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އް ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ބަރު 2019/16 (ވިސް ކީ ޤާނޫނު ނަން ތަ ފޮ މި

ށް މުންނަ އް ޢާން ކެ ތަ ތު މާ ލޫ ޢު މު މަ ހިން ޅޭ މު ) އާ ގު ގެ ޤާނޫނު މު ކުރު ތެރި ކާ އް ރަ

ކީ މި ދަ ގެ މަޤުޞަ ތު . މި ފޮ ވެ ކެ ތެ ފޮ އި ވާ ލު އި ފަ ވި ކުރެ ޔާރު އް އި ތަ ކަ ޓަ ށް މަ ދިނު ށް ކޮ ފޯރު

. ވެ މެ ވަރު ދިނު ތް ށް ހި މަ ލޯ ކުރު ބް ލް އި، ވިސް ވަ ތެރި ކުރު ލުން މުން ހޭ ށް ޢާން ޤާނޫނަ

ށް އާ ށް ވަރަ އަ ޖެ އް ހިރާ ވެ ކީ ދި ގެ ޤާނޫނަ މު ކުރު ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ދާނެ ވި ކުރެ ލޯ ބް ލް އި، ވިސް މާ ކަ އި ބަ ކީ ކޮ މަ ކުރު ލޯ ބް ލް ކު ވިސް އެ މާ ށް ވު ކަ ޤާނޫނަ

އި ގަ މު ލޯ ކުރު ބް ލް އި، ވިސް މާ ކަ އި ބަ ކީ ކޮ ކަ ތަ ލު މަ ވޭ ޢަ ދެ އި، ނޭ ކާ ތަ ތް ފަރާ

ކުރާނެ ލު މަ މުން ޢަ ފު ހި ލު ދަ މުން ބަ ލޯ ކުރު ބް ލް އި، ވިސް ތާ ހޭ ގޮ ޖެ ކުރަން ލު މަ ޢަ

، އި މާ ކަ ތެރި ކާ އް ދޭ ރަ ބި ށް ޤާނޫނުން ލި ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް އި، ވިސް ކާ ތަ ތް ގޮ

އި ގަ ތު ފޮ ތު މި މާ ލޫ އު ޅޭ މަ ޓާ ގު ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ވިސް

. ވެ އެ ވާނެ އި ފަ މަނާ ހި

1

ފް ރަ ޢާ ތަ



އް ލެ މަ ވޭ ޢަ ދެ ފަދަ ނޭ ވާ އި ފަ ށް ކޮ ޔާން ށް ބަ މަ އް ކަ ލެ މަ ވޭ ޢަ ދެ އި ނޭ ގަ ޤާނޫނު މި

ތަ ވަ ކަން ނު ފި ށް ކުން ކޮ ތަ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ އް ނު އެ ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

 . ޅުން ހެ ށަ ށް ހު ތަ ހޭ ފަރާ ބެ މާ ، ކަ ތު މާ ލޫ ޢު ގެ މަ މު ކަ ފާނެ ށް ތަ ކޮ ވަ ކަން ނު ދާ މުން ކުރަ

2

؟1 ބާ ޮކ ކީ  މަ ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި



އް މެ ޒާ ކުރާނެ ނި ލޯ ބް ލް އި، ވިސް ޅަ ހަ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު ގެ މަ އް ލެ މަ ވޭ ޢަ ދެ ނޭ

. ވަރު ދިނުން ތް ށް ހި މަ ކުރު ލޯ ބް ލް އި، ވިސް ޅަ އަ ށަ ކަ އެ

، ށް ކޮ ޤު ޤީ ޙް އި ތަ ގަ އް ތެ ވާ ގޮ ގެން ށީ ކަ ތު އެ މާ ލޫ ޢު ބޭ މަ މުން ލި ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

. ޅުން ޅު އެ ވަ ޔަ ފި

. ދިނުން ށް ކޮ ކަން ފޯރު ތެރި ކާ އް އި ރަ ތާ ޔަ މާ ށް ޙި ކަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ވާ އި ފަ ށް ކޮ ޔާން އި ބަ ގަ ގެ ޤާނޫނު މު ކުރު ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

، ފެންނަ ށް ފު ، ދެ ވި ވަނި ދާރީ ބު ވާ ށް ޖަ ކަ ތަ ލު މަ ވޭ ޢަ ދެ ޅޭ ނޭ ހެ ށަ ތިން ހު ގެ މަ ތު ގޮ

ގެ ކު ތަ ތް ލަ ފަރާ އް މި އި އަ ކާ ތަ ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު އް ދަ ތެ ފަ ޤާ ތެރި ޘަ ތް ހަ ޒާ ނަ

. ވުން ގެންނެ ށަ އި އަ ގަ އި ބަ ކި

ށުން ގެ ދަ ގެ ޤާނޫނު މު ކުރު ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ވާ ގެން ށީ ކަ ގެ ބޭނުން އެ ކު ތަ ޤު އް ވާ ޙަ ގެން ބި ށް ލި ކަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ށް އަ މަ ހަ އް ފުރި ތަ މާ ވާ ޒިން އި ގަ އި، އެ ޤާނޫނު މާ ފު އި ހި ގަ އް ތެ ދާރު ގޮ މާ ޒިން

. ޅުން އެ ށް ބާރު މަ ކުރު ދާ އަ

ށް މަ ކަ ގެ ބޭނުން ގެ ޤާނޫނު މު ކުރު ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

: ވަނީ އި ފަ ށް ކޮ ޔާން ބަ

3

؟2 ބާ ޮކ ކީ  މަ ނު ބޭ ގެ  ނު ނޫ ޤާ ގެ  މު ރު ކު ރި ތެ ކާ އް ރަ އް  ތަ ތް ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި



އް އެ މާ ކުން އެ ޤާނޫނީ ޒިން ތަ ވާ ފަރާ އި ފަ ވި ކުރެ ލު ވާ އް ޙަ އެ މާ ޤާނޫނީ ޒިން

ކުރުން ދާނު އަ

ކު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ ކު ނު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް އެ ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

އް ކުރުން ލެ މަ ފު ޢަ ލާ ކާ ޚި ޤަ އް އިންސާނީ ޙަ

ކު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ ކު ނު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް އެ ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

އް ކުރުން މެ ކަ ފު ލާ ކާ ޚި ގެ ޤާނޫނަ މު ކަ ތު ޔަ އް މީ އިންސާނި ވާ ޤް އަ ލް އިނަ ބަ

ކު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ ކު ނު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް އެ ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

ގުން އް ހިން ލެ މަ ގެ ޢަ ކޮރަޕްޝަން

ކު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ ކު ނު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް އެ ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

ވާ ތި މަ އް ކުރި ލެ ކަ އް ށް ނުރަ މަ ކަ ތެރި ކާ އް މު ރަ ތަ ޢާން ވަ ށް ނު ތަ ޙަ އް ޢާންމު ޞި

އް ކުރުން މެ ދަ ކަ ފަ

ކު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ ކު ނު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް އެ ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

ކުރުން އް މެ ދަ ކަ ވާ ފަ ތި މަ އް ކުރި ލެ ކަ އް ށް ނުރަ ޓަ އް ވެ މާ ތި

ކުރުން މަ ބޭނުން ހަ ގެ ނަ މު ޤާ ގެ މަ ތު ލަ އު ދަ

ކު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ ކު ނު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް އެ ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

ފް ޖް އޮ ކެރި ތަ 'މިސް ވަ އް ކުރުން ނު ލެ މަ ގެ ޢަ މު ޅު އެ ށް ހުރަސް ފަ ލު އިންޞާ ދު ޢަ

އް ކުރުން ލެ މަ ' ގެ ޢަ ޖަސްޓިސް

ވުން ލު މާ ހު އި އި ގަ މު ކުރު ތަ ބޭނުން ވަ ކުރުން ނު ކާރު އް ބޭ ތެ ލަ ގެ ވަސީ ތު ލަ އު ދަ

ކު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ ކު ނު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

މެ ވާ ކޮން އި ފަ ށް ކޮ ޔާން އި ބަ ގަ އް ށް ޤާނޫނެ މަ ކަ އް ށެ ދާރީ ކު ތަ އި ވަ އީ ނު ޖިނާ

އް ކުރުން މެ ކަ

4

؟3 ބާ ޮކ ކީ  ކަ ތަ ތް ލަ ޙާ ނެ  ވޭ ރެ ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި



5

ކު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ ކު ނު ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް އެ ދާރާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

ފުން ހި ލު ދަ މުން ބަ ކުރު ލޯ ބް ލް ވިސް

ދަ ފަ ވާ އި ފަ ށް ކޮ ޔާން އި ބަ ގަ ގެ ޤާނޫނު މު ކުރު ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

