ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ އިން ތިޚާބުގައި ވާ ަދކުރުމަ ްށ ޢަ ާދލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނު މުގެ ޤަވާއި ުދ

 15ޖަނަ ވަރީ 2019
ަޝވަރާ މަޖިލިހުގެ  2ވަނަ ަދއުރުގެ 150
ާސކުރެވުނު ގަވާއި ަދ ްށ މ ް
ަޝވަރާ މަޖިލީހުގެ  2ވަނަ ަދއުރުގެ  147ވަނަ ބައް ަދލުވުމުގައި ފ ް
މ ް
ިސލާޙްތަކާއި އެކު
ާސކުރެވުނު އ ް
ްސއިން ފ ް
ޖަލ ާ

ނގެ މަޖިލީހުގެ އިން ތިޚާބުގައި ވާ ަދކުރުމަ ްށ ޢަ ާދލަތުޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނު މުގެ ޤަވާއި ުދ
ރައްޔިތު ް

ތަޢާރަފް

.1

(ހ)

ުސތޫރުގެ  40.1ވަނަ ނަ ން ބަރުގެ (ބ) އިން އިން ތިޚާބީ
މި ޤަވާއި ަދކީ ޢަ ާދލަތު ޕާޓީގެ ދ ް
ކަން ތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަ ްށ މަތިކޮ ްށފައިވާ ޒިން މާ އަ ާދކުރުމުގެ ގޮތުން  ،އެމާއް ާދ ތަން ފީޒުކުރުމަ ްށ
ލިބި ޭދ ބާރުގެ ަދށުން ހަ ާދފައިވާ ޤަވައި ެދކެވެ .މި ޤަވާއި ަދކީ ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ އިން ތިޚާބުގައި
ވާ ަދކުރުމަ ްށ ޢަ ާދލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނު މުގެ އިޖުރާއަތްތަކާއި ،އިޖުރާއަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ބަޔާން ކުރާ
ޤަވާއި ެދވެ.

(ށ)

މި ޤަވާއި ަދ ްށކި ާޔނީ "ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ އިން ތިޚާބުގައި ވާ ަދކުރުމަ ްށ ޢަ ާދލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު
ދިނު މުގެ ޤަވާއިދު" އެވެ.

(ނ)

( .2ހ)

ޤަވާއި ުދގެ ބާރު
ހިނގުން

މާނަ ކުރުން

ިސމްބަރު  2018ވަނަ ުދވަހުން ފެށިގެން ނެ ވެ.
މި ޤަވާއި ަދ ްށ ޢަމަލުކުރަން ފަ ާށނީ 15 ،ޑ ެ

މި ޤަވާއި ަދކީ ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ އިން ތިޚާބުގައި ޢަ ާދލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނު މުގައި އަމަލުކުރާނެ
ުސލުތައް ބަޔާން ކުރާނެ ޢާން މު ޤަވާއި ެދވެ.
އެން މެހައި އ ޫ

.3

ސރީހަ އިބާރާތުން ޭދހަނު ވާނަ މަ މި ޤަވާއި ުދގައިވާ އަން ނިވި ލަފްޒުތައް މާނަ ކުރާނީ މި
އެހެން ގޮތަކަ ްށ ަ
މާއް ާދގައިވާ ގޮތަ ެށވެ.
(ހ)

"ޕާޓީ" ކަމަ ްށ ބުނެ ފައިއެވަނީ ،ޢަ ާދލަތު ޕާޓީ އަ ެށވެ.

(ށ)

ުސތޫރުގެ  36.1ވަނަ މާއް ާދގެ (ދ) އިން
"ކޮމިޓީ" ކަމަ ްށ ބުނެ ފައިއެވަނީ ،ޢަ ާދލަތު ޕާޓީގެ ދ ް
އުފައް ާދފައިވާ އިން ތިޚާބީ ކަން ތައްތަކާއި ބެހޭ ޮކމިޓީ އަ ެށވެ.

