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މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ އިސްބަސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވަރަށް މުހިންމު ވާޖިބެއް އަދާކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ
މުއައްސަސާއެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދުސްތޫރީ ފިކުރާއި ،ދިވެހި ޤައުމުގެ ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލު
ދިފާޢުކޮށް ،އަމަންއަމާންކަން ދަމަހައްޓާ ،ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ސިފައިންގެ އެންމެއިސް ވާޖިބެވެ .މިވާޖިބު
އަދާކުރުމުގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު ހޯދާ ،މިކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރާވާ ،ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަކީ އަސްކަރީ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކަންކަމެވެ.
ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއަކީ އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްތިރާޖީ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުމެވެ .ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް
އަންގައިދީ ،ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮށް ،މަސައްކަތްކުރަންވީ އަމާޒު ދައްކުވައިދިނުމެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ
ހަތިޔާރާއި ،ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދީ ،ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދީ ،ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމެވެ .އަސްކަރިއްޔާއަކީ މުސްތަޤިއްލު
ޕްރޮފެޝަނެއްގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖާގަދިނުމާއެކު ،ދިމިޤްރާތީ ވެށްޓަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ބީދައިން މަދަނީ ކޮންޓްރޯލް އަސްކަރިއްޔާގެ
މައްޗަށް ހިންގުމެވެ .މިދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ އުސޫލުތަކާއި،
އިޖުރާޢަތުތަކާއި އިންތިޒާމުތައް އެކުލަވާލައި ،ފެންނަން ހުންނާނެހެން ލިޔެ ޝާޢިއުކުރުމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ
ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން ޝާޢިއުކުރެވުމަކީ މިލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށް އެޅޭ ވަރަށް ހަރުދަނާ އަދި ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރިމަގަށާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވައެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ
ވިސްނުންފުޅަކީ ޒަމާނީ ،ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޤާބިލް ބާރެއްގެ ގޮތުގައި އަސްކަރިއްޔާ ބިނާކުރުން ކަމަށްވާއިރު މިކަން މިގޮތަށް
ކުރުމަށްޓަކައި މި ޑޮކްޓްރިންގެ ބޭނުން ސިފައިން ފުރިހަމައަށް ކުރައްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީން ކުރަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،މި ޑޮކްޓްރިންގެ އަމާޒުތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ހާސިލުކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ،މާތްﷲ ،ދިވެހި
ސިފައިންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ .އާމީން.
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ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިސްބަސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންއަކީ ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެހާ ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިންތަކާއި
ސާރވިސްތަކުގެ ޑޮކްޓްރިންތަކާއި ،އަދި ޓެކްޓިކަލް ޑޮކްޓްރީންތަކަށް މަގުދައްކައިދޭ އަސާސީ ޑޮކްޓްރިންއެވެ .ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތުތައް
ހިމާޔަތްކޮށް ،ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޤާބިލު އަސްކަރިއްޔާ އެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ހަރަކާތްތެރި ވުމުގައި
ތަބާވާންޖެހޭ އަސާސްތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ،ދިފާޢުއާއި އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ
އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަސްކަރިއްޔާ ރޭވި އެތުރިފައިވާގޮތާއި ،އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކުރާ މަފްހޫމުތަކާއި ،ކޮމާންޑް
ރިލޭޝަންތަކާއި އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާހިންގުމުގެ ފިކުރާއި ފަލްސަފާ މިޑޮކްޓްރީންގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .ޑޮކްޓްރިންއަކީ އޭގެ
ޒާތުގައި ބާރުވެރި އެއްޗެއް ނަމަވެސް ،ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމާންޑަރުގެ ޖަޖްމަންޓް ބޭނުން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
މި ޑޮކްޓްރިންގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޔުނިފައިޑް އެކްޝަން ފަލްސަފާ އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުމަކީ،
ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ
ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި ،ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް
މަގުދައްކައިދީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަގު ފަހި ކުރުމެވެ.
ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް އަސްކަރިއްޔާގެ ހިންގުން ބައްޓަން ކުރުމަށް ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންއެއް
ފަރުމާކޮށްގެން ކުރަން ފެށިފައިވާ މި މަސައްކަތުގެ މުހިންމުކަން ވަޒަންކޮށް ،މި ޑޮކްޓްރިންއަށް ސިފައިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހުރިހާ
ލެވެލްއެއްގެ ކޮމާންޑަރުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިންތަކާއި ސާރވިސްތަކުގެ ޑޮކްޓްރިންތައް
ފަރުމާކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
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ތަޢާރަފު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެހާ ޖޮއިންޓް
ޑޮކްޓްރިންތަކާއި ،ސާރވިސްތަކުގެ ޑޮކްޓްރިންތަކަށް މަގުދައްކައިދޭ އެންމެ އިސް ޑޮކްޓްރިންއެވެ .މިޑޮކްޓްރިންގެ ޛަރިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ސާރވިސްތަކާއި އޭރިއާތަކާއި އެހެނިހެން ފަންކްޝަނަލް ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒްއާއި
ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންސް ގާއިމުކޮށް ،ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއްގެ ގޮތުގައި އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކުރުމުގެ އޮނިގަނޑާއި
އިޖުރާޢަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް މަގުދައްކައިދޭނެއެވެ.

ޑޮކްޓްރިން ބޭނުންކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންއަކީ ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ މަޞްލަޙަތުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އަސްކަރީ
އޮޕަރޭޝަނަލް ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޓެކްޓިކަލް ހަރަކާތްތަކާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަޔާންކޮށްދީ ،އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތަކުގެ
އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުންހިފައި ،އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަސްކަރިއްޔާ ރޭވި އެތުރިފައިވާގޮތާއި ،އަސްކަރިއްޔާ
ތަބާވާ އަސާސްތަކާއި ،އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކުރާ މަފްހޫމުތަކާއި ،ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންތަކާއި އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާހިންގުމުގެ ފިކުރާއި
ފަލްސަފާ ބަޔާންކޮށްދޭ ޑޮކްޓްރިންއެވެ.

i

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

މަގުސަދު
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލާއި އިސްލާމް
ދީނާއި ޤާނޫނީ ވެރިކަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން ހިފުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ފަރާތެވެ.
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެ އިސް އަދި އެންމެ ފަހުގެ މަދަދުގާރެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ
މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ދިމިޤްރާތީ ވެރިކަމުގެ ރޫޙާއި މަދަނީ
ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނެވެ .މިގޮތުން ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ މަދަނީ ކޮންޓްރޯލްގެ
ދަށުން ހިނގާ ،ޤާނޫނީ ވެރިކަމަށް އިޙުތިރާމުކޮށް ބޯލަނބާ ބާރެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު އުފެއްދިފައިވަނީ އަދި ދެމިއޮންނަނީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ޤައުމީ ލަނޑުދަނޑިތައް
ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަނގުރާމަވެރި އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރެވޭނީ ޤައުމީ އެހެން ބާރުތަކާއި ގުޅި ލާމެހި އެއްއަމާޒަކަށް
ވާސިލުވުމަށެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނަކީ އަދި ކޮންމެ ހަރަކާތަކީވެސް ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިއެއް
ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.
ދިވެހި އަސްކަރީ ޚިދުމަތް ބިނާވެފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ކުރާ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ ފިކުރީގޮތުން
ގާއިމުކުރެވޭ އިޖުތިމާޢީ އެއްބަސްވުމެއް (ސޯޝަލް ކޮންޓްރެކްޓެއް)ގެ މައްޗަށެވެ.

ii

iii

ފިހުރިސްތު
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

ފުރަތަމަ ބައި

			
 -1އިސްތިރާޖީ މާޙައުލާއި ކުރިމަގުގެ ސަލާމަތީ ތަސައްވުރު

1

						
ސަރަޙައްދީ މާޙައުލު

1

					
 -2އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ބިންގާ

8

				
ޑޮކްޓްރިން ބިނާކުރެވިފައިވާ ވިސްނުން

8

				
ހަނގުރާމައާއި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް

9

						
ހަނގުރާމައިގެ ލެވެލްތައް

11

				
ކެމްޕެއިން އަދި އޮޕަރޭޝަންތައް

13

				
ޓާސްކް ،ފަންކްޝަން އަދި މިޝަން

15

					
 -3ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އިސްތިރާޖީ

16

						
ޤައުމީ ސަލާމަތް

16

					
ސިޔާސަތާއި އިސްތިރާޖީ

21

							
ޤައުމީ ބާރު

22

			
ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ މަގުދެއްކުމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް

27

					
ޔުނިފައިޑް އެކްޝަން ފަލްސަފާ

31

						
ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑް

31

iv

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ
			
 -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ

34

						
ސިފައިންގެ މަގުސަދު

34

					
ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

35

				
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މިޝަން

36

				
މިޝަންއާގުޅޭ މައިގަނޑު ޓާސްކް ލިސްޓް

36

 -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުތަކާއި
					
ހަރަކާތްތެރިވާ މާޙައުލުތައް

39

ދިވެހި ސިފައިން އަދާކުރަންޖެހޭ އަސްކަރީ ދައުރުތައް
				
(ރޭންޖް އޮފް މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންސް)

39

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނެ މާޙައުލުތައް

ދެވަނަ ބައި

							
(ޑޮމެއިންތައް)
 -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޒާތީ ސިފަތަކާއިހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު

45
49

							
ތަޢާރަފު

49

						
މަފްހޫމީ ކޮމްޕޯނަންޓް

50

						
ޢަޤީދާގެ ކޮމްޕޯނަންޓް

58

						
ޖިސްމާނީ ކޮމްޕޯނަންޓް

62

			
ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން

64

			
 -7ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސް އަދި ޖޮއިންޓް ކޮމާންޑް

66

ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސް ،ޖޮއިންޓް ޕްލޭނިންގ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް 66
						
ޖޮއިންޓް ކޮމާންޑް

77

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޔުނިޓްތަކަށް ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް
			
ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންޝިޕްތައް

81

					
ޖޮއިންޓް ފޯސް ތަމްރީނުކުރުން

86

					
ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިން އެކުލަވާލުން

89

v

ކުރެހުންތައް
 		.1ހަނގުރާމައިގެ ލެވެލްތަކާއި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ދާއިރާއާއި
		 ހުރި ގުޅުން 13 ...............................................................................
 		.2ޤައުމީ ސަލާމަތް ކަށަވަރުކުރުމަށް ދިވެހި ސިފައިންކުރާ މަސައްކަތް ބަހާލެވޭ
ދާއިރާތައް 20 ...............................................................................
 		.3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތައް 23 .............................................
.4

ސަލާމަތީ ވެށީގެ ސިފަތަކާއި ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާއި ،ޤައުމީ އަދި އަސްކަރީ

		 އިސްތިރާޖީ ގުޅިލާމެހޭގޮތް 27 .............................................................
 		.5ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ރޭންޖް އޮފް މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންސް 40 ...................
 		.6ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޒާތީ ސިފަތަކާއި ހަނގުރާމެވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ކަނޑައަޅާ
މާއްދާތައް 50 ...............................................................................
.7

ޔުނިފައިޑް އެކްޝަން 76 .................................................................

 		.8ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މައްޗަށް ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ހިންގުމަށް
		 ބޭނުންކުރާ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންޝިޕްތައް 86 ............................................

vi

ފުރަތަމަ ބައި
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

vii

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

 .1އިސްތިރާޖީ މާޙައުލާއި ކުރިމަގުގެ ސަލާމަތީ ތަސައްވުރު
 1.1ސަރަޙައްދީ މާޙައުލު
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުދި ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖަޒީރާ ޤައުމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ  99.7އިން ސައްތައަކީ
މޫދާއި ކަނޑެވެ .ކަނޑުގެ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެފައި ،ދިވެހިންނަކީ އިހުއްސުރެ ކަނޑުގެ އަހުލުވެރި ބައެކެވެ .އަދި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސަލާމަތާއި އިޤުތިޞާދުގެ ރައްކާތެރިކަން ގުޅިލާމެހިފައި ވަނީ ހިންދު ކަނޑާއިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަކީ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ޝިޕިންގ ލޭންތައް ހިމެނޭ މުހިންމު ސަރަޙައްދެއް.

ދިވެހިރާއްޖެ އޮންނަނީ އިންޑިއާގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން  230ނޯޓިކަލް މޭލުގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 20،130
އަކަ ކިލޯމީޓަރެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް އުފެދިފައިވަނީ ،އުތުރުން ދެކުނަށް  864ކިލޯ މީޓަރު ދިގު އަދި  135ކިލޯ މީޓަރު ފުޅާ
ސަރަޙައްދެއްގަ އެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދު  974،000އަކަ ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ
ގޮތުންނާއި ރާއްޖެ އޮންނަ މުހިންމު ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުފަހަރު،
މުދަލާއި ހަކަތައިގެ ބާވަތްތައް ކަނޑުމަގުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް  5ޝިޕިންގ ލޭނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ
ތެރޭގައްޔާއި ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި އޮވެއެވެ .ކަނޑުމަތީގެ އެންމެ ގިނަ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރަމުންދަނީ މި ބަޔާންކުރެވުނު
ލޭންތަކުގެ ތެރެއިން ހއ .ތުރާކުނުގެ އުތުރުން އޮންނަ އެއިޓް ޑިގްރީ ޗެނަލުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ
ސީ ލައިން އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުފަހަރު ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރަމުން ދެއެވެ.
1

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކީ ،އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ،ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އެންމެ މުއްސަނދި ،ކުރިއަރަމުންދާ އިޤުތިޞާދުތައް
އެންމެ ގިނަ އެއް ސަރަޙައްދެވެ .އަދި ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ،މެރިޓައިމް ޗޯކްޕޮއިންޓްތައް ގިނަ،

އެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން

އެބައެއްގެ ނުފޫޒާއި ބާރު ގާއިމުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެއް ސަރަޙައްދެވެ .ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ހަނގުރާމަތައް
ހިނގަމުންދާ ސަރަޙައްދީ އިންތަކާއި ،ހަނގުރާމަވެރި ހަމަނުޖެހުމެއް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ދޭދޭ ޤައުމުތައް މި ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނެއެވެ.
އަދި ވަކިގޮތެއް ނުނިމޭ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތައް ހިންދުކަނޑާއި ،ވަށައިގެންވާ ޤައުމުތަކުގައި އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ .މީގެއިތުރުން މި
ސަރަޙައްދަކީ ދީނީ ،ފިކުރީ އަދި އިޖުތިމާޢީގޮތުން އެންމެ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ސަރަޙައްދެވެ .ހިންދު ކަނޑު ހިއްސާކުރާ ގިނަ ޤައުމުތަކެކޭ
އެއްގޮތަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ކަނޑުގެ ވެށްޓާއެވެ .ނޫ އިޤުތިޞާދެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު
ބިނާވެފައިވާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތް ވެސް ގުޅިފައިވަނީ ހިންދުކަނޑާއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ
ދެ ސިނާޢަތް ކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ސީދާ ގުޅިފައިވަނީ ހިންދު ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ މުއްސަނދިކަމާއި
ރީތިކަމުގެ މައްޗަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބޮޑު ޤައުމެއްކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ
އިޤުތިޞާދު ވެސް ބަރޯސާވަނީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ .މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގުޅިފައިވަނީ ހިންދު
ކަނޑުގެ ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުމަށެވެ .މިއީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އެމައްޗަށް ފިކުރު ހިންގަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .އިހުގެ އިސްތިޢުމާރީ ނަޒަރިއްޔާ
އަދި އަދުގެ އިސްތިރާޖީ ސަލާމަތީ ނަޒަރިއްޔާއިން ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ،ދިވެހިރާއްޖެ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި ބަޔަކަށް ހިންދު ކަނޑު ކޮންޓްރޯލް
ކުރަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

y yބޭރުގެ މާޙައުލުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން އެކިފަހަރުމަތިން ގެއްލިފައިވާއިރު ،މީލާދީން  1558ގައި ޕޯޗުގީޒުންގެ ޙުކޫމަތު  15އަހަރަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވެއެވެ .އަދި މަލަބާރީންގެ ހަމަލާތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސް ،އެމީހުންގެ ދުއްތުރާތައް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު،
އިނގިރޭސީންގެ ފިއްތުންތަކަށް ދީލާލަން މަޖުބޫރުވެ 1887 ،ޑިސެންބަރު  16އިން  1965ޖުލައި  26އަށް އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ
ދަށުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮންނަންޖެހުނެވެ .އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި އޮތްއިރު ހުވަދު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަތޮޅު ހިމެނޭ
ގޮތަށް ވަކި ދައުލަތެއް އުފެއްދުމަށް ކުރި މަސައްކަތަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގި ދާޚިލީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަމަނުޖެހުމެވެ.
އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަދި ކުރިމަގުގައި ކުރިމަތިވާނެ ސަލާމަތީ އަދި އަސްކަރީ ނުރައްކާތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
ދެނެގަނެ ،ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކޮށް ،އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ނުވަތަ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި،
އިސްތިރާޖީތައް އެކުލަވާލައި ،ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެ އަދި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަކީ ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ
އިސް ޤާނޫނީ ޒިންމާއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މި ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އަސްކަރީގޮތުން އެންމެ ބަލިކަށި އެއް ޤައުމެވެ .މި ހާލަތުގައި ،ސަރަޙައްދީ ބާރުތަކުގެ
ފިނި ކޯޅުންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަކިކޮޅަކަށް ޖެހުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ މަޞްލަޙަތާއި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އިތުރު ގޮންޖެހުންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ދެކޮޅުވެރި ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދުށުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ޤައުމަކުންކުރުމަށް
ފުރުސަތު ފަހިވެދާނެ ކަމެކެވެ .ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ނަމުގައި ބާރުގަދަ ޤައުމުތަކުން އެހެން ޤައުމެއްގެ ބައެއް އިތުރުވެނި ކުރުމާއި،
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތަށް އިޙުތިރާމުކުރާކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ސީދާ އިތުރުވެނި ނުކުރިނަމަވެސް ،ބަރޯސާވާންޖެހޭފަދަ ހާލަތުތައް
ބާރުގަދަ ޤައުމުތަކުން ބަލިކަށި ޤައުމުތައް ވައްޓާލަމުންދާ މަންޒަރު

އުފައްދައެވެ .އެ ހާލަތްތަކުން އަރައި ނުގަނެވޭނެފަދަ ދަރަޖައަކަށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ،ހުރިހާ
ޤައުމަކާ ވެސް ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވައި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ އިސްތިރާޖީ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިޙުތިރާމުކުރުން މުހިންމެވެ .އަދި ސަރަޙައްދީ އަދި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެންނާއި ވިލަރެސް ކުރެވިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަސައްވުރާއި ހައިސިއްޔަތު ރަނގަޅުކޮށް،
ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބާރު ފޯރުވުމުގައި ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަނީ ސޮފްޓް ޕަވަރ އެވެ .ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތަކަށް ސިޔާސަތުތަކާއި
ޢަމަލުތައް ބައްޓަންކުރަން ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވާނެތީ ،ދިވެހިންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ކުޅުމަށް އައިޑިއޮލޮޖިކަލް ވޯފެއަރގެ ހަރަކާތްތައް
ހިންގައެވެ .މި މަސައްކަތުގައި އެތެރެއާއި ބޭރުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،އެޑްވޮކަސީ ނެޓްވާކްތައް ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.
މީގެތެރެއިން ބައެއް ވިސްނުންތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމިއްޔަތާއި ،ދިވެހިވަންތަކަމަށާއި،
ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދެއެވެ .ދިވެހިންނަކީ އެއް ދީނަކަށް ތަބާވާ ،އެއް ނަސްލަކަށް ނިސްބަތްވާ ،އެއް ބަހަކުން
ވާހަކަދައްކާ އަދި އެއް ސަޤާފަތަކާއި އެއް އާދަކާދައެއްގެވެރި ބަޔަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން ގާއިމުވެފައިއޮތް ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް
މި ދެންނެވި އިންފޮމޭޝަން އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ދަނީ ލޮޅުން އަރަމުންނެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ސިޔާސީ އަދި ޒާތީ މަގުސަދުތައް
ހާސިލުކުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ސިއްރާއި ފާޅުގައި ވަނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
އާދައިގެ ކަމަކަށްވަނީ ވެފައެވެ .މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި އިސްތިރާޖީ ފިކުރުތައް
ތަޣައްޔަރުކޮށް އެ ޤައުމުތަކުގެ މަޞްލަޙަތުތަކަށް އިސްކަންދޭ ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ .މި ވިސްނުންތަކުގެ އަސަރު
ކުރިމަގުގައި އިތުރަށް ފުޅާވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ހަމަޖެހުމަށް އަސަރުކުރާނެއެވެ.

y yތިމާވެށްޓާއި ވުޖޫދީ ނުރައްކާ
ފުރިހަމަ މާނައިގައި ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ތިމާވެށީގެ
ނުރައްކަލެވެ .އދ.ގެ އިންޓަރގަވަރމެންޓަލް ޕެނަލް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި
ވާގޮތުން ،ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން މިހާރު އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު އެގޮތުގައި އޮވެއްޖެނަމަ 2030 ،ވަނަ އަހަރާއި  2052ވަނަ އަހަރާ
ދެމެދު ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން ޕްރީއިންޑަސްޓްރިއަލް ލެވެލްއަށްވުރެ  1.5ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް އިތުރުވާނެއެވެ .އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް
ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  2100ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ދާއިރު  0.26މީޓަރާއި  0.77މީޓަރާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ކަނޑުގެ
ލޮނުގަނޑު އުފުލުމެވެ.
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވޭ.

މި މިންވަރަށް ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލިއްޖެނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ބޮޑުބައެއް ގިރައިގެންގޮސް ،ޤައުމުގެ ކްރިޓިކަލް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބޭނެއެވެ .އަދި ބައެއް އިޤުތިޞާދީ ސިނާޢަތްތައް ނެތިގޮސް ،އެތައްބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް
ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ،ސާފު ބޯފެނާއި ކާނާގެ ތަދުމަޑުކަން ކުރިމަތިވާނެއެވެ .ދުރު މުސްތަޤުބަލެއްގައި ލަސްލަހުން ބަދަލުވަމުންދާ މި
ހާލަތުގެ ސަބަބުންނާއި މިކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އާންމު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމާއި އިޖުތިމާޢީ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކަށް އެތައް ގުނައަކަށް ބުރަ ބޮޑުވެ ،އިޤުތިޞާދީ ގޮންޖެހުންތައް އިތުރުވާނެއެވެ .މި ގޮންޖެހުންތަކާއި
ކުރިމަތިލުމުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާރަށްވުރެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުން މުހިންމެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު ،ތިމާވެށީގެ މައްސަލައަކީ
ހަމައެކަނި އިޖުތިމާޢީ ނުވަތަ އިޤުތިޞާދީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ .މިއީ ،ޤައުމީ ސަލާމަތީ މައްސަލައެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތީ
އެޖެންޑާގެ އެންމެ ކުރީގައި މި މައްސަލަ ހިމަނައި ،ކަމެއް ދިމާވުމުން ހަމައެކަނި ކުއްލި ޚިދުމަތްދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިބުމަށްވުރެ ،ހުރިހާ
މަރުޙަލާއެއްގައި ޝާމިލުވެގެން ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހެއެވެ.

y yހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމާއި ނިރުބަވެރިކަމުގެ ނުރައްކާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މަސްރަޙުގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ތަފާތު ފިކުރުތައް ދިވެހީންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކު ނަމަވެސް
އަންނަނީ ބަލައިގަންނަމުންނެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކާ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ ޤައުމެއްކަން މާޒީން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ކަށަވަރުވެފައިވާއިރު ،ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ވިސްނުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރުވެ ،ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދިވެހިން
ހަނގުރާމައަށް ދެއެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ނިރުބަވެރިންގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ،ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި
ޖާނުންފިދާވުމުގެ ޢަމަލުތައް ދިވެހީން ހިންގާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް ބައިޢަތުހިފައި ،ޝާމްކަރައާއި އިރާޤުކަރައިގެ
ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހީންގެ ތެރެއިން އެތައްބަޔަކު އެތަންތަނަށްގޮސް ،ހަނގުރާމަކޮށް ،އޭގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން ވަނީ
މަރުވެފައެވެ .ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ،ބޭރުގެ ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެތައް ސަތޭކަ ދިވެހިންނެއް
އެބަތިއްބެވެ .އެފަދަ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތައް ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައުމަކީ މިކަމުގެ ނުރައްކާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުހަނު ބޮޑަށް
އޮތް ކަމެކެވެ .އަނެއްކޮޅުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޅުގައި ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާ މީހުން އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ
އެއްބައިވަންތަކަމަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމެކެވެ.
ދީނީގޮތުން ހައްދު ފަހަނައެޅުމުގެ އިތުރުން ،ސިޔާސީ ،އިޤުތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ވެސް ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ
ފިކުރުތައް މުޖުތަމަޢުގެ މަދު ބައެއްގެ ފުށުން ނަމަވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ .އެ ފިކުރުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް
ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެކެވެ .ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2017 ،ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގެ  23އިންސައްތަ
ހިއްސާއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތެވެ .އަދި ،ދަތުރުފަތުރާއި ،ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާޢަތްތަކުގެ ދުވެލި ވެސް
ބިނާވެފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ދޭ އެންމެ ޙަމަލާއަކުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިޤުތިޞާދުގެ ގިނަ ސިނާޢަތްތަކެއް ހަލާކުވެ ،ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދަށް އަރައިނުގަނެވޭނެ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުމަކީ ގާތްކަމެކެވެ.

y yކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ނޫ އިޤުތިޞާދަށް ހުރި ނުރައްކާތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ގާއިމުކުރުމުގައި ކަނޑާއި ގުޅިފައިވާ މުހިންމު ސިނާޢަތްތަކާއި އެ ކަނޑުގެ
މުއްސަނދިކަން ހިމާޔަތްކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުޅަނދުތަކުން ބާނާ މަހުން ގާތްގަނޑަކަށް އިޤުތިޞާދުގެ ފަހެއް
އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބޮޑުވެފައި ބަލަހައްޓާނެ ވަސީލަތްތައް މަދުވުމުން ،އެކަމުގެ ފައިދާ
ނަގައިގެން މި ސަރަޙައްދުގެ މަސްވެރިން ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކަށް ވަދެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓީއަށް މުސްތަޤްބަލުގައި އަސަރުކުރާނެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ސަރަޙައްދަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން
ކަނޑުމަގުން އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އުފުލަމުންދާ ސަރަޙައްދުކަމަށް ވީހިނދު ،އެފަދަ އުޅަނދަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް
ތައްޔާރުވެ ތިބެންޖެހެއެވެ .އެފަދަކަމެއް ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތިމާވެށްޓަށް ތަޙައްމަލް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށެވެ .މިފަދަ ހާދިސާއަކުން ރިސޯރޓެއް ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ހުސްކުރަން
ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެފަދަ ރަށެއް އަލުން އާބާދުކުރުން ވެގެންދާނީ ދިގު އަދި އަގު ބޮޑު މަސައްކަތަކަށެވެ.
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް.

ހިންދު ކަނޑަށް ފެތުރިފައިވާ ކަނޑުފޭރުމުގެ ނުރައްކާ މިވަގުތަށް ކުޑަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ނުރައްކާ މުޅިން ނެތިދިޔައީ
ކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަނޑުމަތީގައި ހިންގާ ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިމްސްގެ ތެރޭގައި،
ހަތިޔާރާއި މަސްތުވާތަކެތި އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް އުފުލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާކަންވަނީ ފާހަގަ
ވެފައެވެ .އަދި ބައެއް ފަހަރު މިފަދަ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގައި ވަގުތީގޮތުން ރައްކާކުރާ ޓްރާންސިޓް މަންޒިލެއްގެ
ގޮތުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.

y yޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މީސްމީޑިއާ އަދި ސައިބަރ ތްރެޓްސް
ސައިބަރ ސްޕޭސް ނުވަތަ ސައިބަރ ޑޮމެއިންއަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ،ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކުން
ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ ނިޒާމަކަށްވުމާއެކު މި ނިޒާމު ވެގެންގޮސްފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީގެ މައި ތަނބަކަށެވެ .އެންމެ
އަސާސީ އަދި ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތަކުން ފެށިގެން އިޤުތިޞާދުގެ އެކިއެކި ސިނާޢަތްތަކާއި މާލީ ނިޒާމުތަކުގެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތަކާއި
ޚިދުމަތްތައް ވަނީ އޮންލައިން ކުރެވިފައެވެ .މި ޚިދުމަތްތައް ބުރޫއެރުމެއްނެތި ލިބިދިނުމަށާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުއާސަލާތު ކުރުމަށް
ސަލާމާތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއް ބޭނުންވެއެވެ .މި ނިޒާމުގެ ހުރި އުނި ސިފަތައް ހޯދައި ،ސަލާމަތީ އަދި އިޤުތިޞާދީ
އެސްޕިއޮނާޖުގެ ޢަމަލުތަކާއި ސައިބަރ ކެމްޕޭންތައް ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ވެސް ހިންގައެވެ .މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އާންމު
ފަރުދުންނަށްވެސް އަދި ޖުމުލަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެކެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން މުއައްސަސާތައް ބަލިކަށިވުމާއި ،އިތުރުވަމުންދާ ބިދޭސީ
އާބާދީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ވެށްޓަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ
ބޮޑުބަޔަކީ ޒުވާނުން ކަމަށްވެފައި ،ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ ޒުވާނުން ގިނަވުމާއި ،ޒުވާނުން ޝާމިލުވާ ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި ކުށްތައް
ގިނަވަމުން ދިއުމަކީ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤުތިޞާދީ މައްސަލަތައް ގިނަވުމުގެ އިތުރުން ،ސަލާމަތީގޮތުން ވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް
ކުރިމަތިވާ ސަބަބުތަކެކެވެ.
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

 .2އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ބިންގާ
 2.1ޑޮކްޓްރިން ބިނާކުރެވިފައިވާ ވިސްނުން
މި ޑޮކްޓްރިން އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ބާރު ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ،ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ އަސާސްތަކާއި
އުސޫލުތައް އަންގައިދޭ އެންމެ އިސް ޕަބްލިކޭޝަނެވެ .މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިންތަކާއި ،ސަރވިސް
ޑޮކްޓްރިންތަކާއި އަދި އެންމެހާ ޓެކްޓިކްސް ،ޓެކްނިކްސް އަދި ޕްރޮސީޖަރސް (ޓީ.ޓީ.ޕީސް) އެކުލެވޭ މެނުއަލްތަކަށް މަގުދައްކައިދޭނީ މި
ޑޮކްޓްރިންއެވެ .މި ޑޮކްޓްރިންގެ ޛަރީޢާއިން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެހެނިހެން ޑޮކްޓްރިންތައް
ގުޅިގެންދާނެއެވެ.

މި ޑޮކްޓްރިންގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2008ސިފައިންގެ ޤާނޫނު)ގައި

ބަޔާންވެފައިވާ ފަދައިން ،ސިފައިންގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ހަރަކާތްތެރި ވާނެގޮތް ބަޔާން
ވެގެންވެއެވެ.
މި ޑޮކްޓްރިންއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ޤައުމީ
ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،ޤާބިލު ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޒަމާނީ
އަސްކަރިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތަބާވާ އަސާސްތަކާއި
އުސޫލުތައް

އެކުލެވޭ

ޑޮކްޓްރިންއެވެ.

މި

ޑޮކްޓްރިން

• •ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކެޕްސްޓޯން
އެސްޕިރޭޝަނަލް

ޤައުމީ

ދިފާޢީ

ޑޮކްޓްރިން

ބާރުގެ

ގެނެސްދެނީ

ތަސައްވުރެކެވެ.

އެކުލަވާލުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ތާރީޚާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ބާރުން ހިންގާފައިވާ

• •މި ތަސައްވުރު އެކުލަވާލުމުގައި ޤައުމުގެ

ތަފާތު އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ޒަމާނީ އަސްކަރިއްޔާތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވިސްނުމާއި

ސިޔާސީ-އަސްކަރީ އޮނިގަނޑާއި އިސްތިރާޖީ

ފަލްސަފާ އަދި އިޖުރާޢަތުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިއާއެކު ،މުޅި

މާޙައުލާއި އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށާއި

އަމިއްލަވަންތަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ފެށިގެން އައިސްފައިވާ

އިސްތިރާޖީ ،ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ހާލަތެއް އޮތް ވަރަށް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކެއް

ގޮތާއި އެކި ދުވަސްވަރު ގާއިމުކުރެވިފައިވާ

ކުރިމަތިވާ ޤައުމެއްކަމަށް ވީހިނދު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް

އިދާރީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް އޮނިގަނޑަށާއި

އެންމެ އެކަށޭނަ ވިސްނުމަކާއި އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމެވެ.

ސިފައިން އަދާކުރުމަށް މަތިވެފައިވާ ވާޖިބާއި

ޑޮކްޓްރިންގެ ރޫޙަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

މި ޑޮކްޓްރިން އެކުލަވާލުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ-އަސްކަރީ
(ޕޮލިޓިކޯ–މިލިޓަރީ) އޮނިގަނޑާއި އިސްތިރާޖީ މާޙައުލާއި އިޖުތިމާޢީ އަދި

މަސްއޫލިއްޔަތަށް

އައިސްފައިވާ

ބަދަލުތަކުގެ

މައްޗަށް ފުންކޮށް ވިސްނާފައިވާނެއެވެ.

އިޤުތިޞާދީ ހާލަތަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ފެށިގެން އައިސްފައިވާ
ގޮތާއި އެކި ދުވަސްވަރު ގާއިމުކުރެވިފައިވާ އިދާރީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް އޮނިގަނޑަށާއި ސިފައިން އަދާކުރުމަށް މަތިވެފައިވާ ވާޖިބާއި
މަސްއޫލިއްޔަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ކުރިމަގުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނެ ގޮންޖެހުންތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ހައްލުކުރުމަށް ޒަމާނީ އަސްކަރީ ނިޒާމަކާއި ދިމާއަށް ވާސިލުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް
މަގުފަހިވާނެ ފަދަ “އެސްޕިރޭޝަނަލް” ތަސައްވުރެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު (ނޭޝަނަލް
އިންޓަރެސްޓް) ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބާރުގެ
މާއްދާތައް (އެލިމެންޓްސް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕަވަރ) ގެ ތެރެއިން އަސްކަރީ
ބާރެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހަރަކާތްތެރިވެ ކުރިމަތިވާ
ހާދިސާތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތައް ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރުން
މުހިންމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ޑިޕްލޮމެޓިކް ،މިލިޓަރީ ،އިކޮނޮމިކް ،އިންފޮރމޭޝަނަލް ބާރެވެ .އަސްކަރީ
ބާރެކޭ އެއްފަދައިން ،މިއިން ކޮންމެ ބާރެއް ވެސް ބޭނުންކުރެވެނީ ޤައުމީ

އަދުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ދޭދޭ ދައުލަތް
ތަކުގެމެދުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަތަކަށްވުރެ ،ޤައުމީ
ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑަށް
ކުރިމަތި

ވަނީ

ޤައުމުތަކާއި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތަފާތު ޖަމާޢަތްތަކާއި
ގްރޫޕްތަކުގެ ނުވަތަ ނަން-ސްޓޭޓް އެކްޓަރުންގެ
ސަބަބުންނެވެ.

މަޞްލަޙަތުތައް ހާސިލުކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ހަރަކާތްތެރިވާނީ
ޖޮއިންޓް އަދި ޔުނިފައިޑް މަފްހޫމުގައެވެ .ޖޮއިންޓް މާނަކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސާރވިސްތަކުގެ
ތެރެއިން ދޭއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ސާރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ .ޔުނިފައިޑް އެކްޝަން ފަލްސަފާއަކީ
ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން އެންމެން އެކުގައި އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

 2.2ހަނގުރާމައާއި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް
ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް
ލޯބިކުރާ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ވެސް ސުލްޙަ
ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅަމުން އަންނަ ޤައުމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ސުލްޙައަށް
މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ބައިވަރު ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ
މެންބަރެކެވެ .އަދި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ސުލްޙަ
ގާއިމު ކުރުމަށާއި ،ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތައް ކުރިމަތިވިޔަ
ނުދިނުމަށާއި ،އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އާންމުންގެ ފުރާނައަށާއި
މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އެތައް

ރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ޒިންމާދާރު އަދި އިތުބާރުހިފޭ ބައިވެރިއެއް.