އް މެ އްވެސް ކަ އި ކުރާ އެ ގަ ދު ތުން ޤަޞް ގެ ގޮ މު ވު އް ފޮރު ލެ މަ ވޭ ޢަ ދެ ނޭ



؟4 ބާ ޮކ ކީ  ތަ ތް ޮގ ނެ  ޅޭ ހެ ށަ ހު ތު  މާ ލޫ ޢު މަ ށް  މަ ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި

ން ޓީ އި ސި ޖުން ފެކްސް މެސެ ޮކށް ރި ވެ ދު ޯފނު ޯކލު މެ

ޮކށް ރި ވެ ދު ޓް މެ ޓަރނެ މްއެސްއިން އެ ލްއެސް އި މެ އީ

ކުން ލަ އި ޯއ ފަ ންޯއޑި ކު އަ ޕް ލި ޑިޯއ ކް ގެންވީ ވެ ހުރެ ޙާޟިރު

6



ން އީ ކޮ ށްވެސް އެ ކަ ތަ މެ ފަރާ ވާ ކޮން ގެން ބި ޤު ލި އް ގެ ޙަ މު ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

ޤު އް ގެ ޙަ މު ލޯ ކުރު ބް ލް ) ވިސް ށް ކޮ މަނު ށް (ނަން ހާ ތަ ކަން ނޭނގޭ ގޮ އް ތެ ފަރާ

. ވެ އެ ވެ ގެން ބި ލި

އް ފެ ޒަ އް ވަ މެ މު ގެ ކޮން ތު ލަ އު ދަ

އް ފެ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި އަ

ތު ޔަ އް ގެ ހައިސި މު ތު ގަ ބި ވާ ލި ޢު އި ދަ މާ ކުރު ވާ ޢު އި ދަ ގަ މު ލަ ނަ އް މި އަ

އް އްވެސް ޝަޚްޞެ ވާ، ޤާނޫނީ އެ އި ފަ ބި ލި

ތާ 2 ވި ކި އިން ވަ ފާ ޒީ ކު ވަ ފަ ޒަ އް ވަ ގެ މު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ތަ އަ ވަ ގެ ނު ތު ލަ އު ދަ

އް ތެ ތަ ފަރާ ވަ އް ނު ހެ މެ މީ ވާ ކޮން ހަރު ނު ) އަ އް (ދޭ

ވާ އި ފަ ށް ކޮ ތު ބިނާ މާ ލޫ ޢު ކީ، އެ މަ ތަ މާ ލޫ ޢު ޅާ މަ ހަ ށަ ށް ހު މަ ލޯ ކުރު ބް ލް . ވިސް ވެ ކެ އެ އާ

އި ގަ ގެ ތެރޭ ހު ވަ ހަރު ދު ) އަ އް ގެން 2 (ދޭ ވެ ގެން ގިނަ ށި ޚުން ފެ ހާދިސާ ހިނގާ ތާރީ

. ވެ އެ ހޭނެ ޖެ ށް ވާން ކަ ތަ މާ ލޫ ޢު ޅާ މަ ހަ ށަ އި ހު ކަ ޓަ ށް މަ ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

5

6

7

؟ ށް ކަ ޔަ ބަ ން  ޮކ ނީ  ވޭ ރެ ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި

؟ ތަ ނެ ދާ ވި ރެ ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި ށް  ތަ ޮގ ގޭ  ނ ނޭ ން  ކަ ކު ކާ

އް ތެ ދަ އް މު ކި  ވަ ށް  މަ ޅު ހެ ށަ ހު ތު  މާ ލޫ ޢު މަ ޅާ  ހަ ށަ ހު ށް  މަ ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި
؟ ތަ ވޭ އި ފަ ޅި އެ ޑަ ނ ކަ

7



، ށް ކޮ ށް ބިނާ ޗަ އް ގެ މަ ތު މާ ލޫ ޢު ހުރި މަ ކު އެނގި ތަ ގު ށް އެ ވަ ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ވޭ ދެ ހު ނޭ ފަ ށް މަ ށް ވިސްނު ކަ ތަ މަ ގެ ހަ ދީ އް ވާ ބު ގެން ށީ ކަ ށް އެ ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ށް މަ ކަ ދާ މުން ތަ ހިނގަ ވަ ށް، ނު މަ ކަ ފާނެ ތަ ހިނގާ ވަ ށް، ނު މަ ކަ ވާ އި ފަ އް ހިނގާ ލެ މަ ޢަ

ލޯ ބް ލް އް ވިސް މެ ކަ ށް އެ ކަ ތަ ފަރާ ، އެ މަ ޖެނަ އް ވި ކުރެ ލު ބޫ ށް ޤަ ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

. ވެ އެ ދާނެ ވި ކުރެ

8
ވާ އި ފަ ށް ޮކ ން ޔާ ބަ އި  ގަ ނު ނޫ ޤާ ގެ  މު ރު ކު ރި ތެ ކާ އް ރަ އް  ތަ ތް ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި

، ށް މަ ކަ ނެ ފާ ގާ ނ ހި ތަ  ވަ ނު  ، ށް މަ ކަ ވާ އި ފަ ގާ ނ ހި އް  ލެ މަ ޢަ ވޭ  ދެ ނޭ ދަ  ފަ
؟ އް ނެ ހި ކި ނީ  ރާ ކު ލު މަ ޢަ  ، މަ ނަ ޖެ އް ވި ރެ ކު ލު ބޫ ޤަ ށް  މަ ކަ ދާ ން މު ގަ ނ ހި ތަ  ވަ ނު

8



ވާ އި ފަ ށް ޮކ ން ޔާ ބަ އި  ގަ ނު ނޫ ޤާ ގެ  މު ރު ކު ރި ތެ ކާ އް ރަ އް  ތަ ތް ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި
، ށް މަ ކަ ނެ ފާ ގާ ނ ހި ތަ  ވަ ނު  ، ށް މަ ކަ ވާ އި ފަ ގާ ނ ހި އް  ލެ މަ ޢަ ވޭ  ދެ ނޭ ދަ  ފަ

ށް ޗަ އް މަ ގެ  އް ތެ ރާ ފަ އެ  ، އި ގަ ތު ލަ ޙާ ވޭ  ރެ ކު ލު ބޫ ޤަ ށް  މަ ކަ ދާ ން މު ގަ ނ ހި ތަ  ވަ ނު
ޤު އް ޙަ ގެ  މު ވު ރި ތެ ން މަ ޔަ ކި ނު ށް  ކަ ރަ މު އަ ރާ  ކު ން  ގެ ޅި ގު ކާ  މަ ކަ އެ

؟ ތަ ވޭ ން ގެ ބި ލި

9

ދަ ވާ ފަ އި ފަ ށް ކޮ ޔާން އި ބަ ގަ ގެ ޤާނޫނު މު ކުރު ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ތަ ވަ ށް، ނު މަ ކަ ފާނެ ތަ ހިނގާ ވަ ށް، ނު މަ ކަ ވާ އި ފަ އް ހިނގާ ލެ މަ ވޭ ޢަ ދެ ނޭ

ތުން ގެ ގޮ މު ވު ވެރިނު އި އި ބަ ގަ އް ލެ މަ ށް އެ ޢަ ކަ ހަ ވޭ މީ ކުރެ ލު ބޫ ށް ޤަ މަ ކަ ދާ މުން ހިނގަ

ޤު އް ގެ ޙަ މު ލު ށް ކޮ ށް ދޫ ކޮ އް ނު މެ ކަ ތަ އެ ވަ ވުން ނު ތެރި މަން ޔަ ކި ށް ނު މުރަ އަ

. ވެ އެ ވެ ގެން ބި ލި

9



ރާ ކު ން ޔާ ބަ އި  ގަ ނު ނޫ ޤާ ގެ  މު ރު ކު ރި ތެ ކާ އް ރަ އް  ތަ ތް ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި
ލި ށް ޮކ ދޫ ށް  ޮކ ނު އް  ތެ ރާ ފަ އެ  ، ން ތު ޮގ ގެ  މު ވު ނު ރި ވެ އި ބަ އި  ގަ އް ލެ މަ ޢަ ވޭ  ދެ ނޭ

ނީ ދަ މަ ދި  އަ އީ  ނާ ޖި ށް  ޗަ އް މަ ގެ  އް ހެ މީ އެ ށް  ޮކ ނާ ބި ށް  ޗަ އް މަ ގެ  އް މެ ކަ
؟ ތަ ނެ ދާ ވި ރެ ކު އް  ޢެ ވާ އު ދަ

1 0
ވޭ ދެ ދަ ނޭ ފަ ކުރާ ޔާން އި ބަ ގަ ގެ ޤާނޫނު މު ކުރު ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ށް ޗަ އް ގެ މަ އް މެ ލާ ކަ ށް ކޮ ށް ދޫ ކޮ ކު ނު ހަ ، މީ ތުން ގެ ގޮ މު ވު ވެރިނު އި އި ބަ ގަ އް ލެ މަ ޢަ

