
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   38  ކޮމިޓީގެ   އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު   

 

2021  ބަރުސެޕްޓެން 14  

 

 

 

( 6 ޮކޓަރި ކުރ ކޮމިޓީ) ހުގެ އައު އިމ ރ ތްލީރައްޔިތުންގެ މަޖި ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

25:12 :ޑިނު ގަށުފެ  

   

 ސް ލިޖި މަ  ގެތުންރައްޔިވަނަ  19



 2021  ސެޕްޓެންބަރު  14                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  38ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

1 

 

 ައްޙމަދު ސަލީމް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުމަށް    38`. ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  އެޖެންޑާއަކީ  މިއަދުގެ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  93/4އިއްޒަތްތެރި   ،

ދެ ރައްކާތެރިކޮށް  ކޮމިޓީގައި  ތިމާވެށި  ދިރާސާކުރުން.  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް  މެހެއްޓުމުގެ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ މިހާރު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  

ގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަދި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އޮންލައިންކޮށް މައްޗަން

އެދެން   އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ. 

 .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު އިދާރީމޭޒުން ވިދާޅުވެދެއްވަން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނަންބަރު   އިޞްލާޙު  4/ 93ގާނޫނު  ..ވަނަ  ގާނޫނަށް  ބެހޭ  ދެމެހެއްޓުމާ  ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

ގާނޫނުގެ   ބުނެވިދިޔަ  ބިލު.  އިތުރުކުރުން.    8ގެނައުމުގެ  މާއްދާއެއް  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ތިމާވެއްޓަށް    8-1އްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވުން.  ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ދިވެހިރާ

ބާވަތްތައް   ޕްލާސްޓިކްގެ  ޔޫސް  ސިންގަލް  ކަނޑައަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތެރެއިން  އެއްޗެހީގެ  ގެއްލުންދޭ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުމަކީ މަނާކަމެކޭ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  

ކަނޑައެޅުމުގެ   ބަހާލައިގެން  މަރުޙަލާތަކަކަށް  އެކި  ލިސްޓު  ބާވަތްތަކުގެ  ޕްލާސްޓިކުގެ  ޔޫސް  ސިންގަލް  ކަނޑައަޅާ 

ނަންބަރު   ލިބިގެންވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ތިމާވެށި  4/ 93އިޚްތިޔާރު  ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދެމެ މި  ރައްކާތެރިކޮށް  ފެށުމަށްފަހު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ދެވަނަ  ގާނޫނަށް  ބެހޭ  ހެއްޓުމާ 

ލިސްޓު   ފުރަތަމަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ކުރިން    2021ޖޫން    1ގާނޫނުގެ  ގެ 

މާއް މި  )ނ(  ޝާއިޢުކުރަންވާނޭ.  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ދަށުން  ކަނޑައަޅައި  ގެ  )ހ(  ދާގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި   ބާވަތްތައް  ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ  ބަޔާންކުރާ ސިންގަލް  ޝާއިޢުކުރާއިރު އެ ލިސްޓުގައި 

 ވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނޭ. ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު  

އެފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހާ ތަނަށް އުފައްދާ    -1ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ.  ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ނިސްބަތް. އަދި،   ތަކެތި  ތަކެތި    -2ބޭނުންނުކޮށް ހުރި މިންވަރާއި އެފަދަ  އެފަދަ 

ބަ އޭގެ  މަނާކުރުމުން  ނެރުން  ބާޒާރަށް  ނުވަތަ  އުފެއްދުން  ތަކެތި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެހެން  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ދަލުގައި 

 .  1ލިބެންހުރި މިންވަރަށްވާ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަޢާރުފުކުރަނީ   މި  މާއްދާއެއް  އެންމެ  ވިދާޅުވެދެއްވީ.  އެ  ދެންމެ  އިޞްލާޙު  ގެނެވޭ  ގާނޫނަށް  މި  މިހާރު  އާދެ! 

ރައް ތިމާވެށި  އެއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގާނޫނަށް.  ބެހޭ  ދެމެހެއްޓުމާ  އިތުރުކުރާ    8ކާތެރިކޮށް  ގޮތުގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބާޒާރަށް   އުފައްދައި  ބާވަތްތައް  ޕްލާސްޓިކްގެ  ޔޫސް  ސިންގަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބުނަނީ  މި  މާއްދާގައި  މާއްދާއެއް. 

