދޫ ފާޒީވަ
ންތުރާފަ ރާކުދާއަފާޒީވަ މަނަރާކުލުމަޢަ ށްފަލާޚި ންގެޅިއެޑަނކަ މާވުސްބައްއެ
ދޭ ންތުޮގމި. ވެއެނެވާންދޭ ތުޞަރުފު ގެމުޅުހެށަހު ންކައެ ށްތަރާފަ ންދިފާޒީވަ
އިގަތުދައްމު ވާއިފަދީ ށްމަރުކުޅުގަނރަ ންކަންކަ ދަފައެ އިގަސްޓިނޯ
،މަނަފިށްކޮނު ޅުގަނރަ ށްތަގޮއްއެ މާވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ންކަންކަ ވާއިފަދިއެ
ސްޓިނޯ ހޭޖެންދޭ ންމުވުކިވަ ންއިާފޒީވަ އިގަމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ
  .ވެއެވެންގެބިލި ށްތަރާފަ ރާކުދާއަފާޒީވަ ތުޞަރުފު ގެމުވުކިވަ ،ހުފަށްމަނުދި

ގެފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު ،ންށުދަ ގެ) ހ (ގެދާއްމާ މި  )ށ(  
ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ތިނެއްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ ،މަނަފިށްކޮލުޠިބާ ްނވުސްބައްއެ
 .ވެއެނެވޭލެބެ އިގަމުކަ ރީކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމުއެ
 

 ބުބަސަ ރިކުކިވަ ންއިފާޒީވަ
 ންނުދިށްކޮތުބިސާ

ކުފަޒައްވަމުއެ ،ންގެޅިގު މާރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު .27   
ރިކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ނާއޭ ،އިގައްއެވާޢުދަ ތަވަނު އްއެވާކުޝަ ޅާހަށަހު

ގެނުނޫޤާ މި ،ކީމަނުދިށްކޮތުބިސާ ންކައްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ ކީބަބަސަ
ންހެނިހެއެ ،އިވަޔަފި ތުލަޙާ ވާއިފަށްކޮ ންޔާބަ އިގަދާއްމާ ނަވަ 29
ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމުއެ. ވެކެއެމާންޒި ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ އިގަކުތަތުލަޙާ
ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ އިގަމުކަ އްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ ،ކީބަބަސަ ރިކުކިވަ

ވާންގެށީކައެ ރީކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ނާއޭ ،މަނަޖެއްވިދެނު ށްކޮތުބިސާ



 
 
 
 

  .ވެއެނެވޭލެބެ އިގަމުކަ ތިނެއްބެބަސަ
 

 ންގެދިވި މާރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ
 ންލުފުއު ވާކުޝަ

ކާމަނުދި ސްޓިނޯ ތަވަނު ހުފަށްމަނުދި ސްޓިނޯ  )ހ(     .28   
ނާއޭ ންއިފާޒީވައެ ،މަނަފިށްކޮކިވަ ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު ،ސްވެމަނައިލަނު
ށްައހާމީ ރިކުދާއަ ފާޒީވަ އިގަމުކަ ތިނެއްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ ރީކުކިވަ
ގެހުވަދު ސްމަންތި ންގެށިފެ ންޚުރީތާ ރިކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ،މަނަވޭރެކުލުބޫގަ
ށްއަނާއޭ ޤުއްޙަ ގެމުޅުހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް ،ވާކުޝަ ގެމުކައެ އިގަރޭތެ
ންގެށިފެ ންޚުރީތާ ނުބުލި ސްޓިނޯ ށްއަހާމީ ރިކުދާއަ ފާޒީވަ. ވެއެވެންގެބިލި
  .ވެއެޅަނާ އްހެރަހު ދާއްމާމި ށްކަމަޅުހެށަހު ލަސައްމަ ށްލަނައުބިއިރަޓް

ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު އިގަތުދައްމު ތީގުވަ ގެފާޒީވަ  )ށ(  
ންތުގޮ ގެފާޒީވައެ ،ހާމީ ރާކުދާއަ އްއެފާޒީވަ އެ ތަވަނު ،ންމުރުކުކިވަ
ންއިފާޒީވަ ،ންމުއުއަސްވަދު ހޭޖެންރަކު ޅިކުސްމު ތަވަނު ހޭޖެންދޭ ފާޢުތިސްއި
ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި ،ވާކުޝަ ގެމުކައެ ،މަނަފިށްކޮކިވަ
  .ވެއެވެނު އްނެގެބިލި ށްކަފަޒައްވަމުއެ އްޤެއްޙަ ގެމުރުކު
 

 ތިނެއްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ
 ންމުރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ
 ނީނޫޤާ ދޭބިލި ށްފަޒައްވަމު
 ލުއްޙަ

 ،ނީވައިފަށްކޮކިވަ ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު  )ހ(      .29   
 ،އިގައްދެނހިޖެއްނިފެ ށްލަނައުބިއިރަޓް ށްމަކަތިނެ އްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ
ށްމަރުކު އްކެތައްތަންކަ ތަވަނު އްމެކަ ންއިރެތެ ގެކުތައްތަންކަ ވާއިގަރީތި
  .ވެއެނެވާންރެނެ ރުމުއަ ންލުނައުބިއިރަޓް

ންލުއަ އިގަފާޒީވަ ޔަދިންމުރަކުދާއަ ންރިކު ކުފަޒައްވަމުއެ  )1(  
ންއިފާޒީވަ އިގައްލެޙާ ސްވެއްއެ ކީއަނާއޭ އިށާމަޓުއްހެބެ
   ؛ންރުކުރުމުއަ ށްމަލުބެނު އިގަމުކައްހެީމ ވާއިފަވެކިވަ

ންރިކު ގެމުރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު  )2(  
ތަވަނު ،އިގައްއެފާޒީވަ ގެތުވަބާ ޔަދިންމުރަކުދާއަ
ށްމަޓުއްހެބެ އިގައްއެފާޒީވަ ންހެއެ ވާންގެށީކައެ
ތަވަނު ވާންގެވެންޔާބަ އިގަރުމުއައެ ދިއަ ،ންރުކުރުމުއަ
ވޭވެސްބައްއެ ދުމެދެ ކާފަޒައްވަމު އިތާރާފަ ދޭފާޒީވަ

،އިށާމަރުކު ލުމަޢަ ށްތަގޮއްއެ ކާކަތަދާއްމާ އިކާކަތަޠުރްޝަ
ށްމަވުލުވާޙަ އާފާޒީވައެ ންގެށިފެ ންކުޚަރީާތ ކިވަ
  ؛ންރުކުރުމުއަ



 
 
 
 

ށްމަނުދިލުދަބަ ،ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) ރ (ގެދާއްމާ މި  )3(  
  .ންރުކުރުމުއަ

ނީވާންލަބަ މަތަރަފު ،އިގަމުރުނެ އްރެމުއަ ންލުނައުބިއިރަޓް  )ށ(  
ތަވަނު. ވެށެމަޓުއްހެބެ ންލުއަ އިގަފާޒީވަ ރިހު ރުއިރިކުކިވަ ކުފަޒައްވަމުއެ
އިގައްއެފާޒީވަ ވާންގެށީކައެ އާނާއޭ ސްވެންނޫއެ ތަވަނު ،ޅޭގުއާފާޒީވައެ
 ،އިށާކަތަތުލަޙާ ނުވުރެކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ،އިގަމުލުބެ ންއިދަފަމި. ވެށެމަޓުއްހެބެ
ގެއްލެމަޢަ ރިކު ކުފަޒައްވަމު ވީމާދި ންރަކުކިވަ ންއިފާޒީވަ

ތްޔަޢާރި ށްރަވަންމި ވާރިވެއިބަ ނާއޭ އިގަމުކައެ މަނަވާށްމަކަންބުބަސަ
  .ވެއެނެވާންރަކު

ސްވެގެނާއޭ ،ނީހުޖެ ންރަކުިކވަ ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު  )ނ(  
ށްކަރަވަ ސްވެމެންކޮ ތަވަނު ށްމަކަތްއޮއްއެސާއްހި ގެއްރެވަންމި ސްވެމެންކޮ
 ،މަނަޖެއްނިފެ ށްލަނައުބިއިރަޓް ،ށްމަކަންބުބަސަ ގެއްމެކަ ންދިށްކޮހިފަ ނާއޭ
 ،އިގަރޭތެ ގެރުމުއަ ރާކުށްމަނުދި ރާބުނއަ ފާޒީވަ ށްކަފަޒައްވަމުއެ
ސްވެއްތެބާޤޫޢު ގެއްރެވަންމި ސްވެމެންކޮ ހޭޖެންލަފުއު ކުފަޒައްވަމުއެ
  .ވެއެނެދާނިމެހި

 ،އިގަމުރުނެ ންލުނައުބިއިަރޓް އްރެމުއަ ގެމުނުދިލުދަބަ  )ރ(  
ށްމަކަރިވެލުދުޢަ ދިއަ ށްމަކަވާންގެށީކައެ ނީޅާއަޑަނކަ ރުވަންމި ހޭޖެންދޭލުދަބަ
 ،އިގަމުޅުއެޑަނކަ ދުދައަ ންއިދަފަމި. ވެށެކަދަދައަ ނަންފެ ށްލަނައުބިއިރަޓް
ށްކަފަޒައްވަމުއެ ންތުގޮރިކުލުމަޢަ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ އިގަމުރުކުކިވަ ންއިފާީޒވަ

ވިމާދި ށްމަރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމުއެ ،އިށާމަލުއްގެ ނުބުލި ންތުގޮދާސީ
ވާރިވެއިބަ ނައޭ އިގަމުކައެ މަނަވާށްމަކަންބުބަސަ ގެއްލެމަޢަ ރިކުކުފަޒައްވަމު
ނާއޭ ،އިގަމުނުދި ލުދަބަ ށްފަޒައްވަމު. ވެއެނެވާންރަކު ތްޔަޢާރި ށްރަވަންމި
ވާއިގަ) ނ (ގެދާއްމާ ނަވަ 23 ގެނުނޫޤާ މި ރީކުކިވަ ންއިފާޒީވަ
އިކަޓަށްމަކައެ ،މަނަވާއިގަމުކަ ށްކޮނާބި ށްކަމަކަ ންއިރެތެ ގެކުތައްތަްނކަ
ންލުނައުބިއިރަޓް ށްމަނުދި ސާއިފަ ގެއްދެދައަ ރުތުއި ށްކަފަޒައްވަމުއެ
 .ވެއެނެދާވިރެކުރުމުއަ
 

ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ތީއޮއިފަވެނާބި ންވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ   .30    ންވުރުމަ ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ
ންގެށިފެންހުވަދު ވިޔާނި ނާއޭ ،މަނަވާއިގަމުކަ ށްޗައްމަ ގެތުޔައްސިއިހަ ދީރުފަ
ންށުދަ ގެ) ހ (ގެދާއްމާ ނަވަ 22 ގެނުނޫޤާ މި ،އިގަރޭތެ ގެހުވަދު ސްމައްއެ



 
 
 
 

ސްވަދު ސްމައްއެ އެ ،މަނަވާނު އިފަސްނެގެ ށްކަމަމުނި ންވުސްބައްއެ
  .ވެއެނެވާލުޠިބާ ންވުސްބައްއެ އެ ،ންމުވުމަހަ
 

ދޭފާޒީވަ ތަވަނު މަނަޖެއްވެ ޓުރޫގުނބަ ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ )ހ(   .31  ންވުޓުރޫގުނބަ ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ
ންގެށިފެ ންހުވަދުއެ ،މަނަފިއިލަޓާއްހު ތްކައްސަމަ ތަވަނު ރިފާޔަވި ގެތުރާފަ
ގެދާއްމާ ނަވަ 22 ގެނުނޫޤާ މި ،އިގަރޭތެ ގެހުވަދު ސްމައްއެ
ށްކަމަމުނި ންވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) ހ(
ންވުސްބައްއެ ގެފާޒީވައެ ،ންމުވުމަހަ ސްވަދުސްމައްއެ އެ ،މަނަވާނުއިފަސްނެގެ
 .ވެއެނެވާލުޠިބާ

ތްކައްސަމަ ގެތުރާފައެ ،ސްޔަވިޓުރޫގުނަބ ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ށ(  
ށްކަތަރާފަ ންހެއެ ތްކައްސަމައެ ތަވަނު ،މަނަނަންގެނު ށްކަމަޓުއްހު
އްލެޠިބާ ންވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ންށުދަ ގެދާއްމާ މި ،މަނަވާއިފަށްކޮލުދަބަ
  .ވެއެެނވާނު

ގެތުރާފައެ ތަވަނު ،ންމުވުޓުރޫގުނބަ ،ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ނ(  
ރާކުލުސީމްތަ ންހުމީއެ ތަވަނު ންފުޒައްވަމު ،ންމުލުޓާއްހު ތްކައްސަމަ
ށްއަސާއިފަ ންހެނިހެއެ އިއާރަސާުމ ވާންބެލި ށްނަންފުޒައްވަމުއެ ،ންކުތަރާފަ
ގެރުކާރުސަ ހޭޖެންރަކުދާއަ ނިރަދަ ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ ،މަނަފިށްކޮ ވާޢުދަ ދިއެ
ވާންބެލި ށްކަތަތްރާފަ ހާރިހު ންހެއެ އިށާކައަރާއިދާއެ ،މަނަވާ އްއެރާއިދާ
ވާއެއިގަރީތި ،ނީވާންދޭ ންކަސްއި ށްޑަބޮ ރެވުށްމަނުދިއިދަހޯ ސާިއފަ
  .ވެށެމަނުދިއިދަހޯ ސާއިފަ ށްނަންފުޒައްވަމު ށްތަބަސްނި

ންރިކު ގެމުލުޓާއްހު ރިފާޔަވި ތަވަނު ންމުވުޓުރޫގުނބަ  )1(  
ށްނަންފުޒައްވަމު އިގަރޭތެ ގެތާފުހަ 27 ޔަދިއިގަނހި
 ،ންޝަމިކޮ ،ސާއިފަ ގެޑީގަރުތުއި ،ރަސާމު ،ވާންބެލި

  ؛އްތަދާއިފަ ލީމާ ންހެނިހެއެ ދިއަ ،ޖްޗާސްވިރސަ
ންރިކު ގެމުލުޓާއްހު ތްކައްސަމަ ތަަވނު ގެމުވުޓުރޫގުނބަ  )2(  

ވާންބެލި ޓީއްޗު ،އިގަރޭތެ ގެހުވަދުރުހައަ ދެ ޔަދިއިގަނހި
ގާނަނުޓީއްޗު ،މަނަވާއިފަށްކޮ ތްކައްސަމަ އިގަކުތަސްވަދު
  ؛ސާއިފަ ވާންބެލި އިގަލުދަބަ ގެއޭ ންމުރުކު ތްކައްސަމަ

ންރިކު ގެމުލުޓާއްހު ތްކައްސަމަ ތަވަނު ގެމުވުޓުރޫގުނބަ  )3(  
ންއިރަސާމު ،އިގަރޭތެ ގެހުވަދުސްމަ 12 ޔަދިއިގަނހި



 
 
 
 

 ،މަނަރިހު މެކުނިނު ށްތަކައްސަމަ ށްތަގޮޑޭނކެނު
  ؛ސާއިފަ ވާންބެލި ށްކަތަސްވަދުއެ

ންބުބަސަ ގެމުރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ތިނެއްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ  )4(  
ންއިފާޒީވަ އިއާސާއިފަ ގެލުދަބައެ ،މަނަވާއިފަހިޖެ ންދޭލުދަބަ
މަނަތްއޮ ންދޭ އްއެސާއިފަ ސްވެއްއެ ،ރުއިރާކުކިވަ
 .ސާއިފައެ

 
  

  ޑިގަ ރާކުތްކައްސަމަ
 

 އިގަރޭތެ ގެއްއެތާފުހަ
 ންގެވެނަގި މެންއެ ށްކޮމުންޢާ
 އްތަޑިގަ ވޭރެކުތްކައްސަމަ

48 ންގެވެނަގިމެންއެ އިގަރޭތެ ގެއްއެތާފުހަ )ހ( .32   

ތްކައްސަމަ ވާއްލަ ކުފަޒައްވަމު ސްވެއްއެ ށްރަތުއި ރެވުށްރައިޑިގަ
އިގަނުނޫޤާ މި ،އިގަރޭތެ ގެލުޞޫއު މި .ވެއެނެވާނު ންގެއިވަރުކު
އްމެވުރުކު ތްކައްސަމަ އިގަޑީގަރުތުއި ންތިމަގެތުގޮ ވާއިަފށްކޮންޔާބަ
  .ވެއެނެމެހިނު

ވާއިފަހިޖެމަހަ ންތިމަގެއިދައާ ށްމަރުކުމުރާއަ ކުފަޒައްވަމު  )ށ(  
ށްމަރުކުމުރާއަ ،އިގައްހެވަދު ވާއިފަވެސްބައްއެ ންތުރާފަދެ ތަވަނު އިގައްހެވަދު
ވާއްލަކުފަޒައްވަމު ސްވެއްއެ ،ދީނުއްތެދައްމު ގެރުއިޑިގަ 24 ންގެދިވިދިވި
ންގެއިވަރުކު ތްކައްސަމަ ށްކަތަދައްމުގުދި ރެވުށްހަވަދު 6 ންގެދިވިދިވި
 .ވެއެނެވާނު

އިގަކުތަދުނޅައު ޓުސްރިޓޫ ،އިކާތަޓުސޯރި ޓްސްރިޓޫ) ނ(
ޅޭނޫރިދި ންހުމީ ދިއަ ންހުމީ ތަވަނު އްހެީމ ރާކުތްކައްސަމަ

އްހެމީ ރާކުތްކައްސަމަ އިގަށުރަށްރަ ރާކުއްތަތްކައްސަމަ އީނާސި
 ގެފާޒީވަ ވޭވެ ދުމެދެ ތާރާފަދޭ ފާޒީވަ އިނާންހުމީ ތަވަނު
6 ންގެދިވިދިވި ންތީމަގެއްތެގޮ ވާއިފަޅާއަޑަނކަ ،އިގަމުވުސްބައްއެ
ންގެދިވިދިވި ،ހުފަށްމަރުކު ތްކައްސަމަ ށްކަތަދައްމުގުދި ރެވުށްހަވަދު
6 މެންކޮ ރާކުތްކައްސަމަ ށްކަތަދައްމުގުދި ރެވުށްހަވަދު 6
ށްކޮއްއެ އްތަސްވަދު ްށމަރުކުމްރާއަ ންގުމަ ގެހުވަދު 1 ށްކަހަވަދު
  .ވެއެޅަނާ އްހެރަހު) ށ (ގެދާއްމާ މި ށްމަގުނެ
އިގަކުތަދުނޅައު ޓުސްރިޓޫ ،އިކާތަޓުސޯރި ޓްސްރިޓޫ) ރ(
ޅޭޫނރިދި ންހުމީ ދިއަ ންހުމީ ތަވަނު އްހެމީ ރާކު ތްކައްސަމަ



 
 
 
 