ތަ ވަ ށް ނު އް ކޮ އެ ވާ ޢު އީ ދަ ދަނީ، ޖިނާ ށް މަ ޗަ އް ގެ މަ އް ހެ އްވެސް މީ ށް އެ ކޮ ބިނާ

. ވެ އެ ވާނެ ގެން ނު އި ޅަ އް އަ ޅެ ވަ ޔަ ދާރީ ފި އި

10

. ވެ އެ ބޭނެ ލި ނު

ށް ކަ ތަ ރާ ފަ ޅާ  ހަ ށަ ހު ތު  މާ ލޫ ޢު މަ ގޭ  ނ އެ ން  ކަ ން ނޫ ޙަ  އް ން ޞަ ގެ ޅި އެ ޑަ ނ ކަ
ން ށު ދަ ނު  ނޫ ޤާ ގެ  މު ރު ކު ރި ތެ ކާ އް ރަ އް  ތަ ތް ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި

؟  ތަ ނެ ވޭ ދެ ބި ލި ން  ކަ ރި ތެ ކާ އް ރަ 1 1



ށް ކަ ތަ ގޮ ހެން އި އެ ގަ ގެ ޤާނޫނު މު ކުރު ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ވި ވާނީ އަންނަނި ޅަން ހަ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު ށް މަ މަ ލޯ ކުރު ބް ލް މަ ވިސް ވާނަ އިނު ފަ ށް ކޮ ޔާން ބަ

. ވެ ބުންނެ ތީ ތަރު

ވާ އި ފަ ށް ކޮ މް އި ށް ޤާ މަ ތު ގަ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު އި މަ ގަ ތު ވާ ފަރާ ދު އް ތު ރަ މާ ލޫ ޢު މަ

ށް ކަ ށް އެ ތަނަ ކޮ ވެރި ދު މް މެ ޒާ ތި ގެ އިން ތެރޭ އެ

ތުން ތަ އެ ފަރާ ވަ ތް ނު ފަރާ މެ އިސް ގެ އެން ތު ވާ ފަރާ ދު އް ތު ރަ މާ ލޫ ޢު މަ

ށް ކަ ތަ ވާ ފަރާ އި ފަ ޅާ އަ ށް ކަނޑަ މަ ތު ގަ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު މަ

ށް ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ވިސް

.1

.2

.3

ތު މާ ލޫ ޢު މަ ވާ  ން ނު ބޭ ށް  މަ ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި ން  ތު ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި
؟ ބާ ޮކ ކީ  ބަ ތީ ރު ތަ ހޭ  ޖެ ން ޅަ ހަ ށަ ހު 1 2
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، މުން ކުރު މަ ތު ހާ މާ ލޫ ޢު ށް މަ ތަ ގޮ އް ކާ އެ ތަ ވާ މިންގަނޑު އި ފަ ޅާ އަ އި ކަނޑަ ގަ ޤާނޫނު

، މަ ވާނަ އިނު ފަ މުން ގެންގޮސް ކުރަ ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު އި އެ މަ ގަ އް ތެ ވާ ގޮ ގެން ށީ ކަ އެ

ތަ ވަ އި ނު ލަ ތާ އް ކި ނަ ، ހެ މަ ފިނަ އި ޅަ ހަ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު ށް މަ ކަ ތަ ކި ފަރާ ތަ ވަ ވަ ނު

ތަ ވަ އި، ނު ވަ ޒު ފޯރު ފޫ ށް ނު ކަ ހަ ކިބަސް ދޭން ހުރި މީ ތަ ހެ ވަ އި، ނު ވަ ފޮރު

، ށް މަ ދާނެ ކަ ބި އް ލި މެ ލު އް ށް ގެ ކަ ތަ ހެން ފަރާ ތަ އެ ވަ ށް ނު ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ކަން ލު ބި ގެ ޤާ މު ޅު ޅު އެ ވަ ޔަ ށް ފި ކޮ ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު ށް މަ ތަ ތަ އެ ފަރާ ވަ ނު

، މަ ޖެނަ އް ވެ އް އޮ ބެ ބަ ގެންވާ ސަ ށީ ކަ ދަ އެ ފަ ވޭ ކުރެ ލު ބޫ ށް ޤަ މަ ވާ ކަ ގެންނު ބި ލި

ށް މަ ޅު ހެ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު ށް މަ މަ ލޯ ކުރު ބް ލް އި ވިސް ގަ ލު ދަ ގެ ބަ މު ޅު ހެ ށަ ބުން ހު ތީ ތަރު

. ވެ އެ ދާނެ ޅި ހެ ށަ އް ހު ތެ މާ ލޫ ޢު ށް އެ މަ ކަ ތަ ފަރާ ހެން ވާ އެ އި ފަ ޅާ އަ އި ކަނޑަ ގަ ޤާނޫނު

ބު ތީ ރު ތަ ގެ  މު ރު ކު މަ ހާ ތު  މާ ލޫ ޢު މަ ޅާ  ހަ ށަ ހު ށް  މަ ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި
؟ ބާ ޮކ ކީ  ކަ ތަ ތް ލަ ޙާ ނެ  ވޭ ރެ ކު ލު ދަ ބަ 1 3
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ވާ ގެން ށީ ކަ މުން އެ ޅު ހެ ށަ އް ހު ތެ މާ ލޫ ޢު ށް އެ މަ ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ވިސް

ކި ތަ ހެ ވަ މަ، ނު ވާނަ އިނު ފަ މުން ގެންގޮސް ކުރަ ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު އި އެ މަ ގަ އް ތެ ގޮ

ޒު ފޫ ށް ނު ކަ ހަ ކިބަސް ދޭން ހުރި މީ ތަ ހެ ވަ އި، ނު ވަ ތަ ފޮރު ވަ އި ނު ލަ ތާ އް ނަ

އް މެ ލު އް ށް ގެ ކަ ތަ ހެން ފަރާ ތަ އެ ވަ ށް ނު ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ތަ ވިސް ވަ އި، ނު ވަ ފޯރު

ގެ މު ޅު ޅު އެ ވަ ޔަ ށް ފި ކޮ ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު ށް މަ ތަ ތަ އެ ފަރާ ވަ ށް، ނު މަ ދާނެ ކަ ބި ލި

އް ބެ ބަ ގެންވާ ސަ ށީ ކަ ދަ އެ ވޭ ފަ ކުރެ ލު ބޫ ށް ޤަ މަ ވާ ކަ ގެންނު ބި ކަން ލި ލު ބި ޤާ

. ވެ އެ މަ ޖެނަ އް ވެ އޮ

ތު މާ ލޫ ޢު މަ ވާ  ން ނު ބޭ ށް  މަ ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި ން  ތު ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި
؟ ބާ ޮކ ކީ  ތަ ލަ ޙާ ވާ  ން ގެ ބި ލި ރު  ޔާ ތި ޚް އި ގެ  މު ރު ކު މަ ހާ ށް  ޮކ މު ން އާ 1 4
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އް ތެ މާ ލޫ ޢު ދާނެ މަ ވެ ކާ އް ށް ނުރަ ތަ މަ ލާ އުމީ ސަ އި ޤަ ގަ މު ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

މެ އި އެން ލަ ކާ ނު މަ ޅު ހެ ށަ ށް ހު ކަ އަ ދާރާ ވާ އި ތް ބަ ތު ނިސް މާ ލޫ ޢު ، މަ މަ ކުރާނަ މަ ހާ

. ވެ އެ ދާނެ ޅި ހެ ށަ ހު ށް ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް އިވެސް ވިސް ގަ ލާ ޙަ ރު މަ މަ ތަ ފުރަ

މުން ޅު ހެ ށަ އް ހު ތެ މާ ލޫ ޢު ށް އެ މަ ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ދި ވިސް އަ

، މަ ވާނަ އިނު ފަ މުން ގެންގޮސް ކުރަ ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު އި އެ މަ ގަ އް ތެ ވާ ގޮ ގެން ށީ ކަ އެ

ށް ކަ ހަ ކިބަސް ދޭން ހުރި މީ ތަ ހެ ވަ އި، ނު ވަ ތަ ފޮރު ވަ އި ނު ލަ ތާ އް ކި ނަ ތަ ހެ ވަ ނު

ށް ކަ ތަ ހެން ފަރާ ތަ އެ ވަ ށް ނު ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ތަ ވިސް ވަ އި، ނު ވަ ޒު ފޯރު ފޫ ނު

ޅު ވަ ޔަ ށް ފި ކޮ ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު ށް މަ ތަ ތަ އެ ފަރާ ވަ ށް، ނު މަ ދާނެ ކަ ބި އް ލި މެ ލު އް ގެ

އް ބެ ބަ ގެންވާ ސަ ށީ ކަ ދަ އެ ވޭ ފަ ކުރެ ލު ބޫ ށް ޤަ މަ ވާ ކަ ގެންނު ބި ކަން ލި ލު ބި ގެ ޤާ މު ޅު އެ

