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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން ައޅުަގނޑު މި ފެށީ. މިަވުގތު ކޮމިޓީަގިއ ަވޑަިއެގން  ވަނަ ބައްދަލުވު  42ލަިއކުމް. ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ  އައްސަލާމްޢަ

ޢަބްދު މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމު  މެންބަރުންނަކީ  މަތިވެރި  هللا ތިއްބެވި  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަޙީްމ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، މާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ފަންނު  ދާއިރާެގ 

މި  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކުެގ  އެޖެންޑާެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  ައޅުަގނޑު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު 

އިޖުރަ ޖިނާޢީ  ެގނަުއމުެގ  ޢާހިމެނެނީ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ެގންދިއުތުެގ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދިރާސާެގ  ން.  ބިލުެގ 

ހިމެނެ މި  އެޕީދެވަނައަށް  ޓެކްސް  މަޤާނީ  ހުސްވެފަިއވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނެުގމަށްލް  މެންބަރަކު  ބޭފުޅަކު  މަށް   ،

ފޮނުއްެވވި  ޢައްޔަން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ  ކޮމިޓީނަންފުޅު    2ކުރެއްވުމަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތެްއ  ދިރާސާކޮށް  ން 

މަްއސަލަ.   ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ަމޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  މި ދެން  ނިންމެވުމަށް  ތެރޭަގއި  ވެސް    އެހެނިހެން 

ތުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު  ޢާ ަގއި މިވާ ޖިނާޢީ އިޖުރަ  1މައްސަލަ މި ހިމެނެނީ. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާެގ  

 ވަނައިަގއި މި  2އް ނެތް ކަމަށްވަނީނަމަ  ކުރިން ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ އިޢުތިރާޟެ  ވުމުެގބިލަށް އެޓެންޑު   ެގނައުުމެގ އެ

ކަންތައްތަ އެދެން.އޮތް  އެބަ  އަޅުަގނޑު  ވެލުމަށް  އެޓެންޑް  ފުރަތަމަ  އިޢުތިރާޟް  ކަށް  މެންބަރު  އެބަ އިްއޒަތްތެރި   

ށް ެގންދާނެ މުެގ ަމއްސަލަ ކުރިއަކުރަްއވާތޯ. ެއއީ މިމައްސަލަިއަގއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިުއނަލްެގ މެންބަރުން ހޮވު

ކަނޑައެޅުމާއި ސުންަގޑި  އެ  މަސަްއކަތް  ޮގތުެގ  އެ  ކުރިއަދެން  ނިންމަންޖެހޭ    ޮގތްތަކާއިމެދު  ެގންދާނެ  ށް 

ފުރަތަ ނިންމާލުމަށް  އެހެންވީމާނިންމުންތަކެއް  ޮގތުަގއި.  ކަމެއްެގ  ބައެްއ  މަ  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުެގ   ،

ތެ  ޕްރޮސެސްެގ  މި  ޕެނަލެކަންކަން  އިދާރީ  ެއްއކަމަކީ  ެއޮގތުން  ހިމެނޭ.  އިރޭަގއި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ.  އެބަ  ދާރީ އް 

އައިމިނަތު    -1ބޭފުޅެއްެގ ނަން އިދާރާިއން އަޅުަގނޑަށް ހިއްސާކޮށްފައި އެބަވޭ.    3ޕެނަލްަގއި މިަވުގތު ހިމެނުމަށް  

ބޭފުޅުން މިދެންނެވި ޕެނަލްަގިއ ހިމެނުމަށް އިއްޒަތްތެރި   3މި    ރަޝްފާ އަޙްމަދު.  -3  މަރިޔަމް ޙުދާ،  -2އަސްފާ،  

އަޅު އެބަޮއތްތޯ  ރުހުން  މެންބަރުން މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  އާދެ!  ބޭނުން.  ބަލާލަން  ަގނޑު 

މައްސަލަ ނިންމެވުމަށް.    އް އެކުލަވާލުަމށް. އަނެއް ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި މިބޭފުޅުން ހިމެނޭ ޕެނަލެ  3ނީ މި  އިއްތިފާޤުވަ

ސު ސުންަގނިންމެވުމަށް  ކަނޑަައޅަންޖެހޭ.  އެބަ  ޮގތުަގއި  ންަގޑި  މ17ިޑީެގ  އެއީ   17މަހުެގ    ،  ދުވަސް    ވަނަ 

އިންޓަރވިއު  ޕްރޮސެސް،  އިންޓަރވިއު  ދުވަސް  ހޯމަ  އެމިއަންނަ  އިންޓަރވިއު  އަށް  ދަންނަވާ  ެގ  ބޭފުޅުންނަށް 

ދުވަސް އެބަ ހުށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަށް   މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު މި

ސުންަގޑި ެއއީ  އަޅުަގނޑު  ދެ  ވަނީނަމަ  ކަނޑައަޅަން.  ޚިޔާލު، ކަމަށް  އާންމުންެގ  ކޮިމޓީން  އެއާއިެއކުަގއި  ހަމަ  ން 