،ކުހަމީ ރާކުތްކައްސަމަ އިގަށުރަށްރަ ރާކުއްތަތްކައްސަމަ އީނާސި
ންތިމަގެތުގޮ ވާއިފަވެސްބައްއެ އިގަނުޔާބަ ފާޒީވަ ންހުމީ ތަވަނު
ާދއްމާމި ށްކަމަވުރުކުތްކައްސަމަ ރުއިޑިގަ 2 ރުތުއި ކުލަވާދު
ވާއިގަދާއްމާ ނަވަ 37 ގެނުނޫޤާމި ސްވެމަނަ. ވެއެޅަނާއްހެރަހު
ސާއިފަ ގެޑީގަރުތުއި ށްކަތަޑިގަ ވާރުތުއި ންތުގޮމި ،ންތިމަގެތުގޮ
  .ވެއެނެވާންދޭ

 
 މެންއެ ށްކޮމުންޢާ ކުލަވާދު
 ވޭރެކުތްކައްސަމަ ންގެވެނަގި
 ންޅުއެޑަނކަ އްތަޑިގަ

ނެވޭރެކު ތްކައްސަމަ ންއިނަގި މެންއެ ކުލަވާދު ށްކޮމުންޢާ   .33   
ށްރަޓަސްނިމި ރުޔާތިޚްއި ގެމުދުހެ އްދެއިވާގަ ޅާއަޑަނކަ އްތަޑިގަ
  .ވެއެވެންގެބިލި

     
ވާއިގަބުބާމި އްތަތްރާފަ ވާއިފަވިރެކު ންޔާބަ އިގަރީތި) ހ(   .34   ންފުޒައްވަމު ވާނާސްތިސްއި

  .ވެއެނެވާ ނާސްތިސްއި ންކުތަދާއްމާ
  ؛ންހުމީ ރާކު ތްކައްސަމަ އިގަކުތަތުލަޙާ ލިއްކު  )1(  
އިގަޓުބޯ ދާންތިމަ ތަވަނު ދުނޅައު ރާކުރުތުދަޑުނކަ  )2(  

  ؛ންހުމީ ރާކު ތްކައްސަމަ
  ؛ންހުމީތުކައްސަމަ ތުކިސްމި އިނާންމުދިމު ތުކިސްމި  )3(  
ލްކޯންއޮ ،އިގަކުތަތުގުވަ ބޭތި އިގަޓީއުޑި ލްކޯންއޮ  )4(  

  ؛ންހުމީ ބޭތި އިގަޓީއުޑި
  ؛ންހުމީ ބޭތި އިގަކުތަމުގާމަ ސްއި ގެމުގުންހި  )5(  
އެ ،އިގަކުތަތުލަޙާ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަރީތި  )ށ(

ންތުގޮތީގުވަ އްތަދާއްމާ ވާއިގަބުބާމި ށްޗައްމަ ގެކުތަތްރާފަ ނޭމެހިއިގައްތެލަޙާ
  .ވެއެނެދާސިއްޖެމަހަ ންކުދައިވާގަ ދާހަ ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި ،ތްގޮގާނހިނު

ރުބާ ގެތުރާފަދޭ ފާޒީވަ ތަވަނު ،ންމުވުމާދި އްޓެންޑެސިކްއެ  )1(  
އްމެކަ ދަފައެ ތަވަނު ،ންމުވުމާދި އްމެކަ ގާނހިނު
ރާކުތްކައްސަމަ ތަވަނު ،ންމުވުންޤީޔަ ންކަންކަނެދާވެމާދި
އިގަތުކައްސަމަ ތަވަނު ،ންތުގޮޅޭގުނު ތާާރމާއި ގެނުތަ
ށްހަވައަ ންހެމެންކޮ ،ންތުގޮޅޭގު ނާމާސާ ރާކުންނުބޭ
 ،ންމުހުޖެންރަކު އްތެކައްސަމަ ހޭޖެންމަންނިށްކޮ
އްތެކައްސަމަ ސްވެއްއެ އިގަޑީގަރުތުއި އިކަޓަށްމަކަންކައެ



 
 
 
 

ންތިމަގެއިދައާ ތްކައްސަމަ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،މަނަފިށްކޮނު
އްރެސައަ ޑުބޮ ދިއަ ޅުގަނރަނު ،ށްތަގޮދާންމުގަނހި
  ؛ންވުމާދި އްތެލަޙާ ދަފަނެފާށްކޮ

ރާކު ންތިމަގެއިދައާ ،ންބުބަސަ ގެއްކެތަތުލަޙާ ޞައްޚާ  )2(  
ށްކޮ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ށްރަތުއި ރެވުށްތަކައްސަމަ
   ؛ންވުމާދި އްކެތަތްކައްސަމަ ހޭޖެންމަންނި

ށްމަނުދިނު ޔަވިކުލާހަ ،ތިކެތަ ގެތުޒާ ވާކުލާހަ ށްހަވައަ  )3(  
  .ންވުމާދި އްތެލަޙާ ދަފަހޭޖެ ންރަކުތްކައްސަމަ ންހެމެންކޮ

ންތުގޮތީގުވަ ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) ށ (ގެދާއްމާ މި  )ނ(  
،ންމުމުނި ށްކޮއްތެކައްސަމަ ނުހުޖެންރަކު ންކުތަތްރާފަ ވާނާސްތިސްއި
ތާަދއްމު ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަ) ށ (ގެދާއްމާ ނަވަ 32 ގެނުނޫޤާ މި
ށްނަންހުމީއެ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ށްމަރުކުމުރާއަ ންހުމީއެ އްތެދައްމު ގެރުވައްއެ
ވޭރެކު ތްކައްސަމަ ންގެވެނަގިމެންއެ ށްކޮމުންޢާ ކުލަވާދު ދިއަ. ވެއެނެވާންދޭ
ނަވަ 37 ގެނުނޫޤާ މި ށްކަތަޑިގައެ ،މަނަފިށްޮކ ތްކައްސަމަ ށްރަތުއި ގެޑީގަ
ދޭފާޒީވަ ،ސްވެސާއިފަ ގެޑީގަރުތުއި ،ންތީމަ ގެތުގޮ ވާއިގަ) ށ (ގެދާއްމާ
  .ވެއެނެވާންދޭ ށްނަންހުމީއެ ންތުރާފަ
 

އިގަރީތި ވާއްލަކުފަޒައްވަމު ،ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ )ހ(   .35  ޑިގަ ގެމުއުކެ
.ވެއެނެވާނު ންގެއިވަރުކު އްމެކަ ންއިރެތެ ގެކުތައްތަންކަ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ
  .ވެއެނެވާނު ސްވެންގެދީ ދައްހު ންރަކު އްމެކަ ދަފައެ ދިއަ

 ،ދީނު ށްމައުކެ އްޅެކޮތުގުވަ ގެޓުނެމި 30 ންގެވެދުމަ  )1(  
ށްރަތުއި ރެވުށްރައިޑިގަސްފަ ންގެވެނަގި ތިނެއްމެޑުނކެދުމެ
  ؛ންވުރުކު ތްކައްސަމަ

ވާއްލަ ނާއޭ ،އިގަތުުގވަ ބޭލި ށްކަފަޒައްވަމު ،ށްމައުކެ  )2(  
 .ންވުރުކު އްތެކައްސަމަ ސްވެއްއެ

ގެނުނޫޤާ މި ،ސްވެމަނަތްއޮ ންހެއެ އިގަ) ހ (ގެދާއްމާމި ) ށ(
ވާނާސްތިސްއި ންށުދަ ގެ) ހ (ގެދާއްމާ ނަވަ 34
ށްނަންފުޒައްވަމުއެ އިނާންފުޒައްވަުމއެ ،ށްނަންފުޒައްވަމު
ންހެއެ ،ންތިމަ ގެއްތެގޮވާސްބައްއެ ދުމެދެ ތާރާފަ ދޭފާޒީވަ
  .ވެއެނެވާންޅައަޑަނކަ ޑިގަ ގެމުއުކެ ންކުލަޞޫއު



 
 
 
 

 

 ،އިތާގުވަ ގެމުރުކު ދުމާނަ
 ތުގުވަސްހު

 ،ށްމަރުކުދުމާނަ ،ސްވެށްކަހަމީ މެންކޮ ރާކުދާއަފާޒީވަ) ހ(  .36 
ނޭވާނު ތިދަ ށްތަކައްސަމަ ،ސްނީވަނުތުއިފާ ތުގުވަ ގެއްދެމާނައެ
  . ވެއެނެވާންދޭ އްޅެކޮތުގުވަސްހު ގެޓުނެމި 15 ންތިމަ ގެތުގޮ
ބިލިނު އްޅެކޮތުގުވަސްހު ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) ހ (ގެދާއްމާމި) ށ      (

ގެޓުނެމި 15 ރުހަފައްއެ ންކުއަޑިގަ ރުތަހަ މެންކޮ ވާދަހޭ އިގަތުކައްސަމަ
  .ވެއެނެވާ ންދޭ އްޅެކޮތުގުވަސްހު
 

ވޭވެ ދުމެދެ ކާފަޒައްވަމު އިތާރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ހ(         .37     ޑިގަރުތުއި
އިވައްލަ ކުފަޒައްވަމު އިގަޑީގަރުތުއި ،ވީނުމެ ންށުދަ ގެއްމެވުސްބައްއެ
 ،މަނަވާރުކުތްކައްސަމަ ންއިދަފަމި. ވެއެނެވާނު ންގެއިވަރުކު ތްކައްސަމަ
އިގަދާއްމާ ނަވަ 38 ގެނުނޫޤާ މި ،އިށާތަގޮ ވާއިގަ) ށ (ގެދާއްމާ މި
  .ވެއެނެވާންރަކުލުމަޢަ ށްތަގޮނާބު

ތްކައްސަމަ އިގަޑީގަރުތުއި ވާއްލަކުފަޒައްވަމު  )ށ(  
1¼ ންގެވެދުމަ ގެރުވަންމި ހޭޖެށްކައަޑިގަ ންއިރަސާމު ގެނާއޭ ،މަނަފިއިވަރުކު
ތަވަނު އްހެވަދު ރުކުހު ،ވީރުކުތްކައްސަމަ ންއިދަފައެ ދިއަ ،ސާއިފަ ވާށްޔަބަ
ހޭޖެށްކައަޑިގަ ންއިރަސާމު ގެއްހެމީއެ ،މަނައިގައްހެވަދު ދުންބަ މީސްރަ
ގެސާއިފަ ގެޑީގަރުތުއި ،ސާއިފަ ވާށްޔަބަ 1½ ންގެވެދުމަ ގެރުވަންމި
  .ވެއެނެވާންދޭ ންތުރާފަދޭފާޒީވަ ،ށްކަަފޒައްވަމުއެ ،އިގަތުގޮ
 

 އިގަކުތަސްވަދު ދުންބަ މީސްރަ
 ންރުކު ތްކައްސަމަ

 ،އިގަތުގޮ ގެއްހެވަދު ހޭޖެންރަކުތްކައްސަމަ ށްކޮމުންޢާ  .38   
ށްއަނާއޭ ،މަނަވާރުކު ތްކައްސަމަ ވާއްލަކުފަޒައްވަމު ކުހަވަދު ދުންބަ މީސްރަ
ޅަކުއިބަދެ ގެރުވަންިމ ހޭޖެށްކަލަވާދު ންއިރަސާމު ވާއިފަޅިއެޑަނކަ ންގެވެދުމަ
ގެސާއިފަ ބޭލި އިގަތުގޮ ގެމްއިޓަރވައޯ ސާއިފަ ގެއްދެދައަ ގެރުވައްއެ ޔާބައްއެ
 ،ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ންގެއިނަމަހި އިގައިރަސާމު ގެފުޒައްވަމުއެ ންރުތުއި
 .ވެއެނެވާންދޭ ްށކަފަޒައްވަމުއެ
 
 

  ޓީއްޗު ކިއެކިއެ  ވާޤުއްޙަ
 



 
 
 
 

 ،މަނަވާނު އިފަށްކޮންޔާބަ ށްކަތަގޮންހެއެ އިގަނުނޫޤާ މި    .39    ޓީއްޗު ރީހައަ
މެންކޮ ށްތަގޮބޭލިރަސާމު ،ކުރަހައަ މެންކޮ ،ންމުވުރުހައަ ތާރާކުދާއަ ފާޒީވަ
ގެޓީއްޗު ރީހައަ ،އްއެޓީއްޗު ގެހުވަދު 30 ންގެވެދުމަ ސްވެށްކަފަޒައްވަމު
  .ވެއެނެވާންދޭ އިގަތުގޮ
 

 ރުއިނަންހު އިގަޓީއްޗު
 ންރުކުނު ތްކައްސަމަ

ރީހައަ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަދާއްމާ ނަވަ 39 ގެނުނޫޤާ މި  .40   
ސްވެއްއެ ގެތުރާފައެ ،ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ޓާއްހު ކުފަޒައްވަމު އިގަޓީއްޗު
ތަވަނު. ވެއެނެވާނު ންގެއިވަރުކު އިވައްލަ ކުފަޒައްވަމުއެ އްތެކައްސަމަ
  .ވެއެނެވާނު ންގެށްކޮދައްހު ށްމަވުރުކު ތްކައްސަމަ ންއިދަފަެއ
 

ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަދާއްމާ ނަވަ 39 ގެނުނޫޤާ މި  )ހ(    .41    ޚުރީތާ ދޭޓީއްޗު
  .ވެނެންތިމަ ގެތުގޮ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަރީތި ،ނީވޭދެ ޓީއްޗު ރީހައަ

ވާޤުއްޙަ ޓީއްޗުއެ ،ނީޅާއަޑަނކަ ޚުރީތާ ށޭފެޓީއްޗު  )1(  
.ވެނެންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ހުފަށްމަރުކުރާވަޝްަމ ކާފަޒައްވަމު
ރުހައަ ވާޤުއްޙަ ޓީއްޗު ،ކީޚަރީތާ ށޭފެޓީއްޗު ،ންތުގޮމި
ގެހުފަ ރެވުށްހަވަދުސްމަ 12 ންގެށިފެ ންޚުރީތާ ނުމުނި
  .ވެއެނެވާނު ންގެވެ ށްކަޚަރީތާ

ވޭދެ ންތީމަގެތުގޮ ވާއިގަދާއްމާ ނަވަ 42 ގެނުނޫޤާ މި  )2(  
ނަވަ 43 ގެނުނޫޤާ މި ތަވަނު ޓީއްޗު ގެމުލާސަ
ތަވަނު ޓީއްޗު ގެމުއުހެވި ވޭދެ ންތީމަގެތުގޮ ވާއިގަދާއްމާ 

ރީހައަ ތުދައްމު ާވއިފަދީ ސްޓިނޯ ދޭށްމަރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ
  .ވެއެނެވޭދެނު ޓީއްޗު ށްކަތަގޮވާނިއު ންޓީއްޗު

ކުފަޒައްވަމުއެ ،ށްކޮނިވަ އިގަޓީއްޗު ރީހައަ ކުފަޒައްވަމު  )3(  
އީެއ އްހެވަދު ހޭޖެންރަކު ތްކައްސަމަ ންތުގޮ ގެއިދައާ
ދުންބަ މެންކޮ ދަފައެ ،މަނަޖެއްވެ ށްކަހަވަދު ދުންބަ މީސްރަ
ރުތުއި ށްއަޓީއްޗު ގެއްފެޒައްވަމުއެ ،އްހެވަދު ،ށްކަހަވަދު
  .ވެއެނެވޭރެކު

ންރިކު ގެމުށުފެ ޓީއްޗު ރީހައަ ބޭލިށްއަނާއޭ ކުފަޒައްވަމު  )ށ(  
 ،ންތިމަގެތުގޮ ނޭވާނުސްލަ ރެވުށްހަވަދު ހުފަ މެންއެ ނަންކުނު ށްތަކައްސަމަ
ދުދައަ ގެސާއިފަ ހޭެޖންއިރަސާމު ށްކަތަސްވަދު ގެޓީއްޗު ގާނައެ ނާއޭ
  .ވެއެނެވާ ންދޭ ށްއަނާއޭ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ



 
 
 
 

ށްކަފަޒައްވަމުއެ ،މަނަރާކު ކިވަ ންއިފާޒީވަ ،ކުފަޒައްވަމު  )ނ(  
ވާންބެލި ށްއަޓީއްޗު އެ  ންމުތުއޮ ށްކޮނު ންނުބޭ ގެއްއެޓީއްޗު ރީހައަ ދޭބިލި
ންއިފާޒީވަ ،މަނަވާށްމަކަތްއޮ ދީނު ށްކަފަޒައްވަމުއެ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ސާއިފަ
  .ވެއެނެވާންދޭ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ށްކަފަޒައްވަމުއެ ސާއިފަ އެ ،ރުއިރާކުކިވަ

ސާއިފަ ހޭޖެންދޭ ށްކަފަޒައްވަމު ންށުދަ ގެދާއްމާ މި  )ރ(  
ންއިފާޒީވަ ނާއޭ ތަވަނު  ންރިކު ގެހުވަދު ގިނެ ޓީއްޗު ނާއޭ ،ނީޅާއަޑަނކަ
ށްތަބަްސނި ގެއިރަސާމު އިއަންމުބެލި ށްއަނާއޭ ންރިކު ގެމުވުކިވަ
  .ވެނެންގެއިލަބަ

ގެނުނޫޤާ މި ،ވީނުމެ އިގަތުލަޙާ ވާއިގަ) ނ (ގެދާއްމާ މި  )ބ(  
ގެޓީއްޗު ރީހައަ ވާޤުއްޙަ ށްކަފަޒައްވަމު ންށުދަ ގެދާއްމާ ނަވަ 39
  .ވެއެނެވާނު ންގެދީ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އްއެސާއިފަ ސްވެއްއެ ،އިގަލުދަބަ

ށްކަފަޒައްވަމު ންށުދަ ގެދާއްމާ ނަވަ 39 ގެނުނޫޤާ މި  )ޅ(  
ސްވެއްއެ ށްމަރުކުނު ންނުބޭ ތަވަނު ،ށްމަލުށްކޮދޫ އްއެޓީއްޗު ދޭބިލި
  .ވެކެމެވުސްބައްއެ ލުޠިބާ ކީމަވުސްބައްއެ އެ ،މަނަވާއިފަވެ އްމެވުސްބައްއެ
 

 ،ކުރަހައަ މެންކޮ ރާކުތްމަދްޚި ކުފަޒައްވަމު  )ހ(    .42    ންނުބުމްލާސަ ންގެވެލިބަ
ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ށްމަނުދި ،ށްތަގޮބޭލި ރަސާމު އިގަތުގޮ ގެޓީއްޗު ގެމުލާސަ
  .ވެއެޓީއްޗު ގެހުވަދު 30 ންގެވެނަގި ނީވަންގެވެމުޒިލާ ށްޗައްމަ

ށްކަފަޒައްވަމު ންބުބަސަ ގެލީބައެ އިތާވަބާ ގެލީބަ  )ށ(  
ވާއިފަށްކޮ ރީޓަސްޖިރަ ،ށްކޮންޔާބަ ތުދައްމު ނެވޭމެކުނިނު ށްތަކައްސަމަ