ވީ މުން މެނު ކުރު މަ ށް ހާ ކަ ތަ މު ފަރާ އް އާން ތެ މާ ލޫ ޢު ތަ އެ މަ ވަ މަ ނު ޖެނަ އް ވެ އޮ

އް މެ ލު އް ބޭ ގެ ށް ލި ތަ ޙަ އް ތަ ޢާންމު ޞި ވަ ށް ނު އަ ގެ ފުރާނަ އް އެ ތަ ބަ ވަ ގެ ނު އް ހެ މީ

ވާ ގެން ށީ ކަ ކުރާނެ އެ ލު ބޫ ށް ގަ މަ ވޭނެ ކަ ވެ ތްނު މަ ލާ ކުން ސަ ލަ ކަ އް ތަ ނުރަ ވަ ނު

އި ގަ ދޭ ޤާނޫނު ށް ކޮ ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ތަ ވިސް ވަ ގެން ނު ވެ އް އޮ ބެ ބަ ސަ

އް އާންމު ތެ މާ ލޫ ޢު އި އެ މަ ގަ ޢު ފާ ގެ ދި ތު ޙަ ލަ ކުރާ ޢާންމު މަޞް ޔާން ބަ

. ވެ އެ ދާނެ ވި ކުރެ

އި ގަ މު ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި އް  ތެ މާ ލޫ ޢު މަ  ، ނެ ދާ ވެ ކާ އް ރަ ނު ށް  ތަ މަ ލާ މީ ސަ އު ޤަ
؟ ބާ ޮކ ކީ  ތަ އަ ރާ ޖު އި ހޭ  ޖެ ން ރަ ކު ލު މަ ޢަ  ، މަ ނަ ރާ ކު މަ ހާ 1 5
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ތު ލަ ޔާރީ ޙާ އް ތީ ތަ މަ މަ ގެ ހަނގުރާ ކު ތަ ތީ ބާރު މަ ލާ އުމީ ސަ ގެ ޤަ ޖޭ އް ހިރާ ވެ ދި

ތު މާ ލޫ ޢު ދޭ މަ އި ގަ އަން

، އި ކާ ތަ ޅު ކު ތީ އު މަ މަ ކުރާ ހަނގުރާ ކުން ބޭނުން ތަ ތީ ބާރު މަ ލާ އުމީ ސަ ޤަ

އް ތެ މާ ލޫ ޢު މަ، އެ މަ ޖެނަ އް އް އެނގި ތެ މާ ލޫ ޢު އި، މިނޫންވެސް އެ މަ ކާ ތަ ތް ލަ ވަސީ

ދާނެ ވި ކުރެ ށް ބޭނުން މަ އް ދިނު މެ ލު އް ށް ގެ ކަ ތީ ބާރަ މަ ލާ ގެން ސަ ށް ކޮ ބޭނުން

ތު މާ ލޫ ޢު މަ

ވޭނެ ލެ ށް ބެ މަ ފާނެ ކަ ށް ކޮ ކާ އް ށް ނުރަ މަ ކަ ތެރި ކާ އް އި ރަ ތާ މަ ލާ ޢާންމު ސަ

. ތު މާ ލޫ ޢު މަ

ތަ ވަ ބުން ނު ބަ މުގެ ސަ ޅު ކުރަން އު ލޯ ބް ލް ތަ ވިސް ވަ ބުން ނު ބަ މުގެ ސަ ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

ށް މަ ފު ލު ހި ދަ ގެން ބަ ވި ލެ ށް ބެ މަ ކަ ފާނެ ށް ތަ ކޮ ވަ ށް ނު މަ ކަ ފި ށް އް ކޮ މެ ދަ ކަ ފަ އެ

ދޭ ށް ކޮ ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ށް ވިސް މަ ކަ ކަން ދު ކުރާ މެ ކާ ހަ އްވެސް މީ އެ

. ވެ އެ ބޭނެ ތް ލި ޔަ މާ ޤާނޫނުން ޙި

ރާ ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި ށް  މަ ކަ ތު  މާ ލޫ ޢު މަ ނެ  ދާ ވެ ކާ އް ރަ ނު ށް  ތަ މަ ލާ މީ ސަ އު ޤަ
؟ ބާ ޮކ ކީ  ކަ ތަ ތު މާ ލޫ ޢު މަ ވާ  އި ގަ ނު ނޫ ޤާ ގެ  މު ރު ކު ރި ތެ ކާ އް ރަ އް  ތަ ތް ރާ ފަ 1 6

ށް ކަ މަ ކަ ރާ ކު ން  ތު ޮގ ގެ  މު ފު ހި ލު ދަ ބަ ން  ބު ބަ ގެ ސަ މު ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި
؟ ތަ ނެ ބޭ ލި ތް  ޔަ މާ ޙި 1 7
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ން ރު ކު ކި އިން ވަ ފާ ޒީ ވަ

ކުރުން ހެރި ކަ ކުން އެ ތަ މާ ޒިން

ކުރުން ލު ދަ ވަތަ ސެކްޝަން ބަ މަންޓް ނު ޓް ޕާ ތަ ޑި ވަ ކުރާ ތަން ނު ދާ އަ ފާ ޒީ ވަ

ކުރުން ޓް މޯ ތަ ޑި ވަ ނު

ކުރުން ލު ދަ ތަ ބަ ވަ ކުރުން ނު ކުރުން، ގިނަ ދު ޑި މަ ތު ގަ ކަ އް މަސަ

ޓުން އް ހެ އި ބެ ގަ ޕްރޮބޭޝަން

، ދިނުން އް ނު ތެ ޔަ އްވެސް ޢިނާ ޅޭ އެ އާ ގު ފާ ޒީ ތުން ވަ ގެ ގޮ މު އް ދިނު ބެ ދަ އަ

ކުރުން މުން ލަސް އް ނިން ތެ ދު ގޮ މެ ކާ ތަ ޔަ ދަ ޢިނާ ފަ ތަ އެ ވަ ނު

ތަ ވަ ދިނުން ނު ތު ނު ގެ ފުރުޞަ މްރީނު ތަ ތަ ވަ އެރުން ނު ގެ ކުރި ފާ ޒީ ވަ

ކުރުން ހަނި

ކުރުން ށް އް ދަ ތަ ތް ޔަ ތަ ޢިނާ ވަ މު ނު ޤާ މަ

ދިނުން ޒާރު ތަ އިން ވަ ދިނުން ނު ތް ހަ ތުން ނަސޭ ގޮ ޅޭ އާ ގު ފާ ޒީ ވަ

ދިނުން ޒާރު އި، އިން މާ ކު އް ދެ ، ބިރު އި މާ ލުން ދިނު އް ގެ

ކަން ހެންވެސް ކަން ދަ އެ ފަ ގޭ އެ ދު ހިން މެ ކާ ހަ ކުރާ މީ ލޯ ބް ލް ވިސް

؟ އް ކެ ތަ އް ތަ ން ކަ ން  ޮކ ނީ  ލޭ ބެ ށް  މަ ކަ ން  ފު ހި ލު  ދަ ބަ 1 8
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ހޭ ބެ އާ ފާ ޒީ ކީ ވަ ޅަ ވަ ޔަ މަ، އެ ފި ވާނަ އި ފަ ޅާ އް އަ ޅެ ވަ ޔަ ތުން ފި ގެ ގޮ މު ފު ހި ލު ދަ ބަ

ހޭ ބެ އާ ފާ ޒީ އް ވަ އެ ލަ މަ އެ މައްސަ އްނަ އެ ލަ ވާ މައްސަ އި ގަ ޚްތިޞާޞް ގެ އި ޤާނޫނު

އް ތަ ލަ ހެން މައްސަ ހެނި ދި އެނޫން އެ . އަ ވެ އެ ދާނެ ޅި ހެ ށަ ށް ހު ލަ އުނަ ބި އި ޓްރަ

ށް ތަ ބުނު ފަރާ ލުން ލި އް ބުން ގެ ބަ މުގެ ސަ ފު ހި ލު ދަ ޤު ބަ އް ގެ ޙަ މު ޅު ހެ ށަ ށް ހު ތަ ޢަ ޝަރީ

ގެން 3 ވެ ގެން ގިނަ ށި ޚުން ފެ ދި އެ ހާދިސާ ހިނގާ ތާރީ . އަ ވެ އެ ވެ ގެން ބި ލި

ގެ އް ޅެ ވަ ޔަ ވާ ފި އި ފަ ޅާ ތުން އަ ގެ ގޮ މު ފު ހި ލު ދަ އި ބަ ގަ ގެ ތެރޭ ހު ވަ ހަރު ދު ) އަ އް (ތިނެ

. ވެ އެ ވާނެ ޅަން ހަ ށަ ށް ހު ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ތު ވިސް މާ ލޫ ޢު މަ

 

ޅު ވަ ޔަ ތުން ފި ގު ށް ވަ މަ ވު ޓު އް އް ހު މެ ތުން ކުރާ ކަ ގެ ގޮ މު ފު ހި ލު ދަ ، ބަ ތުން ގޮ އެ