އާން ކޮމެންޓަކަށްމިކަމުަގއި  އެހެންވީމާ  މުންެގ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ.  އެއެބަ  ހުށަހެޅުން  ،  އަޅުަގނޑުމެން   ،ކޮމެންޓަށް 

ންެގ ކޮމެންޓަށް ހުށަހަޅާ ސުންަގޑީެގ  މުޮއަގސްޓާ ހަމައަށް މިދެންނެވި އާން  16ޢުލާންކުރުން ކުރިއަށް ެގންދިއުން.  އި

އެއީ ސުންަގޑި ކަމަށް އަޅުަގނޑު    ބޭފުޅުންެގ އިޢުތިރާޟެްއ ނެތް ކަމަށްވަނީނަމަ  ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ތި



  

ބޭފުޅުންނާ    2ންެގ ކޮމެންޓަށް މި  މުވަނަ ދުވަހަކީ އާން  16، މިމަހުެގ  16،   ނެތް. އެހެންވީމާބަލާނީ. އިޢުތިރާޟެއް

އާންމެދުަގ ދެންއި  ސުންަގޑި.  މުއްދަތުެގ  ހުޅުވާލާ  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުެގ  ބެލުމަށް  އޮތްތޯ  ކޮމެންޓެއް  ހަމަ  މުންެގ   

އިންޓަރިވއު މުއްދަތަކީ އެާއއިެއކުަގއި  ކުރުމުެގ  ދުވަހަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    17  ،  ކަމަށް  ދުވަސް  ވަނަ 

މި ޓްރައިބިއުނަލަށްއޮތީ  އެއްބަސްެވވިފައި  އެޕީލް  ޓެކްސް  މަޤާ.  ހުސްވެފައިވާ  ނަންފުޅު    2މަށް    ބޭފުޅުންެގ 

ން ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސާނީ. ނޑުމެން އިންޓަރވިުއކޮށް ކޮމިޓީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައިވަނީ. ޭއެގ ތެރެއިން އަޅުަގ

  އް ބޭފުޅަކީ އޭެގ ތެރެއިން އެއްބޭފުޅަކީ ައލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނަްއވަރު ޢަލީ / ވެސްޓްބީޗް، އއ.މަތިވެރި. އަނެ 

ެއހެންވީމާަަ   ަގނޑުމެން ނިންމި ނިންމުންތަކާ ، ދެންމެ އަޅުއަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް / ގ.ނޫމަރާވިލާ. 

މައްސަލަ މިދެންނެވި މުއްދަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނިންމުމަށް މިހާހިސާބުން މި ކޮމިޓީެގ   އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން މި

ބަޔެއެ   ދެވަނަ  ނިމުނީ.  އެ  އިޖުރަބައި  ޖިނާޢީ  މަސަްއކަތް  އޮތް  އެޖެންޑާަގއި  ނިންމުމަށް  ޮގތުަގއި  ތުެގ ޢާްއެގ 

ެގ އިޞްލާޙު  ެގންދިއުާގނޫނަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނައުުމެގ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ން. 

އޮޑިޕާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަޓްމެންޓް  ޖުޑީޝަލް  މިފް  ފޮނުއްވާފަިއވާ  ހުށަކޮމިޓީއަށް   ށް  މައްސަލައަކާ    ހެޅިފައިވާ 

ސާފު މަޢުލޫމާތެއް  އެދުނިންުގޅިެގން  ޑިޕާުގ  މައްސަލައާ  އެ  .ކުރުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ސިޓީެއއް  އޮޅޭ  ފް  ޓްމެންޓް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު ފޮނުޖުޑީޝަލް  ޖަވާބު  ކްރިމިނަލް    .އްވާފަން  ފިޔަވައި  މަޢުލޫމާތާއި ބަޔާންކުރުން  ދިން  ކޯޓުން 

ނުތަޢާރަޟު ކަމެްއ  ބަވާ  ކޯޓުން  މި  ތަފާތުކޮށް  ވަުގތު  ބަލަިއަގތް  ފޯމް  މިޮގތަށް  ކައުންޓަރުެގ  ފެނެއެެވ.  ޔާންކުރަނީ 

ފް ޖުޑީޝަލް ޓްމެންޓް އޮން ޑިޕާދެންމެ އަޅުަގނޑުމެ  ން...ހަވާލުވި ަގޑި ކްރިމިނަލް ކޯޓު  މުވަްއޒަފުން ލިޔެކިއުންތަކާ

ކޮމިޓީ މި  ދެއްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ސިޓީއަކަށް  ފޮނުއްވި  އެ ން  އަޅުަގނޑުމެން  ިމވަުގތު  މައްސަލަ  ޖަވާބުެގ    ވި 

އެޖެންޑާެގ   ައޅުަގނޑުމެން  މަޑުޖައްސާފައި  އިޖުރަ  1މައްސަލަ  ޖިނާޢީ  މިވާ  ިގނަ  ޢާަގިއ  ޖެހިލުމަށް  ާގނޫނަށް  ތުެގ 

ލަދެްއވުން  ށްެގންދާނީ. ބިލު ދައްކަވާތީ ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ

މިއަދު  ވަނަ މާއްދާއިން އަޅުަގނޑުމެން    44ތުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލުެގ  ޢާ ޖިނާޢީ އިޖުރަ  އެދެން. އާދެ!