ށްއަފާޒީވަ އްޓެކެފިޓުސެ ލްކަޑިމެ ރާކުދޫ ކުޔަރިތެތްކައްސަމަ ޙީއްޞި
ދެ ންގެދިވިދިވި ،ށްކަފަޒައްވަމުއެ ،ނީނޫންމުޅުހެށަހު ހުވަދު ނަންކުނު
ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ންނުދި ޓީއްޗު ގެމުލާސަ ށްކަތަދައްމު ގުދި ރެވުށްހަވަދު
 .ވެއެވެނު އްނެންގެވެމުޒިލާ ށްޗައްމަ
 

ރާކުފާލަ ށްމަކަނެހާވި ،ކުފަޒައްވަމު ންހެންއަ  )ހ(     .43    ޓީއްޗު ދޭންގެޅިގު މާއުހެވި
ރާކުދޫ ކުޔަރިތެތްކައްސަމަ ޙީއްޞި ވާއިފަށްކޮ ރީޓަސްޖިރަ ،ށްކޮންޔާބަ ސްވަދު
60 ދޭންގެޅިގު މާއުހެވި ،ށްކަފަޒައްވަމު އެ ،ންމުޅުހެށަހު ޓްކެފިޓުސެ ލްކަޑިމެ
އިގަމުނުދި ޓީއްޗު ދޭންގެޅިގު މާއުހެވި. ވެއެނެވާންދޭ ޓީއްޗު ގެހުވަދު
30 ނީވޭދެ ންގެވެނަގި ށްތަގޮގާނހި ންރިކުގެހުވަދު ރާކުފާލަ ށްމަކަނެހާވި



 
 
 
 

ޓީއްޗު ދޭންގެޅިގު މާއުހެވި ،ންކުމަތުއޮ ންހެމި ދާއްމާމި. ވެއެޓީއްޗު ގެހުވަދު
  .ވެއެރެކުނު އްއެނަމަ ށްކަފަޒައްވަމުއެ ންތުކުނު ށްއަފާޒީވަ ށްކޮނުމަހަރިފު

ތަވަނު ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި ،ކީއަޓީއްޗު ދޭންގެޅިގުމާއުހެވި  )ށ(  
ންހެންއަ ށްރަތުއި ގެކުތަޓީއްޗު ންހެނިހެއެ ދޭބިލި ންށުދަ ގެއްމެވުސްބައްއެ
  .ވެކެއެޓީއްޗު ވޭދެ ށްނަންފުޒައްވަމު

އިގަޓީއްޗު ބޭލި ންގެޅިގު މާއުހެވި ،ކުފަޒައްވަމު ންހެންއަ  )ނ(  
ދޭބިލި ށްއަނާއޭ ންށުދަ ގެމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ،އިގަތުދައްމު ނަންއި
އްތަޤުއްޙަ ދަފަ ންނުދިބިލި ންރުއެރިކު ގެމުޤާމަ ،އިކާތަތްޔަނާޢި ،އިކާތަޤުއްޙަ
ންށުދަ ގެމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ،ންތުގޮމި. ވެއެނެވާންބެލި ށްއަމަހަރިފު
ގެފާޒީވަ ށްމަބުލި ންރުއެރިކު ގެމުގާމަ ،އިށާކަތަޤުއްޙަ ދޭބިލި ށްއަނާއޭ
ދިއަ. ވެއެނެވާނު ންގެސްނެގެ އްމެކަނިއު ސްވެއްއެ ށްކަމަނުގު ނޭގުތުދައްމު
ތަވަނު ،ށްމަކައީއަ އްމެޓުއްހު ސްވެއްއެ ށްތަދައްމު ރާކުދާއަ ފާޒީވަ ނާއޭ
ންގެއިލަބަ ސްވެށްމަކަވީރުކު ތުދައްމުއެ ތަވަނު ށްމަކަ ނީޑުނކެދުމެ
  .ވެއެނެވާނު

ރާކުދާއަފާޒީވަ އިގައްއެޓީއްޗު ބޭލި ންގެޅިގު މާއުހެވި  )ރ(  
.ވެއެނެވާންދޭ ށްއަނާއޭ ރަސާމު ގެނާއޭ ރުއިނަންއި ކުފަޒައްވަމު ންހެންއަ
ދޭރަސާމު ށްކޮމުންޢާ ،ނީދޭ ސާއިފަ ގެއިރަސާމު ވާޤުއްޙަ ށްއަނާއޭ ންތުގޮމި
  .ވެއެހވަދު

ތަވަނު ،ންބުބަސަ ގެމުނުއިވެލިބަ ،ކުފަޒައްވަމު ންހެންއަ  )ބ(  
ތުލަޙާ ޙީއްޞި ގެނާއޭ ށްމަތުކުނު ށްއަފާޒީވަ ،ންބުބަސަ ގެމުއުހެވި
ރީޓަސްޖިރަ ،ށްމަކަޖެއްވެ އްޔެއްބަ ޅުފުރިދަ ގެނާއޭ ތަވަނު ށްމަކަދޭނުންތަ
،މަނަފިދީ އްޓެކެފިޓުސެ ލްކަޑިމެ ކުޔަރިތެތްކައްސަމަ ޙީއްޞި ވާއިފަށްކޮ
ންހުފަ ގެމުއުހެވި ދިއަ އްއެޓީއްޗު ގެހުވަދު 28 ންގެވެނަގި ންރިކު ގެމުއުހެވި
ގެތުދައްމު ވާއިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި އްއެޓީއްޗު ގެހުވަދު 28 ންގެވެނަގި
ންނުދި ރަސާމު ށްކަތަސްވަދު ގެޓީއްޗު ވޭދެ ންތުގޮމި. ވެއެނެވާންދޭ ށްރަތުއި
 .ވެއެވެނު އްނެންގެވެމުޒިލާ ށްަޗއްމަ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ
 

،ންމުވުމަހަ ޓީއްޗު ބޭލި ންގެޅިގު މާއުހެވި  )ހ(    .44    ޤުއްޙަ ގެމުއުއަ ރާބުނއަ
އްތަޤުއްޙަ އިކާތަފާންމަ އިއަންމުބެލި ންރިކު ގެމުގުނެ ޓީއްޗު ކުފަޒައްވަމު އެ
،ށްއަފާޒީވަ އިއަ ންމުރަކުދާއަ ނާއޭ ންރިކު ގެމުގުނެ ޓީއްޗު އެ ،ށްތަގޮބޭލި



 
 
 
 

،ވީނުމެ އިގައްތެލަޙާ ޖެއްވެރިވެދުމެ އްތެގޮ ރެކުންކުތަތްގޮ ވާއިގަރީތި
  .ވެއެވެންގެބިލި ށްއަނާއޭ ޤުއްޙަ ގެމުއުއަ ރާބުނއަ

ތަވަނު ،ނީންފަ ތަވަނު ،ދީޞާތިޤްއި ގެނުތަ ރާކުތްކައްސަމަ  )1(  
   ؛ންތުނެ ފާޒީވައެ، އިގަނުތައެ ،ރެހުކާބަބަސަ މީޒާތިންއި

  .ންދުޅެކުނު ށްމަރުހުމިދެ އިގަމުރުކުދާއަ ފާޒީވައެ ނާއޭ  )2(  
ންއިރެތެ ގެކުތަތުލަޙާ ރާކުންޔާބަ އިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި  )ށ(  

ތަވަނު ،ނުލުއްގެ ށްފަޒައްވަމު އެ ،އިގައްދެނހި ޖެއްވެރިވެދުމެ އްތެލަޙާ
އްއެފާޒީވަ ންހެއެ ނަށޭކައެ އިގަލުދަބަ ގެފާޒީވަ ނުދުޅެކުނު ށްމަރުކުދާއަ
ވާންގެށީކައެ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ށްމަނުދިއިދަހޯ ންނުތަ ރާކުތްކައްސަމަ
  .ވެއެނެވާންޅައަ ޅުވަޔަފި

ންރިކު ނާއޭ ،ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) ށ (ގެދާއްމާ މި  )ނ(  
އްއެފާޒީވަ ނަށޭކައެ ށްކަފަޒައްވަމު އެ އިގަލުދަބަ ގެފާޒީވަ އިއަންމުރަކުދާއަ
ކުފަޒައްވަމުއެ ށްމަރުކުދާައ ،އްއެފާޒީވަ ދަފައެ ތަވަނު މަނަޖެއްވިދެނުއިދަހޯ
ނަވަ 22 ގެނުނޫޤާ މި ،މަނަފިށްކޮ ޟްރާތިޢުއި ތިނެއްބެބަސަ ވާންގެށީކައެ
ދީސްޓިނޯ ށްކަފަޒައްވަމުއެ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަދާއްމާ
 .ވެއެނެދާވިރެކު ލުޠިބާ ންވުސްބަްއއެ ގެފާޒީވަ
 

ށްކޮމަހަ ޓީއްޗު ބޭލި ންގެޅިގުމާއުހެވި ،ކުފަޒައްވަމު  .45    ންނުދިތުގުވަ ށްމަލުބެ ޖާއްކު
އްތަންކަ ހޭޖެންދޭށްކޮ ށްޅަފުރިދަ ންގެށިފެ ންހުވަދު ނަންކުނު ށްއަފާޒީވަ
ސްވެކުހަަވދު މެންކޮ ،ންތުގޮޑޭނކެނު ންއިރަސާމު އިކަޓަށްމަނުދިށްކޮ
ރުހަފަ 2 ކުލަވާދު އްޅެކޮތުގުވަސްހު ގެޓުނެމި 30 ށްމަޔުދި ށްތަގާ ގެޅުފުރިދަ
ނީވަންގެވެމުޒިލާ ންނުދި އްޅެކޮތުގުވަސްހު ންތިމަގެތުގޮމި. ވެއެނެވާންދޭ
  .ވެށެއަމަހަ މާރުފު ރުހައަ 1 ންރުމުޢު ގެޅުފުރިދަ
 

 ތަވަނު ށްކަޔަމަ
 ޓީއްޗު ބޭލި ންމުވުށްކަޔަފަބަ

ބޭލި ށްކަފަޒައްވަމު ންހެންއަ ންގެޅިގު މާއުހެވި  )ހ(     .46   
ށްއަޕައްބަ ތަވަނު ށްއަމަންމަ ގެޅުފުރިދަ ހޭވި ،ންމުވުމަހަ ޓީއްޗު
ށްތަގޮބޭލިނު ރަސާމު އްއެޓީއްޗު ންނޫގުދި ރެވުށްހަވަދު ރުހައައްއެ
  .ވެއެެނދާގިނެ

  ޕައްބަ  އިއާމަންމަ  ގެޅުފުރިދަ ،އިގައްތެރާފައްއެ ދޭފާޒީވަ  )ށ(  
ތުދައްމު ގެޓީއްޗުއެ ށްކަތަގޮ ނަންފެ ށްނަންހުމީއެ ،މަނަރާކުދާއަ ފާޒީވަ



 
 
 
 

 .ވެއެނެދާވިލެހާބަ ށްޗައްމަ ގެންހުމީދެ
 

ކާތަމާންޒި މުންހިމު ދަފަންވުލިބަ ކުރަބަންމެ ގެލާއިޢާ  .47    ޓީއްޗު ގެމާންޒި ލީއިޢާ
10 ށްތަގޮބޭލި ރަސާމު ސްވެށްކަފަޒައްވަމު މެންކޮ ރާކުދާއަފާޒީވަ ،ންގެޅިގު
  .ވެއެނެދާގިނެ އިގަރޭތެގެހުވަދުރުހައަ އްއެޓީއްޗު ގެހުވަދު
 

   ންމުއުހެވި ހާމީބިނއަ
 ޓީއްޗު ވޭދެ

 ،ންގެށިފެ ންހުވަދު ބޭލި ކުއަރިދަ ،ށްކަފަޒައްވަމު ންހެރިފި  .48   
  .ވެއެނެވާޤުއްޙަ އްއެޓީއްޗު ގެހުވަދުންތި ށްތަގޮބޭލިރަސާމު
 

   ންގެޅިގު މާރުކުނުތާޚި
 ޓީއްޗު ދޭ

ންގެށިފެ ންހުވަދުއެ ،ންމުރުކުނުތާޚި ކުއަރިދަ ގެއްފެޒައްވަމު  .49   
  .ވެއެނެވާޤުއްޙަ ށްކަފަޒައްވަމު އެ އްއެޓީއްޗު ގެހުވަދު 5 ،ށްތަގޮބޭލި ރަސާމު
  
 

  ރަޖޫއު  
 

   

  ންނުދި ރަސާމު
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،އިވަޔަފި ރަސާމު ވާންބެލި ށްކަފަޒައްވަމު ތީގުވަ  )ހ(     .50  
ރަސާމު ރުހަފައްއެ ކުހަމަ ންގެވެދުމަ ،ސްވެށްނަންފުޒައްވަމު ހާރިހު ންހެއެ
  .ވެއެނެވާންދޭ

ނީވާންދޭ ންތުގޮގެއްލެސޫއު ުމންޢާ ށްކަފަޒައްވަމު ތީގުވަ  )ށ(  
ދުމެދެ ފާޒައްވަމު ތީގުވަ އެ އިތާރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ސްވެމަނަ. ވެއެރަސާމު ހުވަދު
ދެ މެންކޮ ތަވަނު ރުހަފައްއެ ކުއަތާފުހަ މެންކޮ ،ންތިމަ ގެއްތެގޮވާސްބައްއެ
ސްވެށްތަގޮދޭރަސާމު ރުހަފައްއެ ކުހަމަ ތަވަނު ރުހަފައްއެ ންކުއަތާފުހަ
  .ވެއެނެދާސިއްޖެމަހަ

  :ނީވާންދޭ ރަސާމު ބޭލި ށްކަފަޒައްވަމު  )ނ(  
ޅާއަޑަނކަ ންކުމަޔުލި ނާއޭ ތަވަނު ށްތައަ ގެއްފެޒައްވަމު އެ  )1(  

  .ވެށެކަތަރާފަ
 ،އިގަތުގޮގެދުގުނަ ންކުއަސާއިފަ ޙައްޞަ ންތުގޮ ނީނޫޤާ  )2(  

  .ވެނެންކުކަޗެ ގެއްކެންބޭ ނަންހު އިގަޖޭއްރާ ތަވަނު
 ،އިގައްހެވަދު ންނޫދުންބަ ،މަނަދޭރަސާމު ންއިސާއިފަ ދުގުނަ  )3(  

ރިއިކަ ނާތައެ ތަވަނު ންނުތަރާކު ތްކައްސަމަ ކުފަޒައްވަމުއެ



 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ތްޔާނާއި ގެހުމަ ންޟާމަރަ

  .ވެނެންކުނަތަ
ރާކުދާއަ ކުފަޒައްވަމު ،އިޔާގަކުތަތްކައްސަމަ ޢީނާޞި  )ރ(  

ތަވަނު އިގަތުގޮ ގެއިރަސާމު ،ށްކޮނާބި ށްޗައްމަ ގެއިދަކާދައާ ގެތުކައްސަމަ
ގެތުޒާ ޅޭއުދީ އްޗެއްއެ ންހެއެ ންނޫސާިއފަ އިގަތުގޮ ގެއްއެބަ ގެއިރަސާމު
،ނީވޭދެ އްޗެއްއެ އިގަތުގޮ ގެއިރަޖޫއު ންއިދަފައެ ،އިގަކުތަތްކައްސަމަ
  .ވެއެމަނަވާ ށްކަޗައްއެ ވާމަހަރިފު އްތަޠުރްޝަ ވާމި އިގަރީތި ކީޗައްއެއެ

ނޭމެހި އިގަރޭތެ ގެތީކެތަވާތުސްމަ ތަވަނު ރާގުނބަ  )1(  
  ؛ންވުނު ށްކަޗައްއެ

ންއިއެ ށްނަންރުބަންމެ ގެލާއިއާ ގެނާއޭ ތަވަނު ށްފަޒައްވަމު  )2(  
  ؛ންވުށްކަޗައްއެ ރާކު އްއެދާއިފަ ތަވަނު ފޭހި އްމެނުބޭ

ޅުގަނރަ ވާންގެށީކައެ ،ކީގައަ ވޭރެކުތްބަސްނި ށްކަޗައްއެއެ  )3(  
  ؛ންވުށްކަގައަ

ންޓުއްހެބެއިގަތުއަ ތަވަނު ންޅުގުންގެ ކީޗައްއެއެ  )4(  
  .ންވުނު އިގަމުކަ އްޗެއްއެނާމަ

  
ގެތުޔަނާއި ގެހުމަ ންޟާމަރަ ސްވެށްކަފަޒައްވަމު މެންކޮ. 51

ވާ ށްޔަބަ 3/1 ގެއިރަސާމު ހުމަ ގެއްހެމީއެ އިގަތުގޮ
ގެއްރެހައައެ ސާއިފަ ށްކަދަދަޢަ ންނޫދުމަ ރެވުށްދަދަޢަ
 .ވެއެނެވާންދޭ ންރިކު ެގމުށުފެ ސްމަ ންޟާމަރަ

   

  
  
  
  

 ޖްޗާސްވިރސަ

ނަންގަބިލި ތްމަދްޚި ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ހ(     .52   
ނުބުލި ހުމަ ވާއިފަވެތުއިފާ ،މަނަގާނަ އްޖެޗާސްވިރސަ ސްވެއްއެ ންކުތަތްރާފަ
ދޭފާޒީވަ ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) ށ (ގެދާއްމާމި ންއިސާއިފަ އެ ތަވަނު ސާއިފަ
ސްމަ ދާންމުގަނހި ސާއިފަ ވާކީބާ ހުފަށްމަޑުނކެ ފީ ރީދާއި ގާނަ ށްތަރާފަ
  .ވެއެނެވާންމަންނި އިހަބަ ށްނަންފުޒައްވަމު ގެނާއޭ ންރިކު ގެމުމުނި

ގެސާއިފަ ބޭލި ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އިގަތުގޮ ގެޖުޗާސްވިރސަ  )ށ(  
 ،ސާއިފަ ގެއްދެދައަ ންނޫނަގި ރެވުށްއަ 1 %ންއިރެތެ ގެ ދުދައަ ލަމުޖު
  .ވެއެނެދާގިނެ ށްތަރާފަދޭ ފާޒީވަ ،އިގަތުގޮ ގެއްއެފީ ރީދާއި
 



 
 
 
 

ކުއެޔާރަސާމުއެ ،ރުއިދޭ ރަސާމު ށްނަންފުޒައްވަމު  )ހ(          .53    ންޔާބަ ގެއިރަސާމު
ށްނަންފުޒައްވަމު ،ންތުރާފަދޭފާޒީވަ އްމެޔުލި ނޭމެހި އްތައްތަންކަ ވާއެއިގަރީތި
  .ވެއެނެވާންދޭ

ޅިމު ބޭލި ށްކަަފޒައްވަމުއެ އިގަތުދައްމު ވޭދެރަސާމު  )1(  
  ؛ދުދައަ ލަމުޖު ގެއިރަސާމު