ދާނެ ބި އް ލި މެ ލު އް ގެ ގެ ވަރު ވޭ ކުރެ ދަނު ޢާ ށް އި ތަ ބޭ ފަރާ ލުން ލި އް މަ ގެ ފިނަ އި ޅަ ނާ

ބުނަ ލުން ލި އް މަ، އެ ގެ ޖެނަ އް ވެ އް އޮ ބެ ބަ ގެންވާ ސަ ށީ ކަ ކުރާނެ އެ ލު ބޫ ށް ޤަ މަ ކަ

ށް ކަ ތަ ތް ކި ފަރާ ށް އެ މަ ކުރު ތަ ނު ވަ ށް ނު މަ އް ކުރު މެ ކި ކަ ވަ ތުން ގެ ގޮ މު ދިނު ނު

. ވެ އެ ވެ ގެން ބި ށް ލި ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ގެ ބާރު ވިސް މު ގު އެން

އް ޅެ ވަ ޔަ ފި ން  ތު ޮގ ގެ  މު ފު ހި ލު  ދަ ބަ ން  ބު ބަ ގެ ސަ މު ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި
؟  އް ނެ ހި ކި ނީ  ދާ ހަ މަ  ނަ ފި އި ޅަ އަ 1 9
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މަ ފިނަ އި ޅަ ޅު ނާ ވަ ޔަ ތުން ފި ގު ށް ވަ މަ ވު ޓު އް އް ހު މެ ތުން ކުރާ ކަ ގެ ގޮ މު ފު ހި ލު ދަ ބަ

ށް މަ ދާނެ ކަ ބި އް ލި މެ ލު އް ގެ ގެ ވަރު ވޭ ކުރެ ދަނު ޢާ ށް އި ތަ ބޭ ފަރާ ލުން ލި އް ގެ

ގެ މު ދިނު ބުނަ ނު ލުން ލި އް މަ، އެ ގެ ޖެނަ އް ވެ އް އޮ ބެ ބަ ގެންވާ ސަ ށީ ކަ ކުރާނެ އެ ލު ބޫ ޤަ

ގެ ބާރު މު ގު ށް އެން ކަ ތަ ތް ކި ފަރާ ށް އެ މަ ކުރު ތަ ނު ވަ ށް ނު މަ އް ކުރު މެ ކި ކަ ތުން ވަ ގޮ

. ވެ އެ ވެ ގެން ބި ށް ލި ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ވިސް

ބުނު ލުން ލި އް ޤު ގެ އް ގެ ޙަ މު ބު ލު ލި ދަ ގެ ބަ މު ލު އް ބޭ ގެ ބުން ލި ބަ މުގެ ސަ ފު ހި ލު ދަ ބަ

. ވެ އެ ވެ ގެން ބި ށް ލި ތަ ފަރާ

ޅު ވަ ޔަ ފި ން  ތު ގު ވަ ށް  މަ ވު ޓު އް ހު އް  މެ ކަ ރާ  ކު ން  ތު ޮގ ގެ  މު ފު ހި ލު ދަ ބަ
؟ އި ގަ އް ތެ ލަ ޙާ ން  ޮކ ނީ  ޅޭ އެ 2 0

؟ ތަ ނެ ދާ ދި ޯހ ލު  ދަ ބަ ގެ  މު ލު އް ގެ ބޭ  ލި ން  ބު ބަ ގެ ސަ މު ފު ހި ލު ދަ ބަ 2 1
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ން ބު ބަ މުގެ ސަ ޅު ލޯ ކުރަން އު ބް ލް ތަ ވިސް ވަ ބުން ނު ބަ މުގެ ސަ ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

ލު ދަ ގެން ބަ ވި ލެ ށް ބެ މަ ކަ ފާނެ ށް ތަ ކޮ ވަ ށް ނު މަ ކަ ފި ށް އް ކޮ މެ ދަ ކަ ފަ ތަ އެ ވަ ނު

ދިނުން ބި ތް ލި ޔަ މާ މުން ޙި ކަ ތުން ކުރާ ކަން ގެ ގޮ މު ފު ހި

ޤު އް ގެ ޙަ މު ބު ލު ލި ދަ ގެ ބަ މު ލު އް ބޭ ގެ ބުން ލި ބަ މުގެ ސަ ފު ލު ހި ދަ ބަ

ކަން ތެރި ކާ އް ކުން ރަ ތަ ޅު ވަ ޔަ ދާރީ ފި ، އި އި ކާ ތަ ވާ ޢު އީ ދަ ދި ޖިނާ ދަނީ އަ މަ

ޤު އް ގެ ޙަ މު ބު ލި

ކުރުން އްރު މާތު ސި ލޫ ޢު ގެ މަ އް ތެ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ލޯވަރ ބް ލް ށް ވިސް މަ ކަ ހޭނެ ޖެ ބެން ކަން ލި ތެރި ކާ އް ށް ރަ ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ތުން މަ ދު ތީ ޚި މަ ލާ ތަށް ސަ ފަރާ ، އެ މަ ޖެނަ އް ށް ފެނި ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ޕްރޮ

ދިނުން ށް ކޮ ކަން ފޯރު ތެރި ކާ އް އި ރަ ތާ މަ ލާ ސަ

ގައި މު ގު ލަ އިސްނެ އް މި ށް އަ ކަ ޤަ ޤީ ޙް ގެން ކުރާ ތަ ޅި މާ ގު ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

ދޭ ލުން ބާރު އް ކުން އެ ތަ ހެންވެސް ގޮ ތަ އެ ވަ ވާ ނު ވެރި އި ތަ ބަ ވަ ވާ، ނު ތެރި ހީ އެ

ޤު އް ގެ ޙަ މު ބު ކަން ލި ތެރި ކާ އް ށް ރަ ކަ ތަ މެ ފަރާ ކޮން

 

 

 

 

 

ން ށު ދަ ގެ  ނު ނޫ ޤާ ގެ  މު ރު ކު ރި ތެ ކާ އް ރަ އް  ތަ ތް ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި
ކީ މަ ކަ ރި ތެ ކާ އް ރަ އި  ކާ ތަ ޤު އް ޙަ ވޭ  ދެ ބި ލި ށް  ކަ ތަ ތް ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި

؟ ބާ ޮކ 2 2

19



ން ދަނީ މިންގަނޑު ލު މަ ދަ ގެ ބަ މު ލު އް ވާ ގެ އި ފަ ދި ތުން އެ ބުނު ފަރާ ލުން ލި އް 1. ގެ

ދިނުން ކަން ށް އިސް މަ ދިނު ބި ށް ލި ވަރަ ވާ މިން ތު ބި ސާ

 

ހެން ތް އެ ގޮ އް އާ އެ ތަ އެ ވަ ށް، ނު ތަ ތް ގޮ ގެ ކުރިން ކަން އޮ މު ބު ލުން ލި އް 2. ގެ

ށް މަ ކުރު ލު ދަ އް ބަ މެ ށް އެ ކަ ކަ ތަ އި އެ ގޮ ގަ ކު ތަ ތް ލަ ވޭނެ ޙާ ކުރެ ލު ދަ ށް ބަ ކަ ތަ ގޮ

ކަން ދިނުން އިސް

 

އި ގަ އް ށް އެ ހިނދެ ކަ މަ ލު އް ބުނު ގެ ، ލި މަ ތްނަ ވެން ނެ ކުރެ ލު ދަ ތު ބަ ލަ 3. ޙާ

ށް މަ ދިނު ބި އް ލި ލެ ދަ ލީ ބަ ށޭނަ މާ ކަ ށް އެ ކޮ ތް ޔަ ޢާ ށް ރި ކަ ތަ ގު ދީ އަ ޤްތިޞާ އި

ދިނުން ކަން އިސް

ކީ މަ ކަ ން ކަ ދި  އަ ބު  ތީ ރު ތަ ވީ  ން ލަ ބަ އި  ގަ މު ޅު އެ ޑަ ނ ކަ ލު  ދަ ބަ ގެ  މު ލު އް ގެ
؟ ބާ ޮކ 2 3
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: ތުން ގޮ ، މި ތު މާ ލޫ ޢު އި މަ ހަ މެ ތީ އެން ގެ ޒާ ތު ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް 1. ވިސް

އި ޢާންމު ނަން މާ މަ ނަ ހަ ގެ ފުރި ތު ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ޑްރެސް ޅޭ އެ އު ހާރު ދިރި ދި މި މީ އަ އި ގެ ދާ ތު ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

މުރު ގެ ޢު ތު ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ބަރު ޑު ނަން ދޭ ކާ އި ގަ ކަން އަން އް ތެ ޔި އް ހިރަ ވެ ގެ ދި ތު ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ތު މާ ލޫ ޢު ހޭ މަ ބެ އާ ލާ އި ގެ ޢާ ތު ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް 2. ވިސް

