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 :ލަދުޟޫދުު

 ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް  ގުުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ

 ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏް

 

 

 

 

 ސުތާލު: 

 

ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް   ގުގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ

  ލިބިދާޏެ މެެދްޔެތެވލިބިދާޏެ މެެދްޔެތެވ
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 ދިޤުރާރު

 

ގަދި މިލަޏާފަދިތާޏީ ދަޅުގަޏޑުގެ ދަލިދްލަ ލަސަދްފަތެތެ. ލި ލަސަދްފަތް ޏުތަތަ ޤުޤީޙުތަ ގުލި ދަތްދަ        

ލަސަދްފަތުގެ ބަދެދް ތިޔަސް ލީގެ ފުރިޏް ދެދްތެސް ފޯމަފަގް ޏުތަތަ ދެދްތެސް ފަރާތަފަގް މުގަމަޅާފަދެދްޏުތާޏެދެތެ. 

ދި ދެދްތެސް ފަރާތެދްގެ ލަސަދްފަތެދް މިލަޏާފަދި ގަޤުޤީޙުތަ ދަދި މިދްސާ ފޮގްފަދެދްތެސް ޏުތާޏެދެތެ. ލި ދަތްދަގު

 ތާޏަލަ ދެފަރާތަފަގް މަތާލާދީފަދިތާޏެދެތެ. 

 ލަތީގަދި ބަޔާޏްފުޅަ ދެޏްލެމަދި ފަޏްފަލަފީ ތެދު ޙަޤީޤަތްފަލަގް ދަޅުގަޏޑު ދިޤްރާރުތަލެތެ.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދަޙްލަދު ޏާފިޢު 

 6703 ޏޮތެލްބަރު 62                                    743030ސްޓޫޑެޏްޓް ދަދިޑީ : 
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 ގެ ބަސްޝުފުރު

ދުޏިޔެ ދާރާސްތުފޮގް ދުޏިޔެ ލި ދިރާސީ ލަސަދްފަތް ފުރިމަލަ ފުރުލުގެ މެޔޮ ތަޢުފީޤް ދެދްތިފަލަގްޓަފަދި       

ّسبحـاللّ  ތަރަދްޤީފުރުލުގެ މުޏަރާދި ޤާބިލްފަޏް ދިޏްސާޏުޏްގެ ފިބަދިގަދި ލެދްތި ފަގަފުޅަދުޏްތަޏްތަ هّـانـه

ދިޏްސާޏުޏްޏަގް ތަރަދްޤީދާދި ތަޙްޒީބް ދުގަޏްޏަދިދެދްތުލަގް ލިދުޏިޔެ ލެތެ. ދަދި ދަގް ޙަލްދާދި ޝުފުރުފުރަالىّـوتع

 ދުޢާފުރަލެތެ.   ދަގް ޞަލަތާތާދި ސަލާލް ލެދްތުޏް ދެދި ل مّـهّوسـيـل ىّهللاّعلـدّصـُمَحمّ ލަދްޗަގް ފޮޏުދްތި 

މުގެ ދެޏްލެ ފަމު ސެލިސްޓަރުގެ ދެދް ލާދްދާ ފަލުގަދިތާ '' ދަތްދަގު ތަޙްޤީޤުގެ ދިތެމި ބަމުގެ ޑިގުރީ ފޯ     

'' ފުރިމަލަ ފުރުލުގެ ގޮތުޏް މެދި ލި ދިރާސާ ޏިލިފަދި ލިތަޏީ ލި ލަސަދްފަތަގް ދެމީތެރިތެ ލަސްރޫޢު 

 ދެދްތި މުރިމާ ފަރާތްތަފުގެ ދެމީތެރިފަލާދި ދެދްބާރުލުލާދި ދެފުގަދެތެ. 

ލި ދިރާސާދަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ދިތެމި ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް       

ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލެތެ. ލި ލަސަދްފަތް ފުރިމަލަފުރުލަގްޓަފަދި ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ބަދެދް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ 

ރުލުލެދް ލިބިގެޏް ދިޔަފަޏް ތަރަގް ދުފަލާދެފު ފާމަގަފުރަލެތެ. ފަރާތުޏްޏާދި ރަދްޓެމިޏްގެ ފަރާތުޏް ތަރަގް ބޮޑު ދެދްބާ

 ދެމެޏްފަލުޏް ދެފަރާތްތަފަގް މަދްޤު ޝުފުރު ދަދާފުރުލަފީ ލިދަދު ދަޅުގަޏޑަގް ލިބޭ ތަރަގް ބޮޑު ދުފަލެފެތެ.  

ލަ ފުރުލުގަދި ދަޅުގަޏޑު ދެޏްލެ މާދްޞަ ޝުފުރެދް ދަދާފުރާ ދެދް ފަރާތަފީ ލި ދިރާސީ ލަސަދްފަތް ފުރިމަ      

ّދަޅުގަޏޑަގް ދިރުޝާދު ދެދްތި  ތަރަގް ގާތުޏް ދަޅުގަޏޑުގެ ލަސަދްފަތްތަދް ބެދްލެތި ދަޅުގަޏޑުގެ ސުޕަތަދިޒަރ ،

ދަލްފާޞިލާ ދަދިލިޏަތު ޏީޏާ ދެތެ. ދެދަގްފަމު ދަޅުގަޏޑުގެ ލޮބުތެތި ފޯޑިޏޭޓަރ ދަލްފާޟިިލާ ދާދިދާ މަދްލާދު ދާދި 

ދުދްރަޝީދު ދަލީ ދަދި ދަލްފާޟިލާ ޏާސިމާ ދަބްދުލް ލުމަދިލިޏް ތެދެދްތި ފެފަލްޓީގެ ޑީޏް ދަލްފާޟިލް ދަބް

ދެމީތެރިފަޏް ފާމަގަފޮގް ދެފަރާތްތަފަގް ތަރަގް ޚާދްޞަ ޝުފުރެދް ދަރިސްފުރަލެތެ. މަލަދެމެޏްލެ ފެފަލްޓީ ދޮފް 

ގް ޚާދްޞަ ޝުފުރެދް ދާރޓްސް ގެ ދިދާރީ ލުތަދްޒަފުޏް ތެދެދްތާފަދިތާ ދެމީތެރިފަޏް ފާމަގަފޮގް ދެފަރާތްތަފަ

 ދަރިސްފުރަލެތެ. 

ސް ޕޮލިސް ސަރތިސްގެ ޕަބްލިފް ދެފދަރޒް ޑިޕާޓްލަޏްޓުގެ ލި ލަސަދްފަތް ފުރިމަލަފުރުލަގްޓަފަދި ލޯލްޑިތް      

 ދިސްތެރިޏްޏާދި ލުތަދްޒަފުޏް ތަފިޏް ޚާދްޞަފޮގް ގުރާފު ތަދްޔާރުފޮގް ފަތަރ ޕޭޖް މަދަދިދިޏުލުގަދި ޕޮލިސް ލާޏްސް

މީތެރިފަލާދި ދެދްބާރުލުޏް ފާމަގަފޮގް ދެފަރާތްތަފަގް ޏިމާޔަތަގް ދަލީ ދިޙްސާޏް ތެދެދްތި ދެ ރަލްފޯޕް
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ޝުފުރުތެރިތަލެތެ. ޚާދްޞަގޮތެދްގަދި ދަޅުގަޏޑުގެ ލަސަދްފަތަގް މިތްތަރުދެދްތަދި ދަބަދުލެ ދަޅުގަޏޑުގެ 

ދަޙްލަދު ޝާފިދު ގެ ޏަޏް ތަރަގް ލް ދަލްފާޟިލަސަދްފަތްތަގް ދެމީތެރިތެދެދްތާ ދަޅުގަޏޑުގެ ދެޏްލެ ގާތް ދަޚް 

ލޯތްބާދެފު ފާމަގަފޮގްލަލެތެ. ދަދި ދަޅުގަޏޑުގެ ލި ލަސަދްފަތުގަދި ޢަލަލީގޮތުޏް ބަދިތެރިތެ ދެމީތެރިތެދެދްތި ދެޏްލެމާ 

 ދެފުތެރިޏްޏަގް ތަރަގް ޚާދްޞަ ޝުފުރެެދް ދަދާފުރަލެތެ.  
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ޚާޢްޞަފޮގް ލުޙަދްލަދު ރާފިލް ދަދި ދިބްރާމިލް  ބަޔަފީ ދަޅުގަޏޑުގެ ގާތް ދެފުތެރިޏްޏެތެ.ދަޏެދްދެދްތާފަދިތާ 

ޏްލެމާ ދެ ޏޑާދެފު ދިތެމިބަމުގެ ޑިގުރީ ފޯސް ފުރިމަލަފުރަލުޏްދާދަޅުގަމިޏދުކ  ދަރުޝަލްގެ ޏަޏް ފާމަގަފޮގްލާ

 ދެފުތެރިޏްޏަގް ތަފިޏް ޚާދްޞަފޮގް ލުޙަދްލަދު ދަފްރާޚްދަގް މިތުގެ ލޯތްބާދެފު ޝުފުރުތެރިތަލެތެ. 

ލި ދިރާސާ ފެގުޏީދްސުރެ ޏިލެޏްދެޏް ދެޏްލެ ގާތުޏްކ ދަޅުގަޏޑަގް ފަޏްފަޏް ފަމިފޮގްދެދްތަދި      

ރުޤިދްޔާ ދަލްފާޟިލާ ދު ޝާފިޢުގެ ލަޏްލަ ދަޚްލަދަލްފާޟިލް މިތްތަރުދެދްތިކ ދަޅުގަޏޑުގެ ދެޏްލެ ގާތް ދަޚް 

ދަޅަލެޏް ލިފުރާ ލަސަދްފަތުގަދި هللا ލާތްމުސަދިޏަގް މިތުގެ ދެޏްލެ ފުޏްލިޏުޏް ޝުފުރުތެރިތަލެތެ. 

   ބަރަފާތްލަދްތާގިދެތެ. ދާލީޏް.
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 34ޞ. .......ރާސާފުރެތުލަގް މޮތާލެތުޏު ބަދެދް ފަރާތްތަފުޏް ފުރާފަދިތާ ސާރތޭ ފޯލްތަދް.................ދި 



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 9  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 

 ގުރާފުތަފާދި ތާތަލްތަފުގެ ލިސްޓް

 

 

 

 

ޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅޭ ބަސްލަގާދި ލަދްސަލަދަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏްޏާދި  -0.ގުރާފު 

ފުލުމުޏް ޢާދްލު ލީމާ ދާދި ލުޢާލަލާތް ފުރާ ދަރަޖަތަފާދި ލެދު ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދެފޭގޮތް ކ ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު

 01ޞ. ދަދްފުތަދިދޭ ލިޏްތަރު.........................................................................

ދިސްފަޏްދޭ  ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރާދިރު ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް -4.6ގުރާފު 

 02ޞ. ...................................................................................ލިޏްތަރު

ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދެޏގޭތޯ ބެލުޏު   -4.0ގުރާފު 

 03ޞ. .................................................................................. ލިޏްތަރު

 04ޞ.  .........ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާގޮތް ދަދްފުތަދިދޭ ލިޏްތަރު............  -4.4ގުރާފު 

 .........ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތާ މާލަތް ދަދްފުތަދިދޭ ލިޏްތަރު ..............  -4.1ގުރާފު 

     

 05ޞ.

47ޞ. ......ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތް ފުރާގޮތް ދަދްފުތަދިދޭ ލިޏްތަރު................  -4.2ގުރާފު   

ގިޏަ ފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަގޮތް ދަދްފުތަދިދޭ  -4.3 ގުރާފު

40ޞ. .......................................................ލިޏްތަރު............................  

ރާ ދަދުރު ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ދަދާފު  -4.4ގުރާފު 

46ޞ. ...........................................................................ދަދްފުތަދިދޭ ލިޏްތަރު  

ފުލުމުޏްގެ  ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏު   -. ގުރާފު

40ޞ. .....................................................................................ލިޏްތަރު  

ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏްގެ  -ތާތަލް: 
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 44ޞ. ....................................................ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދީފަދިތާ ޖަތާބުތަދް ފުރުފޮގް.
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ދެބްސްޓްރެފްޓް  

ލި ދިރާސާދަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ދާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް       

ފުލުމުޏް  ލިތަޏީ ދިރާސާދެފެތެ. ލި ދިރާސާ ލަދިގަޏޑު ގޮތެދްގަދި ދަލާޒުފޮގްފަދި ތުޏުލިބިދާޏެގޮތް ދެޏެގަތުލަގް ފުރެ

ލާތްފުރުލުގަދި ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަދް ބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަ

ލީގެދިތުރުޏް ފުލުމުޏްގެ  ލަގެތެ.ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތްފުރުލުޏް ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލު

 ބެލިފަދިތާޏެދެތެ.ދިރާސާގަދި  ބަސްލަގަގް ބަދަލު ދަޏްޏަޏް ދިލާތާ ސަބަބުތަފަފީ ފޮބަދިތޯތެސް ލި

ލި ދިރާސާދަގް ޏަގާފަދިތާ ލަދްސަލަ ތަޙްލީލުފޮގް ފުރިދަގް ގެޏްގޮސްފަދިތާޏީ ލިފްސްޑް ލެތަޑަގެތެ.        

ދިރާސާގެ ލަދްސަލަދަފީ ދިޖުތިލާޢީ ލަދްސަލަދަފަގް ތާތީކ ލި ލަދްސަލަ ދިރާސާފުރުލަގް ފޮދޮޏްޓިޓަޓިތް ދަދި 

ރެތިފަދިތާޏެދެތެ. މަލަ ދެމެޏްލެ ލަދްސަލަދިގެ ދެދްބަދިފަލަގްތާ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ފޮދޮލިޓަޓިތް ޑާޓާ ދެދްފު

މުޏްޏަގޮތް މޯދާ ބެލުލަގް ފުދޮޏްޓިޓަޓިތް ގޮތްތަފެދް ބޭޏުޏްފޮގްފަދިތާ ލި ދިރާސާ ފުރިދަގް ގެޏްދިދުލުގަދި 

ގް ބޭޏުޏްތާ ލަޢުލޫލާތު މޯދާފަދިތާޏީ ލިގޮތުޏް ލި ދިރާސާ މެދުލަ ފޮގްފަދިތާޏެދެތެ.ދިޏްޑަފުޓިތް ދެޕްރޯޗެދް ބޭޏުޏް

ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ލީމުޏް ބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ސާރތޭދެދް މަދަދިގެޏްޏާދި  17ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް 

 2ލި ދިރާސާގެ ރިޕޯޓް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ލީމުޏްގެ ދިޏްޓަތިދު ޏަގަދިގެޏްޏެތެ. ދަދި  07ރަދްޔިތުޏްގެ ތެރެދިޏް 

 ދްޗަގް ބަމާލަދިގެޏްޏެތެ.ބާބެދްގެ ލަ

ރަޏގަޅު ޏޫޏްފަޏް ތަފުގެ ދެމީގަދި ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު  ލަޢުލޫލާތުދިރާސާދަގް ދެދްފުރެތުޏު ލި       

ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމި ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ދެޏގުޏެތެ. ޏަލަތެސް ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު 

 ޏްދިޔަދެތެ.ދެޏގިގެފަޏް ލިބިދާޏެ
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 : ތަޢާރަފްބާބު 

ދުޏިޔޭގެ ފޮޏްލެ ޤަދުލެދްގަދިތެސް ދެ ޤަދުލެދްގެ ދާމިލީ ފަޏްތަދްތަދް ބެލެމެދްޓުލަގް ފުލުމުޏް ތިބޭޏެފަލީ  

ދެދްތެސް ޝަދްފެދް ދޮތްފަލެދް ޏޫޏެތެ. ލިގޮތުޏް ފޮޏްލެ ޤަދުލެދްގަދިތެސް ފުލުމުޏް ދަދާފުރަލުޏްދާ ޚިދުލަތަފީ 

ރަދްފާތެރިފަޏް މޯދަދިދިޏުލުގެ ބުރަ ލަސްޢޫލިދްޔަތެތެ. ލުޖުތަލަޢުގެ ސަލާލަތާދި ރަދްފާތެރިފަޏް  ރަދްޔިތުޏްޏަގް

ދެފަދަ ފަޏްފަލުޏް ރަދްޔިތުޏް ދުރުމެލި ފުރުލެތެ. ދަދި  ،ّބޮޑެތި ޖަރީލާތަދް މިޏްގުލުގެ ލަގުތަދް ބަޏްދުފޮގް،ّޤާދިލްފޮގް

ލަދި ދިޏްސާފު މޯދަދިދިޏުލެތެ. ލުޖުތަލަޢުގެ ސަލާލަތާދި ލިފަދަ ފަޏްފަޏްފުރާ ފަރާތްތަފުގެ ލަޞްލަމަތަގްބަ

ލާރާލާރީ ފަދަ ޖަރީލާތަދް މިޏްގާ ލީމުޏް މޯދަދި ،ّރަދްފާތެރިފަޏް ދެލެމެދްޓުލަގް ލަސަދްފަތްފުރުލެތެ. ތަދްފަޏްފުރުލާދި

ލުމުޏްގެ ޤާޏޫޏީ ތާޖިބު ލަދްސަލަ ބަލަދި ތަޙްޤީޤްފޮގް ފަލާބެމޭފަރާތާ ދެފަދަ ލީމުޏް މަތާލުފުރުލެތެ. ލިގޮތުގަދި ފު

ދެމެޏްޏަލަތެސް ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ގެޏްގުޅޭ ބަސްލަގުގެ ސަބަބުޏް  ދަދާފުރުލެތެ.

ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ މިތުގަދި ފުލުމުޏްޏާދި ލެދު ދޮޏްޏަ ލޯބި ބަދެދް ފަމަރު ގެދްލިިގެޏްދެދެތެ. ލުޢާލަލާތް ފުރެތޭ 

ޏެތެ. ތަފިޏް ޚާދްޞަފޮގް ފޮޏްލެ ޤަދުލެދްގަދިތެސް ދެ ޤަދުލެދްގެ ލާދަރީ ބަމުޏް ފުލުމުޏް ގޮތުގެ ސަބަބުޏް

ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ލާތްފޮގް ތާމަފަ ދެދްފުލުގެ ބަދަލުގަދި ދާދަދިގެ ބޭ ދަދަބީ ބަސްތަދް ބޭޏުޏް 

ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބޭގޮތެދް ލު ޢާދް ތެފުރުލުޏް ފުލުމުޏްޏާލެދު ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދެފޭގޮތް ބަދަލު

ޏުތެދެތެ. ބަދެދް ފަމަރު ފުލުމުޏްޏަގް ޏަފުރަތުގެ ބަސްތަދް ބުޏެދުޅެދެތެ. ޏަލަތެސް ފުލުމުޏްޏަފީ ތަފި ރަދްޔިތެދް 

 ތަފާތު ފުރުލެދްޏެތި ލާތްފޮގް ތާމަފަދަދްފަޏްޖެމޭ ބަދެފެތެ. 

ދިކ ލާތްފޮގް ދަދަބު ދިޙުތިރާލާދެފު ތާމަފަ ދަދްފަޏްޖެމޭ ބަދެދްފަލަގް ފުލުމުޏްޏަފީ ރަދްޔިތުޏްޏަގް ފަލޭމިތަ       

 ގިޏަ ފަރާތްތަފުޏް ބުޏަލުޏްދާދިރުކ ދަޏެފާދަގް ފަލޭ މިތުލަގްޓަފަދި ލަދިގަޏޑު ދެ ގޮތަފަގް ބަސް ބޭޏުޏް ފުރެތޭފަލަގް

 HONORIFICސް ޏުތަތަ ( މާލަފުރަދްތަދެތެ. ލިގޮތުޏް ފުރަތަލަ ގޮތަފީ ލާތްބ6774ަ) ފިޏެގަޏް ދެޑްތަރަޑް

 ބަސްލަގެތެ. ދެމެޏީ  ދިތެމިބަމުގަދި މިލެޏޭ ބަމުގެ ދަރަޖަ މިލެޏެޏީ ލިބަދިގެ ތެރޭގަދެތެ. 

ލިބަސްލަގަގް  ލެތެ.ބަސްލަގު ދިޙްތިޔާރު ފުރު  POLITEދެތަޏަ ގޮތަފީ ރީތި މިލޭޏް ބަސްލަގު ޏުތަތަ        

ފިޔަދެތެ. ދެމެޏީ ލާތްފޮގް ތާމަފަދެދްފުލޭ ބުޏެފަދިލިތަޏީ ކ  ދަދަބުތެރި ބަސްލަގުކ ޏުތަތަ ތަމުޒީބު ބަސްލަގޭ ތެސް

ّދެފަރާތަފަގް ތިލާ ޤަދަރުދީފަދިތާ ފަރާތަފާދިލެދު  ޏުތަތަ ދެފަރާތަފާދި ފުރިލަތިފޮގް ތާމަފަދެދްފުލާދި ކ ދެފަރާތަފާދި ،
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ދްތާދިރުކ  ދަދަބު ދިޙުތިރާލާދެފު ( ގަދި މާލަފުރ0537ަދެފަގީގެޏްތާގޮތަފަގް ތާމަފަދެދްފުޏް ފަލަގް ލުޙަދްލަދު ޖަލީލް )

ތާމަފަދަދްފާދިރު ތިސްޏަޏްޖެމޭ ފަޏްތަދްތަފުގެތެރޭގަދި ދަރަޖަ ބޭޏުޏްފުރުލާދިކ ތާމަފަ ދަދްފާ ރާގާދިކ ދަޑުގެ ބާރުލިޏް 

 ލަޑުފުރުލާދިކ މުދްޓުޏް ތަފާދި ދެލެދުތަފުގެ ދިތުރުޏް މަރަފާތްތަދް މުޏްޏަ ގޮތާދި ދަދި މުދްޓި މުޏްޏާޏެ ގޮތްތަފަގް

 ( ގަދި މާލަފުރަދްތާފަދިތެދެތެ. 6706ޞާދިޤު )هللا ތިސްޏަޏް ޖެމޭފަލަގް ޢަބްދު

ބަދަލުފޮގްގެޏް  ޢާދްލު  ގުދެމެޏްފަލުޏް ލި ދިރާސާ ދަލާޒުފޮގްފަދި ލިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ       

 ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބޭޏެގޮތް މޯދާ ދިރާސާފުރުލަގެތެ. 

 ލަދިރާސާގެ ލަދްސަ

ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ބޭޏުޏްފުރާ ލަފުޒުޏް ލާޏަ ދޭމަތާ ފަދަދިޏް ބަމަފުޏް ތާމަފަދަދްފާ ލީމުޏްޏަގް ކ ދެލީމުޏް      

( ގަދި 6707ލުޢާލަލާތުފުރުލުގަދި ބޭޏުޏްފުރާ ޖުލުލަތަފުޏްތެސް ލާޏަ ދޭމަތާޏް ޖެމޭފަލަގް ޖޯޖް ޔޫލް )

ގް ލާތްފޮގް މިތަދި ދިމްތިރާލާދެފު ތާމަފަ ދެދްފުލުޏް ދުފުލިގެޏް ދަޏީ މާލަފުރަދްތާފަދިތެދެތެ. ދެމެޏްޏަލަތެސް ލީމަފަ

( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެެތެ.  6772މަލަދެފަޏި ދެ ތާމަފަ ދެފެތޭ ފަރާތުގެ ޤަދަރެދް ދިދްޒަތެދްޏޫޏްފަލަގް ޏޯލް ޗޮލްސްފީ )

ލަގް ޙުސަދިޏް ރަޝީދު ދަޙުލަދު ލިފަލުގެ ސަބަބުޏް ތާމަފަ ދަދްފާ ލީމާގެ ޤަދަރާދި ދިދްޒަތް ތެސް ދުފުލިގެޏްދާފަ

( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. ލިދީ ބަމުގެ ސަދިޏްސް ލި ފަލުގަދި ޏެރެދީފަދިތާ ސާބިތު ޏަތީޖާދާދެފުދެތެ. 0555)

ދްލު ރަދްޔިތުޏް ދެފޭގޮތް ޢާދެމެޏްފަލުޏް ލިދީ ފުލުމުޏްގެ ޤަދަރާދި ދިދްޒަތް ޢާދްލުޏްގެ ފުރިލަތީގަދި ދުފުލަދި 

  ލަދްސަލަދެފެތެ.ލިދަދު  ދިރާސާ ފުރަޏް ޖެމިފަދިތާ  ގްތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބޭގޮތް މެދުލަބަދަލުފޮގް ރަދްޔި

ތީލާކ ލި ދިރާސާގެ ލަދްސަލަދަފީ ކ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަޤު ބަދަލުފޮގްގެޏް ދާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ        

ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބޭތޯ ބެލުލެތެ.  

 

 ުދިރާސާގެ ސުތާލ

ތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ މެެދްޔެތެވ ދި      
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 ދިރާސާގެ ލަޤްޞަދު

ލި ދިރާސާގެ ލަޤްޞަދަފީ ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތުފުރުލުގަދި ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި       

 ދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ލިބޭތޯ ބެލުލެތެ.  ޢާފޮގްގެޏް ފުލުމުޏްޏަގް މަލަތަދް ބޭޏުޏްފުރާ ގޮތް ބަދަލު

 ދިރާސާގެ ބޭޏުޏް

ފީ  ޒަލާޏް ގަފޮޏްލެ ބަމަފުޏް ތާމަފަދަދްފަދި ލުޢާލަލާތްފުރި ޏަލަތެސް ލުޢާލަލާތުފުރުލުގެ ބަސްލަ       

( މާލަފުރަދްތަދެތެ. ދެމެޏީ ) ދަދުރުތަލުޏް ފުރިދަރަލުޏްކ ބަދަލުތަލުޏްދާ ދެދްޗެދްފަލަގް ލުޙަދްލަދު ޖަލީލު

ޒަލާޏުގެ ފުރޮޅުދެދްލާ ފޮޏްލެ ބުރަފުޏް ބަމަގް ދަޏްޏާޏީކ ދިތުރު ލުދްސަޏދިފަލެފެތެ. ދިތުރު ތިޔާގި ފަލެފެތެ. 

ޏަލަތެސް ދެދްބަޔަފު ދަޏެދް ބަޔަފާ ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަދް ބޭޏުޏްފުރުލުގެ ދުޞޫލުތަފާދި 

ތަފިޏް ޚާދްޞަފޮގް ފުލުމުޏް   ޏޫޏެތެ.ގެދްލި މިތަގްދެރި ގޮތަފަގް ލުޢާލަލާތުފުރުލަފީ ރިތެތިގޮތެދް މަލަތަދް 

ޢާދްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތު ފުރަޏްތާޏީ ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަދް ބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ލާތްބަމުޏް ފަލަގްތީ މިޏދުކ ފުލުމުޏް 

ދްލު ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏާލެދު ދެފޭގޮތް ޏުތަތަ ފުލުމުޏްޏަގް ދްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތުފުރުލުޏް ޢާޢާމިތަގް ދެރި ގޮތަފަގް 

ދޭޏްޖެމޭ ދިޙްތިރާލާދި ޤަދަރު ދުފުލި ކ ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިގެޏްޏުދާޏެދެތެ. ދޭގެ ބަދަލުގަދި 

 ދުފެދޭޏީ ޏަފުރަތާދި ރުޅިތެރިފަލެތެ. 

ގެ ދަރަޖަތަދް ބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލު ލި ދިރާސާގެ ބޭޏުލަފީ ދިތެމި ބަމު ،ދެމެޏްފަލުޏް        

ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ދިލާތާ ލަދްސަލަތަދްބަލަދި ކ ލިފަލުގެ ސަބަބުޏް ޢާދްްލު ރަދްޔިތުޏް 

ّފުލުމުޏްޏާދިލެދު ދެފޭގޮތް ދެޏެގަޏެ ފުރެތޭ ދިރާސާގެ ދަލީގަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ރަޏގަޅުފުރުލަގް ،

ފަތްފުރުލެތެ.ލަސަދް

 ދިރާސާގެ މުދޫދު

ލި ދިރާސާ ލިތަޏީ ތަރަގް މަޏިފޮގްފަދެތެ. ދެދީ ލިދިރާސާ ދަފީ ''ރިސަރޗް ލެތޮޑޮލޮޖީ'' ލި ލާދްދާގެ ދަގުޏް      

ފުރުފޮގް ތަރަގް މަޏިގޮތަފަގް މަދަޏް ފަޏޑަދެޅިފަދިތާ ދިރާސާދަފަގް ތާތީދެތެ. ލި ދިރާސާ މަދަޏް ޖެމޭޏީ ޑަދިރެފްޓް 

ރޮޖެފްޓެދްގެ ގޮތުގަދި ތަރަގް ފުރު ލުދްދަތެދްގެ ތެރޭގަދެތެ. ލި މުރިމާ ފަލަފަގް ބަލަދި ލި ދިރާސާ ރިސާރޗް ޕް



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 14  
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ފަޏޑަދެޅިފަދި ލިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ބަސްލަގު ބޭޏުޏްފުރާ ގޮތްތަފުގެ ތެރެދިޏް މަލަ ދެފަޏި ދިތެމި ބަމުގެ 

 ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަފަގް ދަލާޒުފޮގެތެ.  