ބައިވަރު މުއާހަދާތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ .ކަން މިހެން އޮތްއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލާއި ދިވެހިންގެ ދީނާއި ދައުލަތް ބޭރުންނާއި އެތެރެއިން އަންނަ ޢުދުވާންތަކުންނާއި ދާޚިލީ
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

ހަލަބޮލިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދީ ހިމާޔަތްކޮށް ދިނުމަށާއި ޤައުމުގައި ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމާންކަން ގާއިމު ކުރުމަށް އަސްކަރީ ބާރު
ބޭނުންކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ.
އަދުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ދޭދޭ ދައުލަތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަތަކަށްވުރެ ،ޤައުމީ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް
ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވަނީ ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތަފާތު ޖަމާޢަތްތަކާއި ގްރޫޕްތަކުގެ
(ނަން-ސްޓޭޓް އެކްޓަރުންގެ) ސަބަބުންނެވެ .ޤައުމެއްގެ ބާރުތަކާއި ހައިސިއްޔަތު މި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިނުވި ނަމަވެސް ،ޤައުމުތަކުގެ
ސަލާމަތަށާއި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައަށް އަދި މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން މި ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މީގެ ސަބަބުން މި
ފަރާތްތަކުން ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ގޮތްކިޔައި ނުފޫޒުފޯރުވަމުން ގެންދެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެގޭ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ އަސާސީ ވާޖިބަކީ އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު
ހިމާޔަތްކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުރުމެވެ .އެހެންކަމުން ،ހަނގުރާމައިގެ ނަޒަރިއްޔާތާއި އެކަމުގެ ފަލްސަފާ އާއި ޢިލްމު
ދަސްކޮށް ފަހުމުވުމަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދުއްތުރާކޮށް ބިރުދައްކައި ނުވަތަ ނުރައްކާތެރިކަން ކުރިމަތިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މުޤާބަލައިކުރުމަށް
ތައްޔާރަށް އޮންނަ ހަނގުރާމަވެރި ލަޝްކަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރެވެ .މި މަގުސަދު ހާސިލު ކުރެވޭނީ ދުޝްމިނުންގެ
ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއަޅައިގެން (ޑިޓަރ ކޮށްގެން) ނާއި ،ޑިޓަރެންސް ފެއިލްވެއްޖެނަމަ މައިދާނުގައި އެ މީހުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

• •ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަލާމަތީ

މާޙައުލުގެ

ކުރިމަގަށް ނަޒަރު ހިންގާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދިފާޢީ

ޤައުމީ

ގިނައިން

ބާރުން

ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެނީ
އިރެގިއުލަރ
• •މީގެ

އިތުރުން،

ހަނގުރާމައާއެވެ.
ކަނޑުގެ

މާޙައުލުން

ދިވެހިރައްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް
ކުށްކުރުމާއި ނިރުބަވެރިކަމުގެ ތަފާތު ‘ނެކްސަސް’ތައް އުފެދުމަކީ ގައުމީ ސަލާމަށްހުރި ނުރައްކަލެއް.
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އިތުރުވެފައި ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

 2.3ހަނގުރާމައިގެ ލެވެލްތައް
އަދުގެ ދުނިޔޭގައި މައިގަނޑު ދެ ބާވަތެއްގެ ހަނގުރާމައެއް ކުރެވެއެވެ .އެއީ ،ދޭދޭ ދެ ޤައުމެއް ނުވަތަ ޤައުމުތަކެއްގެ މަދުގައި
އެއްބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގުމަށް ކުރެވޭ ރެގިއުލަރ ހަނގުރާމަ (ރެގިއުލަރ ވޯފެއަރ) އާއި ތަފާތު ޖަމްޢިއްޔާތައް ނުވަތަ
ޖަމާޢަތްތަކާއި ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ދެމެދު ކުރެވޭ އިރެގިއުލަރ ހަނގުރާމަ (އިރެގިއުލަރ ވޯފެއަރ) އެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ
މާޙައުލުގެ ކުރިމަގަށް ނަޒަރު ހިންގާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ގިނައިން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެނީ
އިރެގިއުލަރ ހަނގުރާމައާއެވެ .މިބާވަތުގެ ހަނގުރާމައިގެ އަމާޒަކީ ސަރުކާރުގެ ބާރުވެރިކަން ކުޑަކުރުމާއި ،އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރުމަށް
ދަތިކުރުމާއެކު ،ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ސަރުކާރާމެދު އޮންނަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ކުޑަކުރުމެވެ .މިފަދަ ހަނގުރާމަތައް
ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ހަނގުރާމަވެރި އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ،ސިޔާސީ އިޖުތިމާޢީ އިޤުތިޞާދީ އަދި ފިކުރީ ގޮތުން
ދުޝްމިނުންނާއި ދެކޮޅަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ،ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ރުހުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ،ކަނޑުގެ މާޙައުލުން ދިވެހިރައްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް އިތުރުވެފައި ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ ،އެއީ ހަނގުރާމައިގެ ކެމްޕެއިނެއް ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނެއް
ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ނުވަތަ އެހެން އޮޕަރޭޝަނެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަމެވެ.
މިގޮތުން ،އެންމެ ތިރީ ފަންތީގެ ޓެކްޓިކަލް ހަރަކާތްތަކާއި އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ އިސްތިރާޖީތަކާއި ގުޅުވައިދޭ މަފްހޫމަކީ ހަނގުރާމައިގެ
ލެވެލްތަކެވެ .ހަނގުރާމައިގެ ލެވެލްތައް ކަނޑައެޅުމުން ،ކޮމާންޑަރުންނަށް އެމީހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ރޭވުމުގައާއި ތަރުތީބުކުރުމުގައި
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ތަކެތި ބޭނުންވާ ތަންތަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އެކި ފަރާތްތަކާއި
ހަވާލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ލެވެލްތައް އެއް ލެވެލްއާއި އަނެއް ލެވެލް ފުށު (އޯވަރލެޕް) އަރައެވެ .އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮމާންޑް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް
އޮނިގަނޑު ރޭވިފައި އޮންނަންވާނީ ކޮންމެ ލެވެލްއެއްގައިވެސް ހިންގޭ ކަންތައްތަކަށް އެކަށޭނެ ކޮމާންޑަރުން ހަމަޖައްސާ ،އެމީހުން
ބާރުވެރިކުރުވައި ،އެމީހުން މެދުވެރިކޮށް ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށެވެ .ކޮމާންޑަރުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ،ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މިނިވަންކަން
ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް އިސްތިރާޖީ ލެވެލްގެ ޢަމަލުތައް ބައްޓަންކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްތައް އޮޅޭގޮތްވެ ،ޔުނިޓީ އޮފް
ކޮމާންޑް ގެއްލެން ދިމާވެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ،އަދުގެ މާޙައުލުގައި ހިންގޭ އެންމެ ތިރީ ލެވެލް ކަމަށްވާ ޓެކްޓިކަލް ލެވެލްގެ ހަރަކާތްތަކަށް
ދުރާލާ އިސްތިރާޖީ ލެވެއިން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެއެވެ .ހަނގުރާމައިގެ އެއް ލެވެލްއާއި އަނެއް ލެވެލް ފުށުއެރުމުގެ މައްސަލައަކީ މުޅިން
ހައްލުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ .އެހެނަސް ،މީގައި މުހިންމުކަމަކީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑް އޮތުމާއި ،ކޮމާންޑަރުން
ބާރުވެރިކުރުވާ ޒިންމާދާރުކުރުވާ ،ނުކުންނަ ނަތީޖާތަކާއިމެދު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމެވެ.
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

 yyއިސްތިރާޖީ ލެވެލް
އިސްތިރާޖީއަކީ

މަޞްލަޙަތުތަކާއި

ޤައުމީ

އިސްތިރާޖީ ލެވެލް

ލަނޑުދަނޑިތައް

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ބާރުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ

ޤައުމީ

މަޞްލަޙަތުތަކާއި

ލަނޑުދަނޑިތައް

ވިސްނުމެވެ .އިސްތިރާޖީ ލެވެލްގައި ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން

އެކަށައަޅާ ކަނޑައެޅުމާއި ،ޤައުމީ ބާރުގެ އެންމެހާ

މަޞްލަޙަތުތަކާއި

ބޭނުންކުރުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ލަފާ

ޤައުމީ

ހޯއްދަވައެވެ.

ލަނޑުދަނޑިތައް އެކަށައަޅާ ކަނޑައެޅުމާއި ،ޤައުމީ ބާރުގެ އެންމެހާ މާއްދާތަކާއި
ބޭނުންކުރުމަށް

ވަސީލަތްތައް

މަގުދައްކައިދޭ

ސިޔާސަތުތައް

ވަސީލަތްތައް

މާއްދާތަކާއި
މަގުދައްކައިދޭ
ލެވެލްއަކީ

ކަނޑައަޅާ

ސިޔާސަތުތައް
އިސްތިރާޖީ

ކަނޑައަޅާ
ލެވެލްއެވެ.

ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ދިފާޢީ ވަޒީރެވެ .މީގެ އަލީގައި ،ޤައުމީ
ދިފާޢީ އަދި ސަލާމަތީ ސިޔާސަތާއި އިސްތިރާޖީ އެކަށައަޅައި ،އަސްކަރިއްޔާއިން
ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ ދިފާޢީ ވަޒީރެވެ .މިކަންތައް ކުރުމުގައި އިސްތިރާޖީ-އަސްކަރީ ލެވެލްއިން އެންމެ
އިސްކޮށް އަދި އެންމެ ގާތުން ދިފާޢީ ވަޒީރާއިއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ .ދިފާޢީ ވަޒީރު ދެއްވާ
އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ފަރާތަކީވެސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
ފޯސްއެވެ .މިސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް އެހީތެރިވެދޭނީ އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްއިން އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނާއި
ސާރވިސްތަކުގެ

ކޮމަޑާންޓުންނެވެ.

 yyއޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލް
އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްގެ ބޭނުމަކީ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް
ހާސިލުކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

އޮޕަރޭޝަނަލް

އޮޕަރޭޝަނަލް

ލަނޑުދަނޑިތައް

އެކަށައެޅުމާއި ،ދަށު ފަންތީގައި ހިންގޭ ޓެކްޓިކަލް ހަރަކާތްތަކާއި

ލެވެލްގެ އަމާޒަކީ އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް ބޭނުންކޮށްގެން

އަމާޒަކީ

މިލެވެލްގައި

އިސްތިރާޖީ

ލެވެލް

ގުޅުވައިދިނުމެވެ.

މިލެވެލްގެ

އޮޕަރޭޝަނަލް ހުނަރުތައް (އާރޓް) ބޭނުންކޮށްގެން މިޝަންތައް
ރާވާ ތަންފީޛު ކުރުމެވެ .އޮޕަރޭޝަނަލް ހުނަރު ނުވަތަ ފަންނަކީ

މިޝަންތައް

ރާވައި

ތަންފީޛުކުރުމެވެ.

އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓާފް ވާރކް
ފުރިހަމައަށް

ފަހުމްވެ،

ޢަމަލީގޮތުން

ކޮމާންޑަރުންނާއި އެމީހުންގެ ސްޓާފުން ،އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ
ޢިލްމާއި ،އަސްކަރީ ހުނަރުވެރިކަމާއި ،ތަޖުރިބާއާއި ،އުފެއްދުންތެރި
ޚިޔާލާއި ތަސައްވުރު ބޭނުންކޮށްގެން އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް
ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަސްކަރީ ކެމްޕެއިންތަކާއި އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވައި ،އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފުމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްއަކީ އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކެވެ .މިކޮމާންޑްތަކަކީ ތަފާތު ސާރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް އެއްކޮށް،
ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަފްހޫމުގެ ދަށުން ޢަމަލީގޮތުން އެމީހުން ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރުވެރި ކޮމާންޑްތަކެވެ .މިހެންކަމުން ،މިލެވެލްގައި
އޮޕަރޭޝަނަލް ހުނަރާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓާފް ވާރކް ފުރިހަމައަށް ފަހުމުވެ ،ޢަމަލީގޮތުން ބޭނުން ކުރެވެންޖެހެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ހިންގާ ހަރަކާތް

ހަނގުރާމައިގެ ލެވެލްތައް

އިސްތިރާޖީ ގައިޑެންސް

އިސްތިރާޖީ ލެވެލް

ނަތީޖާ ނެރެދިނުން

އިރުޝާދުގެ މިސްރާބު (ޑައިރެކްޝަން)

ސިޔާސަތު

އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލް

އިސްތިރާޖީ އަސްކަރީ ލަނޑުދަނޑިތައް

އިސްތިރާޖީ އަސްކަރީ ލަނޑުދަނޑިތައް

ބެޓްލް

ޓެކްޓިކަލް ލެވެލް

ކުރިމަތިލުން

ކުރެހުން  :1ހަނގުރާމައިގެ ލެވެލްތަކާއި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ދާއިރާއާއި ހުރި ގުޅުން.

y yޓެކްޓިކަލް ލެވެލް
ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތްތަކުގައި ހިންގާ ކުރިމަތިލުންތަކާއި ‘ބެޓްލް’ ތައް ހިންގާ ލެވެލްއަކީ ޓެކްޓިކަލް ލެވެލްއެވެ .މިލެވެލްގެ ބޭނުމަކީ
އަސްކަރީ ބާރުގެ ތަފާތު ބައިތައް ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި އަތުރައި ،އެބައިތައް

ހަރަކާތްތެރިކުރުވައި އެންމެ ފައިދާ ލިބޭނެ އަދި

ދުޝްމިނުންގެ މައްޗަށް އެންމެ ބާރުފޯރުވޭނެ ގޮތަށްމިތަފާތު އެލަމަންޓްތައް ގާއިމުކޮށް ހަތިޔާރުތަކާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން
ދުޝްމިނުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޓެކްޓިކަލް ލެވެލްތަކަކީ ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތަކާއި
ޖޮއިންޓް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެމްޕްލޯއިކުރެވޭ ޓީމްތަކެވެ.

 2.4ކެމްޕެއިން އަދި އޮޕަރޭޝަންތައް
ކޮންމެ އަސްކަރީ ޙަރަކާތެއްގެވެސް އެންމެ އަސާސީ ބިންގަލަކީ ޓެކްޓިކްސް ،ޓެކްނިކްސް އަދި ޕްރޮސީޖަރސްއެވެ.
ކޮންމެ

އޮޕަރޭޝަނެއް

އަދި

ކެމްޕެއިނެއްވެސް

އެކުލެވިގެންވަނީ

ތަފާތު

ޓެކްޓިކަލް

ހަރަކާތްތަކުގެ

މައްޗަށެވެ.

މިގޮތުން:

 y yއޮޕަރޭޝަންސް
އޮޕަރޭޝަންއަކީ އެއް އަމާޒަކަށް ވާސިލުވުމަށް ނުވަތަ އެއްމަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ވަކިތަރުތީބަކުން އަތުރާލެވޭ އަދި
ވިލަރެސްކުރެވިގެން ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކެކެވެ .އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމަކުރުމާއި ،ހަރަކާތްތެރިވުމާއި ނުވަތަ ހޭރިޔާކުރުމާއި
(މެނޫވަރކުރުން)،

ލޮޖިސްޓިކްސް

ސަޕޯރޓް

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،
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ޙަމަލާދިނުމާއި،

ދިފާޢުކުރުންފަދަ

ކަންތައްތައް

ހިމެނެއެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

 yyބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް (މޭޖަރ އޮޕަރޭޝަންސް)
ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އޮޕަރޭޝަނަލް އޭރިއާއެއްގައި އިސްތިރާޖީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ލަނޑުދަނޑިތައް
ހާސިލުކުރުމަށް ރާވައި ތަރުތީބުކޮށް އަތުރައި ވިލަރެސްކުރެވިގެން ހިންގާ ގިނަ ބެޓްލްތަކާއި އެންގޭޖްމަންޓްތައް ފަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއްގެ
މައްޗަށްއެކުލެވޭ ޓެކްޓިކަލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ސީރީޒްއެކެވެ .މޭޖަރ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކިވަކި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ތަފާތު
އެކި ފޭސްތައް ހިމެނިފައި ވެދާނެއެވެ.

 y yކެމްޕެއިންސް
ކެމްޕެއިންއަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި ،ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ،އިސްތިރާޖީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހިންގޭ ތަފާތު ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކެވެ .ކެމްޕެއިންގެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވެނީ އެއް އޮޕަރޭޝަން
ހިންގައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުނުވާކަމުގައި ވަނީނަމައެވެ .އެހެނިހެން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކަކޭ އެއްފަދައިން،
ކެމްޕެއިންތަކުގައިވެސް ޕްލޭނިންގގެ އަސާސްތަކަށް ތަބާވާންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ،ކެމްޕެއިންތައްވެސް ފެށެނީ ކޮމާންޑަރު ސީދާ އަދި
ސަރީޙަކޮށް އޭނާ ކަންކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތާއި (އިންޓެންޓާއި) ،އޮޕަރޭޝަންގެ އަމާޒާއި (ފޯކަސްއާއި) ،އިސްތިރާޖީއާއި ،އޮޕަރޭޝަނަލް
އަދި ޓެކްޓިކަލް ލެވެލްގައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،މަގުސަދުތައް އެކަށައަޅާ އެކަންތައް ސަބޯޑިނޭޓް ކޮމާންޑަރުންނަށް
އެންގުމުންނެވެ .އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކެމްޕެއިން ރޭވުމުގައި ދުޝްމިނުންގެ ސެންޓަރ އޮފް
ގްރެވިޓީއާއި އެހެނިހެން ބަލިފައިތައް ކަނޑައެޅެއެވެ .ހަމަމިފަދައިން އަމިއްލަ ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީތައް ހިމާޔަތްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކެމްޕެއިން ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނަށް ކޮމާންޑަރ އެކުލަވާލާ މަފްހޫމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް
y yއޮޕަރޭޝަންގެ މަފްހޫމު (އޮޕަރޭޝަންސް ކޮންސެޕްޓް) :ޔުނިފައިޑް ކޮމާންޑް ނުވަތަ އޭރިއާގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންސެޕްޓްގެ
މައްޗަށް ބިނާވެފައިވުން.
y yލޮޖިސްޓިކްގެ މަފްހޫމު (ލޮޖިސްޓިކްސް ކޮންސެޕްޓް) :ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ އަސްކަރީ ފޯސްތަކަށް ލޮޖިސްޓިކްސް
ސަޕޯރޓް ފޯރުކުރެވިގެންދާނެ ގޮތް.
y yޑިޕްލޯއިމަންޓްގެ މަފްހޫމު (ޑިޕްލޯއިމަންޓް ކޮންސެޕްޓް) :ހަނގުރާމައިގެ ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަންގެ ސަރަޙައްދަށް ލަޝްކަރުތަކާއި
ބާރުތަކާއި ،ލޮޖިސްޓިކްސް ސަޕޯރޓް ގެންގޮސް ،އޮޕަރޭޝަންގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ކަންތައްތައް ރޭވިފައިވާ
ގޮތް.
y yއޯގަނައިޒޭޝަނަލް މަފްހޫމު :އެންމެހާ ކޮމާންޑުގެ ގުޅުންތައް ތަފުސީލުކުރެވިފައިވުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ކެމްޕެއިން ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަން ބިނާވެގެންވަނީ ކޮމާންޑަރ އެކުލަވާލާ ވަރަށް ފުޅާ މަފްހޫމެއް (ކޮންސެޕްޓެއް)ގެ މައްޗަށެވެ .ވަރަށް
ފުޅާކޮށް އަދި ތަނަވަސްކޮށް އެކުލަވާލެވޭ މި މަފްހޫމަކީ ކެމްޕެއިންގެ ޢިލްމީ މަސްދަރެވެ .ކޮމާންޑަރުގެ ގައިޑެންސް ފެށެނީ ކޮމާންޑަރ
ކަންކުރަން ބޭނުންވާގޮތާއި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަގުސަދު ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މިގޮތުން އެކަށައެޅޭ ‘ކޮމާންޑަރސް އިންޓެންޓް’ އިން
ކޮމާންޑަރ ބޭނުންވާ “އެންޑް ސްޓޭޓް” ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތަފުސީލުވެގެންދާނެއެވެ .ހަމައެފަދައިން ،އޮޕަރޭޝަންގެ މަގުސަދާއި
ލަނޑުދަނޑިތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެވޭނެއެވެ .ކޮމާންޑަރުގެ މަފްހޫމުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ހަތަރުކަމެއް އެކުލެވެއެވެ .އެއީ،
އޮޕަރޭޝަންގެ މަފްހޫމު ،ލޮޖިސްޓިކް މަފްހޫމު ،ޑިޕްލޯއިމަންޓް މަފްހޫމު ،އަދި އޮގަނައިޒޭޝަންގެ މަފްހޫމު މިއެވެ.

 2.5ޓާސްކް ،ފަންކްޝަން އަދި މިޝަން
ޓާސްކްއަކީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަދި ސަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށް ،ވަކި ފަރުދަކާއި ނުވަތަ ވަކި އޮގަނައިޒޭޝަނަކާއި (އޭރިއާ ކޮމާންޑް،
ޓެކްޓިކަލް ޔުނިޓް) ކުރަން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެކެވެ .މިއީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް
ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .މިޝަން އަދި ފަންކްޝަން އުފެދެނީ އެތައް ޓާސްކްތަކެއް އެކުވުމުންނެވެ.
ފަންކްޝަންއަކީ ކޮންމެ އޮގަނައިޒޭޝަނެއްވެސް އެ ރޯލެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އުފެއްދި ،ފަރުމާކުރެވި ،ތަމްރީނުކުރެވި އަދި އިކުއިޕް
ކުރެވިފައިވާ ދައުރުތަކެވެ .މިއީ ވަރަށް ފުޅާ އަދި ދިގުދެމިގެންދާ ދައުރު ތަކެކެވެ.
މިޝަންއަކީ އަދާކުރަންޖެހޭ ޓާސްކާއި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަގުސަދާއި އެކަންތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބެވެ .މިޝަންގައި
މައިގަނޑު ފަސް ބައި ހިމެނެއެވެ .އެއީ ކާކު (ހަރަކާތްތެރި ވާންޖެހޭ އޮގަނައިޒޭޝަން) ،ކޮންކަމެއް (އަދާކުރަންޖެހޭ ޓާސްކް) ،ކޮންއިރަކު
(ޓާސްކް ނިންމަންޖެހޭ ވަޤުތު) ،ކޮންތާކު (ޓާސްކް އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން  /ސަރަޙައްދު) އަދި ކީއްވެ (ޓާސްކް އަދާކުރަންޖެހޭ ސަބަބު،
ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަގުސަދު) މިއެވެ .މަތީ ހެޑްކޯޓަރޒްތަކުން މިޝަންތައް ނުވަތަ ޓާސްކްތައް ދިނުމުން ދަށުފަންތީގެ ކޮމާންޑަރުން
މިމިޝަން ނުވަތަ ޓާސްކްތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ވަކިވަކި މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ގޮތުގައި އެކަށައަޅައެވެ .އެހެންކަމުން ،މިޝަންއަކީ
އޮގަނައިޒޭޝަންއިން ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމެކެވެ .އަދި ފަންކްޝަންއަކީ އެމަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް އޮގަނައިޒޭޝަން އުފައްދާފައިވާ
މަގުސަދެވެ .މިދެކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ޓާސްކްތައް ހިމެނެއެވެ.
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 .3ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އިސްތިރާޖީ
 3.1ޤައުމީ ސަލާމަތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތް ބިނާވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ،އެތެރެއާއި ބޭރުގެ އެންމެހާ ނުރައްކާތަކުން ދިވެހި
ދައުލަތާއި ދިވެހިދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިސްތިރާޖީ ގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި އަދި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ސަރަޙައްދެއްގައި ގާއިމުވެފައިވާ ޤައުމަކެވެ .އަދި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ،ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާޢީ މަސްރަޙުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާވާފަދަ ގިނަ
ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މަސްރަޙަށް ބަލާއިރު ،ހިންދު ކަނޑުގައި ހަރާކާތްތެރި ވަމުން ގެންދާ ކަނޑުފޭރޭ
މީހުންގެ ނުރައްކަލާއި ،ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކާއި ދީނީގޮތުން ހަރުކަށި ވިސްނުންތައް ފަތުރާ ޖަމާޢަތްތައް މިސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭއިރު
އެފަދަ ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ފިކުރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރަމުން ދިއުމާއި ،ނިއުކްލިއަރ އަވަށްޓެރީންގެ ފިނި ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ
ނުތަނަވަސްކަމާއި ،ހިންދު ކަނޑުގައި ދުނިޔޭގެ އަދި ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމާއި ،ސަރަޙައްދީ ބާރުތަކުން
އެބާރުތަކުގެ “އޯރބިޓް”ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބޭއްވުމަށް ސިއްރާއި ފާޅުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އެކަމުގެ
އަސަރުކުރުވާ ކަންކަމެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތް ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ދައުލަތާއި ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ މަސްރަޙުގައިވެސް އެތައް ބައިވަރު ގޮންޖެހުންތަކެއް އެކުލެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަދި
ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޮޅުންއެރުވުމަށް އެތެރެއާއި ބޭރުން ކުރަމުންދާ ސަބްވާރސިވް މަސައްކަތްތަކާއި ،ދީނުގެ ނަމުގައި ކައިރިއާއި
ދުރުހިސާބުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގައި ދިވެހީން ބައިވެރިވުމާއި އެކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް
މިންވަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން ދިއުމާއި ،ދިމިޤްރާތީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ތަސައްރަފު ފުދުން ދިގުލައިގެން ދިއުމާއި ،ސިޔާސީ
ވާދަވެރި ކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވަމުންދާ ހަލަބޮލި ކަމާއި ،ކޮރަޕްޝަންގެ ފަސާދަ ޤައުމުގައި އާންމު ވެފައިވާ މިންވަރާއި ،މަސްތުވާ
ތަކެތި ގަނެވިއްކާ ބޭނުން ކުރުމާއި ގޭންގު ހަރަކާތް ތަކާއި މާރާމާރީފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތައް އާންމު ވުމާއި ،ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ދިރިއުޅޭ
ބިދޭސީންގެ ފުށުން އުފެދޭ މައްސަލަތައްފަދަ ތަފާތު އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ .ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މަދުވުމާއި ،ބޯފެނާއި،
ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް އޮތް ނުރައްކާތަކާއި ،ޤުދުރަތީ
ކާރިސާތަކާއި ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ ވުޖޫދީ ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބިރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ތަކަކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ،އިޤުތިޞާދީ ސިނާޢަތްތަކާއި ކްރިޓިކަލް ނޭޝަނަލް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކަށް އަމާޒުކޮށް ނިރުބަވެރި ޢަމަލެއް އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއި ،މީސްމީޑިއާގެ ބޭނުން
ކޮށްގެންނާއި މަޢުލޫމާތާއި ސައިބަރ ޑޮމެއިންގައި ހިންގާ ޖާސޫސީ އަދި ސަބޮޓާޖްގެ ޢަމަލުތަކާއި ،ދޮގުމަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި މާލީ
ނިޒާމުތަކާއި އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ޙަމަލާތަކާއި ،ފަސޭހައިން ފެތުރިދާ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް އާންމުވެދިއުންފަދަ
ހާލަތްތަކަކީ ،ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާއިން ވިސްނާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ،އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި
ފުރުސަތު ބޮޑު ކަންކަމެވެ.
މިގޮންޖެހުންތަކާއި ނުރައްކާ ތަކުން ދިވެހި ދައުލަތާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅެންޖެހޭނީ ސަރުކާރާއި
މަދަނީ އިދާރާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ރައްޔިތުން އެކުލެވޭގޮތަށް “ހޯލް އޮފް ގަވަރމަންޓް” އެޕްރޯޗެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން
އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެންނާއި އަދި ވަކިންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މައިގަނޑު ތިން ދާއިރާއަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ .އެއީ:

y yދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން
y yއިންސާނީ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭ ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރުން
y yސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
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 3.1.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން
ބޭރުންނާއި އެތެރެއިން އަންނަ ޢުދުވާންތަކާއި ނުރައްކާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލާއި ދިވެހި
ދައުލަތާއި އިސްލާމްދީން ދިފާޢުކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ
އިސް ވާޖިބެވެ .މިގޮތުން ،ދުޝްމިނުންނާއި ޢަދާވާތްތެރިން ޑިޓަރކުރުމަށްޓަކައި އަސްކަރީ ޤާބިލުކަން ތަމްސީލުކުރުމާއި ،ހަނގުރާމަވެރި
ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ،މުޤާބަލާކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދުމަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ
އާއި ތަހުޒީބު އަދި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ރައްކާތެރިކުރަން ބޭނުންވާ އިޤުތިޞާދީ
އަދި އިޖުތިމާޢީ މުހިންމު މަޞްލަޙަތުތަކެއް ވެއެވެ .ވިޔަފާރީގެ ސިނާޢަތްތަކާއި ،އިޤުތިޞާދީ ވަސީލަތްތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ މަޞްލަޙަތު ތަކެކެވެ .އިޖުތިމާޢީގޮތުން ބަލާއިރު،
ދީނީ އަދި ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ،ހައްދު ފަހަނައެޅުމާއި ނިރުބަވެރިކަމަށް ވާގިދޭ މާއްދާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ޤައުމީ
ސަލާމަތާއި ގުޅިފައިވާ މަޞްލަޙަތުތަކެވެ.

 3.1.2އިންސާނީ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭ ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރުން
ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ދިމިޤްރާތީ ޤައުމެއްގައި ،ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި ދައުލަތުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި އަމުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭނީ
ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ސިޔާސީ ،އިޤުތިޞާދީ ،އިޖުތިމާޢީ އަދި ވެށީގެ ގޮތުން ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ލެޖިޓިމޭޓް ބޭނުން ތަކާއި
އެދުންތައް ފުއްދައިދެވި އެކަންކަން ރައްކާތެރި ކޮށްދެވިގެންނެވެ .ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު ދައުލަތުން ކަށަވަރު ކޮށްދޭން މިޖެހެނީ އިންސާނީ
ސަލާމަތްތެރިކަން (ހިއުމަން ސެކިއުރިޓީ)އެވެ .މިކަމުގައި ،އަސްކަރިއްޔާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ދައުރަކީ މިކަންކަން ހާސިލު
ކުރެވޭނެ ސަލާމަތްތެރި ވެށްޓެއް ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ.
އިންސާނީ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވުމުން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އެކަމުގެ އަސަރުކުރާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ،ރައްޔިތުން
ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ،ދައުލަތަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި އެމީހުންގެ ބޭނުންތަކާއި އެދުންތައް ފުއްދައިދޭނެ އެހެން
ފަރާތަކަށް ބަރޯސާވާންފެށުން އެކަށީގެންވާތީއެވެ .މިއެހެން ފަރާތަކީ ،ނުފޫޒުގަދަ ވަކި ފަރުދެއް (ސުޕަރ-އެމްޕަވަރޑް އިންޑިވިޖުއަލްއެއް)،
ޖަމިއްޔާއެއް ،އެހެން ޤައުމެއް ،ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށްވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ .ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ސަރުކާރުން
ހަނިކުރުމުން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ވާގިއަށް އެދުމާއި ،ބޭނުންވާ އިޖުތިމާޢީ ސިޔާސަތުތަކެއް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ބޭރުގެ
ޖަމާޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވުމާއި ،ދީނީ އަދި ސިޔާސީ މަގުސަދުތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޓެރަރިސްޓް
ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ،ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރުތައް ފެތުރުމަށާއި ދައުލަތް ބަލިކަށިކޮށްލުމަށް ބޭރުގެ
އެކިފަރާތްތަކުގެ މަދަދު ހޯދުމަށް މަދުންނަމަވެސް އަޑުއުފުލުމީ ،ދިވެހި މުޖުތަމަޢުންވެސް ގުގުމާ ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުތަކެވެ .އަދި،
ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާތަކުން ބަލައި ،އެފަދަ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަމެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

އިންސާނީ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން އެންމެ އިސްދައުރެއް ކެނޑިނޭޅި އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ
އަނެއް މައިގަނޑު ދާއިރާއަކީ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ހާދިސާތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި
މުދާ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ،ކާރިޘާއަކަށްފަހު އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ މުހިންމު
ޒިންމާއެކެވެ .މިދާއިރާއިން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ޤައުމަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައެވެ.

އިންސާނި ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން އިންސާނީ އެހީގެ ތަފާތު އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާ.

 3.1.3ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގުޅިގެން ކުރާމަސައްކަތް
ދިވެހިރާއްޖެ  1965ވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަ މިނިވަން ދައުލަތަކަށްވީފަހުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ހިމާޔާތްކޮށް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެބޭނުމުގައި ،ލިޔެވި ސޮއިކުރެވިފައިވާ މުޢާހަދާއެއްގެ ތެރެއިން ވަކިޤައުމެއްގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ވިއުގައެއްގެ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވަދެފައިނުވެއެވެ .މިއަދުގެ ހާލަތުގައިވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެފަދަ ނަޒަރިއްޔާއެއް ނުވަތަ ސިޔާސަތެއް
ނުގެންގުޅެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް އިސްކޮށްފައިވަނީ އަވަށްޓެރި އަދި އެކުވެރި ޤައުމުތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާ،
އެޤައުމުތަކަށް ސަލާމަތީ އަދި އިސްތިރާޖީ ނުތަނަވަސްކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ޢަމަލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުން ދުރުވެތިބެ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މުޖުތަމަޢުގެ އިޙުތިރާމާއި އިތުބާރު ހޯދުމަށެވެ.
ނަމަވެސް ،އަދުގެ ދުނިޔޭގައި އަސްކަރީ ގޮތުން ޤައުމު ދިފާއުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭރުގެ އެކުވެރި އަސްކަރިއްޔާތަކާއި
އެކު ގާތްގުޅުމެއް އުފައްދާ ،ސަލާމަތީ މަޝްރަހުން އުފެދޭ ތަފާތު ނުރައްކާތަކާއި ދެކޮޅަށް އެންމެން އެކުވެގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ
ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކެވެ .ގިނިކަންޏާ ނުކުމެ ،މިދާއިރާއިން ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ޤައުމަކަށް މުސްތަޙީލު
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް އުފައްދައި ،ސެކިއުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ޤައުމީ ދިފާޢާއި
ޤައުމީ ސަލާމަތް ކުރިއެރުވުމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .ޖުމުލަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢަށް ވަކި ދައުލަތަކަށް
ބަރޯސާ ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ،ދެފަރާތުންވެސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކަކުންވެސް ހިއްސާކުރާ ވަކި ބާވަތެއްގެ ނުރައްކާތަކާއި
ކުރިމަތުލުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަދުގެ ސަލާމަތީ މާޙައުލުގެ ޙަޤީޤަތެވެ .މިސާލަކަށް ،ހިންދު ކަނޑުގެ ލާމެހިފައިވާ ސަލާމަތީ
ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު ތަފާތު އެކިމަސައްކަތްތައް މެރިޓައިމް ދާއިރާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާރުވެސް
ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ،އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ (އ.ދ ގެ) ވިއުގައިގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން
އިސްކުރާ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތުތަކަށް ޝާމިލުވެގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި ވަސީލަތް މަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢު
ބޭރުންނާއި އެތެރެއިން އަންނަ

އިންސާނީ ސަލާމަތްތެރިކަން
ކަށަވަރުވާ ވެށްޓެއް

ޤައުމަކަށްވުމުންނާއި ،ތާރީޚީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލާމެހިފައިވާ ސަލާމަތްތެރިކަން
ޤައުމީ ދިފާޢާއި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް

ޢުދުވާންތަކާއި ނުރައްކާތަކުން

ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ

އެހީތެރެވެދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭރުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި،

ސިޔާސީ ،އިޤުތިޞާދީ،

އަސްކަރިއްޔާތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް

ސިޔާދަތާއި ،އިސްތިޤްލާލާއި ،ދިވެހި

އިޖުތިމާޢީ އަދި ވެށީގެ ގޮތުން

އުފައްދައި ،ސެކިއުރިޓީ

ދައުލަތާއި ،އިސްލާމްދީން ދިފާޢުކޮށް

ހާސިލުކުރަންބޭނުންވާ ލެޖިޓިމޭޓް

ކޯޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން؛

ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ދިވެހިރައްޔިތުން

ބޭނުންތަކާއި އެދުންތައް

މަދަނީ އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކާއި

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން.

ފުއްދައިދެވޭނެ ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށް

މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިކަން

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ،އިންސާނީ

ފޯރުކޮށްދިނުން؛ މުޖުތަމަޢުގެ

އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން.