ތަ ވަ ތަ އޮފީސް، ނު ވަ ކުރާ ތަން، ނު ދާ ފާ އަ ޒީ ތް ވަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް 3. ވިސް

މު ޤާ ގެ މަ ތު ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ދި ވިސް ޗް އަ ބްރާން

، އި ކާ ތަ ބަރު އި ނަން ތާ ޅޭނެ ގޮ ތުން ގު ތީ ގޮ ލާ ތާ މުވާޞަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް 4. ވިސް

ޓް ދި މި ނޫންވެސް އިންޓަރނެ ޑްރެސް އަ ލް އެ އި ތަ މެ ވަ ޖް ނު ކް މެސެ ޓްރޯނި ކް ލެ އި

އް ތަ ތް ޅޭނެ ގޮ ކާ ގު ތަ ށް އެ ފަރާ ކޮ ވެރި ދު މެ

ކުރާ ލޯ ބް ލް ތުރުން، ވިސް ގެ އި ތު މާ ލޫ ޢު ވާ މަ އި ފަ ށް ކޮ ޔާން އި ބަ ގަ ކުރު 5. މި އަ

އް ތެ މާ ލޫ ޢު އްވެސް މަ ދަ އެ ވޭނެ ފަ ގަނެ ތުގެ ޝަޚްޞު ދެނެ ފަރާ

؟ އް ތެ މާ ލޫ ޢު މަ ން  ޮކ ނީ  ހެ ޖެ ން ރަ ކު ރު  އް ގެ ސި ކު ތަ ތް ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި 2 4
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ލޯވަރ ބް ލް ށް ވިސް މަ ކަ ހޭ ޖެ ދޭން ބި ކަން ލި ތެރި ކާ އް ށް ރަ ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ވިސް

ތީ މަ ލާ ތުގެ ސަ ލަ އު ށް ދަ ކަ ތަ މަ، އެ ފަރާ ޖެނަ އް ށް ފެނި ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ޕްރޮ

ދަ ފަ ތަ އެ ވަ ށް ނު މަ ދިނު ށް ކޮ ކަން ފޯރު ތެރި ކާ އް އި ރަ ތާ މަ ލާ ތުން ސަ މަ ދު ޚި

، އެ މަ ޖެނަ އް ދި ތުން އެ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ށް ވިސް މަ ދިނު ށް ކޮ ކަން ފޯރު ތެރި ކާ އް ރަ

ތީ މަ ލާ ތުގެ ސަ ލަ އު ށް ދަ މަ ކަން ދިނު ތެރި ކާ އް އި ރަ ތާ މަ ލާ ކަށް ސަ ތަ ގޮ ކި ށް ވަ ކަ ތަ ފަރާ

ށް ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ޔާރު ވިސް ތި ޚް ގެ އި މު ގު ށް އެން ތަ މަ ދު ޚި

. ވެ އެ ވެ ގެން ބި ލި

ވާ ގެން ށީ ކަ ވަނީ އެ އި ފަ ޅާ ތުން އަ ގެ ގޮ މު ފު ހި ލު ދަ މުން ބަ ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

ށް ބުނެ މަ ކަ ވާ އި ފަ ގާ އް ހިން ލެ މަ ގެ ޢަ މު ފު ހި ލު ދަ ކީ ބަ މަ ށް ދިނު ކޮ ތު ބި ކަން ސާ އް ޅެ ވަ ޔަ ފި

. ވެ ކެ އެ މާ ގެ ޒިން އް ތެ ވާ ފަރާ އި ފަ ޅި ހެ ށަ އް ހު އެ ލަ ށް މައްސަ ޅަ ކޮ ކާ ދެ ތަ އެ ފަރާ

ށް މަ ކަ ހޭ ޖެ ން ދޭ ބި ލި ން  ކަ ރި ތެ ކާ އް ރަ ށް  ތަ ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި
؟ އް ނެ ހި ކި ނީ  ދޭ ހެ މަ  ނަ ޖެ އް ނި ފެ ށް  ޓަ ނި ޔު ން  ޝަ ކް ޓެ ޮރ ޕް ރ  ވަ ޯލ ބް ލް ސް ވި 2 5

ނޭ މެ ހި އި  ގަ އް އެ ލަ ސަ އް މަ ރާ  ކު ޤު ޤީ ޙް ތަ ން  ބު ބަ ގެ ސަ މު ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި
؟ އް އެ މާ ން ޒި ގެ  އް ތެ ރާ ފަ ން  ޮކ ކީ  މަ ރު ކު ތު ބި ން ސާ ކަ ން ކަ 2 6

، ވާ ތެރި ހީ އި އެ ގަ މު ގު ލަ އިސްނެ އް މި ށް އަ ކަ ޤަ ޤީ ޙް ގެން ކުރާ ތަ ޅި މާ ގު ކުރު ލޯ ބް ލް ވިސް

ށްވެސް ކަ ތަ މެ ފަރާ ދޭ ކޮން ލުން ބާރު އް ކުން އެ ތަ ހެން ގޮ ތަ އެ ވަ ވާ، ނު ވެރި އި ތަ ބަ ވަ ނު

. ވެ އެ ބޭނެ ކަން ލި ތެރި ކާ އް ދޭ ރަ ބި ށް ލި ތަ ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ށުން ވިސް ގެ ދަ ބު މި ބާ

ން ކަ ރި ތެ ކާ އް ރަ ދޭ  ބި ލި ށް  ތަ ރާ ފަ ރާ  ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި ކު  އެ މާ ރު ކު ޯލ  ބް ލް ސް ވި
؟ ބާ ޮކ ކީ  ކަ ތަ ތް ރާ ފަ ން  ހެ އެ ނެ  ދޭ ބި ލި 2 7
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ހޭ ބެ މާ ލޯ ކުރު ބް ލް އި، ވިސް ތާ މާ ލޫ ޢު ހޭ މަ ބެ ކާ ތަ ޤު އް ދޭ ޙަ ބި ށް ލި ފުންނަ ޒަ އް ވަ މު

މުން ލޯ ކުރު ބް ލް އި، ވިސް ކާ ތަ ތު އަ ޖުރާ ގެ އި މު ލޯ ކުރު ބް ލް އި، ވިސް ތާ މާ ލޫ ޢު މަ

، އި، މިނޫންވެސް މާ ކަ ތެރި ކާ އް ދޭ ރަ ބި ކުން ލި ތަ ލު މަ ގެ ޢަ މު ފު ހި ލު ދަ ބަ

، ދި ، އަ އި ކާ ތަ ޤު އް ދޭ ޙަ ބި ށް ލި ފުންނަ ޒަ އް ވަ ތުން މު ގޮ ޅޭ މާ ގު ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

ގެ އް ތެ ތު އެ ފަރާ މާ ލޫ ޢު އި މަ ހަ މެ ޅޭ އެން ގު ށް މި ޤާނޫނާ ކޮ ލަ މް ޖު

ދިނުން ށް ކޮ ށް ފޯރު ފުންނަ ޒަ އް ވަ މު

ދާނެ ވި ލެ ށް ބެ މަ ކަ އް މެ ވާ ކަ އި ފަ ށް ތުން ކޮ ގެ ގޮ މު ފު ހި ލު ދަ މުން ބަ ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

ބޭ މުން ލި ކަ ، އެ އި މާ ލު ފު ތު އު މާ ލޫ ޢު ގެން މަ ޅި ކާ ގު މަ އިން ކަ ، އެ އި މާ ކަ ކަން

ގެ އް ތެ ތު އެ ފަރާ މާ ލޫ ޢު ޅޭ މަ ޤާ ގު އް ގެ ޙަ މު ދު ލު ހޯ ދަ ގެ ބަ މު ލު އް ގެ

ކުން ތަ ތް ލަ ފަރާ އް މި އި އަ ކުންނާ ތަ ތް ގެ ފަރާ ތު ލަ އު ށް ދަ ފުންނަ ޒަ އް ވަ މު

ދިނުން ށް ކޮ ފޯރު

ތު މާ ލޫ ޢު ގެ މަ ކު ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ށް، ވިސް ކޮ ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު ޅާ މަ ހަ ށަ ހު

އި ގަ ކަން ޤާނޫނު ތެރި ކާ އް އި ރަ ތާ މަ ލާ ކަށް ސަ ތަ ތް ށް، އެ ފަރާ ކޮ އްރު ސި

މުގެ ފު ހި ލު ދަ މުން ބަ ލޯ ކުރު ބް ލް ދީ، ވިސް ށް ކޮ ތިން ފޯރު މަ ގެ ތު ވާ ގޮ އި ފަ ށް ކޮ ޔާން ބަ

ޅު ވަ ޔަ ތިން ފި މަ ގެ ތު ވާ ގޮ އި ފަ ށް ކޮ ޔާން އި ބަ ގަ ށް ޤާނޫނު ކޮ ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު މަ