ންއިލަމުޖު ގެއިރަސާމުއެ އްދެދައަ ސްވެއްއެ  )2(  
ދުދައަ އެ އިދާދައަ  ޑިނކެ ންތުގޮއެ ،މަނަވާއިފަޑާނކަ
  ؛ބުބަސަ ނުހުޖެންޑަނކަ

އިގަތުޮގ ގެއިރަސާމު ށްފަޒައްވަމު ،އިގަތުދައްމު ވޭދެރަސާމު  )3(  
  .ދުދައަ ލުސްއަ ވޭދެ

ގެމުރުކުލުމަޢަ ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި  )ށ(  
އިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި ށްމަކަނެވާންނަންހު އިގަނުޔާބަ ގެއިރަސާމު ،އިގަލުދަބަ
ގެއިރަސާމު ނަންއޮ އިފަށްކޮރުޔާއްތަ ށްތަގޮނޭމެހި ތުމާލޫްޢމަ ވާއިފަނެބު
ވާރުކުއިސޮ ތުގުވަ ބޭލި ރަސާމު ،ވާއްލަންފުޒައްވަމު އިގައްރެތަފުދަ
  .ވެއެނެދާސިއްޖެމަހަ ސްވެށްތަގޮ

ވާއިގަރުތަފުދަ ގެއިރަސާމު ވާއިގަ) ށ (ގެދާއްމާ މި  )ނ(  
އްއެރަޖޫއު ރުތުއި ށްކަފަޒައްވަމު ދޭއެ ށްމަކައެ ،ޕީކޮ ގެއްއެޙާފްޞަ ހޭބެމާކަ
  .ވެއެނެވާންދޭ އިލަނުކާމަގުނެ

ގެއިރަސާމު ،ންތިމަގެތުގޮ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަދާއްމާ މި  )ރ(  
ތަވަނު ،މަނަފިދީނު ންތުރާފަދޭފާޒީވަ ،ރުއިދޭ ރަސާމު ށްކަފަޒައްވަމު ،އްނެޔާބަ
ގެމުކައެ ،މަނަފިއިކައްދަނު ށްކަފަަޒއްވަމުއެ ތުމާލޫޢްމަ ގެރުތަފުދަ ގެއިރަސާމު

  .ވެއެނެދާޅިހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް ،ށްކަފަޒައްވަމުއެ ވާކުޝަ
 

   ންތުގޮޅޭގު އާރަސާމު
 އްތައްތަންކަ ނާމަ

  ،ންކުތަރާފަ ސްވެއްއެ ދޭފާޒީވަ )ހ(      .54  
ވާއިފަދީ ށްކަފަޒައްވަމު ސްވެއްއެ ،ންށުދަގެނުނޫޤާ މި  )1(  

 ،އްއެރަސާމު ހޭޖެންދޭ ށްކަފަޒައްވަމުއެ ތަވަނު އްއެރަސާމު
 ،ށްމަކުއްދެ ރާބުނއަ ތަވަނު ،ށްމަނުދި ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ
  .ވެއެނެވާނު ންގެއިގަންއަ

ތަވަނު ންކުއަރަސާމު ވާއިފަބިލި ށްކަފަޒައްވަމު ސްވެއްއެ  )2(  
ގެއްއެރަސާމު ދަފައެ ތަވަނު ންކުއަރަސާމު ވާންބެލި



 
 
 
 

ށްއަދާއިފަ ވާންބެލި ށްކަފަޒައްވަމުއެ ،ސްވެމަނަންކުޔަބަ
ގެތުޒާ ޅޭއެސްރަހު ސްޔަވި ށްކޮދާސީނު ތަވަނު ށްކޮދާސީ
  . ވެއެނެވާނުންގެށްކޮ އްމެކަ ސްވެއްއެ

ށްރަތުއި ގެއިރަސާމު ނުބުިލ ށްކަފަޒައްވަމު ސްވެއްއެ  )3(  
 ،ށްމަކަނުބުލި ށްއަނާއޭ އްއެސާއިފަ ގެއްދެދައަ ސްވެއްއެ
ންގެދިއެ ށްމަރުކުމަހާ ށްތަގޮއެ ތަވަނު ށްކަމަނުދި އްދެސީރަ
ސްވެންގެްށކޮދައްހު ށްމަރުކު ންކައެ ދިއަ. ވެއެނެވާނު
  .ވެއެނެވާނު

ށްމަރުކުލުމަޢަ ދުމެއާރަސާމު ބޭލި ށްކަފަޒައްވަމު ގެނާއޭ  )4(  
އްމެކަ ދަފަޅޭއެސްރަހު ށްމަކަންވަނިމި ތްއޮ ށްކަފަޒައްވަމުއެ
  .ވެއެނެވާނު ންގެށްކޮ

ށްނަންފުޒައްވަމު ގެނާއޭ ންކުތަރާފަ ސްވެއްއެ ދޭފާޒީވަ  )ށ(  
ވިނިނަންއަ ނީވޭރެކުނިއު އްޗެއްއެ ސްވެއްއެ ންއިރަޖޫއު އިއާރަސާމު ދޭ
  .ވެއެގަކުތަތުލަޙާ

ކާރަމުއަ ގެޓުކޯ ތަވަނު ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަނުނޫޤާ  )1(  
އްޗެއްއެ ހޭޖެންރަކުނިއު ންތިމަގެތުގޮ ވާތްގޮއްއެ
  ؛ންރުކުނިއު

އްއެގެ ވާއިފަދީއިދަހޯ ށްކަފަޒައްވަމު ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )2(  
ށްޔައްކު ތަވަނު ،ށްމަދުހޯ އްނެތަ ނެޅޭއުރިދި ތަވަނު
ކާއްވި ށްކަފަޒައްވަމުއެ ނާއޭ ތަވަނު ،ވާއިފަދީ ށްމަފުހި
ނާއޭ ތަވަނު ންތުގޮޅޭގު އާސާއިފަ ވާންބެިލ ށްކަލަދަމު
ނާއޭ ތަވަނު ކާނަލޯ ރާކުދޫ ށްކަފަޒައްވަމުއެ
ގެއިރަސާމު ތަވަނު ކާނަލޯ ދޭއިދަހޯ ންގެދީށްކޮޓީންރެގެ
ންތުޮގޅޭގު ކާދަދައަ ވާއިފަދީ އިގަތުގޮ ގެސްންވާޑްއެ
ދޭދައްހު އެ ،ންގެބިލި ންކުމަޔުލި ،ދައްހު ގެއްފެޒައްވަމު
ގެއިރަޖޫއު ބޭލި ށްކަފަޒައްވަމު ތަވަނު ،ށްކަދަދައަ
ރާކުނިއު ންހެނޭވާނު ނަގި ރެވުށްޔަބައްއެ ޅަކުއިބަންތި
  ؛ންރުކުނިއު

ޅޭގުއާވާރުފަސްބޭ ތަވަނު ޅޭގުއާޓީއްޗު ގެއްފެޒައްވަމުއެ  )3(  
ތަވަނު ،ށްކަޑަންފަ ޅޭގުސާންރެއަޝުންއި ތަވަނު



 
 
 
 

ހޭޖެންބެލި ށްމަކުއްދެ ށްކަޑަންފަ ޓްންޑެވިރޮޕް
 .ންރުކުނިއު ރާކުނިއު ންތުގޮޅޭގުއާސާއިފަ

 ގެއްއެރަހާފި ށްނަންފުޒައްވަމު
 ންނުދި ތްމަދްޚި

ށްކަތަންނުބޭ ގެންފުޒައްވަމު ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ހ(      .55   
ގެރީފާޔާވި ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ތަވަނު ،ންކުއަރަހާފި ވާޅުހު ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ
 ،މަނަފިއިދަހަ ށްތަގޮބޭލި ސްވެށްނަންފުޒައްވަމު ގެނާއޭ ،ތްމަދްޚި ދޭ ންލުސޫއު
 ،ނީވާންދޭ އްތެމަދްޚިއެ ތަވަނު ނީވާންކައްވި ތިކެތަ ންކުއަރަހާފި ދަފައެ
  .ވެށެކަގައަ ޅުގަނރަ ވާންގެށީކައެ

ރާކުންޔާބަ އިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި ވާޅުހު ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ށ(  
ތަވަނު ށްކަމަތުގަ ތިޗެއްއެ ،ންކުތަމަދްޚި ދޭ ތަވަނު ންކުއަރަހާފި ދަފަ
ރުބޫޖުމަ ށްނަންފުޒައްވަމު ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ށްކަމަރުކު ންނުބޭ ގެތުމަދްޚި
  .ވެއެނެވާނު ންގެށްކޮ
 

   ރުއިރާކުކިވަ ންއިފާޒީވަ
 ންނުދި ރަޖޫއު

ގެނާއޭ ތަވަނު ،ރުއިރާކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ކުފަޒައްވަމު  .56   
ންއިފާޒީވަ ،މަނަވާއްއެސާއިފަ ހޭޖެންދޭ ރުއިވާމަހަ ތުދައްމު ގެފާޒީވަ
އިަގރޭތެ ގެހުވަދުތްހަ ތާވާމަހަ ތުދައްމު ގެފާޒީވަ ތަވަނު ތާރާކުކިވަ
ދީ ،ސާއިފަ އިހަމެންއެ ހޭޖެންދޭ ށްކަފަޒައްވަމުއެ ންތުރާފަދޭފާޒީވަ
  .ވެއެނެވާންމަންނި
 

   ންތުގޮޅޭގު އާރަޖޫއު
 ޑުބޯ ދޭފާލަ

،އިޔާގަނުތަންތަ ރާކު ރިފާޔަވި ކިއެކިއެ  )ހ(     .57   
ތްކައްސަމަ ންފުޒައްވަމު އިގަނުތަންތަ ރާކު އްތަތްކައްސަމަ ސްވެންނޫއެ
ރާކުތްކައްސަމަ އިގަނުތަންތައެ ،އިށާމަތުގަނެދެ އިލަބަ ތްގޮދާންމުރަކު
ންތުގޮޅޭގު ދާދައަ ނެވޭދެ ންނުމިޑަކު މެންއެ ންތުގޮގެއިރަސާމު ށްނަްނހުމީ
ދޭފާލަ ންތުގޮޅޭގު އާރަޖޫއު އިއާރަސާމު އިކަޓަށްމަނުދިފާލަ ށްރަޓަސްނިމި
  .ވެއެނެވާންނަންއޮ އްޑެބޯ

ރަޖޫއު ވޭދެށްކޮޑަކު މެންއެ ށްނަންފުޒައްވަމު ރާކުތްކައްސަމަ  )ށ(  
،ރުމުއަ ރާކު ންށުދަ ގެދާއްމާ ނަވަ 59 ގެނުނޫޤާ މި ށްމަޅުއެޑަނކަ
  .ވެއެނެވާންރަކު ޢާޖަރާމު ންޑުބޯ ރުހަފައްއެ ންރުހައަ ދެ ންގެވެދުމަ

،އިކާތަރުބާ ވާންގެބިލި ށްޑަބޯ އިތާގޮ ނެގާންހި ޑުބޯ މި  )ނ(  
ންކުދައިވާގަ ދާހަ ރޓަސްނިމި ންށުދަގެނުނޫޤާ މި ،އްތަބުޖިވާ ގެޑުބޯ
  .ވެއެނެވާންޅައަޑަނކަ
 



 
 
 
 

ޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ ،ނީވަންގެވިލެކުއެ ޑުބޯ  )ހ(          .58    ތްގޮ ވާންގެވިލެކުއެ ޑުބޯ
  .ވެށެޗައްމަ ގެންރުބަންމެ 5 ރާކުންޔައްޢަ

ގެޑުބޯ ،ނީވާންރަކުންޔައްޢަ ށްމަކަރުބަންމެ ގެޑުބޯ  )ށ(  
ރިހު ތުޔައްލިބިޤާ އިތާޤަޔާލަ ދަފަވޭރެކުދާއަ އްތަބުޖިވާ އިތާޔައްލިއޫސްމަ
  .ވެނެންހުމީ

ންއިރެތެ ގެންރުބަންމެ ގެޑުބޯ ،ނީޓާއްހަލަބަ ތުސަޔާރި ގެޑުބޯ  )ނ(  
  .ވެކެރެބަންމެ ޅާއަޑަނކަ ށްމަކައެ ޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ
 

 ،ންތުގޮޅޭގުކާމަކަ ދާންގެ ންމުލަބަ ންޑުބޯ  )ހ(     .59    ންވުއްބޭ ސާލްޖަ
ޖެއްވެންނުބޭ ންޑުބޯ ންހައަޑުއަ ކަހަވާ ގެއްހެމީއެ ،ށްކޮރުޒިހާ ކުހަމީކިވަ
ންކައެ ށްކަތަރާފައެ ،ރުބަންމެ ޓާއްހަލަބަ ތުސަޔާރި ގެޑުބޯ ،އިގައްދެނހި
  .ވެއެނެދާވިދެއެ ންތުގާ ގެނާއޭ ،ށްމަވުރިވެއިބަ އިގަސާލްޖަ ގެޑުބޯ ،އިގަންއަ

ށްޑަބޯ ،އްމެކަ ންތުގޮހޭބެ އާރަޖޫއު ބޭލި ށްކަހަމީއެ  )ށ(  
،ކީތަރާފައެ. ވެއެނެދާވިދެއެ ސްވެށްކަހަމީމެންކޮ ށްކަތަޞަރުފު ގެމުޅުހެށަހު
ގެޑުބޯ ށްމަކައްތެރާފަ ޅޭގުކާމަކަ ނެދާލިބެ ތަވަނު ދާންގެ ންމުލަބަ ންޑުބޯ
އިގަސާލްޖަ ގެޑުބޯ ،މަނަޖެއްނިފެ ށްރަބަންމެ ޓާއްހަލަބަ ތުސަޔާރި
  .ވެއެނެވާންދޭ ތުޞަރުފު ށްއަނާއޭ ށްމަވުރިވެއިބަ

ކަހަވާ ގެއްހެމީއެ ންޑުބޯ ންއިދަފަވާއިގަ) ށ (ގެދާއްމާ މި  )ނ(  
 ،މަނަފިދީނު ތުޞަރުފު އެ ންތުސަޔާރި ގެޑުބޯ ،ށްކަތަރާފަ ދޭއެ ށްމަނުދިއިހައަ
 .ވެއެނެދާޅިހެށަހު ށްފަނާއުތިސްއި ށްލަނައުބިއިރަޓް ،ންކައެ
 

 ނެވާންދޭ ންނުމިޑަކުމެންއެ
 ރުމުއަ ޅާއަޑަނކަ ރަޖޫއު

ސާރާދި ފާލަ ދޭ ށްރަޓަސްނިމި ންޑުބޯ  )ހ(      .60   
އްއެރަޖޫއު ޑަކު މެންއެ ނެވޭދެ ންތުގޮޅޭގު ކާތަކައްސަމަ ކިވަ ،ހުފަށްމަރުކު
ލުޠިބާ ތަވަނު ންތުގޮގެމުރުކު ލުދަބަ ތަވަނު ،ންތުގޮ ގެމުޅުއެޑަނކަ
  .ވެއެނެދާވިރެނެ އްރެމުއަ ށްރަޓަސްނިމި ،ންތުގޮގެމުރުކު

ރޓަސްނިމި ންތުގޮޅޭގު އާރަޖޫއު ނެވޭދެ ންނުމިޑަކު މެންއެ  )ށ(  
 ،އިރާވަހޭޖެ ށްކައަޑިގަ ންއިރަސާމު ގެއްފެޒައްވަމު ،އިގަރުމުއަ ރޭނެ
ރުވަންމި ނެބޭލި އިަގޑީގަރުތުއި ،އިދާދައަ ހޭޖެ ށްކަޔަބަ ގެތުކައްސަމަ
  .ވެއެނެދާޅިއެޑަނކަ
 

ށްނަންފުޒައްވަމު ގެނާއޭ ،ންކުތަރާފަ ދޭފާޒީވަ )ހ(       .61   ންހެނެނާންފެ ސްޓިނޯ



 
 
 
 

އްރެމުއަ ރާކު ރޓަސްނިމި ،ޅާއަޑަނކަ ރަޖޫއު ނެވޭދެ ށްކޮޑަކު މެންއެ ންޓުއްހެބެ
ށްނަންފުޒައްވަމު ތުމާލޫޢްމަ ވާންގެނިމެހި އިގައްރެމުއަ އެ ،މަނަޖެއްބިލި
  .ވެއެނެވާންޓައްަހބަ ،އިގަނުތަ ރާކުތްކައްސަމަ ށްތަގޮނެނާންފެ

ންކުތަތްރާފަ ދޭފާޒީވަ  ށްތަގޮ ވާފުލާޚި އާދާއްމާ މި  )ށ(  
މަނަޖެއްވެތުބިސާ ށްކުއެ. ވެކެށެކު ނީރަކުއެ ،މަނަނީރަކު އްމެކަ ގެފާޒީވަ

  .ވެއެނެވޭރެކު ނާމަރިޖޫ ންކުދަދައަ ންނޫޑުބޮ ރެވުށްއަ ޔާފިރު -/1,000
 

 ހޭޖެންދޭ ންނުމިޑަކު މެންއެ
 ންނުދިނު ރަޖޫއު

މެންއެ ހޭޖެންދޭ ށްކަފަޒައްވަމު ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ހ(     .62   
.ވެކެށެކު ނީރަކުއެ ،މަނަފިދީ އްއެރަޖޫއު ޑަކު ރެވުށްއައެ ދީނު ރަޖޫއު ޑަކު
ންޫނޑުބޮ ރެވުށްއަ ޔާފިރު -/1,000 ރުހަފަމަތަރަފު ރާކު ށްކުއެ ދިއަ
ށްކުއެ ،ށްރަހަފަ ނަވަދެ. ވެއެނެވޭރެކު ނާމަރިޖޫ ތްރާފަދޭފާޒީވަ ންކުދަދައަ
ޔާފިރު -/3,000 ދިއަ ންނޫޑަކު ރެވުށްއަ ޔާފިރު -/1,000 ،މަނަފިށްކޮ
ތަވަނު. ވެއެނެވޭެރކު ނާމަރިޖޫ ނާއޭ ންކުދަދައަ ންނޫޑުބޮ ރެވުށްއަ
  .ވެއެނެވޭރެކުދުންބަ އިގަލުޖަ ށްކަތަދައްމު ންނޫގުދި ރެވުށްހަވަދުސްމަ 3

އްދެދައަ ޑަކު ރެވުށްއަރަޖޫއު ހޭޖެންދޭ ންނުމިޑަކު މެންއެ  )ށ(  
 ،ސާއިފަ ވާށްދަދައަ ވާދުމައެ ،މަނަފިދީ ށްކަފަޒައްވަމު ންތުރާފަދޭފާޒީވަ
ރުމުއަ ށްތަރާފަދޭ ފާޒީވަ ންލުނައުބިއިރަޓް ށްމަނުދި ށްކަފަޒައްވަމުއެ
  .ވެއެނެވާންރަކު