 ދަލާޒުމިފޭ ސުތާލުތަދްދިރާސާދަގް       

  ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ މެެދްޔެތެވ 

  ީދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތުފުރާދިރު ބަސްލަގު މުޏްޏަ ގޮތަފ

ފޮބަދިމެދްޔެތެވ 

 ަޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ  ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްފިޏަލ

މެދްޔެތެވ 

 

 : ލިޓްރޭޗަރ ރިތިދުބާބު 

ލި ދިރާސާދަފީ ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތުފުރުލުގަދި ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަދް           

ލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ފުރެތޭ ދަތްދަގު ރަޏގަޅު ގޮތުގަދި ބޭޏުޏްފޮގްފިޏަލަ ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފު

ތަޙުޤީޤު ލަޞްރޫދެެފެތެ. ލި ބާބުގަދި މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ބަޔާޏްފުރެތުޏު ލަދްސަލަދާ ގުޅޭގޮތުޏް މޯދާ ލަޢުލޫލާތުތަފުގެ 

 ލަދްޗަގް ބިޏާފޮގް ލިޔާ ލިޓްރޭޗަރ ރިތިދުފެތެ. 

ބެމޭގޮތުޏް ލިމާތަޏަގް ރާދްްޖޭގަދި ދެދްތެސް ދިރާސާދެދް ދިތެމިބަމުޏްކ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގާދި        

ލިބުޏް ދަތިތެދެތެ. ދެމެޏްފަލުޏް ލި ރިތިދު  ފުރެތިފަދި ޏުތާތީ ލި ދިރާސީ ލަސަދްފަތާދި ގުޅޭ ލަޢުލޫލާތު

ދަރަޖަތަދް  މެދުލަގްޓަފަދި ބަމަތީ ޢިލްލުގަދި ބަސް ބޭޏުޏްފުރާގޮތްތަފާކ ދިތެމިބަމުޏް ލުޢާލަލާތުފުރާދިރުކ ދިތެމިބަމުގެ

ދުޏިޔޭގެ ދެމެޏް ޤަދުލުތަފުގަދި ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތުފުރާގޮތްތަފާދި ކ ބޭޏުޏްފުރާ ގޮތްތަފާދި

ބެމޭގޮތުޏް ދެ ޤަދުލުތަފުޏް ފޮގްފަދިތާ ދިރާސާތަފާދި ބެމޭ ލިޔުޏްތަފާދިކ ދުޏިޔޭގެ ދެމެޏިމެޏް ޤަދުލުތަފުގަދި 

ދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ލިޔެފަދިތާ ލިޔުޏްތަފުގެ ދިތުރުޏް ޢާޏް ބަދަލުފޮގްގެ ގުފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ

ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް 

 ލާތު މޯދާ މުގަމަޅާފަދިތާޏެދެތެ. ފުލުމުޏްޏާލެދު ދެފޭގޮތާދި ބެމޭގޮތުޏް ލިޔެފަދިތާ ލިޔުޏްތަފުޏް ލަޢުލޫ



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 15  
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ލި ދިރާސީ ލަސަދްފަތް ބިޏާފޮގްފަދިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ދިތެމި ބަމުގެ        

ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަދް ބޭޏުޏްފުރާގޮތްތަދް ފަލަގްތާތީކ ދުޏިޔޭގެ ދެމެޏިމެޏް ޤަދުލުތަފުގަދި ފުލުމުޏް ޢާދްލު 

ތްފުރާ ގޮތާދިކ  ދުޏިޔޭގެ ފޮޏްލެ ޤަދުލެދްގަދިތެސް ދެ ޤަދުލެދްގެ ފުލުމުޏް ޢާޢްލުޏްޏާ ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާ

ލުޢާލަލާތް ފުރާދިރުކ ދެ ޤަދުލެދްގެ ބަމުގެ ދަރަޖަތަދް ބޭޏުޏްފުރުލުގަަދި ދިލާތާ ލަދްސަލަތަފަފީ ފޮބަދިފަޏް ލި 

 ރިތިދުގަދި ބަލާލެތިފަދިތާޏެދެތެ. 

ދެޏްލެ ބޮޑަގް ބަލާލާ ދެދްބަޔަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތް ލި ދިރާސީ ލަސަދްފަތުގަދި        

ފުރާދިރު ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަދް ބޭޏުޏްފުރާގޮތް ބަދަލުފޮގްގެޏް ދާޢްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް 

 ފޭގޮތަގްތެސް ބަލާލެތިފަދިތާޏެދެތެ.ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްފަލަގް ތުލާދެފުކ ލި ރިތިދުގަދި ޢާދްލުޏް ފުލުމުޏްޏާލެދު ދެ

 ބަމަތީ ޢިލްލުގަދި ބަސް ބޭޏުޏްފުރާ ގޮތްތަދް

( މާލަފުރަދްތަޏީ ބަމަފީ 6773ބަމަފީ ސަތާރީދެފެތެ. މަތިޔާރެފެތެ. ލިފަލަގް ބާރުދެދްތަދި ރާލިޒު ދަލީ )        

ބަމަފީ ދެދް ދިޏްސާޏެދްގެ މިތުގަދި ކ ދިރޭ ދެދްޗެދް ފަލަގާދިކ ދަދި ދެދީ ދިޏްސާޏީ ޖަދުމަރެދް ފަލުގަދެތެ. ދެމެޏީ

ލަތެފެތެ. މަލަލިދާދެފު ބަމަފީ ޞީދުފެދޭ ޚިޔާލާދިކ ޝުޢޫރުތަދް ދަޏެދް ދިޏްސާޏަފަގް މާލަފޮގްދިޏުލަގް ބޭޏުޏްފުރާ ތަ

ލީމެދްގެ މިތުގަދި ދުފެދޭ ޝުޢޫރެދްކ ދަޑު ޏުތަތަ ދިޝާރާތް ބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ތަފި މަލަތަފެދްގެލަތިޏް ފާޅުފުރާ 

 (6700ދާލިޏަތު ސަޢާދާ )މަތާލާދެދްތަދި ( ދާދި 6774ފަލަގް ލުޙަދްލަދު ޝާމިދު ޙަލީލު )ފުރުޏް

ّ( ތިދާޅުތަޏީ ]ބަމަފީ ދިޏްސާޏުޏް ދެފަފު ދަޏެފަފަގް ދެދްޗެމ0553ިޔުލްޏާ ލަދުލޫޏު )ّކމާލަފުރަދްތާފަދިތާދިރު

ބޭޏުޏްފުރާ ދަޑުތަފަގް ّތަފި ޏިޒާލެދްގެލަތިޏް ދޮޅުޏްފިލުތަދިދިޏުލަގްޓަފަދިކ ޏުތަތަ ލަޢުލޫލާތު ބަދަލުފުރުލަގްޓަފަދިކ

ދެފި ފަޏްފޮޅުތަފުގަދިކ ލީމުޏް ތާމަފަދަދްފާދުޅޭ ّދްލުގޮތެދްގަދި ދުޏިޔޭގެޢާޏުތަތަ ދިޝާރާތްތަފަފަގް ފިޔާ ޏަލެފެތެ. 

ލަދްޗަގް ބިޏާތެގެޏްޏެތެ. ދެދީ ދިޝާރާތް ބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ّގިޏަ ބަސްބަސް ދުފެދިފަދިތަޏީ ދަޑުތަފެދްގެ

ّބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ތާމަފަދެދްފުޏް ފަސޭމަތަފެދް މުޏްޏާތީކ ފަލުގަދިތުޏް ދެފަގީގެޏް ތެދެތެ.ّފަދެދްފުލަގްތުރެ ދަޑުތާމަ

ދަޏެފަފަގް ތާމަފަދެދްފިދާޏެ ދެތެ. ޏަލަތެސް ދެފަދަ ތަޏެދްގަދި ّދަޏދިރި ތަޏެދްގަދި ތިބެގެޏް ދެފަފުّލިސާލަފަގްކ

ّّ( ތިދާޅުތެދެތެ.0553ގް ޔުލްޏާ ލަދުލޫޏު )ދުޏދަގޫތާޏެފަލަّދިޝާރާތުޏް ތާމަފަދަދްފަޏް
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މިޏގާ  ދެފެދްގެ ބޭޏުޏްތަދް ދަޏެފަފަގް ދަޏްގަދިދިޏުލެތެ. ދެފެދްގެ ޚިޔާލާދި ދޭޏާގެ މިތުގަދި ބަމަފީ

ލިދެޏްޏެތި ބޭޏުޏްތަފާދި  ޝުޢޫރުތަދް ދަޏެފަފަގް ފިލުތަދިދިޏުލެތެ. ޖަލާޢަތުގަދި ބަސް ދަދާފުރާ ތަޒީފާދަފީކ

ޢަބްދުލް ޤަދްޔޫލު  ލަދުލޫޏު   ގެޏްގޮސްދިޏުޏްފަލަގް ޢޫރުތަދް ދެފެދްގެ ފިބަދިޏް ދަޏެފެދްގެ ފިބަޔަގްޚިޔާލުތަފާދިކ ޝު

( ގަދި 6700ދާލިޏަތު ސަޢާދާ )ދާދި މަތާލާދެދްތަދި  (6707ޞާދިޤު )هللا ( ގަދި ތިދާޅުތެފަދިތާދިރުކ ޢަބްދ0545ު)

 ބޭޏުޏްފުރާ ޚާދްޞަ ތަޞީލަތެފެތެ. ޏުތަތަ ޝުޢޫރު ދެފަފު ދަޏެފަފު ލުތާޞަލާތު ފުރުލަގް ބަމަފީ މާލަފުރަދްތަޏީ

ބޭޏުޏްފުރާ ޙަރަފާތްތަފަފީ  ފާޅުފުރުލަގް ބޭޏުޏްފުރެތޭ ޚާދްޞަ ލާޏަތަފެދް ދޭމަތާ ދަޑުތަފެފެތެ. ލިގޮތުޏް ލަޏްލަޏުޏް

( 6700ދާލިޏަތު ސަޢާދާ )ދާދި މަތާލާދެދްތަދި  (6707ޞާދިޤު )هللا ތެސް ބަމޭ ބުޏެތިދާޏެފަލަގް ޢަބްދު

 ރަދްތަދެތެ.މާލަފު

ޛަރީދާދިޏް ّޙުސާސްތަދް ދަޑުގެ ޛަރީދާދިޏްޏާކ ލިޔުލުގެދިތަފާދިކ ތުދިޏްސާޏާގެ މިތުގަދި ދުފެދޭ ޖަޒުބާّބަމަފީ

ދާދި  ّ(6772ޑިފްޝަޏަރީކ )ّދްފަލަގް ދަ ދިޏްގްލިޝްފާޅުފުރުލަގް ބޭޏުޏްފުރެތޭ ތަފިފަމަލަ ލުތާޞަލާތީ ޏިޒާލެ

ދިޏްޓަރޏޭޝަޏަލް ޑިފްޝަޏަރީ ދޮފް ّފެލްބްރިޖް ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. (6700ދާލިޏަތު ސަޢާދާ )މަތާލާދެދްތަދި 

ތަފި ޤަތާދިދެދްގެލަތިޏް ލާޏަ ދޭމަތާގޮތަގް ދަޏެފާދަގް ّ( ގަދި ބަޔާޏްފުރަދްތާގޮތުގަދިކ ]ބަމަފ0552ީދިޏްގްލިޝް )

ّޔެފިޔާ މެދުލަގްޓަފަދި ދެބަމަފަގްދަޑުތަފެފެތެ. ލީގެ ދިތުރުޏް ބަމަފުޏް ތާމަފަދަދްފާ ލިّދަޏްގަދިދިޏުލަގް ބޭޏުޏްފުރެތޭ

( 0555ޕީޓަރ ފޯލިޏްސް )ّލަފުޒުތަފެދް ތެސް ބޭޏުޏްތެދެތެ. މަލަދެދާދެފުކ ތިފްޓޯރިޔާ ފްރޮލް ފިޏްގްކ ޑޭތިޑް ބްލެދަރ

ތަފިފޮގްދޭ ޚާދްޞަ ސިފަދެފެތެ. ބަމާބެމޭގޮތުޏް ّގަދި މާލަފުރަދްތާފަދިތާ ގޮތުގަދިކ ބަމަފީ ދިޏްސާޏުޏްޏާދި މަދިތާޏުޏް

ބަމަފީ ދެފެދްގެ ތިސްޏުލާ ފިފުރު ދަޏެފާދަގް ގެޏްގޮސްދޭ ّތިދާޅުތެފަދިތަޏީކގަދި ( 0555ޑްތާޑު ފިޏެގަޏް )ދެ

ّގޮތުގަދި ބަމަފީކ މިތުގަދި ދުފެދޭ ޚިޔާލުތަފާދިކ ޝުޢޫރުތަފާދިކ ޖަޒުބާތުތަދް ދެފަފުّސަތާރީދެފެތެ. ދަދި ދޭޏާ ތިދާޅުތާ

ފަލުގަ ބޭޏުޏްފުރާ ޏިޒާލެދްّޏުތަތަ ޏިޝާޏް ޏުތަތަ ޙަރަޚާތް ދެފުލެތޭގޮތަގް ދަޏެފަފާދި މަލަދަގް ފޯރުފޮގްދިޏުލަގް ދަޑު

ދެޏްޏެތޭޏީކ ބަމަފީ ދިޏްސާޏުޏްޏަގް ޚާދްޞަތެގެޏްތާ ّދެތެ. ދިސްތެ ދެޏްޏެތުޏު ބުޏުޏްތަފަގް ބަލާދިރު ފުރުގޮތަފަގް

ތަދްކ ދަޑުތަފެދްގެ ޏިޒާލެދް ދެފެދްގެ މިތުގަދި ދުފެދޭ ޝުޢޫރުތަފާ ދިޙުޞާސްّދެދްޗެދް ފަލުގަދެތެ. ދަދި ދެދީކ

ދޭމަތަޏީ ބަމަފީ ތަފި ّދަޏެފާދަގް ދަޏްގަދިދިޏުލަގް ބޭޏުޏްފުރާ ތަޞީލަތެފެތެ. ލި މުރިމާ ފަލަފުޏްތެސްّބޭޏުޏްފޮގްގެޏް
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ބުޏުޏްތަފެދް ފަލެތެ. ލިގޮތުޏް ބަމަތީ ޢިލްލުގަދި ّތަޞީލަތެދް ޏުތަތަ ރާމަލަތަފެދްގެ ލަތިޏް ލުޢާލަލާތްފުރުލަގް ބޭޏުޏްފު

 ّލިގޮތަގްފަލަގްތުލެތެ.ّލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ބަސް ބޭޏުޏްފުރަޏީ

 

 ދިތެމިބަމުޏް ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަދް ބޭޏުޏްފުރާގޮތް

ތިރާލް ދަދާފުރުލަފީ ޚްދިޏްސާޏުޏް ލުތާޞަލާތުފުރުލުގަދި ދެދްބަޔަފު ދަޏެދްބަޔަގް ދަދަބުތެރިތެ ދި       

ފުރުލަގް ތަރަގް ލުމިދްލުފަލެފެތެ. ލީގެ ދިތުރުޏް ދެފަލުގެ ސަބަބުޏް ދެދްބަޔެދްގެ މިތުގަދި  ލުތާޞަލާތުފުރުޏް ފާލިޔާބު

ތިރާލެދް ދަދާފުރަޏް ޚްތިރާލް ދުފެދެދެތެ. ދަޏެފާދަގް ދެދްތެސް ފަމަލަ ދަދަބެދް ދިޚްދަރާދި ދިޤަދަޏެދްބަޔަފަގްޓަފަދި 

ޏުތެދެތެ. ދަދި ދެފަދަ ލީމުޏްޏަފީ ދެދްތެސް ދަގެދްޏެތް  ޏުދަޏްޏަ ލީމާދަފީ ލުޖުތަލަޢުގަދި ޤަދަރުފުރެތޭ ލީމަފަގް

ދަރު ޤަތިރާލާދި ޚްބަދެދްގެ ގޮތުގަދި ބެލެތެދެތެ. ތުލާދިދެފު ލުޖުތަލަޢުގަދި ދުޅޭ ލީމުޏްގެ ލޯތްބާދި ރުމުޏްކ ދި

ލޫޏް ޢަބުދުލްޤަދްޔޫލް ތިރާލްގެ ގަތާޢިދަގް ތަބަޢަ ތުލަފީ ތަރަގް ލުމިދްލު ފަލެފެތެ. ލަދުޚްލިބިގަތުލަގްޓަފަދި ދަދަބު ދި

( މާލަފުރަދްތާފަދިތަޏީ " ތިލާގެ ލާތްފަޏް ދެޏްލެ ބޮޑަގް މާލަފޮގްދޭ ސިފަދަފީ ތާމަފަދެދްފުލުގަދި  01ޞ  -0545)

މުޏްޏަ ލާތްފަލެތެ. ފޮޏްލެ ފެޏްތަރެދްގެ ފޮޏްލެ ފަމަލަ ލީމަފާ ތާމަފަދެދްފިޔަސް ދެލީމަފަގް ފަލޭމިތުލުގެ ލާތްފަލެތެ. 

 ".ދިދެފު ރީތިބަމުޏް ލުޚާތިބު ފުރުލުގެ ލާތްފަލެތެލަޑުލަދިތިރިފަލާ

 ޕޮލަދިޓްޏަސް 

 6777ޖޯޖް ޔޫލް )  ދެތެ. ' Face' ބަމުގެ ޢިލްލުގަދި ޕޮލަދިޓްޏަސް ބުޏެދިޏުލުގަދި ބޭޏުޏްފުރާ ލަފުޒަފީ      

ތަސްތީރެތެ. ލިދިޏް  ލިލަފުޒުގެ ލާޏަދަފީ ލުޖުތަލަޢުގަދި ތިލާގެ ދަލިދްލFaceަ " ގަދި ބަޔާޏްފޮގްފަދިތާ ގޮތުގަދި ''

ލިގޮތުޏް ދިޝާރާތްފުރަޏީ ދެލީމެދްގެ ޖަޒުބާތާދި ދިމްސާސްތަދް ދަޏެފާދަގް ދެގެގަޏެތޭޏެފަލަގް ދުދްލީދުފުރާފުރުލެތެ. 

ޕޮލަދިޓްޏަސްދަފީ ދެފަފު ދަޏެފަފާދި ތާމަފަދެދްފުލުގަދި ދަޏެފާގެ ދިމްސާސްތަފާދި ޖަޒުބާތުތަދް ދެޏެގަޏެ ދެފަޏްފަލަގް 

ލަދިޓްޏަސްދަފީ ބަޔާޏްފޮގްފަދިތަޏީ ޕޮ ( ގަދި 6777)ޔޫލް ޖޯޖް  ޏްފަލަގްތާދިރުކތާމަފަދަދްފާ ދެދްފު މޭލުޏްތެރިތެ

ތިލާޢީ ގާތްފަލެދް ދުފަދްދާ ތިލާޢީ ދުރުފަލެދް ދަދި ދަޏެދްބަދިފަމަރު ދިޖުދެމާލަތެދްގެ ގޮތުޏް ބަދެދްފަމަރު ދިޖު

ފީ ލުތާޞަލާތުފުރާ ދެލީމުޏްގެ ލެދުގަދިތާ ތަފާތުގެ ސަބަބުޏް ލިދުފަދްދާ ދުރުފަލަ ޏަލަތެސް ގެތެ.ފަލަފަގްތެދާޏެފަލަ

ތިރާލަގް ތެދެދެތެ. ލިސާލަފަގް ބަލާޏަލަ ދަރިތަރަފު ލުދަދްރިސަފާދި ދަދްފާ ތާމަފަދިގަދި ތާޏީ ލިފަދަ ޚްފުރަޏްޖެމޭ ދި



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 18  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 

ތްފަލުގެ ލިސާލަފީ ދަރިތަރަފު ދުރުފަލެފެތެ. ގާތްފަޏް ދޭމަފޮގްދެޏީ ދެފުތެރިފަލާދި ދެދްބަދިތަޏްތަފަލެތެ. ލިދުފަދްދާ ގާ

 .މަލަ ދެފަދަ ދެމެޏް ދަރިތަރަފާދި ދަދްފާ ތާމަފަދެތެ

ޕޮލަދިޓްޏަސްގެ ތެރޭގަދި ޏެގެޓިތް ޕޮލަދިޓްޏަސް ދާދި ޕޮޒިޓިތް ޕޮލަދިޓްޏަސް މުޏްޏަފަޏް ފާމަގަފުރަދްތަލުޏް       

ފާދާދި ފުރިލަތި ލުލުގަދި ދެލީމެދްގެ ( ގަދި މާލަފޮގްފަދިތެދެތެ. "ދަމަރެލެޏް ދަޏެ 20ޞ  - 6777ޖޯޖް ޔޫލް ) 

ގެ ބޭޏުޏްތަފަގް ސަލާލުފަޏްދޭޏް ޖެމޭޏެދެތެ.  (Face) ގެ ބޭޏުޏްތަފަގާދި ޕޮޒިޓިތް ފޭސް (Face) ޏެގެޓިތް ފޭސް

ޏެގެޓިތް ފޭސް ބޭޏުޏްތާޏީ ލިޏިތަޏްފަލަގެތެ. ދެމެޏް ލީމުޏްގެ ދުޏދަގުލުޏް ދެފަމެރިތާގެތެ. ލިތަޏުގަދި ޏެގެޓިތް 

ލާޏަދަފީ ގޯމެދް ޏޫޏެތެ. ދެދީ މަލަދެފަޏި ޕޮޒިޓިތްގެ ދިދިފޮޅެތެ. ޕޮޒިޓިތް ފޭސް ބޭޏުޏްތާޏީ ދެމެޏް  ލިލަފުޒުގެ

ލީމުޏްޏާދި ގުޅޭގެތެ. ދެމެޏް ލީމުޏްގެ ގްރޫޕުގަދި މިލެޏޭގެތެ. ދޭޏާގެ ބޭޏުޏްތަދް ދެމެޏް ލީމުޏްޏާދި ޙިދްޞާ 

 ".ފުރާގެތެ

ބޫލުފޮގް ލަޢާފަގް ޤަމެޏް ލީމުޏަގް ދުޏދަގޫފުރެތޭފަލަގް ޏެގެޓިތް ޕޮލަދިޓްޏަސްގަދި ދަބަދުތެސް ދެ       

ދެދޭޏެދެތެ. ދަދި ދެމެޏް ލީމުޏްގެ ބޭޏުޏްތަފަގާދި ދެމެޏް ލީމުޏްގެ ތަގުތަގް ދިސްފަޏްދޭޏެދެތެ. ޕޮޒިޓިތް 

. ޕޮލަދިޓްޏަސްދިޏް ދަދްފަދިދެޏީ ދެބަދިތަޏްތަފަލެތެ. ތާމަފަދަދްފާ ދެފަރާތުގެ ބޭޏުލަފީތެސް ދެފަދްޗެދްފަލެތެ

 .މާޞިލްފުރަޏް ބޭޏުޏްތާ ލަޏޑުދަޏޑިދަފީތެސް ދެފަދްޗެދްފަލެތެ

ދިޏް ޏަލަތެސް ދަދި ފަދެދްފުލަގް ލީމުޏް ސަލާލުފަޏްލުތާޞަލާތުފުރުލުގެ ދެބޭޏުލާދި ފުގުޏާރާޏޭމެޏް ތާމަ       

ދި ފުގުދަރާ މާލަތްތަދް ޕޮލަދިޓްޏަސް ޕްރިޏްސިޕަލަގް ތަބާތެގެޏް ތާމަފަދަދްފަޏް ދުޅުޏުފަލުގަދި ތިޔަސް ލިފަޏްތަދްތަފާ

( ގަދި ބަޔާޏްފޮގްފަދިތާ ގޮތުގަދި ދިލަޖެޏްސީ މާލަތްތަފުގަދި 20ޞ  - 6777ދާދެދެތެ. ޖޯޖް ޔޫލް )

ލިފަޏްތަދްތަފަފަގް ސަލާލުފަލެދް ޏުދެތޭޏެދެތެ. ލިގޮތުޏް 'ލިތަޏުޏް ދުރަދްދޭ' ކ 'ތީގަދި ދަތްޏުލާ!' ލިފަދަ ދަލުރުތަދް 

ރީ ދަލުރު ފުރުލުގެ ފެލިސިޓީ ފޮޏްޑިޝަޏް މަލަތެގެޏް ފަލުގަދި ތާޏަލަ ދަޑުދަމާ ލީމާ ފުރިޏަލަތެސް ދެ ދަލުރު ދެފު

ދެފަލަފަގް ފިޔަލަޏްތާޏެދެތެ. ދަދި ޕޮލަދިޓްޏަސްދަގް ތަބާޏުތާތީ ޏުތަތަ ލުތާޞަލާތު ފުރުލުގެ ދެބޭޏުލާދި ފުގުދަރާތީ 

 ލަދްސަލަދެދްތެސް ޏުޖަދްސާޏެދެތެ.



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 19  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 

ގަތާޢިދަފީ ތަރަގް ބޮޑަގް ދެބަދެދްގެ ދާދަފާދަދާދި ސަގާފަތަގް ބުރަތާ ދެދްޗެފެތެ. ތިރާލްގެ ޚްދަދަބު ދި            

ދެދްބަދެދްގެ ސަގާފަތުގަދި ދަދަބުފުޑަ ފަލަފަގް ތާފަލެދް ދެމެޏް ބަދެދްގެ ސަގާފަތުގަދި ދެފަދަފަލަފަގް ޏުތެ 

ގަދި ( 0534)ދުޏް ދާދި ލެތިޏްސަޏް ( ގަދި ތިދާޅުތެފަދިތާގޮތުގަދި ބްރ6772ަމިޏގަދިދާޏެދެތެ. ދަޒުލިފާ ދަޙުލަދު )

ދެފި ލުޖުތަލަޢުތަފުގަދި ޕޮލަދިޓްޏަސް ޕްރިޏްސިޕަލް ބޭޏުޏްފުރެތޭގޮތް ބެލުލަގް ފުރި ދިރާސާތަފުޏް ފެޏުޏު ގޮތުގަދި 

ސް ތިރާލް ދަދާފުރާގޮތް ތަފާތު ޏަލަތެސް މުރިމާ ލުޖުތަލަޢެދްގަދިތެޚްދެފި ލުޖުތަލަޢުތަފުގަދި ތާމަފަދެދްފުލާދި ދަދަބު ދި

ލިފަޏް ފޮޏްލެތެސް ސިފަދެދްގަދި ދޮތެދެތެ. ދަދި ދެ މުރިމާ ގޮތްތަފަފީތެސް ތަރަގް ދެދްގޮތް ދަސްލަފުޏް ދަދިސްފަދިތާ 

 .ފަޏްތަދްތަފެތެ

ދުލެދްގެ ބަޔަފު ގެޏްގުޅޭ ޤަތިރާލް ދަދާފުރަޏް ގެޏްގުޅޭ ގޮތްތަފަފީ ދެމެޏް ޚްލިގޮތުޏް ދިތެމީޏް ދަދަބު ދި      

ތިރާލް ދަދާފުރުލަފީ މަލަދެފަޏި ދަދްފާ ތާމަފަދިޏް ފުރާ ފަލެދް ޚްސް މިޏގަދިދާޏެދެތެ. ދަދަބު ދިގޮތްތަފަފަގް ޏުތެތެ

ޏޫޏެތެ. ތިލާގެ ބަމާދި ޢަލަލުޏް ލިފަޏް ދެދްފިދާޏެދެތެ. ލިގޮތުޏް ދަޅުގަޏޑުލެޏްގެ ފާބަފަދިޏްގެ ޒަލާޏުގަދި ތަފި 

ދްގެ ބަޔަފަގެތެ. ލީގެ ދިތުރުޏް ތަޢުލީލް ޙާޞިލްފުރުޏް ފަދަ ބާތަތެދްގެ މެދުލެދް ދެޅޭޏީތެސް ފަޏޑަދެޅިފަދިތާ ފެޏްތަރެ

ދަސާސީ ބޭޏުޏްތަދްތެސް ޚާދްޞަފުރެތިފަދިތަޏީ ލި ގަތާޢިދުގެ ލަތީޏްޏެތެ. ލިދިޏް ދަދްފުތަދިދެޏީ ދެދުތަސްތަރު 

 .ތިރާލެތެޚްދަރާދި ދިޤަދަރަޖަދިގެ ތަފާތުފުރުޏްތަދް ދޮތްތަރާދި ދެފަދަ ލަތީ ދަރަޖަ ދެތިފަދިތާ ފަރާތްތަފަގް ފުރަޏްޖެމޭ 

 ދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތްފުރާގޮތްޢާދުޏިޔޭގެ ދެފިދެފި ޤަދުލުތަފުގަދި ފުލުމުޏް 

ދުޏިޔޭގެ ފޮޏްލެ ޤަދުލެދްގަދިތެސް ދެޤަދުލެދްގެ ދާމިލީ ފަޏްތަދްތަދް ބަލަމަދްޓަޏް ތިބޭ ފުލުސް ދޮފިސަރުޏް       

ދި  ތަފާތު ދްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަޢާތުތަފެދް މުރެދެތެ. ދެގޮތުޏް ދާޢްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ތަފާ

( ދާ މަތާލާ ދެދްތަދި ރޮބިޏް ޝެޕާޓް 0555ދޮފިސަރުޏް މަރަފާތްތެރިތާފަލަގް  ސީ ތޯޑަޏް )ތަދްތަރެދްގެ  1

ދްލުޏްޏާ ރިތެތި ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. ޏަލަތެސް ތަފާތު މާލަތްތަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏް ޢ0553ާދެޏްޖެލް )

( ގަދި 0553ބަމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ޤާޏޫޏީ ގޮތުޏް ލަދްސަލަތަދް ފުރިލަތިތާފަލަގް ރޮބިޏް ޝެޕާޓް ދެޏްޖެލް )

މާލަފުރަދްތާދިރުކ ފުލުމުޏްގެ ޕެޓްރޯލް ލަޏުޏް ޢާދްލުޏްޏާ ރިތެތި ބަމުޏް ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ތަފާތު މާލަތްތަދް 

( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެެތެ. 0553( ދާ މަތާލާ ދެދްތަދި ރޮބިޏް ޝެޕާޓް ދެޏްޖެލް) 0545) ލެދުތެރިތާފަލަގް ތޯޑަޏް



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 20  
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( ގަދި މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ދެލީމުޏްގެ ބަސްލަގު ދެޏްލެ 0555ލުސީ ދަފެމާސްޓް )

ޓަތިދު ފުރުލުގަދެތެ. ދެމެޏީކ ފުލުމުޏްޏަފީ ބޮޑަގް ބަދަލުތެގެޏް ދަޏީ ލަދްސަލަދިގަދި ތުމުލަރުފުރެތޭ ފަރާތަދި ދިޏް

ّތަފާތު މާލަތްތަފުގަދި ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ތަފާތު ގޮތްތަދް ގެޏްގުޅޭ ބަދެފެތެ.