ލާބައާއި މަންފާއަށް ،އަދި މުޖުތަމަޢު
ބާރުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ކުރެހުން  :2ޤައުމީ ސަލާމަތް ކަށަވަރުކުރުމަށް ދިވެހި ސިފައިންކުރާ މަސައްކަތް ބަހާލެވޭ ދާއިރާތައް.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

އަސްކަރިއްޔާ އަދާކުރަމުން އައިސްފައިވާ ދައުރުތަކުގެ ސަބަބުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއަކީ ތަފާތު މަދަނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ
މުއައްސަސާއެކެވެ .މީގެއިތުރުން ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ކުރިއެރުވުމުގައި ޤައުމީ ބާރުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައް އެކުވެގެން އެއްއަމާޒަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ،މަދަނީ އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތައް އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ދިފާޢީ ބާރުން ،ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 3.2ސިޔާސަތާއި އިސްތިރާޖީ
ބަވަނަވެފައިވާ ވާދަވެރި ދުނިޔެއެއްގައި ،ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ އެޤައުމެއްގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް،
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މަސްރަޙުގައި އެބައެއްގެ ބާރާއި ނުފޫޒު އިތުރުކޮށް ،އެޤައުމެއްގެ މަޞްލަޙަތުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ.
މިޙަޤީޤަތް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން ޤަބޫލުކުރެއެވެ .މިފަދަ ވެށްޓެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި،
ޤައުމީ އިދާރާތައް ވިލަރެސްކުރެވިގެން އެކުލެވޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކުން އަމާޒު ކަނޑައެޅި ،މަގުސަދު ސާފުކޮށްދެވެންވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ،
އެސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލެވޭ އިސްތިރާޖީތަކުން ،ޤައުމުގެ ދުރުރާސްތާގެ އަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ބާރުގެ
މާއްދާތައް ވިލަރެސްކުރެވި ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް ބަޔާންކުރެވުން މުހިންމެވެ.

 3.2.1ޤައުމީ ސިޔާސަތާއި ޤައުމީ ސަލާމަތީ އިސްތިރާޖީ
އިންޓަރ-އެޖެންސީ އިޖުރާޢަތުގެ ތެރެއިން ތައްޔާރުކުރެވި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންޑޯޒްކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތީ އިސްތިރާޖީއަކީ
ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ އިސް ލިޔެކިޔުމެވެ .ޤައުމީ ސަލާމަތީ
އިސްތިރާޖީގައި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނުރައްކާތަކާއި ،އެކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންވާނެ
ވަސީލަތްތަކާއި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކާއި ،އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޤައުމީ ބާރުގެ އެންމެހާ
މާއްދާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެގޮތް ވަރަށް ފުޅާކޮށް ބަޔާންވާނެއެވެ‘ .ނަތީޖާ ،ގޮތް އަދި ވަސީލަތް’ (އެންޑްސް ،ވޭސް ،މީންސް)
ގެ މަފްހޫމުގެ ހާސިލުކުރަންބޭނުންވާ ‘ނަތީޖާ’

އަންގައިދޭނީ ޤައުމީ ސަލާމަތީ އިސްތިރާޖީންނެވެ.

 3.2.2ދިފާޢީ ސިޔާސަތާއި ދިފާޢީ އިސްތިރާޖީ
ދިފާޢީ ވަޒީރު އެކުލަވާލައި ޝާޢިއުކުރާ ޤައުމީ ދިފާޢީ ސިޔާސަތަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތީ ސިޔާސަތުގައި އެކުލެވޭ ޤައުމީ ދިފާޢު އަދި
ސަލާމަތާބެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިފާޢީ ވުޒާރާ ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަޔާންކޮށް ،އަސްކަރީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ
ގައިޑެންސް ފޯރުކޮށްދޭ ލިޔުމެވެ .މީގެ ޛަރީޢާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކާއި
މުއައްސަސާތައް ގުޅައިދެއެވެ‘ .އެންޑްސް ،ވޭސް ،މީންސް’ ގެ މަފްހޫމުގެ ކަންކުރަންވީ ގޮތް ނުވަތަ ‘ވޭސް’ ބަޔާންކޮށްދެނީ ދިފާޢީ
ސިޔާސަތުންނެވެ.
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

 3.2.3އަސްކަރީ އިސްތިރާޖީ
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވި ޝާޢިޢުކުރެވޭ އަސްކަރީ ސިޔާސަތަކީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް
ހިމާޔަތްކޮށް ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ކުރިއެރުވުމުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ މިޝަންތަކާއި ޓާސްކްތައް ބަޔާންކޮށް،
އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނަށާއި ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންނަށް އެމީހުންގެ މިޝަން
އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައިޑެންސްއާއި މިންގަނޑުތަކާއި ،އަސްކަރީ ބާރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ހުންނަންޖެހޭނެ މިންވަރާއި،
އޮޕަރޭޝަނަލް ލަނޑުދަނޑިތައް އަންގައިދޭ ލިޔުމެވެ‘ .އެންޑްސް ،ވޭސް ،މީންސް’ ގެ މަފްހޫމުގެ ‘ވަސީލަތް’ ނުވަތަ މީންސް ބިނާކުރުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދެނީ އަސްކަރީ އިސްތިރާޖީންނެވެ.

 3.3ޤައުމީ ބާރު
 3.3.1ޤައުމީ ބާރު ކަނޑައަޅާ މާއްދާތައް
ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަކީ ޤައުމީ “ބާރު” ކަނޑައަޅާ މުހިންމު އެއް މާއްދާއެވެ .ނަމަވެސް ،އަސްކަރީ ބާރަކީ ހަމައެކަނި އޭގެމައްޗަށް
ބިނާކޮށް ޤައުމެއްގެ ޙަޤީޤީ ބާރު ބުނެދޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .ޤައުމީ އިސްތިރާޖީތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ފުޅާވެގެންވާ އިތުރު މާއްދާތަކެއް
އޭގެމައްޗަށް ބާރު ފޯރުވައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބާރު ކަނޑައަޅާ މާއްދާތަކަކީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ބާރު ،އިޤުތިޞާދީ ބާރު (އިކޮނޮމިކް)،
އަސްކަރީ ބާރު (މިލިޓަރީ) ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބާރު (ނޭޝަނަލް ޔުނިޓީ) ،މައުލޫމާތުގެ (އިންފޮމޭޝަނަލް) ބާރެވެ.
އަސްކަރީ ބާރަކީ މީގެ ތެރެއިން ދިފާޢީ އަދި އަސްކަރީ އިސްތިރާޖީއާއި ގުޅިފައިވާ މާއްދާއެވެ.
ބާރަކީ ،ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަނެކާގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވުން ކަމުގައިވާއިރު ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ގުޅުމުގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ޤައުމީ ބާރަކީ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިޒާމުގެތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަމުން ޤައުމަށް ލާބައާއި ފައިދާ އިތުރުވާނެ
ގޮތްގޮތަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެހެން އެކަންކަމަށް ނުފޫޒު ނުވަތަ ބާރު ފޯރުވުމަށް ޤައުމުގެ މާއްދީ ،ފިކުރީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމެވެ .ޤުދުރަތީ ،އިންސާނީ ،ފިކުރީ ،އަދި މާއްދީ ވަސީލަތްތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ
ޤާބިލުކަން ޤައުމަކަށް ލިއްބައިދޭ ކަންކަން ކަމަށްވާއިރު ،މިވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ މި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނާއި
މަސްހުނިކޮށްގެން ބާރު ލިއްބައިދިނުމުގެ މާއްދާތައް އުފެއްދެއެވެ.
ޤައުމުގެ ޖޯގުރަފީ އާއި އިސްތިރާޖީގޮތުން ޤައުމު އޮތް މަޤާމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްތިރާޖީ މައިދާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ މުހިންމުވާ،
އަދި އެންމެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ ސަމާލުކަންވެސް އަތުލައިގަނެވޭ ސަބަބެވެ .ހަމައެއާއިއެކު ،ސައިޒުން ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް އަދި
އާބާދީ ކިތަންމެ މަދުނަމަވެސް ،ދިވެހިންނަކީ އަމިއްލަވަންތަކަމަށް ފަޚުރުވެރިވާ ،އެ އަމިއްލަވަންތަކަން ދިފާޢުކުރުމަށް ފަސްނުޖެހި
އެތައް ޤުރުބާނީއެއް ވެފައިވާ ބައެކެވެ .އެއް ނަސްލަކަށް ނިސްބަތްވުމާއި ،އެއް ބަހަކުން ވާހަކަދެއްކުމާއި ،އެއް ދީނަކަށް ތަބާވުމާއި،
އެއް ސަޤާފަތެއް ހިއްސާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ސިފައަކީ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ވަރުގަދަކަންމަތީ ފާޅުކޮށްދޭ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ޝަޚުސު ބަޔާންކޮށްދޭ ،އަދި ދިވެހިންގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް ބަދަހިކޮށްދޭ ޚާއްޞަ ސިފައެވެ .މިއަމިއްލަވަންތަކަމާއި ވަރުގަދަ ގުޅުމާއި
ޝަޚުސިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ދިވެހިންގެ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
އަސަރުކުރުވާ ފިކުރީ ވަސީލަތެކެވެ .ދިވެހިންގެ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ބާރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް
ތެދުވެ ،އަޅުވެތިކަމާއި ތުރާތަކުން މިންޖުވާން ދިވެހިން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަ ،އަދި އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކުން ޤައުމު ރައްކާތެރިކޮށްދޭ
އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަށެވެ .ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޢަޒުމާއި (ނޭޝަނަލް ވިލް) އަދި ޤައުމީ ރޫޙު (ނޭޝަނަލް
މޮރާލް) އަށް ބާރު ލިއްބައިދެނީ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުންނެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ބާރު ވަރުގަދަކޮށްދީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަން ގެނެސްދޭނެ
ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކާތެރިކޮށް ،ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ޤައުމީ މި އެއްބައިވަންތަކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތަކަށް ވަރުގަދަކަން ގެނެސްދިނުމަށް ބޭނުންކުރުމަކީ މުހިންމު
ކަމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ،ޤައުމީ ބާރުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައް ފުރިހަމައަށް ބޭނުން
ކުރަން ޖެހެއެވެ .މިކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ތަފާތު އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކަށެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް
ބާރު

އިސްތިރާޖީ
އިޤްތިޞާދީ
ބާރު

މަޤާމު
ޤައުމީ
އެއްބައިވަންތަކަން

މަޢުލޫމާތު

ކުރެހުން  :3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތައް.
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އަސްކަރީ ބާރު

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

y

yޑިޕްލޮމެޓިކް ބާރު
ބޭރުގެ ޤައުމު ތާކާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް

ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ހަތިޔާރަކީ މިއީއެވެ .ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އިސްވެއޮވެ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޝްރަޙުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް ،ޤައުމީ
މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިޕްލޮމަސީގައި ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ އިތުރުން ނުސީދާކޮށް އެހެން
ވުޒާރާތަކާއި ދާއިރާތަކުންވެސް މުހިންމު ދައުރުތަކެއް އަދާކުރެއެވެ .އެހެނިހެން ޤައުމު ތަކާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގައި ދިފާޢީ
އަދި އަސްކަރީ ޑިޕްލޮމަސީގައި އިސް ދައުރު އަދާކުރާބަޔަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާކަމަށް ވުމުން ،މިގުޅުމުގެ ފުރިހަމަބޭނުން ހިފުމުގެގޮތުން
އަސްކަރިއްޔާއާއި ޚާރިޖީ ފަރާތްތަކުން އެއްވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ.

y

yއިޤުތިޞާދީ ބާރު
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިޤުތިޞާދީގޮތުން

ނާޒުކު ޤައުމަކަށްވެފައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަކީ ހަނި އަދި މަދު ސިނާޢަތްތަކެއްގެ

މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އިޤުތިޞާދެއްކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ނިޒާމު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ އެންމެއިސް އެއް އަމާޒެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޒަރޫރީ ކަންތައްތަކާއި އެހެނިހެން ހުރިހާ ބޭނުންތައްވެސް ފުއްދުމަށްޓަކައި
ހުރިހާ މުދަލެއް ގެނެވެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުންކަމުން ،މި ގުޅުމަށް ބުރޫނާރުވާ ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ސިނާޢަތު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ މުހިންމު އަމާޒެއް.

އިޤުތިޞާދީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައިފިނަމަ ،އަދުގެ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމެއްވެސް މިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮންމެވެސް ޤައުމެއް
ނުވަތަ ޤައުމުތަކަކާއި އިޤުތިޞާދީގޮތުން ގުޅިލާމެހިފައެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ދިވެހިރާއްޖެވެސް މިވަނީ މިޞަރަހައްދުގެ އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން
24

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ޤައުމުތަކާއެކު މިފަދަ ގުޅުން ތަކަކުން ގުޅިފައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގެ މައިގަނޑު ދެތަނބު ކަމަށްވާ މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ސިނާޢަތް ހިމާޔަތްކޮށް އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން އަންނަ ހުރިހާ ނުރައްކާތަކުން މި ދެ ސިނާޢަތް ރައްކާތެރި ކުރުމުގައި އެންމެއިސް ދައުރެއް
އަދާކުރާ އެއް ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއެވެ .މީގެއިތުރުންވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދާއި ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ
ސަރަޙައްދާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ،ކަނޑާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި ،ކަނޑުދަތުރުފަތު ރުކުރުމުގައި
ބޭނުންކުރެވޭ މައިގަނޑު ޗެނަލްތަކާއި ބަނދަރުތަކާއި ،އަދި މިނޫންވެސް އިޤުތިޞާދާއި ގުޅިފައިވާ އެތައްބައިވަރު ކަމެއް ހިމާޔަތްކޮށް
ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެއިސް ފަރާތަކީވެސް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާކަމަށް ވުމުން ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިޤުތިޞާދުގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިއެއް ނުވަތަ ސްޓޭކްހޯލްޑަރެކެވެ.

y yއަސްކަރީ ބާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އަސްކަރީ އެންމެހާ ބާރާއި ވަސީލަތްތައް އަބަދުމެ ބޭނުން ކުރެވެނީ ބޭރުންނާއި އެތެރެއިން
އަންނަ ޢުދުވާން ތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށާއި ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ
ބާރަކީ އަސްކަރީ ބާރެކެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ދިފާޢުގެ އެންމެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވެސް ހަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އަދި އެންމެ އަސާސީ މަގުސަދަކީ އަސްކަރީ
ބާރު ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި އެބާރު ބޭނުންކުރުމާއި ،އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތް ހޯދުމާއި،
އެކަމަށް ތަމްރީނުވުމެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ހަނގުރާމަވެރި ބާރުގެ އިތުރުން ،މަދަނީ ދިފާޢުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ދަމަހައްޓައި ،އެކަމަށް ތައްޔާރު
ވުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތް ހޯދުމާއި ،އެކަމަށް ތަމްރީނުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި އަލިފާން ނިއްވުމާއި ،ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި އިންސާނީ އެހީ
ފޯރުކޮށް ދިނުންފަދަ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ .ޤައުމީ ލެވެލްގެ ކާރިސާއަކާއި ކުރިމަތިވެ ،ޤައުމީ އެންމެހާ މުއައްސަސާތައް މޮބިލައިޒްކުރެވޭ
ހިނދު ކުއްލި އަދި އަވަސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހެއެވެ .މިހެންކަމުން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ހަރަކާތްތެރި ވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ދިމިޤްރާތީ ވެރިކަމުގެ އަސްލުތަކާއި،
އަސްކަރީ ޕްރޮފެޝަންގެ އެންމެ މަތީ އަސާސްތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ.

y yމަޢުލޫމާތުގެ ބާރު
މައުލޫމާތަކީ ޤައުމީ ބާރުގެ އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ތިން މާއްދާ ގުޅުވައި ބަދަހި ކަންމަތީ ދަމަހައްޓައިދޭ ،އަދި އެމާއްދާތަކަށް
އިތުރުބާރާއި ފާޅުކަން ގެނެސްދޭ މާއްދާއެވެ .އަދި މިއީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެވެސް އެއް ތަނބެވެ .މަޢުލޫމާތުގެ ޛަރީޢާއިން ،ނުވަތަ ދޮގު
މައުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފަތުރައިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިކަން ކުރިމަތި ކުރުވުމަކީ ،ނުވަތަ ޤައުމުގެ އެތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަމާއި
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ހައިޖާނު އުފައްދާ ،ބޭރުގެ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޤައުމުގެ އަގު ވައްޓާލުމަކީ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ކުރެވޭ ހަނގުރާމަތަކުގެ ވަރަށް
މުހިންމު އެއް ދާއިރާއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޓެރަރިސްޓުން ފަދަ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހަތިޔާރަކީވެސް
މަޢުލޫމާތެވެ .އެހެންކަމުން ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރެވިގެން މަޢުލޫމާތުގެ މާއްދާ ބޭނުން ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ޑިޕްލޮމެޓިކް ،އިޤުތިޞާދީ،
އަދި އަސްކަރީ ބާރުގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިތުބާރާއި އިޙުތިރާމު ހޯދައިދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުފޫޒު
ވަރުގަދަކޮށް ކުރިއަރުވަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

 3.3.2ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތައް ވިލަރެސްކުރެވިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކޮށް ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ބާރުގެ
އެންމެހާ މައްދާތައް އެއްކޮށް ،އެއްޢަމާޒަކަށް އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ .މިބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބާރެއްގެވެސް ވަކި ޚާއްޞަ
ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ދާއިރާތަކެއް އޮވެއެވެ .އަދި އެދާއިރާއެއްގެ ކަމެއްދިމާވުމުން އެބާރަކުން އެކަމާ ކުރިމަތިލައެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި
އެހެން ބާރުތަކުގެ ދައުރަކީ އެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ.
ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތައް ވިލަރެސްކުރެވޭ އެންމެ މަތީ ލެވެލްއަކީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްއެވެ .ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ކައުންސިލަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ މައްޗަށް އަމުރުމަޢުރޫފު ހިންގާ އިދާރާއެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ،ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން
އިސްތިރާޖީ ގައިޑެންސް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،ސަލާމަތީ ސިޔާސަތެވެ.
ޤައުމީ ސަލާމަތީ ސިޔާސަތުގެ ވިސްނުމަކީ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ސެކިއުރިޓީގެ މަފްހޫމުގެ ތެރެއިން ،އިންޓަރ-އެޖެންސީ އޮނިގަނޑެއްގެ
ދަށުން ޤައުމީ ސަލާމަތީ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުންކަމަށް ވީހިނދު ،މި ސިޔާސަތުގައި ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިސްނުން ގެންގުޅެންވީ މަޞްލަޙަތުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި ޢަމަލު
ކުރަންވީގޮތުގެ ލަފާ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ހިއްސާކުރެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އަސްކަރީ ބާރާއި ވަސީލަތްތައް އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއި ޤާބިލުކަން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް
ތަފާތު ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ .މި ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުން ފެށިގެން ސުލްޙައިގެ ހާލަތާއި ދެމެދުގައިވާ
އެންމެހާ ހާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭ އަސްކަރީ ބާރުގެ މިންވަރާއި ،ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ތަފާތެވެ.
މީގެ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުން ،ޤައުމީ އިސްތިރާޖީއަށް މަގުދައްކާ ސާފު ނިޒާމެއް އޮތުން މުހިންމެވެ.

26

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

އިސްތިރާޖީ ސަލާމަތީ މާޙައުލު
އ “ދުޅަހެޔޮ” ކަމަށް އަސަރުކުރުވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ި
ޖ ކަންކަން
ދާޚިލީ އަދި ޚާރި ީ
ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު
ދިވެހިންގެ ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި އިސްތިރާޖީ
ވިސްނުންތަކުގެ އަލީގައި ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް
ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ
ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތައް
ވިލަރެސްކުރުން
އަސްކަރީ އިސްތިރާޖީ
ޤައުމީ ބާރުގެ އަސްކަރީ މާއްދާ
އޮޕަރޭޝަނަލް އިސްތިރާޖީ
އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް
ޓެކްޓިކްސް

ކުރެހުން  :4ސަލާމަތީ ވެށީގެ ސިފަތަކާއި ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާއި ،ޤައުމީ އަދި އަސްކަރީ އިސްތިރާޖީ ގުޅިލާމެހިފައިވާގޮތް.

 3.4ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ މަގުދެއްކުމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް
ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ ޑައިރެކްޝަން ބިނާވެގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،އޭގެދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި،
ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ޤައުމީ ސަލާމަތީ ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
މިގޮތުން ،ޤައުމީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެންމެން އެކުވެގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި (ޔުނިފައިޑް އެކްޝަން އާއި) ،އެއް އަމާޒަކަށް
މަސައްކަތް ކުރުން (ޔުނިޓީ އޮފް އެފަރޓް) ވަރަށް މުހިންމެވެ .އިސްތިރާޖީ ލެވެލްގައި ޔުނިޓީ އޮފް އެފަރޓް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައާއި ،ސަރުކާރާއި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެދުގައި ،ތަފާތު ޖަމިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތަކާއި
(ނަންގަވަރމަންޓަލް އަދި އިންޓަރގަވަރމަންޓަލް އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި) ،އާންމު ފަރާތްތަކާއި އެކުވެރި ޤައުމުތަކާއި ދެމެދު ކަންތައްތައް
ވިލަރެސް ކުރެވެންޖެހެއެވެ.
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ ޑައިރެކްޝަން ދިނުމުގެ ޒިންމާވެރި ފަރާތްތައް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންވެފައެވެ .މި
ޑައިރެކްޝަން ދިނުމުގެ އިޖުރާޢަތުތަކަކީ:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާއަކީ އަސްކަރިއްޔާއަށް އިސްތިރާޖީ މަގުދެއްކުމުގެ އެންމެއިސް ފަރާތް.

y

yރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަޞްލަޙަތުތައް އެކަށައެޅުމުގެ އެންމެ

އިސްފަރާތެވެ .އަދި މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޤައުމީ ބާރުގެ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަގުދެއްކުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،އަސްކަރިއްޔާއާއި މަދަނީ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތައް
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާ އިރުޝާދު ދެއްވައެވެ.
ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ ދައުރު ވަރަށް ހަނިވެފައި ،މަދަނީ ފަރާތްތަކާ އެކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިގެން
މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މަދަނީ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން އެ މީހުންގެ ދާއިރާގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ސިފައިންނާއި
ގުޅިގެން ހިންގާ ކޮންމެ ހާލަތަކީ އެމީހުން އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮމާންޑުގެ ދަށަށް ވަންނަ ހާލަތަކަށް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ .އަދި ބައެއް
ހާލަތްތަކުގައި ،މުޅި އޮޕަރޭޝަންގެ އިންޓަރ-އެޖެންސީ އޮނިގަނޑު ލީޑްކޮށް ،އަސްކަރިއްޔާ ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އެންމެންނަށް އަދާކުރަންވީ
ޓާސްކްތައް އަންގައި ،ވިލަރެސްކުރުމަށް މަދަނީ އިދާރާއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް ވެސް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .މި ނިންމުންތައް ނިންމާ
ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

y yދިފާޢީ ވަޒީރު
ދިފާޢީ ވަޒީރަކީ އަސްކަރީ ވެރިންނާއި (ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ،ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ،ސަރވިސް ކޮމަޑާންޓުން
އަދި އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނާއި) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ދެމެދު ގުޅުވައިދިނުމުގައި މެދުވެރިވާ ފަރާތެވެ .އަދި މިއީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި
ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމުގައި އަމާޒު ހިފަންވީ މިސްރާބުތަކާއި ،އެ ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބޭނޭ
މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތެވެ .އަސްކަރީ ބާރުގެ އެންމެހާ ދާއިރާތަކުގެ މައްޗަށް (ސަރވިސްތަކާއި ކޮމާންޑް
ފޯމޭޝަންތަކަށް) ދިފާޢީ ވަޒީރުގެ އަމުރުމަޢުރޫފު (އޮތޯރިޓީ) ހިންގޭނެއެވެ .އަމުރުމަޢުފޫރު ހިންގުމަށް ދިފާޢީ ވަޒީރު ބޭނުންކުރާ
މެދުވެރިޔަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އެވެ.

y yޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި އަސްކަރީ ޤާބިލިއްޔަތު އުފައްދާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ
ފަރާތެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ދިފާޢީ ވަޒީރަށާއި ،ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް އަސްކަރީ ކަންތައްތަކުގައި ލަފަޔާއި ،މަޢުލޫމާތާއި
އިރުޝާދު އަރުވާ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ވެސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ .ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އިރުޝާދު ދޭ ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ދިފާޢީ ވަޒީރެވެ .ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ އެންމެ މަތީ ލެވެލްއިން
ލިބޭ ގައިޑެންސަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އަސްކަރީ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ރޭވުންތައް ރޭވުމާއި ،އެކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
އޮޕަރޭޝަނަލް ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ގައިޑެންސް އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނަށާއި ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމަޑާންޓުންނަށާއި ތަފާތު ލެވެލްތަކުގެ ޔުނިޓް
ކޮމާންޑަރުންނަށް ދިނުމަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އެއް އޭރިއާއަށްވުރެ ގިނަ އޭރިއާތައް އެކުވެގެން ހިންގޭ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ،މުޅި ރާއްޖޭގައި
ހިންގޭ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އޯވަރރޯލް ކޮމާންޑަރަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ .މިކަމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް
އެހީތެރިވެދޭނީ ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި ،ސަރވިސް ކޮމަޑާންޓުންނާއި ކޮމާންޑަރުންނާއި އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކޯޓަރޒްގެ
ޖޮއިންޓް ސްޓާފުންނެވެ .މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ޖޮއިންޓް ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން ސީނިއަރ އޮފިސަރެއް
ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޭރިއާ
ކޮމާންޑުގެ އޮނިގަނޑު ބޭނުންކޮށް ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނަށް ޓާސްކްކޮށްގެން ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ،އޭރިއާ
ކޮމާންޑްތަކުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިޖުރާޢަތްތައް ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

y yސަރވިސްތަކުގެ ކޮމަޑާންޓުން
ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމަޑާންޓުންނަކީ ދިފާޢީ ވަޒީރު އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ލިބޭ އިރުޝާދުގެ އަލީގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އަސްކަރީ ބާރުތަކާއި މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް އުފައްދާ ،އިންސާނީ ވަސީލަތް ބިނާކޮށް ،ބޭނުންވާ
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ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ނަޒަރިއްޔާ

އާލާތްތައް ހަމަކޮށްދޭ ފަރާތްތަކެވެ .މިގޮތުން ،މި ސަރވިސްތަކުގެ ފަންކްޝަންއާއި މިޝަންއަށް ބިނާކޮށް ސަރވިސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު
ރޭވުމާއި ،ސަރވިސްތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށް

ތަމްރީނުކުރުމާއި ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަންކްޝަން އަދާކުރުމުގެ އަސްކަރީ ޤާބިލުކަން

އުފެއްދުމަށްޓަކައި ތަމްރީނުތައް ހިންގުމަކީވެސް ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމަޑާންޓުންގެ ޒިންމާއެކެވެ .ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމަޑާންޓުންނަކީ އެ
ފަރާތްތަކުގެ ސަރވިސްތަކުގެ މައްޗަށް އިދާރީ ކޮންޓްރޯލް (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮންޓްރޯލް  :އެޑްކޮން) ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

y yއޭރިއާ ކޮމާންޑަރުން
އޭރިއާ

ކޮމާންޑަރުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ޖޯގުރަފީ ސަރަޙައްދެއްގެ މައްޗަށް އޮޕަރޭޝަނަލީ ޒިންމާކުރުވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކޮމާންޑަރެއްގެ އޭރިއާ އޮފް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ (އޭ.އޯ.އާރ)ގެ ތެރޭގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މައިގަނޑު މިޝަން އަދާކުރުމަށް ބާރު ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ .އަދި ،ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ
ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް އެކުވެގެން އުފެދޭ ޖޮއިންޓް ފޯސްގެ ކޮމާންޑް ހަވާލުކުރެވި ،މި އޭ.އޯ.އާރގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤަނޫނު އަސާސީއާއި ގަވާއިދުތަކާއި އަސްކަރީ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޖޮއިންޓް
ފޯސް ބޭނުންކުރުމުގެ މިޝަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމާންޑަރުންނެވެ.
އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނާއި ހަވާލުވެފައިވާ ޖޮއިންޓް ފޯސްގައި ހިމެނޭ ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ މައްޗަށް އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންގެ
ކޮމާންޑް އޮތޯރިޓީ ހިނގާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓްތަކަށް އޮޕަރޭޝަންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި އަންގައިދިނުމާއި،
މިޝަން އާއި ޓާސްކް ހަވާލުކުރާނީ އޭރިޔާ ކޮމާންޑަރުންނެވެ .އަދި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުން ޓާސްކް އަދާކުރަންޖެހޭގޮތް އަންގައި ،ރޫލްސް
އޮފް އެންގޭޖްމަންޓް (އާރ.އޯ.އީ) ކަނޑައެޅުމާއި ،އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ހުރި އަސްކަރީ އިންތައް (ލިމިޓޭޝަންސް)
އެންގުމާއި ،މުޅި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާނެ ގޮތުގެ މައިގަނޑު މަފްހޫމު (ކޮންސެޕްޓް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް) އަންގައިދިނުމާއި ،ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ
ޕްލޭންތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އެންގުމުގެ ބާރު އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.
އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނަކީ އެ މީހުންގެ އޭ.އޯ.އާރގެ ތެރޭގައި އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވައި ،ހިންގައި ،ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.
މިކަންތައް ކުރުމުގައި އެރިޔާ ކޮމާންޑަރުންނަށް އެ އޭރިއާއެއްގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ،އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ
މުއައްސަސާތަކާއި ،އިޖުތިމާޢީ ތަފާތު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމަޢާތްތަކާ އަދި އެހެނިހެން މަދަނީ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުގެ އިޚުތިޔާރު
ލިބިގެންވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

 3.5ޔުނިފައިޑް އެކްޝަން ފަލްސަފާ
ޔުނިފައިޑް އެކްޝަންގެ ބޭނުމަކީ ވަކިވަކި ސަރވިސްތަކުންނާއި ،އޭރިއާތަކުންނާއި ،މުޅި އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރިއަށްގެންދާ
އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކާއި ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅުވައި ،ރާވައި،
ވިލަރެސްކޮށް ،ޔުނިޓީ އޮފް އެފަރޓް ހާސިލުކުރުމެވެ .އިންޓަރ-އެޖެންސީ މާޙައުލުގައި ޔުނިޓީ އޮފް އެފަރޓް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި
އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރޭގައި ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑް ގާއިމުކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ.
އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގައި ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑް ގާއިމުކުރުމަކީ އޮޕަރޭޝަނުން ކާމިޔާބު ހޯދުމަށްޓަކައި ވަރަށް
މުހިންމު ކަމެކެވެ .ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑުގެ މާނައަކީ އޮޕަރޭޝަންގެ ނުވަތަ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ހުރިހާ ލެވެލްތަކެއްގައި ހިންގާ އެންމެހާ
ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެންމެ ފަރާތަކުން ބާރުފޯރުވައި ،ކޮމާންޑް ކުރުމެއް ނޫނެވެ .ޙަޤީޤީ ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑަކީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި
މަގުސަދެއް ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ފޯސްއެއް އެކުލަވާލައި ،އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރުވެރިކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއް
ކޮމާންޑަރަކަށް ދީގެން ހަރަކާތްތެރިވުމެވެ .މިގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ވެސް ސަބޯޑިނޭޓް ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ ކޮމާންޑް ހައިރާކީ އާއި
ގުޅުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކަކީ މިގޮތުގެމަތިން ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަންތަނެވެ.
ޖޮއިންޓް ފޯސް ކޮމާންޑަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮންމެ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރަކީ އޭނާގެ ކޮމާންޑް އޮތޯރިޓީ ހިނގާނެ ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓްތަކެއް
ހަވާލުކުރެވި ،ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ވަކި މިޝަންއެއް ނުވަތަ ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަނޑައެޅި ،ކޮމާންޑް ގުޅުންތައް (ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންސް)
ގާއިމުކުރެވި ،އެގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމާންޑަރެކެވެ.

 3.6ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން އެންމެއިސްކޮށް ބަސްބުނާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މައްޗަށް ،އަދި ވަކިވަކި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ކޮންމެހިނދެއްގައިވެސް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނު އަސާސީއިންނާއި ސިފައިންގެ ޤާނޫނުން ލިއްބައިދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އާންމު ހާލަތްތަކުގައި ސިފައިންގެ
މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމުރުތައްހިންގައި ،އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމަށް މެދުވެރިކުރާފަރާތަކީ ދިފާޢީވަޒީރެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން އަސްކަރީ އަދި ދިފާޢީ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި ،އަސްކަރީ ބާރުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމާއި އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުންހިފުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޒިންމާކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ ދިފާޢީ ވަޒީރެވެ .ދިފާޢީ ވަޒީރަށް
ވެސް ވަކިވަކި ސިފައިންނަށާއި ޔުނިޓްތަކަށް ސީދާ އަމުރުކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އާންމު ހާލަތުގައި،
ދިފާޢީ ވަޒީރު ސިފައިންގެ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނާއި ،ޔުނިޓްތަކާއި ،ވަކިވަކި ސިފައިންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މެދުވެރިކުރާ ފަރާތަކީ ޗީފް
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ.
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ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ ސީނިއަރ ރޭންކިންގ އޮފިސަރެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ސިފައިންގެ ޤާނޫނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަށް މަތިކޮށްފައިވާ ދައުރު އަދާކުރުވުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ
ފަރާތެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މުޅި އޯގަނައިޒޭޝަން ކޮމާންޑް ކުރާ ފަރާތަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ .އަދި އަސްކަރީ
ކަންތައްތަކުގައާއި ،ޤައުމީ ދިފާޢީ ކަންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ދިފާޢީ ވަޒީރަށާއި ޤައުމީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ލަފަޔާއި
އިރުޝާދު އަދި މަޢުލޫމާތު އަރުވާ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ވެސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ.
ސަރވިސްތަކާއި އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގެ މިޝަންތައް ކަނޑައަޅައި ހަވާލުކޮށް ،އެކަންތައް ފުރިހަމަކުރާ ގޮތާމެދު
ކޮމާންޑަރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އެންމެއިސް އެއް ޒިންމާއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ

 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ
 4.1ސިފައިންގެ މަގުސަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ފުރިހަމަ ބާރުލިބިގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،
އިސްލާމް ދީނާއި ،ޤައުމުގެ މިނިވަން ކަމާއި ،ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލް ހިމާޔަތްކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ
ރައްކާތެރިކުރުމަށް އުފައްދައި ޒިންމާކުރެވިފައިވާ ބަޔެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އަސްކަރީ ބާރު
(މިލިޓަރީ ޕަވަރ) ބޭނުންކުރާނެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރެވެ .މިގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ
މައިގަނޑު (މަގުސަދަކީ އަދި ބޭނުމަކީ ،ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހަނގުރާމަކޮށް ،އެފަދަ ހަނގުރާމައަކުން ކާމިޔާބު ހޯދުމެވެ).
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބޭނެ ބައެކެވެ .މިގޮތުން ،އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން ،ޤައުމު
ބިނާކުރުމުގައާއި ،ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކުގައި އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،މިފަދަ
އެހެނިހެން ޤައުމީ ކަންތައްތަކުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް މާޒީގައިވަނީ އަދާކޮށްފައެވެ .އަދި ކުރިމަގުގައިވެސް
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ދެމިއޮންނަންވާނީ މިގޮތުގައެވެ.

ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާ.
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 4.2ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ދިވެހި ސިފައިންގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ:
1 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހި ދައުލަތް ދިފާޢުކޮށް ހިމާޔަތްކުރުން؛
2 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށް ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ދެމެހެއްޓުން؛
3 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދާއި ،ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ދިފާޢުކޮށް ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން؛
4 .4ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި
މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުން؛
5 .5އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން؛
6 .6ކަނޑުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުން ހޯދާ ސަލާމަތްކުރުމާއި ،ކަނޑާއި އެއްގަމުގައި ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން
ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން؛
7 .7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުން؛
8 .8ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ،ސަރުކާރަށް ލަފާދީ
އެހީތެރިވުން؛
9 .9ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް
އަތުވެދާނެ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،އެއްކޮށް ،ދިރާސާކޮށް ،އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛
1010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތާއި ،ކަރާމާތް އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޝާނާއި ޝައުކަތު ދައްކުވައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި،
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ރަސްމީ އިޙުތިފާލުތަކުގައި ސިފަވަންތަ ހެވިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް
ތަމްސީލުކުރުން؛
1111ސިފައިންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދައި އެތަކެތީގެ ބޭނުން
އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން؛
1212ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި މިކަމާގުޅޭގޮތުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މަޝްވަރާކުރުމާއި ،އެ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ކުރިމަގަށް އަމާޒުކޮށް ޚިދުމަތް ރާވާ ފަރުމާކުރުން؛
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1313ސިފައިންނަކީ ޢިލްމާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ ކެރޭ ހުޝިޔާރު ،ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ،އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
ފަސްނުޖެހި ޤައުމަށްޓަކައި ޤުރުބާންވާން އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށްތިބޭ ތެދުވެރި ،ވަފާތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ،އެކަމަށްޓަކައި
ދޭންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުން؛
1414ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢު
އާއި ސަލާމަތާބެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަސްއޫލުވާ ވުޒާރާއިން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ލާޒިމުކުރާ
ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ސިފައިންނާއި ހަވާލުކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތައްކުރުން ،މިއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާ ގުޅިގެންވެސް ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާތަކެއް ސިފައިން އަދާކުރަންޖެހެއެވެ.