އްދެދައަ ޑަކު ރެވުށްއަރަޖޫއު ހޭޖެންދޭ ންނުމިޑަކު މެންއެ  )ނ(  
 ،މަނަޖެއްލިފުއު ވާކުޝަ ގެމުކައެ ،ންގެދީ ށްކަފަޒައްވަމު ންތުރާފަދޭފާޒީވަ
ރާމުއަ ވާއިފަށްކޮ ރޓަސްނިމި ،ޅާއަޑަނކަ ރަޖޫއު ހޭޖެންދޭ ންނުމިޑަކު މެންއެ
 .ވެކެއެމާންޒި ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ކީމަނުދިށްކޮ ތުބިސާ ންކަވާނު ފުލާޚި
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  ންރުކުދާއަ ފާޒީވަ ންސީދޭބި
 

 ހޭބެމާރުކުދާއަ ފާޒީވަ ންސީދޭބި
 ންދުހެ ދުއިވާގަ

ންސީދޭބި ،އިތާގޮ ނެވޭދެފާޒީވަ ށްނަންސީދޭބި އިގަޖޭއްރާ  .63   
ދިއަ މާރުކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ،އިމާޅުގުންގެ އިގަފާޒީވަ ،އިމާރުކުދާއަ ފާޒީވަ
،އްދެއިވާަގ ގެތުގޮ ނެރާކުލުމަޢަ ންތުގޮޅޭގު މާކަންކަމި ސްވެންނޫމި
އިގަރޭތެ ގެހުވަދުސްމަހަ ންގެށިފެ ންޚުރީތާ ށާފަންރަކުލުމަޢަ ށްނަނޫޤާމި



 
 
 
 

  .ވެކެމެކަ ނެވާންރަކު ރޓަސްނިމި ކީމަރުކުންލާޢުއި ށްކޮމުންޢާ ހުފަށްމަދުހެ
     

ތަވަނު ،ންތުރާފަ ގެއްފެޒައްވަމު ސީދޭބި ރާކުދާއަ ފާޒީވަ  .64    ވާކުޝަ
ންކުތަރާފަ ސްވެއްއެ މާވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ ގެނާއޭ ،ންތުގޮޅޭގު އާނާއޭ
ވާކުަޝ ގެމުކައެ ،މަނަޖެއްވިރެކު އްތެމަހުތު ގެމުކަ ޖެއްވެފުލާޚި
 .ވެއެނެދާޅިހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް
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  އްތަސީންޖެއޭ ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ
  
 

 ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ
 ސީންޖެއޭ

ކިއެކިއެ ،ނީދެށްކޮނަމާ] ސީންޖެއޭ ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ[  .65   
ދޭފާޒީވަ ތަވަނު ،ންތުގޮ ގެމުނުދިއިދަހޯ ފާޒީވަ ށްނަންހުމީ ރާކުތްކައްސަމަ
ގެމުނުދިއިދަހޯ ންހުމީ ނެދޭޅެއު އިގަފާޒީވަ ގެންހުމީއެ ށްކަތަތްރާފަ ކިއެކިއެ
ންލުސޫއު ގެރީފާޔަވި ންތުގޮ ގެމުނުދިވެރިތެހީއެ އިގަމުކަންކައެ ތަވަނު ،ންތުގޮ
ދޭތްމަދްޚި ގެމުނުދިއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ. ވެކެތެރާފަ މެންކޮ ދޭތްމަދްޚި

  .ވެއެނެވާ ނާސްތިސްއި ންއިރެތެގެމީ އްަތރާއިދާ ގެރުކާރުސަ
 

ންގަންހި އްއެސީންޖެއޭ ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ  )ހ(      .66    ންގުންހި އިމާރުކުރީޓަސްޖިރަ
  .ވެއެގަހުފަށްމަރުކު ރީޓަސްޖިރަ އިގަރީޓްސްނިމި ،ނީވާ

އިމާރުކުރީޓަސްޖިރަ އްއެސީންޖެއޭ ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ  )ށ(  
ރުބާ ގެމުދުހެ ދުއިވާގަ ،ންތުގޮ ހޭބެތާމަދްިޚ ވޭދެންސީންޖެއޭ ދަފައެ
  .ވެއެވެންގެބިލި ށްރަޓަސްނިމި
 

ފާޒީވަ ދޭއެ ނާއޭ ،ށްކަހަމީ ދޭއެ ށްކައަފާޒީވަ )ހ(      .67   ރުއްސި
ހޭޖެންދަހޯ ންހެމެންކޮ ށްމަލުބެ ތޯވޭންގެބިލި ންކަލުބިޤާ ގެމުރުކުދާއަ
އްތެމާލޫޢްމަ ތީޒާ ސްވެއްއެ ންހެއެ ގެއްހެމީއެ ،އިވަޔަފި ންދުހޯ އްތެމާލޫޢްމަ
ފާޒީވަ ،ކީމަރުކު ޑުކޯރި އްތެމާލޫޢްމަ ދަފައެ ތަވަނު ކީމަދުއެ ށްމަދުހޯ
  .ވެނެނޫ އްމެކަ ނެވާންގެށްކޮ ންކުއަސީންޖެއޭ ދޭއިސައްޖަމަހަ

ފާޒީވަ ވޭރެކުއްއެ ްނތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) ހ (ގެދާއްމާ މި  )ށ(  
ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ ތުމާލޫޢްމަ ލައްމިއަ ގެއްފެޒައްވަމު ރާކުދާއަ
އްކެތަފަސި ލަހަކަކިވަ ށްމަރުކުދާއަ ފާޒީވަ ،ނީވާންރަކުމަހާ ންކުއަސީންޖެއެ



 
 
 
 

  .ވެޏެންކައެ ށްކަތަތްރާފަ ދޭފާޒީވަ ވާރިވެޤުއުޝަ ށްމަދުހޯ ކުހަމީ ރިހު
 

އިކާއަސީންޖެއޭ އެ ،ށްކައަސީންޖެއޭ ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ  .68    ފީ
އްއެފީ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ންތިމަގެއްތެގޮ ވާސްބައްއެ ދުމެދެތާރާފަ ދޭފާޒީވަ
ސްޔަވި ށްކޮދާސީ ންތުައ ގެއްހެމީ ދޭއެ ށްކައަފާޒީވަ ސްވެމަނަ. ވެއެނެދާގިނެ
  .ވެއެނެވާނު ންގެއިގަނަ އްއެފީ ސްވެއްއެ ސްޔަވި ށްކޮދާސީނު
 

ސްވެއްއެ ހޭބެކާއަސީންޖެއޭ ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ  )ހ(      .69    ވާކުޝަ
  .ވެއެނެދާޅިހެށަހު ށްރަޓަސްނިމި އްއެވާކުޝަ އެ ،މަނަވާ އްއެވާކުޝަ

ންތުގޮޅޭގު ކާއަސީންޖެއޭ ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ  )ށ(  
ޅުގަނރަ އީއެ ،ރުއިލާބަ ނާއޭ ،އްއެވާކުޝަ ޅާހަށަހު ށްރަޓަސްނިމި
ންކައްއެވާކުޝަ ވާއިފަޅާހަށަހު ށްކޮނާބި ށްޗައްމަ ގެއްކެތަތްޤަޤީޙަ

ށްކަތަދައްމު ނަންފެ ށްއަނާއޭ ށްމަކަވާންގެށީކައެ ،މަނަޖެއްވެތުބިސާ
ދިއަ. ވެއެނެދާޓިއްހެފެހި ދައްހު ވާއިފަށްކޮދޫ ށްމަގުންހި އްއެސީންޖޭއޭ އެ

ނާމަރިޖޫ އްއެސީްނޖެއޭ އެ ންކުދަދައަ ންނޫޑުބޮ ރެވުށްއަ ޔާފިރު -/5,000
  .ވެއެނެދާވިރެކު

 ،މަނަހޭޖެނުމަހަތްހި ދުމެކާމަމުންނި މާންނި ރޓަސްނިމި  )ނ(  
ށްފަނާއުތިސްއި ށްލަނައުބިއިރަޓް އިގަރޭތެ ގެހުވަދު 60 ތާމާންނި ންމުންނިއެ
  .ވެއެެނދާޅިހެށަހު

އްއެލަސައްމަ ހޭބެކާއަސީންޖެއޭ ދޭއިސައްޖަމަހަ ފާޒީވަ  )ރ(  
  .ވެއެޅަނާއްހެރަހު) ހ (ގެދާއްމާ މި ށްކަމަޅުހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް
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  ންޅުގުންގެ އިގަފާޒީވަ ށްމަނުދިނުރީމްތަ ދިއަ ންނުދިނުރީމްތަ
 

 ހޭބެމާރުކުނުރީމްތަ
 ންވުސްބައްއެ

ކާތަކައްސަމަ ތަވަނު ފާޒީވަ ރާކުދާއަ ކުފަޒައްވަމު )ހ(         .70  
އިގައްމެރާގްރޮޕް ތަވަނު ،އިގައްއެފަސި ސްވެއްއެ މީސްރަ ންތުގޮޅޭގު
ށްކަފަޒައްވަމުއެ ންގެށްކޮރިވެއިބަ އިގައްހެކޯ ތަވަނު ،ންގެށްކޮރިވެއިބަ
ންތުގޮޅޭގުނާރީމްތަ ،ންރިކު ގެމުށުފެންދޭ ނުރީމްތައެ ،މަނަދޭ އްނެރީމްަތ
އްމެވުސްބައްއެ ދުމެދެ ކާފަޒައްވަމުއެ ،އިތާރާފަ ދޭފާޒީވަ



 
 
 
 

  .ވެއެނެވާންވާސްބައްއެ
އްތަތުމާލޫޢްމަ ވާއިގަރީތި އިގަމުވުސްބައްއެ ހޭބެނާރީމްތަ  )ށ(  

  .ވެއެނެވާންނަންހު އިފަށްކޮންޔާބަ
   ؛ސްރެޑްއެ އިމާނަ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )1(  
ޅޭއުރުހާމި ،އިހާރެޑްއެ ީމއިދާ ،އިމާނަ ގެފުޒައްވަމު  )2(  

  ؛ރުބަންނަ ޑުކާޓީޓިންޑެއިއަ ،އިހާރެޑްއެ
  ؛ލުޞީފްތަ ހޭބެނާރީމްތަ ވޭދެ ށްފަޒައްވަމު  )3(  
  ؛ތުދައްމު ގެނުރީމްތަ  )4(  
  ؛ދުރަޚަ ހޭޖެންރަކު ށްނަރީމްތަ އެ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )5(  
މެށްތަރާފަދެ ،މަނަޖެއްވިރެކުނު މަހަރިފު ނުރީމްތަ  )6(  

ހޭޖެންރަކުދާއަ މެންތުރާފަދެ އިކާތަޤުއްޙަ ވާންގެބިލި
  .އްތަމާންޒި

ރިކު ށްމަނުދި އްނެރީމްތަ އެ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )ނ(  
ވޭވެ ންށުދަ ގެ) ހ (ގެދާއްމާ މި ،އްއެސާއިފަ ރުތުއި ރެވުށްދަރަޚަ
ދޭފާޒީަވ ،ންތުއަ ގެއްފެޒައްވަމު ވޭދެނުރީމްތަ  ،ންށުދަ ގެމުވުސްބައްއެ
އްނެރީމްތަ އެ ސްވެމަނަންތުގޮ ދާސީނު ތަވަނު ންތުގޮދާސީ ންތުރާފަ
  .ވެއެނެވާނު ންގެއިލަތުއަ ،އިކަޓަށްމަކަވިރިވެއިބަ ނާއޭ  އިގަމުނުދި
 
 

 އިގަފާޒީވަ ށްމަނުދި ނުރީމްތަ
 ންވުސްބައްއެ ހޭބެމާޅުގުންގެ

 ،އިކަޓަށްމަނުދި އްނެރީމްތަ ލަހަކަކިވަ  )ހ(       .71   
އްތަރުނަހު ޅޭގުމާކަ ،އިގަކީއެކުއެ މާރުކުނުރީމްތަ ންގެއިޓައްހަބަ އިގައްއެފާޒީވަ
 ،މަނަދޭ ނުރީމްތަ ށްކަފަޒައްވަމު ،ންގެދީށްކޮސްދަ ންކިވަ
އިގަފާޒީވަ ށްމަނުދި ނުރީމްތަ ،ންރިކު ގެމުށުފެ ންދޭއްނެރީމްަތ އެ
 ،ދުމެދެކާފަޒައްވަމުއެ އިތާރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އްމެވުސްބައްއެ ހޭބެމާޅުގުންގެ
ންކަންކަ ވާއިފަށްކޮްނޔާބަ އިގަދާއްމާ މި ތަވަނު. ވެއެނެވާންވާ ސްބައްއެ
  .ވެއެނެވާންނަމަހި އިގަމުވުސްބައްއެ ގެފާޒީވަ

ވާސްބައްއެ ށްމަޅުގުންގެ އިގަފާޒީވަ އިކަޓަށްމަނުދި ނުރީމްތަ  )ށ(  
  .ވެއެނެވާންނަންހު އިފަާނމަހި އްތަތުމާލޫޢްމަ ވާއިގަރީތި ،އިގަމުވުސްބައްއެ

  ؛ސްރެޑްއެ އިމާނަ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ  )1(  
އިހާރެޑްއެ މީއިދާ އިމާނަ ގެތުރާފަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ  )2(  

  ؛ރުބަންނަ ޑުކާޓީޓިންޑެއިއަ އިހާރެޑްއެ ޅޭއުރުހާމި



 
 
 
 

  ؛ލުޞީފްތަ ހޭބެނާރީމްތަ ވޭދެ ށްފަޒައްވަމު  )3(  
  ؛ތުދައްމު ގެނުރީމްތަ  )4(  
ނެބޭލި ށްކަފަޒައްވަމު އިގަފާޒީވައެ ،އިކާތަޠުރްޝަ ގެފާޒީވަ  )5(  

  . ރަޖޫއު ނެބޭލި ށްއަނާއޭ ،އިކާތަދާއިފަ
ށްކަފަޒައްވަމު ޓާއްހަބަ އިގަފާޒީވަ ންތުގޮގެމުނުދި ނުރީމްތަ  )ނ(  

އިގައްދެއިވާގަ ދާހަންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި ރަޖޫއު ނެވާންދޭ ންގެވެދުމަ މެންއެ
  .ވެއެނެދާޅިއެޑަނކަ

ގެމުނުދި ނުރީމްތަ ށްކަތަކައްސަމަ ތަވަނު ށްކައަފާޒީވަ  )ރ(  
،ނީދޭ އިގަތުގޮ ގެއިރަސާމު ށްނަންފުޒައްވަމު ޅޭގުންގެ އިގަފާޒީވަ ންތުގޮ
އްރެމުއަ ވާއިަފރެނެ ރޓަސްނިމި ންށުދަ ގެދާއްމާ ނަވަ 60 ގެނުނޫޤާ މި
އިގަރުމުއަ އެ ށްކަތަކައްސަމަ ތަވަނު ށްކައަފާޒީވަ ވާތްބަސްނި
  .ވެއެ 70 %ގެއިރަސާމު ވާއިފަށްކޮންޔާބަ

ޅޭގުންގެ  ކުފަޒައްވަމު އިގަފާޒީވަ ށްމަނުދި ނުރީމްތަ  )ބ(  
  .ވެއެނެވާނު ންގެވެރުތުއި ރެވުށްހަވަދު ސްމަހަ ،ުތދައްމު

ފާޒީވަ ށްކަފަޒައްވަމު ކިވަ ންތުގޮ ގެމުނުދި ނުރީމްތަ  )ޅ(  
ންގެވެ ސްވަނަތަ ތުޞަރުފުއެ ށްކަފަޒައްވަމުއެ ،ންގެޅިގު މާސުއްޖެމަހަ
 ،ސްވެމަނަ ންތުގޮާދސީނު ތަވަނު ންތުގޮދާސީ ންތުއަ ގެނާއޭ ،އިކަޓަށްމަކަޔަދި
  .ވެއެނެވާނު ންގެއިލަތުއަ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އްގެއަ ސްވެއްއެ

ށްމަނުދި ނުރީމްތަ ،ކީކަތަރާއިދާ އްއެބަ ގެފާޒީވަ  )ކ(  
 ،ށްމަކައްކެތަރާއިދާ ނެވޭޅެގުންގެނު ،އިގަކުތަފާޒީވައެ ންފުޒައްވަމު
                 .ވެއެނެދާސިއްޖެމަހަ ންކުދައިވާގަ ދާހަންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި

              
                                                               

ހޭބެމާޅުގުންގެ އިގަފާޒީވަ ށްމަނުދި ނުރީމްތަ  .72    ންވުފުލާޚި މާވުސްބައްއެ
ށްމަކަޖެއްވެފުލާޚި ކާމަވުސްބައްއެ ހޭބެނާރީމްތަ ތަވަނު ،ކާމަވުސްބައްއެ
  .ވެއެނެދާޅިހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް ،ވާކުޝަ ގެއްމެކައެ ،މަނަވޭރެކު ތުމަހުތު
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  ތުޙައްޞި ގެންފުޒައްވަމު އިމާކަރިތެކާއްރަ ގެނުތަ ރާކުތްކައްސަމަ
 



 
 
 
 

ށްމަކައެ އްއެރަޖޫއު ސްވެއްއެ ،ންތުއަ ގެންފުޒައްވަމު .73   އްތަބުޖިވާ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ
ގެންފުޒައްވަމު ރާކުތްކައްސަމަ ،އިގަނުތަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ ،އިގަނަނު
ދޭފާޒީވަ ،އްތަޅުވަޔަފި ހޭޖެންޅައަ އިކަޓަށްމަކަރިތެކާއްރަ އިށާތަޙައްޞި
  .ވެއެނެމެހި ންކަންކަ ވާއިގަރީތި އިގަރޭތެގެމީ. ވެއެނެވާންޅައަ ންތުރާފަ

އްތެގޮ އިކާނަތަ ނެވޭރެކު ތްކައްސަމަ އިގަތުގޮރިތެކާއްރަ  ) 1(  
ރިތެކާއްރަ ،ކުއެމާނުދިއިސައްޖަމަހަ ށްނަންފުޒައްވަމު
ށްމަރުކު ތްކައްސަމަ ،ރީނަޝިމެ އިނާމާސާ އިޗާއްކެތަ
  ؛ންޓުއްހެމެދެ ންކަރިތެކާއްރަ ގެތީކެތައެ ،ދީއިދަހޯ

ވާންނުބޭ ށްމަރުކުތްކައްސަމަ އިގަތުގޮރިތެކާއްރަ   )2(  
  ؛ންނުދިށްކޮރުފޯ އްތަތްލަސީވަ

ރިހުންލުއްގެ ށްތަޙައްޞި ،ންތުވަބާ ގެތުކައްސަމަ ރާކު  )3(  
މަނަވޭލެނުތާއްނަ ންނުތަ ރާކުތްކައްސަމަ އްތައްތަންކަ
ންލުކައްރަނު ދަފައެ ،މަނަވޭރެކުނު ލުރޯޓްންކޮ ތަވަނު
ތިކެތަ އިމާދުހެ ރިތެކާއްރަ ނެރާކުންނުބޭ ށްމަވުތްމަލާސަ
  ؛ންނުދިއިދަހޯ