(ނ)

"ޤަވާއިދު" ކަމަ ްށ ބުނެ ފައިއެވަނީ ،މި ޤަވައި ަދ ެށވެ.

(ރ)

"ޓިކެޓު" ކަމަ ްށ ބުނެ ފައިއެވަނީ ،ޢަ ާދލަތު ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އިން ތިޚާބުގައި ވާ ަދކުރުމުގެ
ހުއް ަދއަ ެށވެ.

(ބ)

"ޕްލެޖް" ކަމަ ްށ ބުނެ ފައިއެވަނީ ،ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ އިން ތިޚާބުގައި ތާއީ ުދ ހޯ ާދ ފަރާތުން
ކުރިމަތިލުމަ ްށ ތާއީ ުދކުރާކަމަ ްށ ބުނާ ލި ުޔމަކަ ެށވެ.
1

(ޅ)

"ޕްރައިމެރީ" ކަމަ ްށ ބުނެ ފައިއެވަނީ ،ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ އިން ތިޚާބުގައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ
ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަ ްށ ބާއްވާ އިން ތިޚާބަ ެށވެ.

ޓިކެޓަ ްށ އެދުން

.4

ޕްރޮފައިލް

.5

ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އިން ތިޚާބުގައި ވާ ަދކުރުމަ ްށ އެ ޭދ ފަރާތްތަކުން  ،ޕާޓީގެ ޓިކެޓަ ްށ އެ ޭދ ފޯމް ފުރިހަމަކޮ ްށ،
ޕާޓީގެ އި ާދރާއަ ްށ ހު ަށއަޅަން ވާނެ އެވެ.

އެކުލަވާލުމާއި

(ހ)

ޓިކެޓަ ްށ އެ ޭދ ފޯމް ތައް ާޔރުކުރާނީ ކޮމިޓީއިން ނެ ވެ.

(ށ)

ޓިކެޓަ ްށ އެ ޭދ ޯފމް ހު ަށއަޅާނީ ކޮމިޓީއިން އިޢުލާނު ކުރާ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަ ެށވެ.

ޓިކެޓަ ްށ އެދި ،ހު ަށހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮފައިލެއް ކޮމިޓީއިން އެކުލަވާލަން ވާނެ އެވެ.
(ހ)

ްސ ދިނު ން
މާކ ް

ޕްރޮފައިލް އެކުލަވާލުމަ ްށޓަކައި ބޭނު ން ވާ މަޢުލޫމާތު ހޯ ުދމަ ްށ އަން ނަ ނިވި ކަން ކަން ކުރުމުގެ
އިޚްތި ާޔރު ކޮމިޓީއަ ްށ ލިބިގެން ވެއެވެ.

(ށ)

.1

ޝ ުއޤުވެރިކަން ފާޅުކޮ ްށފައިވާ ފަރާތާއި އިން ޓަވިއު ކުރުން ؛
ަ

.2

މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮ ްށ ޭދ ލި ެޔކިޔުން ހު ަށހެޅުމަ ްށ އެން ގުން ؛

ޕްރޮފައިލް އެކުލަވާލުމަ ްށ ކޮމިޓީއިން ބޭނު ން ވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯ ުދމަ ްށ އަން ގާ އެން ގުމަކަ ްށ ނު ވަތަ
ކުރާ ކަމަކަ ްށ ޓިކެޓަ ްށ އެދިފައިވާ ފަރާތަކުން އެއްބާރުލުން ނު ދީފިނަ މަ ،އެފަރާތަކަ ްށ ޓިކެޓަ ްށ
ުސތު ނު ދިނު މުގެ އިޚްތި ާޔރު ކޮމިޓީއަ ްށ ލިބިގެން ވެއެވެ.
ވާ ަދކުރުމުގެ ފުރ ަ