މި  ތަފްސީލުތައް  އިތުރު  ދެން،  ސްޓޭޓްމަންޓަށް  އެ  މަނާކަމެކޭ.  ލިސްޓު    ނެރުމަކީ  މި  ގައި.  )ށ(  އަންނަނީ 

މި ގޮތުން ނެރޭ ފުރަތަމަ   ނެރެވިދާނޭ. ދެން  ބައިބަޔަށް  ދަށުން  ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއްގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ނެރުއްވާއިރުގައި   ލިސްޓު  އެގޮތަށް  ނެރުއްވަން.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކުރިން  ތާރީޚެއްގެ  މިވެނި  ލިސްޓުވާނޭ 

ކަންތައްތައް ދެން އިތުރަށް މީގެ އިތުރު އަކުރުތަކެއް ގޮތުގައި މި އަންނަނީ. މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ އޭގެ    ބައްލަވަންޖެހޭ

ހުރި، ސްޓޮކް   ބޭނުންނުކޮށް  ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ  އެފަދަ  ބުނަނީ  މި  މިންވަރާއި، މީގައި  ހުރި  ސްޓޮކް 

ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ބަލަންޖެހޭނޭ.  ވެސް  މިންވަރަށް  ތަކެތި  ހުރި  އެ  ދެން  ބަލަންޖެހޭނޭ.  ނިސްބަތަށް  ބޭނުންކުރާ  އި 

އެބަހުރިތޯ ލިބެން  އޯލްޓަނޭޓިވެއް  އޭގެ  މަނާކުރުމުން  ނެރުން  ބާޒާރަށް  ނުވަތަ  ޕްލާސްޓިކް  ؟ އުފެއްދުން  މިސާލަކަށް 

އްލަވަންޖެހޭނެ.  ކަޓްލަރީސް މަނާކުރާއިރު އެބަހުރިތޯ ނޮން ޕްލާސްޓިކް ކަޓްލަރީސް ބާޒާރުގައި ލިބެން. އެއަށް ވެސް ބަ

މިހާތަނަށް   ގޮތުން  ބެހޭ  އިޞްލާހާ  މި  ދެން  އިޞްލާޙަކީ.  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ސަރުކާރުން  މި  އަސްލު  މިއީ 

ދެއްވަފާނަންތޯ  އަޕްޑޭޓެއް  ފޮނުވާފަ. އޭގެ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެކިއެކި  ތަފާތު  އެދި  ކޮމެންޓަށް  ވާނީ  ؟ އަޅުގަނޑުމެން 

 ލިބުނު ގޮތާ.  ފޮނުވުނު ތަންތަނާއި ކޮމެންޓު  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެންވަޔަރަންމަންޓް،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮފީސް،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފޮނުވާލީ  ކޮމެންޓަށް  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

ދިވެހި   ކަސްޓަމްސް،  މޯލްޑިވްސް  ސަރވިސް،  ކަސްޓަމްސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ބެވަރޭޖަސް މޯލްޑިވްސް  ވިޔަފާރިވެރިންގެ  އެއީ ލައިފް، އައިލެންޑް  ބެވަރޭޖް  ޖަމްޢިއްޔާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް   ޤައުމީ 

 ތާޒާ، މޯލްޑިވްސް މާލޭ އެއިރޭޓަޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ، އެއީ ކޮކާ ކޯލާއިން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މިހާރު އެ ތަންތަނުން ދެން ކޮންތަނެއްތޯ

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް އިދާރީމޭޒުން

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމަންޓުންނާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިބިފައިވަނީ  ކޮމެންޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނާއި ކަސްޓަމް ސަރވިސްއިންނާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެވަރޭޖަސް ލައިފުންނާއި ކޯކުންނާ. 

އުމީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ތާޒާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، ޤަ 

 ކޮމެންޓެއް ނުލިބޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު އެހެރީ  ؟ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ކިހިނެއްތޯ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ

ކޮމެންޓުތައް މި އަރިމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިމެނިފަ. އެންމެ މާއްދާއެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުއްމީދުކުރަން  

ކިހިނެއްތޯ މަސައްކަތް  ؟ މި މަސައްކަތް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމަށް. ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމަކީ

ގެންދާނީ ދާ؟ ކުރިއަށް  ހަމަވެއްޖެ.  ގެމަނަފުށީ  ސުންގަޑި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިރާގެ 

އެބަޖެހޭ   ވެސް  ސުންގަޑި  އިތުރުކުރާ  އޭގެ  ކޮށްލަންޖެހޭ. ދެން  އިތުރު ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، ސުންގަޑި 

 ޕްރޮޕޯސްކޮށްދެއްވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ވަރަށް ކުރު އިޞްލާޙަކަށްވެފައި އަދި މި ވަގުތު މަސައްކަތް ހުރި ގޮތަށް  