 4.3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މިޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިފައިންގެ މަގުސަދަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މިޝަންއަކީ “ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ
ސަރަޙައްދާއި ،ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުން” މިއެވެ.

 4.4މިޝަންއާއިގުޅޭ މައިގަނޑު ޓާސްކް ލިސްޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މިޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
އެކަށައެޅިފައިވާ މިޝަންއާއިގުޅޭ މައިގަނޑު ޓާސްކް ލިސްޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
1 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދިވެހި ދައުލަތް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުން.
2 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިނިވަންކަމާއި ،އިސްތިޤްލާލާއި ،ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް ދިފާޢުކުރުން.
3 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދާއި ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.
4 .4އިންސާރޖެންސީ އާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާތަކުން ދިވެހި ދައުލަތް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން.
5 .5ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހާ މީހުންނަށް ސުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެވޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ
ފަހިކޮށްދިނުން.
6 .6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކޮންމެކަމަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަން
ހިމާޔަތްކުރުން.
7 .7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް ،ދިމިޤްރާތީ މުއައްސަސާތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،ޤާނޫނު ދަމަހައްޓައި ތަންފީޛުކުރުން.
8 .8ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަވަސް އަދި ކުއްލި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެހީތެރިކަންދިނުން.
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9 .9ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
1010ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ،އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ހާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަޔާއި،
މުދާ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުން.
1111ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަނޑާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން
ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން.
1212އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އަލިފާނުގެ ނުރައްކަލަށް މީހުން
ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދީ ،އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަޔާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން.
1313ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ،ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް
އަތުވެދާނެ ކަންކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،އެއްކޮށް ،ދިރާސާކޮށް ،އެކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
1414ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މިޝަން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ނިޒާމު
ގާއިމުކޮށް ،ފޯރުކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުން.
1515ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތާއި ،ކަރާމާތް އަދި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ޝާނާއި ޝައުކަތު ދައްކުވައިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި،
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ރަސްމީ އިޙުތިފާލްތަކުގައި ހެވިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ،އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ތަމްސީލު
ކުރުން.
1616ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ،ތަންފީޛުކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ،އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
1717ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާއި ،ސިފައިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި ފޯސް
ޕްރޮޓެކްޝަން ބެލެހެއްޓުން.
1818ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ފޯސް ޕްރޮޓެކްޝަން ކަށަވަރުކުރުން.
1919ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ފޯރުކޮށްދޭންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
2020ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މިޝަން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ހޯދައި ،ބިނާކޮށް ،މެނޭޖްކުރުން.
2121ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މިޝަން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އާލަތްތަކާއި ،ވަސީލަތްތައް ހޯދައި އެތަކެތީގެ ބޭނުން
އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފައި ،ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުން.
2222ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއިބެހޭ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދީ
އެހީތެރިވުން.
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2323ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާ ކުރުމާއި އެ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި
ކުރިމަގަށް އަމާޒުކޮށް ޚިދުމަތް ރާވައި ،ފަރުމާކޮށް ތަންފީޛުކުރުން.
2424ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢާއި،
ސަލާމަތާއިބެހޭ ކަންކަން ހިންގުމަށް މަސްއޫލުވާ ވުޒާރާއިން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ،ޤާނޫނުތަކުން ލާޒިމު ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ
ތެރެއިން ސިފައިންނާ ހަވާލުކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
2525ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ،ޤައުމީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ
އޮޕަރޭޝަނަލް އޭރިޔާ ތަކުގައި ހިންގަންޖެހޭ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ،ޚާއްޞަކޮށް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ،ހޮސްޓެޖް
ރެސްކިޔު ،އެންޓި ހައިޖެކިން އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ޑިރެކްޓް އެކްޝަން އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުން.
2626ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަށް ،އަދި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާއަށް ޒިންމާކުރެވޭ އެހެނިހެން ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
2727ސިފައިންނަކީ ޢިލްމާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ ކެރޭ ހުޝިޔާރު އަދި ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
ފަސްނުޖެހި ޤައުމަށްޓަކައި ޤުރުބާންވާން އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ތިބޭ ތެދުވެރި ،ވަފާތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ދޭންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި
ތަމްރީނު ދިނުން.
2828ސިފައިންގެ މޮރާލް ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ،ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ވެލްފެއަރ އާއި ސިފައިންގެ އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ
ފެމެލީ ސަޕޯޓުގެ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،އިސް ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އަސްކަރިއްޔާއިން
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ރާއްޖޭގައި ދިމާވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން.
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 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުތަކާއި
ހަރަކާތްތެރިވާ މާޙައުލުތައް
 5.1ދިވެހި ސިފައިން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުތައް (ރޭންޖް އޮފް މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންސް)
ދިވެހި ސިފައިންގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ދައުލަތް
ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް އަދި ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް
ދިފާޢުކުރުމާއި ،ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަވަސް އަދި ކުއްލި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ
ކަންކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި ،ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ދައުލަތާއި އިސްލާމްދީން
ދިފާޢުކުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގައި ދެމިތިބެ ދުޝްމިނުންނާއި ބަޣާވާތްތެރިންގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމުގައި
ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބެންޖެހޭ ބައެއް ކަމުގައިވުމީ ޤާނޫނީގޮތުން ސިފައިންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ކަމެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައި ވީހިނދު ،ކިތަންމެ ބޮޑު އަދި ކިތަންމެ ނުރައްކާތެރި ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނަސް އެކަމަކަށް

ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބުމަކީ ސިފައިންގެ ޕްރޮފެޝަންގެ މަސްދަރު.

ކުރިމަތިލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު އޮންނަންޖެހޭނީ ތައްޔާރަށެވެ .އަދި ޤައުމުގައި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމާއި
އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުމުގައި ފުލުހުންނާއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ސިފައިންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތަކަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް ސިފައިންނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ލާބައާއި މަންފާއަށް ،ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއެއް ނުވަތަ އިދާރާތަކެއްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކަށް
ފުށުނާރާނެހެން ،އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ،ސިފައިންގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާއެކެވެ.
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ދުނިޔޭގެ ގިނަ އަސްކަރިއްޔާތަކާއި ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތަކުގެ އިތުރުން ،މަދަނީ ދައުރުތައްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން
އަދާކުރަންޖެހެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،މީސްކޮޅު މަދު ކުޑަ ޤައުމެއްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި ޒިންމާދާރު މުއައްސަސާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން،
ދިވެހިރައްޔިތުން ސިފައިންގެ ފުށުން ލިބުމަށް އެދޭ އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް ދިވެހި ސިފައިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް ގިންތިކުރެވޭ ގޮތަކީ
ހަނގުރާމަވެރި ހަރަކާތް (ކޮމްބެޓް) ،ސަލާމަތީ ހަރަކާތްތައް (ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންސް) ،ކާރިސާތަކާއި ކުއްލި ހާދިސާތަކަށް
ހަރަކާތްތެރިވުން (އިމަޖެންސީ އެންޑް ސޭފްޓީ އޮޕަރޭޝަންސް) ،އަދި މަދަނީ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އިޖުތިމާޢީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން (މިލިޓަރީ އެއިޑް ޓު ސިވިލް އޮތޯރިޓީ އަދި މިލިޓަރީ އެއިޑް ޓު ސިވިލް ކޮމިއުނިޓީ) މިއެވެ .މިއެންމެހާ
ހަރަކާތްތައް ގުޅުވައިދީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް މަގުދައްކައިދީ ،އެ ހަރަކާތްތަކުގެ މަގުސަދު އަންގައިދޭ
މައިގަނޑު ދައުރަކީ ޤައުމުގެ ދިފާޢުއެވެ.

ކާރިސާތަކާއި
ކޮމްބެޓް

ކުއްލި ހާދިސާތަކަށް

ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންސް

ހަރަކާތްތެރިވުން

ޓ ސިވިލް
މިލިޓަރީ އެއިޑް ު
އޮތޯރިޓީ /
މިލިޓަރީ އެއިޑެ ޓު ސިވިލް
ކޮމިއުނިޓީ

ޤައުމުގެ ދިފާޢު (ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް)
ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތްތަކާއި އަސްކަރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތައް ރައްކާތެރި

އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ ތެރޭގައި ހިނގާ

މަދަނީ މުއައްސަސާތަކަށް ގާނޫނީގޮތުން ހަވާލު

ޢުދުވާންތަކާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި

ކުރުމަށާއި ،ޢާއްމު މަޞްލަޙަތާއި މުޖުތަމަޢުގެ

ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކާއި އަދި ކާރިސާތަކުގައި

ކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް

އަސްކަރިއްޔާގެ ފުރިހަމަ ބާރުތައް

ހަމަޖެހުން ޤާއިމު ކުރުމަށް އެއްގަމާއި ކަނޑާއި

މީހުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތް ކުރުމަށާއި،

އަސްކަރިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން ގާނޫނީ

ބޭނުންކޮށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ

ވައިގެ ތެރޭގައި ސިފައިން ހިންގާ ސެކިއުރިޓީ

އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ ހާދިސާތަކުގައި

އިމުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް

ކުރިމަތި ލުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ

އަދި ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ހަރަކާތްތައް.

ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ،މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައާއި

ހަނގުރާމަވެރި އޮޕަރޭޝަންތައް.

މީގެތެރޭގައި ކައުންޓަރ އިންސާރޖެންސީ

ދިނުމަށް ހިންގާ އެންމެހާ އޮޕަރޭޝަންތައް :އަދި

މަންފާޢަށް ،އަދި އާބާދީތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން

އަދި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަންތަކުން

ކުއްލި ހާދިސާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތަކާ އިތުރުކޮށް ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ،ސިފައިން ހިންގާ

ފެށިގެން ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ލޯ

ތަންތަން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރި

އެންފޯސްމަންޓް އޮޕަރޭޝަންތައްވެސް ހިމެނޭ.

ކުރުމަށް ހިންގާ އޮަޕަރޭޝަންތައް

މަދަނީ ހަރަކާތްތައް.

ކުރެހުން  :5ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ރޭންޖް އޮފް މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންސް.

 5.1.1ކޮމްބެޓް އޮޕަރޭޝަންސް
ދިވެހި ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް އަދި އެންމެ މުޤައްދަސް މަގުސަދަކީ ދިވެހި ދައުލަތް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް އަދި ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް ދިފާޢުކުރުމެވެ .މި މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި
ދުޝްމިނުންނާއި ކުރިމަތިލައި ،އެ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާން ޖެހުނުކަމުގައި ވިޔަސް ޤުރުބާން ވުމަކީ
ދިވެހި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ .ދިވެހި ރައްޔިތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ ދަމަހައްޓާ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ހަނގުރާމަކުރަން
ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހަނގުރާމަކޮށް އެފަދަ ހަނގުރާމަތަކުން ކާމިޔާބު ހޯދުމެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ ދަމަހައްޓަނީ ހަނގުރާމަ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހަނގުރާމަކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް

ހަމައެހެންމެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށް،
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދާއި އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ދިފާޢުކޮށް ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތަކާއި ޤައުމަށް ދިމާވާ އެކިއެކި
ޢުދުވާންތަކާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ބޭނުންކޮށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ކުރިމަތުލުމުގެ ގޮތުން ހަނގުރާމަވެރި
އެންމެހާ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގުމަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޒިންމާއެކެވެ .މީގެތެރޭގައި ސިފައިންގެ ބާރަކުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ ބާރުތައް
ގުޅިގެން ދުޝްމިނުން ހާވިޔާކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ނައްތާލުމަށާއި ކަނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ
ވަސީލަތެއް ސިފައިންގެ ބާރުގެދަށަށް ގެނައުމަށް ހިންގާ ހަނގުރާމަވެރި ހަރަކާތްތަކާއި ދުޝްމިނުންގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާއެއް ބަލިކޮށްލުމަށް
ނުވަތަ އޮފެންސިވް އޮޕަރޭޝަނަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އަސްކަރީ ބާރު އިޤުތިޞާދުކުރުމަށް ނުވަތަ އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ވަގުތު
ހޯދުމަށް ނުވަތަ އޮފެންސިވް ހަރަކާތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ހިންގާ ހަނގުރާމަވެރި ހަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައި
އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އެންމެ އިސް އަދި މައިގަނޑު ދައުރު އަދާ ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ދިފާޢީ ބާރުންނެވެ .އެހެނިހެން މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ނުރައްކާތެރި ހާލަތާއި ކުރިމަތިލުމަށާއި އެ
ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި “ނޭޝަނަލް ވިލް” ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަދަނީ ފަރާތްތަކުގެ އެންގޭޖްމަންޓް މުހިންމުވާނެއެވެ.
އާންމު ހާލަތްތަކުގައި އެހެން ދައުރުތައް ދިވެހި ސިފައިން އަދާކުރިކަމުގައިވިޔަސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ
ތަރުތީބުވުމާއި ،ވަސީލަތްކުރުމާއި ،ތަމްރީނުވުމާއި ،ރޭވުންތެރިވުމާއި ،ތައްޔާރުވުންތަކުގެ އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ އެންމެ
މުޤައްދަޞް މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމެވެ .ނުވަތަ އެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ

 5.1.2ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންސް
ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ޤާނޫނީ ވެރިކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި އާންމު މަޞްލަޙަތާއި މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ ތެރޭގައި ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކެވެ .މީގެތެރޭގައި
އަސްކަރީ ބާރުތަކުން އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ ކައުންޓަރ އިންސަރޖެންސީ ،ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް،
އިންޓާރނަލް ސެކިއުރިޓީ ،މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ،އަދި ކައުންޓަރ ކްރިމިނަލިޓީ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން.

ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޔުނިފައިޑް އަމާޒަކަށް“ ،ހޯލް-އޮފް-ނޭޝަން” ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަކީ މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތައް މަގުސަދާއި އެއްގޮތަށް ކާމިޔާބުކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކާއި
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އެންމެ އިސް ދައުރު އަދާ ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުންނެވެ.
ކައުންޓަރ އިންސަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް
ހިންގާ އިންގިލާބެއް ނުވަތަ ޢުދުވާނެއް ނުވަތަ ބަޣާވާތެއް ނުވަތަ ވަކިވެގަތުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއް ނައްތާލުމަށާއި އިންސާރޖެންސީ
އުފެދުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އަސްކަރީ ބާރުތަކާއި މަދަނީ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެވެ .މިފަދަ
އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެންމެ އިސް ދައުރު އަދާކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުންނެވެ.

42

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ދިފާޢީ ބާރުތަކާއި ފަރުދުންނާއި ތަންތަނާއި ތަކެތި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކުން
ރައްކާތެރިކުރުމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅާ އެންމެހާ ޕްރިވެންޓިވް އާއި އޮފެންސިވް އަދި ޑިފެންސިވް
ހަރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކެވެ .މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެންމެ އިސް ދައުރު އަދާކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުންނެވެ
ކައުންޓަރ ކްރިމިނަލިޓީ އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ގޭންގުތަކާއި އޮގަނައިޒްޑް ވަޔަލަންސްގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާވެ އެކަމުގެ ނުރައްކަލުގެ
ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު މަޞްލަޙަތު ގެއްލި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ނުރައްކާވެ މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް
ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ ޤާބިލުކަމުން ބޭރުވުމުން ނުވަތަ އެ އިދާރާތަކުން އެދުމުން އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކެވެ .ކައުންޓަރ
ކްރިމިނަލިޓީ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާނީ މަދަނީ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ .މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ދިފާޢީ ބާރު ހަރަކާތްތެރިވާނީ ސަޕޯރޓިންގ ދައުރެއްގައެވެ.
ލޯ އެންފޯރސްމަންޓް އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު
ހިފެހެއްޓުމާއި އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމާއި ކަނޑުފޭރުމާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ހަތިޔާރުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމާއި
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންތަކެވެ .ސިފައިންގެ ޤާނޫނުން
ސިފައިންނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ދައުރު މަތިކޮށްފައިވާ ބާރެކެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކޯސްޓްގާޑް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުންގެ
މައްޗަށް ގިނަ ޤާނޫނު ތަކެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް މަތިކޮށްފައިވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އަލިފާނާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން
ވަނީވެސް ސިފައިންނާއި މަތިކޮށްފަ އެވެ.
ސިފައިންގެ ޤަނޫނުން ސިފައިންގެ މަގުސަދާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައެޅުމުގައި މަދަނީ ދައުރުތަކެއް އަދާކުރުމަށް މަތިކޮށްފައިވުމުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަކީ މަދަނީ ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް އެކުލެވޭ އަސްކަރީ ބާރެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކޯސްޓްގާޑްގެ ކޮންސްޓެބިއުލަރީ
ދައުރާއި ،ސިފައިންނާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އަލިފާން ނިއްވުމާއި އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި މީހުންގެ ފުރާނަ އާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމާއި އަދި
މިކަންކަމާއި ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޛުކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާނޫނުން ސިފައިންގެ މައްޗަށް
ބައެއް ޒިންމާތައް މަތިކުރެވިފައި ވާއިރު ބައެއް ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސިފައިންނާއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިޤަނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމަކީ ސިފައިންނަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހި ސިފައިން ހިންގާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ
އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ މިންވަރު ނުހަނު ބޮޑެވެ.

 5.1.3އިމަޖެންސީ އެންޑް ސޭފްޓީ އޮޕަރޭޝަންސް
އިމަޖެންސީ އެންޑް ސޭފްޓީ އޮޕަރޭޝަންސް އަކީ ،އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކާއި އަދި
ކާރިސާތަކުގައި މީހުންގެ ފުރާނަ އާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށާއި ،އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ ހާދިސާ ތަކުގައި ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތައް
ހޯދައި ސަލާމަތްކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ،ކުއްލި ހާދިސާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތަކާއި
ތަންތަނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކެވެ.
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ކަނޑުގެ ނުވަތަ އެއްގަމުގެ ވެށްޓަށް އެޅޭ ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަކާއި ތެޔޮފަދަ ތަކެތިން މުޖުތަމަޢު އާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި
ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ނުވަތަ އިންސާނުންގެ ފުށުން ކުރިމަތިވާ ހާދިސާތަކުގައާއި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުންފަދަ އެންމެހާ
ކަންކަން މީގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،މަދަނީ އިދާރާތަކާއި އަދި އާންމުންނާ
ގުޅިގެން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކެވެ.

 5.1.4މިލިޓަރީ އެއިޑް ޓު ސިވިލް އޮތޯރިޓީ (މާކާ)  /މިލިޓަރީ އެއިޑް ޓު ސިވިލް ކޮމިއުނިޓީ (މެކް)
މިއީ ،މަދަނީ މުއައްސަސާތަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އަސްކަރިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން
ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ،މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ސިފައިން ހިންގާ މަދަނީ
ހަރަކާތްތަކެވެ.

ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ތަފާތު ގިނަ ދާއިރާތަކުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވޭ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަކީ ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަދަނީ އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ހާލަތްތަކުގައި ،ޤާނޫނީ އިމުގެ
ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބައެކެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މުހިންމު
ހަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ސިފައިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަން ނުޖެހޭ ހާލަތްތައް ވަރަށް މަދެވެ .އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު
އަސްކަރީ އެހެން ބައެއް ހަރަކަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންވެސް ނުވަތަ އެހަރަކާތްތައް ނިސްބަތްވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ގުޅިގެން މަދަނީ
މުއައްސަސާތަކުން އަސްކަރިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި
އަދި ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނުން ސިފައިންގެ އެހީއަށް އެދުމުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިނޫނަސް ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްގެ ތެރެއިން މަދަނީ މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ
މި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އޮޕަރޭޝަންތަކެވެ .އަސްކަރިއްޔާ އާއި މަދަނީ އިދާރާތަކުގެ ޤާބިލުކަމަށް ބަލާއިރު ،ސިފައިންނަކީ މަދަނީ
އިދާރާތަކަށް ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ބާރެކެވެ .ނަމަވެސް މި އެހީތެރިކަމަށް އެދެންވާނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ
މަތިންނެވެ .އަދި ،ސިފައިން މި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ ވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިންނެވެ.

 5.2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނެ މާޙައުލުތައް (ޑޮމެއިންތައް)
 5.2.1އެއްގަމުގެ މާޙައުލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ އެއްގަމުގެ މާޙައުލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުތަކެވެ .ޤައުމުގެ
ސަރަޙައްދުގެ ނިސްބަތުން އެއްގަމުގެ މާޙައުލަކީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެއް ކަމަށްވާއިރު ،މި މާޙައުލަކީ އެއްކޮށް ގުޅިފައިވާ މާޙައުލެއް ނޫނެވެ.
މި ސަބަބަށްޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެއްގަމުގެ ބާރު ވާންޖެހޭނީ މި މާޙައުލުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރާއެކު
ފަސޭހައިން ޑިޕްލޯއިކުރެވޭ އެމްފީބިއަސް ފޯސްއަކަށެވެ.
ގިނަ ޤައުމުތަކާއި ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމުގެ މާޙައުލަކީ މޫސުމާއި ޓެރެއިންއަށް ބަލާއިރު ބިން އެއްވަރު ،ގަސްގަހާގެހީގެ
ފަރަގުތައް ނެތް ،މޫސުމީ ތަފާތު ކުޑަ މާޙައުލެއްކަމުން ،މުޅި އެއްގަމުގެ މާޙައުލަކީ “ޔުނިފޯރމް” އޮޕަރޭޝަނަލް މާޙައުލެކެވެ .ނަމަވެސް،
ރަށްރަށުގެ އާބާދީ އިތުރުވާވަރަކަށް ވާބޯ ސިފަ ކެނޑި ،ބައެއް ރަށްރަށަކީ މުޅި ރަށް އެއްކޮށް އާބާދުވެފައިވާ މާޙައުލެއްގެ މައްޗަށް
ބިނާވެފައިވާ ރަށްރަށެވެ .މީހުން ދިރިއުޅުމާއި ،ދުރުމިންތަކުގެ ކައިރިކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމުގެ މާޙައުލުގައި އޮޕަރޭޝަންތައް
ހިންގުމުގައި ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ސަޕްރައިޒް ދެމެހެއްޓުމާއި ހަތިޔާރު ސިސްޓަމްތައް އެމްޕްލޯއިކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި އިތުރު
ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ.

 5.2.2ކަނޑާއި ވައިގެ މާޙައުލު
ކަނޑުގެ މާޙައުލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ހިމެނޭގޮތަށް ކަނޑާއި މޫދުގެ ސަރަޙައްދެވެ .ވައިގެ މާޙައުލަކީ
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ސަތަހައިން ފެށިގެން މަތީގެ ،އަދި އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މާޙައުލުގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އަސަރުކުރާ އުސްމިނުގެ
ވައިގެ ސަރަޙައްދުގެ މާޙައުލެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޤައުމުގެ ސަރަޙައްދުގެ  99.7އިން ސައްތަ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މެރިޓައިމް
ޤައުމަކަށްވާތީ ،ދިވެހި ސިފައިން ،އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ
ސަރަޙައްދެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ކައިރީގައި ހިންދު ކަނޑުގެ މުހިންމު ޝިޕިންގ ލޭންތަކެއް ވުމާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކުން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިއުމާއި ،ސްމަގްލިންގ އާއި
ގަންރަނިންގ ފަދަ ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކުށްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެތެރޭގައި ހިންގަމުންދިއުމާއި ،ހޯރން އޮފް އެފްރިކާ އާއި
މަލާކާ ކަނޑުއޮޅީގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށްވި ޕައިރެސީގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް މުޅިން ނައްތާލެވިފައި ނުވުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މެރިޓައިމް ބާރު ކަމުގައިވާ ކޯސްޓްގާޑް އަދާކުރަންޖެހޭ ފުޅާ ދައުރު ހާމަވާ ކަންކަމެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތަށްހުރި ގިނަ ނުރައްކާތައް އުފަންވަނީ ކަނޑުގެ މާޙައުލުން ކަމަށްވީހިނދު ،ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއް ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ފެތުރިފައިވާ ޤައުމެއްކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ
ފަސޭހައިން އެކްސެސްވެވޭ އެއްގޮތަކީ ކަނޑުމަގެވެ .އޭގެމައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ބިނާވެފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަކީ
މިޖަޒީރާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ ސިނާޢަތެއްކަށްވާއިރު،

މި “އައިލެންޑް ރިސޯޓް” ތަކަށާއި އާބާދުވެފައިވާ

ރަށްތަކަށް ސިއްރިޔާތުގައި ފަސޭހައިން އެކްސެސް ވެވެން އޮތުމަކީ ސަލާމަތީގޮތުން ގޮންޖެހުމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯސްޓަލް
ސަރަޙައްދުތަކާއި އެތެރޭގެ ކަނޑުތަކާއި އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދު
ރައްކާތެރިކުރުމާއި ދިވެހި ދައުލަތުން ޤަބޫލުކުރާ އެކްސްޓެންޑެޑް ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ޤާއިމުކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.

46

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށްވުމުން ކަނޑުމަގުން ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ނުރައްކަލެއްގެ އަސަރު އެއްގަމުގެ މާޙައުލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
ފޯރައި ،ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށާއި އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އިސާހިތަކު ނުރައްކާ ކުރެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށްހުރި ގިނަ
ނުރައްކާތައް އުފަންވަނީ ކަނޑުގެ މާޙައުލުން ކަމަށްވާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢުގެ އަސްކަރީ ޢަމަލީ ހަރަކާތް ފެށެނީ ވެސް
ކަނޑުގެ މާޙައުލުންނެވެ .އަދި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހިނގާ ކޮންމެ ހާދިސާއަކަށް ހަރަކާތްތެރި ވުމުގައިވެސް ކަނޑުގެ
މާޙައުލުގައި ހިންގަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންތައް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެއްގަމުގެ
ބާރު ކަމުގައިވާ މެރިން ކޯރ އަކީ އެމްފީބިއަސް ފޯސްއެއްކަމުން ،އެއްގަމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވެސް ކަނޑުގެ މާޙައުލު
ޑޮމިނޭޓްކުރުން މުހިންމުވެއެވެ.
ވައިގެ މާޙައުލަކީ ކޮންވެންޝަނަލް އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ގިނަ ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކުށްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ މާޙައުލެކެވެ.
މިގޮތުން އަސްކަރީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރިހަމަ ސިޔާދަތީ ބާރު ހިނގާ ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ވައިގެ މާޙައުލަކީ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ސިފައިން ދިފާޢުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަރަޙައްދެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ލައްކަ އަކަ ނޮޓިކަލް މޭލުގެ ފްލައިޓް އިންފޮމޭޝަން ރީޖަން އަކީ އެ
ސަރަޙައްދު ހިމެނޭ ވައިގެ މާޙައުލުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތަށާއި ރައްކާތެރިކަންވެސް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަރަޙައްދެކެވެ .ވުމާއިއެކު ،މި
ސަރަޙައްދު ހިމެނޭ ވައިގެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމު ދައުރެއްވެސް ސިފައިން އަދާކުރަންޖެހެއެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ފޯސަސްގެ ހަރަކާތްތަކަށާއި ،މެރިޓައިމް ޑޮމެއިން އެވެއަރނެސް ގާއިމުކުރުމަށާއި ،މެރިޓައިމް
ސެކިއުރިޓީ އަދި ސޭފްޓީ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށާއި ،ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި ލޮޖިސްޓިކްސް ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ވައިގެ މާޙައުލުގައި
ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލުކަން ހުރުން މުހިންމުވެއެވެ.

 5.2.3އިންފޮމޭޝަނަލް ސައިބަރ ޑޮމެއިން
ސައިބަރ ސްޕޭސްއަކީ ،ލޯކަލައިޒްކުރެވޭ މާޙައުލަކަށްވުރެ ބޮޑަށް މަޢުލޫމާތުގެ ވެށީގެ (އިންފޮމޭޝަން އެންވަޔަރމަންޓްގެ) ތެރޭގައި
ހިމެނޭ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑޭޓާ އެކުލެވޭ އިންޓަރޑިޕެންޑެންޓް ވިއުގަތަކުގެ
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގްލޯބަލް މާޙައުލެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،އިންޓަރނެޓާއި ،މުއާޞަލާތީ ވިއުގަތަކާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި،
އެމްބެޑްކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސެސަރތަކާއި ކޮންޓްރޯލަރތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ
އިންފޮރމޭޝަން އަދި ސައިބަރ ސްޕޭސް މާޙައުލަކީ މި ގްލޯބަލް ވިއުގައެވެ.
މިގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ސައިބަރ ސްޕޭސް އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ސައިބަރ ސްޕޭސް މާޙައުލުގެ ތެރޭގައި
ނުވަތަ އެ މާޙައުލު މެދުވެރިކޮށް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ސައިބަރ ސްޕޭސް ޤާބިލުކަން ބޭނުންކުރުމެވެ .އިންފޮމޭޝަން އަދި ސައިބަރ ސްޕޭސް
މާޙައުލުގައި އޮފެންސިވް އަދި ޑިފެންސިވް ހަރަކާތްތައް ހިންގާއިރު ،އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ އެއްކަމަކީ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރު
ކުރުމެވެ .މިގޮތުން ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ،އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމްތަކާއި ،އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން
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ޚިދުމަތްތަކާއި ،ވަޔަރ އެންޑް ވަޔަރލެސް ކޮމިއުނިކޭޝަންތަކާއި ،މި ނިޒާމުތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާތެރިކޮށް
ބެލެހެއްޓުމާއި ،މި ނިޒާމުތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް

ގެއްލުންދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމާއި ،އަދި

ގެއްލުމެއް ދީފިނަމަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ ނިޒާމުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން އިޔާދަކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ .މި ހަރަކާތްތަކުގެ
ބޭނުމަކީ ،މިނިޒާމުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ބުރޫއެރުމެއްނެތި ފަހިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،އޭގެ އިންޓެގްރިޓީއާއި ސިއްރުވެރިކަން ،އަދި
ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ.
ސައިބަރ ޑޮމެއިން މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކަށް ގެއްލުންތައް ދިނުމަށާއި ،ދައުލަތުގެ
ސިއްރުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ވަގަށް ނެގުންފަދަ ކަންކަން ހިނގަމުންދާކަމީ މި މާޙައުލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ޤާބިލުކަމާއިއެކު
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ސައިބަރ ޑިފެންސިވް ލޭޔަރއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭކަން ހާމަވާ ކަންކަމެވެ.
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 .6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޒާތީ ސިފަތަކާއި ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު
 6.1ތަޢާރަފް
ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުގައާއި ކުއްލިނުރައްކާ ހާލަތްތަކުގައާއި އެހެނިހެން ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި އާންމު ހާލަތްތަކުގައި އަސްކަރިއްޔާ
ޤާބިލު ،ޒިންމާދާރު އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ބާރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އުފައްދައިދެނީ މައިގަނޑު ތިން ބައެއް
އެކުވެގެންނެވެ .އެއީ ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޒާތީ ސިފަތަކާއި ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވާ މައިގަނޑު ތިން ތަނބެވެ.
މި ތަނބުތަކަކީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި އަސްކަރިއްޔާ ގެންގުޅޭ ފިކުރީ ވިސްނުންތަކާއި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތްތަކުގެ
މަފްހޫމުތަކާއި ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ރޫޙާނީ އަދި ޠަބީޢީ ސިފަތަކާއި ގުޅުންތަކާއި ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އަސްކަރީ ޝަޚްޞާއި
ސިފަވަންތަކަމާއި އަސްކަރިއްޔާގެ އޮނިގަނޑާއި ،އަސްކަރީ ހަނގުރާމަވެރި ބާރު ބޭނުންކުރުމަށް ރޭވޭ ނިޒާމުތަކާއި ވަސީލަތްތައް އޭގެ
މައްޗަށް ބިނާވާ ތަނބުތަކެވެ.
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޒާތީ ސިފަތަކާއި ހަނގުރާމެވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ކަނޑައަޅާ މާއްދާތައް ބެހިގެންވާ ތަނބުތަކަކީ:
y yދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ މަފްހޫމީ ކޮމްޕޯނަންޓް (ކޮންސެޕްޗުއަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
y yދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޢަޤީދާގެ ކޮމްޕޯނަންޓް (މޯރަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
y yދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޖިސްމާނީ ކޮމްޕޯނަންޓް (ފިޒިކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތުން ބަޔާންކޮށްދެނީ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮޕަރޭޝަނަލް އިފެކްޓިވްނެސްއެވެ .އަދި ،މި މަފްހޫމަށް ސަމާލުކަން
ދިނުމަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ތައްޔާރުކުރުމަށް މަގުދައްކާނެ ކަމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޤާބިލުކަން
ދަމަހައްޓައި ،ޢަމަލީ މައިދާނުގައި މިޤާބިލުކަން ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި މި ތިން ކޮމްޕޯނަންޓް ފުރިހަމަކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .ދިވެހި
އަސްކަރިއްޔާ ބައްޓަންކޮށް ތަރައްޤީކުރަންވާނީ ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމުގެ ތިންބަޔަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދީގެންނެވެ.
ހަނގުރާމައަކީ އިންސާނީ ހަރަކާތެކެވެ .އަދި ،ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތަކީ އިންސާނީ ޤާބިލުކަމަށް ބިނާވާ އެއްޗެކެވެ .ޢިލްމާއި
ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި މާއްދީ ހުނަރުތަކާއި ތަޖުރިބާތަކަކީ އިންސާނީ ޤާބިލުކަމުގެ ބިންގަލެވެ .އަސްކަރިއްޔާގެ ފަންވަރާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް
ބިނާވަނީ މި ބިންގަލަށެވެ .އިންސާނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މި ބިންގާ ހަރުދަނާވާން ޖެހެއެވެ .ހަމައެހެންމެ އަސްކަރިއްޔާއިން
އިންސާނީ ޤާބިލުކަމުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ މިނެކިރަންޖެހޭނީ އަސްކަރިއްޔާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތުގެ ޖުމުލަ ނަތީޖާއިންނެވެ .ގުޅިގެން ނެރެވޭ
ނަތީޖާއިންނެވެ .މިސަބަބަށްޓަކައި އިންސާނީ ޠަބީޢަތަށް އަސަރުކުރުވާ އިޖުތިމާޢީ ،ފިކުރީ އަދި ޢަމަލީ ކަންތައްތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތަކާއި
ފަރުދުންގެ ގުޅުމަށާއި މީހުންގެ ޝައުޤާއި ރޫޙަށް އަސަރުކުރުވާ ކަންތައްތައް އެނގި ފަހުމުވުމަކީ އިންސާނީ ޤާބިލުކަމުގެ މަންފާ
ފުރިހަމަގޮތުގައި ހޯދައިގަތުމަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
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މަފްހޫމީ ކޮމްޕޯނަންޓް
yyހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތައް
yyޑޮކްޓްރިންސް
އ ކުރިމަގު ެ
ގ
އ ތަރައްޤީކުރުމާ ި
yyމަފްހޫމުތަ ް
ލ އިނޮވޭޝަން)
ރ (ކޮންސެޕްޗުއަ ް
ތަސައްވު ު

ޖިސްމާނީ ކޮމްޕޯނަންޓް

ޢަޤީދާގެ ކޮމްޕޯނަންޓް

yyއިންސާނީވަސީލަތް

yyޢަޤީދާގެ ސާބިތުކަން

yyތަމްރީނު

yyސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން

yyގުޅިގެން ކުރާމަސައްކަތުން
ނަތީޖާނެރުން

yyހަނގުރާމަވެރި ރޫޙާއި
މޯޓިވޭޝަން

yyއާލާތް
yyލޮޖިސްޓިކްސް ނިޒާމު
yyރެޑިނެސް

ކުރެހުން  :6ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޒާތީ ސިފަތަކާއި ހަނގުރާމެވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ކަނޑައަޅާ މާއްދާތައް.