މި  އިބްރާހީމް    ފަށަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ކުރީަގއި  ފެށުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހެނީ. 

ވަނަ    42ވަނަ މާއްދާަގއި އޮތީ ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ    44ިއވެރިެވވަޑަިއެގންފި. އާދެ!  ޒު ވެސް ކޮމިޓީަގއި ބައމުޢި

އެ ެއއީ  ޢިބާރާތް  ފެށޭ  ހަމަޖައްސައި  މާއްދާެގ  ކަމުަގއި  )ހ(  )ރ(   އެ   މާއްދާެގ  ފެށިެގން  އިން  )ހ(  ެގ  މާއްދާެގ 

ނަ ވަ  4  ވަނަ ނަންބަރާއި  3ބަރާއި  ވަނަ ނަން  2ވަނަ ނަންބަރާއި    1މާއްދާެގ )ހ(ެގ    ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކަކީ އެ

ެގ    42ކުރުން.  ައކުރު އިތުރު   2ނަނިވި ފަދައިން  ެގ ފަހަތަށް އަންނަންބަރު ކަމުަގއި ހަމަޖައްސައި ެއ މައްދާެގ )ހ(

ދަށުން ހަދާ  ތްތައް މި ާގނޫނުެގ  ޢާއިޖުރަ  ރުުމަގއި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެކުމާއްދާެގ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރު  )ށ(. މި

ބަޔާންަގާވއި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކުކުރަންވާނެެއވެ.  ދުަގއި  ޮގތަކަށް  ާގނޫނެއްަގިއ އެހެން    މި   ،)ނ( އެހެން 

ޮގތުން މީހުމާއްދާެގ )ށ(  ަގާވއިދުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ  ކުރުުމަގއި ފުލުހުން ން ހައްޔަރުެގ ދަށުން ހަދާ 



  

އިޖުރަޢަ ޮގތުެގ  ބަޔާންކުޢާމަލުކުރަންވީ  މީހުންނާއި،   -1ރަންވާނެެއވެ.  ތްތައް  މާބަނޑު  ކުޑަކުދިންނާިއ، 

ހުންނަ މީހުންނާއި އެ ހައްޔަރުނޫން ވެސް ޚާއްޞަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މީހުން  ބޭނުންވާ  ކުރުމުަގއި   ރައްކާތެރިކަން 

ވާފަިއވާ ބެހެއްޓޭނެ  މަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތާއި، ބިޑި އަޅު ބިޑި ައޅުަވއި ނެްއޓުމުަގިއ ޢަ  -2ތުތައް.  ޢާމަލުކުރަންވީ އިޖުރަޢަ

ރެވޭ މީހާ ހައްޔަރަށް ދެކޮޅުހަދާ ހާލަތުަގއި ކުހައްޔަރު  -3އެންމެ ިގނަ ވަުގތު.  ޮގތާިއ، ބިޑި އަޅުވާފައި ބެހެްއޓޭނެ  

ޮގތް.  ބާރުެގ ބޭނުން ައކުރުތައް އެޮގތަށް އޮތުން  އެ  ، ދެންެމ މިދެންނެވި މާއްދާއަށް  އެހެންވީމާކުރެވޭނެ މިންަވރާއި 

  -45ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތް.    45އޮތީ    ފެނުނީ. ދެން މި  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއެންމެ ރަނަގޅު  

  -ެގ )ށ(44ނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ ނަންބަރު އަން  5ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  44 ާގނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ

ލިއޭނާ  -5 ޙައްޤު  ހޯދުމުެގ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްެގ  ާގނޫނީ  ވަކީލެްއެގ  އަށް  ާގނޫނީ  ޭއނާއަށް  ބިެގންވާކަން. 

ލިބިެގންާވކަންއެހީތެރި ޙައްޤު  ހޯދުމުެގ  މި  ކަން  ވަކީލެއްެގ    އަދި  ާގނޫނީ  ބަދަލަކީ  ކުޑަ  އެހީތެރިކަން  އައި 

މިލިބިެގންވާ ބަދަލު  މި  ލިބެގންވާކަން.  ޙައްޤު  ހޯދުމުެގ  ެއހީތެރިކަން  ބަދަލުަގއި  މިވަނީ.    ކަުމެގ  އިޞްލާޙުަގއި 

ދެވީމާއެހެން މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލާއިމެދުަގއި  މި  ކިހިނަކުންތޯ،   ؟ކެވަޑައިަގންނަވާނީ 

  -46،  ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  46އޮތީ    ދެން މި  .40އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މި ރަނަގޅު ކަމަށް.  

އަރިމަތީ ކުރުމަށް ދެން ހުށަހެޅިފައި އޮތީ.  އިޞްލާޙު)ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް    ވަނަ މާއްދާެގ  45ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ތަ ކޯޓު  ކޯޓު އަުމރެއްެގ ދަށުން ނުވަ  -ެގ )ހ(45އޮންނަނީ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ.    އެްއަގއި މިސުރުޚީ

ނުލައި މަރުކަޒަކަށް  އަމުރަކާ  ފުލުހުންެގ  ލަސްނުކޮށް  ކަމުަގިއވާނަމަ  ހައްޔަރުކޮށްފި  މީހަކު  އޭނާ ނަމަވެސް   

ކަސްޓޯޑިައލް   ލަސްނުކޮށް  ނިންމައިފިނަމަ  ކޯޓުން  ބަހަްއޓަން  ބަންދުަގއި  އިތުރަށް  އޭނާ  އަދި  ެގންދަންވާނެެއވެ. 

