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ނިސްބަތްވާ  ބަޔަކު  ގިނަ  އާންމުންގެ  ބާޒާރަކީ  ޙިއްޞާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގިނަ  ވުރެ  އަށް   42000 ބަލާއިރު  ތަފާސްހިސާބުތަކަށް  ބާޒާރެކެވެ. 

ކަމަށް  އަޮތޅުގެ 207 ރަށަށް ނިސްބަތްވާ  ޙިއްޞާދާރުން ރާއްޖޭގެ 20 

ަދއްކައެވެ ]1[. މިއަދާ ހަމައަށް 263 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ 

ިގނަ ޢަދަދަކަށް މާލީ ސެކިއުރިޓީސްގެ އެކި މުޢާމަލާތްތައް ޮކށްފައިވާކަމަށް 

ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގެ ޮބޑު މިނަކީ މިއެއް 

ނޫނެވެ. މި ބާޒާރަކީ ބިނާ ކުރަނިވި ޮގތުގައި ކުރިއެރުވިއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އައު  ތަރައްޤީ  ރާއްޖޭގެ  ދިނުމަށާއި  ހިފަހައްޓާ  މަގުގައި  ހަމަ  އިޤްތިޞާދު 

ބަހާއެކެވެ.   އިޤްިތޞާދީ  މުހިންމު  ގެންޮގްސދޭނެ  ނާރެހަކަށް 

މައިގަނޑު  ޯހދުމަށް  ފަންޑު  ވެސް  އިޤްތިޞާދެއްގައި  ޤައުމެއްގެ  ޮކންމެ 

ސެކްޓަރ  ބޭންކިންގ  ޮގތުން  މި  މަގެކެވެ.  ދެ  ޮއންނަނީ  ޮގތެއްގައި 

ފައިސާ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  އެްނމެ  ވެސް  ޤައުމުތަކެއްގައި  ހުރިހާ  އަކީ 

ބަލާނަމަ  ރާއްޖެއަށް  ސިނާއަތެވެ.  އެއް  ޯފރުޮކށްދޭ  ފަރާތްތަކަށް  އާންމު 

ޢިޤްތިޞާދުގައި ފައިސާ ޯހދަން ގިނަ ބަޔަކު ބަޯރސާވަނީ ބޭންކުތަކާއި ޮނން-

ޭބންކިންގ އިންސްޓިޓުއުޝަން ތަކަށެވެ.  ދެންޮއތީ، ޙިއްޞާގެ ބާޒާރެވެ. 

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރަކީ އާންމު ފަރާތްތަކުގައި ދައުރުވާ ފައިސާ އެކި ބޭނުންތަކުގައި 

ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޯފރުޮކށްދެޭވނެ ޮގތުގައި ޮއންނަ ނިޒާމެކެވެ. 

ޮއތް  ތަކެއް  ފުރުޞަތު  ފަހި  އެއްޮގތަށްް  ބޭންކުތަކާއި  ބާޒާރަކީ  ޙިއްޞާގެ 

ލިބެން  ބާޒާރުން  ޙިއްޞާގެ  މެދުަގއި  ދިވެހީންގެ  ނަމަވެސް،  ާބޒާރެކެވެ. 

ުހރި މާލީ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ދާއިމީ ޮގތެއްގައި ހިފަނީ މަދު ބައެކެވެ. 

ވިނަމަވެސް،  ވީކަމުގައި  މިލްކުޮކށްފައި  ޙިއްޞާ  ބަޔަކު  ޢަދަދެއްގެ  ިގނަ 

ިޙއްޞާ ގަނެވިއްކުމުގެ ނިސްބަތަކީ އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ޅަފަތުގައި 

ޮއތް ކަމެކެވެ. ވިޔަފާރިތަކަށް ބަލާނަމަ ޮކންމެ ވިޔަފާރިއެއް ވެސް ފައިސާ 

ަދރަންޏަށް ނަގަން ވެއްޖެނަމަ އަދިވެސް ިޚޔާރުކުރާ ހަމައެކަނި ޮގތަކީ ބޭންކް 

ނުވާނެއެވެ.   ޯގހަކަށް  ބުނުމަކުން  ޯލނެކޭ 

އެއް  ޮބޑު  އެންމެ  ޮއތް  އިތުރުުކރުމަށް  މަޤްބޫލުކަން  ބާޒާރުގެ  ިޙއްޞާގެ 

ޮގންޖެހުމަކީ އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން މި ކަމުގައި ދަށްކަމެވެ. މާލީ ސިނާއަތަކީ 

