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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ދަންނަވަން.    53ޖުޑީޝިއަރީ  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފެށުނީ. ހުރިހާ  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ޙަސަން   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު  މެންބަރުންނަކީ  ތިއްބެވި  މި  ކޮމިޓީގައި  މިވަގުތުގައި 

މެންބަ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  މަޢާފުކުރައްވާ!  ލަޠީފު،  ދާއިރާގެ  ރު،  އުތުރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ، އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު

ނިހާދު އަޅުގަނޑު    މުޙައްމަދު  އިޖުރަޢާތުގެ  އަދި  މަދަނީ  މެންބަރު.  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  ފަހުމީ،  އިމްތިޔާޒު 

ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އޮތްގޮތް  ބިލަށްވެފައި  މި  ކުރިއަށްގެންދަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެއްކޮށް  ބިލު  މި  އޮފީހުން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ކުރީގައި  ކޮމިޓީއާ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ފަހުގައި 

ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތަކީ އަދި އެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް މޭޖަރ ބަދަލުތަކެއް ހުރުމާ އެކުގައި ބައިބަޔަށް ވަކިން  

ވަގުތު   ވަރަށްގިނަ  ބޭފުޅުން  އެ  ވަގުތު،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެގޮތުން  ކަމަށް.  ގެންދަވާނެ  ފޮނުވަމުން 

ބައޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ބާބެއް ފޮނުވާފަ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ނެންގެވުމަށްފަހުގައި މިހާރު އެ

އެ   މަޢުލޫމާތުގައި  ހިއްސާކުރެއްވި  ކޮމިޓީއާ  އަނެއްކާ  ފަހުން  ވެސް  ފޮނުވުމަށްފަހުގައި  ބާބު  ދެ  މި  ދަންނަވާލަން 

ކާ އެކުގައި ދެން އަންނަ ބާބެއް ފޮނުއްވަވާއިރުގައި  ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ މިއަށް ވެސް އަނެއްކާ އިތުރު ބަދަލުތަ

ހަމަ   ބަލަމުންދާގޮތަށް  ދެން  ކޮމިޓީން  ހިތަށްއެރީ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  ހުށަހަޅުއްވާނެ 

 އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާކުރަމުން ގެންދާނީއޭ ފަހުން ދެން އެ ބޭފުޅުން އެހެން ބާބުތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާއިރުގައި 

ނިންމާ ނިންމުމަކާ ތަފާތުކޮށް އޮތް އެއްޗަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެން ވިސްނާލާނީ. އެހެންނޫންނަމަހީ ކުރިއަކަށް ދެން  

އެ   އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވަނީނަމަ  އޮތް  ނުކުތާއެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކުރައްވަން  ބޭފުޅުން  ތި  މެދުގައި  މިކަމާ  ނުދާނެ. 

 ނަށް އަރުވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން. ފުރުޞަތު ތި ބޭފުޅުން

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން   ދެންމެ  ބިލަށް  ފެންނަގޮތުގައި މިހާރު މި  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ބޭކާރު މަސައްކަތެއް މިވަގުތުކުރަން. ދެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ. މަސައްކަތްކުރަންޏާ އެއީ ހަމަ ވަރަށް 

އެކަމަކު މިހާރު ދެންމެ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވީ މިހާރު މި ފޮނުއްވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް މި ބާބުތަކަށް އަނެއްކާ  

މިއެއް ދެން  އެކަށީގެންވާކަމެކޭ.  ވެސް  އައުމަކީ  އިޞްލާޙު  ވެސް  ބިލު  މިއަށް  މިތަނަށް  ސަރުކާރުން  ނޫން 
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ބޭފުޅުންނަށް  އިޞްލާޙެއް އެ  ފުރިހަމަ  ކަމަކަށް. ދެން  އެއް  ނޫން  ވެސް  ބާބަކުން  ބާބަކުން  ގޮތަކީ.  ފޮނުއްވަންވާނެ 

މަޖިލީހުގައި   މިތަނުގައި  ފޮނުއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންނޫނީ ދެން  ޑްރާފްޓުކުރެއްވުނީމަ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

ކޮމި އަސްލު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ހިމެނިފަ.  ބިލެއް  އިތުރު  ތެރެއަށް  ލިސްޓު  ބިލުތަކުގެ  ހުރި  ޓީގައި 

ޙަޤީޤަތުގައި މީގެ މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތަކަށް އޮތް ބިލެއް ވެސް ނޫން އަދިއެއް މިއީކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި. މިހާރު  

އަޅުގަނޑުމެ މާއްދާތައް  ބައެއް  މީގެ  އެއްޗެއްގައި  މިސާލަކަށް  ފޮނުވާ  އެބޭފުޅުން  އަނެއްކާ  ބަދަލުކޮށްފައި  ން 

ބިލުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާއިރު   އެގޮތަށް  ރީވިޒިޓުކުރަންޖެހުނީ. ދެން  އެއަށް  އަނެއްކާ  އޮވެއްޖެއްޔާ  އެހެންގޮތަކަށް 