ެގންދަންވާނެެއވެ.   އޭނާ  ދުވަހެްއެގ  ފެސިލިޓީއަކަށް  ކުރީ  މާްއދާތަކަކީ  މިދިޔަ  ދަންނަވަމުން  ައޅުަގނޑުމެން  ދެންމެ 

އެ އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މިއަދު  ބައްދަލުވުމުަގއި  މާއްދާތަކެއް.  ކުރެވިފައިވާ  ވެސް  ޢިބާރާތް  އާދެވި  އްބަސްވުމަށް 

  47އިން ފެށިެގން އިނޭގތޯ. އެއީ ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    52އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު މަސަްއކަތް މި ފަށަން މިޖެހެނީ  

މާއްދާެގ އިޞްލާޙުކުރުން.    ވަނަ  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ނ(47)ނ(  ާގނޫނެއްަގއި    -ެގ  ޮގތަކަށް  އެހެން  އެހެން 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތުަގއި ފިޔަަވއި ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު މާއްދާެގ )ޅ(   އަދި މި  ،ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު 

ން ންޖެހޭ މީހަކަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކުކުށުެގ ތުހުމަތުަގއިާވ މީހަކަށް ލިބިދެނީ ާގނޫނުެގ ކުރިމަތީަގިއ އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާ

މައްޗަ ހާލަތެއްގައިއޭނާެގ  ހުށަހެޅިދާނެ  ހެކި  ސާބިތުކުރުމަށް  ކުށެއް  ނަފްސާ  ށް  އަމިއްލަ  އޭނާެގ  ދެކޮޅަށް   ނުވަތަ 

އެ ހާލަތުަގިއ  ދޭންޖެހޭ  ހާލަތު  ބަޔާނެއް  އެނޫން  ެއކަންޏެވެ.  ބޭނުމެއް ނިސްބަތަށް  ޙައްޤު  ހުރުމުެގ  ހަނު    ަގއި 

މިނުކުރެވޭނެެއވެ.   ލިބިފައި  އާދެ!  ކޮ  މާއްދާއަށް  ބައެއް  އޮފީހުންހުރި  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ    ، މެންޓްސްތައް 

ަގިއ  ކޮމެންޓު  އެ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(.  47ބަ ހިމެނޭ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ކޮމެންޓެއްެގ އެ

ތް އުނިކުރުމަށް ބާރާއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހާލަތް އެ ޢިމާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުަގިއވާ )ޅ(ގަ   މި ހިމެނެނީ މި



  

ޕީ.ޖީ ިއނޭގތޯ.  ފެންނަ ކަމަށް. އެއީ  ފޮނުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަކީ  މާްއދާެގ )ހ(  47ދެން  ން    ،)ރ(  ،)ނ(  ،ވަނަ 

މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުަގއިާވ    ޖީ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ކޮމެންޓުަގއި މި ހިމެނެނީ މި.)ޅ( އަށް ެވސް ޕީ

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުަގއި ފިޔަަވއި މި ހާލަތުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ދާެގ )ޅ(މާއް  ަގއި މި، )ނ( އަދި )ރ()ހ(

ނުފެނެެއވެ ކަުމަގއި  ކަމެއް  ހަމަޖެހޭ  ބަޔާންކުރައްވާއިނޭގތޯ   އޮތުމަކީ  އެބަ  ވެސް  ސަބަބު  ދެން  ސަބަބަކީ  .  ފައިޭވ. 

ޢި )ހ(ވެސް  މާއްދާެގ  އެ  )ރ( ބާރާތް  އަދި  )ނ(  ނަ،  ނުކުންނަ  ހިމެނުމުން  އެަގއި  )ޅ(   ތީޖާއަކީ    ަގއި މާއްދާެގ 

މާއްދާެގ    އެ  ،ކުރެވޭ މީހާ ހަނު ހުރުމުެގ ޙައްޤު އެްއކޮށް މަރުޙޫމްވުން. ެއހެންނަމަވެސްބަޔާންކުރާ ހާލަތުަގއި ތުހުމަތު

މީހަކު ހަނުހުރި   ކުރުމުން އެެގން ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ބޭނުންުގޅި    ބާވަތްތަކުެގ ކުށްތަކާަގއި ބަޔާންކުރަނީ ބަެއއް)ޅ(

ކުރެވިދާނެއެެވ. ނީނަމަ ހަނުހުރުމަށް އިޙުތިޔާރުކުރެވޭ މީހާ ބޭނުން ކަމުަގިއވަކުރެވިފައި ވީނަަމެވސް ތުހުމަތުޙައްޤު ހަނި

ަވޒަން  މިއަދި   ހެކި  މާއްމައްސަލައިަގއި  ރިޢާޔަތް ކުރުމުަގއި  )ޅ(އަށް  މީހާ ދާެގ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ެވސް  ކުރެވޭނީ 