ޅުން އެ

 

 

؟ ބާ ޮކ ކީ  ކަ ތަ މާ ން ޒި ގެ  ކު ތަ ތް ރާ ފަ ނަ  ން ގަ އި ލަ ބަ ތު  މާ ލޫ ޢު މަ 2 8
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ލޯވަރ ބް ލް ތުން، ވިސް ގޮ ޅޭ މާ ގު ކުރު ލު މަ ތިން ޢަ މަ ގެ ތު ވާ ގޮ ތް ގޮ އް ޤާނޫނާ އެ

ކުން ތަ ގަންނަ ފަރާ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު ށް މަ މަ ކަ ތެރި ހީ ގެ އެ ޓު ޓެކްޝަން ޔުނި ޕްރޮ

މާ ކުރު ލު މަ ތިން ޢަ މަ ގެ ތު ވާ ގޮ ތް ގޮ އް ތަ މި ޤާނޫނާ އެ ވަ މަ، ނު ޖެނަ އް ދި އެ

ތު މާ ލޫ ޢު ތިން މަ ގެ މަ މު ގު ލަ އިސްނެ އް މި ގެ އަ ޓު ތުން އެ ޔުނި ގޮ ޅޭ ގު

ހޭ ޖެ ކުރަން ދާ ތިން އަ މަ ގެ ތު ވާ ގޮ އި ގަ ށް ޤާނޫނު ކަ ތަ ގަންނަ ފަރާ އި ލަ ބަ

ށް މަ ހޭ ކަ ޖެ ދޭން ށް ކޮ ކަން ފޯރު ތެރި ހީ އި އެ ތާ މާ ލޫ ޢު ޅޭ މަ ގު ކާ ތަ މާ ޒިން

ކަން ތެރި ހީ އި އެ ތާ މާ ލޫ ޢު ށް މަ ކަ ތަ ޓުން އެ ފަރާ މަ، އެ ޔުނި ޖެނަ އް ފެނި

؛ ދިނުން ށް ކޮ ފޯރު

ގަންނަ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު އި މަ ގަ އް ތެ މާ ލޫ ޢު ޅޭ މަ ކާ ގު ބަރަ ގެ މެން ހު ލީ ޖި ގެ މަ ތުން ޔި އް ރަ

. ވެ އެ ދާރާ ގެ އި ހު ލީ ޖި ގެ މަ ތުން ޔި އް ކީ ރަ ތަ މަ ފަރާ ތަ ފުރަ

، އި ކާ ތަ ޓު ޓް ކޯ ޓްރޭ އި މެޖިސް ހަ މެ ތުން އެން ގޮ ، މި އި ގަ އް ތެ މާ ލޫ ޢު ޅޭ މަ ކާ ގު ޓަ ކި ކޯ ވަ

، ށް ތަ މެނޭ ގޮ އް ހި ތަ ލް އުނަ ބި އި އި، ޓްރަ ކާ ތަ ޓު ފީ ކޯ އުނާ ތި އި، އިސް ކާ ތަ ޓު ކޯ ށު ދަ

ތަ ވަ އި ނު ގަ އް ޓެ ކީ އެ ކޯ ތަ މަ ފަރާ ތަ ގަންނަ ފުރަ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު މަ

. ވެ ހެ ފީ ދާރީ އޮ ވާ އި އި ފަ ށް ކޮ މު އި އި ޤާ ގަ އް ލެ އުނަ ބި އި ޓްރަ

ނަ ން ގަ އި ލަ ބަ ތު  މާ ލޫ ޢު މަ ޅޭ  ގު ކާ  ރަ ބަ ން މެ ގެ  ހު ލީ ޖި މަ ގެ  ން ތު ޔި އް ރަ
؟ ބާ ޮކ ކީ  ތަ ރާ ފަ މަ  ތަ ރަ ފު

؟ ބާ ޮކ ކީ  ތަ ރާ ފަ މަ  ތަ ރަ ފު ނަ  ން ގަ އި ލަ ބަ ތު  މާ ލޫ ޢު މަ ޅޭ  ގު އި  ކާ ތަ ޓް ޯކ

2 9

3 0
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ކި ތަ ވަ ވަ އް ނު މެ ޒާ ތި ގެ އިން ތެރޭ ށް އެ މަ ކުރު ޤު ޤީ ޙް މުން ތަ ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

ޓެކްޝަން ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ތަ ވިސް ވަ ށް، ނު ކަ ތަ ތް ވާ ފަރާ އި ފަ ޅާ އަ އް ކަނޑަ ތެ ފަރާ

( އް ގެން 3 (ތިނެ ވެ ތާ ގިނަ ކުރާ ލު ވާ ތަ ޙަ ވަ ތާ ނު ޅާ ހަ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު ށް މަ ޓަ ޔުނި

: އި ގަ ގެ ތެރޭ ހު ވަ ދު

ޚްތިޞާޞް ގެ އި މު ކުރު ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު ށް މަ ކަ ތަ އެ ފަރާ

، ހު ފަ ށް މަ ގު ކަން އެން ށް އެ ތަ ޅާ ފަރާ ހަ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު ، މަ މަ ވާނަ ގެންނު ބި ލި

ށް ކަ ތަ ވާ ފަރާ ގެން ބި ޚްތިޞާޞް ލި ގެ އި މު ކުރު ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު އެ މަ

ތު މާ ލޫ ޢު ށް މަ ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ތަ ވިސް ވަ ނު

. ވެ އެ ވާނެ ކުރަން ލު ވާ ޙަ

 

، މަ ވާނަ ގެން ބި ޚްތިޞާޞް ލި ގެ އި މު ކުރު ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު ށް މަ ކަ ތަ އެ ފަރާ

ކަން ށް އެ ތަ ކުރާ ފަރާ މަ ތު ހާ މާ ލޫ ޢު ށް މަ ކޮ ޓްރީ ތު ރަޖިސް މާ ލޫ ޢު މަ

 . ވެ އެ ވާނެ ގަން އަން

 

ދޭ ބި ކަން ލި ތެރި ކާ އް ށުން ރަ ގެ ދަ ކީ މި ޤާނޫނު ތަ މާ ލޫ ޢު އެ މަ

ތު މާ ލޫ ޢު ، މަ ކު އެ ބާ ބަ ބޭ ސަ ލި ކަން ނު ތެރި ކާ އް މަ، ރަ ވާނަ ށް ނު ކަ ތަ މާ ލޫ ޢު މަ

އި ވެސް ގަ ތު ލަ . މި ޙާ ވެ އެ ވާނެ ގަން ކަން އަން ށް އެ ތަ ޅާ ފަރާ ހަ ށަ ހު

ގެ ތު ޅާ ފަރާ ހަ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު ތުން މަ ގަންނަ ފަރާ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު މަ

 . ވެ އެ ވާނެ ގެންނު ށް ކޮ ކާ ޙިއްޞާ ތަ ހެން ފަރާ ތު އެ މާ ލޫ ޢު ހޭ މަ ޖެ ކުރަން އްރު ސި

.1

.2

.3

؟ އް ނެ ހި ކި ނީ  ދާ ން ގެ ށް  އަ ރި ކު ޤު  ޤީ ޙް ތަ ން  މު ރު ކު ޯލ ބް ލް ސް ވި 3 1
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ން ކު އި ޤާނޫނަ ގަ މު ކުރު ޤު ޤީ ޙް އް ތަ އެ ލަ ޅާ މައްސަ ހަ ށަ ށުން ހު ގެ ދަ ޤާނޫނު

ށް މަ ކަ ތެރި ހީ ގެ އެ އް އެ އައްސަސާ މެ މު ވާ ކޮން އި ފަ ދީ ބި ގެ ބާރު ލި މު ކުރު ޤު ޤީ ޙް ތަ

. ވެ އެ ވެ ގެން ބި ށް ލި ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ޔާރު ވިސް ތި ޚް ގެ އި މު ދު އެ

މު ތަ ޢާން ވަ ގެ ނު އް ތެ ލަ ފަރާ އް މި ށް އަ މަ ގެ ބޭނު މު ކުރު ޤު ޤީ ޙް ، ތަ ދި އަ

ށް ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ކަންވެސް ވިސް ތެރި ހީ ގެ އެ ދުން ފަރު

ތު މާ ލޫ ޢު ، މަ އިރު ދޭ ށް އެ މަ ކަ ތެރި ހީ ދަ އެ ފަ ، މި މަވެސް ހެންނަ . އެ ވެ އެ ދާނެ ދި ހޯ

ދި ، އަ ވާނެ މަނު އް ހާ ތެ މާ ލޫ ޢު އްވެސް މަ ހޭ އެ ޖެ ކުރަން އްރު ތުގެ ސި ޅާ ފަރާ ހަ ށަ ހު

މް ޒާ ތި ބޭނެ އިން ލި ށް ނު ތަ ޅާ ފަރާ ހަ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު އް މަ މެ ލު އް މިނޫންވެސް ގެ