.6

ާޟ
އިޢުތިރ ް

.7

ްސ ދޭން ވާނެ އެވެ.
ޓިކެޓަ ްށ އެދި ،ޕްރޮފައިލް އެކުލަވާލާ ކޮން މެ ފަރާތެއްގެ ޕްރޮފައިލަ ްށ ކޮމިޓީއިން މާކ ް
(ހ)

ުސލު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީއިން ނެ ވެ.
ްސ ދިނު މުގެ އ ޫ
ްސ ދިނު މުގައި ބަލާނެ ކަން ކަމާއި ،މާކ ް
މާކ ް

(ށ)

ުސލު ޢާން މުކުރުމަކަ ްށ މި ޤަވައި ުދ ހުރަހެއް ނާ ޅައެވެ.
ްސ ދިނު މުގެ އ ޫ
ކޮމިޓީއަ ްށ ފެން ނަ ނަ މަ މާކ ް

(ހ)

ާޟ ނު ކުރާކަން
ޝ ުއޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަ ން ތަކަ ްށ އިޢުތިރ ް
އިން ތިޚާބުގައި ވާ ަދކުރުމަ ްށ ަ

ނު ކުރާކަމަ ްށ
ނިން މުން

ަޝވަރާ މަޖިލީހަ ްށ ކޮމިޓީއިން ހު ަށއަޅަން ވާނެ އެވެ.
ކަނޑައެޅުމަ ްށ ޕާޓީގެ މ ް
(ށ)

ްސގެ
ަޝވަރާ މަޖިލީހަ ްށ ނަ ން ތައް ހު ަށއަޅާނީ ކޮން މެ ނަ މެއްގެ ޕްރޮފައިލާއި ،ލިބުނު މާކ ް
މ ް
ތަފްސީލް އެނގޭނެ ހެން ނެ ވެ.

2

(ނ)

ާޟ ނު ކުރާކަމަ ްށ ވޯޓަ ްށ އަހާނީ ކޮން މެ ނަ މަކަ ްށ ވަކިވަކީން ނެ ވެ.
ނަ ން ތަކަ ްށ އިޢުތިރ ް

(ރ)

ަޝވަރާ މަޖިލީހުން ރިޢާ ަޔތްކުރުމަ ްށ
ާޟކުރުމުގައި ނު ވަތަ ނު ކުރުމުގައި މ ް
ނަ ން ތަކަ ްށ އިޢުތިރ ް
އިން ތިޚާބީ ކޮމިޓީއަ ްށ ފެން ނަ ކަން ކަން ހު ަށއެޅިދާނެ އެވެ.

(ބ)

ަޝވަރާ މަޖިލީހަ ްށ
ނަ މަކާމެ ުދ ގޮތެއް ނިން މުމުގެ ކުރިން އިތުރަ ްށ މަޢުލޫމާތު ބޭނު ން ވާކަމަ ްށ މ ް
ފެނިއްޖެ ހިނ ެދއްގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯ ުދމަ ްށ އެ ކެނޑިޑޭޓަކު މަޖިލީހަ ްށ ޙާޟިރުކޮ ްށ
ަޝވަރާ މަޖިލީހަ ްށ ލިބިގެން ވެއެވެ.
ސވާލުކުރުމުގެ ބާރު މ ް
ު

(ޅ)

ާސކުރުމަ ްށ
ަޝވަރާ މަޖިލީހަ ްށ ފެން ނަ ނަ މަ އިތުރަ ްށ ދިރ ާ
ާސކުރަން ޖެހޭކަމަ ްށ މ ް
ނަ މެއް އިތުރަ ްށ ދިރ ާ
އަނބުރާ ކޮމިޓީއަ ްށ ފޮނު ވިދާނެ އެވެ.

(ކ)

ާޟކުރާ ކަމަ ްށ ކަނޑައަޅައިފިނަ މަ ،އެފަރާތެއް
ަޝވަރާ މަޖިލީހުން އިޢުތިރ ް
ހު ަށއެޅޭ ނަ މަކަ ްށ މ ް
ޓިކެޓަ ްށއެދި ހު ަށއެޅި ހު ަށއެޅުން ބާޠިލުވީއެވެ.