އެ ސިނާއަތުގެ ޒާތަށް ބަލާނަމަ އެ ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތަކާ، 

ަމފްހޫމްތަކާއި އެ ބާޒާރުގައި ބޭނުންކުރާ މާލީ މުދަލަށް ބީރަށްޓެހި އެތައް ނަމެއް 

ިހމެނޭ ސިނާއަތެކެވެ. މި ޮގންެޖހުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔޭގައި 

ވެސް ޙިއްޞާގެ ބާޒާރު ފުޅާކުރުމަށް ޮއތް އެންމެ ޮބޑު އެއް ޮގންޖެހުމެވެ. 

ބައްޓަންކުރުމާއި  ރާވާ  އަޚްލާގު  އިންސާނާގެ  ގުޅޭޮގތުން  މަޢުޟޫއާއި  މި 

އިޖްތިމާއީ އުގެނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތު ބޭނުންޮކށްގެން ]2[ ޮކށްފައިވާ ދިރާސާ 

އިން ހެކިދޭ ޮގތުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުމީ މާލީޮގތުން އިންވެސްޓުކުރުން 

ބާޒާރު  ޙިއްޞާގެ  އެހެންކަމުން،  ދައްކައެވެ.  ކަމުގައި  ކަމެއް  އިތުރުޮކށްދޭ 

ހިނގައި ގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިްނމު އެއް އަސާސަކީ މާލީ ޮގތުން 

އިތުރުކުރުމެވެ.   )Financial Literacy( ހޭލުންތެރިކަން  ހުންނަޖެހޭ 

މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި  ޯހދުމަށް  ޙައްެލއް  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  މަތީގައި 

ދިމާވާ އިތުރު ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިޮގތުން، މިއަދުގެ ދުނިޔެއަކީ 

ަމޢުލޫމާތުން ފުރިބާރުވެފައިވާ ދުިނޔެއަކަށް ވާއިރު، އާންމުން މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

ދަށްވަމުންނެވެ.  ދުވަހެއްދުވަހަކަށް  އަންނަނީ  ސަމާލުކަން  ވަގުތާއި  ދޭ 

6. ޙިްއާޞގެ ބާޒާުރގެ 
ހޭލްުނތިެރަކްނ ިއުތުރުކުރްނ

ލިޔުނީ: އަނިލް އާދަމް
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މިޮގތުން ޯބޑެން އަދި ޮރބިންސަން ]3[ ޮކށްފައިވާ ދިރާސާ އިން އެނގޭ 

ޮގތުގައި އަހަރުމެންގެ ވަށައިގެން އެކުލެވިގެންވާ މާހައުލުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި 

އަދި  ފުނިޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  މަޢުޫލމާތު  ވަޞީލަތެއްގައި  ހުރިހާ  ޭބނުންކުރާ 

މަސްނޫވީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން މި މައްސަލަ ވަނީ އެތައް ގުނައަކަށް 

ޮބޑުވެފައެވެ. ޙިއްޞާގެ ބާޒާރަކީ އެ ބާޒާރެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކިއެކި 

ިޒންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެކި ފަރާތްަތކުން އަދާކުރާ ބާޒާރަކަށް ވާއިރު، 

ިމފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާުތތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިވުމަށް 

ޮބޑެތި ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިއާއެކު، އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް 

ޭބނުންކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބައެއް ފަހަރު ތިލަޮކށް 

ގެނެސް ނުދެވޭހާ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.