، )ނ( ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  47އެހެންކަމުން ާގނޫނުެގ  ރުކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުަގއި ެއކަންޏެވެ.  ހަނުހުރުމަށް އިޙުތިޔާ

)ރ( މިއަދި  )ޅ(  ަގއި  އޮތުން  މާއްދާެގ  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  މިފަދައިން  ފިޔަވައި  ހާލަތުަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި 

މި ފެނޭ.  ފަދައިން   އުނިކުރުމަށް  ބަޔާންކުރާ  )ޅ(  ހަނުމާއްދާެގ  އެމީހަކާ  ޙައްޤު  ކުރާ    ހުރުމުެގ  ބޭނުން  ދެކޮޅަށް 

ކުރުމުެގ ކުރިން އެކަން އެމީހަކަށް އަންަގންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ފަދައިން  މަ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ސުވާލުކަމުަގިއވާނަ

އެޑްވަރފަރެއިންއެޑްވާންސް   ނެރޭ،  ދިމުއިންފަރެންސެ  ސްންސެްއ  ދުނިޔޭެގ  ހާލަތުަގއި  ނެރޭ  ްގރާތީ  އް 

ކުެގ ކުށްތަކާއި ަގއި ލިޔެފަިއވާ ބާވަތްތަ މާއްދާެގ )ޅ(   މަލުކުރާ ޮގތަކީ ެއއީެއވެ. އެޮގތުން މިތަމަޢުތަކުަގއި ވެސް ޢަމުޖު

 )ށ( އާިއ  ވަނަ މާއްދާެގ  44ދެވޭ ާގނޫނީ އިންޒާރުަގއި ެއބައި ހިމެނުމަށް ާގނޫނުެގ    ، ކުރެވޭ ހިނދުުގޅިެގން ސުވާލު 

އިންޒާރުެގ ޢިބާރާތް ޮއންނަންވީ ޮގތް ަގވާއިދުެގ  އެ  ށް ހުށަހަޅަމެވެ. ައދި  ކުރުމަވަނަ މާއްދާެގ )ށ(އަށް އިތުރު  50

ބަޔާންކުރަންވާނެއެެވ.   )ޅ(  47ާގނޫނުެގ  ސާފުކޮށް  މާްއދާެގ  ފަދައިން ވަނަ  އިޞްލާޙުަގއިވާ  ހުށަހަޅާފަިއާވ   އަށް 

ބޭނުން ދެކޮޅަށް  މީހާއާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ނަންބަރުހަނުހުރުން  ާގނޫނު  ފުރުޞަތު  ޓެރަރިޒަމް  32/ 2015  ކުރުމުެގ   ،

ތިޔަ ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ   ،އެހެންނަމަވެސްަވނަ މާއްދާަގއި އޮތެވެ.    21ކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ  މަނާ

ނަ އިޞްލާޙު  ވަ  2ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް    ،2015/32ާގނޫނު ނަންބަރު    ، 2019/15ާގނޫނު ނަންބަރު  

ލީހުން މާއްދާ ނުބޭއްވުމަށް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަޖި  ދާވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ. އެފަދަިއން އެމާއް  ން އެެގނައުުމެގ ާގނޫނު

އެހެން ާގނޫނެްއެގ އެހެން "   ަގއިެގ )ހ(  47ވެ.  މެ ސަބަބުތަކެއް ޮއެވެގން ކަމުަގިއ ދެކެނިންމާފައިވަނީ ވަކި ޚާްއޞަ

ހުރުމުެގ ޙައްޤު  ލާދެނީ އެހެން ާގނޫނެއްަގއި ހަނުވާމި ޢިބާރާތް ހަ  " އިނޭގތޯޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު

ކުޑަކުދިންނަށް   ކުޑަކުދިންެގ،  މިސާލަކަށް  ނިުގޅަިއަގނެވިދާނޭ.  ޙައްޤު  ދީފިްއޔާ  ޖާަގ  ޖިންސީ ނިުގޅަިއަގތުމަށް 

ހަނދާންވަނީ.   އަޅުަގނޑު  ޢަމަލުފުރައްސާރަހެން  ޢަމަލު،  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންެގ  ކޮންމެވެސް  މީހުންނާއިއެ  މެދު  ކުރާ 

ޢަމަލު ޮގތަކަށް  ހަނދާޚާއްޞަ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަެއއްހެން  ާގނޫނެްއެގ  އެހެންވީމާކުރާ  ހަވާލާދެނީ.  މި  މި ންވަނީ   ،  



  

ބައްދަލުކުރާނެ   ސަލައާ ުގޅިެގންމައް  ބާއްވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި  މާއްދާަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ހައިލައިޓްކޮށްފައި މި

ޕްރޮސެ އެކިއެކި،  ނައިބާޓަކިއުދައުލަތުެގ  ބަންޑާރަ  ޖެނަރަލާއި  ެއ    ރ  ފަރާތްތައް.  ުގޅޭ  ކަމާއި  އަދިެވސް  ނޫނިއްޔާ 

ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ   ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން މި ސުވާލު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި މި ހައިލައިޓްކޮށްފައި ބާްއވާ 

ާގ އެްއވެސް  ހުރީ  މި  ވިސްނުން  ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  ިވސްނުން،  ބޭފުޅުންެގ  ޙައްޤު  ނޫނަކުިގނަ  ހަނުހުރުމުެގ  ން 

ބޮޑު  ނިުގޅަެއއް   ވަރަށް  ފަންޑަމެންޓަލް  ައސްލު  މިީއ  އެހެންވީމާ،  ނުލިޔެވެނެއޭ.  ެއޮގތަކަށް  ނުަގނެވޭނެއޭ. 