ނެރާކުންނުބޭ ތިކެތަ އިމާދުހެ ރާކުންނުބޭ ންވާރިތެކާއްރަ  )4(  
އިށާތަޙައްޞި ގެންފުޒައްވަމު ،ންތުގޮނޭމެހި އްތަތްގޮ
އިނާރީމްތަ ށްނަންހުމީއެ ންތުގޮޅޭގު މާކަރިތެކާއްރަ
ންހެނިހެއެ ނެވާންނުބޭ ންގެނއެ ،އިމާނުދި ތުމާލޫޢްމަ
  ؛ންނުދިއިގަންއަ އްތައްތަންކަ

ތަވަނު ،ންކުއަދާއްމާ ލްކަޖިލޮޔޮބަ ތަވަނު އްލެކަމިކެ  )5(  
އްލެކައްރަނު ސްވެއްއެ ށްތަޙައްޞި ންތުގޮނީމާސްޖި
ންދުއިވާގަ ،ންފުޒައްވަމު ރާކުތްކައްސަމަ ދަފަދާވެމާދި

  ؛ންއުދިންގެ ންމުދަހަ އްތަޓުސްޓެ ހޭޖެންރަކު ންތުގޮޙީއްޞި
އްއެކައްނިހާ ށްކަފަޒައްވަމު ށްކޮނިރަކުދާއަ ފާޒީވަ  )6(  

ޙީއްޞި ވާންގެށީކައެ ނެވާންނުބޭ ށްއަނާއޭ ،މަނަޖެއްވެ
ތްގޮނޭބޭލި ވާރުފަ ދަފައެ ތަވަނު ،ންނުދި ވާރުފަ
  ؛ންނުދިއިސައްޖަމަހަ

އިގަކުތަޓުންޑެސިކްއެ އިކާތަތުލަޙާ ގެލުކައްރަނު ލިއްކު  )7(  
ށްނަންފުޒައްވަމު އްތަތްމަދްޚި ގެހީއެމަތަރަފު ނެރާކުންނުބޭ



 
 
 
 

  .ންނުދިއިސައްޖަމަހަ ،މުޒާތިންއި ނެބޭލި
 

ށްޗައްމަ ގެއްފެޒައްވަމު މެންކޮ ،ކީކަތައްތަންކަ ވާއިގަރީތި  .74    އްތަބުޖިވާ ގެންފުޒައްވަމު
  .ވެމެކަންކަ ވާމުޒިލާ

ލުމާސަ ށްކަމަކަ ވީންވާލުމާސަ އިގަމުރުކުތްކައްސަމަ  )ހ(  
ންހެއެ ރާކުތްކައްސަމަ އިގަުކއެ އާމާތި އިށާއަމާތި ،ންބުބަސަ ގެމުވުނު
ދަފައެ އިކަޓަށްމަނުދިނުޔަވި އްމެލުއްގެ ށްތަޙައްޞި އިތާމަލާސަ ގެންފުޒައްވަމު
  ؛ންލުބެ ށްމަކަރިތެކާއްރަ ،ދީންކަލުމާސަ ވާންދޭ ށްމަކަންކަ

ށްމަޓުއްހެބެ ންތުމަލާސަ ތުޙައްޞި އިށާމަވު ރިތެކާއްރަ  )ށ(  
ކުއެއާމާތި އިށާތަރާފަ ދޭފާޒީވަ އިގަމުރުކު އްތައްތަންކަ ހޭޖެންރަކު
  ؛ންނުދިވެރިތެހީއެ ށްނަންހުމީ ންހެއެ ރާކުތްކައްސަމަ

ތިކެތަ އެ ،ނުމާސާ އިމާދުހެ ރާކުންނުބޭ ްށމަވުރިތެކާއްރަ  )ނ(  
  ؛ންރުކުންނުބޭ ށްތަގޮއްއެ ދާޝާރުއި އިނާރީމްތަ ވާއިފަބިލި ށްމަރުކުންނުބޭ

ސްވެއްއެ ށްނަމާސާ އިށާމަދުހެ ރާކުންނުބޭ ށްމަވުރިތެކާއްރަ  )ރ(  
ތަވަނު ،މަނަޖެއްލިއްގެ އްޗެއްއެ ންއިއެ ތަވަނު ،މަނަޖެއްވެ އްމެލުއްގެ ލަހަކަ
  ؛ންގުންއެ ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ންކައެ މަނަޖެއްވެކުލާހަ

އްމެކަ ވޭރެކުލުބޫގަ ށްމަކަ ނެދާވެމާދި އްލެކައްރަނު  )ބ(  
ނެވޭރެކުނު ޅުގަނރަ ށްޔަލައްމިއަ ށްކަހަމީއެ ،ކީމަކައެ ދިއަ ،މަނަފިއިގަނހި
ތަވަނު ،ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ންތުގުވަ ކަހަވާ ގެއްމެކައެ ،މަނަވާށްކަމަކަ
  ؛ންގުންއެ ށްކަރަޒައިވަޕަސު ނަންހު އިފަޅާއަޑަނކަ ންކުތަރާފަ އެ

ންގެޅިގު ތާކައްސަމަ ތަވަނު ،އިގަރޭތެ ގެމުރުކު ތްކައްސަމަ  )ޅ(  
އެ ތަވަނު ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ އްމެލުއްގެ ތަވަނު ،އްޓެންޑެސިކްއެ ވާމާދި
  .ންގުންއެ ށްކަރަޒައިވަޕަސު ނަންހު އިފަޅާއަޑަނކަ ންކުތަރާފަ
 

 ގެމުވު ލިހެރުދު ންތުކައްސަމަ
 ޤުއްޙަ

އްމެލުއްގެ ޑުބޮ ށްޔަނަރާފު ތަވަނު ށްތަޙައްޞި ގެމާތި  .75   
ވާންގެށީކައެ ވޭރެކުލުބޫގަ ށްތަރާފަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ ށްމަކަ ނެދާބިލި

،ޤުއްޙަ ގެމުުވލިހެރުދު ންމުރުކު އްތެކައްސަމަ ދަފައެ ،މަނަރިހު އްކެތަބުބަސަ
  .ވެއެވެންގެބިލި ށްތަރާފަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ
 

ތަވަނު ،މަނަޖެއްވެރުމަ ކުހަމީ އިގަރޭތެ ގެމުރުކުދާއަ ފާޒީވަ .76   ންގުންއެ
 ،އްއެކައްނިހާ ދަފަހޭޖެ ންދޭވާރުފަ ށްޑަބޮ ރެވުށްމަނުދި ހީއެ ޙީއްޞިމަތަރަފު



 
 
 
 

،ންގެށިފެ ންހުވަދު ވިރުމަ ކުހަމީއެ ،މަނަޖެއްބިލި ށްތަރާފަ ރާކުދާއަ ފާޒީވަ
ގެރުއިޑިގަ 48 ންގެވެސްލަ ންގެށިފެ ންހުވަދު ނުބުލި އްއެކައްނީހާއެ ތަވަނު
  .ވެއެނެވާންގަންއަ ށްރަޓަސްނިމި ންތުރާފަ ޭދފާޒީވަ ތުމާލޫޢްމަ އެ ،އިގަރޭތެ
  
 

  ބުބާ ނަވަ 9  

  ޓީރިތޯއޮ ސްންޝަލޭރި ރބަލޭ
 

ޑުނގައިމަ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަރީތި  )ހ(      .77    ޓީރިތޯއޮ ސްންޝަލޭރި ރބަލޭ
އްއެޓީރިތޯއޮ ސްންޝަލޭރި ރބަލޭ ،އިކަޓަށްމަރުކުލުޞިޙާ އްތަދުޞަޤްމަ
  . ވެއެނެވާ ންރަކުމުއިޤާ އިގަރީޓްސްނިމި

ށްކަތަދުއިވާގަ ދޭހެ ންށުދަގެނުނޫޤާ މި ،އިނާނޫޤާ މި  )1(  
ންތުގޮ ރީދާއި އިކަޓަށްމަރުކު ޒުފީންތަ ،އިލަބަ ތޯރޭކުލުމަޢަ
  ؛ންޅުއެ އްތަޅުވަޔަފި ހޭޖެންޅައަ

ށްކަތަދުއިވާގަ ދޭހެ ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި ،އިނާނޫޤާ މި  )2(  
ންކަރިތެންލުހޭ ،ށްމަރުކުލުމަޢަ އިގަތުގޮ ވާންގެށީކައެ މެންއެ
ރާކުދާއަފާޒީވަ އިކާތަތްރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އިމާރުކުރުތުއި
  ؛ންނުދި ފާލަ އިތާމާލޫޢްމަ ނީންފަ ވާންނުބޭ ށްކަތަތްރާފަ

އިގަކުތަދުއިވާގަ ދޭހެންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި އިނާނޫޤާ މި  )3(  
ކިއެކިއެ ވާމާދި ންތުގޮޅޭގު ކާތައްތަންކަ ވާނުންގެނިމެހި
ދާއިފަ އިގަތުގޮމަހަނަ ންމުކަންކަ ދަފައެ ،އިކާތަލަސައްމަ
  ؛ންގުންއެ ށްރަޓަސްނިމި ،ންކަންކައެ ،މަނަގާނަ

ދުމެދެ ކާތަތްރާފަ ރާކުދާއަފާޒީވަ އިކާތަތްރާފަ ދޭފާޒީވަ  )4(  
  .ންދުހެ އްތަދުއިވާގަ ނެރާކުލުމަޢަ އިގަމުރުކު ތުލާމަޢާމު

 
ވާއިގަކުތަދުއިވާގަ ދޭހެ ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި އިނާނޫޤާ މި  .78    ންރުކުކުޗެ އިލަބަ

 ،ންތުގޮ ގެމުރުކުރުވަށަކަ ތޯދޭންމުވެރެކު ޒުފީންތަ ށްޅަގަނރަ އްތައްތަންކަ
ންއިެރތެދޭ ރެތެދޭ ންރުސަފިއޮ ގެޓީރިތޯއޮ ސްންޝަލޭރި ރބަލޭ
  .ވެއެނެވާންރަކު ކުޗެ އިލަބަ ންތަންތަ ރާކުތްކައްސަމަ
 

 ށްނަންރުސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ
 އްތަރުބާ ވާންގެބިލި

ހޭބެއާފާޒީވަ ،ރުބާ ގެމުރުކުއްތަންކަ ވިނިނަންއަ )ހ(         .79  



 
 
 
 

  .ވެއެވެންގެބިލި ށްނަންރުސަފިއޮ
 ،ވީނުމެ އިގަތުލަޙާ ވާއިފަށްކޮޔާބަ އިގަ )3 (ގެދާއްމާ މި  )1(  

 ،ސްވެއިގައްތެގުވަ މެންކޮ ،އިލަނުކާމަގުންއެ ންރިކު
ސްފާ އިލަބަ އްނެތައެ ދެވަ ށްކަނަތަ ރާކުތްކައްސަމަ
   ؛ންރުކު

 ،ވީނުމެ އިގަތުލަޙާ ވާއިފަށްކޮންޔާބަ އިގަ) 3 (ގެދާއްމާ މި  )2(  
ވާންގެށީކައެ ށްއަނާއޭ ،ށްމަކަ އްނެތަ ރާކުތްކައްސަމަ

މެންކޮ ވޭރެކުލުބޫގަ ށްކޮނާބި ށްޗައްމަ ގެއްކެތަބުބަސަ
އިލަބަ އްނެތައެ ދެވަ އިގަތުގުވަ ގެލުވާދު ،ސްވެށްކަނަތަ
  ؛ންރުކު ސްފާ

ށްމަކަ ގެ ޅޭއުރިދި ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ ކީނަތަ ރާކުތްކައްސަމަ  )3(  
ތަވަނު ،ންގެބިލި ދައްހު ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،މަނަވާ
ށްކަނަތައެ ންގެބިލި ންކުމަޔުލި ދައްހު ގެރުޓަސްނިމި
  ؛ންނުވަ

ވާއިގަކުތަދުއިވާގަ ދޭހެންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި އިނާނޫޤާ މި  )4(  
ތޯވޭއިފަވިރެކު ޒުފީންތަ ށްޅަގަނރަ އްތައްތަންކަ
،އިމާލުބެ ންތަރާކުތްކައްސަމަ ،ންތުގޮ ގެމުރުކުންޤީޔަ
ށްކޮޞައްޚާ ންކިވަ ދިއަ އިމާރުކުލުވާސު ނާންހުމީ ގެނުތައެ
  .ންރުކު އްތައްތަންކަ ވިނިނަންއަ

ންތުގޮޅޭގު މާރުކުތްކައްސަމަ އިމާރުކުދާއަ ފާޒީވަ  )ހ(    
 ،އްތެފޮ ،އްޑެކޯރި ހޭޖެންޓައްހަލަބަ ންތުގޮނީނޫޤާ
ތޯޓާއްހަލަބަ އިގަތުގޮއެ ،އްމެޔުލި ތަވަނު އްރެތަފުދަ
ށްމަޅުހެށަހު ތިކެތަ ދަފައެ އިކަޓަށްމަރުކުރުވަށަކަ
ދަފައެ ،ންމުޅުހެށަހު އްޗެއްއެ ދަފައެ ،އިގަންއަ
ތުމާލޫޢްމަ ންތިކެތަެއ ތަވަނު ،ންދުހެ ޕީކޮ ގެތީކެތަ
  ؛ންގުނެ

އްމެގުންއެ ހޭޖެންޓައްހަބަ ންތުގޮ ނީނޫޤާ  )ށ(    
އްމެގުންއެ ދަފައެ މަނަވާނު އިފަޓާއްހަބަ
  ؛ންގުންއެ ށްމަޓުއްހެބެ

ރާކުލުސީމްތަ ތްރާފަެއ ތަވަނު ތްރާފަދޭފާޒީވަ  )ނ(    



 
 
 
 

 ،އިކަޓަށްމަރުކު ލުލީޙްތަ ،ކުއެމާގުންއެ ށްކަތަރާފަ
ގެހީޗެއްއެ ކިއެކިއެ ރިހުއިގަނުތަ ރާކުތްކައްސަމަ

  ؛ންއުދިންގެ ންނުތައެ ލްޕަމްސާ
ތާލަޙާ ދާންމުރަކުތްކައްސަމަ ންފުޒައްވަމު  )ރ(    

އިއާރަޖޫއު ގެންހުމީއެ ،އިނާންތުގޮޅޭގު
ތުމާލޫޢްމަ ،ންތުގޮހޭބެ ކާތަޑިގަ ރާކުތްކައްސަމަ
  ؛ންދުހޯ

 ،ންށުދަ ގެއްދެއިވާގަ ތަވަނު ނުނޫޤާ  )ބ(    
ވާއިފަޅިގު ތާކައްސަމަ ،ހޭޖެންޓައްހަލަބަ
.ންލުބެ ޑުކޯރެ ޅޭގުކާތަލިބަ ،އިކާތަޓުންޑެސިކްއެ
،އްޔެއްބަ ތަވަނު އްޓެންޑެސިކްއެ ދަފައެ ދިއަ
ތަވަނު ބުބަސަ ވިމާދި އިަގމުރުކުދާއަ ފާޒީވަ
  ؛ންދުހޯ ތުމާލޫޢްމަ ންތުގޮޅޭގު ތާލަޙާ

ވޭރެކުންނުބޭ ނުމާސާ ގެނުތަ ރާކުތްކައްސަމަ  )ޅ(    
ންރަކުތްކައްސަމަ އިގަނުތަ ތަވަނު ،ންތުގޮ
ގެންހުމީ ރާކުތްކައްސަަމ ،ންތުގޮ ވާއިފަހިޖެ

އްލެކައްރަނު ށްމަކަރިތެކާއްރަ ތަވަނު ،ށްތަޙައްޞި
ގެއްކެތަބުބަސަ ވާންގެށީކައެ ،ށްމަކަ ނެދާވެތިމަރިކު
ންކައެ ،މަނަވޭރެކު ލުބޫގަ ،ށްކޮނާބި ށްޗައްމަ
  .ންޅުއެ އްތަޅުވަޔަފި ހޭޖެންޅައަ ށްމަރުކުލުއްޙަ

 ،އްތައްތަންކަ ވާއިގަ) ޅ (ގެރުބަންނަ ނަވަ 4 ގެދާއްމާ މި  )ށ(  
ވިނިނަންއަ ،އިގަމުނުދިއިދަހަ ތްގޮނެވޭރެކުދާއަ ށްނަންރުސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ
.ވެއެވެންގެބިލި ށްނަންހުމީެއ ރުބާ ގެމުރުކު އްތަރުމުއަ ޅޭގުކާތައްތަންކަ
ންކުތަތްރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ހޭޖެނުމަހަތްހި ދުމެކާތަރުމުއަމި ސްވެމަނަ
ށްކަތަތްރާފައެ ޤުއްޙަ ގެމުޅުހެށަހު އްއެލަސައްމައެ ށްލަނައުބިއިރަޓް
  .ވެއެވެންގެބިލި

ތާޙައްޞި ތަވަނު ،ށްމަކަރިތެކާއްރަ ގެންހުމީ ރާކުތްކައްސަމަ  )1(  
ށްކަތަދާއްމާ ވާއިގަކުތަނުނޫޤާ ވާއިފަދިހެ ންތުގޮޅޭގު
އިގަނުތަ ،އިކަޓަށްމަވުރުކު މުރާތިޙްއި ށްއަމަހަރިފު
ވާއިފަރާތުއަ ރީނަޝިމެ ތަވަނު ،ށްއަރީނަިޝމެ ރާކުންނުބޭ



 
 
 
 

،އިގަރޭތެ ގެއްތެދައްމުކިވަ ޅޭއެޑަނކަ ،ށްތަގޮ
  ؛ރުމުއަ ރާކު ށްމައުނަގެލުދަބަ

ށްއަނަރާފު ތަވަނު ށްތަޙައްޞި ގެންހުމީ ރާކުތްކައްސަމަ  )2(  
ލުބޫގަ ،ށްމަަކ ނެދާވެމާދި އްލެކައްރަނު ސްވެންނުޤީޔަ
ންތުގުވަ އްކެތަޅުވަޔަފި ލަހަކަކިވަ ،އިގަކުތަޅުވަޑިނދަ ވޭރެކު
  .ރުމުއަ ރާކު ށްމަޅުއެ

 

އިގައްނެތަ ރާކުތްކައްސަމަ ،ންރުސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ  .80    ންގުންއެ
ގެންރުސަފިއޮ ،ހުފަށްމަޔުދި ށްނަތައެ ށްމަލުބެ ތްގޮގާނހި އްތަންކަ
ންހުީމއެ އިގައްނެތައެ ،މަނަނަންފެނު ށްމަކަ ނެދާޅިއެސްރަހު ށްތަކައްސަމަ
ށްކަތަރާފަ ރާކުލުސީމްތަ ނާއޭ ތަވަނު ،ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ންކަބިތި
  .ވެއެނެވާންގަންއަ
 