ހޭލްުނތިެރަކްނ ިއުތުރ ުކުރަމްށ ޭރިވާދެނ ޮގތްަތްއ

ކާމިޔާބު  ކުރުމަށްޓަކައި  އިތުރު  ހޭލުްނތެރިކަން  ބާޒާރުގެ  މާލީ  ރާއްޖޭގެ 

ރޭވުންތަކެއް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ހޭލުންތެރިކަން  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ފަރާތްތައް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ  އެންމެހާ 

ބަޔާން  ތިރީގައި  ކަމެއް  މައިގަނޑު 2  އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ  

އެވަނީއެވެ. ކުރެވިފައި 

ަވިކަވިކ ފުަރުދްނގެ ސިަފަތްއ ެދެނަގުތްނ:   •

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބަލާނަމަ ތަފާތު އުމުރު ފުރައިގެ ތަފާތު ވައްޓަފާޅީގެ 

ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  މި  ހިމެނެއެވެ.  ފަރާތްތައް  ހުރި  ޤާބިލްކަން  ތަފާތު 

ސިފަތައް  ތަފާތު  ބަލައިގަތުމުގައި  މަޢުލޫމާތު  އަދި  ޯހދުމުގައި  މަޢުލޫމާތު 

ޮގތުންނަމަ  ޤަބޫލުކުރާ  މާހިރުން  ފަންނީ  ޯފރުޮކށްދޭ  މަޢުލޫމާތު  ހުރެއެވެ. 

މިޮގތުން،  ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ.  ޮގތެއްގައި  ހަތަރު  ޖުމުލަ  ސިފަތައް  މިފަދަ 

ޢިލްމީ  އާމްދަނީ،  ޖިންސު،  ޢުމުރު،  ހިމެނޭ  ކަމުގައި  ސިފަތައް  އާބާދީގެ 

ޤާބިލްކަން ފަދަ ކަންކަމަކީ މީގެ މައިގަނޑު އެއް ސިފައެވެ. ދެވަނަ ޮގތަކީ 

މީގެ  ގިންތިކުރުމެވެ.  ނިސްބަތްޮކށް  ސަރަޙައްދަކަށް  ނިސްބަތްވާ  އެބަޔަކު 

ެތރޭގައި ޤައުމުތައް ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގައި 

ުހންނަ ތަފާތުތަކަށް ބަލައިގެން ިގންތިކުރުމެވެ. ތިންވަނަ ޮގތަކީ އިންސާނާގެ 

ަޝޚްޞިއްޔަތުގެ ސިފަތަކަށް އަމާޒުޮކށް އާންމު ފަރާތްތައް ގިންތިކުރުމެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި އިންސާނުން ޤަބޫލުުކރާ އަާސސްތަކާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި، 

ޝައުޤު، އަދި ޝަޚްޞީ ސިފަތަކަކީ ބެލިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ. ހަތަރު ވަނަ 

ކަންތައްތަކުގައި  އެކި  ކަމުގައިވާ  ހުންނަ ސިފަތައް  ޮގތުން  އަޚްލާޤީ  ޮގތަކީ 

މަޝްޣޫލުވެ އުޅޭ ސިފަތަކެވެ. 

އެހެންކަމުން، ހޭލުންތެރިކަމުގެ އެކިއެކި ހަރަާކތްތައް ރާވާއިރު އެ ހަރަކާތްތަކަކީ 

އެއްޮގތްކަން  ސިފަތަކުން  ދެންނެވުނު  މަތީގައި  އެކިފަރާތްތައް  އާންމުންގެ 

ުހރި މިންގަނޑަކުން ގިންތިކުރެވިގެން ހިންގާ ހަރަކާތަކަށްވުން މުހިންމުވެއެވެ.

ގިންތި  ވެސް  ޙަޤީގަތުގައި  ކަންތައްތަކަކީ  މަޢުލޫމާތާއި  ހަރަކާތްތަކުގެ  ައދި 

ުކރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ސިފަތަކަށް މަޤުބޫލުޮގތުގައި ފަރުމާކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް 

ވާންޖެހެއެވެ. 