މައްސަލަެއއް ައޅުަގނޑުމެންެގ އުފައްދާފަިއ މި ވަނީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، ިމ މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން 

ާގނޫނެްއގަ  އޮތް އެހެން  ހުރަސްއަޅާފަިއ  މިޮގތަށް  ވަނީ  އި  ިވސްނުމަށް ކަަމށް  ާގނޫނާމެދު  ެއ  މާއްދާ،  ެއ  ނަމަ 

ބައްދަލުކުރާ ދުވަހު ސުވާލު އުފެއްދުމަށް މި   އިންނާއަޅުަގނޑުމެން އެހެން ދައުލަތުެގ ކަމާ ބެހޭ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް

ެގ 47ބޭއްވުަމށް އިދާރީ ބޭފުޅުން.     ފާހަަގކޮށްފައިމާއްދާ މިޮގތަށް ބާްއވާލުމަށް. އާދެ! ކޮމެންޓުަގއި އަޅުަގނޑު މިކަން

އެހެންނަ ދެން  ފެނުނީ.  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ައޅުަގނޑުމެން  އުނިކުރުމަށް  )ޅ(  47މަވެސް،  )ނ(  ެއޑްވަސް  ެގ 

ނު ުގޅޭ ޮގތުން ާގނޫ  ޤައުމީ ސަލާމަތާެގ )ޅ(  47މާއްދާ އެޮގތަށް ބޭްއުވމަށް.     ނެުގމުެގ ވާހަކަ އޮތް އިންފަރެންސެއް

ޤާނޫނުލްޢުދިވެހިރާ   ،2014/9ނަންބަރު   ކަނޑައަޅާފައިާވ  އްޖޭެގ  ާގނޫނެއްަގއި  އެހެން  ބެހޭ  ކަމާ  ނުވަތަ  ޤޫބާތުަގއި 

ވަނަ   110އާއި    ވަނަ މާއްދާ  10ޤޫބާތުެގ  ެގ ޤާނޫނުލްޢުދިވެހިރާއްޖޭ   ،9/ 2014ޖިނާޢީ ކުށްތަކާއި ާގނޫނު ނަންބަރު  

 ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުެގ  މާއްދާަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކުށްތަކުެގ  ވަނަ  111އާއި    ވަނަ މާއްދާ   610އާއި    މާއްދާ

މީހަކާ ހިނދު  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އެ    ،ސުވާލުކުރެވޭ  އޭނާ  ޒާތުަގއި  އޭެގ  އެއީ  ހަނުހުރުން  ކަމުަގއި  އޭނާ  ކުރީ  ކުށެއް 

ހުޤަބޫލު ހެކި  ހޯދިފައިާވ  ަމއްސަލަިއަގިއ  އެ  ނަަމވެސް،  ނުވި  ކަުމަގިއ  ސަބަބެއް  އެކުރެވޭނެ  ޢަމަލާިއ    ރީ  ކުށުެގ 

ވާނަމަ، ޖަވާބުދާރީވުމަށް އޭނާއަށް ލިބިދޭ ފުރުޞަތުަގއި   ކަމުަގއިުގޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލުމަށް ބުރަވެޭވޮގތަކަށް    އޭނާއާ

އޭނާ ހަނު   ،ނަމަނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކާ ނުލައި އޭނާ ހަނުހުރެއްޖެއެކަން ެއޮގތަށް، އެހެން ޮގތަކަށް ސާބިތުކޮށްދި

ުގޅުން ހުރި ކަމަކަށް ބެލުމަށް ބުރަވެޭވ ސަބަބެއް ކަުމަގިއ ފަނޑިޔާރަށް    ާއއި ެއ ކުށުެގ ޢަމަލާ  ރުމަކީ އޭނާހުންނަ ހު

ެއއްބަ ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭއްވުމަށް  މިޮގތަށް  ާމއްދާ  މި  )ރ(47ސްެވިވއްޖެ.  ބެލިދާނެއެވެ.  މާއްދާ    ެގ  އެ 

ވަނަ    48ބުނެެވދިޔަ ާގނޫނުެގ    -55ފެނުނީ. އެޮގތަށް ނިމުނީ.    ށްއުނިކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަ

ހެން އޮތް ނަމަވެސް ކުށެއްެގ  މި މާއްދާެގ )ށ( އެ  -ެގ )ނ(48ނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  މާއްދާެގ )ނ( އަންނަ

ތަ ހަށިަގނޑުން  މަތުަގއި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހެއްެގ އަތު ލިޔުމުެގ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިނިގލީެގ ނިޝާނެއް ނުވަތުހު