މީގެއިތުރުން އިންޑޔާގެ ގިނަ ަރއްޔިތުން ދެޭކޮގތުގައި ެއގައުުމގެ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމަށް ލިބިވައިފަިއާވ       

އްމުން ފުލުހުންނަށް ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވުމުންކަމަށާއި، މި ކަމުެގ ޢާމި ލަގަބު ކުޑަެވގެން ދަނީ ،  ލަގަބު ކުޑަކަާމއި

( 4002ސަބަބުން ފުލުހުން ޢާއްމުންނާއި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުަރސްތައް ކުރިމަތިކުުރވާކަމަށް ވާމަރ ާއވިންޑް )

ޢާއްމުންނާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެ ަގއުމުގެ ހާމަކުރައްަވއެވެ. ނަމަވެސް ުކއީންލޭންޑްަގއި 

ޝަކުާވއަކީ އެ ގައުުމގެ ފުލުހުން މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ބަސްމަގު ހުތުރުވެ، ކިބުރުވެރި ގޮެތްއ 

ނީ ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ. އެހެންކަމުްނ މިއިން އެނިގގެންދ4002ަހުރުންކަމަށް ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ) 

އުމުތަކުގެ ރަްއޔިތުްނ ޤައްމުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރާގޮތުގެ ސަބަބުން ެއ ޢާދުނިޔޭގެ ެއކި ަގއުމުތަކުަގިއ ފުލުހުން 

 ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ބަެއއް ކަންތަްއތަކެވެ.     

 ފޭގޮތްދުޏިޔޭގެ ޤަދުލުތަފުގަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަޤު މުޏްޏަގޮތުޏް ދެޤަދުލުތަފުގެ ޢާދްލުޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލެދު ދެ

ދުލެެދްގެ ފުލުމުޏްޏަގް ޏަފުރަތު ފުރާ ބަޔަފާދި ފުލުމުޏްޏަގް ތާޢީދުފުރާ ޤަދުޏިޔޭގެ ފޮޏްލެ ޤަދުލެދްގަދިތެސް ދެ      

މުޏްޏަ ގޮތުޏް ޏަފުރަތު ފުރެދެތެ. ދަޏެދްބަދި ފަމަރު  ގުުބަޔަފު ތާޏެފަޏް ޔަޤީޏެތެ. ބަދެދް ފަމަރު ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ

ދި ލެދު މިތްމަލަ ޖެމި ޝުފުރުގެ ބަސްތަދް ބުޏާ ދަޑު ދިތެދެތެ. ލިގޮތުޏް ދަބީޖީތު ގާލަފުލުމުޏް ބޭޏުޏްފުރާ ބަސް

ދްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ޢާ( ގަދި މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި ދިޏްޑިޔާގެ ރާޖަސްތާޏްގެ ފުލުމުޏް 6774ބެޏާޖީ )

ދަގް ބޯލަބަޏް ޖެމޭ ބަދެދްފަލަގާދިކ ފުލުމުޏްގެ ލަދްސަލަތަދް ފުރިލަތިތާފަލަގެތެ. ޏަލަތެސް ފުލުމުޏްޏަފީ ޤާޏޫޏާ ޤަތާދި

ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏަގް ފުރާ ދިތުބާރު ގެދްލިގެޏްދާ ފަލަގްތެސް ދަބީޖީތު ބެޏާޖީ 

ޏްގެ ދިޏްޑިޔާ ފުލުމުޏް ޑިދުޓީ ދަދާފުރަލުޏްދާދިރު ދިޏްޑިޔާގެ ރަދްޔިތު( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެެތެ. ލިގޮތުޏް 6774)

ފަލަގް ބާޓި ޝޮފީޏް ގުމިތުގަދި ދުފެދޭ ސުތާލުތަފީ ދެ ލީމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތުފުރާ ބޭދަދަބީ ބަސްލަ

މިތުގެ ދެޏްލެ ޢާދްލުރަދްޔިތުޏް ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. ދިޏްޑިޔާގެ ދިދްލީ ސްޓޭޓްގެ ފުލުމުޏްޏަގް 6701)

( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. ސަބަބަފީ ދިޏްޑިޔާގެ ދިދްލީ 6701ޏް ) ބާޓި ޝޮފީ ރާފަލަގްފުޏްލިޏުޏް ޏަފުރަތު ފު



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 21  
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ސްޓޭޓްގެ ފުލުމުޏް ލަގުލަތިޏް މިޏގާފަދިދާ ދަޏްމެޏުޏްޏަގް ފުރަދްސާރަފޮގް ފޮގި މަދާލަޏްޒަރު ދޭޏާގެ ލޮލަގް 

ލަގްތެސް ބާޓި ޝޮފީޏް ފެޏުލުޏްފަލަގާދިކ  ދެ ފުލުމުޏް ބޭދަދަބީ ބަމުޏް ދެ ދަޏްމެޏް ލީމާދާދި ލުދާލަލާތް ފޮގްފަދިތާފަ

( ގަދި މާލަފުރަދްތާ ގޮތުގަދި ފުލުމުޏް 0512( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. ލީގެދިތުރުޏް ޖޯޏް ޕީ.ފެޏްޏޭ )6701) 

ފަލެދް މަދްލުފުރާދިރުކ ދާދްލުޏްގެތެރޭގަދި ދެފަލެދް މަދްލުފުރަޏްތާޏީ ދެޑްލިޏިސްޓްރޭޓިތް ޕްރޮސެސްގެ ތެރެދިޏް ރިތެތި 

ގް ދަލަލުފޮގްގެޏްފަލެތެ. ދެމެޏް ޏޫޏީ ލުޖުތަލަޢުގެ ތެރޭގަދި ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލެދު ބަމުޏް ލުޢާލަލާތްފޮ

ދެފޭގޮތް ޏުތަތަ ދެލީމުޏްގެ ދަލަލުތަދް ބަދަލުތެގެޏް ދާޏެފަލަގެތެ. ދަދި ލިފަލުގެ ސަބަބުޏް ފުލުމުޏްގެ ޢާދްލު 

( ގަދި 0512ގެޏް ދާޏެފަލަގްތެސް ޖޯޏް ޕީ.ފެޏްޏޭ )ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރުލުޏް ލިބޭ ޏަތީޖާ ބަލިފަގިތެ

 މާލަފުރަދްތަދެތެ.  

އުުމގެ ފުލުހުންނަށް ޤައުމުެގ ފުލުހުންނާއިމެދު ދެކޭގޮތުަގިއ އެޤަމީގެއިތުރުން ކެނެާޑގެ ރަްއޔިތުން އެ      

ވާމަރ  ސަބަބުންކަމަށް ހުނަރުތަެކްއގެ އިުތރުކުރާ ހެއްަކކީ ފުލުހުންގެ ކިބަިއގައި ނެތްވާ ނުބައިނަމަށް ލިބިފައި

ކުރުމުގެ ގޮތް )ޕްޮރފެޝިއޮނަލް( ާއއި ުޒވާބު ޙުޤީޤުހާމަުކރައްަވއެެވ.  ެއ ސަބަބު ތަަކީކ  ތަަގއި ( 4002އާވިްނޑް )

މަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރެވެ. މި ހުނަރުތައް  ފުލުހުންގެ ކިބައިގައި ޢާހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު )ސޮފްްޓ ހުނަރު(  އަދި މު 

މިންވަރު މަދުަކމުން މިއީ ފުލުހުންގެ މަސައްަކތަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެްއ ކަމަށް ވާމަރ ާއވިންްޑ  އަށަގެންފަިއވާ

ސްރީލަންކާގެ ފުލުހުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއްކޭ އެަގއުމުެގ ފާހަގަކުަރްއަވއެވެ. ހަމައެހެންމެ ަގއި ( 4002)

ނެޑއް ނޫން އުމުގެ ަރއްޔިޤަރައްޔިތުން މިހާރު ނުބުނާ ކަމަށާއި، އެ  ުތން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މިންގަ

ނޑުކަމަށް ވިކްަޓރ ޗެރުބިމް ) ހާމަކުރައްވާފަިއވާއިރު، ަގިއ ( 4002ކަމަށާއި، އެކަަމކު އެންމެ މަތީ މިންގަ

އި ، ގަ  4000އްމުން ދެކޭ ކަމަށާއި،  ޢާއުުމގެ ޤަކްއީންލޭންްޑގެ ފުލުހުންނަކީ ވަރަށް ނެގެޓިވް ބައެްއގެ ގޮުތަގއި އެ

އުމުގެ ފުލުހުންގެ ބަސްމަގު ގޯހުން ގޯހަށް ބަދަލުވާކަން ޤަ މައިނޯރިޓީތަކުން ބުނާ ގޮތުން ،ވަގަތު ދިަޔވަރަކަށް، އެ 

 ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއެވއެވެ.4000ފާހަގަކުރެވިަފއިާވކަމަށް ކްަރިއމް އެންޑް މިސް ކޮންޑަްކޓް ކޮމިޝަން )

ގޮެތއްަގއި ފުލުހުންނާއިމެދު ދެކެނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބައެްއކަމަށާިއ،  އްމުޢާކެނެާޑގެ ރައްޔިތުން އެހެންނަމަވެސް 

ނަމަވެސް ރަްއޔިތުންނާއި ެމދު އޮންނަ ުގޅުން ރަނގަުޅކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ބަސްމަުގ އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަްނ 

ޏްތެސް ދެޏގެޏީ ދެމެޏްފަލުޏްކ ލިފަޏްފަލުހާމަކުރައްަވއެެވ. ަގއި ( 4004ޖެހޭކަމަށް ހެންރީ. ޕީ.އެޗް. ޝޯވް )
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ދްލު ޢާދުލުތަފުގެ ޤަދްލުޏް ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތް ފުރާގޮތުޏް ދެޢާދެފިދެފި ޤަދުލުތަފުގެ ފުލުމުޏް ދެ ގަދުލުތަފުގެ 

 ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލެދު ދެފޭގޮތެތެ. 

ގަަދި ދިލާތާ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ބަމުގެ ދަރަޖަތަދް ބޭޏުޏްފުރުލު

 ލަދްސަލަތަދް

ތިރާލު ފުރުޏް މިލެޏޭދިރުކ ދޭގެތެރޭގަދި ފަލޭ މިތުލާދި ޚްދިޏްސާޏާ ދުފާތާ ފަޏްފަލުގެތެރޭގަދި ދޭޏާދަގް ދި       

( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ.  ލި ފަލުގަދި ދެޏްލެ 0555ލާތްފޮގް މިތުޏް މިލެޏޭފަލަގް ޙުސަދިޏް ރަޝީދު ދަޙުލަދު )

ތަފީ ބަސް ޏުތަތަ ދެބަސް ބޭޏުޏް ފުރެތޭ ގޮތެތެ. ތަފިޏް މާދްޞަފޮގް ތިބާދާ ލީމަފު ތާމަފަ ލަޞީޙާދްސަ ދެދް ތަ

ދަދްފާ ގޮތުޏް ދޭޏާދާ ލެދުގަދި ތިބާގެ މިތުގަދި ޙާދްސަ ޤަދަރެދް ދުފެދިދާޏެފަލަގްތެސް  ޙުސަދިޏް ރަޝީދު ދަޙުލަދު 

ދެ ފަރާތުގެ ދެލެދުގަދި މަރުދަޏާ ބަދަމި  ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ.  ދެމެޏްފަލުޏް ލިފަލުގެ ސަބަބުޏ0555ް)

ގުޅުލަފާދި ތަރުގަދަ ދިތުބާރެދް ގާދިލުތެދާޏެދެތެ. ލީމަފު ތިބާދާ ތާމަފަ ދަދްފާ ގޮތުޏް ލިފަޏް ލީގެ ދަޏެދްފޮޅަގް ތެސް 

 ތެ.ޖެމިދާޏެދެތެ. ތީލާކ ފުރާ ލުދާލަލާތުގަދި ބަސްލަގު ގެޏްގުޅޭ ގޮތަގް ފަރުތާތެރިތުލަފީ ތަރަގް ލުމިޏްލުފަލެފެ

ބަމުގެ ދަރަޖަދަފީ ބަމުގެ ފުދުޏްތެރިފަޏް ރަލްޒުފޮގްދޭ ޚާދްސަ ދެދްސިފަފަލަގް ދާދަލް ޏަޞީރު ދިބްރާމީލް       

( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. މަލަދެދާދެފު ބަމުގެ ދަރަޖަތަފަފީ 6701( ދާދި މަތާލާދެދްތަދި ލުމަދްލަދު ފަޔާޒު )6770)

ލަތުޏް ދަޏެފުޏްޏަގް ޙަދްޤު ޞީތަފިފޮގް ދަޏްގަދިދޭ ދިޏްފަލަގާދިކ ބަމުގެ ތަތާމަފަދެފެތޭ ދެފަރާތުގެ މަދިސިދްޔަތު 

 ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. 6701ތިރާލާދި ޤަދަރު ރަދްދުފުރެތޭ ޒަރީޢާ ފަލަގްތެސް ލުމަދްލަދު ފަޔާޒު )ޚްދި

ތު ދަރަޖަތަފެދް ފަޏްލިމެޏް މުރިޏަލަތެސް ދިތެމިބަމުޏް ތާމަފަދެދްފުލުގަދްޔާދި ލިޔެފިޔުލުގަދި ތަފާ      

ބޭޏުޏްފުރެދެތެ. ދެގޮތުޏް ދިތެމި ބަމުގަދި ދަރަޖަ ބެމިގެޏް ތަޏީ ލަދިގަޏޑު ތިޏްބަޔަފަގެތެ. ދެދީކ ދާދަދިގެ ދަރަޖަ 

ދާދި ލާތް ދަރަޖަ )ރީތިގޮތް( ދާދިކ  ދެޏްލެ ލާތް ދަރަޖަ )ދެޏްލެ ރީތި ގޮތް( ދެތެ. ލުޙަދްލަދު ޖަލީލު ދީދީ 

ދެދްފުލުގަދި ތަފި މަލަތަފެދް ދިތެމި ބަމުގެ ރާތްތަފަގް ލުޚާޠަބުފޮގް ތާމަފަދި ދެފިފަ( ލިޔުދްތާފަދިތާ ގޮތުގ0537ަ)

ދަގާދި هللا ތެރޭގަދި މިޏގާފަދި މުރެދެތެ. ދެމަލަތަފުގެ ތެރޭގަދި ދިސްތެ ބަޔާޏްފުރެތުޏު ތިޏް ދަރަޖަދިޏް ބޭރުޏްކ 

ދުސޫލަފުޏް )ދަރަޖަދަފުޏް( ލުޚާޠަބު ރަސޫލާދަގް ދަދި ރަދުޏްޏަގް ޏުތަތަ ރަސްގެފާޏަގް ޏިސްބަތްފޮގް ޚާދްސަ 
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( ގަދި 6701( ދާދި މަތާލާދެދްތަދި ލުޙަދްލަދު ފަޔާޒު )6770ފުރެތޭފަލަގް ދާދަލް ޏަޞީރު ދިބްރާމީލް )

 މާލަފުރަދްތަދެތެ.

ލާތް ފުރާދިރު ދެ ބަޔަފު ޏަލަތެސް ފޮޏްލެ ޤަދުލެދްގަދިތެސް ދެ ޤަދުލެދްގެ ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަ      

ރަޏގަޅު ފުރުލަގް ލަސަދްފަތްތަފެދް ފުރާޏެދެތެ. ތަފިޏް ޙާދްޞަފޮގް ބަމުގެ  ގުދަދްފާ ލާދަރީ ބަމުގެ ބަސްލަފަތާމަ

ދަރަޖަތަދް ބޭޏުޏްފުރާޏެގޮތްތަދް ދަސްފުރަޏް ބޭޏުޏްތާޏެދެތެ. ދެގޮތުޏް ލޯލްޑިތްސް ޕޮލިސް ސަރތިސް ދާދި 

ދުލަތް ދިޏުލުގަދާދި ޚިރަދްޔިތުޏްޏަގް ގޮތުގަދި ( ގަދި މާލަފުރަދްތ6702ާމަތާލާދެދްތަދި ސަޏް ދެޑްލިޏް )

ތަލްރީޏު ޕްރޮގްރާލެދް  ޞަދްޚާލަލާތްފުރުލުގަދި ފުލުމުޏްގެ ދަލަލުތަފާދި ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތް ރަޏގަޅުފުރުލަގް ޢާލު

ޏްޏަގޮތާދި ދަދި ލި ޕްރޮގުރާލަފީ ރަދްޔިތުޏްޏަގް ޚިދުލަތް ދިޏުލުގަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މު މިޏްގާފަދިތާފަލަގެތެ.

ފުލުމުޏްގެ ބަަސްލަގު ކ  ޚިދުލަތުގެ ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަ ގޮތާ ބެމޭގޮތުޏް ރަދްޔިތުޏް ފަޏްބޮޑުތާ ފަޏްބޮޑުތުޏްތަފަގާދި

ގޮތާ ބެމޭގޮތުޏް ރަދްޔިތުޏް ފާޅުފުރާ މިތްމަލަޏުޖެމުލުގެ ޝުޢޫރުތަފަގް ތަސަދްލީ މޯދަދިދެތޭ ގޮތަގް ފަރުލާ މުޏްޏަ

ލްރީޏު ޕްރޮގުރާލެދްފަލަގް ލޯލްޑިތްސް ޕޮލިސް ސަރތިސް ދަދި މަތާލާދެދްތަދި ސަޏް ތަ ފަދިތާފުރެތިގެޏް މިޏްގާ

 ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. 6702ދެޑްލިޏް )

ދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ގެޏްގުޅޭ  ދަރަޖަތަފުގެ ސަބަބުޏް ޢާފަޏްލިމެޏް މުރި ޏަލަތެސް ފުލުމުޏް      

ރޭ ދެފޭގޮތް ބަދަލުތެދެތެ. ލިމެޏް ފަޏްތަދްތަދް ދިލާތަޏީ މާލަތާދި ޏުގުޅޭ ފަދަ ދާޢްލު ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏާދި ދޭތެ

ގޮތަަފަގް ފުލުމުޏްގެ ދަލަލުތަދް މުރުލުޏްޏާދި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތް ފުރާދިރު ޢާދްލުޏްގެ ލީމާ ދަގު 

( ގަދި 6701ޏް ފަލަގް ދަޒުލީ ދަލީ )ދަރަޖަދަގް ތަދްޓާލާފަދަ ބީދަދިޏް ދާދަދިގެ ބަމުރުތަދިޏް ލުޢާލަލާތްފުރުލު

މާލަފުރަދްތަދެތެ. މަލަދެދާދެފު ފުލުމުޏްގެ ލުދަދްސަސާދަފީ ތަފި ފަރާތަފަގް ޏުޖެމި ރަދްޔިތުޏްގެ ޚިދުލަތުގަދި ދެލިދޮތެ 

 ތިރާލް ލިބިފަދިތާ ތަޏަފަގް މެދުލަގް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލޮގުޏްތެރިފަޏް ރަޏގަޅުފުރަޏްޚްރަދްޔިތުޏްގެ ދިތުބާރާދި ދި

( ގަދި މާލަ ފުރަދްތަދެތެ. ދެމެޏް ޏޫޏްޏަލަ ދާޢްލުޏް ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏާދި 6701ޖެމޭފަލަގްތެސް ދަޒުލީ ދަލީ )

(  ދާދި 6702ލާޤީގޮތުޏް ދަގު ދަރަޖަދިގެ ބަދެދްގެ ގޮތުގަދެތެ. ލިގޮތުޏް ޔުލްޏާ ލަޢުލޫޏް )ޚްލެދު ދެފޭޏީ ދަ

ދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ދޭތެރޭ  ޢާދި މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި ފުލުމުޏް ( ގ6702ަމަތާލާދެދްތަދި ދިމްތިޝާލް ލުމަދްލަދު )

 ގު ރަޏގަޅު ފުރަޏް ޖެމޭފަލަގެތެދަލަލުފުރަލުޏްދާގޮތް ލުޅިޏް ރަޏގަޅު ޏޫޏް ފަލަގާދިކ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ
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 : ލެތޮޑޮލޮޖީބާބު 

ރިދަގް ދެތޭޏެ ލަގެތެ. ދަދި ލިދީ ލޮޖީ ދަފީ ދިރާސާފުރާ ފަރާތަގް ދެ ދިރާސާދާދިގެޏް ފަސޭމަފަލާދެފު ފުޑޮލެތޮ     

ލެދްގެ ލަތީގަދި މުރެ ދިރާސާ ފުރިމަލަ ފުރުލަގް ދެޅޭ ބާރެފެތެ. ލި ޞޫދިރާސާފުރާ ފަރާތް ދެދް މަލަދެދްގަދި ދެދް ދު

ބާބުގަދި މުގަމަޅާފަދި ލިތަޏީ ލި ދިރާސާގެ ލެތޮޑޮލޮޖީދެތެ. ދެ ގޮތުޏް ލި ދިރާސާ ފުރިދަގް ގެޏްގޮސްފަދިތާ 

ސާޏްޕްލިޏްޏާދި ޑާޓާ ފަލެފެޓް ތަތަ ރިސާރޗް ޑިޒަދިޏަފީ ފޮބަދިފަލާދިކ ދިރާސާފުރުލަގް ބޭޏުޏްފުރި ޕެރަޑަދިލް ޏު

 ފުރިގޮތް މުގަމަޅާފަދިތާޏެދެތެ. 

 ރިސާރޗް ޑިޒަދިޏް

ލި ދިރާސާދަފީ ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާ ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ފުލުމުޏް ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު       

ޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް މޯދިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ފުރެތޭ ދިރާސާދެފެތެ. ދަދި ލިދީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ރަދް

 ތިރާލާދެފު ޢާދްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތް ފުރަޏީ ފިމިޏެދްތޯ ބެލުލަގް ފުރެތޭ ޢިލްލީ ލަސަދްފަތެފެތެ. ޚްރަޏގަޅުފޮގް ދަދަބު ދި

ގެޏްދެތޭ ދިރާސާދެފެތެ. ލިފްސްޑް ލެތަޑް ރިސަރޗަފީ ފުދޮޏްޓިޓަތިތް  ލިދީ ލިފްސްޑް ލެތަޑަގް ފުރިދަގް       

ލީލުފޮގް މޯދާކ ދެ ތަފި މޯދުލެދްގެ ތެރެދިޏް ލަދްސަލަ ދެޏެގަތުލަގްޓަފަދި ޚުދާދި ފުދޮލިޓަޓިތް ޑާޓާ ދެދްފޮގް ތަ

ދްލު ޢާގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ ލިގޮތުޏްފަފަގް ބަމާލަދިގެޏް ފުރާ ދިރާސާދެފެތެ. ފިޔަތަމި ތަަ

ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ފުރާ ލި ދިރާސާދަފީ ލުޖުތަލަޢުދާދި ގުޅިފަދިތާ ދިޖުތިލާޢީ 

( ގަދި މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި ދިޏްސާޏުޏްޏާދި ގުޅިފަދިތާ ލަދްސަލަދެފެތެ. ޖޯޏް. ޑަބްލިޔު. ފްރެސްތެލް )

 ދް ދިރާސާފުރެތޭޏީ ފުދޮލިޓާޓިތް ޕެރެޑަދިލްގެ ތެރެދިޏްޏެތެ. ދިޖުތިލާޢީ ލަދްސަލަތަ

ފްދޮލިޓަޓިތް ޕެރެލިޑަގް ފުރާ ލި ދިރާސާދަފީ ކ ރިސަރޗްފުރާ ލީމާ ބޭޏުޏްތާ ލިޏްތަރަފަގް ދެދަގް        

( ލަޢުލޫލާތު ދެދްފޮގް ދެ ފުޅާފުރަލުޏް ގެޏްދެތިދާޏެ ދެދްޗެދްފަލަގް ޖޯޏް. ޑަބްލިޔު. ފްރެސްތެލް )

ލަފުރަދްތަދެތެ. ދަދި ފުދޮލިޓަޓިތް ދިރާސާދަފީ ލަޢުލޫލާތު ދެދްފޮގް ލުދްސަޏދިފޮގް ފުޅާފުރުލުގެ ތަލްރީޏެދްފަލަގް މާ

( މާލަފުރަދްތަދެތެ. ދެމެޏްފަލުޏް ލި ދިރާސާދަފީތެސް ދެދްފުރެތޭ ލަޢުލޫލާތަގް ދިތުރު ޑެޏްސްފޯލްބް )

 ލިޓަޓިތް ސިފަ ލީގަދި ދެފުލެތިގެޏްތާފަލަގް ޤަބޫލުފުރެތެދެތެ.ލަޢުލޫލާތުތަދް ދެދްފުރެތޭ ދިރާސާދަފަގްތާތީ ފުދޮ
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( މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި ދިރާސާގެ ލަދްސަލަދަގް މަދްލެދް މޯދުލުގަދި ޖޯޏް. ޑަބްލިޔު. ފްރެސްތެލް )      

ދްސަލަދިގަދި ދިތެމި ފުރިމަލަ ޏަތީޖާދެދް ދަދްފުތަދިދޭޏީ ފުދޮޏްޓަޓިތް ދިރާސާތަފުގަދެތެ. ލި ދިރާސާދަގް ޏަގާފަދިތާ ލަ

ލީމަފު  ރަދްޔިތުޏްގެ ތެރެދިޏް ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ދްލު ޢާފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތް ބެލުލަގް 

ޏިފުޏްޏަ ޏަތީޖާދިޏް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަ ލި ސަރތޭ ފަރުދާމުޏް  ބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ސަރތޭދެދް މަދަދިގެޏް

ދިރާސާގަދި ފުދޮޏްޓިޓަޓިތް ޕެރެޑަދިލްގެ ސިފަ ދެފުލެތިގެޏްތާފަލަގް  ގޮތުގެ ދިޏްސަދްތަ ބަޔާޏްފުރެތޭތީކ ލި

 ތިޔާރުފޮގްފަދި ލިތަޏީ ލިފްސްޑް ލެތަޑެތެ. ޚުބޫލުފުރެތެދެތެ. ދެމެޏްފަލުޏް ލި ދިރާސާގެ ޑިޒަދިޏެދްގެ ގޮތުގަދި ދިޤަ

ދި ގުޅިގެޏް ދިރާސާދަގް ( މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި ދިރާސާދަގް މޯދޭ މޯދުޏްތަފާޑޭތިޑް.ދާރު.ތޯލަސް )      

ދިތުރު ލަދުލޫލާތު ދެދްފޮގް ދެ ފުޅާފުރުލަފީ ދިޏްޑަފްޓިތް ދެޕްރޯޗެތެ. ދެ ގޮތުޏް ލި ދިރާސާދަގް ދެދްފުރެތޭ ޑާޓާތަދް 

ދެޏަލަދިޒްފޮގް ދެދިޏް ފެޏްޏަ ދެދްޗެދް މާލަފޮގް ދެތަދް ލަޢުލޫލާތެދް ލި ދިރާސާދަގް ދެދްފުރެތޭޏެތީ ލި ދިރާސާގަދި 

 ފަދިތާޏީ ދިޏްޑަފްޓިތް ދެޕްރޯޗެތެ. ބޭޏުޏްފޮގް

ޕްރަދިލަރީ ޑާޓާ ދާދި ސެފަޏްޑަރީ ޑާޓާގެ ލަދްޗަގް  ގެޏްދިޔަދީލި ދިރާސާގެ ލަސަދްފަތް ފުރިދަގް       

ބިޏާފޮގްގެޏްޏެތެ. ލީގަދި ބޭޏުޏްފޮގްފަދިތާ ޕްރަދިލަރީ ޑާޓާދަފީ ދިޏްޓަތިދު ފޮގްގެޏް ޏަގާފަދިތާ ޑާޓާދެތެ. ލި 

ގެ ބޭޏުލަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ދާޢްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތުޏް ދިޏްޓަތިދު ޑާޓާތަފު

ބަދަލުފޮގްގެޏް  ގުުދްލު ރަދްޔިތުޏް ދެފޭގޮތަފީ  ފޮބަދިފަޏް ޔަޤީޏްފޮގް ދެޏެގަތުލެތެ. ދަދި ބަސްލަޢާފުލުމުޏްޏާލެދު 

 ތަތަ ޏޫޏްތޯ ދެޏެގަތުލެތެ. ފުލުމުޏްޏަގް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ލިބިދާޏެތޯ ޏު

ލި ދިރާސާގަދި ސެފަޏްޑަރީ ޑާޓާދެދްގެ ގޮތުގަދި ބޭޏުޏްފޮގްފަދިތާޏީ ޝާދިދުފޮގްފަދިތާ ފޮތްތަފާދިކ        

ލަޖަދްލާތަފާދިކ ދިޏްޓަޏެޓް ސަދިޓުތަފުޏް ލި ދިރާސާ މެދުލަގް ބޭޏުޏްތާ ލަދުލޫލާތެތެ. ޖޯޏް. ޑަބްލިޔު. ފްރެސްތެލް 

ތުގަދި ލިފުސްޑް ލެތަޑް ރިސަރޗް ޑިޒަދިޏަފީ ކ ދިރާސާ ފުރިދަގް ގެޏްދިދުލަގް ( މާލަފުރަދްތާގޮ)

ލަގުފަމިފުރުތުލަގްޓަފަދި ތަފާތު ގޮތްގޮތަގް ޑާޓާ ދެދްފުރެތިދާޏެ ޕެރެޑަދިލެފެތެ. ދެމެޏްފަލުޏް ލި ދިރާސާ 

ޏް ދޭގެ ދެޏްލެ ފުރިމަލަ ޔަޤީޏްފަލާދެފު ފުރިދަގް ގެޏްދިދުލަގް ޕްރިަދލަރީ ޑާޓާ ދާދި ސެފަޏްޑަރީ ޑާޓާގެ ބޭޏު

 ގޮތުގަދި ގެޏްދިދުލަގް ބޭޏުޏްމިފާފަދި ތާޏެދެތެ.
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 ގެ ބަޔާޏްލްސާލްޕް

ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގަފީ ތަރަގް ފުޏްފޮގް ފުޅާފޮގް ދިރާސާ ފުރެތިދާޏެ ދާދިރާދެފެތެ. ދެމެޏްޏަލަތެސް ލި      

ލަދްސަލަދެދް ފަޏޑަދަޅަދި ދެ  ދިރާސާ ފުރިދަގް ގެޏްދަޏް ޏިޏްލާފަދިތާޏީ ލި ދާދިރާދިޏް ތަފި މާދްޞަ

ލަދްސަލަދަފާދި ބެމޭގޮތުޏްޏެތެ. ދެގޮތުޏް ލި ދިރާސާގެ ލަދްސަލަދަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް 

ދާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލެތެ. ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތް ބެލުލަގް ފުލުމުޏް 

ޏުތަތަ ތަޏްތަޏަގް ޏިސްބަތްފޮގް މުރުޏްކ ދޮތުޏްކ ދިޏުޏްކ ފަދަ ލަފުޒުތަދް ބޭޏުޏްފުރާގޮތް ބެލޭޏަލަ  ދެދްޗެދްސަގް

ލިދަގްތުރެ ފުރިމަލަތާޏެދެތެ. ޏަލަތެސް ލި ދިރާސާދަފީ ލިދަގް ތަފި ލިޏްތަރެދް ފަޏޑަދަޅާފަދިތާ ދެދްޗަފަގްތުލުޏް 

ދަގް ޏުބެލި މިޏގަދިދާޏެތީ ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަދް މުރިމާ ބަދިތަފަގް ބަލަޏް ތެދްޖެޏަލަ ދެޏްލެ ފުރިިމަލަ

 ބޭޏުޏްފުރާގޮތަގް ލި ދިރާސާ ޚާދްޞަ ފުރީދެތެ.

ޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ލި ދިރާސާގަދި ޑާޓާ ދެދްފުރުލަގްޓަފަދި ބޭޏުޏްފުރާޏީ ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލު      

ޏްފުރާގޮތް ބެލުލަގް ތަދްޔާރުފޮގްފަދިތާ ދިޏްޓަތިދު ސުތާލު ފަރުދާމެފެތެ. ލި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަދް ބޭޏުދިތެމި

ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބޭޏުޏްފުރާ ދިޏްޓަަތިދު ސުތާލުތަދް މަދާފަދިތާޏީ 

 ފުރިލަތިފުރުތާޏެދެތެ. ލި  ސުތާލެދް ދެގޮތުޏް ލި ދިޏްޓަތިދުގަދި ޢާދްލުޏްޏާދި  ގޮތްތަފާދި ބެމޭގޮތުޏްޏެތެ.

ބަސްލަގާދި ބެމޭގޮތުޏް ދި ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅޭ ޏާސުތާލު ޏެގުލުގަދި ބަލާފަދިތާޏީ ޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏް

 ސުތާލުޏް ދިތުރު ސުތާލުތަދް ދުފެދޭގޮތަގެތެ. 

ސާދަފަގްތާތީ ލި ދިރާސާ ފުރާ ދި ބެމޭގޮތުޏް ފުރާ ދިރާގާލިދީ ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތްފުރާ ބަސްލަ       

ދްލުޏްގެ ތެރެދިޏް ސާލްޕްލިޏްގ ގެ ގޮތުގަދި ލީމުޏް ބޭޏުޏްފުރަޏް ޖެމެދެތެ.  ދެ ގޮތުޏް ލި ޢާދާބާދީގެ ގޮތުގަދި 

ލީމުޏްޏާދި ދިޏްޓަތިދު ފުރެތޭޏެދެތެ.  ދިރާސާދަގް ބޭޏުޏްތާ ޑާޓާ ދެދްފުރުލަގްޓަފަދި ޢާދްލުޏްގެ ތެރެދިޏް 

ދަމަރާދި  ދަމަރާދި  ދުލުރުޏް  ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭފަރާތް ފަޏޑަދަޅާފަދިތާޏީ  ލި  ޢާދްލުޏްގެ ތެރެދިޏް

ލި ގޮތުޏް  ފޮޏްލެ ލީމަފާދި ތަފި ތަފިޏްޏެތެ.ދިޏްޓަތިދު ފޮގްފަދިތާޏީ ދެލެދުގެ ދުލުރުފުރާ ތަފުޏް މޮތާލެތޭ ބަދެފެތެ. 

              ލީމުޏްޏެތެ.  ލަފާދި ޏުލަދި ދިޏްޓަތިދު ދެތޭޏެ ލީމުޏްޏަފީ ދެދްތެސް ދެބަސްތުލެދްޏެތި ދަދި ފަސްޖެމު މޮތުޏު 



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 27  
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ދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބޭޏެތޯ ބެލުލަގް ޢާބަދަލުފޮގްގެޏް  ގުލީގެދިތުރުޏް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ        

ސަރތޭ ތާ މޮތާ ދެލީމުޏް ލަދް ލީމުޏް ދެދްތެސް ދެބަސްތުލެދްޏެތި ލަޢުލޫލާތު ދެތޭޏެ ދާދްލުޏްގެ ތެރެދިޏް 

( މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި ބަޔަފު ލެދުތެރިފޮގް ދެމެޏް ބަޔަފަގް ޖޯޏް. ޑަބްލިޔު. ފްރެސްތެލް )ފޯލްތަދް ފުރުޏެތެ. 

ދެތެ. ލި ދިރާސާދަގް ސާލްޕަލް ޏެގުލުގަދި ލިފަދަ  ގދެދްގަދި މިލަޏާޏަލަ ދެދީ ސްޏޮބޯލް ސާލްޕަލިޏް ގސާލްޕްލިޏް

 ރެދެތެ. ފުދެދްފަލުގަދި ޤަބޫލު ގސްޏޮބޯލް ސާލްޕްލިޏް ދުޞޫލެދް ބޭޏުޏްފޮގްފަދިތާތީ ލިދީ

 ބޭޏުޏްފުރެތިފަދިތާ ދިޏްސްޓްރޫލެޏްޓްގެ ބަޔާޏް

ބޭޏުޏްފުރާ ގޮތާދި ދަދި  ގުލި ދިރާސާގަދި ދިޏްސްޓްރޫލަޏްޓެދްގެ ގޮތުގަދި ޏަގާޏީ ފުލުމުޏް ބަސްލަ        

ދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތް ފުރާ ޢާޏެތޯ ބެލުލަގް ފުލުމުޏް ދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޢާބަދަލުފޮގްގެޏް  ގުބަސްލަ

ދަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތް ބެލުލަގް ޢާދްލުޏްޏާ ފުރެތޭ ދިޏްޓަތިދު  ދަރަޖަތަފަގް ތިސްޏަދިގެޏްޏެތެ.

ފަގް ލިބޭ ފަދަ ގޮތަ ދްލުޏްގެ ފަރާތުޏް ޖަތާބުޢާދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ދަފީތެސް ލި 

 ތަދްޔާރުފޮގްފަދިތާ ދިޏްޓަތިދު ސުތާލުތަފެފެތެ. ދެގޮތުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ފުރެތޭ ދިޏްޓަތިދު ސުތާލުތަފާދިކ ޢާދްލު

ލި ސަރތޭ  ފަރުދާމަފީ ލުޅިޏް ތަފާތު ދޭދްޗެފެތެ. ސަރތޭރަދްޔިތުޏްގެ މިޔާލު މޯދުލަގް ދާޢްލު ރަދްޔިތުޏްޏަގް ދެތޭ 

ދްލުޏް ދެފޭގޮތް ބެލޭޏެ ގޮތަގް ފަރުލާފޮގްފަދިތާ ސަރތޭ ޢާޏަގޮތާދި ބެމޭގޮތުޏް ފަރުދާމަފީ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏް

  ފަރުދާމެފެތެ. 

 ްދިރާސާ މެދިގޮތުގެ ބަޔާޏ

 ދިޏް  ލި ދިރާސާދަފީ ލޯލްޑިތްސް ޏެޝަޏަލް ޔުޏިތަރސިޓީގެ ފެފަލްޓީ ދޮފް ދާޓްސް ދިޏް      

ފަމު ސެލިސްޓަރގަދި ފުރިމަލަ ފުރަޏް ޖެމުޏު ލަސަދްފަތެފެތެ. ލި ދަގް މިޏްގި ދިތެމިބަމުގެ ޑިގުރީ ފޯމުގެ ދެޏްލެ 

ލަސަދްފަތް ފުރިދަގް ގެޏްގޮސްފަދިތަޏީ ލި ފޯމުގެ ފަސްތަޏަ ސެލިސްޓަރގަދި ފިޔެތި ''ރިސާރޗް ލެތޮޑޮލޮޖީ '' 

ގެ ޤަތާދިދު ލި ލާދްދާދިޏް ލިބުޏު ލަޢުލޫލާތުގެ ދަލީގަދެތެ. ލި ފޯމުގަދި ފިޔެތި ލާދްދާތަފުގެ ތެރެދިޏް ދިތެމިބަމު

ލަދްދާގެ ދަގުޏް ފިޔެތި ބަދިތަފުގެ ތެރެދިޏް ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަދް ލި ބަޔަގް ދަލާޒުފޮގް ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ 

ދި ބެމޭގޮތުޏް ލަދްސަލަދެދް ފަޏޑަދަޅަދި ދެ ލަދްސަލަދާދި ބެމޭ ދިރާސާ ފުރިދަގް ގެޏްގޮސްފަދިތަޏީ ގާބަސްލަ

ލަޖެދްސެތި ސްޕަތަދިޒަރުގެ ލަފަޔާދި ދިރުޝާދުގެ ލަތިޏްޏެތެ. ދެ ގޮތުޏް ލި ފެފަލްޓީ ދޮފް ދާޓްސް ގެ ފަރާތުޏް މަ



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 28  
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ގެ ޏިޔަލަގް   ޏޮތެލްބަރު ޏް ފެގިގެޏް  ދޮގަސްްޓް  ދިރާސާ ފުރިދަގް ގެޏްގޮސްފަދިތާޏީ 

 ލާލޭގަދެތެ. 

ގް ދިތެމި ފުލުމުޏް ބަސްލަގު ފާދި މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަދި ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަލި ދިރާސާ މެދުލަގްޓަފަ      

ތާމަފަދަދްފާލުލުޏް ދޭގެ ތެރެދިޏް ބަދެދް ބަމުޏް ދަޏގަބޭޏުޏްފޮގްފަދިތޭތޯ ބެލުޏެތެ. ދެގޮތުޏް ބަދެދް ފުލުމުޏްޏާދި 

ފުލުމުޏް ރިތެތި ބަމުޏް ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ދަޏެދްބަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ތަރަގް ދާދަދިގެ ގޮތަފަގް މުޏްޏަފަޏް 

ސަރތޭ ދްލުޏްގެ މިޔާލު މޯދުލަގް ސަރތޭ ފަރުދާމެދް ތަދްޔާރުފުރެތުޏެތެ. ލި ޢާތުޏެތެ. ދެމެޏްފަލުޏް ފާމަގަފުރެ

ދްލުފޮގް ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅޭ ބަސްލަގަފީ ފޮބަދިފަލާދިކ ލަދްސަލަދަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏްޏާދި ޢާފަރުދާމުގަދި 

ދްލުޏްޏާދި ޢާލަލާތްފުރާ ދަރަޖަތަފަފީ ފޮބަދިފަލާދިކ ފުލުމުޏް ޢާދްލު ލީމާދާދި ލުޢާލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏް 

ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދެޏި ފިމާ ލިޏްތަރަފަގްތޯ ދާދިކ ދިތެމި ފުުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ 

ޢާލަލަތްފުރަޏީ ފޮޏްގޮތަފަގްތޯ ބެލުލަގް ދްލުޏްޏާދި ލުޢާލުޢާލަލަތްފުރަޏް ދެޏގޭތޯ ދާދި ފުލުމުޏް  މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް

ސުތާލުތަދް މިލަޏާފަދިތާޏެދެތެ. ލީގެދިތުރުޏް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ފޮޏް މާލަތްތަފެދްގަދި ފަލާދިކ ގިޏަ 

ފުރާ ދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލަތްޢާފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު ދަލަލުތަދް މުޏްޏަގޮތަފީ ފޮބަދިފަލާދިކ 

ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރޭތޯތެސް ބެލުޏެތެ. ލިގޮތުޏް ލިދިޏް ފޮޏްލެ ސުތާލަފަގްތެސް ތިޏް 

ފެޏްޏަ ގޮޅިދެދްގަދި ފާމަގަ ފަރާތުޏް ފުރެ ފޮޏްލެ ފަރާތަފަގް  ޗޮދިސް ދެތުޏެތެ. ސަރތޭގަދި ބަދިތެރިތި 

ދަރަޖަދެތެ.  ދެދީ ދާދަދިގެ ގޮތަގް ތާމަފަ ދެދްފުލާދިކ ލާތްގޮތާދި  ދެގޮތުޏް ދިތެމި ބަމުގެ ދޮޏްޏަޏީ ޖެމުލަގެތެ. 

  ދެޏްލެ ލާތްގޮތަގް ތާމަފަ ދެދްފުޏް ފަޏް ފާމަގަ ފުރެތެދެތެ.

ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް ފޮޏްލެ ލީމަފު ލަދްތާ ދިރާސާގެ ސްލޫފު:  ލީގެދިތުރުޏް ލި ސަރތޭގަދި ބަދިތެރިތި       

މު ދިޤުރާރު ފޯލުގަދި ސޮދިފުރެތުޏެތެ. ދަދި ލި ދިރާސާގެ ލަޤުޞަދާދި ބޭޏުޏް ދިޤްރާރު ފޯލުގަދި ފިޔުދްތުލަގްފަ

 ސުތާލެތެ.  ލި ފަރުދާމުގަދި މިލަޏާފަދިތާޏީ ޖުލުލަ  ފަރުދާސް ދަލާޒުފޮގްފަދިތާޏީފިޔަދިދެތުޏެތެ. ލި ސަރތޭ 

 ގް މޮތާލެތުޏު ލި ދިޏްޓަތިދު ފުރުލަދިރާސާދަގް ބޭޏުޏްތާ ޑާޓާ ދެދްފުރުލަގްޓަފަދި  ދަދި މަލަދެމެޏްލެ

ލީމުޏްޏަފީތެސް ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ފަރާތްތަފެތެ. ލިގޮތުޏް ލި ފަރާތްތަފާދި ދިޏްޓަތިދު ފުރެތިފަދިތާޏީ ފެފަލްޓީ ދޮފް 

ލި ދިޏްޓަތިދުގަދި ބަދިތެރިތި ( ގެ ދަގުޏް ދާރޓްެސް ގެ ދެތިފްސް މުދްދަ ) މުދްދަ ޏަޏްބަރު:



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 29  
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ޏަދާދިދެފު ދިރާސާގެ ސްލޫފު: ދިޤުރާރު ފޯލު ފިޔަދިދިޏުލަގްފަމު ދެ ލީމަފު ލިފަޏްފަލާދި ފޮޏްލެ ލީމެދްގެތެސް ދިޒު

ސުތާލަފީ ދެ  ތެ ދިޤްރާރުގަދި ސޮދިފުރުލުޏްޏެތެ. ލިގޮތުޏް ލި ދިޏްޓަތިދު ފަރުދާމުގަދި މިލަޏާފަދިތާ ސްދެދްބަ

ފުޏް ދިތުރު ސުތާލުތަދް ދުފެދްދޭގޮތަގް ދެދް ސުތާލުތަފަގް ދެ ފަރާތްތަފުޏް ދޭ ޖަތާބަގް ތިސްޏުލަގްފަމު ދެ ސުތާލުތަ

ސުތާލާދި ދަޏެދް ސުތާލު ގުޅި ލާލެމިގެޏް ދާޏެގޮތަގް ފަރުލާފޮގްފަދިތާ ސުތާލުތަފެފެތެ. ލި ސުތާލުތަފުގެތެރޭގަދި 

ގެ ދްލުޏްޏަދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަ ގޮތަފީ ފޮބަދިފަލާދިކ ލިގޮތަގް ފުލުމުޏްޢާފުލުމުޏް 

ދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ދާދި ޢާބަސްލަގު މުޏްޏަ ޏަލަ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް 

ފުލުމުޏް ލުޢާލަލަތްފުރުލުގަދި ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަދް މިފަމަދްޓަޏް ލަސަދްފަތްފުރޭތޯ ދާދި ފުލުމުޏް 

ރު ދާދްލުފޮގް ތާމަފަދަދްފަދި ދުޅެޏީ ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފުގެ ތެރެދިޏް ފޮޏް ދްލު ރަދްޔިތުޏްޏަދި ސުތާލުފުރާދިޢާ

ދަރަޖަދެދްފަލާދި ދެދީ ފީދްތެފަޏް ބަޔާޏްފޮގްދިޏުލަގް ސުތާލު ދުފަދްދާފަދިތާޏެދެތެ. ދަދި މަލަ ދެމެޏްލެ ފުލުމުޏްގެ 

ސް ބަޔާޏްފޮގްދޭޏްޖެމޭ ފަދަ ގޮތަފަގް ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ތަފި މާލަތަފާދި ގުޅިގެޏްތޯ ދާދި ދެދީ ފީދްތެފަޏްތެ

  ދިޏްޓަތިދު ފަރުދާސް ފަރުލާފޮގްފަދިތާޏެދެތެ.

 ީލިލިޓޭޝަޏް ދޮފް ދަ ސްޓަޑ

ލި ދިރާސާފުރުލުގަދި ލި ލަދުލޫދު ދަފީ ފުޅާ ލަދުލޫޢުދެދް ފަލަގް ތުލާދެފު ލި ރިސާރޗަފީ ދެމާ ބޮޑު       

ލިލިޓޭޝަޏެދް ފަޏޑަދަޅަޏް ޖެމުޏެތެ. ލި ގޮތުޏް ލި ދިރާސާ  ރިސާޗަފަގް ޏުތުލާދެފު ލި ރިސާރޗް މެދުލުގަދި ތަފި

ލިތަޏީ ތަރަގް މަޏިފޮގްފަދެތެ. ދެދީ ލިދިރާސާ ދަފީ ''ރިސަރޗް ލެތޮޑޮލޮޖީ'' ލި ލާދްދާގެ ދަގުޏް ފުރުފޮގް ތަރަގް 

ރިސާރޗް  މަޏިގޮތަފަގް މަދަޏް ފަޏޑަދެޅިފަދިތާ ދިރާސާދަފަގް ތާތީދެތެ. ލި ދިރާސާ މަދަޏް ޖެމޭޏީ ޑަދިރެފްޓް

ޕްރޮޖެފްޓެދްގެ ގޮތުގަދި ތަރަގް ފުރު ލުދްދަތެދްގެ ތެރޭގަދެތެ. ލި މުރިމާ ފަލަފަގް ބަލަދި ލި ދިރާސާ ފަޏޑަދެޅިފަދި 

ލިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ބަސްލަގު ބޭޏުޏްފުރާ ގޮތްތަފުގެ ތެރެދިޏް މަލަ ދެފަޏި ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަފަގް 

  ދަލާޒުފޮގެތެ. 

 ތެލިޑިޓީ ދަދި ރިލަދިބިލިޓީގެ ބަޔާޏް    ދިރާސާގެ

ދިރާސާގެ ފެޏްތަރު ތަޒަޏްފުރަޏީ ދިރާސާގެ ރިލަދިބިލިޓީ ދަދި ތެލިޑިޓީ ލިޏްފޮގްގެޏް ފަލަގް ތާދިރުކ       

ދިރާސާގެ ރިލަދިބިލިޓީ ދަފީ ދިރާސާ ފުރެތޭ ގޮތާދިލެދު ދޮޏްޏަ ދިތުބާރު ފަލަގާދިކ ތެލިޑިޓީ ދަފީ ދިރާސާގެ 



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 30  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 

 ގަދި (ދު ޏުތަތަ ޞަދްޙަ ދެދްޗަފަގްތުޏް ފަލުގަދި ޖޯޏް. ޑަބްލިދު. ފުރެސްތެލް )ޏަތީޖާދަފީ ތެ

ދިތުރަގް މާލަފުރަދްތާ ގޮތުގަދި ދިރާސާދެދް  ގަދި( މާލަފުރަދްތާފަދިތެދެތެ. ޖޯޏް. ޑަބްލިދު. ފުރެސްތެލް )

ބޭޏުޏްތެރިފަލެދްފަލަގެތެ.  ދެގޮތުޏް  ރިލަދިބަލްފޮގް ގެޏްދިދުލަގްޓަފަދި ދެ ޖިޏްސްގެ ލީމުޏް ބަދިތެރިފުރުތުލަފީ

ތެތެ. ދިރާސާފުރުލަގް ދިރާސާގެ ޞަދްޙަފަޏް ދެޏެގަތުލަގްޓަފަދި ޏަގާފަދިތާޏީ ޑޮފިދުލެޏްޓް ފޮގްފަދިތާ ލަޢުލޫލާ

''  ފިޔަތަޅު ''ލިޔުދްތާފަދިތާ ގަދި ( ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފުގެ ތެރެދިޏް ލުޙަދްލަދު ޖަލީލު )ޏަގާފަދިތާޏީ 

 ދިތުރުޏް ލުގެލާދިކ ދާދަދިގެ ގޮތަގް ތާމަފަ ދެދްފުލާދި ދެޏްލެ ލާތްފޮގް ތާމަފަދެދްފުލާތްފޮގް ތާމަފަދެދްފުތުގަދިތާ ލި ފޮ

ސަދިޏް ރަޝީދު ދަޙުލަދު ( ގަދި ލިދުދްތާފަދިތާ ''ބަމުގެ މަލަދިގެ ދަތްލަތީ ފޮތް'' ދާދި މ0550ުޞާދިޤު )هللا ޢަބްދު

 ބަދިތަފެތެ. ލި ދެފޮތުގަދި މިލެޏޭ ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފުގެމުގެ ބަސްލަގު'' ''ދިތެމިބަ( ގަދި ލިޔުދްތާފަދިތާ 0555)

ދެމެޏީކ ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަފީ  ޏަލަތެސް ލި ދިރާސާގަދި ބޮޑަގް ބަލާލެތިފަދިތާޏީ ލާތްފޮގް ތާމަފަ ދެދްފުލަގެތެ.

ދިސްތެދެޏްޏެތުޏު ފޮތްތަދް  ލާތްފޮގް ދަދަބުތެރިފޮގް ތާމަފަދަދްފަޏް ޖެމޭޏެ ބަދެފެތެ. ފަޏްލިމެޏް މުރިޏަލަތެސް

ޏުޏެގީ ދިރާސާ ޞަދްޙަފަޏް  ތަފި ދަރަޖަދެދްދިރާސާ ފުރާ ފަރާތުޏް ދަލިދްލަ މިޔާލަގް ލިމިޔާރުފުރީ 

 ދިތުރުފުރުލަގްޓަފަދެތެ.

 

 

 ްޏަތީޖާ ތަޙުލީލުފުރުލަގް ބޭޏުޏްފުރެތުޏު ގޮތްތަފުގެ ބަޔާޏ

ދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ޢާފޮގްގެޏް ބަދަލު ގުލި ދިރާސާދަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ

ޑާޓާ ދެދްފުރުލަގްޓަފަދި ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި  ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ފުރެތޭ ދިރާސާދެފެތެ. ލި ދިރާސާފުރުލަގް

މުބަމުގެ ފާދި ދިތެދްލުފޮގް ބޭޏުޏްފުރާ ލަފުޒުތަޢާދްލުޏާ ލުޢާލަލާތް ފުރާދިރު ޢާފުލުމުޏް  މަލަތަދް ޏަގާފަދިތަޏީ

ދަރަޖަދެތެ. ދެދީ ދާދަދިގެ ގޮތަގް ތާމަފަ  ދެގޮތުޏް ދިތެމި ބަމުގެ ދޮޏްޏަޏީ  ޤަތާދިދަގް ބެލުލަގްޓަފަދެތެ.

 ގުުދެދްފުލާދިކ ލާތްގޮތާދި ދެޏްލެ ލާތްގޮތަގް ތާމަފަ ދެދްފުޏް ފަޏް ފާމަގަ ފުރެތެދެތެ. ދެގޮތުޏް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ

 ދްލުޏްގެ ތެރެދިޏް ދިރިދުޅޭ ޢާގް ލާލޭގަދި ލުމުޏްޏަގް ލިބޭޏެތޯ ބެލުލަދްލުޏްގެ ލޯބި ފުޢާބަދަލުފޮގްގެޏް 

 ލީގެދިތުރުޏް ދިރާސާދަގް ބޭޏުޏްތާ ޑާޓާ ދެދްފުރުލަގްޓަފަދި ޢާދްލުޏްގެ ތެރެދިޏް  ތުޏެތެ.ސަރތޭ ފުރެ ލީމުޏްޏާދި

ތަފަފީ ރެފޯޑް ފުރެތޭޏެ ޏަލަތެސް ޢާދްލުޏްޏަގް ފުރެތޭ ލި ދިޏްޓަތިދު  ތުޏެތެ.ލީމުޏްޏާދި ދިޏްޓަތިދު ފުރެ

ދިޏްޓަތިދުތަފެދްފަލަގްތާތީ ކ ލި ޑޭޓާ ފަލެފްޓް ފުރުލުގަދި ދޮބްޒަަތޭޝަޏް ދަފާދި ޑޮފިދުލެޏްޓޭޝަޏެދް ދޮތްފަލަގް 



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 31  
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ލީގެދިތުރުޏް ލި ދިރާސާގެ ޏަތީޖާ ދެޏްލެޏަގް ދޭމަތާގޮތަގް ޏެރޭޏެގޮތްތަފަގް ބަލަޏް ޖެދެމެތެ. ޤަބޫލުފުރެތެދެތެ. 

މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި ޑާޓާ ދިތުރަގް ގަދި ( ( ދާދި ލިޝޭލް ފުރީޒަޏް ))ޑޭތިޑް ދެލް.ލޭޏް 

ތަފްޞީލުފުރުލަގްޓަފަދި ޑާޓާ ދެޏަލަދިޒްޑް ފުރުލަގް ގްރާފުތަފާދި ޗާޓުތަދް ބޭޏުޏްފުރެތެދެތެ. ދެމެޏްފަލުޏް ދިރާސާގެ 

 ތަފާދި ތާތަލްތަދްޓަަދި ގްރާފުލަދްސަލަ ދިތުރަގް ތަފްޞީލުފޮގް ފަސޭމަދިޏް ދޭމަތާގޮތަގް ބަޔާޏްފުރުލަގް

 ދިރާސާގެލީމުޏް ދެފޭގޮތް މޯދުލަގް ފުރެތުޏު ލި  މޮތާލެތުޏު  ފުރުލަގްތޭރލިގޮތުޏް  ސަބޭޏުޏްފޮގްފަދިތާޏެދެތެ. 