ަމުޢލޫމާުތ ޯފުރޮކްށިދުނމުަގިއ ޭރުވްނތިެރަކްނ ިއުތުރުކުރްނ  •

ޓެކްނިކަލް  އެކިއެކި  ބާޒާރަކީ  ޙިއްޞާގެ  ފަދައިން  ދެންނެވުނު  މަތީގައި 

ބަހުރުވައަށް  މި  ވާއިރު،  ސިނާައތަކަށް  އެކުލެވޭ  ލަފުޒުތައް  ަމޢުލޫމާތާއި 

ރާވަންޖެހެއެވެ.  ރޭވުންތަކެއް  ރަނގަޅު  ކުރުވުމުގައި  ހޭލުންތެރި  ާއންމުން 

ަމޢުލޫމާތުގައި އާންމުން ހޭދަކުރާ ވަގުތަކީ ވަރަށް ކުރު ވަގުތެކެވެ. މީގެތެރޭގައި 

އެހާމެ  ޝައުޤުވެރިކަން  އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި  މަޢުލޫމާތުތަކަށްދޭ  ތަފްޞީލީ 

ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާ ނަމަ  އާބާދީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުޑައެވެ. 

ކަމެވެ.  ޮގތުގައި  މި  ޮއތީ  ހާލަތު  ޮއތް  ޯހދުމުގައި  މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތު  ރޭވުމަކީ  އެއް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޮގންޖެހުމަށް  ބަޔާންކުރެވުނު 

ެފތެރުމުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ަސމާލުކަމާއި ބަލައިގަތުން ޯހދުމުގައި އެމެރިކާގެ 

ޮކށްފައިވާ  ތައްޔާރު  ކުރުމަށް  އިޝްތިހާރު  ވިއްކުމާއި  މުދާ   ]4[ ލުއިސް 

ހިފުމެވެ.  ބޭނުން  ތަރުތީބުގެ  ގެ   )AIDA( އައިޑާ  ޮއނިގަނޑުކަމުގައިވާ 
ޢަމަލު އަދި  ބޭނުން،  ޝައުޤުވެރިކަން،  ސަމާލުކަން،  ދިގުޮގތަކީ  އައިޑާގެ 

)Attention, Interest, Desire, Action(އެވެ. 

މަތީގައިވާ އައިޑާ ޮއނިގަނޑުގެ ތަުރތީބަށް ިރޢާޔަތް ކުރާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ 

އިސްކަންދޭންވާނީ އާްނމުންގެ ސަމާލުކަން )Attention( ޯހދުމަށް މަޢުލޫމާތު 

ފަރުމާކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ޮގތުން،  މި  މެދުގައެވެ.  ޮގތަކާއި  ފަރުމާކުރެވިދާނެ 
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މީގެތެރޭގައި،  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބޭުނން  އުކުޅުަތއް  އެކިއެކި  ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި 

ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ފަރުމާކުރުމުގައި އިންފޯްގރެފިކްސް ނުވަތަ ކުރެހުމުގެ ޮގތުގައި 

އަދި އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ޯހދޭނެ ޑިޒައިންތަކުގެ ބޭނުން ހިފިދާނެއެވެ. އަދި 

ިމކަމުގައި އެކި އުމުރުފުރައިގެ ފަރާތްތަކަށް މަޤުބޫލުވާނެ ގޮތްޮގތަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ 

ޭބނުންތަކާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަީތން މި މަޢުލޫމާތު ފަރުމާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ދެވަނަ މަރުޙަލާ އަކީ ޝަޢުޤުވެރިަކން )Interest( ޯހދުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު 

ަފރުމާ ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުކުޅުތަކަށް ސަމާލުވުމެވެ. މީގެތެރޭގައި އާންމުން 

ބޭނުންވާނެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޞަރީޙަކަމާއެކު ގެެނެސްދެވިދާނެއެވެ. މި މަޤްޞަދު 

ާހޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތުގެ ތަރުތީބު ހިފެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ތިންވަނަ މަރުޙަލާ އަކީ އެ މަޢުޫލމާތަކުން އާންމުގެ ކިބައިގައި އެ ޯފރުޮކށްދޭ 

މަޢުލޫމާތުތަކާ މެދު ބޭނުމެއް )Desire( އުފައްދާނެ ޮގތުގައި މަޢުލޫމާތު ފަރުމާ 

ކުރެވިފައިވުމެވެ. މި ޮގތުން، އާންމުންނަށް އެ ަކމަކުން ލިބިދޭނެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ 