   ނެވޭރެކުތުލާމަޢާމު
 ންނުދި ތުޞަރުފު

ގެނާއޭ ،ސްވެންކުތަރާފަ މެންކޮ ދޭފާޒީވަ  )ހ(      .81   
،ނާންރުސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ ށްނަންފުޒައްވަމު ޅޭގުންގެ އިގަފާޒީވަ
ތުޞަރުފު ނެކޭއްދެ ކަހަވާ ތިނެއްހެރަހު ސްވެއްއެ ކުއެމާކަންވަނިމި
  .ވެއެނެވާްނދޭ ށްކޮސްވަނަތަ

 ،ންތުގޮޅޭގުކާމަކަ ވާއިފަށްކޮ ންޔާބަ ންށުދަ ގެދާއްމާ މި  )ށ(  
 ،އްޅެވަޔަފި ޅުގަނރަނު ސްވެއްއެ ދުމެއާނާއޭ ،ންކުތަގޮ ރާކުލުމަޢަ ކުފަޒައްވަމު
  .ވެއެނެވާނު ންގެއިޅައަ ންތުރާފަ ދޭފާޒީވަ
 

 ންރުކުޅުފާ ތުމާލޫޢްމަ
 ންރުކުނާމަ

 ،ވީނުމެ އިގަތުލަޙާ ވާއިގަ) ށ (ގެދާއްމާ މި  )ހ(      .82   
ތުމާލޫޢްމަ ންތުގޮ ގެފާޒީވަ ރާކުދާއަ ންހުމީއެ ،ށްނަންރުސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ
އިތާމާލޫޢްމަ ރުއްސި ރިހުންޅުގު  އާރިފާޔަވި ގެކުތަތްކައްސަމަ ކިއެކިއެ  ބޭލި
ބޭތި އިގަފާޒީވަ ންހުމީއެ ،ތުމާލޫޢްމަ ވާއިފަޅިގު މާކަރިތެންދުއްފެއު
ގެރުއްސި ،ސްވެއިގަހުފަށްމަވުކިވަ ންއިފާޒީވަ ދިއަ ސްވެއިގަކުތަސްވަދު
  .ވެއެނެވާ ންޓައްހަފަހި އިގަތުގޮ

އްމެލުއްގެ ށްތަޙައްޞި ތަވަނު ށްއަނަރާފު ގެންފުޒައްވަމު  )ށ(  
ސްވެއްއެ ގެތުކައްސަމަ ގެތުރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އްޗެއްއެ ގެތުޒާ ނެދާބިލި
ށްކަތަްތރާފަ ހޭބެމާކަ ،ންކައެ މަނަވޭރެކުންނުބޭ އިގައްއެލާޙަރުމަ
  .ވެއެނެވާންގަންއަ

ވާނުބާތަ ށްދައިވާގަ އިނާނޫޤާ ،އިގައްނެތަ ރާކުތްކައްސަމަ  )ނ(  



 
 
 
 

ރބަލޭ ތަވަނު ށްރަޓަސްނިމި ،ށްކޮންޔާބަ ށްމަކަރިހު އްކެތައްތަންކަ
ހޭބެއާވާކުޝަ ވާނުފޮ ންފުޒައްވަމު ކިއެކިއެ ށްއަޓީރިތޯއޮ ސްންޝަލޭރި
ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ،އްފެޒައްވަމު ންދި އްތެމާލޫޢްމަ ސްވެއްއެ
 ،ންރުސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ ދާށްމަލުބެ އްނެތައެ ދިއަ. ވެއެނެވާނުންގެށްކޮމަހާ
ސްވެއިގަމުކަ ންގެބިލި އްއެވާކުޝަ ގެއްފެޒައްވަމު ކިވަ ،އީޔަދި ށްނަތައެ
  .ވެއެނެވާނު ންގެށްކޮންޔާބަ

ވާއިފަޅާއަޑަނކަ ށްމަލުބެ ންހުމީއެ ،ންރުސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ  )ރ(  
ސްވެއްއެ ،އްމެޅުގު ނެބޭލި އްއެދާއިފަ ދާސީނު ތަވަނު ދާސީ ،ންނުތަންތަ
  .ވެއެނެވާނު ންގެއިވައްބާ ކުއެކާތަރާފަ
 

ތްކައްސަމަ އިގަނތާންތަކިއެ ،ންރުސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ  .83    ޓުޕޯރި
ޅާއަޑަނކަ ރުޓަސްނިމި ،އްތަޓުޕޯރި ރާކުރުޔާއްތަ އިލަބަ ތްގޮގާނހިނުގާނހި
  .ވެއެނެވާންވަނުފޮ ށްރަޓަސްނިމި ންތިމަ ގެއްލެސޫއު
 

ކުހަމީ ،އްމެކަ ންއިރެތެ ގެކުތައްތަންކަ ވިނިނަންއަ  .84    ބުދައަ އިށާކު
ގެށުކު ކީބަދައަ ގެއްހެމީ ފިށްކޮ ށްށެކު ދަފައެ. ވެކެށެކު ނީރަކުއެ ،މަނަފިށްކޮ
ގެދުމެދެ އާޔާފިރު  -/50,000 ،އިއާޔާފިރު 500/- އިލަބަ ށްނަމިޑުބޮޑަކު
ށްތަދައްމު ގެހުވަދު ރުހައައްއެ ތަވަނު ،ންރުކުނާމަރިޖޫ ންކުދަދައަ
ނާމަރިޖޫ ންކުދަދައަ ންނޫޑުބޮ ރެވުށްއަޔާފިރު/25,000  - ކުއެމާލުށްލަޖަ
  .ވެމެރުކު

އާދާއްމާ ނަވަ 81 އިއާދާއްމާ ނަވަ 80 ގެނުނޫޤާ މި  )1(  
  ؛ންވުފުލާޚި

އްތަބުޖިވާ ހޭޖެންރަކުދާއަ ކުރަސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ  )2(  
ށްމަރުކު އްމެކަ ހޭޖެންރަކު ނާއޭ ތަވަނު ،ށްމަރުކުދާއަ
  ؛ންޅުއެސްރަހު

ގެރުބާ ދޭބިލި ންތުގޮނީނޫޤާ ،ށްނަންރުސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ  )3(  
ހޭޖެންރަކު ތަވަނު ،އިގަމުރުކުދާއަ ބުޖިވާ ގެންހުމީއެ ންށުދަ
 ،ންމުގުންއެ ށްކަހަމީ ށްމަރުކު އްމެކަ ،ންތުގޮޅޭގު ކާމަކަ
  ؛ންރުކުނު އްމެކައެ

ތްޤަޤީޙަ ތަވަނު ތުމާލޫޢްމަ ގުދޮ ،ށްރަސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ  )4(  
  ؛ންނުދި އިގަތުސްގަ ތުމާލޫޢްމަ ދަފަޅޭއޮ



 
 
 
 

ށްމަވުރުޒިހާ ކުހަމީ ށްޗައްމަރިކު ގެއްރެސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ  )5(  
ށްމަރުކުލުވާސު ކާހަމީ ދަފައެ ތަވަނު ،ންޅުއެސްރަހު
،ންޅުއު ންރަކު އްމެކަ ދަފައެ ތަވަނު ،ންޅުއެސްރަހު
  ؛ންނުދިނުޔަވި އްމެކަދަފައެ ތަވަނު

އްރެސަފިއޮ ދަފައެ ،ދުނހި ވާނު ށްކަރަސަފިއޮ ހޭބެއާފާޒީވަ  )6(  
މާތި ށްތަގޮއެ ތަވަނު ންނުބު ތުގާގެއްހެމީ ށްމަކަ
  .ންވުލުސީމްތަ

 
 

  ބުބާ ނަވަ 10  

  ލްނައުބިއިރަޓް ހޭބެއާފާޒީވަ
 

ނާނޫޤާ މި ދިއަ ދާއްފައު ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި  )ހ(     .85    ންރުކުމުއިޤާ އްލެނައުބިއިރަޓް
އްލެނައުބިއިރަޓް ހޭބެއާފާޒީވަ ގާންހި ންތިމަގެތުގޮ ވާތްގޮއްއެ
  .ވެއެނެވާންނަންއޮ

ގެއްނެނޫޤާ ސްވެންހެއެ ތަވަނު ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި  )ށ(  
،އިލަބަ އްތަލަސައްމަ ޅާއަޑަނކަ ،ށްމަލުބެ ންލުނައުބިއިރަޓް ،ންށުދަ
ގެމުމުންނި އްތަލަސައްމައެ ށްކަތަގޮނަންފެ ށްމަކަޅުގަނރަ ށްލަނައުބިއިރަޓް
  .ވެއެވެންގެބިލި ށްލަނައުބިއިރަޓް ،ރުބާ މަހަރިފު

އިކަޓަށްމަލުބެ އްތަލަސައްމަ ޅޭހެށަހު ށްލަނައުބިއިރަޓް  )ނ(  
ދިއަ ،އިމާދުހޯ ނާރީޤަ އިކާއްހެ ،އިމާދުހޯ ސްބަކިހެ ،އިމާރުކުރުޒިހާ ންހުމީ
ހޭޖެންރަކު ށްމަރުކުރުވަށަކަ ދާހޯ ތްޤަޤީޙަ ގެއިލަސައްމަ ސްވެންކުތަގޮންނޫމި
  .ވެއެވެންގެބިލި ށްލަނައުބިއިރަޓް ރުބާ ގެމުރުކު އްތައްތަންކަ
 

 ،ވީނުމެ އިގަތުލަޙާ ވާއިގަ )ށ (ގެދާއްމާ މި )ހ(     .86   ފުނާއުތިސްއި
ގެހުފަ މެންއެ ހޭޖެންރަކުލުމަޢަ ށްޗައްމައެ ،ކީކަތަންމުންނި ގެލުނައުބިއިރަޓް
  .ވެކެތަންމުންނި

 ،ނީވައިފަމާންނި އްއެލަސައްމަ މާންނި ންލުނައުބިއިރަޓް  )ށ(  
ތަވަނު ،މަނަށްކަތަގޮ ވާފުލާޚި ދާއިވާގަ އިނާނޫޤާ ތަވަނު ،އިކާތަލުސޫއު ޢީރްޝަ
އްއެލަސައްމައެ ،މަނަންގެށްކޮންނުބޭ އްރެބާ ވާނުންގެބިލި ށްލަނައުބިއިރަޓް އެ
ފުނާއުތިސްއި ންމުންނި ގެލުނައުބިއިރަޓް އިގަރޭތެ ގެހުވަދު 60 ތާމާންނި



 
 
 
 

  .ވެއެވެންގެބިލި ޤުއްޙަ ގެމުޅުހެށަހު ށްޓަކޯއިހަ އިކަޓަށްމަރުކު
ންޓުކޯ ށްމަރުކުނު ޒުފީންތަ ންމުންނި ގެލުނައުބިއިރަޓް  )ނ(  

ވާއިފަމާންނި ލަސައްމަ ންލުނައުބިއިރަޓް ،މަނަރާކުނު އްރެމުއަ ންގެޅިއެޑަނކަ
  .ވެއެނެވާނު ންގެއިލަޓާއްހު ންރުކުލުމަޢަ ށްތަގޮ
 

  ތްގޮ ވާންގެވިލެކުއެ
 

ޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ ،ނީވަންގެވިލެކުއެ ލްނައުބިއިރަޓް )ހ(    .87   
  .ވެށެޗައްމަ ގެންރުބަންމެ 7 ރާކުނުޔައްޢަ
  

އިގަމުޤާމައެ ،ކުރަބަންމެ ވޭރެކުނުޔައްޢަ ށްލަނައުބިއިރަޓް.  1) ށ(  ތުދައްމު ގެންރުބަންމެ
5 ންގެށިފެ ންޚުރީތާ ވޭރެކުނުޔައްޢަ ކުރަބަންމެ އެ ނީނާންހުމިދެ
  .ވެށެތަދައްމު ގެހުވަދު ރުހައަ) އްހެފަ(

ކުރަބަންމެ ވޭރެކުކިވަ ންށުދަ ގެ) އ (ގެދާއްމާމި. 2
)އްހެފަ (5 ންލުއަ ކުރަބަންމެ މެންކޮ ންހެއެ ،އިވަޔަފި
ންތުގޮއެ ދިއަ. ވެއެނެދާވިރެކުނުޔައްޢަ ށްކަރައުދަ ގެރުހައަ
ންކުރަހައަ) އްހެފަ (5 މެންކޮ ކުރަބަންމެ ވޭރެކުނުޔައްޢަ
  .ވެއެނެދާވިދެންގެ ންމުރަކުނުޔައްޢަ
 

އްތަފަސި ވިނިނަންއަ އިގަންރުބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް) ނ(  އްތަފަސި ގެންރުބަންމެ
  .ވެއެނެވާންނަންހު

އްށެކު ވާއިފަޅިއެޑަނކަ އްދެއްޙަ އިގަނުދީމްލާސްއި. 1
އިގަރޭތެ ގެހުވަދުރުހައަ) އްހެފަ (5 ޔަދިވެތުވޭ ންކަރިކު
  ؛ންވުނު އިގަމުކަ ކުހަމީ ވާއިފަވެތުބިސާ ށްތަޢަރީޝަ
އިގަމުކަ ކުހަމީ ވާއިފަވެތުބިސާ އްށެކު ގެތުވަޝްރި. 2
  ؛ންވުނު
ންށުދަ ގެސީސާއަނުނޫޤާ ގެޔާއްރިހޫމްޖު ގެޖޭއްރާހިވެދި. 3
ތަވަނު ވޭރެކުބުޚާތިންއި ންށުދަ ގެއްނެނޫޤާ ތަވަނު
އިގަމުކަ ކުހަމީ ދާންމުރަފު އްމެގާމަ ސީޔާސި ވޭރެކުނުޔައްޢަ
  ؛ންވުނު
ސީޔާސި ތަވަނު އިގަމުކަ ކުރަބަންމެ ގެއްއެޓީޕާ ސީޔާސި. 4
  ؛ންވުނު އިގަމުކަ ކުހަމީ ވާރިތެތްކާަރޙަ އިގައްއެޓީޕާ
ލުއްހަ އިމާތުގަނެދެ އްތަލަސައްމަ ގެރާއިދާ ގެފާޒީވަ. 5



 
 
 
 

ގެބާރިޖުތަ ތަވަނު ންތުގޮމީލްއި ންކަލުބިޤާ ގެމުނުދިއިދަހޯ
  .ންވުއިފަބިލި ންތުގޮ
 

 ށްކޮމްއިޓަލްފު ށްމަކަރުބަންމެ
 ށްކޮމްއިޓަޓްޕާ ދިއަ
 ންރުކުނުޔައްޢަ

ތަވަނު ށްކޮމްއިޓަޓްޕާ ންރުބަންމެ ރާކުނުޔައްޢަ ށްލަނައުބިއިރަޓް) ރ( 
 .ވެއެޅަނާއްހެރަހު ނުނޫޤާ މި ށްކަމަރުކުނުޔައްޢަ ށްކޮމްއިޓަލްފު

 އިސާއީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް
 ސްއީރަ ބުއިނާ

ންއިރެތެ ގެންރުބަންމެ ރާކުުނުޔައްޢަ ށްލަނައުބިއިރަޓް. 1) ބ( 
ޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ ،އްސެއީރަ ބުއިނާ އިކާސައީރަ ށްލަނައުބިއިރަޓް
  .ވެއެނެވާންރަކުނުޔައްޢަ

ގެތުގޮވާތްގޮއްއެ ދާއިާވގަ ދާހަ ންށުދަ ގެނުނޫޤާ މި. 2
އިގަމުޓުއްހެލެބެ އިގަންހި ލްނައުބިއިރަޓް ންތިމަ
ގެލްނައުބިއިރަޓް ކީތަރާފަސްއި މެންއެ ގެލްނައުބިއިރަޓް
  .ވެއެސްއީރަ
އްތަތުޔައްލިޫއސްމަ ގެމުޤާމަ ގެސްއީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 3
ތަވަނު ،އިގައްތެލަޙާ ޖެއްދިޅެކުނު ނާއޭ ށްމަރުކުދާއަ
ޖެއްވެސްހު މުޤާމައެ ތަވަނު ،އިގައްތެލަޙާ ޖެއްވެރިވެރުޒުއު
އްތަތުޔައްލިއޫސްމަ ގެމުޤާމަ ގެނާއޭ ،އިގައްތެލަޙާ
.ވެސެއީރަ ބުއިނާ ގެލްނައުބިއިރަޓް ނީރާކުދާއަ ންތުގޮތީގުވަ
ގެލްނައުބިއިރަޓް ސްއީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް ،ންރުތުއި ގެމީ
ނާއޭ ސްވެއްތަތުޔައްލިއޫސްމަ ރާކުލުވާޙަ ސާއީރަ ބުއިނާ
  .ވެއެނެވާންރަކުދާއަ
ބުއިނާ ތަވަނު މުޤާމަ ގެސްއީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 4
ގެލްނައުބިއިރަޓް ،ނީލޭބެ ށްމަކަޖެއްވެސްހު މުޤާމަ ގެސްއީރަ
އްތެލަޙާ ވޭލެބެ ށްމަކަ ޖެއްވެސްހު މުޤާމަ ގެމުކަރުބަންމެ
  .ވެެނންމުވުތިމަރިކު

 
ނީވޭވެލުވާޙަ މާޤާމަ ގެއްހެމީއެ ށްކަރަބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް) ޅ(  ންވުލުވާޙަ މާޤާމަ ންރުބަންމެ

  .ވެނެންމުރުކުވާހު ވިނިނަންއަ އިގަތީމަރިކު ގެޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ

ށްނަދީމްލާސްއި.......................  ންރެހުއަ"
ގެޔާއްރިހޫމްޖު ގެޖޭއްރާހިވެދި ،ިއށާމަތުހި ށްކޮރިތެތްމަރްޙު
ށްކޮރިތެތްމަރްޙު ށްކަތަޤުއްޙަ ގެންތުޔިއްރަ އިއާސީސާއަނުނޫޤާ



 
 
 
 

ންތުގޮގެއްރެބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް ހޭބެއާފާޒީވަ ،އިށާމަތުހި
 ،އިމާކަންވަނިމި އްތަބުޖިވާ އިކާތަތުޔައްލިއޫސްމަ ހޭޖެންރަކުދާއަ
ށްކަޒަފޫނު ސްވެއްއެ ،ކުއެމާކަރިވެފުސާންއި ،އިމާކަރިވެލުދްޢަ
ށްމަރުހުމިދެ ތީމަންރުކުދާއަ ކުއެމާކަރިތެޞްލާޚްއި ތިނެއްމެބުނލެ
  ."ވެމެރަކުވާހު ދީންގަ هللاތްމާ
 