ބޭރުން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިަގނޑުެގ އެތެރެއިން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް ހޯދުން އެއީ އެ ކުށާއި ުގޅިެގން ހެްއކެްއެގ  

ހުއްދަކޮށްފަިއވާ   ާގނޫނުަގއި  ހާލަތުަގިއ  ނުވާ  ކަމަށް  ޮގތް  ހަމައެކަނި  އޮތް  ހުށަހެޅެން  ޝަރީޢަތަށް  ޮގތުަގއި 

އެ   ހޯޮގތުެގމަތީން  މި  ނާއާއޭ  ދައިއެްއޗެއް  ހުރަހެއްނާޅައެެވ.  ާގނޫނު  މި  ބޭނުންކުރުމަށް  ވަނަ    48ހާރު  ދެކޮޅަށް 

ނީ. އަށް އަޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީން ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހުަގއި ެގނައުމަށް ފެނުނު އިޞްލާޙު މި ދަންނަވާލަމާއްދާެގ )ނ( 



  

ިއ ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހެްއެގ އަތު ލިޔުމުެގ  މަތުަގހެން އޮތް ނަމަެވސް ކުށެްއެގ ތުހުމި ާމއްދާެގ )ށ( އެ  -ެގ )ނ(48

ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިަގނޑުެގ ބޭރުން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިަގނޑުެގ ތެރެއިން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް ނެުގމަށް 

އި ހުއްންކާރުކޮށްފިއޭނާ  ާގނޫނުަގއި  މި  އަނަމަ  ކޯޓު  ޮގތުެގމަތީން  ހޯދަމުދަކޮށްފައިވާ  ެއއްޗެހި  އެ  ދަށުން  ިއ  ރެްއެގ 

މިޮގތަށް  އޭނާއާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ާގނޫނު  މި  ބޭނުންކުރުމަކަށް  ޮގތުަގއި  ހެއްކެއްެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ދެކޮޅަށް 

ވަނަ    4ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  50 ާގނޫނުެގ  ބުނެވެދިޔަ  -56  މި އޮތީ މިހާރު ޑްރާފްކުރެވިފަ.މިޮގތަށް    އެއްބަސްެވވި

ފަދައިން އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ނަންބަނަންބަރުެގ  އިތުރުކުރަން.    ެގ    50ރެއް  ބެލުމުެގ    -5)ށ(  ފުލުހުންެގ  އޭނާ 

ާގނޫނެ ކޮން  ެގނެވުނީ  ކުށަކާދަށަށް  ކޮން  ބަޔާންކުރާ  )ށ(    50ުގޅިެގންކަން.    އްަގއި  މާއްދާެގ  އެ   5ވަނަ 

ކޮށްލަނީ. ސަބަބަކީ  އިތުރުކުރުމަށް މިހާރު ބިލުަގއި އޮތް ޮގތް އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާ ފަހުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް ޕާކް

ސްކުރެެވމުން ދިޔައިރުަގއި ފާހަގކުރެުވނު ކަމަކީ ހައްޔަރަށް ނުވާ  ބަޙު  މި މާއްދާަގއި ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް

ވަނީ.  މެންބަރުންނަށް ފާހަަގކުރެވިފައި ޮގތަށް މީހުން ބަންދުަގއި ބަހައްޓާ މައްސަލަ ެއއީ ބޮޑު މަްއސަލައެއް ޮގތުަގއި  

ވަނަ    50ބުނެެވދިޔަ ާގނޫނުެގ    -57އަށް ައޅުަގނޑުމެން ފަހުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ޕާކްކުރީ.  އެހެންވީމާ، އެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ   50ހަމަ    ވެސް މިއީެގ )ކ(  50ނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  މާއްދާެގ )ކ( އަންނަ

  ފަހުން ނިންމުމަށް. ، ންމުންމަށް، އެއާމެދު ޮގތެއް ނިމާއްދާތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވި ޮގތަށް އެ ޕާކްކުރު

މި މާއްދާެގ    -ެގ )ކ(  51ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާހުކުރުން.    51ބުނެވެދިޔަ ާގނޫނުެގ    -58

ވާލުކުރެވޭ  މަްއސަލައެްއަގއި ސު   ލަތުެގ ފަރާތުން ދިފާޢީ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކޮށްދޭ ހާލަތުަގއި ފިޔަަވއިެގ ދަށުން ދައު()ބ

ޮގތުަގއި ޢަްއޔަނުފަރާތެއް ާގނޫނީ ވަކީލެއްެގ  ފަރާތެއް ހަމަ އެ މައްސަލަިއަގއި ސުވާލުކުރެވޭ އެހެން ެގ  ކުރެވިފަިއވާ 

ވަކީ ޢަލެ ފަރާތެއްެގ  ޮގތުަގއި  ނުކުރެވޭނެެއވެއްެގ  ސުވާލު އްޔަނެއް  މަްއސަލައެްއަގިއ  އެފަދައިން  ހަމަ  ކުރެޭވ  . 