ިއތުރުކުރުމާއި މަަޢުލޫމާތުގެ ޞަރީޙަަކމާއި، ފަުށވިކަން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ބިނާޮކށް  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތެއްގެ  އެ  އާންުމން  އަކީ  މަރުޙަލާ  ަހތަރުވަނަ 

ޢަމަލުން )Action( ކަންތައްތަކެއް ކުރުމެވެ. މިޮގތުން، ޯފރުޮކށްދޭ މަޢުލޫމާތަކީ 

ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ ފައިދާ ކަމުގައި ވެފައި، މި ކަމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޙިއްޞާ ގަތުން 

ަކމުގައިވާނަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ޯފރުކުރުމުގެ ނަީތޖާއަކީ އާންމުން ޙިއްޞާ ގަތުމެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު ތަރުތީބުގެ ކާމިޔާބު ދެެމހެއްޓުން ގުޅިފައިވަނީ ތައްޔާރުކުރާ 

ޯފރުޮކށްދޭ  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަދި  މިންވަރަށެވެ.  ފުރިހަމަކަމުގެ  މަޢުލޫމާތުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަމާ، އެ ފަާރތްތަކުން އެ ޯފރުޮކށްދެވުނު މަޢުލޫމާތަކަށް 

އިޖާބަ ދިނުމަށް ހުރި ޤާބިލުކަމަކީ ޯފރުޮކްށދޭ މަޢުލޫމާތަށް ޢަމަލީ ޮގތުން 

ުކލަޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ރުކުންތަކެވެ. އެކި ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްޮކށް 

ބަޔާން  މަތީގައި  ވަގުތުން  މުއްސަނދިކަމުން  މަޢުލޫމާތުގެ  ތައްޔާރުކުރެވޭ 

މިކަމުގައި  ފަހަރު  އަނެއްބައި  ކުރެއެވެ.  ކަޑައްތު  މަރުޙަލާ  ހަތަރު  ކުރެވުނު 

ދިގު ރާސްތާއެއް ހޭދަކުރަން ޖެހެއެވެ. ޙިއްޞާގެ ބާޒާރު ފަދަ ޓެކްނިކަލް 

ަމޢުލޫމާތު ގިނަ ސިނާއަތެއްގައި އެއްފަހަރާ މި ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ކަޑައްތު 

ތަރުތީބުން  މަރުޙަލާތަކުގެ  ބަދަލުގައި  ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ކުރުމަށް 

ޯފރުޮކށްދިނުން  މަޢުލޫމާތު  ވަަރކަށް  ލިބެމުްނދާ  ބަލައިގަތުން  ާއންމުންގެ 

ުމހިންމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން 

ފުންމިނުގައި  އެކި  ޮގތުގައި  އެކަޭށނެ  ފަރާތްތަަކށް  ގިންތީގެ  އެކިއެކި  ުހރި 

ަމޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، އިންވެސްޓަރުންގެ 

ޮގތުގައި ހިމެނޭ ރީޓެއިލް އަދި އިންވެސްޓަުރންނަށް މަޢުލޫމާތު ފަރުމާކުރާއިރު 

ކަންތައްތަކެވެ. މުހިންމު  ރޭވުްނތެރިކަމަކީ  ގެންގުޅެންޖެހޭ 

ިޙއްޞާގެ ބާޒާރުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމަކީ މި ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް 

ޮއނިގަނޑަށް  ބާޒާރުގެ  ޙިއްޞާގެ  ބިންގަލެވެ.  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ޮއތް 

މިންގަނޑެއްގައި  އެއް  ތަރައްޤީއާއި  އިސްލާހުތަކާއި  މުހިންމު  ގެންނަ 

ޭހލުންތެރިކަން އިތުރު ނުކުރެވޭަނމަ މި ާބޒާރު ކުރިއަރާ ދިޔުމަކީ ނާދިރު 

ކަމެކެވެ. އަދި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ޮގތުގައި ހޭލުންތެރި ނުކުރެވޭނަމަ 

ިޙއްޞާގެ ބާޒާރުގެ މުއްސަނދިކަން ދިވެހި ޤައުމުގެ އެއްބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް 

ކަމެކެވެ.   އެކަށީގެންވާ  ކައްސާލުކަމީ 
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