ހެން ހެނި ގެ އެ ތު ލަ އު އި ދަ ޓާ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ކީ ވިސް މަ ޖެއްސު މަ ހަ

. ވެ ކެ މެ ކަ މު ޒި ށް ލާ ޗަ އް ގެ މަ ކު ތަ ދާރާ އި އި ކާ ތަ އައްސަސާ މު

ގެ ކުން ޤާނޫނު ތަ ތް ގަންނަ ފަރާ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު ވާ މަ އި ފަ ޅާ އަ އި ކަނޑަ ގަ ޤާނޫނު

ށުން ގެ ދަ ދި، ޤާނޫނު . އަ ވެ އެ ވާނެ ޤު ކުރަން ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު ޅާ މަ ހަ ށަ ށުން ހު ދަ

ވޭ ދެ ވާ ނޭ އި ފަ ށް ކޮ ޔާން އި ބަ ގަ ތު މާ ލޫ ޢު އި މަ ގަ މު ކުރު ޤު ޤީ ޙް ތު ތަ މާ ލޫ ޢު ޅާ މަ ހަ ށަ ހު

، އެ އި ޅަ އަ ށް ކަނޑަ ކަ ހަ ވަ މެ އަ އެން ކަން ވީ ތަ ނޫން ވަ ކަން ނު އް ހިނގާ ލެ މަ ޢަ

ތަ ވަ ށް ނު މަ އް ކުރު މެ ކި ކަ ، ވަ އި ކަ ޓަ ށް މަ ކުރު ޑަ ވޭ އަސަރު ކު ދެ ގެ ނޭ އް މެ ކަ

ށް ކަ ތަ ތް ގަންނަ ފަރާ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު ގެ ބާރު މަ މު ގު ށް އެން މަ ކުރު ނު

. ވެ އެ ވެ ގެން ބި ލި

ގެން (21 ވެ ގެން ގިނަ ށި ހުން ފެ ވަ ކުރާ ދު ޓްރީ އް ރަޖިސް ތެ މާ ލޫ ޢު ޅާ މަ ހަ ށަ ހު

، ދި . އަ ވެ އެ ވާނެ މަން ށް ނިން ކޮ ޤު ޤީ ޙް ލަ ތަ އި މައްސަ ގަ ގެ ތެރޭ ހު ވަ ) ދު ކާވީސް އެ

ތު މާ ލޫ ޢު ށް މަ މަ ކަ ތް ވެން ނެ ކުރެ މަ ހަ ޤު ފުރި ޤީ ޙް އި ތަ ގަ ގެ ތެރޭ ތު ދަ އް މި މު

ގެން 48 ވެ ގެ ގިނަ މު ވު މަ ތު ހަ ދަ އް މަ، މި މު ޖެނަ އް ށް ފެނި ތަ ގަންނަ ފަރާ އި ލަ ބަ

ށް ތުރަ ށް އި މަ ކުރު މަ ހަ ޤު ފުރި ޤީ ޙް ، ތަ އިރު ކުރިން ޑި ) ގަ އް ށެ އަ (ސާޅީސް

އް ތެ ދަ އް ތުރު މު ގުނޫން އި ވުރެ ދި ށް ހަ ވަ ) ދު ވާނެ 30 (ތިރީސް ބޭނުން

. ވެ އެ ވާނެ ގަން ށް އަން ތަ ޅާ ފަރާ ހަ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު ކަން މަ ، އެ އި ޅަ އަ ކަނޑަ
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ކާ ތަ މާ ލޫ ޢު ޅާ މަ ހަ ށަ ، ހު ތުރުން ގެ އި ތު މާ ލޫ ޢު ވޭ މަ ކުރެ އްރު ށުން ސި ގެ ދަ ޤާނޫނު

ތަ ވަ ގެ ނު މު ލު ތާ އް ކި ނަ ، ހެ އި ވަ ފޯރު ށް ބާރު ޤަ ޤީ ޙް ގާ ތަ ގެން ހިން ޅި ގު

ވާ ގެން ށީ ކަ ށް އެ މަ ކަ ފާނެ ގަ އް ހިން ލެ މަ ގެ ޢަ މު ކު އް ދެ ށް ބިރު ކަ އަ ވެރި ކި ހެ

، މަ ވޭނަ ކުރެ ލު ބޫ ށް ޤަ ތަ ގަންނަ ފަރާ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު ތިން މަ ގެ މަ ކު ތަ މަ ހަ

. ވެ އެ ޅަ އް ނާ ހެ ށް ޤާނޫނު ހުރަ މަ ގު އް ހިން ޤެ ޤީ ޙް އްރު ތަ ސި

ށް، ކަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ކީ ވިސް ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ވިސް

ދޭ ބި ށުން ލި 'ގެ ދަ ގެ ޤާނޫނު މު ކުރު ތެރި ކާ އް އް ރަ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް 'ވިސް

ކުން ދޭ ތަ ތް ކުރާ ފަރާ ލޯ ބް ލް ށް، ވިސް ކޮ ތް ކަ އް ށް މަސަ މަ ދިނު އި ދަ ކަން ހޯ ތެރި ކާ އް ރަ

ދޭ ށް ކޮ ތު ފޯރު މާ ލޫ އު ށް އެ މަ ކަ ތަ ދާރާ ޤީ އި ޤީ ހް ހޭ ތަ ބެ މާ ގަނެ ކަ އި ލަ އް ބަ ތަ ތު މާ ލޫ އު މަ

ގެ ޓު ކީ އެ ޔުނި ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް . ވިސް ވެ އެ ދާރާ އި

މަ ހަ ގެ ފުރި މު މު އް ނިން ތަ އް ތަ މެނޭ ކަން އި ހި ގަ ގެ ތެރޭ ކު ތަ ތު ޔަ އް ލި އޫ މަސް

. ވެ ކެ ޓެ ވާ ޔުނި ގެން ބި ކަން ލި ވަން މިނި

؟ ބާ ޮކ ކީ  ޓަ ނި ޔު ން  ޝަ ކް ޓެ ޮރ ޕް ރ  ވަ ޯލ ބް ލް ސް ވި 3 2
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؟ ކު ތާ ން ޮކ ނީ  ވަ އި ފަ ވި ރެ ކު މު އި ގާ ޓު  ނި ޔު ން  ޝަ ކް ޓެ ޮރ ޕް ރ  ވަ ޯލ ބް ލް ސް ވި 3 3
އިޓްސް މަން ރަ އު ވަނީ ހި އި ފަ ވި ކުރެ މު އި ޓު ގާ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ވިސް

. ވެ އެ ގަ ޑިވްސް ލް ފް ދަ މޯ ކޮމިޝަން އޮ



ން ރު ކު މު އި އް ޤާ ތަ މް ޒާ ތި ޅޭނެ އިން ހެ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު މަ

ތުން ގަ އި ލަ ތު ބަ މާ ލޫ ޢު މުން މަ ޅު ހެ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު މަ

ތު މާ ލޫ ޢު ތީ މަ ހެން ޒާ ހެނި ދި އެ ވަރު އަ ގެ ވަނަ ތު ޅާ ފަރާ ހަ ށަ ތު ހު މާ ލޫ ޢު މަ

ކުރުން އްރު ސި

އް ކުރުން ތަ ޤު ޤީ ޙް ހޭ ތަ ޖެ ގެން ކުރަން ޅި ތާ ގު މާ ލޫ ޢު މަ

، އިން ގެ ތެރެ ކު ތަ ލަ ޅޭ މައްސަ ހެ ށަ ށް ހު ޓަ ޓެކްޝަން ޔުނި ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ވިސް

ވާ އި ފަ ދީ ޚްތިޞާޞް ގެ އި މު ކުރު ޤު ޤީ ޙް ށް ތަ ކަ އަ ދާރާ ކި އި ކުން ވަ ޤާނޫނަ

ވުން ށް ފޮނު ކަ އަ ދާރާ ށް އެ އި މަ ކުރު ޤު ޤީ ޙް އް ތަ މެ މަ، އެ ކަ ވާނަ އް އެ ލަ މައްސަ

ތު މާ ލޫ ޢު ޅާ މަ ހަ ށަ ތުން ހު ގޮ ޅޭ މާ ގު ފު ލު ހި ދަ މުން ބަ ލޯ ކުރު ބް ލް ވިސް

ކުން ލަ އް އުޞޫ ތާ އެ މާ ލޫ ޢު ހެން މަ ހެނި މު އެ ޅާ ޢާން ހަ ށަ ގެން ހު ށް ކޮ ލޯ ބް ލް ވިސް

ކުރުން ޤު ޤީ ޙް ތަ

؟ ބާ ޮކ ކީ  ކަ ތަ މާ ން ޒި ގެ  ޓު ނި ޔު ން  ޝަ ކް ޓެ ޮރ ޕް ރ  ވަ ޯލ ބް ލް ސް ވި 3 4
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