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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަ 22ދެވަނަ ަދއުރުގެ ރުގެ ހައަ ވަނަ 1027

 ދުވަސް( )ބުރާސްަފތި 1027 އޮގަސްޓް 12

 

 ދުޢާ . 2

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  63ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުން. 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 .  1027/1/22އެެޖންޑާ ނަންބަރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -6.2

 ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. 1އަުށް  1027/21/12އިން  1027/21/10ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -6.1

ވަނަ ޖަލްސާއަުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. މި  7ވަނަ ޖަލްސާއިން  3ވަނަ ދައުރުގެ  1ވަނަ އަހަރުގެ  1027އެއީ 

، ާޝއިޢުކުރުމަުށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި 

 ބޫލުކުރާ ޔައުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.ޤަން އެ ޔައުމިއްޔާަތކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތި

ގައި ބޭްއވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 1027ޖުލައި  62ެއއް ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  ،1027/21/11ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު 

ގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  1027/21/11ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްާޔ، ަޔއުމިއްާޔ ނަންބަރު  1ގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ަދއުރު 

ުށްފަހު ކޮުށްފަ. އަދި އެއަވެބްސައިޓުަގއި ާޝއިޢުކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަުށްފަހު އެ ޔައުމިއްާޔވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 
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އް އެ އްޔާބޫލުކުރާ ޔައުމިަޔއުމިއްާޔއަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތުން ޤަ ލިބިފައިނުވާތީ އެެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް އެ ޔައުމިްއޔާއަުށް 

ނަޑއަޅަ  ގައިކަމު  އިފިން.ކަ

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.2

 

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 : މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުަށް އައި ބަދަލުތައް 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ  207ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ބަދަލެއް.  1ކޮމިޓީއަކަުށް ައއި 

ން ޭބނުންވެގެން ެއކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ވަން ބަދަލު ގެންނައެ ޕާޓީ ުށްމިޓީއަތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮ

ަގާވއިދުެގ  ްސއަކުން އަންގާފަ. އެހެންކަމުން ކޮމިީޓތަކަުށް ައއި ބަދަލުޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަުށްވާނީ އެސް.އެމް.އެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަުށުން އިޢުލާންކުރަން. ކޮމިީޓތަކަުށް ައއި ބަދަލު މިއަުދގެ މި ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާަގިއ  207

 ބަދަލު. 1ކޮމިޓީ،  އިޤްތިޞާދީ -2ހިމަނާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަކުން . 5

 

 . ހުުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީަތކުން  .5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

( އަުށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ 2812)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ ގާނޫނު ، 12/3ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.2

ނަންބަރުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ަގވަރުނަރުގެ މަޤާމަުށް ( ވަނަ 6ވަނަ މާއްދާގެ ) 3ގާނޫނުގެ 

ނަންފުޅު މިިނވަން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޢައްޔަންކުެރއްވުމަުށް ަޓކަިއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް

ޮއގަސްްޓ  16މި ރިޕޯޓް  ެމވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް.ނިންކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 1027

. ިއއްޒަތްތެރި ލީމްޢަލީ ސަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ފުނަދޫކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު ކަންތައްތަކާ ބެހޭ 

 މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ސަލީމްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފުނަ
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ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ެދންމެ ފާހަގަކުރެްއވި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ެއއީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

( 6ވަނަ މާއްާދގެ ) 3ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ގާނޫނުގެ  1( އަުްށ 2812)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ގާނޫނު 

ފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުުމގެ މައްސަލަ މި އިއްޒަތްތެިރ ބޭވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަުށް 

ނޑު މަޖިލީހުން މެންގެ ކޮމިޓީ، މިނިވަން މުއަްއސަާސ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވީމާ އެ ކޮިމޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަޅުގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހުުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. 

މުޤައްރިރަުށާއި ިއއްޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި ިއއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޙްލާޞްތެރިކަާމއެުކ 

ނޑައެޅިަފއިވަީނ ޖުމްލަ ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ކޮންމެ ިސޔާީސ  ނިޓުެގ ބަޙުސްެގ ަވުގތު. ެއއީމި 60މި ރިޯޕޓަުށް ކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މިނިޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  5މިނިޓު. މިިނވަން މެންބަރުންނަުށް  5ޕާޓީއަކަުށް  އަުޅގަ

 ކަފުޅު ެދއްެކވުމަުށް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަ ،އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތާއީދުކޮުށް އަދި އެ ރިޕޯޓުަގއިވާ ގޮތަުްށ ރިޕޯޓަުށް  ޅުއްވިުހުށަހެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކޮމިޓީން 

 ޝުކުރިއްޔާ. އެ މައްސަލަ ފާސްކުރުމަުށް ހުުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އެމް.ޑީ.އޭގެ ފަާރތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ުށް. އިސްމާޢީލަ މުޙައްމަދުހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރުހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓިއަކަުށް ވެސް އެއް މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތު އެރުވުން އޮންނަނީ.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އެހެން ޕާޓީއަކަން އެިދވަަޑިއެގންފައި ނެތުމާއެކު މިހިސާބުން ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. 
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 ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . 3

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ދެން އޮންނާނީ ވޯޓު ނެގުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީމޭުޒގައި ދަންނަަވން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާުޑކޮޅުަތއް ޗެްކކޮުށްެލއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށް އަުރވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން 

ގެނައުުމގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު 1ުށް އަ (2812މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ ގާނޫނު )، 12/3ކަމަުށް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރިއްާޔ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާފައިާވ ހޫން ރައީސުލްޖުމްންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިވަނަ ނަ (6)ވަނަ މާއްާދގެ  3ގާނޫނުގެ 

މަުްށ ޤާކ.މާފުުށި/މުސްތަރީގޭ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަުރގެ މަ

 ދެްއުވން އެދެން.  ޓުޢައްޔަންކުެރއްވުމާމެދު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    66    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:
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 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 15ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 66. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 53އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި 

އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު ކަުމެގ އެހެންކަމުން، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  .66. ޖުމުލަ؛ 27. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66

ވުމަުށް ވޯުޓގަިއ އެރު  ްއވުމަުށް މަޝްވަރާމަުށް، ކ.މާފުުށި/މުސްތަރީގޭ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު، ޢައްޔަންކުރެ ޤާމަ

 . އްޖެިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިންމާލުމުގެ ލާނަން. މިއީ މި ދައުުރގެ އެންމެފަހު ޖަލްސާ. ޖަލްސާ އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަސމާލުކަމަުށް ދަންނަވަ

ފުރަތަމަ ވާަހކައަީކ ބަންޑާރަ ނައިުބ އަްލުއސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިްލގެ  !ލާނަން. އާދެއިކުރިން ދެ ވާހަަކއެްއ ދަންނަވަ 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ވަނީ ލިބިފަ. އެ މައްސަލައިަގއި އެއް މެންބަރެއްގެ ަނން ދެ ތަނެއްގައި ދެފަހަރަކު 

ވަނަ  202ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގެރިއްޔާ ހޫތަނުގައި އެ މެންބަރަކު ސޮއިކުަރއްވާަފއިވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްދެ އެ ލިޔުްއވައި 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރަނީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަދުވެގެން  82ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،މާއްދާގަާއއި 

ގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ އްހުުށަހެުޅމަކުން ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެ ުށަހަޅާމެންބަރުން ސަބަބު ބަޔާްނކޮުށް ސޮއިކޮުށް ހު 20

ސް ޙުވޯޓެއް ެނގުމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިދާނެކަމަުށާއި، އެފަދަ ހުުށަހެޅުމަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަ

ގެ  1027 މެއި 22އަންގަްނވާނެ ކަމަުށް. އެކަން ުށް ދުވަސް ކުރިން ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެ މެންބަރަކަ 22ފެުށުމުގެ 

 202ޤަޟިއްޔާަގއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  SC-C/11/2017ތާރީޚުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ އެ ކޯުޓގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދ  217ވަނަ މާްއދާ އާއި،  277ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( އާިއ،  252ވަނަ މާއްދާ އާއި،  200ވަނަ މާއްދާ އާިއ، 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  111ވަނަ މާއްދާ އާއި، އަދި  121ވަނަ މާއްދާ އާއި،  107ވަނަ މާއްދާ ާއއި،  287އާިއ، 

ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ފަރާތްތައް، އެ ފަރާތްތަުކގެ މަޤާމުން ަވކިކުރުމުގެ އިޖުރަޢާތުތައް ހިްނގަންވާނީ އިމްޕީޗްމަންޓެްއގެ 

އެހެންކަމުން، ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްުއސްތާޛް މުޙައްަމދު އަނިލްގެ އިތުބާރުނެތްކަުމެގ  އުސޫލުންކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއވޭ.
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ވޯޓެއް ނެގުމަުށް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަުށް ފޮނުްއވާފަިއވާ ޙަވާލާދީަފއިވާ ަމއްސަލަ މަޖިލީހުގަިއ 

ުކމާ އެްއގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަުށް އިޞްލާޙު ގެނެްސގެން. ކުރިއަުށް ގެންދެވޭނީ ސުޕްރީްމ ކޯޓުެގ އިްސވެދެންނެވި ޙު 

ގަާވއިދަުްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުމަުށް ަޓކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ މިހާރު ދަނީ އެ ޙުކުމާ ގުިޅގެން 

ނޑު ދަންނަ ވާަލން ބޭނުންވަނީ، ކުރިމަތިާވ ކުރެވެމުން. އެހެންކަމުން މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެވަނަ ވާހަކައަކަުށް އަުޅގަ

ލޮބުވެތި ދިވެހި  ބިރުދެއްކުމަކަުށް ނުވަތަ ނުފޫަޒކަުށް، ނުވަތަ ދައްަޗކަުށް ބެލުމެއްނެތި މާތްވެގެންވާ ިއސްލާމްދީނާއި މި

ޤައުމުގެ ަޙއްޤުަގއި ފަސްޖެުހމެއްނެތި ސާބިތުކަމާެއކު ކުިރއަުށްދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަީޤންކަން ިއއްޒަތްތެރި ހުރިާހ 

 މެންބަރުންނަުށް އަރުވަން. 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
   

    
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަށްއައި ބަދަލުތައް 

 

 
  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ   .1

ކޮމިޓީއަުށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 
 ފަލާޙް 

 81.2.8.12 ޕީ.ޕީ.އެމް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ    .8
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ޢަލީ 
 81.2.8.12 ޕީ.ޕީ.އެމް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
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