ޓިކެޓު ޭދ

.8

(ހ)

ުސލު
އ ޫ

ަޝވަރާ މަޖިލީހަ ްށ
ަސލަހަތު ގެއްލިދާނެ ކަމަ ްށ މ ް
ޕްރައިމެރީ ނު ބާއްވައިފިނަ މަ ޕާޓީގެ އެން މެ މަތީ މ ް
ފެން ނަ ާދއިރާތައް ފި ަޔވައި އެހެން ާދއިރާތަކުގެ ޓިކެޓް ޭދނީ އިން ތިޚާބީ ކަން ތައްތަކާ ބެހޭ
ަޝވަރާ މަޖިލީހުން ނެ ވެ.
ކޮމިޓީގެ ރި ޯޕޓުގެ މައްޗަ ްށ ރިޢާ ަޔތްކޮ ްށ މ ް

(ށ)

ުސލުގެ ަދށުން ބާއްވާ ޕްރައިމެރީގައި ވާ ަދކުރާ ކެން ޑިޑޭޓުން
މި މާއް ާދގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރާ އ ޫ
ަސވުމެއް އޮން ނަ ން ވާނެ އެވެ.
ސއިކުރާ އެއްބ ް
އަން ނަ ނިވި ކަން ކަމަ ްށ އިޤުރާރުވެ ޮ
 .1ޕްރައިމެރީ ކާމި ާޔބުކުރާ ކެން ޑިޑޭޓަކަ ްށ އިން ތިޚާބު ކާމި ާޔބުކޮ ްށދިނު މަ ްށޓަކައި ކެމްޕޭނު ކުރުމާއި
ަސއްކަތްކުރުން ؛
ތާއީ ުދ އިތުރުކުރުމަ ްށ މ ަ
ސބަބުން ޕާޓީއަ ްށ ނު ވަތަ ޕްރައިމެރީ ކާމި ާޔބުކުރާ
 .2ޕްރައިމެރީއެއްގައި ނިކުން ނަ ނަ ތީޖާއެއްގެ ަ
ެސ ގޮތަކުން ގެއްލުމެއްވެދާނެ ކަމެއް ނު ކުރުން ؛
ފަރާތަ ްށ ސި ާޔސީގޮތުން ނު ވަތަ އެނޫ ން ވ ް
 .3ޕްރައިމެރީ

ކާމި ާޔބުވެއްޖެ

ހާލަތެއްގައި

ޕާޓީއަ ްށ

އިން ތިޚާބު

ކާމި ާޔބުކުރުމަ ްށ

ަސއްކަތްކުރުން ؛ އަދި
ސތެރިކަމާއެކު ގަ ަދއަޅާ މ ަ
އިޚްލާ ް
 .4ޕްރައިމެރީގެ

ސބަބުން
ަ

ަސކަމެއް
ނު ތަނަ ވ ް

ޕާޓީގެ

އުފެދިއްޖެނަ މަ،

މެން ބަރުން ގެ
ޕްރައިމެރީ

މެ ުދގައި

ނިމުމަ ްށފަހު

ެސ
އެއްވ ް
ވީއެން މެ

މިން ވަރެއްގެ
އަވަހަކަ ްށ

ެއ

ަސއްކަތްކުރުން ؛
ަސކަން ފިލުވާލުމަ ްށ މ ަ
ނު ތަނަ ވ ް
(ނ)

ާސކޮ ްށފަ ިއ
ެސ ފަރާތަކަ ްށ ޓިކެޓް ދޭން ވާނީ އެކަމަ ްށޓަކައި ކޮމިޓީއިން ފ ް
މި ގަވައި ުދގެ ަދށުން އެއްވ ް
ސއިކުރުމުން ނެ ވެ.
އޮން ނަ އިޤުރާރެއްގައި ޮ
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.9

ޝރުތުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއް ާދގެ (ހ) ފި ަޔވައި އިތުރު
މި ޤަވާއި ުދގެ  8ވަނަ މާއް ާދގައި ބަޔާން ކޮ ްށފައިވާ ަ
ޝ ުއޤުވެރިކަން ފާޅުކޮ ްށފައިވާ
ޝރުތެއްފުރިހަމަ ނު ވާ ާދއިރާއެއްނަ މަ ،އެ ާދއިރާއެއްގައި ވާ ަދކުރުމަ ްށ ަ
ެސ ަ
އެއްވ ް
ްސ އަ ްށ ރިޢާ ަޔތްކޮށް ،ޓިކެޓް ދޭނެ ފަރާތެއް
ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ޕްރޮފައިލް ކުރުމުގައި ލިބުނު މާކ ް
ަޝވަރާ މަޖިލީހުން ނެ ވެ.
ނިން މާނީ މ ް

.10

ޕްރައިމެރީގައި ތާއީ ުދ ހޯ ުދމަ ްށ ކެމްޕެއިން ކުރަން ވާނީ އަން ނަ ނިވި ކަން ކަމާ ޚިލާފުނު ވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނެ ވެ.
(ހ)

ެސ ފަރާތަކުން ޕްރައިމެރީގައި ވާ ަދކުރާ އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓަކަ ްށ އެން ޓި ކެން ޕެއިން ކޮ ްށގެން
އެއްވ ް
ނު ވާނެ އެވެ.

(ށ)

ޕްރައިމެރީގައި ތާއީ ުދ ހޯ ުދމަ ްށ ބާއްވާ އެން މެހައި ހަފްލާތަކާއި ،ހަރަކާތްތަކާއި ،ރެލީތަކާއި ،ކުރާ
އެން މެހައި ކަން ކަން ކުރަން ވާނީ ކަމާބެހޭ އި ާދރާތަކުގެ ހުއް ަދ ހޯ ަދއިގެން ނެ ވެ.

(ނ)

ިޝވަތު ދީގެން ނު ވާނެ އެވެ.
ެސ ފަރާތަކަ ްށ ރ ް
ޕްރައިމެރީގައި ތާއީ ުދކުރުމަ ްށ އެދި އެއްވ ް

(ރ)

ޓ
ެސ ފަރާތަކުން ތާއީ ުދ ހޯ ުދމަ ްށ ކުރާ ވަޢު ުދ ތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާ ީ
ޕްރައިމެރީގައި ވާ ަދކުރާ އެއްވ ް
ބަނ ެދވޭނެ ފަ ަދ ގޮތަކަ ްށ ވަޢު ެދއްވެގެން ނު ވާނެ އެވެ.

(ބ)

ެސ ފަރާތެއްގެ އަބުރަ ްށ އަރައިގަނެ ގެން ނު ވާނެ އެވެ.
ޕްރައިމެރީގައި ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއްވ ް

(ޅ)

ެސ ޤާނޫ ނަ ކާ
ިސލާމް ދީނާ އި ނު ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވ ް
ޕްރައިމެރީގައި ކެމްޕެއިން ކުރުމަ ްށ އ ް
ެސ އަމަލެއް ހިން ގައިގެން ނު ވާނެ އެވެ.
ޚިލާފު އެއްވ ް

ޯވޓުލުން

.11

ޕްރައިމެރީގައި ޯވޓުލުމުގެ ކަން ކަން ކުރިއަ ްށ ގެން ދާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީއިން ނެ ވެ.
(ހ)

ޕްރައިމެރީގައި ވޯޓުލެވޭނީ ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަ ްށ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ެގ
ަދފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަ ްށ އެކަން ޏެވެ.

(ށ)

މި މާއް ާދގެ (ހ) ގައި ަދފްތަރު ކަމުގައި ބުނެ ފައި އެވަނީ ޕާޓީގެ އޮފީހުން ބަލަހައްޓާ މެން ބަރުން ެގ
ަދފްތަރަ ެށވެ.