ވެ ބާބުތަކާ  ހުރި  ދެން  ބާބުތަކާއި  މި  ބާބުތައް  މި  ބިލު  މިހިރަ  މިހާރު  މިސާލަކަށް  ހުންނާނެ  އަނެއްކާ  ގުޅުން  ސް 

ވެއްޖެއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބިލު  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް. ދެން މުޅި  އަޅުގަނޑު ދެކެނީ  ކަމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން   މާއްދާތަކަކަށް  ވަކި  ވަކި  ގޮތަކަށް  ނޭނގޭ  ނުވާއެއް  ވާއެއް  އެކަން  ދެން  އެހެން  ގޮތަކަށް  ނޭނގޭ 

ގެންދެވި މިވާހަކަ  ވާހަކަދައްކަމުން  ޕާކުކޮށްފައި  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއަށްވުރެ  ދެން  ދާނެ. 

ރަނގަޅަށް މި ބިލު ފޮނުވައިދެއްވުމަށް   މިއަށްވުރެ  އަޅުގަނޑުމެން ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގައި ދަންނަވަންވީހެން. ސަރުކާރުން 

ނަންގަވައިގެން ވަގުތު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ފުރިހަމަ،  ބިލު  ރަނގަޅުވާނެ.  އެއްކޮށް  ފޮނުއްވީމަ،  ފުރިހަމަކުރެއްވުނީމަ   

ލަފައެއްނުކުރެވޭ.   އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  ކަމަކަށް  ބިލެއް  އުޅޭ  އޮވެގެން  ކޮންމެހެން  އަރޖެންސީއެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަރޖެންސީ   އެ  އެކަމަކު  ނިމުން.  މިވެސް  އަވަހަށް  ދެން  މުހިންމު  އެހެންނެއްނޫން،  އަރޖެންސީއެއް.  އެހާބޮޑު 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާރަށް ވެސް އެބަ ފީލްވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ސަޖެސްޓުކުރާނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް  

 ބަހައްޓާފަ މި ކޮމިޓީގައި އެބަހުރި ބައިވަރު މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، އެހެން މަސައްކަތަކަށް ދާން ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަދަނީ އިޖުރަޢާތުގެ ބިލު ފުރިހަމަ ނުވެ އޮވެ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އުޅެފި  

ދާނީ. މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، ބިލު    ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު ވެސް 

އެއްފަހަރު އަތުވެއްޖެއްޔާ އަނެއްކާ    1އައިއިރުގައި   އަތުވެއްޖެއްޔާ. ދެން    1ވަނަ ބާބު  ދެވަނަ ފަހަރަށް  ވަނަ ބާބު 

މި. އެހެންވީ  3މިހާރު   މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ  ބާބުގެ ވެސް  ބިލު އެއްކޮށް  ވަނަ ފަހަރަށް އެއްވަނަ  މާ، މި 
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އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ނައިސް މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  

އެއީ ކޮންމެ ބާބެއް އެއް ބާބުން އަނެއް ބާބަށް މިފަދަ ބޮޑު ބިލެއްގައި ގުޅިފައި، ގުޅިލާމެހިފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ،  

އެބަ  މިގޮތަށް ނުނިމި  ވެސް  މަޝްވަރާ  ކުރަމުންދާ  ފަރާތްތަކާއެކު  ބެހޭ  ކަމާ  އަދި  ސަރުކާރުން  ކަމެއްގައި  އޮންނަ   

އޮތް. މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި އޮތްކަމުގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެ މަސައްކަތެއް  

އެއްގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑަކަށް  ހަމަ  ތިބެން  ބިލު    ނުކުރެވި  މި  ހުށަހަޅަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުފެނޭ.  ވެސް 

ފުރިހަމަކޮށްފައި   ބިލު  މި  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  އެދެން  ފޮނުވާލުމަށްފަހުގައި  ދެން  ފޮނުވާލަން.  އަނބުރާ 

 އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުވަން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ބުރިއަށް ކުރަހައިގެން އިމާރާތްތައް ކުރަން    5ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހިތަށް މި ތަޞައްވަރުވަނީ  

  10ބުރިއަށް ހަދަން. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ފައުންޑޭޝަން މަތީގައި    10ފަށާފައި ކުއްލިއަކަށް މި ބޭނުންވަނީ  

މަ ވާނެ ގޮތް ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަމެއް  ދެން ކުރީ؟ ބުރިއަށް އެ އިމާރާތްކުރަންވީތޯ

މި. ބިލު މިތަނަށް ފޮނުވާފައި ތަޅުމުގައި މިކަމާ ދޭތެރޭ ބަޙުސްތަކެއް ކުރެވި އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން މި ވިދާޅުވަނީ  

ބަދަލުގެންނަން. އެހެންވީމާ،   ޖެހޭ  ވެސް އެބަ  މާއްދާއަކަށް  ހުރިހާ  މީގެ  ކޮންމެހެން  އަދި  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް 

އެހެންވީމަ،   ހެނެއް.  އޮތް  ބޭނުމެއް  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތެއް  ނެތް  މަޢުނަވީއެއް  ނެތް،  މާނައެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