އޭނާެގ ވަކީލުކަމުން ތަނާޒިލުެވ ހަމަ އެ މައްސަލަިއަގިއ   ްއޔަނުވުމަށްފަހުޢަނުކުރުން،  އްޔަ ޢަ އެއްފަރާތުެގ ަވކީލަކަށް  

ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އްޔަނެއްނުވެވޭނެއެެވ. ހިއުމަ ޢަްއެގ ވަކީލެްއެގ ޮގތުަގިއ ވެސް  ސުވާލުކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެ

ހުށަހަޅާފައިވާ   މާއްދާއަށް  ތުހުމި  ކުށެއްެގ  އިނޭގތޯ.  ފަރާތެްއެގ  މަކޮމެންޓެއް  މައްސަލައެްއަގިއ ސުވާލުކުރެވޭ  ތުަގއި 

ޮގތުަގއި   އްެގ  ކުރެވިފަިއވާ ފަރާތެއް ހަމަ އެ މައްސަލަިއަގއި ސުވާލުކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެޢައްޔަނުާގނޫނީ ވަކީލެްއެގ 

ޢަ ނުކުރެވޭނެއެެވ،  ޢައްޔަނު  ޮގތުަގިއ  މައްސަލަވަކީލެއްެގ  ފަދައިން  އެ  ހަމަ  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ެއއްަގިއ  ްއޔަނެްއ 

ޢަސުވާލު ަވކީލަކަށް  ެއއްފަރާތުެގ  ވަކީލުކަމުން  ކުރެވޭ  އޭނާެގ  މައްސަލައިަގއި   ތަނާޒިލުވެ އްޔަނުވުމަށްފަހު  އެ  ހަމަ 

ވަ ފަރާތެްއެގ  އެހެން  ޢަސުވާލުކުރެވޭ  ެވސް  ޮގތުަގިއ  ރައިޓްސް ކީލެއްެގ  ހިއުމަން  އެއީ  ނުކުރެވޭނެެއވެ.  އްޔަނެއް 

ދެން އޭެގ އަނެއް ބައިަގިއ މި އޮންނަނީ ާގނޫނީ ވަކީލެްއެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ    ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ކޮމެންޓެއް.

ކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤަކަށް ވީހިނދު، މާލީ ކުށުެގ ތުހުމަތު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީން

ފޯރުކޮށްދިނުމު ޙައްޤު  މި  ދައުލަތުެގ  ފަރާތަކުން  ނެތް  މަޤުޞަދަކަށްވާންާވނީ  ތަނަވަސްކަން  މަޤުޞަދަށް،  ެގ 



  

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުށުން ދިފާޢުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ވެފަިއ    51ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ެގ  ނީ ވަކީލެއްކުރާ ހާލަތެްއަގއި މަްއސަލައެްއަގއި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތެއްެގ ާގނޫއުލަތުން ާގނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުދަ

ފަރާތެއްެގ ވަކީލެްއެގ ޮގތުަގއި  ކުރެވިފަިއވާ ފަރާތެއް ހަމަ އެ މައްސަލަިއަގއި ސުވާލުކުރެވޭ އެހެން  ޮގތުަގއި ޢަްއޔަނު

ހަމަހަމަޢައްޔަނު ލިބޭ  ާގނޫނުން  އޮތުމަކީ  ގައިދުވެފައި  އިޚުތިޔާރު  މި  ހާލަތުަގއި  ނޫން  ެއ  ހިނދު،  ކަމާމެދު  ކުރެވޭ 

ކަަމކަށް އުފެދޭ  އެހެސުވާލު  ހުރިހާ ވާތީ،  ހިނދަކު،  ނުވާހާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނެްއަގިއ  ން 

ވަ ާގނޫނީ  ވެސް  ޢަްއޔަނުހާލަތެއްަގއި  އެްއ ކީލަކު  ޙައްޤު  ލިބުމުެގ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްެގ  ާގނޫނީ  ކުރުމާއި 

ތުހުމިންަގނ ކުށުެގ  ތެރެއިން  މުހިން ޑެްއެގ  ލިބިދިނުމަކީ  ފަރާތްތަކަށް  ިމ  މަތުކުރެވިފަިއވާ  ކަމުަގއި  ކަމެއް  މު 

މާއް ިމ  ފަދައިން  ދެމިފައިވާ  ރޮނުގ  ދަށު  އިޞްލާޙުަގއި  މާއްދާެގ  މި  ފެންނާތީ  އިޞްލާޙުކޮމިޝަނަށް  ކުރުމަށް ދާ 

ވުމަށް ޕާކްކޮށްލާފަިއ  ެގ )ކ( ފަހުން މިއަށް އެޓެންޑ51ްކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅަމެވެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމޝަނުން.  

ންެގ ެވސް ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަކާއި މި ކަންކަން ހުންނަންޖެހޭ ޮގތްތައް އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް  ބޭއްވުމަށް. އެީއ ަވކީލު

މިހާހިސާބުން  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  ބޭނުމުަގއި.  )ކ(އާ  51  ބެލުމުެގ  މާއްދާެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ވަނަ  ހަމައިން 

 ރުދަންނަވަން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.މިއަދުެގ މި މަސައްކަތް ނިންާމލަނީ. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޝުކު

_______________________ 

 

 