(ނ)

ޕްރައިމެރީގައި ވޯޓުލެވޭ މެމްބަރުން ގެ ަދފްތަރު ކޮމިޓީއިން އާން މުކުރަން ވާނެ އެވެ .އަދި ވޯޓުލާ ކޮން މެ
ިސޓެއް
މަރުކަޒެއްގައި ،އެ މަރުކަޒެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުން ނަ ފޮއްޓަ ްށ ވޯޓުލެވޭ މީހުން ގެ ލ ް
ަސމީތައްގަނޑ ު ޖަހާފައި ހުން ނަ ން ވާނެ އެވެ.
ިސޓުތަކުގައި ޕާޓީގެ ރ ް
އޮން ނަ ން ވާނެ އެވެ .މި ލ ް
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އިން ތިޚާބީ

.12

(ހ)

ޝކުވާ
ަ

ަޝވަރާ މަޖިލީހުން
ޝކުވާތައް ބަލާނީ އެކަމަ ްށޓަކައި މ ް
ަ
ޕްރައިމެރީގެ ވޯޓާ ުގޅޭ އިން ތިޚާބީ
އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކުން ނެ ވެ.

(ށ)

މި މާއް ާދގައި މީގެފަހުން ކޮމިޓީ ކަމުގައި ބުނެ ފައި އެވަނީ މި މާއް ާދގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮ ްށފައި ާވ
ކޮމިޓީއަ ެށވެ

(ނ)

މި މާއް ާދގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮ ްށފައިވާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލަން ވާނީ އިން ތިޚާބީ ކަން ތައްތަކާބެހޭ
ސލޫކު ކޮމިޓީއާއި ،ފަނޑި ާޔރުން ގެ މަޖިލީހާއި ޢިލްމުވެރިން ގެ މަޖިލީހުގެ މެން ބަރުން
ކޮމިޓީއާއިު ،
ނު ހިމެނޭ ހެން ޖުމްލަ ( 5ފަހެއް) މެން ބަރުން ގެ މައްޗަ ެށވެ

(ރ)

ޝކުވާއެއް ބެލުމުގެތެރޭގައި ،އިން ތިޚާބުގެ ނަ ތީޖާއަ ްށ ބަ ަދލު އަން ނާ ނެ ފަ ަދކަމެއް
ެސ ަ
އެއްވ ް
ަޝވަރާ މަޖިލީހަ ްށ ހު ަށއަޅައި،
ހިނގާފައިވާކަމަ ްށ ކޮމިޓީއަ ްށ ފެނިއްޖެނަ މަ ،އެކަމެއް ބަޔާން ކޮ ްށ މ ް
ކުރިއަ ްށދާނެ ގޮތުގެ ނިން މުމެއް އެމަޖިލީހުން ހޯދަން ވާނެ އެވެ.

ޓައިމްލައިން

.13

އެހެނިހެން

.14

އިން ތިޚާބާގުޅިގެން

ހިން ގަން ޖެހޭ

ުމހިން މު

އިޖުރާއަތްތަކާއި

މިޤަވާއި ުދގައި

ބަޔާން ކޮ ްށފައިވާ

ކަން ކަން

ނިން މަން ޖެހޭގޮތުގެ ޓައިމްލައިން އެއް ކޮމިޓީއިން އެކުލަވާލައި އާން މުކުރަން ވާނެ އެވެ.

ބާރުތައް

މި ޤަވައި ުދގެ ަދށުން ކޮމިޓީއިން އުފުލަން ޖެހޭ އެން މެހައި ޒިން މާތައް ތަން ފީޒުކުރުމަ ްށ ބޭނު ން ވާ އެން މެހަ ިއ
ނ
ބާރެއް ކޮމިޓީއަ ްށ ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި މި ޤަވާއި ުދގައި ނެ ތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަ މަ އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިން މާ ީ
ކޮމިޓީއިން ނެ ވެ.
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