 6.2މަފްހޫމީ ކޮމްޕޯނަންޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ޢިލްމީ ނަޒަރިއްޔާތާއި ،އަސްކަރީ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ޢިލްމާއި ހަނގުރާމަވެރި ބާރު
ބޭނުންކުރުމުގެ ޢިލްމު އެކުލެވެނީ މަފްހޫމީ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ތެރޭގައެވެ .މީގެ އިތުރުން އަސްކަރީ ޕްރޮފެޝަންގެ އަސާސްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް
އަސްކަރިއްޔާގެ ޒިންމާތަކާއި ދިމިޤްރާތީ ވެރިކަމުގެ ފިކުރުގެ ތެރެއިން މަދަނީ ސަރުކާރާއި އަސްކަރިއްޔާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންވެސް
ހިމެނެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ އަސްކަރިއްޔާ ރޭވި އެތުރިފައި އޮންނަ ގޮތާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތުގައި އަސްކަރިއްޔާ ތަބާވާ އަސާސްތަކާއި
ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އިޖުރާޢަތުތަކާއި އެކަމުގެ ވިސްނުމާއި ޢިލްމަކީވެސް މަފްހޫމީ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ
މާއްދާތަކެވެ .މިޑޮކްޓްރިން ހިމެނެނީ މިބައިގެ ތެރޭގައެވެ.
އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ވެސް އޭގެ ފަހަތުގައި އެތައް ނަޒަރިއްޔާތުތަކަކާއި ވިސްނުންތަކެއް
އެކުލެވޭ ކަންތައްތަކެވެ .މިހެންކަމުން ،އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތްތަކާއި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި ،ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާތަކާއި،
އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރަން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އަސްކަރީ ކޮމާންޑަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް ވިސްނި ފަހުމުވާންޖެހޭނެއެވެ.
މަފްހޫމީ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ތިން ދާއިރާއެވެ .އެއީ ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތަކާއި ،ޑޮކްޓްރިންތަކާއި އަދި
މަފްހޫމުތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިމަގުގެ ތަސައްވުރު އެކުލަވާލުން ނުވަތަ ކޮންސެޕްޗުއަލް އިނޮވޭޝަންގެ ދާއިރާއެވެ.
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 6.2.1ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތައް
ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތަކަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަނގުރާމަވެރި ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ ކަންތައްތަކެވެ.
ހަނގުރާމަވެރި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައިވެސް މި އަސާސްތަކުގެ
ބޭނުން ހިފަންޖެހެއެވެ .އަސްކަރިއްޔާގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ހަރަކާތްތަކަށް މަގު ދައްކައިދެނީ މި އަސާސްތަކުންނެވެ.
ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތަކަކީ އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާ ފަރުމާކުރުމުގައި ކޮމާންޑަރުންނަށް މަގުދައްކައިދީ ،ވިސްނުން ގެންގުޅެންވީގޮތް
އަންގައިދޭ އަސާސްތަކެކެވެ .މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ތައްގަނޑެއް ނުވަތަ ޓެމްޕްލޭޓެއް ނޫނެވެ.
އަދި މީގެ ބައެއް އަސާސްތަކަކީ އޭގެޒާތުގެ އެހެން ބައެއް އަސާސްތަކާއި ތަޢާރުޒުވާ އަސާސްތަކެކެވެ .މިހެންކަމުން ،ހަނގުރާމަވެރި
ބާރު ބޭނުންކޮށް ،އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާ ތަންފީޛުކުރުމުގައި މިއަސާސްތައް ޢަމަލީގޮތުން ބޭނުންކުރާގޮތް ބިނާވެގެންވަނީ ކޮމާންޑަރުންގެ
ޤާބިލުކަމާއި ،ހުޝިޔާރުކަމާއި،

ތޫނުފިލިކަމާއި،

އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރި ކުޅަދާނަކަމާއި ،ރިސްކް ނެގުމުގައި

ސާބިތުވެ ދެމިހުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބޭނުންކުރާ ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
y yވަކި މަގުސަދެއް ކަނޑައެޅުން އަދި މަގުސަދުގައި ދެމިހުރުން (ސިލެކްޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަންސް އޮފް އެއިމް):
މިއަސާސްގެ ބޭނުމަކީ އަސްކަރީ އެންމެހާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ހަރަކާތްތައް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅި ،ހާސިލުކުރެވޭނެ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް
އަމާޒުކުރެވި ،އެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުވުމެވެ .ހަނގުރާމައިގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މަގުސަދަކީ ދުޝްމިނުންގެ
ލަޝްކަރުތަކާއި ،އެމީހުންގެ ބާރުތައް ބަލިކޮށް ،އެމިހުންގެ މައްޗަށް ނަސްރުހޯދުމެވެ .މަގުސަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އެންމެ އަވަހަށް،
އަދި އެންމެ އިޤުތިޞާދުކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާއާއި ހަމައަށް ވާސިލުވުމެވެ .މިގޮތުން،
ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނެއް ވެސް އިސްތިރާޖީ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
y yހަމަލާދެނިވި ހަރަކާތްތައް އިސްކުރުން (އޮފެންސް  /އޮފެންސިވް އެކްޝަން) :އޮފެންސިވް އެކްޝަންގެ ބޭނުމަކީ
އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޤާބިލުކަން ހޯދާ ،އެޤާބިލުކަން ދަމަހައްޓައި ،ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމެވެ.
އެނގި ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެންމެ އެދެވޭ އަދި އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ އޮފެންސިވް އެކްޝަން
ބޭނުންކުރުމެވެ .އިސްވެ ހަރަކާތްތެރި ވުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި ތިމާ ބޭނުން ގޮތަކަށް ހަރަކާތްތެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދާ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ
ނެރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދެނީވެސް އޮފެންސިވް އެކްޝަންއެވެ .ކޮމާންޑަރުން ޑިފެންސިވް އޮޕަރޭޝަންތައް ޚިޔާރުކުރަނީ ވަގުތީ ކަމެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގައިވެސް ކޮމާންޑަރުންގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާއަކަށް ވާންޖެހޭނީ އޮފެންސިވް އެކްޝަން ބޭނުންކޮށްގެން
އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުމާއި މިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޤާބިލުކަން ހޯދުމެވެ .މިގޮތުން ޑިފެންސިވް އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައިވެސް
އޮފެންސިވް ރޫޙެއް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

1.1ޙަމަލާދެނިވި ހަރަކާތްތައް އިސްކުރުން (އޮފެންސް  /އޮފެންސިވް އެކްޝަން) ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބޭނުންކުރާ ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތައް
1.1ވަކި މަގުސަދެއް ކަނޑައެޅުން އަދި މަގުސަދުގައި ދެމިހުރުން (ސިލެކްޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަންސް
އޮފް އެއިމް)
2.2ޙަމަލާދެނިވި ހަރަކާތްތައް އިސްކުރުން (އޮފެންސް  /އޮފެންސިވް އެކްޝަން)
3.3ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ޖަމާކޮށް ސިންކްރޮނައިޒްކުރުން (ކޮންސެންޓްރޭޝަން އޮފް ފޯސް)
4.4ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އިޤުތިޞާދުކުރުން (އިކޮނޮމީ އޮފް އެފަރޓް)
5.5ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ހޭރިޔާކުރުން (މެނޫވަރ)
6.6އަމުރުވެރި އެއްފަރާތް ހުރުން (ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑް)
7.7ރައްކާތެރިކަން (ސެކިއުރިޓީ)
8.8ސިއްސުވާލަނިވި ހަރަކާތް (ސަރޕްރައިޒް)
9.9ހަނގުރާމަވެރި ރޫޙު ދެމެހެއްޓުން (މެއިންޓެނަންސް އޮފް މޮރާލް)
y  yހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ޖަމާކޮށް ސިންކްރޮނައިޒްކުރުން (ކޮންސެންޓްރޭޝަން އޮފް ފޯސް):
ކޮންސެންޓްރޭޝަން އޮފް ފޯސްގެ ބޭނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ތަނަށް ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު
(މަފްހޫމީ ،ޢަޤީދާ އަދި ޖިސްމާނީ ޤާބިލިއްޔަތު) ޖަމާކޮށް ސިންކްރޮނައިޒް ކުރެވިގެން އެ ޤާބިލިއްޔަތުގެ ބޭނުންކޮށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ހާސިލުކުރެމެވެ .ކޮންސެންޓްރޭޝަން އޮފް ފޯސް ހާސިލު ކުރުމަކީ ފުރިހަމައަށް ރޭވި ،އެތުރިގެން ޖޮއިންޓް އަސްކަރީ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށް،
ނަތީޖާ ނެރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ .ކޮންސެންޓްރޭޝަން އޮފް ފޯސް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރާކަށް
ނުޖެހެއެވެ .މުހިންމު ކަމަކީ ،އަސްކަރީ ބާރުތައް އެއްކޮށް އެއް ތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މި ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ
ނެރުމުގެ ޤާބިލުކަން (އިފެކްޓްސް) މާސް ކުރުމެވެ .މިހެން ކަން ކުރުމުން ،އަދަދުގެ ގޮތުން މަދު ލަޝްކަރުތަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ
ނަތީޖާ ހާސިލުކޮށް ،ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް ،ބޭކާރުކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް އިސްރާފުވުން ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ .ޑިސައިސިވް އެފަރޓަށް ފޯސް
ކޮންސެންޓްރޭޓްކުރާނަމަ ،ވަގުތާއި ތަނަން (ޓައިމް އެންޑް ސްޕޭސްއަށް) ނިސްބަތްކޮށް އެހެން ދާއިރާތަކަށް ނުވަތަ ދިމާތަކަށް ފޯސް
އިޤުތިޞާދު ކުރުމަކީ ކޮމާންޑަރުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ (އެކްސެޕްޓް ކުރަންޖެހޭނެ) ރިސްކެކެވެ .މުހިންމު

(ޑިސައިސިވް ނުވަތަ

ކްރިޓިކަލް) އިވެންޓަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ވަސީލަތްތައް ޖަމާކުރާނަމަ ،އެހެން ދިމާތަކުން ވަސީލަތްތައް އިޤްތިޞާދު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
އަދި މިއީ ވަގުތާއި ޖާގަ (ޓައިމް އެންޑް ސްޕޭސް) އަށް ބަލައި ކޮމާންޑަރު ނަގަންޖެހޭ ރިސްކެކެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

y yބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އިޤުތިޞާދުކުރުން (އިކޮނޮމީ އޮފް އެފަރޓް):
އިކޮނޮމީ އޮފް އެފަރޓް ނުވަތަ އިޤުތިޞާދުކޮށްގެން ބާރުތަކުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ އެންމެ މުހިންމު ނޫން ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ
އެންމެ މަދު މިންވަރުގެ އަސްކަރީ ބާރާއި ވަސީލަތްތައް އެކަށައެޅުމެވެ .އަދި މިއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފޯސްތަކާއި ވަސީލަތްތައް
ބެހުމެވެ .އިކޮނޮމީ އޮފް އެފަރޓަކީ ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ .ބޭނުންވާ ތަނުން ބޭނުންވާ ވަގުތު
އެންމެ އެކަށޭނަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރުމުގެ ޤާބިލުކަން (އިފެކްޓްސް) އުފެއްދުމަކީ އިކޮނޮމީ އޮފް އެފަރޓް
ހާސިލު ކުރެވުމެވެ.

އަސްކަރި ބާރާއި ވަސީލަތްތައް އެކަށައެޅުމުގައި އިޤްތިޞާދު ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.

y yހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ހޭރިޔާކުރުން (މެނޫވަރ):
މެނޫވަރގެ ބޭނުމަކީ ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއާއިއެކުއެކީ ބަދަލުވެ ،އަސްކަރީ ބާރު ވެސް އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށް
ދުޝްމިނުންނަށް ފައިދާނެގޭ ފަދަ މަގާމަކަށް އެމީހުން ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުމެވެ .ދުޝްމިނުންގެ ހަރަކާތްތަކަށާއި މާޙައުލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އެންމެ ފައިދާ ކުރުވަނިވި ގޮތަށް އަމިއްލަ ލަޝްކަރުތައް ގާއިމުކޮށް ދުޝްމިނުންނަށް ހަމަލާދީ ނުވަތަ ދުޝްމިނުންގެ ފަރާތުން
އަންނަ ހަމަލާތަކުން ދިފާޢުވުމަކީ ވެސް މެނޫވަރގެ ބައެކެވެ .ހިކުމަތްތެރި ކަމާއެކު މެނޫވަރ ކުރެވިއްޖެނަމަ ދުޝްމިނުންނަށް އެތަކެއް
ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިވެ ،އަމިއްލަ ބާރުތަކާއި ލަޝްކަރުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ .އަބަދުމެ ދުޝްމިނުންނަށް ދުއްތުރާތައް
ކުރިމަތިކޮށް ،އަމިއްލައަށް ހަރަކާތް ކުޅައުމުގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓައި ،އަމިއްލަ ބަލިފައިތަކާއި ބަލިކަށި ދާއިރާތައް ދިފާޢުކޮށް ވަންހަނާ
ކުރުމަށް އެހީތެރި ވެދިނުމަކީ ވެސް މެނޫވަރގެ ބޭނުމެކެވެ .ހާލަތަށް ބިނާކޮށް ބަދަލުވުމުގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ކަންތައްތަކެއް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ

އެކުލެވެއެވެ .އައު ހާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުން މަސައްކަތްކުރާ ވައްޓަފާޅިއާއި އޮނިގަނޑާއި ތަރުތީބު ބަދަލުކުރަން އެނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،އައު ހާލަތްތައް ކުރިމަތިވުމުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާމެދު ވިސްނާ ،އައު ހާލަތަށް ވިސްނުން އަވަހަށް ހާނައި
ފައިދާ ލިއްބައިދެނިވި ގޮތްތައް ދެނެގަނެ ،ރޭވުންތަކާއި އިސްތިރާޖީތައް ބަދަލުކުރުމަކީ ހަމައެހާމެ މުހިންމުކަމެކެވެ .ހަނގުރާމައިގައި
ތާއަބަދުމެ އެއް ހާލަތެއް ދެމިނޯންނާނެކަން ދަނެ ،ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތްތަކުން އަވަހަށް ފައިދާ ލިބިގަނެ ،ދުޝްމިނުންގެ މައްޗަށް
ގަދަވެގަންނަން ކޮމާންޑަރުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

y yއަމުރުވެރި އެއް ފަރާތް ހުރުން (ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑް):
ކޮންމެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ރޭވި ތަރުތީބުވެގެން އަންނަނީ ޤައުމުގެ އިސްތިރާޖީ ލެވެލް އިންނެވެ .މިގޮތަށް ރޭވޭ
ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނެއް ވާން ޖެހޭނީ އެއް އަމާޒަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭ ހަރަކާތަކަށެވެ .އަދި އިސްތިރާޖީ ލެވެލްއިން ކަނޑައަޅާ
ލަޑުދަނޑިތައް ފުށުއެރުމެއްނެތި އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި ޓެކްޓިކަލް ލެވެލް އިން ތަންފީޛު ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ .ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑުގެ ބޭނުމަކީ
ކޮންމެ ލަނޑުދަނޑިއެއް ނުވަތަ މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް އެއް ކޮމާންޑަރުގެ އަމުރުގެ ދަށުން ޔުނިޓީ އޮފް އެފަރޓް ހާސިލުކުރުމެވެ.
ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑަކީ އެންމެ ކޮމާންޑަރެއް ،އޭނާގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހާ ފޯސްތަކަށް ކޮމާންޑްކޮށް ،މިޝަން ހާސިލުކުރުމަށް އެމީހުން
ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރާއި ބާރުލިބިގެން އެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމެވެ .މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ކޮންމެ ފޯސްއަކީ އެއް
އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފޯސްއަކަށްވުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ .ޒިންމާތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންވެފައިވުމާއި ލަނޑުދަނޑި ނުވަތަ
މަގުސަދު ސާފުވުމާއި އެކަކުއަނެކަކަށް

އިތުބާރާއި އިޙުތިރާމު ކުރުމުން ކޮމާންޑުގެ ޔުނިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.

y yރައްކާތެރިކަން (ސެކިއުރިޓީ):
ސެކިއުރިޓީގެ އަސާސަށް ތަބާވުމުގައި އެކުލެވެނީ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި އެ މަސައްކަތުން ކުރިމަތިވެދާނެ
ގެއްލުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެންސް ކުރުމެވެ .ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ދުޝްމިނުންނަށް ފައިދާ
ކުރުވަނިވި ހާލަތެއް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުމެވެ .އަދި ،ތިމާގެ ބަލިފައިތަކާއި މުހިންމު އެސެޓްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ،ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމެވެ.
މީގެ ސަބަބުން ،ދުޝްމިނުންގެ ފަރާތުން އަތުވެދާނެ ޢުދުވާންތަކާއި ،ކުއްލި ޙަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވެ ތިބެ ،އަމިއްލަ ހަރަކާތްތައް
ބޭނުންގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގަނެވެއެވެ .ސެކިއުރިޓީގެ މާނައަކީ ރިސްކް ނުނެގުމެއް ނޫނެވެ .ހަމައެހެންމެ،
ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ތިމާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ދަށްވެގެންދާ މިންވަރަށް ވަސީލަތް ބޭނުން ކުރުމެއް
ވެސް ނޫނެވެ .ހަނގުރާމައިގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ އެކަމުގައި އެތައް ނުރައްކާތަކެއް އެކުލެވިފައިވާ ކަންކަން ނަމަވެސް ،ސެކިއުރިޓީ ފުރިހަމަ
ގޮތުގައި ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަށީގެންނުވާ ގެއްލުންތަކާއި ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްތެރިވުމަށް މަގުފަހިވެ ،އަމިއްލަ މަގުސަދު ހާސިލު
ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުވައެވެ.
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ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީ ޤާއިމު ކުރުމަކީ ގެއްލުންތަކާއި ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްތެރިވުމަށް މަގުފަހިވާނެކަމެއް.

y yސިއްސުވާލަނިވި ހަރަކާތްތައް (ސަޕްރައިޒް):
ސަޕްރައިޒަކީ ދުޝްމިނުންނަށް ހަމަލާދިނުމުގައި އެމީހުން ހީނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ،ހީނުކުރާ ތަނަކަށް އަދި ހީނުކުރާ ވަގުތެއްގައި
ސިހުމާއި ހައިރާންކަން ލިބޭފަދަގޮތަކަށް ހަމަލާދިނުމެވެ .ސަޕްރައިޒްގެ ބޭނުމަކީ ،ދުޝްމިނުންނަށް ހަރަކާތްތެރިވާން ލިބޭ ވަގުތު ކުޑަކޮށް،
ހަރުދަނާ ނިންމުންތައް ނިންމުގެ ޤާބިލުކަން ހީނަރުކޮށްލުމެވެ .ސަޕްރައިޒް ހާސިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ދުޝްމިނުންގެ މޮރާލްއާއި ބަދަހިގުޅުމަށް
(ކޮހީޝަނަށް) ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރުވާނެއެވެ .އަދި ،ފުރިހަމައަށް ސަޕްރައިޒް ހާސިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަމަށް ބޭނުންކުރެވުނު
ލަޝްކަރު ނުވަތަ ވަސީލަތްތަކާއި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ނެރެވިދާނެއެވެ .ސަޕްރައިޒް ހާސިލު ކުރުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ގޮތް ނިންމުމުގައި އަވަސްކުރުމާއި ،އަމިއްލަ ލަޝްކަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމާއި،
އެދެވޭ ޖާސޫސީ މަޢުލޫމާތާއި ،ދުޝްމިނުންނަށް އޮޅުވާލުމާއި ،ހީނުކުރާފަދަ ގޮތްގޮތަށް އަސްކަރީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި ،އޮޕަރޭޝަނަލް
ސެކިއުރިޓީއާއި ،ޓެކްޓިސް ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

y yހަނގުރާމަވެރި ރޫޙު ދެމެހެއްޓުން (މެއިންޓެނަންސް އޮފް މޮރާލް):
ހަނގުރާމަވެރި ރޫޙަކީ ޤާބިލު އަދި ނަމޫނާ ލީޑަރޝިޕާއި ،އެންމެން އެކުވެގެން އެއް މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ވިސްނުމާއި،
އިހުސާސްތަކާއި ،ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ ރައްކާތެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ،އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު އޮންނަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއި
އަދި ގްރޫޕުގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ރަނގަޅު އަދި ޕޮޒިޓިވް ވިސްނުމާއި ތަސައްވުރެވެ.
ހަނގުރާމަވެރި ރޫޙު ލަޝްކަރުގައި އަށަގެންނެވުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ހިތްވަރާއި ކެރުން އިތުރުވެ ،ނޭދެވޭ އަދި
ނުތަނަވަސް ހާލަތްތަކުގައިވެސް ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިތިބުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބެއެވެ .ހަނގުރާމައިގައި ،ދުޝްމިނުން ބަލިކޮށް ،ތިމާމެން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިއާއި ހަމައަށް ވާސިލުވުމަށް ވާންޖެހޭ ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއްވުމުގެ ވިސްނުން ލިއްބައިދެނީ ވެސް މި
ރޫޙުގެ ޛަރީޢާއިންނެވެ .ހަނގުރާމަވެރި ރޫޙު އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމަކީ ކޮމާންޑަރުންގެ އެންމެއިސް އެއް ޒިންމާއެވެ .ހަނގުރާމަވެރި
އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ގިނަކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އަދި ހަނގުރާމައިގެ ރޭވުންތަކާއި އިސްތިރާޖީތައް ކިތަންމެ ފުރިހަމަވީ ނަމަވެސް،
ލަޝްކަރުގައި ހަނގުރާމަވެރި ރޫޙު ނެތްނަމަ ކާމިޔާބެއް ނުވާނެއެވެ.
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތަކާއި ރަޙްމަތްތެރި ބައެއް އަސްކަރިއްޔާތަކުން ބޭނުންކުރާ އަސާސްތަކުގައި
ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ތަފާތު ހުރެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޖުމުލަގޮތެއްގައި މި އަސާސްތައް ،ދިވެހި

އަސްކަރިއްޔާއާއި އެކީގައި

މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތަކާއި ޖުމުލަގޮތެއްގައި ދިމާވެއެވެ.
ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތައް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރެވެނީ އޮޕަރޭޝަންތައް ޕްލޭންކުރާ ގޮތުންނާއި ތަންފީޛުކުރާ ގޮތްތަކުންނެވެ.
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ހުރިހާ ބާރަކުންވެސް އޮޕަރޭޝަންތައް ބިނާކުރާ މައިގަނޑު ދެ މަފްހޫމެއްވެއެވެ .އެއީ:
y yމެނޫވަރިސްޓް އެޕްރޯޗް – (އޮޕަރޭޝަން ބިނާކުރާ ގޮތް)
y yމިޝަން ކޮމާންޑް – (ބޭނުންކުރާ ކޮމާންޑް ފަލްސަފާ)

 6.2.3މެނޫވަރިސްޓް އެޕްރޯޗް
އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގައި މެނޫވަރިސްޓް އެޕްރޯޗް ބޭނުންކުރުމަކީ ދުޝްމިނުންގެ ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތުގެ ޖިސްމާނީ މާއްދާތަކަށްވުރެ
ބޮޑަށް މަފްހޫމީ އަދި ޢަޤީދާގެ މާއްދާތަކަށް ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތްގޮތުން ޓާގެޓްކޮށް ،ދުޝްމިނުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށާއި ހަނގުރާމަ
ކުރުމުގެ ރޫޙަށް ބުރޫ އަރުވާލުމެވެ .މެނޫވަރިސްޓް އެޕްރޯޗަކީ ،އެޓްރިޝަންގެ ތެރެއިން ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޝްމިނުން ނައްތާލުމަށް
ބާރުއަޅާ ހަނގުރާމަވެރި ފަލްސަފާއާއި ޚިލާފަށް ،ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަކާއި ނުރައްކާތެރިނޫން މާއްދާތައް (ވަޔަލަންޓް އަދި ނޮންވަޔަލަންޓް
މީންސް) އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އިންޑައިރެކްޓް އެޕްރޯޗްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އޮޕަރޭޝަންތައް ޕްލޭންކޮށް ތަންފީކުރުމަށް
ބާރުއަޅާ ހަނގުރާމަވެރި ފަލްސަފާއެކެވެ.
މި ފަލްސަފާގައި އިސްކަންދެނީ ،އިނީޝިއޭޓިވް ލިބިގަތުމަށާއި ،ދުޝްމިނުންގެ ބަލިފައިތަކާއި ފޯސް ކޮންސަންޓްރޭޓް ކުރުމާއެކު،
އަމިއްލަ ބަލިފައިތަކާއި އުނިދާއިރާތައް ފޮރުވާ ވަންހަނާ ކުރުމަށެވެ .މެނޫވަރިސްޓް އެޕްރޯޗްގެ މައިގަނޑު ސިފަތަކަކީ މޮމެންޓަމް
ހިފެހެއްޓުމާއި ،އެންމެ ބޮޑަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭގޮތަށް ޓެމްޕޯ ބަދަލުކުރަމުން ދިއުމާއި ،ހާލަތާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުވެ ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ
ޤާބިލުކަން (އެޖިލިޓީ) އެވެ.
މެނޫވަރިސްޓް އެޕްރޯޗް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތަކާއި ،މައްސަލައިގެ ޒާތީ ސިފަތައް (ނޭޗަރ އޮފް
ކޮންފްލިކްޓް) ،އަމިއްލަ އަދި ދުޝްމިނުންގެ ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ ރަނގަޅަށް އެނގި ފަހުމުވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

 6.2.4ޑޮކްޓްރިން
ޑޮކްޓްރިންއަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި
އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި މަގުދައްކައިދޭ އަސާސްތަކާއި މަސްދަރުތަކާއި ،އަސްކަރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އެދެވޭ ގޮތްކަމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތްތަކެވެ.

މިއީ މީގެ ޒާތުގައި

އަމުރުވެރި ބާރު ލިބިގެންވާ (އޮތޯރިޓޭޓިވް) އެއްޗެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ޑޮކްޓްރިން ބޭނުން ކުރުމުގައި ވަގުތާއި ،ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ވިސްނައިގެން ގޮތް ނިންމުން (ޖަޖްމެންޓް ބޭނުންކުރުން) މުހިންމެވެ .އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ
ކަންތައްތަކާއި ،އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކާއި އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި ވިސްނަންވީ ކަންތައްތައް އަންގައިދެނީ ޑޮކްޓްރިންގެ
ޛަރީޢާއިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި މައިގަނޑު ތިން ބާވަތެއްގެ ޑޮކްޓްރިން އެކުލެވެއެވެ.
y yކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން:
މިއީ އެ ޑޮކްޓްރިންއެއްގެ ދަށުން އަންނަ ކީސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންތަކަށް މަގުދައްކައިދޭ ޑޮކްޓްރިން ނުވަތަ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން އަކީ މިއީއެވެ .ސަރވިސްތަކުގެ އަސާސީ ޑޮކްޓްރިންތަކަކީ ކީސްޓޯން
ޑޮކްޓްރިންތަކެވެ .ސަރވިސްތަކުގެ ޑޮކްޓްރިން އާއި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިންތަކަށް މަގުދައްކައިދޭ އެއްޗަކީ ކެޕްސްޓޯން
ޑޮކްޓްރިންއެވެ .އަދި ސަރވިސްތަކުގެ ޑޮކްޓްރިންތަކަކީ ،ސަރވިސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޑޮކްޓްރިންތަކާއި،
ސަރވިސްތަކުގެ ފަންކްޝަން އަދި މިޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ޓެކްޓިކްސް ،ޓެކްނިކްސް އަދި ޕްރޮސީޖަރސް (ޓީ.ޓީ.ޕީސް)
މެނުއަލްތަކެވެ.

y yޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިން:
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ސަރވިސްތައް އެކުވުމުން އުފެދޭ ޖޮއިންޓް ފޯސްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ
ކަންތައްތަކާއި ތަބާވާންޖެހޭ އަސާސްތައް އަންގައިދޭ ޑޮކްޓްރިންތަކެވެ .ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިންތައް މައިގަނޑު ދެބަޔަކަށް ބެހެއެވެ .އެއީ
ޖޮއިންޓް ކީސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންތަކާއި އޭގެދަށުން އަންނަ އެހެން ޑޮކްޓްރިންތަކެވެ .ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިންގެ ބޭނުމަކީ އެންމެހާ ޖޮއިންޓް
ފޯސްތަކެއް ވެސް އެއްގޮތަކަށް އެއް ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމެވެ .ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިންގެ ކޮންމެ ކީސްޓޯން ޑޮކްޓްރިންއަކީ ވެސް
އެ ޑޮކްޓްރިންއެއްގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ އެހެނިހެން އިދާރީ ،އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި ލޮޖިސްޓިކަލް ޑޮކްޓްރިންތަކަށް މަގުދައްކާ ލިޔުމެކެވެ.
މިސާލަކަށް ،ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސް ޑޮކްޓްރިން އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޖޮއިންޓް ފޯސްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޖޮއިންޓް އޮފަރޭޝަންތައް ރާވައި ހިންގުމުގެ އަސާސްތަކާއި ،ޖޮއިންޓް ފޯސްތައް އޮޕަރޭޝަނަލީ ބޭނުންކުރުމުގެ އިޖުރާޢަތުތައް އަންގައިދޭ
ޑޮކްޓްރިންއެވެ .ޖޮއިންޓް ފޯސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ،އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް އޮޕަރޭޝަންތަކާއި
މާކާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ،ސެކިއުރިޓީ ކޯރޕަރޭޝަންފަދަ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެ ޑޮކްޓްރިންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސް
ޑޮކްޓްރިން އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.
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y yޓެކްޓިކަލް ޑޮކްޓްރިން:
މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަރވިސްތަކުގެ ބައިތަކުން ހިންގާ ޓެކްޓިކަލް ހަރަކާތްތަކާއި ،އެކިއެކި ހާލަތްތަކާއި މާޙައުލުތަކުގައި ތަފާތު
ސަރވިސްތަކުން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ،އިޖުރާޢަތުތައް އަންގައިދޭ ޑޮކްޓްރިންތަކާއި މެނުއަލްތަކެވެ.

		 6.2.5މަފްހޫމުތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ކުރިމަގުގެ ތަސައްވުރު އެކުލަވާލުން (ކޮންސެޕްޗުއަލް އިނޮވޭޝަން)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަކީ ވަރަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ތަރައްޤީވެ ،ޒަމާނީ ވިސްނުމާއި ފިކުރަށް އަހުލުވެރިވެ،
އިސްތިރާޖީ މާޙައުލުން ކުރިމަތިކުރުވާ ނުރައްކާތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަވަހަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އައުގޮތްތައް

އެކުލަވާލަމުން

އަންނަ އަސްކަރިއްޔާއެކެވެ .ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ،އައު ފިކުރުތަކާއި ،އައު ފުރުސަތުތަކުގެ ސަބަބުން އިސްތިރާޖީ މާޙައުލަށް ތަފާތު
ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި ،އަސްކަރިއްޔާ ވެސް މިގޮތަށް ބަދަލުވުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ .އަސްކަރީ ޤާބިލުކަން ދަމަހައްޓައި
އިތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ކުރިމަގުގެ އިސްތިރާޖީ މާޙައުލު އޮންނާނެގޮތާއި ،އެ މާޙައުލުގައި އަސްކަރިއްޔާ މަސައްކަތްކުރާނެ
ގޮތުގެ ތަސައްވުރު އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ.
ކުރިމަގުގެ ތަސައްވުރު ދެނެގަނެ ބަދަލަށް މަގުފަހިކުރުވުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރަނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނެއެވެ .މިގޮތުން
ޢިލްމީ އަދި ދިރާސީ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް ،ތަޢުލީމު ދެވި ތަމްރީނުވެފައިވާ ޤާބިލު ލަޝްކަރުތަކެއް އުފެއްދުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ކުރިމަގަށް ޕްލޭންކުރުމާއި ،ޕްލޭންތައް މޮނިޓަރކުރުމަކީ ވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ
ހަނގުރާމެވެރި ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންސެޕްޗުއަލް އިނޮވޭޝަން ވަރަށް މުހިންމު އަދި އިސް ދައުރެއް
އަދާކުރެއެވެ.

 6.3ޢަޤީދާގެ ކޮމްޕޯނަންޓް
ހަނގުރާމައަކީ އިންސާނީ ޙަރަކާތެއްކަމުން ޢަޤީދާގެ ކޮމްޕޯނަންޓަކީ ފިކުރީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ފަރުދީ އަދި ޖަމާޢަތެއްގެ
ގޮތުގައި ސިފައިންނަށް ނުހަނު ފުންމިނަށް ބާރު ފޯރުވާ ކަމެކެވެ .މުއައްސަސާގައި ދަމަހައްޓާ އެތިކަލް މިންގަނޑުތަކާއި ،އިސްލާމީ
ޢަޤީދާގައި ސާބިތުވެ ހުރުމާއި ،ޔުނިޓްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާއި ،ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގައި ހިތްވަރާއި ޖެހިލުންކުޑަކަން
އިސްކުރުންފަދަ ކަންކަމަކީ ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތައްފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރާ ހިނދު،
އެމީހުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ ހިތްވަރު ލިއްބައިދީ ،ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ރޫޙު އުފައްދައިދޭ ކަންކަމެވެ .ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ހަނގުރާމައަކީ އިންސާނީ ޙަރަކާތެއްކަމުން ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ގްރޫޕްތަކުގެ ވިސްނުމާއި
ފިކުރު ބައްޓަންކުރުމަކީ ހަނގުރާމައަށް ލަޝްކަރުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވަރަށް މުހިންމު ބައެކެވެ .ޢަޤީދާގެ ކޮމްޕޯނަންޓްގައި ހިމެނެނީ
މައިގަނޑު ހަތަރު މާއްދާއެވެ .އެއީ ޢަޤީދާގެ ސާބިތުކަމާއި ،ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަމާއި ،ހަނގުރާމަވެރި ރޫޙާއި މޯޓިވޭޝަން އަދި
ލީޑަރޝިޕްއެވެ.
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 6.3.1އެތިކަލް މިންގަނޑުތަކާއި ޢަޤީދާގެ ސާބިތުކަން
އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް ސާބިތު ޢަޤީދާއެއްގެ މަތީދެމިހުރެ ،އަސްކަރިއްޔާއާއި ހަވާލުވެފައިވާ ޤާނޫނީ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މީހެކެވެ .އިސްލާމީ ޢަޤީދާގައި ސާބިތުވެހުރުމާއި ،ނަފްސަށްވުރެ ޤައުމީ ޚިދުމަތް އިސްކުރުމާއި ،ޤާނޫނީ
ވެރިކަމަށް ކިޔަމަންތެރިވެ އެހީތެރިވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްގެ އެންމެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކެވެ.
ހެވާއި ނުބައި ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމަށް ދިވެހި ސިފައިންނަށް މަގުދައްކައިދެނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއިންނެވެ .މި ކޯޑް އޮފް
އެތިކްސްއަކީ ދިވެހި ސިފައިންނަށް މަގުދައްކައިދެނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއިންނެވެ .މި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއަކީ ދިވެހި
ސިފައިންގެ ސިފަވަންތަކަމާއި އަސްކަރީ ޝަޚްޞުގެ ބިންގަލެވެ .ނުތަނަވަސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމާއި ކުރިމަތިލައި ،ނަފްސު ކޮންޓްރޯލްކޮށް،
ދުޝްމިނުންނާއި މުޤާބަލާކުރުމުގެ ހިތްވަރާއި ކެރުން ލިއްބައިދެނީވެސް މި ބިންގަލުގެ ސަބަބުންނެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަމާއި
އަސްކަރީ ރޫޙާއި މޯޓިވޭޝަންއަށް ބިންގާ އަޅައިދެނީ ވެސް ހަމަ ޢަޤީދާގެ ސާބިތުކަމުންނެވެ .މި ބިންގަލުގެ މަތީގައި ސިފައިންގެ މީހާ
ސީދާގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން ބަޔާންކުރާ ވެލިއުސްތަކާއި ޕްރެކްޓިސްކުރާ ވެލިއުސްތައް ދިމާވާން ޖެހޭނެއެވެ .ޢަޤީދާގެ
ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ،ދުސްތޫރީ ނިޒާމާއި ،ދިމިޤްރާތީ ވެރިކަމުގެ ރޫޙަށް ތަބާވެ ތިބެ ،އަސްކަރިއްޔާއިން
ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ހަރަކާތްތަކަކީ ޤާނޫނުތައް ހުއްދަކުރާ ،އަދި ސުލޫކީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ކަންތައްތައްކަމުގެ
ޔަޤީންކަން އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮމާންޑަރުންނާއި މެންބަރުންގެ ހިތްތަކުގައި އޮތުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސިފައިންގެ ޕްރޮފެޝަންގެ ނާރެހަކީ ސިފައިންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއިން.
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 6.3.2ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން
އަސްކަރިއްޔާއާއި ހަވާލުވެފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށާއި ތަފާތު ޔުނިޓްތަކަށް ތަފާތު މިޝަންތަކާއި
ޓާސްކްތައް ހަވާލުކުރެވެއެވެ .މިގޮތަށް ހަވާލުކުރެވޭ ޓާސްކްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެންމެން އެކުވެގެން ،އެއްބައިވަންތަކަމާއިއެކު ،އެކަކު
އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެދީގެން މަސައްކަތްކުރުމުން ނެރެވޭ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން އިތުރުވެއެވެ .އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮންމެ
މެންބަރަކީވެސް އެހެން މެންބަރުންނަށް އިޙުތިރާމުކޮށް ،ޕްރޮފެޝަނަލީ ޤާބިލު ،ހުނަރުވެރި ،އަދި ޒިންމާދާރު މީހެއްކަމަށް ދެކުމުން
މެނުވީ ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއްގެ ގޮތުގައި އަސްކަރިއްޔާއަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަސްކަރީ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން އިތުރުކޮށް،
އަޚްވަތްތެރިކަން އާލާކުރުމަށްޓަކައި ސާރވިސްތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ އަދި ޝަޚްޞް ވަރުގަދަކޮށް ،އަސްކަރީ ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަތައް
އާލާކޮށް ،އެކުވެރި އަދި ބިނާކުރަނިވި ވާދަވެރި ރޫޙެއް ދަމަހައްޓަންޖެހެއެވެ.
ޕްރޮފެޝަނަލް އަސްކަރީ ރޫޙު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ ރަނގަޅު
އަދި ރިވެތި ސިފަތައް އަށަގަންނުވަން ޖެހެއެވެ .ކިތަންމެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވީނަމަވެސް ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ ކާމިޔާބު ހޯދަން
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ޖިސްމާނީ ހިތްވަރާއި ކެރުމާއި ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ތޫނުފިލިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއި
ގުޅިގެން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސިފަތަކަކީ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ސިފަތަކެވެ.