މޯދުޏްތަފުގެ ޏަތީޖާ މާލަފޮގްފަދިތާޏީ ސަތޭފަ ދިޏްސަދްތަދިޏް ޏިފުޏްޏަޏް ޕަސެޏްޓޭޖުޏްޏެތެ. ދަދި ދިޏްޓަތިދު 

މުޏްގެ ދިޏްޓަތިދުދިޏް މޯދުޏްތަދް މޯދާ ޏަތީޖާ ޏެރޭޏީ ދިޏްޓަތިދުގަދި ދެފެތުޏު ތާމަފަތަފަގް ބަލަދި ލީ ފުރެތުޏު 

 ގިޏަ ބަޔަފު ބުރަތާ ފޮޅެދް މޯދުލަގްފަމުގަދެތެ. 

 ދޮބްޖެފްޓިތް ދޮފް ދަ ސްޓަޑީ

ދެދްޗެދް ސާބިތު  ލި ދިރާސާ ފުރި ފަރާތުޏް ތަފި ބަޔަފަގް ބުރަތެ ތަފި ބަޔަފު ލޮޅުފުރަޏް ޏުތަތަ ތަފި      

ފުރުލަގް ލި ދިރާސާގަދި ލަސަދްފަތްފޮގްފަދެދް ޏުތާޏެދެތެ. ލި ދިރާސާދަފީ ޢިލްލީ ދިރާސާދެދްގަދި ތަބާތާޏްޖެމޭ 

މަލަދެމެޏްލެ ދިރާސާ ގޮސްފަދިތާ ދިރާސާދެފެތެ. ދަދި މުރިމާ ދުޞޫލުތަފާދި މަލަތަފަގް ތަބާތެގެޏް ފުރިދަގް ގެޏް

ދްގޮތަގް ދަލަލުފޮގްފަދިތާޏެދެތެ. ލިގޮތުޏް ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާ ފުރުލުގަދި ޤާޏޫޏާދި ޤަތާދިދާދެ

ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ބޭޏުޏްފުރާ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް 

ދިޒުޏަދާދި ދެފު ދެފަރާތްތަފުގެ ސިދްރު  ފުރެތޭ ލި ދިރާސާގަދި ޢާދްލުޏްޏާދި ދިޏްޓަތިދު ފޮގްފަދިތާޏީ ދެފަރާތްތަފުގެ

 މިފަމަދްޓާޏެ ފަލުގެ ޔަޤީޏް ފަލާދެފުގަދެތެ. 

ދިޏްޓަތިދުގަދި ދިސްތެ ދެޏްޏެތިގޮތް ޏޫޏް ގޮތަފަގް ދިޏްޓަތިދުދެދް  ތުޏުދާޢްލުޏްޏާދި ފުރެލި ދިރާގަދި       

ރެތި ޏުތަތަ ޢާދްލުޏްގެ ލީމެދްގެ ދިޒުޏަދާދިދެފު ދިޏްޓަތިދު ޏެގުލަގްފަމު ފަމުޏް ދެ ދިޏްޓަތިދު ދިޏް ލީމާ މިތްމަލަ ފު

ޏުޖެމިގެޏް ޏުތަތަ ފަމުޏް ދެ ދިޏްޓަތިދު ދަޏބުރާ ޏެގުލަގް ޢަލުރުފޮގްފިޏަލަ ދެ ލީމަފު ދެދޭގޮތަފަގް ދެ ދިޏްޓަތިދު 

ލީމެދްގެ ދިޒުޏަދާދި ދެފު ދަލުޏް ދިޏްޓަތިދު ފޮގްފަދިތާޏެދެތެ.  ލި ގޮތުޏް ދެދް ދުޏިފޮގް ދެމެޏް ލީމަފު މޯދާ ދެ

ދިޏްޓަތިދުދަފީ ރެފޯރޑް ފޮގްގެޏް ޏަގާފަދިތާ ދިޏްޓަތިދު ތަފެފެތެ. ޏަލަތެސް ޑޭޓާ ޏަލަދިޒްފޮގް ޏިލުލުޏް  ތުޏުފުރެ

ރާސާދަފީ ދިރާސާގެ ބަދިތެރިޏްޏަގް ރެފޯރޑް ފުރެތުޏު ދިޏްޓަތިދުތަދް ޏަދްތާލެތިފަދިތާޏެދެތެ. ދެމެޏްފަލުޏް ލި ދި



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 32  
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ބޭޏުޏް މިފޭ ފަމުޏް ދޭގެ ފަދިދާ ފުރާޏެ ދަދި ދަޚްލާޤާދި ސްލޫފީ ލިޏްގަޏޑުތަފެދް ދެފުލެތިގެޏްތާ ދިރާސާދެދް 

ފަލުގަދި ތާޏެފަޏް ޔަޤީޏްފޮގްދެލެތެ. ދަދި ލި ދިރާސާގެ ދެދްތެސް ބަދިތެރިދެދްގެ '' ޕަރސަޏަލް '' ފަލެދް 

ޤުތަދް ފުރިމަލަދަގް ރަދްފާތެރިތާޏެފަލުގެ ޔަޤީޏްފަޏް ދެ ޚަދްޏުތާޏެދެތެ. ދެ ލީމުޏްގެ ދިޏްޓަތިދު ފޮގްފަދި 

ފަރާތްތަފަގް ދަރުތާފަދިތާޏެދެތެ. ދެމެޏްފަލުޏް ލިދީ ޢިލްލީ ދިރާސާދެދްފަލުޏް ލި ދިރާސާގެ ދެޏްލެ ބޮޑު ދެދް 

 ގް ބަޔާޏްފޮގްދިޏުލެތެ. ބޭޏުލަފީ ދިރާސާދަގް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފުޏް ފެޏުޏު ދެދްޗެދް ފެޏުޏު ގޮތަފަ

 

: މޯދުޏްތަދްބާބު 

 ސާގެގަަދި މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ލި ދިރާސާދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްތަފުޏް މޯދިފަދިތާ މޯދުޏްތަފެތެ. ލި ދިރާ ބާބު       

ލަސަދްފަތަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރުކ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތުޏް ޢާދްލުޏް 

 ޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ފުރާ ލަސަދްފަތެފެތެ.ފޭގޮތާދިކ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްދެ

ގުރާފުތަފުގަދި  ގެ ތޭދިޏް މޯދުޏު މޯދުޏްތަދް ރާސާ މެދުލަގްޓަފަދި ފުރެތުޏު ސަރލިގޮތުޏް ލި ދި

ތާތަލްގަދި  ގެ .ދު ތަފުގެ މޯދުޏްތަދް ބަޔާޏްފޮގްފަދިތާޏެދެތެ. ދަދި ޢާދްލުޏްޏާދި ފުރެތުޏު ދިޏްޓަތި

 ދެމެޏްފަލުޏް ލި ދިރާސާ މެދުލަގްޓަފަދި ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް މޮތާލެތުޏު ބަޔާޏްފޮގްފަދިތާޏެދެތެ. 

 ރތޭދިޏް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފަގް ބަލާލާޏަލެތެ.ސަލީމަފާދި ފުރެތުޏު 

 

ބަސްލަގާދި ލަދްސަލަދަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރުކ ޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅޭ 

 ފުލުމުޏް ޢާދްލު ލީމާ ދާދި ލުޢާލަލާތް ފުރާ ދަރަޖަތަފާދި ލެދު ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދެފޭގޮތް

ލަގު ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްގެ ތެރެދިޏް ޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏްގެ ބަސް      

މުޏްޏަގޮތާދި ބެމޭގޮތުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދެފޭގޮތާދިކ ލަދްސަލަދަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރުކ 

 ލި ބަދިތަދް ގުރާފު ފުލުމުޏް ޢާދްލު ލީމާ ދާދި ލުޢާލަލާތް ފުރާ ބަސްލަގާދިލެދު ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދެފޭގޮތެތެ. 

 ދިޏް ފެޏިގެޏްދާޏެދެތެ. 
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ޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅޭ ބަސްލަގާދި ލަދްސަލަދަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏްޏާދި  -ފު ގުރާ

ފުލުމުޏް ޢާދްލު ލީމާ ދާދި ލުޢާލަލާތް ފުރާ ދަރަޖަތަފާދި ލެދު ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދެފޭގޮތް ލުޢާލަލާތްފުރާދިރުކ 

 .ލިޏްތަރުދަދްފުތަދިދޭ 
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ލީމަފު ބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ފުރެތުޏު  ގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދިތަޏީ ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ލީމުޏްގެތެރެދިޏް  ގުރާފު 

ސަރތޭ ފޯރލުގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދިތާ ސުތާލުތަފުގެ ތެރެދިޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ފުރެތުޏު ދެ ސުތާލަފަގް ދީފަދިތާ 

ދިޏްސަދްތަ   ދެމުލުޏްޏް ލުޢާލަލާފޮގް ދުޅޭ ބަސްލަގަފީ ފޮބަދިތޯ ޖަބާތުގެ ޏަތީޖާދެތެ. ލިގޮތުޏް ޢާދްލުފޮގް ފުލުމު

ދިޏްސަދްތަ  ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދިފަލެތެ. ދަދި ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ތާމަފަދަދްފަދި ދުޅެޏީ 

ގެތެ. ދެޏްލެ ލާތް ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏް ލުދާލާތްފޮގް ދުޅެޏީ ލާތް ދަރަޖަދިގަދި ފަލަ

ލީމުޏްޏެތެ. ލީގެދިތުރުޏް ލަދްސަލަދަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏްޏާދި  ދިޏްސަދްތަ ދަރަޖަދިގަދިފަލަގް ބުޏެފަދިތަޏީ 

ލީމުޏް  ދިޏްސަދްތަ ރާ ދަރަޖަދަފީ ފޮބަދިތޯ ބެލުލުޏް ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏް ޢާދްލު ލީމާދާދި ލުޢާލަލާތްފު

 ލީމުޏް ލާތް ދަރަޖަދިގަދިފަލަގް ބުޏާދިރު  ދިޏްސަދްތަ ދަރަޖަދިގަދި ފަލަގެތެ. ދަދި ބުޏެފަދިތަޏީ ދާދަދިގެ 

 ގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް ދެޏގިގެޏްދެދެތެ. ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ދެޏްލެ ލާތް ދަރަޖަދިގަދިފަލަ ދިޏްސަދްތަ
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ޏީ ލިޏްތަރާދިލެދު ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރާދިރު ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދެ

 ދެފޭގޮތް

ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްގެ ތެރެދިޏް ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރާދިރު      

 .ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރާދި ބެމޭގޮތުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދެފޭ ގޮތެތެ. ލި ބަދި ގުރާފު 

 ދިޏް ފެޏިގެޏްދާޏެދެތެ.

 .ލިޏްތަރުފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރާދިރު ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރު ދަދްފުތަދިދޭ  -ގުރާފު 
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ދޭ ތަފަގް ދިސްފަޏްފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރާދިރި ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަ ދެތަޏީ ގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދި 4.6ގުރާފު 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ފުލުމުޏް  ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް  ތެ. ލިގޮތުޏް ދިރާސާދަގް ޏެގުޏުލިޏްތަރެ

ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރު ތަރަގް ފުޑަ ފަލަގެތެ. ދަދި  ފުލުމުޏް ދެދްތެސް ތަރަފަގް 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާދިރުކ  ފުލުމުޏް ދިތެމިބަމުގެ  ދިޏްސަދްތަ ޏުދޭފަލަގް ދިތެމބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަލެދް 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާފަލަގް ލި ދިރާސާގެ  ދިޏްސަދްތަ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރު ތަރަގް ބޮޑުފަލަގް 

 މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތެގެޏް ދެދެތެ. 
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 ޏްތޯ ބެލުތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދެޏގޭދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮ

ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް  ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްގެ ތެރެދިޏް       

ދިޏް  4.0ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދެޏގޭތޯ ބެލެލަގެތެ. ލި ބަދި ގުރާފު 

 ފެޏިގެޏްދާޏެދެތެ. 

 

ގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދި ދެތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް  4.0ގުރާފު 

ލީމުޏް  ދިޏްސަދްތަ 44ބެލުޏު ލިޏްތަރެތެ. ލިގޮތުޏް ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު  ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް  ދެޏގޭތޯ

ބުޏެފަދިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަދް ބޭޏުޏްފުރަޏް ދެޏގޭފަލަގެތެ. ޏަލަތެސް ދެ މަލަތަފާދި 

ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ .  ދަދި  ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދިތެމިި ފުލުމުޏްޏަފަގް ޏޭޏގޭފަލަގެތެ

ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާދިރުކ  ދިޏްސަދްތަ 02 މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދެޏގޭފަލަގް

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާފަލަގް ލި  ދިޏްސަދްތަ 67 ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ޏޭޏގޭފަލަގް

 ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތެގެޏް ދެދެތެ.

 

   .ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދެޏގޭތޯ ބެލުޏު ލިޏްތަރު  -ގުރާފު 
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 ރާގޮތްފުލުމުޏް ދާދްލުޏާދި ލުޢާލަލާތްފު

ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްގެ ތެރެދިޏް ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި      

 . ދިޏް ފެޏިގެޏްދާޏެދެތެ 4.4ލުޢާލަލާތްފުރާގޮތް ބެލުލަގެތެ. ލި ބަދި ގުރާފު 

 

 ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާގޮތް ދަދްފުތަދިދޭ ލިޏްތަރެތެ.ގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދި ދެތަޏީ  .ގުރާފު 

ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ  ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް  ލިގޮތުޏް ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު

ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ ތަރަގް ދަދި  ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ ތަރަގް މަރުފަގިފޮގް ފަލަގެތެ. 

ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ  ދިތެމިލީމުޏް ބުޏެފަދިތާދިރުކ  ދިޏްސަދްތަ  ދާދަދިގެ ގޮތަފަގްފަލަގް

 ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތެގެޏް ދެދެތެ. ދިޏްސަދްތަ  ލާތްފޮގްފަލަގް

 

 

 

 .ލިޏްތަރުދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާގޮތް ދަދްފުތަދިދޭ   -.ގުރާފު 
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 ތާ މާލަތްތަދްބަދަލު ގުުފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ

ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްގެ ތެރެދިޏް      

 ދިޏް ފެޏިގެޏްދާޏެދެތެ. 4.1ބަދަލުތާ މާލަތްތަދް ބެލުލަގެތެ. ލި ބަދި ގުރާފު 

 

 ލިޏްތަރުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތާ މާލަތް ދަދްފުތަދިދޭ   -.ގުރާފު 
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Inavuladab ugamqsab egqnuhuluf

ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތް ފުރާ ގޮތުގެ   ޢާދްލު މާލަތާދި ގުޅިގެޏް .މިފެމެދްޓުލަގް ލަސަދްފަތް ޏުފުރާތީ ފުލުމުޏްގެ ތެރޭގަދި ރިތެތި ބަސްލަޤު

2

 

ތެ. ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތާ މާލަތްތަދް ދަދްފުތަދިދޭ ލިޏްތަރެ ގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދި ދެތަޏީ ދިތެމި 4.1ގުރާފު 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު  ދިޏްސަދްތަ 44ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް  ލިގޮތުޏް ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު

ގެތެ. ދަދި  ދިތެމި ބަދަލުތަޏީ ފުލުމުޏްގެ ތެރޭގަދި ރިތެތި ބަސްލަގު މިފެމެދްޓުލަގް ލަސަދްފަތް ޏުފުރާތީފަލަ

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާދިރުކ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ  ދިޏްސަދްތަ 02 ލުތަޏީ މާލަތާދި ގުޅިގެޏްފަލަގްފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަ

 ދިޏްސަދްތަ 67ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދިތެމި ފުލުމުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުޏްފަލަގް 

 ފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތެގެޏް ދެދެތެ.ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާ
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 ރާގޮތްފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތްފު

ޏެގި ސާލްޕަލްގެ ތެރެދިޏް ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް  ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާދަގް      

 ދިޏް ފެޏިގެޏްދާޏެދެތެ. .ލުޢާލަލާތް ފުރާގޮތް ބެލުލަގެތެ. ލި ބަދި ގުރާފު 

 

ގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދި ދެތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތް ފުރާގޮތެތެ. ލިގޮތުޏް ދިރާސާދަގް  4.2ގުރާފު 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ  ދިޏްސަދްތަ ރެދިޏް ޏެގުޏު  ލީމުޏްގެ ތެ

ދެމާލަތަފަގް ތިސްޏާފަދި މާލަތާދި ގުޅޭގޮތަގް ފަލަގެތެ. ދަދި  ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅެޏީ ފަލޭ 

ތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅެޏީ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާދިރުކ ދި ދިޏްސަދްތަ ފިޔަދިގެޏްފަލަގް  

 ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތެގެޏް ދެދެތެ. ދިޏްސަދްތަ ދަޅުގަޏޑު ފިޔަދިގެޏްފަލަގް 

 ގޮތްގިޏަ ފުލުމުޏް ތާމަފަ ދަދްފާދިރު ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަ

ދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްގެ ތެރެދިޏް ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ތެރެދިޏް ގިޏަ ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާ      

 ދިޏް ފެޏިގެޏްދާޏެދެތެ. 3.ފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަގޮތް ބެލުލަގެތެ. ލި ބަދި ގުރާފު 

 

 ލިޏްތަރުދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތް ފުރާގޮތް ދަދްފުތަދިދޭ   -.ގުރާފު 
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ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 39  
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 ލިޏްތަރުދަދްފުތަދިދޭ  ގިޏަ ފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަގޮތް  -7.
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ތެ. ލިގޮތުޏް ގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދި ދެތަޏީ ގިޏަ ފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަގޮތެ 4.3ގުރާފު 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ގިޏަ ފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު  ދިޏްސަދްތަ 44ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް  ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު

ފަގް ތިސްޏާފަދި މާލަތާދި ގުޅޭގޮތަގް ފަލަގެތެ. ދަދި  ދިތެމި ފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަޏީ ދެމާލަތަ

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާދިރުކ ދިތެމި  ދިޏްސަދްތަ 02ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަޏީ ތަރަގް ދަދަބުތެރިފަޏް ފުޑަ ގޮތަފަގް ފަލަގް 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާފަލަގް ލި  ދިޏްސަދްތަ 02ލަގް ފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަޏީ ތަރަގް ރިތެތިފޮގްފަ

 ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތެގެޏް ދެދެތެ.

 ތޯ ބެލުޏްޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލާތް ފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރޭ

ތެރެދިޏް ޢާދްލު ފަރިދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި  ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްގެ     

ދިޏް  .ލި ބަދި ގުރާފު  ލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރޭތޯ ބެލުލަގެތެ. ލުޢާލަލާތް ފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު

 ފެޏިގެޏްދާޏެދެތެ.
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ގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދި ދެތަޏީ ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު  4.4ގުރާފު 

 ޏްސަދްތަދި 22ލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރޭތޯ ބެލުޏު ލިޏްތަރެތެ. ލިގޮތުޏް ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު  ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި މޯދުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރާ 

ފަލަގެތެ.  ދަދި ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ފޮޏްލެތެސް ތަރެދްގެ ދަދުރެދް 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާދިރުކ ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ  ސަދްތަދިޏް 04ދަދާފުރާފަލަގް 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް  ދިޏްސަދްތަ 04ބަސްލަގާދި ދެދްތެސް ގުޅުލެދް ޏެތްފަލަގް 

 މާލަތެގެޏް ދެދެތެ.

 ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏް ޏްގެބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ގުުފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ

ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްގެ ތެރެދިޏް ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު      

ދިޏް  4.5ބަދަލުފޮގްގެޏް ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގެތެ. ލި ބަދި ގުރާފު 

 ޏެދެތެ.ފެޏިގެޏްދާ

 

 

 ލިޏްތަރު.ފުތަދިދޭ ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ދަދާފުރާ ދަދުރު ދަދް  -8.
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ލުމުޏްޏަގް ގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދި ދެތަޏީ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފު 4.5ގުރާފު 

ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ  ދިޏްސަދްތަ 44ލިބިދާޏެ ލިޏްތަރެތެ. ލިގޮތުޏް ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު  ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް 

ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ ފަލަގެތެ.  ދަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު 

ލީމުޏް  ދިޏްސަދްތަ 64މުޏްޏަގް ޏުލިބުލަގްތުރެ ލިބުޏް ގާތްފަލަގް ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލު

 ދިޏްސަދްތަ 64ބުޏެފަދިތާދިރުކ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ޏުލިބޭޏެފަލަގް 

 ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތެގެޏް ދެދެތެ.

 

މެދުލަގް ސާރތޭފޮގްގެޏް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފުގެ ދިތުރުޏް ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ޢާދްލުޏް  ލި ދިރާސާ      

 ލީމަފާދި ދިޏްޓަތިދުފޮގްގެޏް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފަގް ބަލާލާޏަލެތެ.  07ރަދްޔިތުޏްގެ ތެރެދިޏް 

 

 

ފުލުމުޏްގެ  ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏު ލިޏްތަރު ދަދްފުތަދިދޭ   -9.

 ލިޏްތަރު.
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ދްލު ފަރާތްތަފާދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ޢާ

 ގެ ޏަތީޖާފުރެތުޏު ދިޏްޓަތިދު

ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ލި ބަދިގެ ދަގުޏް މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ދިރާސާދަގް ޏެގި ސާލްޕަލްގެ ތެރެދިޏް      

 ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ފަރާތްތަފުގެ ތެރެދިޏް ޢާދްލުޏްގެ

ސުތާލުގެ ޖަތާބުގަދި ޢާދްލުޏް ދީފާދިތާ ޖަތާބުތަދް ފުރުފޮގް ދިޏްޓަތިދު ލި ފަރތަފާދި ފުރެތުޏު ދިޏްޓަތިދުދެތެ.   07

 ދިޏް ފެޏިގެޏްދާޏެދެތެ.  4.07ތާތަލް 

ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު  4101ތާތަލް: 

ފަރާތަފާދި ފުރެތުޏު ދިޏްޓަތިދުގަދި  01ޢާދްލުޏްގެ ތެރެދިޏް  މުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭފުލު

 ފުރުފޮގް. ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދީފަދިތާ ޖަތާބުތަދް

 ދިޏްސަދްތަ ޢާދްލުޏް ދީފަދިތާ ޖަތާބު ދިޏްޓަތިދު ސުތާލު
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 ދިރު ފުލުމުޏްގެފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާ

 ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތަފީ ފޮބާވ

ތަރަގް މަޑިފޮގްކ ދަގު 

 .ދަރަޖަދިގަ
17 

މަރުފަގިފޮގް 

 .ގްްދަލުރުފުރާގޮތަ

 

 ރަޏގަޅަގް
 

ދެމާ ރަޏގަޅެދް ޏޫޏް. 

ބަދެދް ފަމަރު ރަޏގަޅަގް 

ދަޏެދް ބަދި ފަމަރު 

 ގޯސްފޮގް
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ލަ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަ ޏަލިގޮތަގް ފުލުމުޏްގެ 

 ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބިބަސްލަގު 

 ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ މެދްޔެތެވ

 ޏުލިބޭޏެ. 

 

  ލިބިދާޏެ. 

 

 

 

 ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި 

 ދުޞޫލުތަގް މިފަމަދްޓަޏް ލަސަދްފަތްފުރޭ މެދްޔެތެވ

  ޏުފުރޭ

ފުލުމުޏް މަލަތަދް  ބަދެދް

މިފަމަދްޓަޏް 

ލަސަދްފަތްފުރޭ. 

ދަޏެދްބަދި ފުލުމުޏް 

 ޏުފުރޭ.

 

 

 

 

ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތަފާދި ސުތާލުފުރާދިރު ޢާދްލުފޮގް 

ތާމަފަދަދްފަދި ދުޅެޏީ ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފުގެ ތެރެދިޏް 

 ފޮޏް ދަރަޖަދެދްގަދިތޯވ

  ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިޏް

ފަމަރު ދާދަދިގެ  ބަދެދް

ދަރަޖަ. ދަޏެދް ބަދި 

 ފަމަރު ލާތްފޮގް.

 

 .ދެޏްލެ ލާތް ދަރަޖަދިގަ
 

 

 

 

 

 

ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ތަފި މާލަތަފާދި 

 ގުޅިގެޏްތޯވ

  ޏޭޏގެ

ބަދެދްފަމަރު ބަދެދް 

މާލަތްތަފުގަދި ބަސްލަގު 

 .ބަދަލުތޭ

 

 

  .ޏޫޏް

 

4 
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މަގަފުރެތިފަދި ދެތަޏީ ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ގަދި ފާ 4.07ތާތަލް 

 ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ޢާދްލުޏްގެ ތެރެދިޏް 

ތަފެތެ. ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ފަރާތަފާދި ފުރެތުޏު ދިޏްޓަތިދުގަދި ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ދީފަދިތާ ޖަތާބު

ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތަފީ ފޮބަދިތޯ ދާދި ދެދީ ފީދްތެތޯ ސުތާލުފުރުޏް ގިޏަ ބަޔަފު 

ބުޏެފަދިތަޏީ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަފީ ތަރަގް މަޑިފޮގް ފަލަގާދިކ ދެދީ ފުލުމުޏް މަރުފަގިފޮގް ދަލުރުފުރާގޮތަގް 

މުރުލުޏްފަލަގާދިކ ދެދީ ފަލުދާ ގޮތެދް ޏޫޏްފަލަގްތެސް ބުޏެފަދިތެދެތެ. ދަދި ބަދެދް ފަމަރު ދެ ލުޢާލަލާތް ބަސްލަގު 

ފުރާ ފުލުމަފީ ތަރަގް ދަގު ދަރަޖަދިގެ ލީމެދްފަލަގާދިކ ރަދްޔިތުޏްޏަގް ދެދްތެސް ދިމުތިރާލެދް ފުރުލެދް ޏެތް 

މުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަޏީ ބަދެދް ފަމަރު ދާދަދިގެ ދަދި ފުލުުގޮތަގްފަޏްތެސް ގިޏަ ބަޔަފު ބުޏެފަދިތެދެތެ. 

ބަދި ފަމަރު ލާތްފޮގްފަލަގް ލަދު ބަޔަފު ބުޏާދިރު ކ ދެދީ މާލަތާދި ގުޅިގެޏްފަލަގްތެސް ދިފަލަގާދި ދަޏެދްދަރަޖަދިގަ

ބަދެދް  ދަދި ޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަޏީ ދާދަދިގެގޮތަފަގްފަލަގްތެސްދެފަރާތްތަފުޏް ދެފެދެތެ. 

   ފާމަގަފުރެތުޏެތެ.ފޭފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް ފަރާތްތަފުޏް ދެ

ތް ތަރަގް ރަޏަގޅުފަލަގް ލަދު ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮ       

'' ތިބޭފުޅާ މާލު ފިމިޏެދްތަވ '' ލީމަފު ބުޏެފަދިތާދިރުކ ޢާދްލުގޮތެދްގަދި ފުލުމުޏްގެ ބަދސްލަގު މުޏްޏަގޮތަފީ 

ދަދި ލިގޮތަގް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަ ޏަލަ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ލިގޮތަގްފަލަގް ދެފަރާތްތަފުޏް ދެފެދެތެ. 

ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބިދާޏެތޯ ސުތާލުފުރުޏް  ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެފަލަގް ގިޏަ 

ފޭދިރުކ ޏުލިބޭޏެފަލަގް ބުޏާ ލަދު ބަޔަފުތެސް ދުޅެދެތެ. ލިގޮތުޏް ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ރަޏގަޅަގް  ބަޔަފު ދެ

ތާމަފަދަދްފާޏަލަ ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބޭޏެފަލަގާދިކ ދަދި ރީތިފޮގް ޔުޏީފޯރލް ދަޅަދިގެޏް މުޏްޏަ ލީމަފު 

 ގްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާޏަލަ ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަލުޢާލަލާތްފުރަޏްތާގޮތަގް ދިމުތިރާލާދެފު ރަދްޔިތުޏް

ގެތެ. ދަދި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ރަޏގަޅަގް ތާމަފަދަދްފާޏަލަ ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެފަލަ

ލުޏް ފޮޏްލެ ތިރާލް ލިބުޚުޏުލިބުލަގްތުރެ ލިބުޏް ގާތްފަލަގް ގިޏަ ބަޔަފު ބުޏާދިރުކ ސަބަބަފީ ފުލުމުޏްގެ ފަރާތުޏް ދި

ލީމަފުތެސް ދުފާތާޏެފަލެތެ. ދަދި ލޯބިތެސް ލިބޭޏެފަލަގެތެ. ދަދި ފުލުމުޏްގެ ބޮޑާފަލާދި ފިބުރުތެރިފަޏް ފުޑަފޮގް 
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ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް ބަދެދް ފަރާތްތަފުޏް ބުޏެފަދިތާފަޏް ޏް ލުޢާލަލާތްފޮގްފިޏަލަ ލޯބި ލިބިދާޏެފަ

   ފާމަގަފުރެތުޏެތެ.