ފަރާތަށް، ސަރުކާރަށް،   ފޮނުވި  މި  ތަޅުމަށް  އަނބުރާ  ހުށަހެޅުމަށް،  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

  5 އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. އެހެން މި ދަންނަވާލީ ކުރިން މި ބުނިހެން  ދައުލަތަށް

ފައުންޑޭޝަންގެ   އިމާރާތެއްގެ  ތިބެގެން    10ބުރީގެ  ހަމަހޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ހެދުމަކީ  ބުރި 

އަ ބިލު  މައިގަނޑު  މީގެ  ނުވާތީވެ  ކަމަކަށް  އަންނަ  ކުރަންވާވަރު  ދެން  އާދޭ  އެބަ  ބަދަލުތަކެއް  ސާސްތަކަށް 

އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ފެންނަ ގޮތުގައި އަދި ޢާއްމު އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  

މިފަ ޕާޓީއަކަށްވެފައި  ވަކާލާތުކުރާ  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  ބަދަލުތަކެއް  ހަރުދަނާ  ނިޒާމަށް  މަދަނީ  އަދުލުއިންސާފުގެ  ދަ 

ގެނެވިގެން   އިޞްލާޙުތަކެއް  ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު  ޓަކައި  އިސްލާޙުކުރުމަށް  ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ  ބިލަކީ  އިޖުރަޢާތުގެ 
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ނޫން ގޮތަކަށް މިފަދަ ބިލެއް ފާސްވެގެން ދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ނިހާދު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  

 އްކި ވާހަކައަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އަދި ޗެއަރ ޙަސަން ލަޠީފް ދެ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވެސް   އަނެއްކާ  ތަކުރާރުކޮށް  ފަރާތުން  ފޮނުވާފައިވާ  ބިލު  މި  މިހާރު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މީތި  ފެންނަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ނުފެންނާތީވެ  މަގެއް  އެއްވެސް  ނިންމޭނެ  މިކަން  ހުށަހަޅަމުންދާތީ  އިޞްލާޙުތައް 

ގެންނަން މިހާރުން މިހާރަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ!  އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައި މި އެއްކޮށް ނިންމާފައި  

 ނިހާދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ކުރިއަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަސްވެއްޖެ.  ވަރަށް  ބިލު  އިޖުރަޢާތުގެ  މަދަނީ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެންވީމާ،   ފާހަގަކުރާތީވެ.  ހުށަހަޅަން  އަދިވެސް  އިޞްލާޙުތައް  ބައެއް  ފަރާތުން  އޭ.ޖީގެ  އުޅެނީ  މި  ނުދެވިގެން 

އަޅުގަނ ގޮތަށް  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މިކަމުގައި  ކޮމިޓީގެ  ބިލެއް  ރަނގަޅު  ފޮނުވާލައި  އަނބުރާ  ތާއީދުކުރަން  ވެސް  ޑު 

ގެންދިއުމަކީ   ފެށޭވަރަށް  މަސައްކަތް  މި  ދައުރުގައި  މި  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބެން. 

އިސް ތަންކޮޅެއް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަވޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ބިލެއް  މި  މުހިންމު  ކަމެއްދީގެން 

 ކުރިއަށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކޮށްދިނުމަށް ވެސް އެ ފޮނުވާލާއިރުގައި ދަންނަވާލަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި   ޝުޢޫރެއް.  އެއް  ހަމަ  ފާޅުކުރެއްވީ  ތި  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޭފުޅުންގެ  އާދެ! 

މަސައްކަތް   މި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުއްވާފައިވާއިރުގައި  ދައުލަތުން  ބިލު  އިޖުރަޢާތުގެ  މަދަނީ  ކަންބޮޑުވުމަކީ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަރަށް ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރި ކަމަށް. އެއީ ކޮމްޕްލީޓް ބިލެއް ނުވެފައި އަދި އިރުއިރުކޮޅާ އިތުރު  

ހުށަހަ އުޅެނީ. ބަދަލުތަކާއެކު  މި  ނޭނގި  ހިސާބުން  ފަށަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެންދަވާތީވެ  ޅުއްވަމުން 

އެހެންވުމާއެކުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނީ މި ބިލު އަނބުރާ ހަމަ އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު ވީހާ ވެސް  
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އަޅުގަނޑުމެންނަ ބިލު ފުރިހަމަކުރައްވާ ދެން  ފުރުޞަތެއްގައިއެ  ޑްރާފްޓް  އަވަސް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މި  ށް 

މި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް އަނބުރާ ބިލު ފޮނުއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ކުރައްވާފައި ފޮނުއްވުމުން 

މެންބަރުން ހުރިހާ  ބައިވެރިވި  ކޮމިޓީގެ  ނިންމުނީ  ޢަމަލުކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ގެ  އެއްބަސްވެވުނީތީވެ 

ނިންމާލީ.   މިއަދު  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާހިސާބުން  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިއްތިފާޤުން. 

ހުރި   ދެން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ 

 މަސައްކަތްތަކާއެކު ދެން އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ބައްދަލުކުރާނަން.  މަސައްކަތާއެކުގައި، ކޮމިޓީގެ ނުނިމި ހުރި އެހެން

__________________ 

 