 6.3.3އަސްކަރީ ރޫޙު އަދި މޯޓިވޭޝަން
މޯޓިވޭޝަންއަކީ ރަނގަޅު ތަމްރީނުގެ ޛަރީޢާއިންނާއި ،ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި މެދު ޔަޤީންކަން އޮންނަ މިންވަރުގެ ސަބަބުންނާއި،
ރަނގަޅު ލީޑަރޝިޕެއްގެ ސަބަބުންނާއި ،ޢަދުލުވެރި އަދި އިންސާފުވެރި ޑިސިޕްލިން ދެމެހެއްޓުމުގެ ތެރެއިންނާއި ،އެކަކު އަނެކަކަށް
އިޙުތިރާމު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ނަތީޖާއެކެވެ .މޯޓިވޭޝަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހާލަތާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި
ބެހޭގޮތުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބުން މުހިންމެވެ .ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ހަޔާތް ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތެއް ނުދެކި ނިމި ހިނގައިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ “އުފަންކޮށް ދިރިދެމެހެއްޓުމުގެ” މަގުސަދަކީ ވެސް ،އަދި ސިފައިންގެ މީހާގެ އެންމެ މުޤައްދަސް
މަގުސަދަކީވެސް ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހަނގުރާމަކޮށް ނަޞްރު ހޯދުމެވެ .ނުވަތަ ނަޞްރު ހޯދުމަށް
މަސައްކަތްކުރުންމަތީ ދެމިހުރެ ޤުރުބާންވުމެވެ .އެހެންކަމުން ،އެފަދަ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ފިކުރީ އަދި ޖިސްމާނީ ޤާބިލުކަން
ދެމެހެއްޓުމުގެ ޝައުޤާއި ރޫޙު ސިފައިންގެ މީހާގެ ކިބައިގައި އާލާކޮށް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ .އެހެނީ ،އެ ޝައުޤާއި ރޫޙު ކެނޑިއްޖެނަމަ،
ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ސިފަވަންތަކަން ނުވަތަ ޒާތް ގެއްލުނީއެވެ.
ދިވެހި ރައްޔިތުން އަސްކަރިއްޔާއާއި މެދު ދެކޭގޮތާއި ،އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރާ ކަންތައްތައް އެރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ގޮތުންވެސް
ދިވެހި ސިފައިންގެ މޯޓިވޭޝަނަށް އަސަރުކުރެއެވެ .އަސްކަރިއްޔާއަށް އިތުބާރުކުރާ ތަރުހީބުދޭ މަދަދުވެރި ރައްޔިތެއް އޮތްކަމަށް ސިފައިންނަށް
60

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ޤަބޫލުކުރެވުމަކީ އަސްކަރީ ޚިދުމަތާއި ގުޅުމަށާއި ،އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމަށާއި ،އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގައި ވާންޖެހުނު ކޮންމެ
ޤުރުބާނީއެއް ވުމަށް ދިވެހި ސިފައިންނަށް ހިތްވަރު ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ .މިސަބަބަށްޓަކައި މީޑިއާގެ ދައުރު ނުހަނު މުހިންމެވެ.
ބިނާކުރަނިވި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލާތުގެ މައްޗަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި ގުޅޭނޭހެން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޕޮޒިޓިވް ތަސައްވުރެއް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ހާމަކޮށްދެވި ،އެ ތަސައްވުރު ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމަކީ ސިފައިންގެ ރޫޙާއި މޯޓިވޭޝަން އިތުރުވާނެ ކަމެކެވެ.

 6.3.4ލީޑަރޝިޕް
ލީޑަރޝިޕް ބިނާވެގެންވަނީ ހާލަތާއި ވަގުތާއި ،އަދާކުރަންޖެހޭ މިޝަން ނުވަތަ ޓާސްކާއި ،މާޙައުލާއި ،ފަރުދީ އަދި ގްރޫޕުގެ
މަޞްލަޙަތުތަކާއި އެދުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ .ލީޑަރޝިޕަކީ ހަމައެކަނި އަމުރުކޮށްގެން ކަންތައްތައް ކުރުމެއް ނޫނެވެ .ލީޑަރޝިޕަކީ އެދެވޭ
ނުފޫޒު މީހެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ގްރޫޕެއްގެ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ފޯރުވައިގެން އޮގަނައިޒޭޝަންގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.
ލީޑަރުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތާއި ހަރުދަނާކަމާއި ،ކަންކަމަށް އިސްނެގުމާއި އަދި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމުގެ ސަބަބުން ލީޑަރޝިޕް ފަސޭހަ ނުވަތަ
އުނދަގޫވެދެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ލީޑަރޝިޕަކީ ކޮމާންޑުގެ ފަންކްޝަނެއްގެ އިތުރުން ،ނަމޫނާ މިސާލު ދެއްކުމާއި ،ރުހުން ހޯދުމާއި ،އަދި
މަޖުބޫރު ކުރުވުން އެކި މިންވަރަށް މަސްހުނިކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ ފަންނެއްވެސް މެއެވެ.

ލީޑަރޝިޕްއަކީ ،ކޮމާންޑް ފަންކްޝަނެއްގެ އިތުރުން ،އިސްނެގުމާއި ނަމޫނާ މިސާލުން މަގުދެއްކުން.
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 6.4ޖިސްމާނީ ކޮމްޕޯނަންޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތާއި
ހަތިޔާރާއި އާލާތްތައް އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް އުފައްދައި ،ރާވައި ،އިންތިޒާމުކޮށް ،ތަމްރީނުކޮށް ތަރުތީބުކޮށް ،ޢަމަލީ މައިދާނުގައި
އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ އޮނިގަނޑާއި ،އިންތިޒާމުތަކާއި ،އިޖުރާޢަތުތައް ހިމެނެނީ ޖިސްމާނީ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ގޮތުގައެވެ .އަސްކަރީ ބާރު
ބިނާވެގެންވަނީ ޤާބިލު ސިފައިންނާއި ،ޒަމާނީ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ހަތިޔާރާއި އާލާތްތަކާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ލިބިފައިވުމާއިއެކު،
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމެވެ .ޖިސްމާނީ ކޮމްޕޯނަންޓްގައި ހިމެނެނީ ،އިންސާނީ ވަސީލަތާއި އާލާތްތަކާއި،
ތަމްރީނާއި ،ސަޕޯޓް ނިޒާމާއި ،ތައްޔާރީ ހާލަތާއި ،ހަނގުރާމަވެރި ބާރު އުފެއްދުމާއި ހަނގުރާމަވެރި ބާރު ބޭނުންކުރުމެވެ.

 6.4.1އިންސާނީ ވަސީލަތް
އިންސާނީ ވަސީލަތަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ އަގުހުރި އަދި އެންމެ ފަންވަރު ހުރި ވަސީލަތެވެ .މި ވަސީލަތަށް އަސްކަރީ
ޕްލޭނިންގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،އަސްކަރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެކަށޭނަ އަދަދަކަށް
ޤާބިލު އަދި މޯޓިވޭޓްވެފައިވާ ސިފައިން ބޭތިއްބުމަށާއި ،ހަތިޔާރާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި މާއްދީ ވަސީލަތްތަކަކީ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާނެ
މާއްދާތައް ކަމުގައި ދެކުމުގެ ބަދަލުގައި ،ފެންވަރު ރަނގަޅު މީހުން އަސްކަރިއްޔާއަށް ރެކްރޫޓްކޮށް ،ތަރައްޤީކޮށް ،ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް
ކުރަންޖެހެއެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮމާންޑަރުންނަކީ ،އިނޮވޭޓިވް ޚިޔާލާތާއި ހަރަކާތްތަކަށް ތަރުހީބުދޭ އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުން ހުރި،
ހިންމަތާއި ފަންވަރު ހުރި ،ހާލަތަށް އަހުލުވެރި ،އޯގާތެރި ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި ހިތްވަރުގަދަކަމާއި އިންސާނީ ރިވެތި ސިފަތައް
ސިފައިންގެ ޠަބީޢަތުގައި އަށަގަންނުވައި ،ޔުނިޓްގެ ފަންވަރު ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ސިފަތަކުގެ ބޭނުންހިފާ ބަޔަކަށްވުން މުހިންމެވެ.
އަސްކަރިއްޔާގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދިފާޢީ ވުޒާރާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި އާންމު
މުވައްޒަފުން (ސިވިލް ސްޓާފުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފުން) ހިމެނުމަކީ އަސްކަރީ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު ލިބޭނެ
ކަމެކެވެ .މުޅި އަސްކަރީ ނިޒާމު ފުރިހަމަވުމުގައި އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ދައުރަކީ ވެސް މުހިންމު ދައުރެކެވެ .އަދި ،ކުރިމަގުގައި މި ދައުރު
ދާނީ އިތުރަށް ފުޅާވަމުންނެވެ.

 6.4.2އާލާތް
އެކަށީގެންވާ އަސްކަރީ ބާރަކަށްވާނީ ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް އެކަށިގެންވާ އާލާތްވެސް
ހުރެގެންނެވެ .އާލާތާއި ވަސީލަތް ހޯދުމާއި ފުރިހަމަކުރުން ބިނާވާންޖެހޭނީ ޤައުމުގެ އިސްތިރާޖީ ބޭނުންތަކާއި އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮންސެޕްޗުއަލް
އިނޮވޭޝަންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ކުރިމަގަށް އަމާޒުކޮށެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ ސަބަބުން އަދަދާއި ބާވަތް ބޭނުންވާ
ފުރިހަމަ މިނަށް ހަމަނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .އެއީ ،ޑޮކްޓްރިނަލް މަފްހޫމުތައް ގޯސްވުމެއް ނޫނެވެ .ބޭނުންވާ މިންވަރާއި ހުރި
މިންވަރުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުމަކީ ޑިފެންސް އެކުއިޒިޝަންގެ އަމާޒެވެ .މި އަމާޒު ހާސިލުކުރުމަށް އަސްކަރީ އަދި ދިފާޢީ ދާއިރާގެ ސިޔާސީ
ވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ވާންޖެހޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް
މާއްދީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓޭނެ (ފިޒިކަލީ ސަސްޓެއިނަބަލް) ބާރަކަށެވެ.
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 6.4.3ތަމްރީނު
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް ފުރަތަމަ ސިފައިންގެ މީހެކެވެ .ފަންނީ ދާއިރާއަށް އެމީހާ ނިސްބަތްކުރެވެނީ އޭގެ
ފަހުންނެވެ .އެހެނީ ،ދިވެހި ސިފައިންގެ އެންމެ މުޤައްދަޞް ވާޖިބާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ހާލަތުގައި ހަނގުރާމަކުރަން ނުޖެހޭ ގިންތިއެއް
ނުވަތަ ފަންތިއެއްގެ ސިފައިންގެ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކުވެސް ހާސިލުކުރަންޖެހޭ އަސާސީ
މިންގަނޑުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ .ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކާއި ގުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ މީހަކު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އަސާސީ
ތަމްރީނެއް ވާނެއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާތަކުން ސިފައިންނަށް ކަލެކްޓިވް ތަމްރީނު ދެވޭނެއެވެ .މި ތަމްރީނުތަކުގެ
މަގުސަދަކީ ޢިލްމާއި ،ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ލައިދިނުމުގެ އިތުރުން ،ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރުމުގެ ރޫޙާއި އެޓިޓިއުޑް
ލިއްބައިދިނުމެވެ .އެއަށްފަހު ،މުޅި ފޯސް ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބިނާކޮށް ސްކިލްސެޓްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެއެވެ .މި މަރުޙަލާތަކުގައި ،އޮޕަރޭޓްކުރާ މާޙައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެ މާޙައުލުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް
އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ޙަޤީޤަތާ ވީހާވެސް އެއްގޮތަށް ތަމްރީނު ދިނުން މުހިންމެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ސިފައިންގެ މީހާގެ ރޭންކާއި ނުވަތަ
އަދާކުރާ މަޤާމާގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަމްރީނު ރޭވިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 6.4.4ސަޕޯޓް ނިޒާމު
ސަޕޯޓް ނިޒާމަކީ ހަރުދަނާ ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މާއްދާއެވެ .ސަޕޯޓް ނިޒާމެއް ފުރިހަމަ ކުރެވެނީ
ލޮޖިސްޓިކްސް ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ،މަޢުލޫމާތާއި މުވާޞަލާތުގެ ނިޒާމުތަކާއި ،މީހުންނާއި އިދާރީ ފޯސް ސްޓްރަކްޗަރ އާއި ތަމްރީނާއި
އާލާތްތައް ހިމެނިގެންނެވެ .އޮޕަރޭޝަނަލް ފޯސްތައް އާލާތާއި ވަސީލަތްތަކާއި ގުޅުވައިދެނީ ލޮޖިސްޓިކްސް ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނެވެ.
އެހެންކަމުން ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޓެމްޕޯ ބިނާވަނީ ލޮޖިސްޓިކްސް ނިޒާމުގެ ޤާބިލުކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

 6.4.5ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ބޭތިއްބުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަކީ ކުރިމަތިވެދާނެކަމަކަށް ބެލެވޭ ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް އެކި ލެވެލްގެ ރެޑިނެސް ދަމަހައްޓާ
ބާރަކަށް ވާންވާނެއެވެ .ރެޑިނެސް ލެވެލްތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދަކީ:
y yފޯސް ޖެނެރޭޓްކޮށް ،ތައްޔާރުވެ ،ވަސީލަތްތަކާއެކު ޑިޕްލޯއިވާން ހޭދަވާ ވަގުތު މެނޭޖްކުރުން؛
y yބޭނުންވާ ނަތީޖާ (އިފެކްޓްސް) ނެރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް މީހުންނާއި އާލާތާއި ލޮޖިސްޓިކްސް ނިޒާމު ތަރުތީބުކޮށް އެގޮތަށް
ފަރިތަކުރުން؛
y yބަޔާންވެފައިވާ ޓާސްކްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ފޯމޭޝަނެއް ތައްޔާރުވާން ހޭދަވާނެ ވަގުތު ބަޔާންކުރުން؛
y yއަސްކަރިއްޔާގެ ތައްޔާރީ ހާލަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޢަޒުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ކުރުވުމަށް ރާވާ
ބައެއްގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވައްދައި ،އެފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް ބާރު އެޅުން.
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މީގެ އިތުރުންވެސް ،އަސްކަރިއްޔާގެ ތައްޔާރީ ހާލަތު ވަކިގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރެވި ،އެ ޔަޤީންކަން ލިބިފައި އޮތުމަކީ ،ޤައުމީ ބާރުގެ
މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަސްކަރީ މާއްދާގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ބާރު އިތުރުކޮށްދޭނެ އެތައްކަމެއް ފަހިވާނެ ކަމެކެވެ.

ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ތިބުމަށް ފޯސް ޖެނެރޭޓްކޮށް ރެޑިނަސް ލެވެލް ދެމެހެއްޓުމަކީ މުހިންމުކަމެއް.

 6.5ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމާއި ދެމެހެއްޓުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ
ސަރވިސްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ .ސަރވިސްތަކުން އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ހޯދުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ
ބާރުގެ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކޯޓަރޒުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .މިކަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ
ދިފާޢީ ވުޒާރާއިންނެވެ.
ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަރުޙަލާއަކީ ތަމްރީނުގެ މަރުޙަލާއެވެ .އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮންމެ
މެންބަރަކީ ވެސް އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ،އަސްކަރީ ޢިލްމާއި ހުނަރު އަސްލާއި
އެއްގޮތަށް ލިއްބައިދެވި ،އަސްކަރީ އަޚުލާޤާއި ސުލޫކު އަށަގަނެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ސަރވިސްއަކުންވެސް އެ
ސަރވިސްއެއްގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ސަރވިސްގެ މިޝަންއާއި ފަންކްޝަންތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރާއި ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން
ތަމްރީނުގެ ޛަރީޢާއިން އަށަގަންނުވަން ޖެހޭނެއެވެ.
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މި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ބޭނުންކުރުމުގެ
އެންމެއިސް ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިރުޝާދާއި އެންގެވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގައި ދިފާޢީ ވަޒީރާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ .އަސްކަރިއްޔާގެ އޮނިގަނޑާއި ،އަސްކަރިއްޔާ
ހިނގާ އިޖުރާޢަތު އެކަށައަޅާ ފަރާތަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ .މި ކަންތައްކުރުމުގައި ދިފާޢީ ވަޒީރުގެ ފަރާތުން ގައިޑެންސް ޗީފް
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ހޯދައެވެ.
ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ބޭނުންކުރެވެނީ މައިގަނޑު ތިން ދާއިރާއެއްގައެވެ .އެއީ ،އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް
ހަވާލުކުރެވޭ ޖޮއިންޓް ފޯސްތަކުގައާއި ،ފަންކްޝަނަލް ކޮމާންޑްތަކުގައާއި ސަރވިސްތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަންކްޝަނަލް
އެލެމަންޓްސްގެ ގޮތުގައްޔާއި ،އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކޯޓަރޒާއި ދިފާޢީ ވުޒާރާގެ އެކިއެކި ބިއުރޯތަކާއި ޑައިރެކްޓްރޭޓްތަކުގައްޔާއި ސީދާ ޗީފް
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ރިޕޯރޓްކުރާ ވަކިވަކި ޔުނިޓްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.
ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ބޭނުންކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ކޮމާންޑްގެ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންސް ސާފުކޮށް
ބަޔާންކޮށްދިނުމާއިއެކު ،ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑް ދެމެހެއްޓުމަށް މަގުފަހުކޮށްދިނުމެވެ .އޭރިއާގެ ނުވަތަ ޔުނިޓްގެ ފަންކްޝަންއާއި މިޝަން
ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ކޮމާންޑުގެ ނިޒާމު (ކޮމާންޑް ސްޓްރަކްޗަރ)އެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޮމާންޑަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި،
އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި މިޝަން ކޮމާންޑާއި މެނޫވަރިސްޓް އެޕްރޯޗްގެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ

 .7ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސް އަދި ޖޮއިންޓް ކޮމާންޑް
 7.1ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސް ،ޖޮއިންޓް ޕްލޭނިންގ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް
 7.1.1ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސް
އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އިސްތިރާޖީ ،އޮޕަރޭޝަނަލް ،ޓެކްޓިކަލް ،ސަރވިސް ،ތަމްރީނު ނުވަތަ އިދާރީ މިޝަންއެއް
އަދާކުރުމެވެ .ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވަކިވަކި ސާރވިސް ތަކުން އެ މީހުންނާއި ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މިޝަންތައް ހިންގި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ދޭއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެގިނަ ސަރވިސްތައް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ
އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ބޭނުންކުރާ ގޮތަކީ ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންއެވެ.
ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ދޭއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ
ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތަކެއް އެއްވެ) ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމާންޑުގެ ގުޅުމުގެ ދަށުން ކޮމާންޑް ރިލޭޝަން ގާއިމުކޮށް ހިންގާ
އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކެވެ .ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއްގައި ހުންނާނީ އެންމެ ޖޮއިންޓް ފޯސް ކޮމާންޑަރެކެވެ .ޖޮއިންޓް ފޯސް އެއްކޮށް ،ޖޮއިންޓް
އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން ފަރުމާކޮށް ރާވައި ،ކޮންމެ ސަރވިސްއެއްގެ ކޮމްޕޯނަންޓަކަށް އެ މީހުންގެ މިޝަން ނުވަތަ ޓާސްކް ހަވާލުކޮށް،
އެންމެން އެއްއަމާޒަކަށް ވާސިލުވުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝަދުދީ ،ޖޮއިންޓް ފޯސްއާއި ހަވާލުވެފައިވާ މައިގަނޑު މިޝަން ހާސިލުކުރުމަކީ
ޖޮއިންޓް ފޯސް ކޮމާންޑަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް އެއްކުރެވޭ ޖޮއިންޓް ފޯސްތަކަކީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ
އޭރިއާ ކޮމާންޑްތައްކަމުން ،މި އޭރިއާތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންނަކީ މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރާ ޖޮއިންޓް ފޯސް ކޮމާންޑަރުންނެވެ.
މިއިން ކޮންމެ ޖޮއިންޓް ފޯސް ކޮމާންޑަރަކީ ވަކި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނަލް އޭރިއާއަކާއި ،އޭރިއާ އޮފް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ (އޭ.އޯ.އާރ) އެއް
ދެވިފައިވާ ،އަދި މި އޭރިއާގައި ދިމާވާ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު (ފައިޓިންގ ޕަވަރ)
ބޭނުންކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމާންޑަރުންނެވެ.

 7.1.2ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މަސްދަރުތައް
ކޮމާންޑަރުންނާއި ހަވާލުކުރެވޭ މިޝަންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އުފައްދަންޖެހޭ ހާލަތްތަކާއި ،އެ ހާލަތްތައް ފަހިކޮށް ލަނޑުދަނޑިތައް
ހާސިލުކުރާނެ ގޮތްތައް ކޮމާންޑަރުން ތަސްވީރުކުރަނީ ނުވަތަ ވިޝުއަލައިޒްކުރަނީ އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓާއި ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގެ
އަސާސްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މައިގަނޑު  12އަސާސެއް ވެއެވެ .މި އަސާސްތަކަކީ
ހަނގުރާމައިގެ ހުރިހާ ލެވެލްއެއްގައިވެސް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަސަރުކުރުވާ ކަންކަމެކެވެ .މިއީ ވަރަށް ފުޅާ
މަފްހޫމުތަކެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި އެއް މިންވަރަކަށް މި އަސާސްތައް ބޭނުން ނުކުރެވިދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން،
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މި އަސާސްތައް ޗެކްލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫނެވެ .މި އަސާސްތަކުން ލިއްބައިދޭނެ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއަކީ
ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންތައް ޕްލޭންކުރުމުގައި ،ހާލަތު ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރެވި ،ކޮންސެޕްޓްތައް ރާވަން ފަސޭހަވެ ،ހާލަތާއެއްގޮތަށް
ބަދަލުވަމުން ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ .ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އަސާސްތަކާއި ހަނގުރާމައިގެ އަސާސްތަކާ ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅި
ލާމެހިފައެވެ.
ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް:
yyލަނޑުދަނޑި (އޮބްޖެކްޓިވް) :އަސްކަރީ ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވާ ،ހަރުދަނާ އަދި
ހާސިލުކުރެވޭފަދަ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
yyހަމަލާދެނިވި ހަރަކާތް (އޮފެންސިވް) :އިނީޝިއޭޓިވް ހޯދައި ،ދަމަހައްޓައި ،އެ އިނީޝިއޭޓިވްގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް
ހިފުން.
yyހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ޖަމާކޮށް ސިންކްރޮނައިޒްކުރުން (ކޮންސެންޓްރޭޝަން  /މާސް) :އެންމެ ފައިދާބޮޑު
ތަނަށް ،އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ހަނގުރާމަވެރި ޤާބިލިއްޔަތު ޖަމާކޮށް ސިންކްރޮނައިޒްކޮށްގެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ހާސިލުކުރުން.
yyހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހޭރިޔާކުރުން (މެނޫވަރ) :ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއާއެކުއެކީ ބަދަލުވެ ،އަސްކަރީ
ބާރުވެސް އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ،އަމިއްލަ ލަޝްކަރުގެ މައްޗަށް ދުޝްމިނުންނަށް އެޑްވާންޓޭޖް ނުލިބޭނެ މަޤާމެއް ނުވަތަ
ހާލަތެއްގައި ބޭތިއްބުން.

yyބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި

އިޤުތިޞާދުކުރުން :އިޤުތިޞާދުކޮށްގެން ބާރުތަކުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އެންމެ

އެކަށީގެންވާގޮތަށް ފޯސްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބަހައި ،އެ ވަގުތައް އެންމެ މުހިންމުކަން ކުޑަ ބޭނުންތަކަށް މަދު މިންވަރުގެ
އަސްކަރީ ބާރާއި ވަސީލަތްތައް އެކަށައެޅުން .ބޭނުމަކީ ،އެންމެ މަދު އަދަދަކަށް ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ނެރުން.
yyއަމުރުވެރި އެއްފަރާތް ހުރުން (ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑް) :ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑަކީ އެންމެ ކޮމާންޑަރެއް ،އޭނާގެ
ދަށުގައިވާ ފޯސްތަކަށް ކޮމާންޑްކޮށް ،މިޝަން ހާސިލުކުރުމަށް އެ މީހުން ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރާއި ބާރުލިބިގެން،
އެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުން .ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮންމެ ލަނޑުދަނޑިއެއް ނުވަތަ މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް
އެއް ކޮމާންޑަރުގެ އަމުރުގެ ދަށުން ޔުނިޓީ އޮފް އެފަރޓް ހާސިލުކުރުން.
yyރައްކާތެރިކަން (ސެކިއުރިޓީ) :ރައްކާތެރިކަމުގެ މަގުސަދަކީ ހީނުކުރާކަހަލަ ފައިދާއެއް ކުރުވަނިވި ހާލަތެއް ދުޝްމިނުންނަށް
ލިބުނަ ނުދިނުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ

yyސިހުމާއި ހައިރާން ކުރުވަނިގޮތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވުން (ސަޕްރައިޒް) :ސަޕްރައިޒަކީ ދުޝްމިނުންނަށް ހަމަލާދިނުމުގައި
އެމީހުން ހީނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ،ހީނުކުރާ ތަނަކަށް އަދި ހީނުކުރާ ވަގުތެއްގައި ސިހުމާއި ހައިރާންކަން ލިބޭފަދަގޮތަކަށް
ހަމަލާދިނުން.
yyސިމްޕްލިސިޓީ :އޮޅުމެއްނެތި ސާފުވާނޭފަދަ ޕްލޭންތަކާއި އޯޑަރުތަކުމމގެ އެހީގައި ،ބޭނުންވާ ގޮތަށް އޮޕަރޭޝަންތައް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން.
yyހަނގުރާމަވެރި ރޫޙު ދެމެހެއްޓުން (މެއިންޓެނަންސް އޮފް މޮރާލް) :ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ހިތްވަރާއި
ކެރުން އިތުރުކޮށް ،ނޭދެވޭ އަދި ނުތަނަވަސް ހާލަތްތަކުގައިވެސް ސާބިތުކަމާއިއެކު ދެމިތިބުމުގެ ޤާބިލުކަން އަށަގަންނުވައި
ހަނގުރާމައިގައި ،ދުޝްމިނުން ބަލިކޮށް ،ތިމާމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިއާއި ހަމައަށް ވާސިލުވުމަށް ވާންޖެހޭ
ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއްވުމުގެ ވިސްނުން އެންމެންގެ ކިބައިގައި ހުރުން.
yyހަރަކާތްތަކުގައި ކެތްތެރިވުން (ރެސްޓްރެއިންޓް) :ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންނުޖެހޭ މިންވަރަށް މެނުވީ ބާރުގެ ބޭނުން
ނުކުރުމާއި ކޮލެޓަރަލް ޑެމޭޖް ވީހާވެސް ކުޑަކުރުން.
yyމަގުސަދު ހާސިލުކުރުމުގައި ސާބިތުވެތިބުން (ޕާރސިވަރެންސް) :އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އޮޕަރޭޝަނަށް
ކަނޑައެޅޭ އެންޑް ސްޓޭޓް ހާސިލުކުރުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިތިބުން.
yyހައިސިއްޔަތު (ލެޖިޓިމެސީ) :އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގައި ޤަނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި މޯރަލް އޮތޯރިޓީ އަބަދުވެސް ދެމެހެއްޓުން.
މިއަސާސްތަކަށް ތަބާވެތިބެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ،އޮޕަރޭޝަންތައް ބިނާކުރެވިގެންވަނީ
ޒަމާނުންސުރެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްދަރުތަކުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށެވެ .އެންމެ އެދެވޭ ޢިޖުތިމާއީ
އާދަކާދަތަކާއި ،އަސްކަރީ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރު ރަމްޒުކޮށްދޭ މި ވެލިއުޒްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ދިފާޢީ ބާރުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައިވެސް ބިންވަޅުނެގިފައިވާ މަސްދަރުތަކެކެވެ.
yyތެދުވެރިކަމާއި އިޚުލާސްތެރިކަން (އިންޓެގްރިޓީ) :މިއީ ހަނގުރާމައިގެ ލަޝްކަރުތަކާއި ،ހުރިހާ ސިފައިންގެ
މެދުގައި އިތުބާރާ ޔަޤީންކަން އުފައްދާ ދިނުމަށްޓަކައި އެންމެ މުހިންމު ވެލިއޫއެވެ .ކޮންމެފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކާއި
ކުރިމަތިވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެކަކު އަނެކަކަށް އިތުބާރުކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ .މިއިތުބާރު
އުފެދެނީ އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ބަހުގެ އަގު ހިފަހައްޓައި ،ތިމާގެ ޢަމަލުން އެކަން
ދައްކުވައިދޭ ކަމަށް ވަނީނަމައެވެ .ތިމާ އާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ސިފައިންނާއި މެދު މިފަދަ އިތުބާރަކާއި
ޔަޤީންކަމެއް އުފެދިގެން މެނުވީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެމީހުންނާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި ދައުރުތައް އަދާކުރާނެ
ކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

yyޤާބިލިއްޔަތު :އަސްކަރީ ޕްރޮފެޝަންގެ މައިގަނޑަކީ ،އަދި ހަމައެހެންމެ މަދަނީ-އަސްކަރީ ގުޅުމުގެ (ސިވިލް މިލިޓަރީ
ރިލޭޝަންސްގެ) ނިޒާމުގެތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަސްކަރިއްޔާއާމެދު އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ފޯރުކޮށްދޭ ވެލިއުއަކީ
މިއީއެވެ .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކުގައި ހަވާލުވާ ކަންތައްތައް އެންމެ އެދެވޭ މިންގަނޑަށް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި ،ޖޮއިންޓް
ޑޮކްޓްރިންއާއި އެއްގޮތަށް މިކަންތައް އެކުލަވާލުމުގެ ޤާބިލުކަން އަސްކަރިއްޔާގެ ދާއިރާތަކުގައި އަށަގަނެފައިވުމުން މެނުވީ
އަސްކަރީ ޤާބިލުކަން ފުރިހަމަވެގެން ނުދާނެއެވެ .ކާމިޔާބު ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި
އަސްކަރިއްޔާގެ ބަރުތަކަކީ ޤާބިލު އަދި ޖޮއިންޓް ފޯސަސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނު ކުރެވި ،އެކަށީގެންވާ އާލާތްތަކާއި
ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިވާ ،ކޮމާންޑަރެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވުމީ މުހިންމު
ކަމެކެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާ ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންގެ ޢިލްމު
ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާ ،އެކަމުގެ މާހިރުންކަމުގައިވުން މުހިންމެވެ.
yyޖިސްމާނީ ހިތްވަރު :ދިވެހި ތާރީޚަށް ބަލައިލުމުންވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ދިފާޢުކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝާނާއި ޝައުކަތު
ދެމެހެއްޓުމުގައި އެތައް ބައިވަރު ދިވެހި އަބްޠާލުންތަކެއް އެތައް ޤުރުބާނީތަކެއްވެ ،އެތައްބައިވަރު ދަތިތަކަކާއި ވޭންތަކެއް
ތަޙައްމަލު ކޮށްފައިވާކަމީ ދިވެހި ތާރީޚުން ފެންނަންހުރި ހަޤީޤަތްތަކެވެ .މިފަދަ އަބްޠާލުންގެ ހިންމަތާއި މިންނަތުން
ރައްކައުތެރިކޮށްދީފައި މިވާ މިނިވަންކަމާއި ،ސިޔާދަތާއި ،އިސްތިޤްލާލާއި ،އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކޮށް ދިފާޢުކުރުމީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާކަމަށް ވީހިނދު ،ދުނިޔެ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ އިހުގެ ދިވެހި ބަޠަލުންގެ
ކިބައިން ޢިބްރަތް ހާސިލުކޮށް ،އެ ބަޠަލުން ތަމްސީލުކޮށް ދައްކުވާއިދީފައިވާ ފަދަ ޖިސްމާނީ ހިތްވަރާއި ،ކެރުން ދެއްކުމަކީ
ޤައުމީ އަސްކަރިއްޔާގެ ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުކަމެކެވެ .ޒަމާނީ ތަރައްޤީގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމައިގެ
އާލަތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވީނަމަވެސް ،ހަނގުރާމަވެރި ފައުޖުތަކާއި ލަޝްކަރުތަކުގެ
އެންމެ މަތިވެރި އަދި އެންމެ އަގުހުރި ޝަޚްޞީ ސިފައަކީ ޖިސްމާނީ ހިތްވަރެވެ.
yyނަފްސާނީ ހިތްވަރު :ޖިސްމާނީ ހިތްވަރެކޭ އެއްފަދައިން ،ނަފްސާނީ ހިތްވަރަކީވެސް ހަނގުރާމަމަތީ ލަޝްކަރުތަކާއި
އަސްކަރިއްޔާތަކުގައި ވަރަށް މުހިންމު ސިފައެވެ .ނަފްސާނީ ހިތްވަރުގެ ތެރޭގައި ހާލަތު ނިޔާކުރާގޮތަކުން

ނުރައްކާތަކާއި

ކުރިމަތިލުން (ރިސްކް ޓޭކިން) އަދި މިކަންކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ނިންމުމާއި،
ގޯސް ގޮތެއް ޚިޔާރުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހިތްވަރު ހުރުން ހިމެނެއެވެ .ނަފްސާނީ ހިތްވަރު
އަށަގެންނެވުމުގައި އެންމެ އެހީތެރިވެދޭ އެއްކަމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޤާބިލިއްޔަތެވެ .ތޫނުފިލި އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން
އެގޮތުގައި ބަލައިގަނެވެނީ އެމީހުންނަކީ ޤާބިލު ބަޔަކަށް ވުމުންނެވެ .ޤައުމީ ދިފާޢި ބާރަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ޒިންމާތަކެއް
މަތިކޮށްފައިވީ ބަޔަކަށް ވީހިނދު ،މިބާރުގެ ލަޝްކަރުތަކާއި ފައުޖުތަކުގައި ހިމެނޭ އެންމެ މަތީ ރޭންކްގެ އޮފިސަރުން ފެށިގެން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ

ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތި ލުމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ނިންމުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.