 

ޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަގް މިފަމަދްޓަޏް ލަސަދްފަތްފުރޭތޯ ފުލުމުޏް ލު      

ސުތާލުފުރުލުޏް ބަދެދްފަމަރު ބަދެދް މާލަތްތަފުގަދި ދިތެމި ބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަދް މިފަމަދްޓަޏް 

ލަދު ބަޔަފު ދެފޭދިރުކ ދިތެމިބަމުގެ ލަސަދްފަތްފުރާފަލަގާދިކ ދަޏެދް ބަދިފަމަރު ދެފަޏް ދެގޮތަގް ޏުފުރާފަލަގް 

ބަޔަފު ދެފެދެތެ. ދެދީ ދެފި ފަޏްފަލާދި ގުޅިގެޏް ލަދު މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަގް މިފަމަދްޓަޏް ލަސަދްފަތެދް ޏުފުރާފަލަގް 

ޢާދްލުޏް ލީމާ ފުލުމުޏްޏާދި ތާމަފަދަދްފަޏް ދަޏްޏަދިރު ޏުތަތަ ފަލެދް މަދްލުފުރުލަގް ފުލުމުޏް ގާތު ދެދޭދިރު 

ފޭފަޏްތެސް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މުޏްގެ ދަލަލުތަދް މުޏްޏަ ގޮތުޏް ފަލަގް ބަދެދް ފަރާތްތަފުޏް ދެދެލީ

    ފާމަގަފުރެތުޏެތެ. 

 

ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތަފާދި ސުތާލުފުރާދިރު ޢާދްލުފޮގް ތާމަފަދަދްފަދި ދުޅެޏީ ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފުގެ       

ދަރަޖަދިގަދި ފަލަގް ގިޏަ ބަޔަފު ބުޏާދިރުކ ބަދެދް ފަމަރު ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދި ދަޏެދް ދެޏްލެ ދާދަދިގެ ތެރެދިޏް 

ބަދި ފަމަރު ލާތްދަރަޖަދިގަދި ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅޭފަލަގް ލަދުބަޔަފު ދެފެދެތެ. ސަބަބަފީ ދެދީ ފުލުމުޏްޏަގް 

  ފާމަގަފުރެތުޏެތެ.ފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މުގަމެޅޭ ލަދްސަލަތަފާދި ގުޅިގެޏްފަލަގްތެސް ލަދު ބަޔަފު ދެފޭ

ލީގެދިތުރުޏް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ތަފި މާލަތަފާދި ގުޅިގެޏްތޯ ސުތާލުފުރުޏް ގިޏަ ބަޔަފު       

ފަމަރު ބުޏެފަދިތަޏީ  ބަދެދްފަމަރު ބަދެދް މާލަތްތަފުގަދި ބަސްލަގު ބަދަލުތާ ފަލަގެތެ. ދެދީ ފުލުުމުޏްޏަގް ބަދެދް 

ދެބޭފުޅުޏްޏަގް ފަޏްތަދްތަދް މަދްލުފުރަޏް ދެމާ ތަރަގް ޏޭޏގޭތީ ފަލަގާދިކ ލިސާލަފަގް ބެރިގޭޓް ފަދިރީ މުޏްޏަ 

ޏުތަތަ ދެމެޏްފަލަފު ދެދުޏަސް ދެފަލުގެ ކ ފޮޏްލެ ފުލުމެދް ގާތު ތަޏަފަގްދާޏްތެގެޏް ދިދުލުގެ މުދްދަދަފަގް ދެދޭދިރު

ގާދިކ ސަބަބަފަގްތަޏީ ދިތެމި ފުލުުމުޏް ތާމަފަދަދްފާގޮތުޏް މީތަޏީ ޢާދްލު ރަދްޔިތު ރަދްދު ދެޏީ ތަރަގް މުތުރުފޮގް ފަލަ

ލީމާ ދެ ދަދްފާތާމަފަ ދެ ފުލުސް ލީމާގެ ބޮލުޏް ފަޓުތާ ޏުލެތިގެޏް ދުޅޭމެޏްފަލަގްތެސް ގިޏަ ބަޔަފު ދެފެދެތެ. 

މާލަތަފާދި ގުޅިގެޏް ޏޫޏްފަލަގްތެސް މަލަދެމެޏްލެ ލި ސުތާލުގެ ޖަތާބުގަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ތަފި 

ލާޤުގެ ގޮތުޏްފަލަގާދިކ ޚުގިޏަ ބަޔަފު ދެފެދެތެ. ސަބަބެދްފަލަގް ބުޏެފަދިތަޏީ ދެދީ ފުލުމުޏްގެ ލީމާގެ ލިޒާޖާދި ދަ



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 46  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 

ފުލުމުޏްގެ ފަރުތާފުޑަފަލުޏް ފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތާދިރުކ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ތަފި 

   ފާމަގަފުރެތުޏެތެ. ތަފާދި ގުޅިގެޏްފަލެދް ޏޭޏގޭފަލަގް ލަދު ބަޔަފު ދެފޭފަޏްތެސް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަ

 މޯދުޏްތަފުގެ ޚުލާޞާ

މޯދުޏްތަފަގްބަލާދިރު ލި ދިރާސާގެ ސުތާާލަފީ ''ދިތެމި ފުލުުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި      

ދްޔެތެވ '' ލި ސުތާލުގެ ޖަތާބު މޯދުލަގް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ފުރެތުޏު ސާތޭދިޏް ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ މެ

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ  ގަދިތާ ގުރާފުގަދި ފާމަގަފުރެތިފަދިތާފަދަދިޏް  ދަދްފާގޮތަގްބަލާދިރުކ 

ލަދަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏްޏާދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތަފީ ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދިފަލެތެ. ދަދި ލަދްސަ

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް  ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏް ޢާދްލު ލީމާދާދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ދަރަޖަދަފީ ފޮބަދިތޯ ބެލުލުޏް 

ބުޏެފަދިތަޏީ ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދި ފަލަގެތެ. ލިފަލުޏް ދޭމަތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާދި 

ގަދިތާ ގުރާފުގަދި ފުލުމުޏް  ފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާ ދަރަޖަ ބަދަލުފުރަޏް ޖެމޭފަލެތެ. ދަދި  ކދިރުލުޢާލަލަތްފުރާ

ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރަގް ބަލާދިރުކ ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު ލީމުޏްގެ  ރުކލުޢާލަލާތް ފުރާދި

ތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރު ތަރަގް ފުޑަ ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ފުލުމުޏް ދި ތެރެދިޏް 

 ފަލަގެތެ. ލިދީތެސް ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފުރަޏް ޖެމޭ ސަބަބެދް ފަލަގް ދެފެލެތެ. 

ޏް ގަދިތާ ގުރާފުގަދި ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަ ލީގެދިތުރުޏް      

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ  ދެޏގޭތޯ ބެލުޏު ލިޏްތަރަގް ބަލާދިރުކ ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު  ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް 

ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަދް ބޭޏުޏްފުރަޏް ދެޏގޭފަލަގެތެ. ޏަލަތެސް ދެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް 

ޏގޭފަލަގެތެ. ލިދިޏް ދޭމަތަޏީ ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދިތެމިި ފުލުމުޏްޏަފަގް ޏޭ

ދަދި  ދޭމަތެދެތެ.ދުޞޫލުތަދް ދެޏގޭ ލިޏްތަރެތެ. ޏަލަތެސް ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލު ޏުތާފަޏް ލިފަލުޏް 

ލިޏްތަރާދި ބެމޭގޮތުޏް  ގަދިތާ ގުރާފުގަދި ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާގޮތް ދަދްފުތަދިދޭ 

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި  ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް 

ސަބަބަފީ ގިޏަ ބަޔަފު ލިމެޏް ބުޏާދިރު ދިތެމި ފުލުމުޏް  ދޭމަތެދެތެ.ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ ތަރަގް މަރުފަގިފޮގް ފަޏް 

ގަދިތާ ގުރާފުގަދި  ލުގަދި މަރުފަގިފޮގް ބަސް ބޭޏުޏްފުރަލުޏްދާފަލެތެ. މަލަދެމެޏްލެ ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރު
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ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތާ މާލަތްތަދް ދަދްފުތަދިދޭ ލިޏްތަރަގް ބަލާދިރު ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު ލީމުޏްގެ 

ލަގު ބަދަލުތަޏީ ފުލުމުޏްގެ ތެރޭގަދި ރިތެތި ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސް ތެރެދިޏް 

ގަދިތާ ގުރާފުޏް ފާމަގަފުރެތޭގޮތުގަދި ދިރާސާދަގް  ބަސްލަގު މިފެމެދްޓުލަގް ލަސަދްފަތް ޏުފުރާތީފަލަގެތެ. ދަދި 

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ  ޏެގުޏު ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް 

ގަދިތާ ގުރާފުޏް ފާމަގަފުރެތުޏީ ދިރާސާދަގް  4.3ދެމާލަތަފަގް ތިސްޏާފަދި މާލަތާދި ގުޅޭގޮތަގް ފަލަގްތާދިރުކ  

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ގިޏަ ފުލުމުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަޏީ  ޏެގުޏު ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް 

ފުލުމުޏް މާލަތާދި ގުޅޭގޮތަގް  މިގް ފަލަގެތެ. ލިފަލުޏްތެސް ދޭމަތަޏީ ދިތެދެމާލަތަފަގް ތިސްޏާފަދި މާލަތާދި ގުޅޭގޮތަ

ދިތެމިބަސް ބޭޏުޏްފުރި ޏަލަތެސް ދިތެމި ބަމުގެ ބަސްލަގު މިފެމެދްޓުލަގް ލާބޮޑު ލަސަދްފަތްތަފެދް ފޮގްފަދިޏުތާ 

ލި ސަރތޭގަދި ޢާދްލުޏްޏާދި  ފަލެތެ. ދިސްތެދެޏްޏެތި ސުތާލުތަފުގެ ދިތުރުޏް ދެޏްލެ ފަމު ދެ ސުތާލެދްގެ ގޮތުގަދި

ގެ ގުރާފުގަދި ފާމަގަފޮގްފަދިތާ ފަދަދިޏް ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ  ފުރެތިފަދިތަޏީ 

ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރޭތޯ ބެލުޏު ލިޏްތަރަގެތެ. ލިގޮތުޏް ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު ލީމުޏްގެ 

ދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި މޯދުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ދިޏްސަ ތެރެދިޏް 

ދިތެމި ފުލުމުޏް ދިތެމިބަމުޏް ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ގޮތުގެ  ގްތާދިރުކލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރާ ފަލަ

ގް ސާފުފޮގް ފެޏްޏަޏް ދެބަދޮތެތެ. ދެމެޏްފަލަގްތާޏަލަ ސަބަބުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ޏުލިބޭޏެފަޏް ތަރަ

ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ ފަޏް ފެޏްޏަޏްމުރި މެފިތަފުޏް 

 ގަދިތާ ގުރާފުޏް ފާމަގަތެގެޏް ދިޔަދީ ދިރާސާދަގް ޏެގުޏު ލީމުޏްގެ ތެރެދިޏް  ސާބިތުތެދެތެ. ލިގޮތުޏް 

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ 

 ފަލަގެތެ.  ލިދީ ދިރާސާފުރެތުޏު ލީމުޏްގެތެރެދިޏް ދެޏްލެ ގިޏަބަޔަފު ބުރަތާ ގޮތެތެ. 

ލީމަފާދި ދިޏްޓަތިދުފޮގްގެޏް މޯދުޏު  ލީގެދިތުރުޏް ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ޢާދްލުޏް ރަދްޔިތުޏްގެ ތެރެދިޏް      

ގަދިތާ ތާތަލުޏް ފާމަގަފުރެތިގެޏްދިޔަދީ  ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު  ބަލަދިލާދިރުކ   ފުގެ ޏަތީޖާދަގްމޯދުޏްތަ

މުޏްޏަފީ ތަރަގް މަޑިފޮގް ފަލަގާދިކ ދެދީ ފުލުމުޏް މަރުފަގިފޮގް ދަލުރުފުރާގޮތަގް ބަސްލަގު މުރުލުޏްފަލަގާދިކ ދެދީ 

ގޮތެދް ޏޫޏްފަލެތެ. ދަދި ބަދެދް ފަމަރު ދެ ލުޢާލަލާތް ފުރާ ފުލުމަފީ ތަރަގް ދަގު ދަރަޖަދިގެ ލީމެދްފަލަގާދިކ  ފަލުދާ
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ޏެތް ގޮތަގްފަޏްތެސް ގިޏަ ބަޔަފު ބުޏެފަދިތެދެތެ.  ޏަލަތެސް ތިރާލެދް ފުރުލެދްރަދްޔިތުޏްޏަގް ދެދްތެސް ދިޚު

ދި ރަޏގަޅަގް ލުޢާލަލާތްފުރާޏަަލަ  ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏަގް ދިޚުތިރާލުފޮގް ޢާދްލުޏްޏާ

ލިބިދާޏެފަލަގް ގިޏަ ބަޔަފު ދެފެދެތެ.  މަލަދެމެޏްލެ ރީތިފޮގް ޔުޏީފޯރލް ދަޅަދިގެޏް މުޏްޏަ ލީމަފު 

ޏްޏަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏްތާގޮތަގް ދިމުތިރާލާދެފު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާޏަލަ ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމު

 ލިބިދާޏެފަލަގްތެސް ގިޏަބަޔަފު ދެފެދެތެ.  

 

ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަގް މިފަމަދްޓަޏް ލަސަދްފަތްފުރޭތޯ        

ސުތާލުފުރުލުޏް ބަދެދްފަމަރު ބަދެދް މާލަތްތަފުގަދި ދިތެމި ބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަދް މިފަމަދްޓަޏް 

ދްފަތްފުރާފަލަގާދިކ ދެދީ ދެފި ފަޏްފަލާދި ގުޅިގެޏް ޢާދްލުޏް ލީމާ ފުލުމުޏްޏާދި ތާމަފަދަދްފަޏް ދަޏްޏަދިރު ލަސަ

ޏުތަތަ ފަލެދް މަދްލުފުރުލަގް ފުލުމުޏް ގާތު ދެދޭދިރު ދެލީމުޏްގެ ދަލަލުތަދް މުޏްޏަ ގޮތުޏް ފަލަގް ބަދެދް 

ދެދެތެ. ދަދި ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތަފާދި ސުތާލުފުރާދިރު ފަރާތްތަފުޏް ދެފޭފަޏްތެސް ލި ދިރާސާދިޏް މާލަތެގެޏް

ޢާދްލުފޮގް ތާމަފަދަދްފަދި ދުޅެޏީ ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފުގެ ތެރެދިޏް ދެޏްލެ ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދި ފަލަގް ގިޏަ 

ޏަ ބަޔަފު ބަޔަފު ބުޏާދިރުކ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ތަފި މާލަތަފާދި ގުޅިގެޏްތޯ ސުތާލުފުރުޏް ގި

ބުޏެފަދިތަޏީ  ބަދެދްފަމަރު ބަދެދް މާލަތްތަފުގަދި ބަސްލަގު ބަދަލުތާ ފަލަގެތެ. ދެދީ ފުލުުމުޏްޏަގް ބަދެދް ފަމަރު 

 ދްލުފުރަޏް ދެމާ ތަރަގް ޏޭޏގޭތީފަޏް ލި ދިރާސާދިޏް މާލަތެގެޏްދެދެތެ. ދެބޭފުޅުޏްޏަގް ފަޏްތަދްތަދް މަ

 : ޑިސްފަޝަޏްބާބު 

މުގަމަޅާފަދިތާޏީ ލި ދިރާސާ މެދުލަގްޓަފަދި ޏެގި ލަދްސަލަދާދި ބެމޭގޮތުޏް ދެދްފުރެތުޏު ޑާޓާދިޏް ލި ބާބުގަދި      

މޯދުޏު ޏަތީޖާގެ ލަދްޗަގް ފުޏްފޮގް ފުޅާފޮގް ފުރެތޭ ލަޝްތަރާދެފެތެ. ލިދީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް 

ދެގޮތުޏް ލި ދިރާސާގަދި ބަލަދިލާފަދިތާޏީ ރި ދިރާސާދެފެތެ. ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ފު

މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަފުގެ ދަރަޖަތަފާދިކ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ދިތެމި ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅޭ 

މޭ ލާމިރުޏްގެ ދެމެޏްފަލުޏް ލި ބުޏުޏްތަދް ދިތުރަގް ސާބިތުފޮގްދިޏުލަގްޓަފަދި ލި ދާދިރާގެ ފަލާބެލަދްޗަގެތެ.

 ބުޏުޏްތަފަގްބަލަދިލާޏަލަތެ.
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ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ   ތާދިކތުޏް ޢާދްލުޏް ދެފޭގޮދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮ

 ުލިޏްތަރ

 ތިރާލު ފުރުޏް މިލެޏޭދިރުކ ދޭގެތެރޭގަދި ފަލޭ މިތުލާދިޚްދިޏްސާޏާ ދުފާތާ ފަޏްފަލުގެތެރޭގަދި ދޭޏާދަގް ދި       

ލަދުލޫޏް  ތާފަދިތާދިރުކ ( ގަދި މާލަފުރަދ0555ްލާތްފޮގް މިތުޏް މިލެޏޭފަލަގް ޙުސަދިޏް ރަޝީދު ދަޙުލަދު )

މާލަފުރަދްތާފަދިތަޏީ " ތިލާގެ ލާތްފަޏް ދެޏްލެ ބޮޑަގް މާލަފޮގްދޭ ގަދި (  01ޞ  -0545ޢަބުދުލްޤަދްޔޫލް )

ފެޏްތަރެދްގެ ފޮޏްލެ ފަމަލަ ލީމަފާ ތާމަފަދެދްފިޔަސް ސިފަދަފީ ތާމަފަދެދްފުލުގަދި މުޏްޏަ ލާތްފަލެތެ. ފޮޏްލެ 

ލީގެދިތުރުޏް  ".ދެލީމަފަގް ފަލޭމިތުލުގެ ލާތްފަލެތެ. ލަޑުލަދިތިރިފަލާދިދެފު ރީތިބަމުޏް ލުޚާތިބު ފުރުލުގެ ލާތްފަލެތެ

ޢާއްމުންާނިއ  އުުމގެޤައެ ކުއީންލޭންްޑގައި  ިއވާގޮުތަގއި،( ގައި ަބޔާންކޮށްފ4002ަނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ) 

ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ އެ ގައުުމގެ ފުލުހުން މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ 

މޯދުޏު  ށެވެ. ރާއްޖޭަގއިވެސް ކަްނއޮތީ ހަމަ މިގޮތަށްކަންބަސްމަގު ހުތުރުވެ، ކިބުރުެވރި ގޮތެއް ހުރުންކަމަ

ޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާފޮގް ގަދި ފާމަގަފުރެތަދިތާ ފަދަދިޏް  0.ގުރާފު މޯދުޏްތަފުޏް ސާބިތުތެދެތެ. ލި ގޮތުޏް 

 ސަތޭފަ ދިޏްސަދްތަދިޏް  ގެ ޏަތީޖާދިޏް ދަދްފާގޮތުޏްބެލުލަގް ފުރެތުޏު ސަރތޭދުޅޭ ބަސްލަގަފީ ފޮބަދިތޯ 

ފަލުޏް ލި ދަރަޖަދިގަދިފަލެތެ. ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ތާމަފަދަދްފަދި ދުޅެޏީ ދާދަދިގެ

ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ރަޏގަޅު ޏޫޏްފަލެތެ. ދެމެޏީކ ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަފީ ރިތެތިބަމުޏް ލާތް  ސާބިތުފޮގްދެޏީ

ލޯލްޑިތްސް ޕޮލިސް ސަރތިސް ދާދި މާލަތެގެޏްދަޏީ ދިތުުރަގް ދަރަޖަދިގަދި ލުޢާލަލާތްފުރަޏްޖެމޭ ބަދެފެތެ. ލިފަޏް 

ދުލަތް ދިޏުލުގަދާދި ޚިރަދްޔިތުޏްޏަގް ( ގަދި މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި 6702ދި ސަޏް ދެޑްލިޏް )މަތާލާދެދްތަ

ތަލްރީޏު ޕްރޮގްރާލެދް  ޞަދްޚާލަލާތްފުރުލުގަދި ފުލުމުޏްގެ ދަލަލުތަފާދި ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތް ރަޏގަޅުފުރުލަގް ޢާލު

ތްފޮގް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރަޏްޖެމޭ ބަދެދްފަލަގް ގް ބުޏެފަދިތުލާދެފު ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަފީ ލާމިޏްގާފަދިތާފަލަ

ރަދްޔިތުޏްޏަގް ޚިދުލަތް  ލިފަލަގް ބާރުދޭ ދެދް މެދްފަފީދަދި  ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ޤަތާދިދުގަދި ބަޔާޏްފޮގްފަދިތާތީދެތެ. 

ރަދްޔިތުޏް ފަޏްބޮޑުތާ  ދިޏުލުގަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތާދި ޚިދުލަތުގެ ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަ ގޮތާ ބެމޭގޮތުޏް

ގޮތާ ބެމޭގޮތުޏް ރަދްޔިތުޏް ފާޅުފުރާ މިތްމަލަޏުޖެމުލުގެ ފުލުމުޏްގެ ބަަސްލަގު މުޏްޏަކ  ފަޏްބޮޑުތުޏްތަފަގާދި

ތަލްރީޏު ޕްރޮގުރާލެދްފަލަގް ލޯލްޑިތްސް  ފަދިތާޝުޢޫރުތަފަގް ތަސަދްލީ މޯދަދިދެތޭ ގޮތަގް ފަރުލާ ފުރެތިގެޏް މިޏްގާ
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ޏޫޏީ ދެމެޏް ތާތީ ދެތެ. ( ގަދި މާލަފުރަދ6702ްދި މަތާލާދެދްތަދި ސަޏް ދެޑްލިޏް )ޕޮލިސް ސަރތިސް ދަ

ލުޖުތަލަޢުގެ ތެރޭގަދި ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލެދު ދެފޭގޮތް ޏުތަތަ ދެލީމުޏްގެ ދަލަލުތަދް ބަދަލުތެގެޏް 

އްުމޮގތެއްަގއި ފުލުހުންނާއިމެދު ޢާއްޔިތުން ކެނެޑާގެ ރަ ދުޏިޔޭގެ ޤަދުލުތަފުގަދިތެސް މަލަ ލިފަދަދެތެ.  ދާޏެފަލަގެތެ.

ދެކެނީ ވަރަށް ރަނަގޅު ބަެއްއކަމަށާއި،  ނަމަެވސް ރަްއޔިުތންނާއި މެދު އޮންނަ ގުޅުން ަރނގަޅުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ 

ާތވަްލ ވާއިރު، ހާމަކުރައްގަިއ ( 4004ބަސްމަގު އިތުރަށް ރަނގަޅުުކރަން ޖެހޭކަމަށް ހެންރީ. ޕީ.އެޗް. ޝޯވް )

ޏީ ބަސްލަގު މުޏްޏަ ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏްގެަގއި ފާހަަގކުރެވިަފއިާވފަދައިން  2.00

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބަސްމަގު  ދިފަލަގް ގިޏަބަޔަފު ދެފޭދިރުކ ލިފަލުޏް ސާބިތުފޮގްދެޏީތަރަގް މަޑިފޮގްކ ދަގު ދަރަޖަދިގަ

ފުލުމުޏް ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް   ގެ މޯދުޏްތަފުޏް ދެޏގޭ ދަޏެދްފަލަފީކދިރާސާމި  ވެއެވެ.ކަން ހާމަރަނގަޅު ނޫން

ގަދި ދިތެމި ފުލުމުޏް ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ  ރު ފުޑަފަލެތެ. ދެމެޏީ ގުރާފު ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަ

ލަގު ރަޏގަޅު ޏޫޏްފަލަގާދިކ ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާތީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސް ފުޑަފަލަގް  ލިޏްތަރު

 ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރު ފުޑަފަޏް ލިފަލުޏް މާލަތެގެޏްދެދެތެ. 

ބަމުގެ ދަރަޖަދަފީ ބަމުގެ ފުދުޏްތެރިފަޏް ރަލްޒުފޮގްދޭ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ލިމެޏް މުރިދިރުކ       

( ގަދި 6701ދި މަތާލާދެދްތަދި ލުމަދްލަދު ފަޔާޒު )( ދ6770ާޚާދްސަ ދެދްސިފަފަލަގް ދާދަލް ޏަޞީރު ދިބްރާމީލް )

މާލަފުރަދްތަދެތެ. މަލަދެދާދެފު ބަމުގެ ދަރަޖަތަފަފީ ތާމަފަދެފެތޭ ދެފަރާތުގެ މަދިސިދްޔަތު ތަފިފޮގް ދަޏްގަދިދޭ 

ސް ތިރާލާދި ޤަދަރު ރަދްދުފުރެތޭ ޒަރީޢާ ފަލަގްތެޚްލަތުޏް ދަޏެފުޏްޏަގް ޙަދްޤު ދިޞީދިޏްފަލަގާދިކ ބަމުގެ ތަ

ދިތެމިބަމުޏް ތާމަފަދެދްފުލުގަދްޔާދި ލިޔެފިޔުލުގަދި ލިގޮތުޏް  ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ.6701ލުމަދްލަދު ފަޔާޒު )

 ގް ފަލަގާދިކދިތެމި ބަމުގަދި ދަރަޖަ ބެމިގެޏް ތަޏީ ލަދިގަޏޑު ތިޏްބަޔަފަ ރެތޭދިރުކތަފާތު ދަރަޖަތަފެދް ބޭޏުޏްފު

 ފަލަގްޖަ )ރީތިގޮތް( ދާދިކ  ދެޏްލެ ލާތް ދަރަޖަ )ދެޏްލެ ރީތި ގޮތް( ދެދީކ ދާދަދިގެ ދަރަޖަ ދާދި ލާތް ދަރަ

ގަދި ފާމަގަފޮގްފަދިތާ ފަދަދިޏް  4.07ޏަލަތެސް ތާތަލް ގަދި ލިޔުދްތާފަދިތެދެތެ. ( 0537ލުޙަދްލަދު ޖަލީލު ދީދީ )

ބަމުގެ ދަރަޖަތަފުގެ ތެރެދިޏް  ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތަފާދި ސުތާލުފުރާދިރު ޢާދްލުފޮގް ތާމަފަދަދްފަދި ދުޅެޏީ ދިތެމި

ދެޏްލެ ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދި ފަލަގް ގިޏަ ބަޔަފު ބުޏާދިރުކ ބަދެދް ފަމަރު ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދި ދަޏެދް ބަދި ފަމަރު 

ފޮޏްލެ ފެޏްތަރެދްގެ ފޮޏްލެ ޏަލަތެސް ލާތްދަރަޖަދިގަދި ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅޭފަލަގް ލަދުބަޔަފު ދެފެދެތެ. 
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ސް ލަޑުލަދިތިރިފަލާދެފު ރިތެތިބަމުޏް ލުޚާތަބު ފުރުލުގެ ލާތްގޮތް ދޮޏްޏަޖެމޭޏެފަލަގް ލަ ލީމަފާ ތާމަފަދެދްފިޔަފަމަ

( ގަދި ބަޔާޏްފޮގްފަދިތާދިރުކ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގުތެސް މުޏްޏަޏްޖެމޭޏީ 0545ލަޢުލޫޏް ދަބްދުލްޤަދްޔޫލް )

 ދުޏްތަފުޏް ފާމަގަފުރެތުޏެތެ. މޯދުޏު މޯ ރިތެތިބަމުޏްފަޏް ލާތްދަރަޖަދިގަދި

 

 4000އްމުްނ ދެކޭ ކަމަށާިއ،  ޢާއުުމގެ ޤަކްއީންލޭންޑްެގ ފުލުހުންނަކީ ވަރަށް ެނގެިޓވް ބަެއްއެގ ގޮުތގައި އެ    

އުމުގެ ފުލުހުންެގ ބަސްމަގު ގޯހުން ގޯހަށް ޤަތު ދިަޔވަަރކަށް، އެ ގުގައި ، މައިނޯރިޓީތަކުން ުބނާ ގޮތުން ،ވަ

( ަގއި 4000ހަގަކުެރވިފަިއވާކަމަށް ކްަރއިމް އެންްޑ މިސް ކޮންޑަކްޓް ކޮިމޝަން )ބަދަލުވާކަން ފާ

ސްރީަލންކާގެ ފުލުހުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެކޭ ެއަގއުމުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ނުބުނާ ވާއިުރ، ބަޔާންކޮށްފައި 

ނޑެއް ނޫޤަކަމަށާއި، އެ  ން ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެންމެ މަތީ އުުމގެ ރަްއޔިތުން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މިންގަ

ނޑުކަމަށް ވިކްޓަރ ެޗރުބިމް ) ( ގަދި 0512ޖޯޏް ޕީ.ފެޏްޏޭ )ހާމަކުރަްއވާފަިއވާއިުރ، ގައި ( 4002މިންގަ

ދްލުޏްގެތެރޭގަދި ދެފަލެދް މަދްލުފުރަޏްތާޏީ ޢާމާލަފުރަދްތާ ގޮތުގަދި ފުލުމުޏް ފަލެދް މަދްލުފުރާދިރުކ 

ދެމެޏް ޏޫޏީ  ގެ ތެރެދިޏް ރިތެތި ބަމުޏް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދަލަލުފޮގްގެޏްފަލެތެ.ދެޑްލިޏިސްޓްރޭޓިތް ޕްރޮސެސް

ލުޖުތަލަޢުގެ ތެރޭގަދި ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލެދު ދެފޭގޮތް ޏުތަތަ ދެލީމުޏްގެ ދަލަލުތަދް ބަދަލުތެގެޏް 

ޢާލަލާތްފުރުލުޏް ލިބޭ ޏަތީޖާ ދާޏެފަލަގެތެ. ދަދި ލިފަލުގެ ސަބަބުޏް ފުލުމުޏްގެ ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލު

ގުރާފު ފަޏްލިމެޏް މުރިޏަލަތެސް ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ.  0512ބަލިފަގިތެގެޏް ދާޏެފަލަގްތެސް ޖޯޏް ޕީ.ފެޏްޏޭ )

ޢާދްލު ރަދްޔިތަފުޏް ދްސަލަދަފާދި ގުޅިގެޏް ލަދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ   ގަދި ތާފަދަދިޏް 

 ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދިފަޏް ސާބިތުތާދިރުކތްފުރާދިރު ފުލުމުޏް ޢާދްލު ލީމާދާދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފުލުމުޏްޏާދި ލުޢާލަލާ

ސަބަބަފީ ދެދީ ފުލުމުޏްޏަގް މުގަމެޅޭ ލަދްސަލަތަފާދި ގަދިތާ ތާތަލުޏް ފާމަގަފުރެތިފަދިތާ ފަދަދިޏް  ގުރާފު 

ޢާދްލު  ލީގެދިތުރުޏް ޏްތަފުޏް ފާމަގަފުރެތުޏެތެ.ގުޅިގެޏްފަލަގްތެސް ލަދު ބަޔަފު ދެފޭފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދު

( 0555ލުސީ ދަފެމާސްޓް )ކ ރަދްޔިތުޏްގެ ތެރެދިޏް ގިޏަބަޔަފު ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގާދި ބެމޭގޮތުޏް ތާމަފަދަދްފާދިރު

ދަޏީ  ގަދި މާލަފުރަދްތާގޮތުގަދި ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ދެލީމުޏްގެ ބަސްލަގު ދެޏްލެ ބޮޑަގް ބަދަލުތެގެޏް

ފާމަގަފޮގްފަދިތާ ގަދި  ގުރާފު  ލިގޮތުޏްދި ދިޏްޓަތިދު ފުރުލުގަދެތެ. ތާލަދްސަލަދިގަދި ތުމުލަރުފުރެތޭ ފަރާ

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ ތަރަގް   ޏަތީޖާދިޏް ދަދްފާގޮތުޏް
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ސް ސާބިތުފޮގްދެޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏް ޏުދޭ ލިފަލުޏްތެމަރުފަގިފޮގް ފަލަގެތެ. 