ނީލޭބެ ށްމަކަޖެއްވެސްހު މުޤާމަ ގެއްރެބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް) ކ(  ނވުސްހު މުޤާމަ
  .ވެއެގަކުތަތުލަޙާ ވިނިނަންއަ
  .ންމުވުމަހަ ތުދައްމު ގެމުކަރުބަންމެ. 1
  .ންމުނުދި ފާޢުތިސްއި. 2
ގެލްނައުބިއިރަޓް ،ންތިމަގެތުގޮ ވާއިގަ) އ (ގެދާއްމާމި. 3
  .ންމުރުކުކިވަ ންމުކަރުބަންމެ
  .ންމުވުރުމަ. 4
ނުނޫޤާ މި ންރުހު އިގައިބަކި ގެންރުބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 5
  .ންމުވުނިއު އްއެަފސި ންއިރެތެ ގެކުތަފަސި ރާކުމްޒިލާ
 

،ނީވޭރެކުކިވަ ންމުޤާމަ ގެނާއޭ ކުރަބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް ) އ(  ންރުކުކިވަ ންމުކަރުބަންމެ
،ންގެވެރިވެދުމެ އްތެލަޙާ ންއިރެތެ ގެކުތަތްލަޙާ ވިނިނަންއަ
  .ވެނެންކުމަޔުލި ވާނުފޮ ށްކަރަބަންމެއެ ޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ
  .ންރުކުސްލާފްއި ންކުމަކުޙު ޢީރްޝަ. 1
ހޭޖެންލަފުއު ންތުޔައްސިއިހަ ގެއްރެބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 2
ގެލްނައުބިއިރަޓް ތަވަނު ؛ންދުޅެކުނު ށްމަލުފުއު ތުޔައްލިއޫސްމަ
ދަފަވާޟުރުޢާތަ ބާޖިވާ ހޭޖެންރަކުދާއަ ންތުޔަްއސިއިހަ ގެއްރެބަންމެ
ތަވަނު އްއެފާންމަ ތަވަނު އްއެދާއިފަ ތަވަނު އްތެޙަލަޞްމަ ލައްމިއަ
  .ންވުމާދި އްތެލަޙާ ތްއޮ އްރެއުދަ
  .ންވުފުލާޚި ޔާވަހު. 3
،ންބުބަސަ ގެއްށެކު ވާތުބިސާ ށްޗައްމަ ގެއްރެަބންމެ. 4
ށްމަކަރިވެރުބުއަ ހޭޖެންޓައްހަފަހި ކުރަބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް
  .ންނުފެ ށްއަޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ ށްމަކަޖެއްވެތުއަ ންކަނިއު
ހޭޖެންރަކުދާއަ ންތުޔައްސިއިހަ ގެއްރެބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 5
ވާންދޭ ށްމަކައެ ،އިމާވުލުމާހުއި އިގަމުރުކުދާއަ އްތަތުޔައްލިއޫސްމަ



 
 
 
 

  .ންނުދިނު ންކަލުމާސަ
 

ތަވަނު ސްއީރަބުއިނާ ތަވަނު ސްއީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 1) ވ(  ންނުދި ފާޢުތިސްއި
،މަނަޖެއްވެންނުބޭ ންދޭ ފާޢުތިސްއި ންމުޤާމަ ގެނާއޭ ކުރަބަންމެ
ންކުމަޔުލި ވާނުފޮ ށްއަޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ ށްކޮންޔާބަ ބުބަސަ
އެ ޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ ސްވެމަނަ. ވެއެނެދާވިދެ ފާޢުތިސްިއ
ޅިހެށަހު ފާޢުތިސްއި ތަވަނު ންދެންގަންއަ ންކަރިކުލުބޫގަ ފާޢުތިސްއި
ގެނާއޭ ކުހަމީއެ ންދެންވަ ސްވަދު) ސްރީތި (30 ންގެށިފެ ންޚުރީތާ
   . ވެއެނެވާންނަންހުމިދެ ތީމަންރުކުދާއަ އްތަބުޖިވާ
  
ސްއީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް ންށުދަ ގެ )1( ގެ) ވ (ގެދާއްމާ މި. 2
ންދި ފާޢުތިސްއި ންމުޤާމަ ގެނާއޭ ސްއީރަބުއިނާ ތަވަނު
ފާޢުތިސްއި ނާއޭ ންމުކަރުބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް ،ސްޔަިވއިގަމުކަ
  .ވެއެނެވޭލެބެނު އްއެގަމުކަނީދި
 

 އިއާރަސާމު ގެންރުބަންމެ
 އްތަތްޔަނާޢި

ށްނަންރުބަންމެ އިސާއީރަބުއިނާ އިސާއީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 1) މ( 
ނީޅާއަޑަނކަ އްތަތްޔަނާޢި ލީމާ ންހެނިހެއެ ިއިއާރަސާމު ވޭދެ
އިއާރަސާމު ގެންރުބަންމެ ންތުގޮމި. ވެއެޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ
އިގަލްނައުބިއިރަޓް ކީރަބަންމެއެ އިގަމުޅުއެޑަނކަ އްތަތްަޔނާޢި
ދުމެމާކައްތެރާފަ ރާކުދާއަފާޒީވަ ށްކޮމްއިޓަޓްޕާ ތަވަނު ށްކޮމްއިޓަލްފު
  .ވެއެނެވާންރަކުތްޔަޢާރި
  
ިއިއާރަސާމު ވޭދެ ށްސައީރަބުއިނާ އިށާސައީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 2
އްޏެންއު އިގަތުދައްމު ގެމުޤާމަ ގެންހުމީއެ ،އްތަތްޔަނާޢި ލީމާ
ވޭދެ ށްނަންރުބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް ދިއަ. ވެއެނެވޭރެކުނު
ގެމުކަރުބަންމެ ގެންހުމީއެ ،ސްވެއްތަތްޔަނާޢި ލީމާ ިއިއާރަސާމު
  .ވެއެނެވޭރެކުނު އްޏެންއު އިގަތުދައްމު
 

 ންފުޒައްވަމު ށްލަނައުބިއިރަޓް
 ންރުކުނުޔައްޢަ

އްއެ ،ދީފާޒީވަ ށްނަންފުޒައްވަމު ވާންނުބޭ ށްލަނައުބިއިރަޓް) ފ( 
ނީރާކުކިވަ ންއިފާޒީވަ ންހުމީއެ ށްކޮލުދަބަ ށްމަޤާމަ އްނެއަ ންމުޤާމަ
ގެލްނައުބިިއރަޓް ންތިމަ ގެއްދެއިވާގަ ލާވާލަކުއެ ންލުނައުބިއިރަޓް



 
 
 
 

 .ވެސެއީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް ންތުރާފަ ގެންރުބަންމެ

 ގެންފުޒައްވަމު ގެލްނައުބިއިރަޓް
 އްތަތްޔަނާއި އިއާރަސާމު

ންހެނިހެއެ ިއިއާރަސާމު ވޭދެ ށްނަންފުޒައްވަމު ގެލްނައުބިއިރަޓް) ދ( 
ގެރީޜަރެޓް ޑްންއެ ސްންނޭފި ފްއޮ ްރޓަސްނިމި ،އްތަތްޔަނާޢި ލީމާ
ގެންރުބަްނމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް ނީޅާއަޑަނކަ ންތިމަ ގެރާވަޝްމަ
 .ވެސެއީރަ ގެލްނައުބިއިރަޓް ންތުރާފަ

   

ށްއަމަަހަރިފު އްތަތުޔައްލިއޫސްމަ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 1) ތ(  ންކަންކަ ލީމާ
ގެންތުޔިއްރަ ،ސްވެކުރަހައަ މެންކޮ ،ސާއިފަ ވާންނުބޭ ށްމަރުކުދާއަ
،ންިއޔާއްލިމާ ގެތުލައުދަ ންށުދަ ގެއްޓެޖެބަ ރާކުސްފާ ންހުލީޖިމަ
  .ވެއެނެވާންރަކުދޫ ށްލަނައުބިއިރަޓް
  
ލީމާ ،އިތާޔާއްކިލްމި ،އިދާރަޚަ ،އިއާނީދަމްއާ ގެލްނައުބިއިރަޓް. 2
،ކުއެއާރާވަޝްމަ ގެލްރަނެޖެ ރޓަޑިއޮ ،ބުސާހި ހޭބެކާތަމާންޒި
ޔެލި ންތިމަ ގެތުގޮ ވާއިގަދުއިވާގަ ދާހަ ންލުނައުބިއިރަޓް
މެންކޮ ،އްނެޔާބަ ލީމާ ވޭލެވާލަކުއެ ،ހުފަށްމަރުކުޓްޑިއޮ އިޓައްހަލަބަ
ންރިކު ގެހުވަދު ނަވަ 28 ގެހުމަ ރީއަރުބްފެ ގެއްރެހައަ
ށްހަލީޖިމަ ގެންތުޔިއްރަ އިށާއަޔާއްރިހޫމްުޖލްސުއީރަ
  .ވެއެނެވާންވަނުފޮ
 

 އިގަސްވިރސަ ލްވިސި ހިވެދި
 ންނުމެހިނު

ގެލްނައުބިއިރަޓް އިނާންރުބަންމެ ގެލްނައުބިއިރަޓް) ލ( 
އްޔެބަ ނޭމެހި އިގަސްވިރސަ ލްވިސި ހިވެދި ކީނަންފުޒައްވަމު
  .ވެނެނޫ
 

ންލުނައުބިއިރަޓް ،އިތާގޮގާންހި ތްކައްސަމަ ގެލުނައުބިއިރަޓް  .88    ދުއިވާގަ ގެލުނައުބިއިރަޓް
ހޭބެލާނައުބިއިރަޓް ،އިކާތަލުސޫއު ހޭޖެންރަކުލުމަޢަ އިގަމުލުބެ އްތަލަސައްމަ
ށާފަންރަކުލުމަޢަ ށްަނނޫޤާ މި ،އްދެއިވާގަ ނޭމެހި އްތައްތަންކަ ންހެނިހެއެ
ންލާޢުއި އިދަހަ އިގަރޭތެ ގެހުވަދުސްމަ ންތި ންގެށިފެ ންޚުރީތާ
  .ވެއެނެވާންރަކު
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 އްތައްތަންކަ ންހެނިހެއެ
  

 

ވާނުއިފަށްކޮންޔާބަ ށްކަތަގޮންހެއެ އިގަނުނޫޤާ މި  .89    ންދުހެ އްތަދުއިވާގަ
ނީދާހަ އްތަދުއިވާގަ ހޭޖެންދަހަ އިކަޓަށްމަގުންހި ނުނޫޤާ މި ،އިގައްތެލަޙާ
  .ވެރެޓަސްނިމި
 

  :އިގަނުނޫޤާ މި  .90    ންރުކުނަމާ
ރުކުހު ،ނީވައެއިފަނެބު ށްމަކަ] ސްވަދު ދުންބަ މީސްރަ[    

ޖެއްރާ ،އިހާވަދު ދުލާމީދުޢީ ގެލާސޫރަ ތިރިކީ ،އިހާވަދު މީއުޤަ ،އިހާވަދު
 ،އިހާވަދު މަތަރަފު ގެހުމަންޟާމަރަ ،އިހާަވދު ންވަނިމި ،އިހާވަދު ވިމްލާސްއި
 ،އިހާވަދު ޖުއްޙަ ،އިހާވަދު ރީހޫމްޖު ،އިހާވަދު ގެރުޞްނަ ،އިހާވަދު ދުޢީ ރުޠުފި
  .ވެށެހަވަދު ދުޢީ ޙާޟުއަ

]ޔާރިތެތްކައްސަމަ ޙީއްޞި ވާއިފަށްކޮ ރީޓަސްޖިރަ [    
ންކުއަރާދާއި ހޭބެމާކަ ގެތުލްހެ ފްއޮ ރީޓްސްނިމި ،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ
  .ވެށެކަތަ ތްރާފަ ވާއިފަދީދައްހު ށްމަރުކުދޫ ޓްކެފިޓިސެ ލްކަޑިމެ

އާފާޒީވަ ގެފުޒައްވަމު ،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] ރަޖޫއު[    
ދޭފާޒީވަ ،ންކުޗައްއެ ސްވެންހެއެ ރިހުގުއަ ތަވަނު ،ންއިސާއިފަ ،ންތުގޮޅޭގު
 ،އިކާތަފާންމަ ރުތުއި ،އިއާރަސާމު ދޭ ށްކަފަޒައްވަމުއެ ންތުރާފަ
ލީމާ ންހެނިހެއެ ދޭ ށްކަފަޒައްވަމު އެ ންގެޅިގު އާފާޒީވަ އިކާތަސްންވަލައެ
  .ވެށެކަތަދާއިފަ

މީއިދާ ،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] ފުޒައްވަމު ތީގުވަ[    
ހުވަދު ،ންތުގޮތްނެ އްދެމީންއު ގެމުކަނެނާންހުމިދެ އިގަތުކައްސަމަ އިގައްތެގޮ
  .ވެށެކަފަޒައްވަމު މެންކޮ ރާކުތްކައްސަމަ ،ންލުސޫއު ރާކުތްކައްސަމަ

ގެފާޒީވަ ،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] ތްރާފަ ދޭފާޒީވަ[    
،އިކާހަމީ މެންކޮ ދޭފާޒީވަ ށްމަރުކު އްތެކައްސަމަ ،ންށުަދ ގެއްމެވުސްބައްއެ
މެންކޮ ވާންގެވިލެކުއެ ށްޗައްމަ ގެންހުމީ ،އިރާކާރުސަ ،އިކާޏަންފުންކު
ގެންރުޓަކްރެޓްންކޮ ންނޫންވަނިމި ،އިގަމުރުކުނަމާ މި ދިއަ. ވެށެކަތަޢަމާޖަ
އިނާންސުރިވާ ،ގެކުތަތްރާފަ ދަފައެ ދޭފާޒީވަ އިކާތަތްރާފަ ރާކުންނުބޭ ތްމަދްޚި
،އްތަޤުއްޙަ ގެކުތަތްރާފަ ދަފައެ ،އިކާތަތްރާފަ ދޭފެއު އިގަލުދަބަ ގެކުތަތްރާފައެ
  .ވެށެތަގޮނޭމެހި ސްވެއްތަތްރާފަ ވާލުޤުނަ ންތުގޮ ނީނޫޤާ



 
 
 
 

ގެމުގުންހި] ންހުމީ ބޭތި އިގަމުޤާމަސްއި ގެމުގުންހި[
ގެޓީމިކޮ ގާންހި ނީވައެ އިފަނެބު އިގަމުކަ ންހުމީ ބޭތި އިގަކުތަމުޤާމަސްއި
ގެމުގުންިހ ،އިނާންފުޒައްވަމު ންހެނިހެއެ ގެރުވަންފެއެ ،އިނާންރުބަންމެ
  .ވެށެކަތަތްރާފަ ރާކު ތްކައްސަމަ ށްކޮސްއި މެންއެ އިގަރާއިދާ

،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] ހާމީ ރާކުތްކައްސަމަ[    
  .ވެށެކަހަމީ ރާކުތްކައްސަމަ ށްމަދުހޯ އްއެފާޒީވަ ތަވަނު އްފެޒައްވަމު

ގެނުނޫޤާ މި ،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] ރޓަސްނިމި[
ށްކަތަގުވައެ ތުޔައްލިއޫސްމަ ގެމުޓުއްހެލެބެ އްތައްތަންކަ ހޭބެ އާފާޒީވަ ންށުދަ
.ވެށެކަރަޒީވަ ރިހު ވެލުވާހަ މާގުންހި އްއެރީޓްސްނިމި ވާއިފަވިރެކުލުވާހަ
  .ވެށެކަތަރާފަ ވާންގެބިލިރުބާ ގެމުރުކު ލުސީމްތަ ނާއޭ ތަވަނު

ހޭބެއާފާޒީވަ ،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] ރީޓްސްނިމި[    
ލުވާހަ ށްކަތަގުވައެ ތުޔައްލިއޫސްމަ ގެމުރުކު ޓްލޭއުގިރެ އްތައްތަންކަ
  .   ވެށެކައަރީޓްސްނިމި ވާއިފަވިރެކު

ގެމުރުކުދާއަ ފާޒީވަ ،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] ފުޒައްވަމު[    
 ،އިގައިނަމާ ގެހުބަމި ދިއަ. ވެށެއަހާމީ ދޭތްމަދްޚި ންށުދަ ގެއްމެވުސްބައްއެ
ތްކައްސަމަ ންރިކު ،ށްތަރާފަ ދޭފާޒީވަ އިރާޓަކްރެޓްންކޮ ންނޫންވަނިމި
   .ވެށެތަގޮނޭމެހި ސްވެންފުޒައްވަމު ވާއިފަދީށްކޮ

ންެހމި] ންކަމީއިދާ ގެފާޒީވަ [ދިއަ] ފާޒީވަ މީއިދާ[    
 ،އިގަފާޒީވަ ގެތުރާފައެ ،ކުއެކާތަރާފަ ދޭފާޒީވަ ،ނީވައެ އިފަނެބު
  .ވެށެމަރުކު ރާކުތްކައްސަމަ ކުފަޒައްވަމު އިގަތުގޮ ތްނެއްމެޑުނކެދުމެ

ށްކަތަމަދްޚި ވޭދެ ،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] ޖްޗާސްވިރސަ[    
ސާއިފަ ގެއްދެދައަ ކިވަ އިގަތުގޮ ގެޖުޗާސްވިރސަ ށްރަތުއި ގެގުއަ ގާނަ
  .ވެށެއަސާއިފަ ގާނަ ށްތަގޮއެ ،މަނަގާނަ

ގެނުޫނޤާ މި ،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] ލްނައުބިއިރަޓް[    
،ލާބަ އްތަލަސައްމަ ހޭބެއާފާޒީވަ ވާއިފަދާއްފައު ންށުދަ ގެބުބާ ނަވަ 10
   .ވެށެލަނައުބިއިރަޓް

،ނީވައެ އިފަނެބު ށްމަކަ] އްތަޓުސޯރި ޓްސްރިޓޫ[    
  .ވެށެކަތަޑްންލެއިއަ ކްނިކްޕި ،އިށާކަތަޓުސޯރި ރާކުދަހޭ ޓީއްޗު ންރިވެރުތުފަ
 
 

މި ޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ ނީށާފަ ންރަކުލުމަޢަ ށްނަނޫޤާ މި  .91    ންރުކުލުމަޢަ ށްނަނޫޤާ



 
 
 
 

 ވެއެގަޚުރީތާ ވާމަހަ ސްވަދު 45 ންގެށިފެ ންހުވަދު ރާކުޤުދީޞްތަ ނުނޫޤާ
ގެރުކާރުސަ ހޭޖެންރަކު ނާދަރުހަ ތަވަނު ލުދަބަ ންތުގޮޅޭގު ނާނޫޤާ މި.
ޔާއްރިހޫމްޖުލްސުއީރަ ުނނޫޤާ މި އްތައްތަންކަ ދަފައެ މަނަވާއްމެޒާނި
ންމަންނި ސާއްޖަމަހަ އިގަރޭތެ ގެހުވަދު 90 ންގެށިފެ ންހުވަދު ރާކުޤުދީޞްތަ
  .ވެއެނެވާ
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