އެންމެ ދަށުރޭންކުގެ ސިފައިންނަކީ ،އެމީހުންކުރާ ކަންތައްތަކުގައާއި ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެންމެ އެދެވޭ އަޚްލާޤީ
އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ،އިސްލާމީ ރިވެތި ޢަޤީދާއާއި މަކާރިމުލްއަޚްލާޤުގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން ލާޒިމުކޮށްފައިވުމުގެ އިތުރުން ،ފަރުދީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން
އެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
yyޓީމްވޯރކް :ޓީމްވޯރކަކީ ގްރޫޕެއްގެ ނުވަތަ ޓީމެއްގެ މެންބަރުން އެއް އަމާޒަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ގުޅިގެންކުރާ
މަސައްކަތެވެ .މިގޮތުން ،ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ މަތީފަންތިން ފެށިގެން އެންމެދަށު ފަންތިއާ ހަމައަށް ،ކޮންމެ
މީހަކީވެސް ޓީމުގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .ޤައުމުގެ ޢަދުއްވުން ފަހަތަށް ޖައްސުވައި ،ހަނގުރާމަކުރަން
ޖެހިއްޖެނަމަ ހަނގުރާމަތަކުން ނަޞްރުހޯދުމަކީ މިޓީމުގެ މައިގަނޑު އަމާޒެވެ .މިފަދަ ޓީމެއްގައި އެންމެ އެދެވޭ އެއް
ސިފައަކީ ޓީމުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމެވެ .މިފަދަ ޔަޤީންކަމެއް އުފެދޭނީ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ
ސިފައިންވެސް އެހެން ދާއިރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި އެދާއިރާތަކުގެ ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން
ފެނި ،އެކަން ބަލައިގަތުމުންނެވެ .ހަމައެފަދައިން ،އެއްކޮށް ތަމްރީނު ކުރެވި ،ރޭވުންތައް ރާވާ ،ކަންކަން ވިލަރެސްކުރެވި،
އެކަންތައް ފަރިތަ ކުރެވުމުންނެވެ .ފުރިހަމަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ރޭންކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ތަމްރީނުކޮށް ޒިންމާ ހަވާލުކޮށް ،ކަންތައްތައް ޑެލިގޭޓްކުރުމެވެ .މިގޮތަށް ޑެލިގޭޓްކުރުމުން ކޮމާންޑަރާއި އޭނާގެ ދަށުން
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މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަންއުފެދި ،އެކަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ .މިއާއި ޚިލާފަށް ،ދަށުން
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާ މިންވަރަށް ތިމާ އެކަންތައް ބަލައި ،ކޮންޓްރޯލްކުރާނަމަ ޓީމްވާރކް ދަށްވެ،
ޓީމުގެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ނެތި ހިނގައިދާނެއެވެ.

 7.1.3ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ ޛަރީޢާއިން ސިޔާސީ-އިސްތިރާޖީ ލެވެލްއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިސްތިރާޖީ ގައިޑެންސްއާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ އަސްކަރީ ސިޔާސަތުގައި އެކުލެވޭ އަސްކަރީ-އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި،

ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގައި އިސްތިރާޖީ އިރުޝާދާއި އަސްކަރީ ސިޔާސަތުތައް ޓެކްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންތަކާ ގުޅުވައިދޭ.

ޖޮއިންޓް ފޯސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ ޓެކްޓިކަލް ހަރަކާތްތައް ގުޅުވާލެވެއެވެ .ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގގެ މަގުސަދަކީ ހުރިހާ
ފަންތިއެއްގައިވެސް ހިންގޭ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަކީ ޤައުމީ ކޮންމެވެސް މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ލަނޑުދަނޑިއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރެވޭ
ކަމެއްކަން ޔަޤީންކުރުމާއިއެކު ،އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމެވެ.
ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ފުރިހަމަކުރެވުމުން ބަދަލުވަމުންދާ އިސްތިރާޖީ މާޙައުލަށް އަސްކަރިއްޔާ އަވަހަށް އަހުލުވެރިވެ،
ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގައި އެންމެ މަތީ އިސްތިރާޖީ ލެވެލްއިން ލިބޭ ގައިޑެންސް ޖޮއިންޓް ފޯސް ކޮމާންޑަރުންނަށް
ފަސޭހަކަމާއި އަވަސްކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .މިގައިޑެންސްގެ އިތުރުން ،މި އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އަސްކަރީ
އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތައް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޖޮއިންޓް ފޯސް ކޮމާންޑަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ .ޖޮއިންޓް ފޯސް ކޮމާންޑަރުންގެ
ޕްލޭނިންގގެ އަސާސީ ބިންގަލަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މި ގައިޑެންސެވެ.
71

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ

ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ އަނެއް މަގުސަދަކީ އަސްކަރީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ހާލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި،
އެކަންތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އޮޕްޝަން ނުވަތަ ގޮތްތައް އެކަށައެޅުމެވެ .މިކަންތައް ކުރުމުގައި ،ކޮންމެ އޮޕްޝަނެއްގައިވެސް ހިމެނޭ
ނުރައްކާތަކާއި ރިސްކްތައްވެސް ރަނގަޅު އެސެސްމަންޓެއްގެ ތެރެއިން ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ .ޖޮއިންޓް ފޯސް ކޮމާންޑަރުންނާއި އެމީހުންގެ
ސްޓާފުންގެ ޒިންމާއަކީ މި މަޢުލޫމާތުތައް އަޅާކިޔައި ،އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ އެދެވޭގޮތް ކަނޑައަޅައި ،އޮޕަރޭޝަނަލް
ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެ ،އެފިޔަވަޅުތައް ޢަމަލީގޮތުން އެޅުމަށްފަހު އޮޕަރޭޝަން ތަންފީޒުކުރުމެވެ.

 7.1.4ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް
އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓަކީ ،ކޮމާންޑަރުންނާއި ސްޓާފުން ،އެމީހުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ތަޖުރިބާއާއި ފަންނުވެރިކަމާއި ރަނގަޅު
ޖަޖްމަންޓްގެ އަލީގައި“ ،އެންޑްސް”(ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން) އާއި “ވޭސް” (ނަތީޖާ ނެރެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް)
އަދި “މީންސް” (ނަތީޖާއަށް ވާސިލުވުމަށް ވަސީލަތްތައް)ގެ ބައިތައް ހިމަނައިގެން އަސްކަރީ ބާރުތައް ތަރުތީބުކޮށް މައިދާނުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް އިސްތިރާޖީތަކާއި ކެމްޕޭންތަކާއި އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޢިލްމީ އަދި ފިކުރީ ވައްޓަފާޅި
(ކޮގްނިޓިވް އެޕްރޯޗް) އެވެ .އިސްތިރާޖީ ސިޔާސަތުތަކާއި މަގުސަދުތައް ،ހަނގުރާމައިގެ ހުރިހާ ލެވެލްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފޯސްތަކުގެ
އޮޕަރޭޝަންތައް ފަރުމާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކުރުމަކީ އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ .އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް
ބޭނުންކުރުމުން އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެހާ ބާރުތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ހަދައި ،ކޮމާންޑަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު މަގުސަދުތައް
ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުވައެވެ .އަދި އަސްކަރީ އިސްތިރާޖީތަކާއި ،ކެމްޕެއިންތަކާއި ،ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ހަނގުރާމަތަކާއި
ހަމަލާތައް ރާވައި ،ތަރައްޤީކޮށް ،ވިލަރެސްކޮށް ،އެކަތި އަނެކައްޗާއި ގުޅުވުމަށް އެހީތެރިވެދީ ،އެގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓްގެ މާއްދާތައް

y yއޮޕަރޭޝަން ނިމޭއިރު އަމިއްލަ ބާރުތަކާއި ،ދުޝްމިނުންނާއި ،މައިދާނުގެ ހާލަތު އޮންނަންވީގޮތް
(އެންޑް ސްޓޭޓް އަދި ކޮންޑިޝަން)
y yއަމިއްލަ އަދި ދުޝްމިނުންގެ ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް ވަލްނަރަބިލިޓީތައް
ދެ ނެ ގަ ތު ން.
y yއޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކޮންމެހެންހެން ހޯދަންޖެހޭ އެޑްވާންޓޭޖެއް ލިއްބައިދޭނެ ޖޯގުރަފިކު ތަނެއް،
މުހިންމު އިވެންޓެއް ،ނުވަތަ އެހެންވެސް ކްރިޓިކަލް ފެކްޓަރތައް ދެނެގަތުން.
y yލައިންސް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް އަދި ލައިންސް އޮފް އެފަރޓް
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y yއޮޕަރޭޝަންގެ ޓެމްޕޯ
y yއޮޕަރޭޝަންގެ ފޭސްތައް ރަނގަޅަށް ތަރުތީބުކުރުމާއި ފޭސްތަކުގެ ޓްރާންސިޝަން ރަނގަޅަށް ޕްލޭންކުރުން
y yއޮޕަރޭޝަންގެ ކަލްމިނޭޝަން އަކީ ކޮބައިކަން (ވަކިވަގުތެއް ،ނުވަތަ ތަނެއް ،ނުވަތަ ހާލަތެއްވިޔަސް)
ބަޔާންވުން
y yބޭނުންކުރާ ބާރުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ރީޗް ރަގަޅަށް އެނގި ފަހުމުވެފައި އޮތުން
y yއޮޕަރޭޝަންތަކަށް ސަޕޯޓްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާއިމުވާންޖެހޭ ބޭސްއެއް ނުވަތަ ކޭމްޕެއް ވާނަމަ އެކަމެއް
(މިސާލަކަށް ފޯވަޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރެއް ،ނުވަތަ ލޮޖިސްޓިކް ހަބެއް)
y yއޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް އެނަލިސިސް
އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓަކީ ކޮމާންޑަރުން އެއްމިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .އަދި ހުރިހާ ލެވެލްއަކަށް އެއްމިންވަރަކަށް
އެޕްލައިވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ .މާކާގެ ދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް އޯޑަރ ގާއިމުކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މެރިން ޑިޕްލޯއިމަންޓް
ޔުނިޓެއްގެ ކޮމާންޑަރަކު ނުވަތަ ފިޝަރީސް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިއުޓީއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޯސްޓްގާޑް އުޅަނދެއްގެ ކޮމާންޑަރަކު
ދުޝްމިނުންގެ ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ އާމެދު މާބޮޑަކަށް ނުވިސްނާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އޭރިއާ ކޮމާންޑަރު ނުވަތަ ޖޮއިންޓް ފޯސް
ކޮމާންޑަރު އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓްގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާނެއެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓްގެ އެންމެ އުނދަގޫ އެއްކަމަކީ ހުރިހާ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތައް އެކުވެ ،އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުން
އުފެދެންޖެހޭ ސިނަރޖީ ހާސިލުކުރުމެވެ .މިސިނަރޖީ ހާސިލުކުރެވެނީ ބޭނުންވާ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް އެކުވެ ،އެއްކޮށް ރާވައި މަސައްކަތް
ކުރުމުންނެވެ .މިގޮތަށް ސިނަރޖީ ހާސިލުކުރުމުން ،ޢަދުއްވުންގެ ބަލިފައިތައް ދެނެގަނެ ،އެތަންތަނަށް ޓާރގެޓްކުރުމަށާއި ،އަމިއްލަ
ފޯސްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ފުށު ނާރާގޮތަށް އަދި އަމިއްލަ ބަލިފައިތަކާއި ބަލި ތަންތަން ހިމާޔަތްކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް
އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވާ ތަންފީޛުކުރުމަށް އެހީތެރިވެއެވެ .ސިނަރޖީ ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ބިނާވެގެންވަނީ އަމިއްލަ އަދި ދުޝްމިނުންގެ
ހާލަތާއި ބާރުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެނގި ފަހުމުވެފައިވާ މިންވަރަށާއި ،ހާލަތް ބަދަލުވަމުންދާ މިންވަރަށް ނިސްބަތްކޮށް ،އެކަންތަކުން
ފައިދާތަކެއް ހާސިލުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް ބޭނުންކުރުމުގެ އަނެއް މަގުސަދަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ތިމާގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ
ގޮތުގައި ދުޝްމިނުންނާއި ދެކޮޅަށް ،މުޅި ތިއޭޓަރގެ ހުރިހާ ދިމާތަކެއްގައި ބޭނުންކޮށް ،ނުކުންނަ ނަތީޖާ އިތުރުކޮށް ،ސިނަރޖީ
ހާސިލުކުރުމެވެ .ހާލަތު ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކޮށް ،ދުޝްމިނުންގެ ބާރާއި ޤާބިލިއްޔަތުތަކާބެހޭ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ،ދުޝްމިނުންނަށްވުރެ
ހަލުވިކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުމުން ،އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ދުރާލާ ދެނެގަނެ ،ސަޕްރައިޒް ހާސިލުކޮށް ،ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް
ހިފުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.
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މިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި ،އިނިޝިއޭޓިވް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،އަސްކަރިއްޔާގެ ފޯސްތައް ފުރިހަމައަށް
ބެލެންސް ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ތަންތަން ދިފާޢުކުރުމަށް ސްޓެޓިކް ގޮތަކަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފޯސްތަކާއި ،މައިދާނުގެ
ފްރަންޓްލައިންގައި އެންގޭޖްކުރެވިފައިވާ ފޯސްތަކާއި ،ކުއިކް ރެސްޕޮންސް ފޯސްތައް ،ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމައަށް ބެލެންސްކުރެވެން
ޖެހެއެވެ .މިގޮތަށް ބެލެންސް ހާސިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ބަދަލު ވަމުންދާ ހާލަތާއެކު ބަދަލުވެ ،ބޭނުން ވާގޮތަށް ލަޝްކަރު ބައްޓަންކޮށް،
ފޯސް ކޮންސެންޓްރޭޓްކޮށް ،ދުޝްމިނުންގެ ބަލިފައިތައް ދެނެގަނެ ،އެތަންތަނަށް ޓާރގެޓްކޮށް ،އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ބާވަތާއި ވަގުތާއި އެންމެ
އެކަށޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ރޭވުމަށާއި ،މިޝަން ހާސިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ .މިކަމުގައި ވިސްނަންޖެހޭނީ އަމިއްލަ ލަޝްކަރުތަކާއި
ފޯސްތަކުގެ ބެލެންސް ދެމެހެއްޓުމާއިއެކު ،ތަފާތު ދިމާތަކުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ދުޝްމިނުންނަށް ހަމަލާދީ ،އެމީހުންގެ ލަޝްކަރުތައް ހާވިޔާ
ކޮށްލުމަށެވެ.
މެނޫވަރިސްޓް އެޕްރޯޗާއެކު އޮޕަރޭޝަނަލް އާޓްގެ ބޭނުންކުރެވުމުން ނެރެވޭ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ .އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތުގައި
ލަޝްކަރު ބިނާކޮށް ބައްޓަންކުރުމުން ދުޝްމިނުންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާތީއެވެ .މިފުރުސަތު ހޯދުމަކީ
އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓްގެ މައިގަނޑު ތަނބެވެ .މިކަންތައް ހާސިލުކުރެވޭނީ އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓްގެ މާއްދާތައް ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކޮށް،
ހުރިހާ ދާއިރާތަކުގައި އަސްކަރީ ބާރު ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށް (ލެވަރޭޖް ހާސިލުކޮށް) ،ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން
ހިފުމުންނެވެ .ލެވެރެޖް ހާސިލުކުރުމުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން މައިގަނޑު ދެކަމަކަށް އިސްކަން ދޭންޖެހެއެވެ.
y yފުރަތަމަ ކަމަކީ ،އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުތަކާއި ބައިތަކުގެ މެދުގައި ކޮމާންޑުގެ ގުޅުންތައް ފުރިހަމައަށް ގާއިމުކުރުމާއި،
ކޮންމެ ހަރަކާތެއްވެސް ވަކި އަމާޒަކާއި ދިމާލަށް ގެންދިއުމާއި ،މެއިން އެފަރޓެއް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ރަނގަޅު
ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލުމެވެ .މިގޮތަށް ކަންތައްކުރުމުން އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ،އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ސިމެޓްރިކް އަދި އެސިމެޓްރިކް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި ،އަމިއްލަ ޤާބިލުކަމާއި ،ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ ،ދުޝްމިނުންގެ
ބަލިފައިތައް ދެނެގަނެ އެކަންތަކުން ފައިދާ ހާސިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.
y yދެވަނަ ކަމަކީ ކުރިމަތިލުންތައް ފަރުމާކޮށް ބިނާކުރުމެވެ .މިކަމުގައި ކުރިމަތިލާ ޢަދުއްވުންގެ ވައްތަރާއި ޤާބިލުކަން ރަގަޅަށް
އެނގުން މުހިންމެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފޯސްތަކާއި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ މެދުގައި
ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަން ހިމެނެއެވެ .ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ސްޕީޑް (ޓެމްޕޯ)
ދަމަހައްޓައި ،ދުޝްމިނުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ވަގުތުތައް (ޓައިމިންތައް) އަތުރާލައި ،ރޭވުމަށް ފުރުސަތު
ލިބިގެންދެއެވެ .މިގޮތައް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ޓެމްޕޯ އާއި ޓައިމިން ކޮންޓްރޯލް ކުރުވޭނަމަ ،މުޅި މައިދާނުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވައި،
ދުޝްމިނުންގެ އަތްފޯރާ ފަށުގެ ބޭރުން ހަރަކާތްތެރިވެ ،އެމީހުންނަށް ގެންލުންދެނިވި އެތައް ހަމާލާތަކެއް ދެވޭނެއެވެ.
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އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓްގެ އަނެއް ބަޔަކީ ދުޝްމިނުންގެ ބަލިފައިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ،ވީހާވެސް ގެންލުންދެނިވި ގޮތަކަށް ،އަދި
ތިމާގެ އަމިއްލަ ބަލިފައިތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،ބާރުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ،ކެމްޕެއިންގެ މައިގަނޑު އޮޕަރޭޝަންތަކާއި
ހަރަކާތްތައް އަތުރައިލެވޭ ތަރުތީބެވެ .މިގޮތަށް އަތުރައިލެވޭއިރު ،އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ސަރަޙައްދާއި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ
ވަގުތު ބަދަލުކޮށް ،ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތަރުތީބުކޮށް ،ކެމްޕެއިންގެ މަގުސަދާއި ލަނޑުދަނޑިތައް އެންމެ ފަސޭހައިން ހާސިލުކުރުވަނިވި ގޮތަށް
ސީކްއެންސް ކުރެވިދާނެއެވެ .ކެމްޕެއިން ރޭވުމުގައި އާއްމުކޮށް ތަފާތު ފިޔަވަހި (ފޭސް) ތަކަކަށް ބަހާލެވެއެވެ .މިގޮތަށް ފިޔަވަހިތަކަކަށް
ބަހާލެވުމުން ،ކެމްޕެއިންގެ ވަކިވަކި މަރުޙަލާތަކާއިމެދު ފުންކޮށް ވިސްނުމަށް ކޮމާންޑަރުންނަށް ފުރުސަތުލިބި ،މުޅި ކެމްޕެއިން ދިރާސާކޮށް،
ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ،ވަސީލަތްތަކާއި ،ބޭނުންވާ ވަގުތާއި ،ބޭނުންވާ ޖާގަ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަންނަން
ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ .އަދި މައި އޮޕަރޭޝަންތަކުން ގޮފިލައިގެން އުފެދޭ ކުދިކުދި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި (ބްރާންޗް) އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ފަހަތުން
އަންނަ ސިލްސިލާ އަނެއް އޮޕަރޭޝަންތައް (ސީކްއެލްތައް) ދެނެގަނެ ،އެކަންތައްތަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ،ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތާއިއެކު
ބަދަލުވެގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން (ފްލެކްސިބިލިޓީ) ހާސިލުކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެއެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓްގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުޝްމިނުންގެ ސެންޓަރ އޮފް
ގްރެވިޓީ ހިމެނެއެވެ .ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީއަކީ ކޮންމެ ލަޝްކަރަކަށް ނުވަތަ ފޯސްއަކަށް ،ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،ޖިސްމާނީ
ހިތްވަރާއި ފަންވަރާއި ،އަދި ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ރޫޙު ގެނުވައި ،މިކަންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ޒާތީ ސިފަތަކާއި ،ޤާބިލިއްޔަތުކަމާއި،
ސަރަޙައްދުތަކެވެ .ދުޝްމިނުންގެ މި ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަތުމުގެ ސަބަބުން ،އެއްކޮށް އެއްވަގުތުތަކެއްގައި ހިންގޭ
(ސައިމަލްޓޭނިއަސް) އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ،ސިލްސިލާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ސީދާ އަދި ނުސީދާ ހަމަލާތަކުން ލިބޭނެ ފައިދާއާއި
ގެއްލުން އަޅާކިޔުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދެއެވެ .މިކަމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ ،ކެމްޕެއިންއެއް ދިގުދެމިގެން ދާއިރު ،ދުޝްމިނުންގެ
ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ އެތައް ފަހަރަކު ބަދަލުވެ ،އެމީހުންގެ ބާރު ގަދަވެ ނުވަތަ ބަލިކަށިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ ދިރާސާކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެނީ ޑިސައިސިވް ޕޮއިންޓްތަކެވެ .ޑިސައިސިވް ޕޮއިންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި
ޖޯގުރަފީގެ ގޮތުން ހިމެނޭ ޕޮއިންޓުތަކާއި (މިސާލަކަށް :ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޗެނަލްތަކާއި ،ބެދިފައިވާ ކަނޑުއޮޅިތައް ފަދަ
ތަންތަން) ،މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި ،ކަނޑުމަތީގެ ނުވަތަ އެއްގަމުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ހާސިލުކުރުން (ސުޕީރިއޮރިޓީ)،

ނިޒާމުން

ކުރިމަތިކުރާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތައް (މިސާލަކަށް :ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ފުރިހަމަކަން ،ވަޒަނާއި ހަނގުރާމައިގެ އާލާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހުރިގޮތް) ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ތަންތަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުން ނުވަތަ ނެތިފަނާ ކޮށްލުމުން ނުވަތަ
ނުރައްކާތެރިކަން ނައްތާލައި ނިއުޓްރަލައިޒް ކުރުމުން ދުޝްމިނުންގެ ފޯސްތަކުގެ މައްޗަށް ބާރުވެރިވާން އެހީތެރިވެދީ ،ހަނގުރާމަ ތަކާއި،
އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ކެމްޕެއިންތަކުގެ ނަތީޖާ ފަހިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.
ކެމްޕެއިންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ،ކެމްޕެއިން ނިމޭ ހިސާބު (ކަލްމިނޭޝަން ޕޮއިންޓް) ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .މިޕޮއިންޓަކީ
އަސްކަރިއްޔާއަށް އެމީހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޒާތުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ދެން ނުގެންދެވޭނެ ޕޮއިންޓެވެ .އޮފެންސިވް އޮޕަރޭޝަނެއް
ކަމުގައިވާނަމަ ،ހަމަލާ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން މަޑުޖައްސާލައި ،ދިފާޢު ޚިޔާރުކުރާ ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޯޒްއެއް (ހުއްޓުމެއް)
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ޔުނިފައިޑް އެކްޝަން
އިސްތިރާޖީ މަގުސަދާއި ޓެކްޓިކަލް އެކްޝަން ގުޅުވައިދެނީ އޮޕަރޭޝަން އާރޓުންނެވެ .އިސްތިރާޖީ
އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާނޭހެން ފޯސް ޑިޕްލޯއިކުރަންވީ ގޮތާއި ،އޮޕަރޭޝަންތައް
އަތުރާލަންޖެހޭ ގޮތް ބިނާވަނީ އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓަށެވެ.

އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓް

އިސްތިރާޖީ

ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ

މައިދާނުގައި

އޮޕަރޭޝަނަލް

ހާސިލުކުރުމަށް

ލެވެލްގެ

ލަނޑުދަނޑިތައް

ކަނޑައަޅާ އިސްތިރާޖީ

ލަނޑުދަނޑިތައް

ޓެކްޓިކަލް ލެވެލްގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް

ލަނޑުދަނޑިތައް
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ގެނުވާ ވަގުތަކީ ޙަމަލާގެ ކަލްމިނޭޝަން ޕޮއިންޓެވެ .ޑިފެންސިވް އޮޕަރޭޝަނެއްގައިނަމަ ،ދުޝްމިނުންގެ ޙަމާލާތަކަށް ދިފާޢުގައި ތިބެގެން
ދެވޭރައްދު ހަމަލާ ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ވަގުތަކީ ކަލްމިނޭޓިންގ ޕޮއިންޓެވެ .ކެމްޕެއިން ފަރުމާކޮށް ރޭވުމުގައި ،ދުޝްމިނުން
ނުވިސްނާ ތިއްބައި އެމީހުންގެ ކަލްމިނޭޝަން ޕޮއިންޓް ކުރިމަތިކުރުވާ ،އަމިއްލަ ފޯސްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ހަމަލާތަކުގެ ކަލްމިނޭޝަން
ޕޮއިންޓް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދީ ،ކެމްޕެއިންގެ މަގުސަދުތައް އަވަހަށް ހާސިލުކުރުމަށް ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ .ކަލްމިނޭޝަންއާއި އެއްގޮތަށް
އޮޕަރޭޝަން ނުވަތަ ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަކީވެސް (ޓަރމިނޭޓްކުރުން) އިސްތިރާޖީއާއި އޮޕަރޭޝަނަލް އާރޓްގެ މުހިންމު މާއްދާއެކެވެ.
ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަންއެއް ނުވަތަ ކެމްޕެއިނެއްގައި ބަޔާންކުރެވޭ އެންޑް ސްޓޭޓަކީ އޮޕަރޭޝަން ނުވަތަ ކެމްޕެއިން ޓަރމިނޭޓްވާ ދަނޑިވަޅެވެ.
މިގޮތުން ،އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ނިމުނުކަމަށް ބެލެވޭނީ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ނިމި ،އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫޢަވެ ،އެ ހާލަތު ދެމިއޮތުމަށް
ކަންތައްތައް ފަހިވުމުންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

 7.2ޖޮއިންޓް ކޮމާންޑް
އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ހަރަކާތްތަކެއްގައި ކޮމާންޑަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއްމާއްދާއެވެ .އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވައި ހިންގުމާއި،
އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންވާ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ލަޝްކަރުތަކުގެ ފޯކަސް އެއްދިމާލަކަށް އަމާޒު
ކުރުވުމަކީ ކޮމާންޑުގެ މަގުސަދެވެ .ކޮމާންޑަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮމާންޑަރަށް ލިބިދީފައިވާ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދަށުން
މަސައްކަތްކުރަން ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކަށް މިޝަންތަކާއި ޓާސްކްތައް ހަވާލުކޮށް ،އެކަންތައްތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ބާރެވެ.
ކޮމާންޑަރުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ މިޝަންތައް ހާސިލު ކުރުމުގައި އެކިފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަފާތު ކޮމާންޑަރުންނަށާއި ލީޑަރުންނަށް
ކަންތައްތައް ޑެލިގޭޓް ކުރިނަމަވެސް ،މިޝަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ އަދި އެކަމާ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮމާންޑަރެވެ.
ކޮމާންޑަރުންނަށް ކޮމާންޑް ކުރުމުގެ ބާރު ހަވާލުކުރެވޭހިނދު ،އެމީހުންގެ ބާރު ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި ،އެމީހުނަށް ލިބިދޭ
އިހުތިޔާރުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވި އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.

 7.2.1ޖޮއިންޓް ކޮމާންޑުގެ މަސްދަރުތައް
ކޮމާންޑުގެ އެންމެ މުހިންމު ދެކަމަކީ ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑާއި ޔުނިޓީ އޮފް އެފަރޓް އެވެ .ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑަކީ އެއް
ކޮމާންޑަރެއްގެ އަމުރުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުތައް (ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް) ހަވާލުކޮށް ،ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލު
ކުރުމަށްޓަކައި އެބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރުވެރި ފަރާތްކަމުގައި އެ ކޮމާންޑަރަކު ހަމަޖެއްސުމެވެ .ޔުނިޓީ އޮފް ކޮމާންޑުގެ އެންމެ
އަސާސީ ސިފައަކީ ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް އެއް ވަގުތެއްގައި ތަފާތު ދެ ކޮމާންޑަރުންގެ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންޝިޕް ނުހިންގުމެވެ .މިއާޚިލާފަށް،
ޔުނިޓީ އޮފް އެފަރޓް ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމާންޑަރުގެ ސީދާ ކޮމާންޑުގެ ބޭރުން މަސައްކަތްކުރާ ބާރުތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ވިލަރެސްކުރެވިގެން މެނުވީ ބޭނުންވާ
މަގުސަދަށް ވާސިލުވުން އުނދަގޫ ވާނެއެވެ.

ކޮމާންޑް ކުރުމުގެ މަސްދަރުތަކަކީ:

y

yހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އޮތޯރިޓީ ،ދައުރު އަދި އެކިފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ސާފުކޮށް ބޭނުންވާ

ބާރުތަކާއި ،ހަތިޔާރާއި ،އާލާތް ބަޔާންކުރުން
ކޮންމެ ފަންތިއެއްގެ ކޮމާންޑަރަކީވެސް ވަކި ޚާއްޞަކަމެއް ކުރުމަށް ޓާސްކްކުރެވި އާލަތްތަކާއި އަދި ވަސީލަތްތައްދެވި ،އެޓާސްކެއް
އަދާކުރުމުގައި އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެނަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ދެވިފައި ވާންޖެހޭ ފަރާތެކެވެ .މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން
އޮޕަރޭޝަނަލް އެވެއަރނަސް އިތުރުވެ ،ހަރަކާތް އަވަސްކުރެވި ،ކޮމާންޑަރގެ މަގުސަދު ހާސިލު ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ .ހަމަ
މިފަދައިން ،ސްޓާފް އޮފިސަރުންނަށްވެސް އާންމު އަދި ރޫޓީން ކަންތައްތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމުގެ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު ދެވިފައި ވުމާއިއެކު،
މަޢުލޫމާތުތައް އަވަހަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ،އަބަދުމެ ހާލަތު މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އެންގިފައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ޑެލިގޭޓް ކުރުމުގައި ކޮމާންޑަރުގެ މަގުސަދު އަދި ކޮންސެޕްޓް އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް އެންމެނަށް ފަހުމުވެފައި
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ

y yމިޝަން ކޮމާންޑް
މިޝަން ކޮމާންޑަކީ ސެންޓްރަލައިޒްޑް އިންޓެންޓާއެކު ޑީސެންޓްރަލައިޒްޑް އެގްޒެކިއުޝަންގެ ތެރެއިން އިނީޝިއޭޓިވްއާއި
ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މިނިވަންކަން ސަބޯޑިނޭޓް ކޮމާންޑަރުންނަށް ލިއްބައިދިނުމުގެ ކޮމާންޑް ފަލްސަފާއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިއަށް ކޮމާންޑް
ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ ފަލްސަފާއޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ .ކޮމާންޑަރުގެ އިންޓެންޓާއި އެއްގޮތަށް ސަބޯޑިނޭޓް ކޮމާންޑަރުން އެމީހުންގެ
ވިސްނުމާއި ،ޙިކްމަތުޢަމަލީއާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ހަރުދަނާ އަދި ޒިންމާދާރު އިނިޝިއޭޓިވް ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް
މަގުފަހިކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖޮއިންޓް ފޯސްގެ ތެރޭގައި އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އިތުރުވެ ،އޮޕަރޭޝަންތައް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން
ދާނެއެވެ .މިޝަން ހާސިލުކުރުމަށް ކަންތައްތައް ކުރަންވީގޮތް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކޮމާންޑަރު އޭނާ ހާސިލުކުރަން
ބޭނުންވާ މަގުސަދާއި ،އޭނާގެ ލަނޑުދަނޑިއާއި ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޭނާ ތަސައްވުރު ކޮށްފައިވާ
ގޮތް ބުނެދެއެވެ .ހާލަތްދެނެގަނެ ،ލިބިފައިވާ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކަށް ބިނާކޮށް ،ކޮމާންޑަރުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެފަދަ
ގޮތަށް އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ސަބޯޑިނޭޓް ކޮމާންޑަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

y yމަޢުލޫމާތު ހޯދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހިއްސާކުރުން
ފުރިހަމަ ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވާސިލުކޮށްދިނުމާއި ،މަޢުލޫމާތު
މެނޭޖްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގައި ،އޮޕަރޭޝަންގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައި ،އެމަޢުލޫމާތެއް
ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ސެކިއޯކޮށް (ސިއްރުވެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަންމަތީ) ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

y yކޮމިއުނިކޭޝަން
އެކިލެވެލްތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންނާއި ،ސްޓާފުންނާއި ސަބޯޑިނޭޓް ކޮމާންޑަރުންގެ މެދުގައި ފަސޭހަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތް ކުރެވުމަކީ
ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލްއަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ .މިގޮތަށް މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ ކޮމާންޑަރުގެ
މަގުސަދާއި ،ކޮންމެ ސަބޯޑިނޭޓް ކޮމާންޑަރެއްގެ މިޝަން އަދި ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންސް އެނގުމެވެ.

y yވަގުތުން ވަގުތަށް ހަރުދަނާކޮށް ގޮތްނިންމުން
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ދުރާލާ (ކޮމާންޑަރސް ކްރިޓިކަލް އިންފޯމޭޝަން ރިކްއަރމަންޓްސްގެ ޛަރީޢާއިން) އަދި އެންމެނަށް
ފަހުމުވާގޮތަށް އޮޕަރޭޝަންގެ ތަސައްވުރު އެކުލަވާލައި ،ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި ،އޮޕަރޭޝަނަލް މާޙައުލާއި ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން
ވަގުތުން ވަގުތަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ދެނެގަތުމަކީ ގޮތްނިންމުމުގައި އެހީވެދޭނެ ކަންތައްތަކެވެ .އަވަހަށް ގޮތްނިންމާ ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ
ސަބަބުން ދުޝްމިނުންގެ ރޭވުންތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހާވިޔާކޮށް ،ހަލުވި އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގާ ދުޝްމިނުންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދޭނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

y yވިލަރެސްކުރުމުގެ ނިޒާމު
ތަފާތު ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް އެއްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި އެންމެންގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް އެއް
ވިސްނުމަކަށް ގެނެސް ،ބާރުތައް އެއްކޮށް ،ތަރުތީބުކޮށް ،އެންމެ ފައިދާވާނެގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާކޮށް ވިލަރެސްކުރެވެން
ޖެހެއެވެ .ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއްގެ ތެރޭގައި ވިލަރެސް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރޮސް ޓްރެއިން ކުރުމާއި،
އެއް ސަރވިސްގެ ތަމްރީނު ސްކޫލްތަކުގައި އެހެން ސަރވިސްތަކުގެ އޮފިސަރުންނާއި އެންލިސްޓެޑް ސިފައިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ފުރުސަތު ދިނުމާއި ،އެއް ސަރވިސްއެއްގެ އޮފިސަރުން އަނެއް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސްޓާފް ޕޯސްޓްތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުކޮށްގެން
މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ،ވަގުތުން ވަގުތަށް ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަންގައިދޭ ސިންކްރޮނައިޒޭޝަން މެޓްރިކްސްއެއް
އެކުލަވައިލުމާއި ،އެންމެނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއާޞަލާތީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާއި ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭންތައް ދުރާލާ ރިހަރސްކުރުން
ހިމެނެއެވެ.
މިމަސްދަރުތަކުގެ އިތުރުން ،ހެޑްކްއޯޓަރޒްތަކުގެ ‘ބެޓްލް ރިދަމް ޑިސިޕްލިން’ ހަރުދަނާ ކުރުމަކީވެސް ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލްގައި
މުހިންމުކަމެކެވެ .ކޮމާންޑަރުންގެ އެންމެ މުހިންމު ޒިންމާއަކީ ޕްލޭންކުރުމާއި ކޮމާންޑްކުރުން ކަމަށް ވީހިނދު ،ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަކާއި
ބްރީފިންގތައް ވީހާވެސް މަދުކޮށް ،ގިނަ ވަގުތު ޕްލޭންކުރުމަށާއި ،އެޕްލޭންތައް ރިހާރސްކުރުމަށް ހުސްކުރަންޖެހެއެވެ .ހަމައެހެންމެ،
ހެޑްކޯޓަރޒްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުމާއި ،ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އަވަހަށް ހޯދާ ،ފަހުމުވުމަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައި
ހުންނަންޖެހެއެވެ.