 ލިޏްތަރެތެ. 

 

ދިތެމި ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ދިތެމި ބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަދް މިފެމެދްޓުލަގް ލަސަދްފަތްފުރާ 

 ލިޏްތަރު

 

ދްފަލަގް ދަޑުތަފެّދަޏެފާދަގް ދަޏްގަދިދިޏުލަގް ބޭޏުޏްފުރެތޭ ތަފި ޤަތާދިދެދްގެލަތިޏް ލާޏަ ދޭމަތާގޮތަގްّބަމަފީ      

ޙުސަދިޏް ރަޝީދު ދިރުކ ( ގަދި ބަޔާޏްފުރަދްތ0552ާދިޏްޓަރޏޭޝަޏަލް ޑިފްޝަޏަރީ ދޮފް ދިޏްގްލިޝް )ّފެލްބްރިޖް

ލެދުގަދި މާދްޞަފޮގް ތިބާދާ ލީމަފު ތާމަފަ ދަދްފާ ގޮތުޏް ދޭޏާދާ  ދެދީ  ތަޏީކ( ގަދި މާލަފުރަދ0555ދަޙުލަދު )

ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް  ގަދި ދިތެމި 4.6ތާތަލް  ލިގޮތުޏް ލެދް ފަލަގެތެ.ތިބާގެ މިތުގަދި ޙާދްސަ ޤަދަރެދް ދުފެދިދާޏެފަ

ސުތާލުފުރުލުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ފުރުލުގަދި ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަގް މިފަމަދްޓަޏް ލަސަދްފަތްފުރޭތޯ 

ދެދްތެސް ލަސަދްފަތެދް ދި ދިތެމި ބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަދް މިފަމަދްޓަޏް ބަދެދްފަމަރު ބަދެދް މާލަތްތަފުގަ

ދެދީ ދެފި ފަޏްފަލާދި ގުޅިގެޏް ޢާދްލު ލީމާ ފުލުމުޏްޏާދި ތާމަފަދަދްފަޏް  ޏުފުރާފަލަގް ގިޏަބަޔަފު ދެފެދެތެ.

 ގިޏަލުތަދް މުޏްޏަ ގޮތުޏް ފަލަގް ދަޏްޏަދިރު ޏުތަތަ ފަލެދް މަދްލުފުރުލަގް ފުލުމުޏް ގާތު ދެދޭދިރު ދެލީމުޏްގެ ދަލަ

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް  ގަދި  ގުރާފު   ސާބިތުތާދިރުކފަރާތްތަފުޏް ދެފޭފަޏްތެސް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް 

ޏަލަތެސް ދެ މަލަތަފާދި ބުޏެފަދިތަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަދް ބޭޏުޏްފުރަޏް ދެޏގޭފަލަގެތެ. 

ޏްތެސް ދެފަރާތްފަޏް ބުޏެފަދިތާ ބުޏުޏްތަފުޏް ލަލާތްފުރަޏް ދިތެމިި ފުލުމުޏްޏަފަގް ޏޭޏގޭފަދެދްގޮތަގް ލުޢާ

 ސާބިތުތެދެތެ. 

 

 ދަލަލުތަދް މުޏްޏަގޮތްމާލަތްތަފާދިކ  ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތާދިތެމި ފުލުމުޏްގެ 

ޢީ ދުރުފަލެދް ދަދި ދަޏެދްބަދިފަމަރު ދިޖްތިލާޢީ ޕޮލަދިޓްޏަސްދަފީ ދެމާލަތެދްގެ ގޮތުޏް ބަދެދްފަމަރު ދިޖްތިލާ     

ބްރަދުޏް ދާދި ލިގޮތުޏް  ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ.6777ގާތްފަލެދް ދުފަދްދާ ފަލަފަގްތެދާޏެފަލަގް ޔޫލޭ ޖޯޖް )

ގަދި ދެފި ލުޖުތަލަޢުތަފުތަޏީ ( ގަދި ތިދާޅުތެފަދ6772ިދަޒުލިފާ ދަޙުލަދު ) ( ދާދި މަތާލާދެދްތަދ0534ި)ލެތިޏްސަޏް 

ޕޮލަދިޓްޏަސް ޕްރިޏްސިޕަލް ބޭޏުޏްފުރެތޭގޮތް ބެލުލަގް ފުރި ދިރާސާތަފުޏް ފެޏުޏު ގޮތުގަދި ދެފި ލުޖުތަލަޢުތަފުގަދި 
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ތިރާލް ދަދާފުރާގޮތް ތަފާތު ޏަލަތެސް މުރިމާ ލުޖުތަލަޢެދްގަދިތެސް ލިފަޏް ފޮޏްލެތެސް ޚްތާމަފަދެދްފުލާދި ދަދަބު ދި

ދޮފިސަރުޏް ތަދްތަރެދްގެ  1ދި  ތަފާތު ދްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަޢާގޮތުޏް ލި ގެތެ. ޏްޏަފަލަސިފަދެދްގަދި ދޮ

( ގަދި 0553( ދާ މަތާލާ ދެދްތަދި ރޮބިޏް ޝެޕާޓް ދެޏްޖެލް )0555މަރަފާތްތެރިތާފަލަގް ސީ ތޯޑަޏް )

ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި  މާލަފުރަދްތަދެތެ. ޏަލަތެސް ތަފާތު މާލަތްތަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާ ރިތެތި ބަމުޏް

( ގަދި މާލަފުރަދްތާދިރުކ ފުލުމުޏްގެ 0553ޤާޏޫޏީ ގޮތުޏް ލަދްސަލަތަދް ފުރިލަތިތާފަލަގް ރޮބިޏް ޝެޕާޓް ދެޏްޖެލް )

( 0545ޕެޓްރޯލް ލަޏުޏް ޢާދްލުޏްޏާ ރިތެތި ބަމުޏް ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ތަފާތު މާލަތްތަދް ލެދުތެރިތާފަލަގް ތޯޑަޏް )

  ގަދި  ގުރާފު ލިގޮތުޏް  ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެެތެ.0553) ތަދި ރޮބިޏް ޝެޕާޓް ދެޏްޖެލްދާ މަތާލާ ދެދް

ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ފުލުމުޏްގެ ތެރޭގަދި  ބުޏެފަދިތާ ބުޏުލުޏް ސާބިތުފޮގްދެޏީދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް 

ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް  ގަދި ދަދި ގުރާފު  ފަލެތެ. ރިތެތި ބަސްލަގު މިފެމެދްޓުލަގް ލަސަދްފަތް ޏުފުރާ

ލި  ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް ބުޏެފަދިތާފަޏްް ފަލަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ ދެމާލަތަފަގް ތިސްޏާފަދި މާލަތާދި ގުޅޭގޮތަގް 

ތަފި  ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީގަދި  ތާތަލް ލީގެދިތުރުޏް  ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތެގެޏް ދެދެތެ.

މާލަތަފާދި ގުޅިގެޏްތޯ ސުތާލުފުރުޏް ގިޏަ ބަޔަފު ބުޏެފަދިތަޏީ  ބަދެދްފަމަރު ބަދެދް މާލަތްތަފުގަދި ބަސްލަގު ބަދަލުތާ 

ފަލަގެތެ. ދެދީ ފުލުުމުޏްޏަގް ބަދެދް ފަމަރު ދެބޭފުޅުޏްޏަގް ފަޏްތަދްތަދް މަދްލުފުރަޏް ދެމާ ތަރަގް ޏޭޏގޭތީ ފަލަގާދިކ 

ދިރީ މުޏްޏަ ފޮޏްލެ ފުލުމެދް ގާތު ތަޏަފަގްދާޏްތެގެޏް ދިދުލުގެ މުދްދަދަފަގް ދެދޭދިރުކ ޏުތަތަ ލިސާލަފަގް ބެރިގޭޓް ފަ

ދެމެޏްފަލަފު ދެދުޏަސް ދެފަލުގެ ރަދްދު ދެޏީ ތަރަގް މުތުރުފޮގް ފަލަގާދިކ ސަބަބަފަގްތަޏީ ދިތެމި ފުލުުމުޏް 

ދެ ފުލުސް ލީމާގެ ބޮލުޏް ފަޓުތާ ޏުލެތިގެޏް  ތާމަފަދަދްފާގޮތުޏް މީތަޏީ ޢާދްލު ރަދްޔިތު ލީމާ ދެ ދަދްފާތާމަފަ

ދުޅޭމެޏްފަލަގްތެސް ގިޏަ ބަޔަފު ދެފެދެތެ. މަލަދެމެޏްލެ ލި ސުތާލުގެ ޖަތާބުގަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ 

ލީމާގެ  ތަފި މާލަތަފާދި ގުޅިގެޏް ޏޫޏްފަލަގްތެސް ގިޏަ ބަޔަފު ދެފެދެތެ. ސަބަބެދްފަލަގް ބުޏެފަދިތަޏީ ދެދީ ފުލުމުޏްގެ

 ލިޒާޖާދި ދަޚުލާޤުގެ ގޮތުޏްފަލަގާދިކ ފުލުމުޏްގެ ފަރުތާފުޑަފަލުޏް ފަލަގް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް ފާމަގަފުރެތުޏެތެ.  
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 ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި މޯދުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ދަދާފުރާ ލުމިދްލު ދަދުރު

މާދްޞަފޮގް ތިބާދާ ލީމަފު ތާމަފަ ދަދްފާ  ގް ލުމިދްލު ދެދްޗެދްފަލަގާދިކ ތަފިޏްތާމަފަދަދްފާ ލީމާގެ ބަސްލަގަފީ ތަރަ

( 0555) ގޮތުޏް ދޭޏާދާ ލެދުގަދި ތިބާގެ މިތުގަދި ޙާދްސަ ޤަދަރެދް ދުފެދިދާޏެފަލަގް ޙުސަދިޏް ރަޝީދު ދަޙުލަދު

މަރުދަޏާ ބަދަމި ގުޅުލަފާދި ތަރުގަދަ  ދެމެޏްފަލުޏް ލިފަލުގެ ސަބަބުޏް ދެ ފަރާތުގެ ދެލެދުގަދި ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ.

ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި  ގަދިތާ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތާގޮތުގަދި  ގުރާފު ލިގޮތުޏް   ދިތުބާރެދް ގާދިލުތެދާޏެދެތެ.

ދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް   ފަލަގްމޯދުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރާ

 ޏް ސާބިތުތެދެތެ. ތާފަބުޏެފަދި

ދެލީމެދްގެ މިތުގަދި ދެ ފުލުމަފާދިލެދު ޙާދްޞަ ޤަދަރެދް ދުފެދިދާޏެފަލަގް  ފުލުމުޏް ލީމަފާ ތާމަފަދަދްފާގޮތުޏް     

ދްލުޏްޏާ ލުޢާލަލާތް ޢާދިޏްޑިޔާގެ ރާޖަސްތާޏްގެ ފުލުމުޏް  މާލަފުރަދްތަޏީ( ގަދި 6774ދަބީޖީތު ބެޏާޖީ )ބުޏާދިރުކ  

ލަތަދް ފުރިލަތިތާފަލަގެތެ. ޏަލަތެސް ފުލުމުޏްޏަފީ ޤާޏޫޏާ ޤަތާދިދަގް ބޯލަބަޏް ޖެމޭ ބަދެދްފަލަގާދިކ ފުރުލުގަދި ލަދްސަ

ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަގޮތުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏަގް ފުރާ ދިތުބާރު ގެދްލިގެޏްދާ ފަލަގްތެސް ދަބީޖީތު 

ޑިދުޓީ ދަދާފުރަލުޏްދާދިރު ދިޏްޑިޔާގެ  ޏްޑިޔާ ފުލުމުޏްދިލިގޮތުޏް  ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެެތެ.6774ބެޏާޖީ )

ފަލަގް ގުރަދްޔިތުޏްގެ މިތުގަދި ދުފެދޭ ސުތާލުތަފީ ދެ ލީމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތުފުރާ ބޭދަދަބީ ބަސްލަ

ލުރަދްޔިތުޏް ޢާދްދިޏްޑިޔާގެ ދިދްލީ ސްޓޭޓްގެ ފުލުމުޏްޏަގް ދަދި ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. 6701ބާޓި ޝޮފީޏް )

( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ. ސަބަބަފީ 6701ބާޓި ޝޮފީޏް )  ރާފަލަގްމިތުގެ ދެޏްލެ ފުޏްލިޏުޏް ޏަފުރަތު ފު

ދިޏްޑިޔާގެ ދިދްލީ ސްޓޭޓްގެ ފުލުމުޏް ލަގުލަތިޏް މިޏގާފަދިދާ ދަޏްމެޏުޏްޏަގް ފުރަދްސާރަފޮގް ފޮގި މަދާލަޏްޒަރު 

މުޏް ބޭދަދަބީ ބަމުޏް ދެ ދަޏްމެޏް ލީމާދާދި ލުދާލަލާތް ފޮގްފަދިތާފަލަގްތެސް ދޭޏާގެ ލޮލަގް ފެޏުލުޏްފަލަގާދިކ ދެ ފުލު

( ގަދި 0555) ޙުސަދިޏް ރަޝީދު ދަޙުލަދު ޏަލަތެސް ( ގަދި މާލަފުރަދްތަދެތެ.6701ބާޓި ޝޮފީޏް )

ޙާދްސަ ޤަދަރެދް  ތިބާދާ ލީމަފު ތާމަފަ ދަދްފާ ގޮތުޏް ދޭޏާދާ ލެދުގަދި ތިބާގެ މިތުގަދިމާލަފުރަދްތާފަދިތާ ފަދަދިޏް 

ގަދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް  ގުރާފު  ދެތެ. ލިގޮތުޏް ދުފެދިދާޏެ

ފުލުމުޏްގެ  ބުޏުލުޏްދިޏްސަދްތަ ލީމުޏް   ރު ބެލުލަގް ފުރެތުޏު ލި ދިރާސާދިޏް ދަދްފާގޮތުޏްލިބިދާޏެ ލިޏްތަ

ތަރަގް މަޑިފޮގްކ ގަދި  ފަޏް ސާބިތުތާދިރު ޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު
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ދި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަޏަލަ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ދާދްލުޏްގެ ލޯބި ދަގު ދަރަޖަދިގަ

 ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެފަޏް މޯދުޏްތަފުޏް ސާބިތުތެދެތެ. 

 

 ދިރާސާގެ ޏަތީޖާ

މި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏް ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެފަޏް ލި ދިިތެ   

ފާމަގަފުރެތުޏު ފަޏްތަދްތަފަގްބަލާދިރުކ ޏް  ދިރާސާދިޏް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފުޏް ފާމަގަފުރެތުޏެތެ. ލިގޮތުޏް 

ދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏް ލަދްސަލަދަފާ ތާދިކ މުޏްޏަގޮޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު 

 މޯދުޏްތަފުޏް ފާމަގަފުރެތުޏެތެ.ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދިފަޏް  ޢާދްލު ލީމާދާދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ދަރަޖަދަފީ 

ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރަގް ބަލާދިރުކ ފުލުމުޏް  ރުކފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރާދި    

ދިތެމި ގް ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް ފާމަގަފުރެތޭދިރުކ ތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރު ތަރަގް ފުޑަ ފަލަދި

ގް ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަދް ބޭޏުޏްފުރަޏް ދެޏގޭފަލަ

ޏްތެސް ލި ދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދިތެމިި ފުލުމުޏްޏަފަގް ޏޭޏގޭފަދެ މަލަތަފާ  ގިޏަ ބަޔަފު ބުޏާދިރުކ

ތަގް ބަލާދިރުކ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާގޮމަލަދެމެޏްލެ   ގެ މޯދުޏްތަފުޏް ސާބިތުތެދެތެ.ދިރާސާ

 ޏު މޯދުޏްތަފުޏް ފާމަގަފުރެތެދެތެ. މޯދުދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ ތަރަގް މަރުފަގިފޮގް ފަޏް 

ސަބަބަފީ ގިޏަ ބަޔަފު ލިމެޏް ބުޏާދިރު ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި މަރުފަގިފޮގް ބަސް 

 ބޭޏުޏްފުރަލުޏްދާފަލެތެ. 

ފުލުމުޏްގެ  ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތާ މާލަތްތަދް ދަދްފުތަދިދޭ ލިޏްތަރަގް ބަލާދިރު ދިތެމި     

ޏް މޯދިފަދިތާދިރުކ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ފުލުމުޏްގެ ތެރޭގަދި ރިތެތި ބަސްލަގު މިފެމެދްޓުލަގް ލަސަދްފަތް ޏުފުރާތީފަ

ފަލަގް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފުޏް ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ ދެމާލަތަފަގް ތިސްޏާފަދި މާލަތާދި ގުޅޭގޮތަގް 

ފުލުމުޏް މާލަތާދި ގުޅޭގޮތަގް ދިތެމިބަސް ބޭޏުޏްފުރި ޏަލަތެސް  މިލިފަލުޏްތެސް ދޭމަތަޏީ ދިތެ ފާމަގަފުރެތުޏެތެ.

 ދިތެމި ބަމުގެ ބަސްލަގު މިފެމެދްޓުލަގް ލާބޮޑު ލަސަދްފަތްތަފެދް ފޮގްފަދިޏުތާ ފަލެތެ. 

ދަދުރެދް ދަދާފުރޭތޯ ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ލުމިދްލު       

ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި މޯދުލުގަދި  ލި ދިރާސާދިޏް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފަގް ބަލާދިރުކލިގޮތުޏް  ޏެތެ. ބެލު



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 56  
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ދިތެމި ފުލުމުޏް  ލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރާފަޏް މާލަތެގެޏް ގޮސްފަދިތާދިރުކ  ލުޢާލަލާތްފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު

ދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ޏުލިބޭޏެފަޏް ތަރަގް ދިތެމިބަމުޏް ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަ

ޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ސާފުފޮގް ފެޏްޏަޏް ދެބަދޮތެތެ. ދެމެޏްފަލަގްތާޏަލަ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލު

މުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފަޏް ފެޏްޏަޏްމުރި މެފިތަފުޏް ސާބިތުތެދެތެ. ލިގޮތުޏް ފުލުލިބިދާޏެ

  ގް ލި ދިރާސާދިޏް މޯދިފަދިތެދެތެ. ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ ފަލަ

ދިޏްޓަތިދުފޮގްގެޏް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފަގް ޏާދި ލީގެދިތުރުޏް ލާލޭގަދި ދިރިދުޅޭ ޢާދްލުޏް ރަދްޔިތުޏް     

ފަޏް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަފީ ތަރަގް މަޑިފޮގް  ދީމާލަތެގެޏް ދިޔަގަދިތާ ތާތަލުޏް  ބަލަދިލާދިރުކ 

ދެދީ ފުލުމުޏް މަރުފަގިފޮގް ދަލުރުފުރާގޮތަގް ބަސްލަގު މުރުލުޏްފަލަގާދިކ  ޏަލަތެސްކ މޯދުޏްތަފުޏް ފާމަގަފުރެތުޏެތެ.

ޢާލަލާތް ފުރާ ދަދި ބަދެދް ފަމަރު ދެ ލުލި ދިރާސާދިޏް ސާބިތުތެގެޏް ދެދެތެ.  ޏްތެސްދެދީ ފަލުދާ ގޮތެދް ޏޫޏްފަ

ފުލުމަފީ ތަރަގް ދަގު ދަރަޖަދިގެ ލީމެދްފަލަގާދިކ ރަދްޔިތުޏްޏަގް ދެދްތެސް ދިޚުތިރާލެދް ފުރުލެދް ޏެތް 

ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏަގް ދިޚުތިރާލުފޮގް   ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް މާލަތެގެޏް ގޮސްފަދިތާދިރުކ ގޮތަގްފަޏްތެސް 

ދެފޭފަޏްތެސް ޏަަލަ  ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެފަލަގް ގިޏަ ބަޔަފު ޢާދްލުޏްޏާދި ރަޏގަޅަގް ލުޢާލަލާތްފުރާ

މަލަދެމެޏްލެ ރީތިފޮގް ޔުޏީފޯރލް ދަޅަދިގެޏް މުޏްޏަ ލީމަފު މޯދުޏު މޯދުޏްތަފުޏް ސާބިތުތެދެތެ. 

ބި ފުލުމުޏްޏަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏްތާގޮތަގް ދިމުތިރާލާދެފު ރަދްޔިތުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާޏަލަ ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯ

   ސާބިތުތެދެތެ. މޯދުޏު މޯދުޏްތަފުޏް ލިބިދާޏެފަލަގްތެސް 

 

ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަގް މިފަމަދްޓަޏް ލަސަދްފަތްފުރާފަލަގާދިކ        

ދަޏްޏަދިރު ޏުތަތަ ފަލެދް މަދްލުފުރުލަގް ދެދީ ދެފި ފަޏްފަލާދި ގުޅިގެޏް ޢާދްލުޏް ލީމާ ފުލުމުޏްޏާދި ތާމަފަދަދްފަޏް 

ފުލުމުޏް ގާތު ދެދޭދިރު ދެލީމުޏްގެ ދަލަލުތަދް މުޏްޏަ ގޮތުޏް ފަލަގް ބަދެދް ފަރާތްތަފުޏް ދެފޭފަޏްތެސް ލި 

ދަދި ފުލުމުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތަފާދި ސުތާލުފުރާދިރު ޢާދްލުފޮގް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފުޏް ސާބިތުތެދެތެ. ދިރާސާދިޏް 

 ދެފޭދިރުކ ފަލަގް ގިޏަ ބަޔަފު ގަދިފަދި ދުޅެޏީ ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފުގެ ތެރެދިޏް ދެޏްލެ ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިތާމަފަދަދް

ދެދީ ފުލުުމުޏްޏަގް ބަދެދް  ގާދިކފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދެދްފަމަރު ބަދެދް މާލަތްތަފުގަދި ބަސްލަގު ބަދަލުތާ ފަލަ

ފުރަޏް ދެމާ ތަރަގް ޏޭޏގޭތީފަޏް ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަފުޏް ދްލުފަމަރު ދެބޭފުޅުޏްޏަގް ފަޏްތަދްތަދް މަ
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ލިސާލަފަގް ބެރިގޭޓް ފަދިރީ މުޏްޏަ ފޮޏްލެ ފުލުމެދް ގާތު ފާމަގަފުރެތުޏެތެ. ލިފަޏް ސާބިތުފޮގްދޭ ދެދް 

ތަރަގް ތަޏަފަގްދާޏްތެގެޏް ދިދުލުގެ މުދްދަދަފަގް ދެދޭދިރުކ ޏުތަތަ ދެމެޏްފަލަފު ދެދުޏަސް ދެފަލުގެ ރަދްދު ދެޏީ 

 މުތުރުފޮގް ފަލަގާދިކ ސަބަބަފަގްތަޏީ ދިތެމި ފުލުުމުޏް ތާމަފަދަދްފާގޮތުޏް މީތަޏީ ޢާދްލު ރަދްޔިތު ލީމާ ދެ ދަދްފާ

 ދެފޭފަޏް ސާބިތުތެދެތެ.ތާމަފަ ދެ ފުލުސް ލީމާގެ ބޮލުޏް ފަޓުތާ ޏުލެތިގެޏް ދުޅޭމެޏްފަލަގްތެސް ގިޏަ ބަޔަފު 

ދަދި ފުލުމުޏްގެ ދަޏީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފުރަޏް ޖެމޭފަލެތެ. ދެމެޏްފަލުޏް ލި ފަލުޏްތެސް މާލަތެގެޏް

 ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެފަލެތެ. 

 

 ލި ދިރާސާގެ މޯދުޏްތަދް ލިފަދަ ދެމެޏް ފޭސްތަފުގަދި ޖެޏެރަލަދިޒްފުރެތޭޏެ ލިޏްތަރު

ޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ލި ދިރާސާދަފީ ދިތެމި ފުލުމު    

ފުރެތުޏު ދިރާސާދެފެތެ. ލި ދިރާސާ ފުރެތިފަދިތަޏީ މަލަދެފަޏި ދިތެމި ފުލުމުޏް ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަދް 

ފަދަ ދިރާސާދެދް ލީގެ ފުރިޏް ބޭޏުޏްފުރާ ދުޞޫލުތަދް ދެޏެގަތުލުގެ ލަދްޗަގެތެ. ޏަލަތެސް ރާދްޖޭގަދި ލި

ފޮގްފަދިޏުތާތީ ލި ދިރާސާ ދަފީ ރާދްޖޭގަދި ލިމާތަޏަގް ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދަލާޒުފޮގްގެޏް ފުރެތުޏު ފުރަތަލަ 

 ދިރާސާފަލުޏް ލި ފަދަ ދެމެޏް ފޭސްތަފުގަދި ޖެޏެރަލަދިޒްފުރެތޭޏެ ލިޏްތަރު ފަޏޑަދަޅަޏް ދަތިތަފާ ފުރިލަތިތެދެތެ.

ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ދެމެޏްފަލުޏް  

ލި މޯދުޏްތަދް ފޮޏްލެތެސް ތަރަފަގް ޖެޏެރަލަދިޒްފުރެތިދާޏެފަލަގް ޤަބޫލުފުރެތެދެތެ. ސަބަބަފީ ލި ދިރާސާދިޏްތެސް 

ގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެފަލަގް ޤަބޫލުފުރާ ފަޏްތަދްތަފެދް ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏް

 މޯދިފަދިތާތީދެތެ.  

 

 ޏް: ޏިޏްލުބާބު 

ލި ބާބުގަދި ދަލިދަޅުތާލާފަދިތާޏީ ލި ދިރާސާދިޏް މޯދުޏު މޯދުޏްތަފުގެ ލަދްޗަގް ބިޏާފޮގް ޏިޏްލުލުގެ މުލާސާ ދަފާދި 

ތަފުގެ ލަދްޗަގް ބިޏާފޮގް ފުރަޏް ފެޏްޏަ ދެމެޏް ދިރާސާގެ ލި ދިރާސާގެ ތެރެދިޏް ފާމަގަފުރެތުޏު ފަޏްތަދްކ 

 ތާމަފަތަދް މުގަމަޅާފަދިތާ ރެފޮލަޏްޑޭޝަޏެފެތެ. 
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 ޏިޏްލުލުގެ މުލާސާ

ލަދްސަލަދަފާދި ގުޅިގެޏް   ފަލާދިކމުޏްޏަގޮތަފީ ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދިޢާދްލުފޮގް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު        

ފަޏް ލި ދާދަދިގެ ދަރަޖަ  ތެސްފުލުމުޏް ޢާދްލު ލީމާދާދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ދަރަޖަދަފީ ފުލުމުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު

ދެދީ ފުލުމުޏް މަރުފަގިފޮގް  ފަލާދިކފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަފީ ތަރަގް މަޑިފޮގް  ދަދި ދިރާސާދިޏް މޯދުޏެތެ. 