 ސެޕްޓެންބަރ، އެއީ ސުންގަޑި ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް.   28ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ސުންގަޑިއެއް ގޮތުގައި ހުށަހަޅާލަން  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސެޕްޓެންބަރަށް މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް. ތާއީދު    28އާދެ! ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަކީ  

ގެ އެހެން ވިސްނުންފުޅެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ފާސްވީ ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެ. އެހެން މެންބަރެއް

މަޑަވެލި   އާދެ!  މަސައްކަތް.  ބިލުގެ  ގެންދާނީ،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ކިހިނެއްތޯ  ދެން  އެދެން.  ނޯޓުކޮށްލަދެއްވުން 

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ކަދެއްކެވުން:ވާހަ  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން

ކޮމެންޓަށް   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ހުށަހަޅަން  މުޤައްރިރު  އަޅުގަނޑު 

ފާހަގަކޮށްލަން   އަދި ޚާއްޞަކޮށް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އިނގޭތޯ. ބައްދަލުކޮށްފައި ދެން  ބައްދަލުކޮށްލަން  ތަންތަނާ  ފޮނުވާލި 

ގެ މިސާލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީސްފަދަ އޮފީހެއްގެ ބަސް މީގައި އޮތުން އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް ޕޮލިސީ ލެވެލް

ރައީސްގެ   ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މި މާއްދާގައި  ދެންނެވީ  މި  މިހެން  މުހިންމު. އެއީ  ވަރަށް  ގޮތުގައި  ދެކޭ 

ޑު ދެކޭގޮތުގައި ހިންގަންޖެހޭނެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ބަސް  އިޚްތިޔާރަކާ ގުޅޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނ

ދެތިން   ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ބިލެއްވީމަ  ކުރު  ވަރަށް  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ދެން  ހޯދެންވާނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަރަށް   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މާއްދާތަކަށް  އެ  ދެން  ނިންމާލެވިދާނެ.  މީތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  ބައްދަލުވުމަކުން 

 ތާއީދުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާލުން ކަމާ ބެހޭ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ބޭފުޅުންނާ އެކުގައި.  

 ތައް ފައްޓަވައިދެއްވާ.  އާދެ! )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ފައްޓަވާ. ކޮމެންޓު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ތެރޭގައި   ކޮމެންޓެއް. އުފެއްދުމުގެ މާނައިގެ  އޮތީ  ކަސްޓަމްސްއިން މި  މާއްދާގެ )ހ( އަށް  ފުރަތަމަ އެއްވަނަ  އެއީ 

ހިމެނޭނެތޯ ޕްރީފޯމް  މެޓީރިއަލް  ރޯ  މަނާނުކުރާނަ؟ ޕްލާސްޓިކުގެ  އެތެރެކުރުން  ތަކެތި  ތަކެތި  ޕްރީފޯމްފަދަ  މިފަދަ  މަ 
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އޮތުން   ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި  ވަކި  މެޓީރިއަލާމެދު ވެސް  ރޯ  ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެ. ވުމާއެކު 

 މުހިންމު ކަމަށް ފެނޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޑްރެސްކުރެވިދާ ކޮންސަރން  އެ  ތެރޭގައި  މާނަކުރުމުގެ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޔޫސްޑް  މިއީ  ސިންގަލް  ނެހެން. 

އޭގެ   ވެސް  މެޓީރިއަލް  ރޯ  ބޭނުންކުރާ  އުފައްދަން  ޕްރޮޑަކްޓް  ނޫންކަމާއި  ޕްރޮޑަކްޓެއް  ހަމައެކަނި  ޕްލާސްޓިކަކީ 

ކަނޑައެޅުމުގެ   ގޮތެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ވެސް  އެއަށް  މެޓީރިއަލް.  ރޯ  ޔަރ  ކަމަށް.  ހިމެނޭނެ  ތެރޭގައި 

 . އެހެންވީމާ، ޑެފިނީޝަނަށް އެ ކޮންސަރން ގެންނާނީ. ދެން އިން ކޮމެންޓް.އިޚްތިޔާރު ލިބިދޭ ކަމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެން.އޭ.ޑަބްލިއު.ސީ އެއީ ކޮކާކޯލާއިން. ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  

ރަތްކުލައިގައި މި އިނދަ ތަންކޮޅު އެ ތަނަށް އިތުރުކުރަން. ތެރެއިން، ކަނޑައެޅިފައިވާ  މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް، މި  

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ނިންމައިލާނީ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ކޮންޓިނިއުކުރާ  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން  

 ގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 
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