 7.2.2ކޮމާންޑާއި ސްޓާފް
އެކިފަންތީގެ ކޮމާންޑަރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ،ކަންތައްތައް ރާވައި ވިލަރެސްކުރުމާއި ،ޢަމަލީގޮތުން އެކަންތައް ކުރުމުގައި
ކޮމާންޑަރުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ސްޓާފުން ތިބެންޖެހެއެވެ .މިގޮތަށް ކޮމާންޑަރަކާއި ހަވާލުކުރެވޭ ސްޓާފުންނަކީ ކޮމާންޑަރުގެ ފަރާތުން،
ކޮމާންޑަރު އަންގާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދީ ،އެންގުންތައް އަންގާ ފަރާތްތަކެވެ .ސްޓާފުންގެ މައިގަނޑު ޒިންމާއަކީ ކޮމާންޑަރަށް
ސަޕޯރޓް ކޮށްދިނުމެވެ.
އެކިފަންތިތަކުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ހެޑްކްއޯޓަރޒްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ ކޯރޑިނޭޝަން އޮންނަން
ޖެހެއެވެ .މަތީ ހެޑްކްއޯޓަރޒްކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންނަކީ ތިރީ ހެޑްކްއޯޓަރޒްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންގެ މައްޗަށް
އަމުރުފޯރުވޭ ފަރާތްތަކެއް ނޫނެވެ .މިގޮތުން ،ތިރީ ހެޑްކޯޓަރޒްއިން ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ކޮމާންޑް ޗެނަލްއަށް އެކަމެއް
ވައްދައި ،ކޮމާންޑަރަށް އެންގުން މުހިންމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކޮމާންޑް ހައިރާކީގައި ދެ ލެވެލެއްގައި ސްޓާފުން މަސައްކަތްކުރެއެވެ .މިގޮތުން ،ޗީފް
އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒްގެ އެކްސްޓެންޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖޮއިންޓް ޑައިރެކްޓްރޭޓްތަކަކީ
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ސްޓާފް ގްރޫޕެވެ .އަދި އޭރިއާ ހެޑްކްއޯޓަރޒްތަކުގައި ،އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންގެ އެކްސްޓެންޝަން ގޮތުގައި
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މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފް ސެލްތަކުގެ ސްޓާފުންނަކީ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުގެ ސްޓާފުންނެވެ .އަސްކަރީ މައްސަލަތަކަށް ބޭނުންވާ ހައްލުތައް
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ރޭވުންތައް ރާވައި ،މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގައި ސްޓާފުންގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންހިފުމަކީ ކޮމާންޑަރުންގެ
ޒިންމާއެކެވެ.
ޖޮއިންޓް ނިޒާމުގައި ވަގުތާއި ހާލަތު ތަންދޭނަމަ ،ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަންސް ޕްލޭނިންގ ޕްރޮސެސް އަދި ސްޓާފް ޕްރޮސީޖަރސް
ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރުމުން ކަންތައްތައް ރޭވުމުގައި ނުހަނު ފަސޭހަވެ ،ޕްލޭން ކުރުމާއި ތަންފީޛު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ތަރުތީބު
ގެނެސްދެއެވެ .މިގޮތުން ކޮމާންޑަރަށް ލިބިފައިވާ އޮޕްޝަންތައް ނުވަތަ ކޯސަސް އޮފް އެކްޝަން ދެނެގަނެ ،އެންމެ އެދެވިގެންވާ ކޯސް
އޮފް އެކްޝަން ޚިޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ،އިސް ކޮމާންޑަރުގެ އިންޓެންޓަށް ދަށުގެ ލެވެލްތަކުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް
އެއްމަގުކުރެވި (އެލައިންކުރެވި) ،ސަބޯޑިނޭޓް ކޮމްޕޯނަންޓްތަކަށާއި ޕްލޭންގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެގެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްލޭން ދެނެގަންނަން
ފަސޭހަވެ ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓާސްކްތަކާއި އިމްޕްލައިޑް ޓާސްކްތައް (ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާން ނުކުރިނަމަވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް)
ދެނެގަނެވި ،ސިންކްރޮނައިޒް ކުރެވިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރަން ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ .އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު
ސަބަބަށްޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޚިދުމަތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕްލޭނިންގ ޕްރޮސެސްތަކަކީ ،ޖޮއިންޓް
އޮޕަރޭޝަންސް ޕްލޭނިންގ ޕްރޮސެސްއާއި އެއްމަގުކުރެވި އަސްކަރިއްޔާތެރެއަށް އާންމުކުރެވިފައިވާ ،އަދި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތަމްރީނު
ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކިޔަވައިދެވި ،ތަމްރީނުކުރެވި ،ފަރިތަކުރެވޭ ޕްލޭނިންގ ޕްރޮސެސްތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެއް ޚިދުމަތުން
ބޭނުންކުރާ ޕްލޭނިންގ ޕްރޮސެސްތަކަށް އެހެން ޚިދުމަތްތަކުން ފަރިތަވުމަކީ ،ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ސިނާރޖީ އުފައްދައިދޭނެ
ކަމެއްވެސްމެއެވެ.
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 7.2.3ކޮމާންޑާއި ސްޓާފް މަޤާމުތަކާއި ލެވެލްތައް

ރޭންކް

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް
ކާނަލް

ކޮމާންޑް އެޕޮއިންޓްމަންޓްެ

ސްޓާފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްެ

ސްޓާފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްެ

ޑެސިގްނޭޝަން

ޑެސިގްނޭޝަން

ލެވެލް

ކޮމާންޑަރ  /ކޮމަޑާންޓް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ކޮމަޑާންޓް  /ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ /

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް /

ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރ

ޕްރިންސިޕަލް ޑިރެކްޓަރ

ޕްރިންސިޕަލް ސްޓާފް
އޮފިސަރ
ސީނިއަރ ސްޓާފް އޮފިސަރ

ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ  /ސްކޮޑްރަން
ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް

ކޮމާންޑަރ  /ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑިންގ

ޕްރިންސިޕަލް ޑިރެކްޓަރ  /ޑިރެކްޓަރ

ސްޓާފް އޮފިސަރ 1

އޮފިސަރ
ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ  /ސްކޮޑްރަން
ކޮމާންޑަރ  /ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑިންގ

މޭޖަރ

ޑިރެކްޓަރ

ސްޓާފް އޮފިސަރ 2

އޮފިސަރ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  /ކޮމާންޑިންގ
ކެޕްޓަން

އޮފިސަރ ކޮމާންޑިންގ

އޮފިސަރުގެ އެހީތެރިޔާ  /އޮފިސަރ

ސްޓާފް އޮފިސަރ 3

ކޮމާންޑިންގެ އެހީތެރިޔާ
ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް-
ލެފްޓިެނެންޓް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  /ކޮމާންޑިންގ
އޮފިސަރ ކޮމާންޑިންގ

އޮފިސަރުގެ އެހީތެރިޔާ  /އޮފިސަރ

ޖޫނިއަރ ސްޓާފް އޮފިސަރ

ކޮމާންޑިންގެ އެހީތެރިޔާ

 7.3ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޔުނިޓްތަކަށް ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮމާންޑް
ރިލޭޝަންޝިޕްތައް
 7.3.1ކޮމާންޑް އޮތޯރިޓީ
ކޮމާންޑް އޮތޯރިޓީއަކީ ކޮމާންޑަރާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމްޕޯނަންޓްތަކާއި ،ބާރުތަކާއި ،ހަތިޔާރާއި ،އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް
ރާވާ ،އަތުރާ ،ޓާސްކް ހަވާލުކޮށް ،ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ލަނޑުދަނޑިތައް އަންގައި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މިޝަންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި
އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ،ތަމްރީނުތަކާއި ،ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތްތައް އެންގުންފަދަ ކޮމާންޑުގެ ފަންކްޝަންތައް އަދާކުރުމުގެ
ބާރުވެރިކަމެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ބާރާއި ހަތިޔާރާއި އާލާތްތައް ޢަމަލީގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ އެންމެ އިސް
އަމުރުވެރި އޮފިސަރަކީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ މަތީ ކޮމާންޑް އޮތޯރިޓީ ހިންގާ ފަރާތަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައިވެސް ،އަސްކަރީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ އެންމެއިސް ފަރާތަކީ
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ .ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ކޮމާންޑް އޮތޯރިޓީގެ ޛަރީޢާއިން ތިރީގައިވާ ކޮމާންޑް
ފަންކްޝަންތައް އަދާކުރެވޭނެއެވެ:
y yދަށުން ގާއިމުކުރާ ކޮމާންޑްތަކަށް (އޭރިއާ ކޮމާންޑް ،ސަރވިސް ،ޔުނިޓް) އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރޯލް (އޮޕްކޮން) އަދި
ޓެކްޓިކަލް ކޮންޓްރޯލް (ޓޭކޮން) އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮންޓްރޯލް (އެޑްކޮން) ހަވާލުކުރުން؛
y yޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑް ކަނޑައެޅުން؛
y yހަވާލުވެފައިވާ މިޝަންތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އޮގަނައިޒޭޝަން ރާވާ ،އޮޕަރޭޝަނަލް ،އިދާރީ އަދި ލޮޖިސްޓިކްސް
އިޖުރާޢަތުތައް ކަނޑައެޅުން؛
y yހަވާލުވެފައިވާ މިޝަންފުރިހަމަކުރުމަށް ހަނގުރާމަވެރި ބާރު ބޭނުންކުރުން؛
y yދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމާންޑަރުންނަށް މިޝަން ،ފަންކްޝަން އަދި ޓާސްކްތައް ޑެލިގޭޓްކުރުން؛
y yދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމާންޑްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާ ،ކޮންޓްރޯލްކޮށް އަދި ވިލަރެސްކުރުން؛
y yއޮޕަރޭޝަނަލް އޭރިއާ ކަނޑައަޅާ ކޮމާންޑަރުންނަށް އެންގުން؛
y yޖޮއިންޓް ފޯސްއެއްގެ ގޮތުގައި އަސްކަރިއްޔާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ތަމްރީނުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ
އެކަންތައް ތަންފީޛުކުރުން.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއާއި ވާޖިބު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ގާއިމުވެތިބެ ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނެވެ .ކޮންމެ
އޭރިއާ ކޮމާންޑަކަށްވެސް އޭރިއާ އޮފް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ކަނޑައަޅުއްވާ ،އެ އޭރިއާ އޮފް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގައި އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުން
ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިޝަން އާއި އެމިޝަން ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނަށް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ހަވާލުކުރައްވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންގެ އޭރިއާ އޮފް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ތެރޭގައި ހިންގާ
އޮޕަރޭޝަންތަކާއި އަދި އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެއެވެ.
ހމަމިފަދައިން ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ މައިގަނޑު ޚިދުމަތްތަކާއި ،ފަންކްޝަނަލް ކޮމާންޑްތަކަށްވެސް ،ބަޔާންވެފައިވާ މިޝަންއަކާއި
ަ
އެމިޝަން ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަން ލާޒިމުވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އަންގާނީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮމާންޑްތަކާއި (އޭރިއާ ކޮމާންޑްތައް) ،ފަންކްޝަނަލް ކޮމާންޑްތަކާއި ،ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތަކަށް ނުވަތަ ޔުނިޓްތަކާއި
ހަވާލުކުރެވޭ އޮޕަރޭޝަނަލް ނުވަތަ ސަޕޯޓް އެލިމެންޓްތަކުގެ މައްޗަށް އިސް ކޮމާންޑަރަށް އޮތް އިޚުތިޔާރު ބަޔާންވާނީ އެސައިން ކުރެވޭ،
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

ނުވަތަ އެޓޭޗްކުރެވޭ ،ނުވަތަ އެހެން ދައުރެއްގައިނަމަވެސް ކަނޑައެޅޭ އެލިމެންޓާއި (ޔުނިޓާއި) އެ އެލިމެންޓެއް ލިބިގަންނަ ނުވަތަ ހަވާލުވާ
ނުވަތަ ޚާއްޞަކުރެވޭ އިސް ކޮމާންޑަރާއި ދެމެދު ހަޔަރ ހެޑްކްއޯޓަރޒުން ނުވަތަ ބާރު ލިބިގެންވާ އެހެން ހެޑްކްއޯޓަރޒްއަކުން ގާއިމުކޮށްދޭ
ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންޝިޕްގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ގާއިމުކޮށްދެވޭ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންޝިޕްތަކުގެ ވައްތަރުތަކާއި ،އެވައްތަރުގެ ކޮމާންޑް
ރިލޭޝަންޝިޕުން ލިބިދެވޭ އިޚުތިޔާރުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 7.3.2އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރޯލް (އޮޕްކޮން)
އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވަތަ އޮޕްކޮންއަކީ ވަސީލަތްތައް ރާވާ އަތުރައި ،ޓާސްކް ހަވާލުކޮށް ،ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ލަނޑުދަނޑިތައް
އަންގައި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މިޝަންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ،ޖޮއިންޓް ތަމްރީނުތަކާއި ،ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ކަންތައްތައް
ހިނގާނެގޮތްތައް އެންގުންފަދަ ކޮމާންޑުގެ ފަންކްޝަންތައް އަދާކުރުމުގެ ބާރުވެރިކަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެސައިންކުރެވޭ ނުވަތަ
އެޓޭޗްކުރެވޭ ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ،އޮނިގަނޑާއި ،ސަރވިސްއިން ހިންގާ ސަރވިސްއަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކުގެ
މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮޕްކޮންގެ ޛަރީޢާއިން ނުލިބެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންނަކީ އެމީހުންގެ އޭރިއާ އޮފް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގައި ،އެ
އޭރިއާ ކޮމާންޑަކަށް އެސައިންކުރެވޭ ނުވަތަ އެޓޭޗްކުރެވޭ ސަރވިސްތަކުގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތަކާއި ،ބާރުތަކާއި ،ހަތިޔާރާއި ،އާލާތްތަކާއި،
ވަސީލަތްތަކަށް އޮޕްކޮން ހިންގާ ފަރާތްތަކެވެ.
އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކާއި އާންމުކޮށް ހަވާލުކުރެވޭ ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓްތަކަކީ މެރިން ކޯރގެ އެމް.ޑީ.ޔޫ ،ކޯސްޓްގާޑްގެ ސްކޮޑްރަން،
ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ސަރވިސް ކޯރ އާއި ،އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލްސް
ކޯރ އާއި މެޑިކަލް ކޯރ އިން އެސައިންކުރާ ނުވަތަ އެޓޭޗްކުރާ ފޯސަސްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސަރވިސް ސަޕޯޓް ކޮމްޕޯނަންޓެވެ.

މި

ކޮމްޕޯނަންޓްތަކަށް ސިފައިން އެސައިންކުރެވޭނީ ނުވަތަ އެޓޭޗްކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ .ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓްތައް
އޭރިއާތަކަށް އެސައިންކުރުމާއި ،އެޓޭޗްކުރުމާއި ،ކޮމާންޑަރުން އައްޔަންކުރުމާއި ،އޭރިއާއަށް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ސަރވިސްތަކާއި،
އޭރިއާއާއި ދެމެދު ވިލަރެސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރާނީ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒުންނެވެ .އަދި ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓަށް ކަނޑައެޅޭ
މީހުން ހަވާލުކުރެވޭ މުއްދަތާއި ،ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލްގެ ސިޔާސަތުވެސް ކަނޑައަޅާނީ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒުންނެވެ.
އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުގެ ޒިންމާއަކީ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭރިއާގެ މިޝަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއްގެ ގޮތަށް
މިކޮމްޕޯނަންޓްތައް ރާވާ ،އަތުރައި ،އޮޕަރޭޝަނަލީ ބޭނުންކުރުމެވެ .މިގޮތުން ،ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ އިންޓެގްރިޓީ ނުގެއްލޭގޮތަށް
ޖޮއިންޓް ފޯސް ގްރޫޕްތައް ހަދައި ،މިޝަންތަކާއި ޓާސްކްތައް އެސައިންކޮށް ،ސަބޯޑިނޭޓް ކޮމާންޑް އަދި ސަޕޯރޓް ރިލޭޝަންސް
ގާއިމުކުރުމަކީ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން ،އޭރިއާ ތެރޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ކޮމާންޑަރުން ގޮތުގައި
ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ ކޮމާންޑަރެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނަށް
ލިބިފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެހެން ކޮމާންޑަރަކަށް ޑެލިގޭޓްކޮށްގެން އޮޕަރޭޝަން ހިންގި ނަމަވެސް ،އޮޕަރޭޝަނާއި ބެހޭގޮތުން
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ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތަކީ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރެވެ .މިގޮތަށް ވަކިވަކި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭ
ކޮމާންޑަރުން ،އެހެން އިތުރު ކޮމާންޑް އިންތިޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ ،ރިޕޯރޓް ކުރަންޖެހޭނީ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރަށެވެ.

 7.3.3ޓެކްޓިކަލް ކޮންޓްރޯލް
ޓެކްޓިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވަތަ “ޓޭކޮން”އަކީ އޮޕަރޭޝަނަލް އޭރިއާގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި،
ވަކި މުއްދަތަކަށް ހަވާލުކުރެވޭ ބާރުތަކާއި ،ހަތިޔާރާއި ،އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ބާރެވެ .މިގޮތަށް ބާރު ހިންގޭނީ
އެބާރެއް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތާއި (މޫވްމަންޓް އަދި މެނޫވަރ) ހަވާލުކުރެވޭ ޓާސްކް އަދާކުރާނެ ގޮތް އަންގައިދިނުމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން
އެހެން އެއްވެސް ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބާރެއް ނުފޯރުވޭނެއެވެ .ޓޭކޮން ޑެލިގޭޓް ކުރުމުގެ ބާރުވެރި ފަރާތަކީ އެބާރުތަކުގެ މައްޗަށް
ޙަޤީޤަތުގައި އެވަގުތު އޮޕްކޮން ނުވަތަ ޓޭކޮން ހިންގާ ކޮމާންޑަރުންނެވެ .މިގޮތުން ،އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންގޭ ތަފާތު ކުދިކުދި
އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެއް ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ އެލެމަންޓެއް ނުވަތަ ބައެއް އެހެން ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ ދަށަށް ،ޓޭކޮން ކޮމާންޑް ރިލޭޝަން
ހިނގާގޮތަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ދޫކުރުމުން ،އޮރިޖިނަލް ޓާސްކިންގ އާއި ޚިލާފަށް އެ އެލެމަންޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ކަމެއް
ކުރުވުމުގެ ކުރިން އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުގެ ކިބައިން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .ހަމަ މިފަދައިން ،އޭރިއާ ކޮމާންޑަކަށް އޮޕަރޭޝަނަލް އެހީތެރިކަން
ދިނުމަށްޓަކައި އެހެން އޭރިއާއެއްގެ އެލިމެންޓެއްގެ ޓެކްޓިކަލް ކޮންޓްރޯލް ،ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

 7.3.4ސަޕޯރޓް
ސަޕޯރޓަކީ ކޮމާންޑް އޮތޯރިޓީއެކެވެ .މީގެ މުރާދަކީ ސަޕޯރޓަށް އެދޭ ފަރާތާއި ސަޕޯރޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި ދެމެދު ،އެއަށްވުރެ
މަތީ ކޮމާންޑަކުން ،ސަޕޯރޓަށް އެދެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި އެކަމުގެ އިންތިޒާމާއި ،އިޖުރާޢަތްތައް އަދި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ސަޕޯރޓުގެ މިންވަރާއި
މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ .މިގޮތުން ،ދެ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންގެ މެދުގައި ސަޕޯރޓް ރިލޭޝަނެއް ގާއިމުކުރާނީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
ފޯސްއެވެ .މިގޮތަށް ސަޕޯރޓް ރިލޭޝަން ގާއިމުކުރުމުން ،ސަޕޯރޓަށް އެދޭ
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ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަޕޯރޓް ފޯރުކޮށްދޭ އޭރިއާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ،ބޭނުންވާ ވަގުތާއި ތަނާއި އަދި އެހެނިހެން ތަފުސީލުތައް ފުރިހަމައަށް ސަޕޯރޓް ގާއިމުކޮށްދޭ އޮތޯރިޓީއަށާއި
ސަޕޯރޓް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮމާންޑަރަށް އެންގުމަކީ ސަޕޯރޓަށް އެދޭ ކޮމާންޑަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އެދިފައިވާ ގޮތަށް ސަޕޯރޓް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ
ކަމަށްވަނީ ނަމަ އެކަން ހަޔަރ ކޮމާންޑަރަށް ދެ ފަރާތުން ވެސް (ސަޕޯރޓަށް އެދޭ ފަރާތާއި ސަޕޯރޓް ދޭ ފަރާތް) އަންގަންވާނެއެވެ.
ސަޕޯރޓް ރިލޭޝަންތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ވިލަރެސް ކުރެވެން ޖެހެއެވެ .އަދި ސަޕޯރޓް
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތާއި ސަޕޯރޓްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ބާރުތަކާއި އާލާތްތަކުގެ މައްޗަށް ސަޕޯރޓް ލިބިގަންނަ ކޮމާންޑަރުގެ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު
ހިނގާނެ މިންވަރާއި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.
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ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތް ބެހިގެންވަނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ބަޔަކަށެވެ .އެއީ:
y yޖެނެރަލް ސަޕޯޓް :އެއީ ،ސަޕޯޓް ދޭންޖެހޭ ވަކި ޚާއްޞަ އެލިމެންޓެއް ބަޔާންނުކޮށް ޖުމުލަކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ދެ ކޮމާންޑަރެއްގެ ދެމެދުގައި މަތީ ކޮމާންޑަކުން ގާއިމުކޮށްދޭ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންޝިޕެކެވެ.
y yމިއުޗުއަލް ސަޕޯޓް :މިއީ ސަޕޯޓް ގާއިމުކުރެވޭ ދެ ޔުނިޓާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓާސްކްތަކާއި ލިބިފައިވާ ޤާބިލުކަމަށާއި
ޑިޕްލޯއިކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ހަރަކާތްތެރިވާ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުން އަދި އެ ސަރަޙައްދުގައި ދުޝްމިނުން ގާއިމުވެފައިވާ
ނުވަތަ ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންގައި ،މަތީ
ހެޑްކްއޯޓަރޒްއަކުން ދެ ޔުނިޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޔުނިޓްތަކެއްގެ މެދުގައި ގާއިމުކޮށްދޭ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންޝިޕެކެވެ.
y yޑައިރެކްޓް ސަޕޯޓް :މިއީ ވަކި ޚާއްޞަ ޔުނިޓަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިބާވަތެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމުކޮށް ،އަދި
އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ކޮމާންޑަރުގެ ރިކުއެސްޓަށް އިޖާބަދިނުމަށް ލާޒިމުކޮށް ދެ ޔުނިޓެއްގެ ދެމެދުގައި މަތީ ހެޑްކްއޯޓަރޒްއަކުން
ގާއިމުކޮށްދޭ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންޝިޕެކެވެ.
y yކްލޯޒް ސަޕޯޓް :މިއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޔުނިޓުން ،އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ޔުނިޓް ހަރަކާތްތެރިވާ މަޤާމާއި ވަރަށް
ގާތުގައިވާ އަމާޒު ފަތްގަނޑުތަކާއި ނުވަތަ މަޤާމުތަކާއި ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުމެވެ .މިގޮތުން ހަރަކާތްތެރި
ވާއިރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޔުނިޓާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ޔުނިޓާއި ދެބައިމީހުން ހަރަކާތްތެރި ވާންޖެހޭ ދުރުމިންތައް
ކައިރިވުމުން ދެބައިމީހުންގެ ހަރަކާތްތެރިވުމާއި (މޫވްމަންޓާއި) ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމާއި (ފަޔަރ) އަދި އެހެނިހެން ޢަމަލުތައް
ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިލަރެސް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 4.3.5އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮންޓްރޯލް (އެޑްކޮން)
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮންޓްރޯލް (އެޑްކޮން) އަކީ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ސަޕޯރޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް އެންގުން
ނުވަތަ ބާރުފޯރުވުމެވެ .މީގެތެރޭގައި ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓްތައް އެކުލަވާލުމާއި ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދައި މެނޭޖްކުރުމާއި
އިންސާނީ ވަސީލަތް މެނޭޖްކުރުމާއި ތަމްރީނު ކުރުމާއި ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ބޭތިއްބުމާއި ޑިސިޕްލިން ގާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން
އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކަށް ހަވާލުކުރެވޭ ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ މައްޗަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮންޓްރޯލް ހިންގާނީ އެކޮމްޕޯނަންޓެއް
ނިސްބަތްވާ ސާރވިސްއެއްގެ ކޮމަޑާންޓެވެ .ނަމަވެސް މިކަންތައް ކުރުމުގައި އޭރިއާ ކޮމާންޑަރާއި މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.
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ކުރެހުން  :8ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މައްޗަށް ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮމާންޑް ރިލޭޝަންޝިޕްތައް.

ް  7.4ޖޮއިންޓް ފޯސް ތަމްރީނުކުރުން
 7.4.1ޖޮއިންޓް ތަމްރީނުގެ މުހިންމުކަން
ޖޮއިންޓް ފޯސް ތަމްރީނުކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޛަރީޢާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މިޝަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި
ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތައްޔާރުކުރެވެއެވެ .ޖޮއިންޓް ފޯސް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖޮއިންޓް ތަމްރީނުގެ ނިޒާމާއި
ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިންއާއި ޖޮއިންޓް މަފްހޫމުތައް އެކުލަވާލުމެވެ.
ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއްގެ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ހުރިހާ
ސަރވިސްތަކެއްގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް އެކުވެގެން ،ޖޮއިންޓް ކޮމާންޑަރެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކޮންމެ ސަރވިސްއަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ފަންކްޝަންތަކާއި މިޝަންތަކެއް އަދި ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއެއް
ކަނޑައެޅި ،އެދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ،ފަންނާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ،އެ ސަރވިސްގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ސަރވިސްގެ މިޝަން
އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިއްބައިދިނުމަށް ސަރވިސްއަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ހިންގާ ސަރވިސްތަކެކެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ކޮންމެ
ސަރވިސްއަކީ ވަކި އަސްކަރީ ބަސްމަގަކާއި ޓެކްޓިކަލް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ވައްޓަފާޅިއެއް ގެންގުޅޭ ބަޔެކެވެ .އެއް ބަހުރުވަޔަކުން ހުރިހާ
ސަރވިސްތަކެއްގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމަށާއި އެންމެނަށް ފަހުމުވާ އިންތިޒާމުތަކެއް ރޭވި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޖޮއިންޓް
ތަމްރީނުތައް ހިންގުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ.
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 7.4.2ޖޮއިންޓް ފޯސް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ބާރުވެރި ފަރާތް
ޖޮއިންޓް ފޯސް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ،ސަރވިސްތަކާއި ،މަރުކަޒީ ތަމްރީނުގެ ނިޒާމާއި އޭރިއާތަކާއި
ޔުނިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ޖޮއިންޓް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިޒިންމާ
އަދާކުރުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް އެހީތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ ސަރވިސް ކޮމަޑާންޓުންނާއި ،އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނާއި ޔުނިޓް
ކޮމާންޑަރުންނެވެ .މަރުކަޒީ ތަމްރީނު ދިނުމަށާއި ،ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ނިޒާމު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ
ލަފަޔާއެކު ރާވައި އެކަށައަޅައި އެނިޒާމުގެ ތަރުތީބާއި ފެންވަރު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ ޓްރޭނިންގ އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން ކޮމާންޑެވެ.

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތަމްރީނުގެ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާގޮތުން އަސްކަރިއްޔާއަށް ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އެންމެ
ފުރަތަމަ މަރުކަޒީ ތަމްރީނުގެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހެއެވެ .އެފަރާތަކަށް ސަރވިސް އެސައިންކުރެވެނީ މިއަށްފަހުއެވެ .ވީމާ ،ޖޮއިންޓް
ތަމްރީނުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސަކީ އަސާސީ ތަމްރީނެވެ .އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އަސާސީ ތަމްރީނު
ހިންގުމަކީ މަރުކަޒީ ތަމްރީނުގެ ފަންކްޝަނެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ވަކި ސަރވިސްއަކަށް ޚާއްޞަވެފައި ނުވިނަމަވެސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ
މައިގަނޑު މިޝަން އަދާކުރުމަށް ކޮންމެހެންވެސް އުފައްދާ ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ ޢިލްމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ތަފާތު
ކޯސްތައް ރާވައި ،އިންތިޒާމުކޮށް މަރުކަޒީ އުސޫލަކުން މިކޯސްތައް ހިންގުމަކީ މަރުކަޒީ ތަމްރީނުދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކޮންމެ ސަރވިސްއެއްގެ މެންބަރަކަށްވެސް ،އެސަރވިސްއަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ޕްރޮފިޝަންސީ ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި
އެފަރާތަކުން ހަދަންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ހެއްދުމަކީ ސަރވިސްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ ސަރވިސްއެއްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުން

ސާރވިސްތަކަށް މީހުން އެސައިން ކުރެވެނީ ފުރަތަމަ މަރުކަޒީ ތަމުރީނުގެ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހުގައި.
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ހިންގޭ ސަރވިސް ސްކޫލްތަކުގައި ސަރވިސް ސްޕެސިފިކް ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތައް ހިންގޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ތަކުގައިވެސް،
ޖޮއިންޓް ފޯސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކުރިމަތިވެދާނެ ޓާސްކްތަކަށް ތަމްރީނުގެ ބައިވެރިން ލޯހުޅުވުމަށްޓަކައި އެހެން ސަރވިސްތަކުގެ
އޮރިއެންޓޭޝަންތަކާއި ،ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރުތައް ތަމްރީނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .ސަރވިސްތަކުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގެ
ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ދެވޭ ސަނަދުތައް ގިންތިކޮށް ،ކޯސްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތުގެ އޯވަރސައިޓް ބެލެހެއްޓުމަކީ ޓްރޭނިންގ އެންޑް
އެޑިއުކޭޝަން ކޮމާންޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޖޮއިންޓް ފޯސްގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް އޭރިއާތަކާއި ހަވާލުވުމުން އޭރިއާ ސްޕެސިފިކް ތަމްރީނުތަކާއި ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭންތަކުގެ
ރިހަރސަލްތަކާއި ޕްރެކްޓިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ސަރވިސްތަކުން ހިންގާ
ސަރވިސްއަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކާއި ،މަރުކަޒީ ތަމްރީނުތަކުގައި ކިޔަވައިދެވޭ ބައިތައް ޢަމަލީގޮތުން އޮޕަރޭޝަނަލް މައިދާނުގައި
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ގުޅެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލައި ،ތަމްރީނުގައި އިތުރަށް ލިއްބައިދޭން ޖެހޭ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ބެހޭގޮތުން
ސަރވިސްތަކާއި ،މަރުކަޒީ ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންނާއި ދެމެދު އަބަދުމެ މަޝްވަރާ ކުރެވެންޖެހެއެވެ.
މިފަދަ މަޝްވަރާތަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި ،ދެވޭ ތަމްރީނުތައް ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި ސެމިނަރތަކާއި ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމުކުރުމަކީ ޗީފް އޮފް
ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 7.4.3ޖޮއިންޓް ތަމްރީނު ހިންގުން
ޖޮއިންޓް ތަމްރީނުތައް ހިންގުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސްއަކީ ތަމްރީނުގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ،އަދި ލިބިފައިވާ
ވަސީލަތްތަކަށް ބިނާކޮށް ތަމްރީނު ދިނުމެވެ .މިގޮތަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ،ތަމްރީނުގައި ލިއްބައިދެވޭ ހުނަރު ބޭނުންކުރުމުގެ އަސްލު
ހާލަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ .ވަކިވަކި ސިފައިންގެ ކިބައިގައި ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއްގައި ކުރިމަތިވާނެ ޓާސްކްތަކުގެ ޢިލްމާއި
ހުނަރު އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރޭނިންގ ހިންގައި ،ޓެސްޓުކުރުމާއި ،ޖޮއިންޓް ފޯސް ހެޑްކޯޓަރޒްގެ ސްޓާފުން ޖޮއިންޓް
ސްޓާފް ވަރކް އަދި ޕްރޮސީޖަރސްއަށް ތަމްރީނުކުރުމާއި ،މުޅި ސަބް-ޔުނިޓް ނުވަތަ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އޭރިއާގައި މަސައްކަތްކުރާނެ
މުޅި ކޮމްޕޯނަންޓް އެކުގައި ތަމްރީނު ކުރަންޖެހެއެވެ.
ތަމްރީނު މަރުޙަލާގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްބަޔަކީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް އަސްލު ހާލަތް ދައްކުވައިދޭ އެކްސަރސައިޒްތަކާއި
ސިމިއުލޭޝަންތަކެވެ .މިގޮތުން ،ސަރވިސްއަށް ޚާއްޞަ އެކްސަރސައިޒްތަކުގެ އިތުރުން ،މުޅި އަސްކަރިއްޔާގެ ލެވެލްގައި ގަވާއިދުން
ހިންގޭ އެކްސަރސައިޒްތަކަކީ ޖޮއިންޓް ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި ،ރިހަރސްކޮށް ،ކޮންޓްރޯލްޑް މާޙައުލެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމަށް ލިބޭ
ފު ރު ސަ ތު ތަ ކެ ކެ ވެ.
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 7.5ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިން އެކުލަވާލުން
ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއް ގޮތުގައި ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާ އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިންތައް އެކުލަވާލެވިފައި
އޮންނަން ޖެހެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު މިހާރުގެ އޮނިގަނޑަށް  2009ވަނަ އަހަރު ބަދަލުކުރެވުމާއި ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް
ޑޮކްޓްރިންތަކާއި ސަރވިސް ޑޮކްޓްރިންތައް އަދި ތަފާތު އޮޕަރޭޝަނަލް ޑޮކްޓްރިންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.
ޖޮއިންޓް ޑޮކްޓްރިން ،އަދި އެހެނިހެން ޑޮކްޓްރިން ތަކަކީވެސް އެވަގުތެއްގައި ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ކައިރި މުސްތަޤްބަލުގައި
ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤާބިލުކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލެވޭ އެއްޗެކެވެ .މިގޮތުން ،އެވަގުތެއްގައި އަސްކަރިއްޔާ ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި
ޤބިލުކަމާއިމެދު ވިސްނަންޖެހެއެވެ.
ލިބިފައިވާ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއި އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތުގެ ާ
ޑޮކްޓްރިންއަކީ ކަންތައްކުރަންވީގޮތް އަންގައިދޭ އަދި މަގުގައްކައިދޭ އެއްޗެކެވެ .މިއީ މީގެ ޒާތުގައި ބާރުވެރި އެއްޗެއްކަމުގައި
ވީނަމަވެސް އަސްކަރީ އެހެންކަންތަކާއި އެއްފަދައިން ވަގުތާއި ހާލަތަށް ބަލައި ކޮމާންޑަރުން ނިންމާ ހަރުދަނާ ނިންމުން ޑޮކްޓްރިންއަށް
ވުރެ މުހިންމެވެ .މީގެ މުރާދަކީ ޑޮކްޓްރިންއާއި ޚިލާފުވުމެއް ނޫނެވެ .ނުވަތަ އަބަދުމެ ޑޮކްޓްރިން ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެއްވެސް
ނޫނެވެ .މީގެ ފުރިހަމަ މުރާދަކީ ޑޮކްޓްރިންތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ވިސްނުންތެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަން އިސްކޮށް ހާލަތް ރަނގަޅަށް
ދެނެގަނެ ،ހަރުދަނާކަމާއިއެކު ގޮތް ނިންމުމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އަސާސީ ޑޮކްޓްރިންއަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޑޮކްޓްރިން ހައިރާކީގެ އެންމެ އިސް
ޑޮކްޓްރިންއެވެ .މިޑޮކްޓްރިންއަށް ފަހު އެކުލަވާލެވޭ ކީސްޓޯން އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ޑޮކްޓްރިންތަކަށް މަގުދައްކައިދޭ ޑޮކްޓްރިންއަކީ މިއީއެވެ.
ޒަމާނީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ޖޮއިންޓް ފޯސްއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކީސްޓޯން އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް
ޑޮކްޓްރިންތައް އެކުލަވާލެވެން ޖެހެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން

އިދާރީ މަޢުލޫމާތު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން ފަރުމާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ،އިނެޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރުގެ
ބެލުމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު ޓީމަކުންނެވެ .މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތައްތައް
މަގުދައްކައިދޭ އަސާސީ

ޑޮކްޓްރިންއެވެ.

ކުރިމަގުގައި ސިފައިންގެ ދާއިރާތަކުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެންމެހާ ޑޮކްޓްރިންތަކައި ޑޮކްޓްރިނަލް

މެނުއަލްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދުތައް މި ޑޮކްޓްރިންގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 .1ކްލެސިފިކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރިން އެންޑޯޒްކޮށް ނެރެދެއްވީ ،ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ސަތޭކަ ހަތާވީސް
އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ،މީލާދީ ސަނަތުން،

ދެހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ

ބާވީސްވީ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ ،ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހުއެވެ.

 .2މުރާޖަޢާ ކުރުން
މި ޑޮކްޓްރިން މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނީ މީލާދީ ފަސް އަހަރު ފަހުންނެވެ .ސިފައިންގެ އެއްވެސް ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ވަކި ފަރުދެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން އިސްލާހެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެފަދަ އިސްލާހެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ،އިންޓެގްރޭޓެޑް
ހެޑްކްއޯޓަރުގެ ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް ޕްލޭންސް ،ޕޮލިސީ އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓްއަށް އެޑްރެސްކޮށް ލިޔުމުންނެވެ.
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