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ސްކޭންކޮށް ފޮތް އެކުލަވައިލީ:   މުޙައްމަދު ނައުފް ޢަލީ ޝަރީފް

ނޑު ފަރުމާކުރީ:      މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު ފަރެސް      ބޭރުގަ

ބެރު ކުޑަތުއްތުގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން އަށް،  މި ފޮތް ނަގުލުވެގެން އައި މަގު: 

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން އިން ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް      

ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒަށް، ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން      

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖަށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަރުޝީފަށް.     

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަރުޝީފު، 2022 ޝާއިޢުކުރީ:   



`

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަރުޝީފު

މާލެ، 

ދިވެހިރާއްޖެ.

ބެރު ޮފތް

މި ފޮތަކީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު އުވައިލުމާ ގުޅިގެން އެ މަރުކަޒުގެ ތަކެތީގެ   

ތެރެއިން އޭރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖަށް ބަދަލުކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފޮތެކެވެ. ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގައުމީ އަރުޝީފު އުފެދުމާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖުން ގައުމީ އަރުޝީފަށް ގެނެވުނު ބައެއް ތަކެއްޗާ އެކު 

ގެނެވިފައިވެއެވެ.   ފޮތް  މި  އަރުޝީފަށް  ގައުމީ 

ބޭނުންކުރަމުން  ނަން  އެ  ވާހަކަތަކުގައި  ދައްކާ  ހަވާލާދީ  ފޮތާ  މި  ވަނީ  ކިޔައިފައި  ބެރުފޮތޭ  ފޮތަށް  މި   

 . ވެ އެ ތީ ނާ ން އަ

ގައުމީ އަރުޝީފަށް ލިބިފައިވަނީ ފޮތުގެ ފޮޓޯކޮޕީއެކެވެ. ނަމަވެސް މި ފޮޓޯކޮޕީގައި ވަނީ ކުރީގެ ޑިޕާޓްމެންޓް   

މި  ބަލާއިރު  ނޑަށް  ތައްގަ މި  ޖަހައިފައެވެ.  ކުލަކޮށް  ނޑު  ތައްގަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ  އެންޑް  އިންފޮރމޭޝަން  އޮފް 

ބެލެވެއެވެ. ކަމުގައި  ''އަސްލު''  ލިބުނު  މަރުކަޒަށް  ގައުމީ  ފޮޓޯކޮޕީއަކީ 

ނޑުގެ ފަހަތުގައި، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ފަރާތުން  މި ފޮތުގެ ބޭރުގަ  

ނޑު ޖަހައިފައިވެއެވެ. މި ނޯޓުން އެނގޭގޮތުގައި މި ފޮތަކީ އަލްފާޟިލް ބެރު ކުޑަތުއްތު  ނޯޓެއް ލިޔެ އެ އޮފީހުގެ ތައްގަ

އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ދުރުވެ 1982 ވަނަ އަހަރުގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގައި ހަދިޔާކުރެއްވި ފޮތެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮން 

މަހެއްގެ ކޮން ދުވަހެއްކަމެއް އެ ނޯޓުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އެ ނޯޓު އޮތްގޮތަށް މި ފޮތުގެ ފަހު ސަފުހާގައި 

ނޑު ލިޔުންކޮޅެއްގައި ވަނީ ''ބަރނާޑް ކޮޗްލިމް  ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. މި ނޯޓުގެ މަތީގައި ފަންސުރަކުން ލިޔެފައިވާ ފަ

)ފްރާންސް( ބެރު ދޮންތުއްތުއަށް ފޮނުވި ޕާރސަލް އެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް'' އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. މި ލިޔުންކޮޅު ވެސް 

ކިޔާން އެނގޭ ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށްފައި މި ފޮތުގެ އެންމެ ފަހު ސަފުހާގައި )އަސްލު ފޮތުގައި ވެސް އޮތް ތަނުގައި( 

ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 



ނޯޓުން  ދެންނެވި  އިސްވެ  ފޮތުގައިވާ،  މި  ކޮބައިކަން،  އަސްލަކީ  މީގެ  ކިހިނެއްކަމާއި،  ލިޔެވުނީ  ފޮތް  މި   

 . ވެ އެ ވެ ފު ސާ

ނޑުވެފައެވެ. ނަމަވެސް  ގައުމީ އަރުޝީފުގައި އޮތް މި ފޮތުގެ ކޮޕީ ވަނީ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުލަ ފަ  

ނަންބަރު 1 ޖަހައިފައިވާ ސަފުހާގެ ކުރިއަށް އޮތް ލިޔުން ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް ކިޔާން އެނގެއެވެ. މި ފޮތުގެ 

ނޑަކަށް ފޮޓޯކޮޕީ ނަގައިފައިވާ އިރު، ޖެހިގެން އޮތް ސަފުހާއިން އެތިކޮޅެއް ވެސް އަރައިފައި  ކޮންމެ ސަފުހާއެއް ވަކިގަ

އެބަހުއްޓެވެ. މި ފޮތް ހަދައިފައިވަނީ އަސްލު ސަފުހާއަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ބައި ކަފައިނުލައި މި އޮފީހަށް ލިބުނު 

އޮތްގޮތަށެވެ.  އަސްލުގައި 

މި ފޮތް މިއަދު ޑިޖިޓަލްކޮށް ޝާއިޢު މިކުރަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 16/2011 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަރުޝީފުގެ   

ދަށުންނެވެ.  މާއްދާގެ  ވަނަ  ގާނޫނު(ގެ 6 

މި ފޮތުގައިވާ މައުލޫމާތަކީ ދިވެހި ސަގާފަތާއި ފަންނުވެރިކަމުގައި ނުހަނު ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތެކެވެ. އަރުޝީފީ   

އަގުކުރުމާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު މަތީ ދަޖައެއްގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން މި މައުލޫމާތު 

އާންމުކުރުމަކީ މިފަދަ ތަކެތި އަރުޝީފު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ބެރުގެ ފަންނާއި 

ހުނަރުގައި އަރައިތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބެރުގެ ސަގާފަތާއި އޭގެ ފަންނު އާލާކުރުމުގެ އެހީތެރިއަކަށް މިފޮތް 

ވާނޭކަމަށް ގަބޫލުރަމެވެ. 

މައުލޫމާތު  މި  އެއްގޮތަށް  އަސްލާ  އިލްތިމާސްކުރަނީ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ފޮތުގެ  މި   

ބޭނުންކުރުމަށެވެ. އިލްމީގޮތުންނާއި ފަންނީގޮތުން ރައުޔު ތަފާތުވާ ކަންކަމުގައި އެ ތަފާތުވާ ރައުޔެއް އާންމުކޮށްދެއްވައި 

ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ.  ސަބަބު  އޭގެ 

1 ރަބީޢުލް އައްވަލު 1444  

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022  

މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު ފަރެސް         

           ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 
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މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު، ފަރެސް

ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަރުޝީފު

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް )ބެރު ކުޑަތުއްތު( 

މި ފޮތް ހަދިޔާކުރެއްވިކަމުގެ 

ން  ދާ މަތުގެ ހަނ ދު ޚި

މި ފޮތް ހަދިޔާކުރެއްވި، 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް )ބެރު ކުޑަތުއްތު( 
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