ލި ދިރާސާދިޏް  ޏްތެސްދާ ގޮތެދް ޏޫޏްފަދެދީ ފަލު ޏް ފާމަގަފުރެތުޏުދިރުކދަލުރުފުރާގޮތަގް ބަސްލަގު މުރުލުޏްފަ

ދަދި ބަދެދް ފަމަރު ދެ ލުޢާލަލާތް ފުރާ ފުލުމަފީ ތަރަގް ދަގު ދަރަޖަދިގެ ލީމެދްފަލަގާދިކ ރަދްޔިތުޏްޏަގް މޯދުޏެތެ. 

  ލި ދިރާސާދިޏް މޯދުޏެތެ.ދެދްތެސް ދިޚުތިރާލެދް ފުރުލެދް ޏެތް ގޮތަގްފަޏްތެސް 

 ދިޏް މޯދިފަދިތެދެތެ.ގް ދިރާސާތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ ލިޏްތަރު ތަރަގް ފުޑަ ފަލަފުލުމުޏް ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަ    

ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަދް ބޭޏުޏްފުރަޏް  ލިގޮތުޏް

ޏްތެސް ލި ތެމިި ފުލުމުޏްޏަފަގް ޏޭޏގޭފަދެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދި  ޏް މާލަތާދިރުކދެޏގޭފަ

ދިތެމި ފުލުމުޏް ތަގް ބަލާދިރުކ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާގޮމަލަދެމެޏްލެ   މޯދުޏެތެ.ދިރާސާދިޏް 

 ސަބަބަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏާދި  މަގަތާދިރުކފާޏް ޢާދްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ ތަރަގް މަރުފަގިފޮގް ފަ

  ފަޏްތެސް ލި ދިރާސާދިޏް މޯދުޏެތެ.ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި މަރުފަގިފޮގް ބަސް ބޭޏުޏްފުރަލުޏްދާ

ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުތަޏީ ފުލުމުޏްގެ ތެރޭގަދި  ލި ދިރާސާދިޏް ފާމަގަފުރެތުޏު ދަޏެދްފަލަފީ      

ދިތެމި ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ ގޮތުޏް ލެތެ. ލިރިތެތި ބަސްލަގު މިފެމެދްޓުލަގް ލަސަދްފަތް ޏުފުރާތީފަ

ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި މޯދުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ތިސްޏާފަދި މާލަތާދި ގުޅޭގޮތަގްފަޏް މޯދުޏެތެ. ދަދި  ދެމާލަތަފަގް

ލުމުޏް ދިތެމި ފު  ދިޏް ފާމަގަފުރެތުޏުދިރުކލި ދިރާސާލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރާފަޏް  ފަރާތުގެ ބަސްލަގު

ލި ދިތެމިބަމުޏް ލުޢާލަލާތްފުރުލުގަދި ލުޢާލަލާތްފުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ޏުލިބޭޏެފަޏް 

ފުލުމުޏް ޢާދްލުޏްޏަގް ދިޚުތިރާލުފޮގް ޢާދްލުޏްޏާދި ރަޏގަޅަގް   ދެމެޏްފަލުޏް ދިރާސާދިޏް މާލަތެގެޏް ދިޔަދެތެ.

ދިތެމި  ސާބިތުތިދެތެ. ދެމެޏްފަލުޏްޏް ލި ދިރާސާދިޏް ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެފަލުޢާލަލާތްފުރާޏަަލަ  ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި 

ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގާދި  ފެޏްޏާތީބަސްލަގާދި ބެމޭގޮތުޏް ލިފަދަ ދިތުރު މޯދުޏްތަދް މޯދޭޏެފަލަގް ފުލުމުޏްގެ 

  ބެމޭގޮތުޏް ދިތުރަގް ދިރާސާފުރުލަފީ ލުމިދްލު ފަލެފެތެ.  
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 ރެފޮލެޏްޑޭޝަޏް

ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު ބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުލަގް ލި ދިރާސާދަފީ    

ފުރެތުޏު ދިރާސާދެފެތެ. ލި ދިރާސާދަފީ ފުޑަ ދިރާސާދެދްފަލުޏް ލި ދިރާސާގަދި ބެލިފަދިތަޏީ މަލަދެފަޏި ދިތެމި 

ލިޏްތަރާދި ދިތެމި ބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަފަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް  ފުލުމުޏް ދިތެމިބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ

ދެޏގޭ ލިޏްތަރަގެތެ. ލިދީ ލިފަދަ ދިރާސާދަފަގް ބަލަދި ފުޑަ ލިޏްތަރެދް ފަލުޏް ލި ދިރާސާގެ ސަބަބުޏް ފުރަޏް 

ފުރުލުގަދި ދިތެމިބަމުގެ ފެޏްޏަ ދެމެޏް ދިރާސާތަދް މުރިފަޏް ފާމަގަފުރެތެދެތެ. ދެގޮތުޏް ދިތެމި ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް

ލަފުޒުތަދް ބޭޏުޏްފުރާ ގޮތްތެސް ދިރާސާފުރެތިދާޏެދެތެ. ލިގޮތުޏް ލުޢާލަލާތްފުރާދިރުކ ދިޏުޏްކ މުރުޏްކ ދޮތުޏް ކ ލި 

 ލަފުޒުތަދް ބޭޏުޏްފުރާގޮތަގް ބަލަދި ދިރާސާދެދް ފުރެތިދާޏެދެތެ.

ތެރިތާ ދިތެމި ފުލުމުޏް ދިތެމިބަމަގް ދަޚްލުލި ދިރާސާގެ ސަބަބުޏް ފުރަޏް ފެޏްޏަ ދަޏެދް ދިރާސާދަފީ       

ބަމުގެ ދާ ލަފުޒުތަދް ދިތެމި ފުލުމުޏް ބޭޏުޏްފުރަޏީ ފިމާ ލިޏްތަރަފަގްތޯތެސް ލިދީ ފުރެތިދާޏެ ލިޏްތަރެތެ. ދަދި ދިތެމި

ފަޏި ދިރާސާދެފެތެ. ދެމެޏް ޏަލަތެސް ލި ދިރާސާ ލާ ފުޅާތެގެޏް މިޏގަދިދާޏެތީ ދިރާސާ މަޏިފުރުލުގެ ގޮތުޏް މަލަދެ

ބަލާލެތިފަދި ލިތަޏީ ލުޢާލަލަތް ފުރުލުގަދި ދިތެމި ފުލުމުޏް ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފާދި މަލަތަފަގް ދިސްފަޏްދޭ 

 ލިޏްތަރަގެތެ. 

ލި ދިރާސާފުރުލުގަދި ދަތިތަފާދި ފުރިލަތިތިދެތެ. ލިގޮތުޏް ދިލާތި ދެޏްލެ ބޮޑު ދެދް ދަދްޗަފީ ދިތެމި      

ދިރާސާދެދް ފުރެތިފަދި ޏުތުލާދިކ ދިތެމި ލިފަދަ ތުޏް ދިތެމިރާދްޖޭގަދި ލިމާތަޏަގް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގާދި ބެމޭގޮ

ދެމެޏްފަލުޏް ލި ދިރާސާދަގް ޑާޓާ މޯދުލުގަދި ގޮޏްޖެމުޏްތަފާދި ޏުތުލެތެ.  މެދިފަދިދިރާސާތަދް ދެމެޏް ބަމުޏް ލިފަދަ 

ތުޏް ދިތެމިބަމުޏް ލިޔެފަދިތާ ލިޔުޏްތަދް ފުރިލަތިލާޏް ޖެމުޏެތެ. ސަބަބަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގާދި ބެމޭގޮ

ލަދުފަލެތެ. ޏަލަތެސް ދުޏިޔޭގެ ދެމެޏްގަލުތަފުގަދި ދެގަދުލުތަފުގެ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގާދި ބެމޭގޮތުޏް ލިޔެފަދިތާ 

ލިޔުޏްތަފުޏް ލިބުޏު ލަޢުލޫލާތުގެ ދަލީގަދި ލި ދިރާސާ ފުރިމަލަފޮގްފަދިތާޏެދެތެ. ދެމެޏްޏަލަތެސް ދުޏިޔޭގެ 

މެޏް ގަދުލުތަފުގަދިތެސް ލި ފަދަ ދިރާސާތަދް ލަދުފަޏް ފާމަގަފުރެތުޏެތެ. ލި ދިރާސާދާދި ދެޏްލެ ގާތްފުރާ ދެމެޏި

ދިރާސާދަފަގްތެސް ފެޏިފަދިތަޏީ ޏެދަލެޏްޑްގެ ފުލުމުޏްޏާދި ބެމޭގޮތުޏް ފޮގްފަދިތާ ދިރާސާދެފެތެ. ތީލާކ ލިފަދަ 
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ގު ބަދަލުފޮގް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިރާސާތަދް ދިތުރުފުރުލަފީ ދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ

 މޯދަދިދިޏުލަގް ފޮގަދިދެތޭޏެ ދިތުރު ލަގެދް ފަލަގް ޤަބޫލުފުރެތެދެތެ. 
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 ލިސްޓް ރިފަރެޏްސް

ދި ތާރީޚަގް ''. ލާލެ: ދިތެމިބަމާދިތެމިބަމުގެ ބަސްލަގު: ތަޤްތީލުދްލިސާޏުގެ ޝަރަމަ(. 0555ޙުސަދިޏް ރަޝީދު ދަޙުލަދު.)

 ޚިދުލަތްފުރާ ޤަދުލީ ލަރުފަޒު.

ދެޓިޓިދުޑްސް ޓްތާރޑްސް ޕޮލިސް ދިޏް ފެޏެޑާ. ދަ ސްޓަޑީ ދޮފް ޕާޝެޕްޝަޏް ދޮފް (. 6706މެޏްރީ.ޕީ.ދެޗް. ޝޯތް. )

ގަދި:   6703ސެޕްޓެލްޏަރ  00ޏެގީ:  ޔުޏިތަރސިޓީ ސްޓޫޑަޏްޓް ދިޏް ދަ ތެސްޓަޏް ފެޏެޑީޏިދަޏް ޔުޏިތަރސިޓީ.

 http://www.sascv.org/ijcjs/pdfs/henrychowicjs2012istissue.pdfޏް.

ّ. . ފެލްބްރިޖް: ފެލްބްރިޖް ޔުޏިތަރސިޓީލޭޏްގުދޭޖް ދެޏްޑް ލަދިޏްޑް(. 6772ޏޯލް ޗޮލްސްފީ. )

ّޏެގީއ   ޕޮލިސް ފޮލިދުޏިފޭޝަޏް ތަދިޑަސް ދިޓް ލެޓަރ.(. 0ޖޫޏް ކ 6774ޏެޝަޏަލް ފޮލިދުޏިފޭޝަޏް. ) 

 -it-does-why-communication-currents/police-https://www.natcom.org/communication

matter .ްޏ 

ّމިބަމުގެ ޑިގްރީ ފޯސް.ލާލެ: ފެފަލްޓީ ދޮފް ދާރޓްސް: ދިތެ ސިޏްޓެފްސް. ދަތްލަތީ ފަރުދާސް.(. 6773ރާލިޒު ޢަލީ. )

ޕޮލިސް ދޮފިސަރސް ދެޓިޓިދުޑްސް ބިމޭތިދަރ ދެޏްޑް ސްޕަރތަދިޒަރީ (. 0553ރޮބިޏް ޝެޕާޓް ދެޏްޖެލް .) 

ގަދިކ  66ލާރިޗު  6703. ޏެގީ: ދިޏްފުލޫދެޏްސަރސް:ދެޏްޑް ދެޏަލަދިޒިސް ދޮފް ޕްރޮބްލަލް ސޯލްތިޏްގ

http://cjonline.uc.edu/resources/criminal-justice-research/police-officers-؛ 

-analysis-an-influences-supervisory-and-behavior-attitudeshttp://dhuvas.mv/15256

of-problem-solving/ .ްّޏ

ފެރޮލީޏާ.ބޯސަޏް  ސެތަޏްތު ދެޑިޝަޏް. ޏޯތު ދޭޏް ދިޏްޓްރަފްޝަޏް ޓު ލެޏްގުދިޖު.(. 0554ރޮބަރޓް ރޮޑްލަޏް.)

 ބުފްސް.

 ޏެގީއ ޓު ތަޓް ދެސްޓެޏްޑް ޑޫ ދިޏްޑިދަޏް މޭޓް ދިޏްޑިދަޏް ޕޮލިސްވ.(. 6701ބާޓި ޝޮފީޏް .)

https://www.quora.com/To-what-extent-do-Indians-hate-Indian-Police .ްޏ 

ގަދިއ   6703ސެޕްޓެލްބަރ  6ޏެގީއ  ޕްބަލިފް ޕާޝެޕްޝަޏް.(. 6700ފްރަދިލް ދެޏްޑް ލިސް ފޮޏްޑަފްޓް ފޮލިޝަޏް . )

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK

EwjMxe29ur3WAhVGsI8KHQVqB5MQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ccc.

qld.gov.au%2Fresearch-and-publications%2Fpublications%2Fresearch%2Fpublic-

https://www.natcom.org/communication-currents/police-communication-why-does-it-matter
https://www.natcom.org/communication-currents/police-communication-why-does-it-matter
https://www.natcom.org/communication-currents/police-communication-why-does-it-matter
http://dhuvas.mv/15256
https://www.quora.com/To-what-extent-do-Indians-hate-Indian-Police
https://www.quora.com/To-what-extent-do-Indians-hate-Indian-Police
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perceptions%2Fpublic-perceptions-of-the-queensland-police-service-findings-from-the-

2010-public-attitudes-survey.pdf&usg=AFQjCNFNca355loo0YsbnK5Bhu18mDXTAw  

 ޏް.

ދިޏްޑިޔާ. ޏެގީ:    ޕާފޯލެޏްސް ދެޏްޑް ޕަބްލިފް ޕާސެޕްޝަޏް ދިޏް ރާޖަސްތާޏް. ޕޮލިސް(. 6774ދަބީޖީތު ބެޏާޖީ .) 

 ގަދިކ 64ލާރިޗް  6773

      https://www.povertyactionlab.org/evaluation/police-performance-and-public-

perception-rajasthan-india .ްޏ 

 (.ލާލެ: ދިތެމިބަމުގެ ދެފެޑެލީ.6706)ތިޏްތަޏަ ޗާޕް  ބަމުގެ މަލަދިގެ ދަތްލަތީ ފޮތް.(. 0550ޞާދިޤް. )هللا ޢަބްދު

މުޏްގެ ދަލަލުތަދް ފުގްތެރިފޮގް ލިރޭގެ ދެދްތުޏް ރޫޅާލުލާދެފު ދެލްޑީޕީ ރަތަގް! ފުލު(. 67ދޮފްޓޯބަރ ކ 6701ދަޒުލީ ދަލީ.)

 .ޏް http://dhuvas.mv/15256ޏެގީއ ޏޫސްބަޔާޏެދް ޏެރެފި. 

 /https://shabnameege.wordpress.com/category/linguisticsޏެގީ:  ބަމަފީ ފޮބާވ(.6700ދާލިޏަތު ސަޢާދާ. )

  ޏް.

 (.. ) ޕޮލަދިޓްޏަސް ޕްރިޏްސިޕަލްސްލެފްޗަރ ޏޯޓްސް(  71 -75 -6772ދަޒުލިފާ ދަޙުލަދު. ) 

 ޏެގީއފުލުމުޏްގެ ދަލަލުތަދް ލުޅިޏް ރަޏގަޅެދް ޏޫޏް.ޔުލްޏާ.(.4ޏޮތެލްބަރ ކ 6702ދިމްތިޝާލް ލުމަދްލަދު. )

https://sun.mv/81995 .ްޏ 

)ފަސްތަޏަ ދެޑިޝަޏް(.ފެލެފޯޏިދަރ:       ދޭޖް ދިޓްސް ސްޓްރަފްޗަރ ދެޏްޑް ޔޫޒްލޭޏްގު(. 6774ދެޑްތަރަޑް ފިޏެގަޏް. )

 ޔުޏިތަރސިޓީ ދޮފް ސަދަޏް ފެލެފޯޏިދަރ.

   6. ޏެގީއ ޕޮލިސް ޕާސެޕްޝަޏްސް ދޮފް ޕޮލިސް ދިޏް ސްރީލަޏްފާ(. 07ފެބުރުދަރީ ކ 6703ތިފްޓަރ ޗެރުބިލް. )

-https://www.slguardian.org/2017/02/public-perceptions-of-policeގަދިއ 6703ސެޕްޓެލްބަރ 

in-sri-lanka/   .ްޏ 

. މާރފޯޓް: މާރފޯޓް ދެޏް ދިޏްޓްރަޑަފްޝަޏް ޓް ލޭޏްގުދޭޖް .(1999) .ތިފްޓޯރިޔާ ފްރޮލްފިޏްކޑޭތިޑް ބްލެޔަރކޕީޓަރ ފޮލިޏްސް

 ދޮސްޓްރޭލިޔާ ޕްރަދިތެޓް ލިލިޓެޑް. 

https://www.povertyactionlab.org/evaluation/police-performance-and-public-perception-rajasthan-india
https://www.povertyactionlab.org/evaluation/police-performance-and-public-perception-rajasthan-india
https://www.povertyactionlab.org/evaluation/police-performance-and-public-perception-rajasthan-india
http://dhuvas.mv/15256%20ން
https://sun.mv/81995
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 ގަދިއ     6703ސެޕްޓެލްބަރު  6ޏެގީ:  ލްކ ދިޏްޑިޔާ ޓްގެދާ.ދަ ޔުޏިފޯރލް ބެޓްރިދަ(. 6774ތާލަރ ދާތިޏްޑް. )

betray.htm‐/govJunindiatogether.org/2004/p://htt  .ްޏ 

 ލަތްފުރާ ގަދުލީލަރުފަޒު.ލާލެ: ދިތެމިބަމާދި ތާރީޚަގް ޚިދު ފަމުބަސް.(.  0545ލަދުލޫޏް ޢަބުދުލް ޤަދްޔޫލް. ) 

. ލާލެ: ޏޮތެލްޓީ ޕްރިޏްޓާރސް ދެޏްޑް ޕަބްލިޝާރސް : ''ދިތެމިބަމުގެ ޤަތާޢިދު''0ފިޔަތަޅު(.0537ލުޙަދްލަދު ޖަލީލް.)

 ޕތޓ.ލޓޑ.

 ޏް. http://malasfayaz.info/?p=68ޏެގީއ ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަދް. (.00ދޮގަސްޓް ކ 6701ލުޙަދްލަދު ފަޔާޒު.) 

 ޏެގީއ ފުރިދީޭޓިޏްގ ސަސްޕެފްޓް ޕޮލިސް ދިޏްޓަތިދު.(. 0555ލުސީ ދަފެމާސްޓް.)

99.tb01381.x/full1816.19-http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559 .ްޏ 

 . 63-64،(4) 667،05ّ،ފަތްތޫރަ.؟(. ބަމަފީ ފޮޏް ދެދްޗެދްތ0553ޯޔުލްޏާ ލަދުލޫޏް. )

)މަތަރުތަޏަ ދެޑިޝަޏް(. ޏިތްޔޯފް: މޮޑަރދެޏްޑް ސްޓަފްޓަޏް. ފެލްބްރިޖް  ދަ ސްޓަޑީ ދޮފް ލޭޏްޖްދޭޖް(. 6707ޖޯޖު ޔޫލް. )

 ޔުޏތަރސިޓީ ޕްރެސް.

 (. 4ދަދަދު ކ 42ދިޏްޓަރޏަލް ޕޮލިސް ފޮލިދުޏިފޭޝަޏް. )ތޮލިދުލް  (.0512ޖޯޏް ޕީ.ފެޏްޏޭ. )

ދެޑިދުފޭޝަޏަލް ރިސަރޗް: ޕްލޭޏިޏްގކ ފޮޏްޑަފްޓިޏްގ.ދެޏްޑް ދިތެލުދޭޓިޏްގކ (.6771ޖޯޏް ޑަބްލިޔު ފްރެސްތެލް.)

 .ފުޔޫ.ދެސް.ދޭ. ފޯރިދަރ ދިޏްފުދޮޏްޓަޓިތް ދެޏްޑް ފުދޮލިޓަޓިތް ރިސަރޗް. ސެފަޏްޑް ދެޑިޝަޏް.

ޔުޏިތަރސިޓީ ދޮފް ދޯފްލޭޏްޑް.  ދަ ޖެޏެރަލް ދިޏްޑަފްޓިތް ދެޕްރޯ ފޯ ފުދަލިޓޭޓިތް ދެޕްރޯޗް.(. 6770ޑް.ދާރު.ތޯލަސް.)ޑެތި

 ޏް. http://www.fmhs.auckland.ac.nzގަދިކ  6703ލާރިޗު  66ޏިދުޒިލޭޏްޑް: ޏެގީކ 

ރިސަރޗް ޑިޒަދިޏިޏް ފޮލިޓޭޓިތް ފުދޮޏްޓިޓޭޓިތް ދެޏްޑް ލިފްސްޑް ލެތަޑްސް (.6770ތެލް.)ޖޯޏް. ޑަބްލިދު. ފުރެސް

 ޔު.ދެސް.ދޭ: ސޭޖް ޕަބްލިފޭޝަޏް ދިޏް ފޯޕަރޭޓެޑް.(.6ދެޕްރޯޗެސް )

 .ޏިދުޔޯފް: ދޮފްސްފޯޑް ޔުޏިތަރސިޓީ ޕްރެސް ޕްރެގްލެޓިފްސް.(.  6777ޖޯޖު ޔޫލް ) 

http://indiatogether.org/2004/jun/gov‐betray.htm
http://indiatogether.org/2004/jun/gov‐betray.htm
http://malasfayaz.info/?p=68
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.1999.tb01381.x/full
http://www.fmhs.auckland.ac.nz/
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c 
 

 5105ދިތެމި ބަމުގެ ޑިގްރީ ފޯސް 

 

 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު ލަޝްރޫޢު

 ޑަދިރެފްޓް ރިސާރޗް ޕްރޮޖެފްޓް

DHI 307 

 

 ދިޏްޓަތިދު ސުތާލު ފަރުދާސް

ފުލުމުޏް ދާޢްލުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަޤު މުޏްޏަ ގޮތަފީ ފޮބަދިތޯވ -

ގެޏް ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލި ގޮތަގް ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަގު މުޏްޏަ ޏަލަ ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަޤު ބަދަލުފޮގް -

ދެދީ ފީދްތެވ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ މެދްޔެތެވ

ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތް ފުރުލުގަދި ދިތެމި ބަމުގެ މަލަތަފާދި ދުޞޫލުތަގް މިފަމަދްޓަޏް ލަސަދްފަތް ފުރޭ  -

ޏުފުރާޏަލަ ޏުފުރާ ސަބަބު ބަޔާޏްފޮގްދެތިދާޏެތޯދެތެވ މެދްޔެތެވ

ޔިތަފާދި ސުތާލުފުރާދިރު ދާދްލުފޮގް ތާމަފަ ދަދްފަދި ދުޅެޏީ ދިތެމި ބަމުގެ ފުލުމުޏް ދާޢްލުޏް ރަދް -

 ދަރަޖަތަފުގެ ތެރެދިޏް ފޮޏް ދަރަޖަދެދްގަދިތޯވ ދެދީ ފީދްތެވ

ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަޤު ބަދަލުތަޏީ ތަފި މާލަތަފާދި ގުޅިގެޏްތޯވ ދެދީ ފީދްތެވ -

 



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 68  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 69  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 70  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 71  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 



ލު ރަދްޔިތުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެތޯ ބެލުޏްބަދަލުފޮގްގެޏް ޢާދް ގުދިތެމި ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ | 72  

 

 DHI307 ދަތްދަގު ތަޙުޤީޤު                                                                                                     (777743030ދަޙްލަދު ޏާފިޢު )

                                                             

 

 

 ފަރުދާސް ދިރާސާ

    ދަމަރުޏް ލަތި   ދުލުރު                -  ދުލުރު             - ދުލުރު:    ު       ދުލުރ   -ު ޢުލުުރ

 

 . ލާގެތެ ފާމަގަ          ގޮޅީގަދި ދިލާލުގަދިތާ ޖަތާބާދި ތިބާދަގް ފެޏްޏަ ދެޏްލެ ރަޏގަޅު
 

 ދާޢްލުފޮގް ފުލުމުޏް ލުޢާލަލާތްފޮގް ދުޅޭ ބަސްލަޤަފީ: -0

  ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދެތެ. -މ

  ގަދެތެ.ލާތް ދަރަޖަދި -ގ

  ދެޏްލެ ލާތް ދަރަޖަދިގަދެތެ. -ރ

 ފޮބަދިތޯވ ދަރަޖަދަފީލަދްސަލަދަފާދި ގުޅިގެޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރާދިރު ފުލުމުޏް ދާދްލު ލީމާ ދާދި ލުޢާލަލާތް ފުރާ  -6

  ދާދަދިގެ ދަރަޖަދިގަދެތެ. -މ

  ލާތް ދަރަޖަދިގަދެތެ. -ގ

  ދެޏްލެ ލާތް ދަރަޖަދިގަދެތެ. -ޏ

 ޏް ލުޢާލަލާތް ފުރާދިރު ދިތެމި ބަމުގެ ދަރަޖަތަފަގް ދިސްފަޏްދެޏީ ފިމާ ލިޏްތަރަފަގްތޯވފުލުމު -0

  ތަރަގް ބޮޑަގެތެ. -މ

   ތަރަގް ފުޑަފޮގެތެ. -ގ

  ދެދްތެސް ތަރަފަގް ދިސްފަލެދް ޏުދެދެތެ.  -ޏ

 ދްޔެތެވދިތެމި ފުލުމުޏްޏަގް ދިތެމިބަމުގެ މަލަތަފާދި ދެދްގޮތަގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏް ދެޏގޭމެ -4

  ދެޏގެދެތެ. -މ

   ޏޭގެދެތެ. -ގ

  މަލަތަދް ދެގެދެތެ. ޏަލަތެސް ދެ މަލަތަދް ބޭޏުޏްފޮގްގެޏް ތާމަފަ ލުޢާލަލާތް ފުރާފަގް ޏޭގެދެތެ.  -ޏ

 ފުލުމުޏް ދާދްލުޏާދި ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ: -1

  ތަރަގް މަރުފަގި ފޮގެތެ. -މ

   ލާތްފޮގެތެ. -ގ

  ތަރަގް ދާދަދިގެ ގޮތަފަގެތެ. -ޏ
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 ފުލުމުޏްގެ ބަސްލަޤު ބަދަލުތަޏީ: -2

  ޢާދްލު ރަދްޔިތުޏް ފުލުމުޏްޏާދި ލުޢާލަލާތް ފުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުޏްޏެތެ. -މ

   މާލަތާދި ގުޅިގެޏްޏެތެ. -ގ

  ފުލުމުޏްގެ ތެރޭގަދި ރިތެތި ބަސްލަޤު މިފެމެދްޓުލަގް ލަސަދްފަތް ޏުފުރާތީދެތެ.   -ޏ

 ފުލުމުޏް ޢާދްލުފޮގް ލުޢާލަލާތްފުރަޏީ: -3

  ދަޅުގަޏޑު ފިޔަދިގެޏްޏެތެ.  -މ

   ފަލޭ ފިޔަދިގެޏްޏެތެ. -ގ

  ދެމާލަތަގް ތިސްޏާފަދި މާލަތާދި ގުޅޭ ގޮތަގެތެ.    -ޏ

 ގިޏަ ފުލުމުޏް ތާމަފަ ދަދްފާދިރު ޢަލަލުތަދް މުޏްޏަޏީ: -4

  ތަރަގް ދަދަބުތެރިފަޏް ފުޑަ ގޮތަފަގެތެ.  -މ

   ރިތެތި ފޮގެތެ.  -ގ

  މާލަތާދި ގުޅޭ ގޮތަގެތެ.    ދެމާލަތަގް ތިސްޏާފަދި -ޏ

 ޢާދްލު ފަރުދުޏްގެ ލޯބި ލިބުލުގަދި ލުޢާލަލާތް ފުރާ ފަރާތުގެ ބަސްލަގު ލުމިދްލު ދަދުރެދް ދަދާފުރޭމެދްޔެތެވ -5

  ދަދާފުރެދެތެ. -މ

   ފޮޏްލެތެސް ތަރަފަގް ދަދާފުރެދެތެ.  ގ.

   ދެދްތެސް ގުޅުލެދް ޏެތެތެ. -ޏ

 

 

 

 

 ލުފޮގްގެޏް ޢާދްލުޏްގެ ލޯބި ފުލުމުޏްޏަގް ލިބިދާޏެ މެދްޔެތެވބަދަ ގުުފުލުމުޏްގެ ބަސްލަ -07

  ލިބިދާޏެދެތެ. -މ  

  ޏުލިބޭޏެދެތެ.  -ގ  

  ޏުލިބުލަގްތުރެ ލިބުޏް ގާތެތެ. -ޏ 
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