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ޚަބަރު ިސީޓ

 ިޖނާީއ މައަްސަލަތއް ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގަިއ  

ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ 

އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

ޭ    ަބލާ ގަޮތކަށް ކީުރއުްސރެ ނޯވ
ނީަޝދުގެ  މުހަންމަދު  ރީައްސ    

ޖެނެރަލް   ޕްރިޮސިކޔުޓަރ  މައްޗަށް 

ދަޢުވާއެއް  ިޖނީާއ  މިުއއްޒު  އަހުމަދު  

އުފުއްލަވިައގެން އެއުޅުއްވީަނ އެއްވްެސ 

ިއރެއްގިައ ިޖނީާއ މައަްސލަތައް ބެލުމަށް 

ނޫންކަމުގިައ  ތަނަކަށް  ހަމަޖިެހފިައވާ 

މަރުހަލާގިައ  ިއނިްތގީާލ  ހާމަވެއްޖެއެވެ. 

ިހނިގިއރުވްެސ  ކައުނިްސލް  ޖީުޑަޝލް 

މައަްސލަތައް  ިޖނީާއ  ކޯޓީަކ  ހުޅުމާލޭ 

ނޫން  ތަނެއް  ހަމަޖިެހފިައވާ  ބަލާގޮތަށް 

ވީަނ  އުފައްދަވާފިައ  އެކޯޓް  ކަމަށާ 

ގޮތުގިައކަމަށް  ގޮތްޕެއްގެ  ިސިވލްކޯޓްގެ 

ވްެސ ިމހާރު ިމވީަނ އެނިގފައެވެ.  

   2011 ވަނައަހަރު މާޗް މަހުތެރޭ 

އިަމއްލަ ފަރާތަކުން ިސިވލް ކޯޓަށް ހުށައިެޅ 

މައަްސލައެއްގެ ިލޔިެކޔުންތަކުން ފެންނަ  

ގޮތުގިައ އޭރުގެ ޖްަސިޓްސ ިމިންސޓީްރން 

ހުޅުމާލޭގިައ ކޯޓެއް އުފައްދަވަން ރީައްސ 

ޢަބްދުލްގައްޔޫމު  މައުމޫނު  އަލްއްުސތާޒު 

އިަރހަށް ރީައްސ އީޮފހަށް ހުށައެޅުމުން 

ހަމަޖައަްސވާފިައ ވީަނ ހުޅުމާލޭ ކޯޓްއީެއ 

މާލޭގެ ކޯޓެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގިައ ކަމަށާ 

އެހެން  ނޫން  މައަްސލަތައް  ިޖނީާއ 

މައަްސލަތައް އެކޯޓުން ބެލޭނެކަމަށެވެ. 

ަސރިވްސ  ޖީުޑަޝލް  އެއަށްފަހު   

އެތަނުންވްެސ  އުފެދުމުން  ކިަމަޝން 

ިނންމަވާފިައވީަނ ހަމައެގޮތަށެވެ.

  ދަންނަވާފިައ އެވާ ިލޔިެކޔުންތަކުގިައ 

ގެ  ކައުނިްސލް  ޖިުޑަޝލް  ިހމެނޭ 

ގޮތުގިައ  އެނގޭ  ޔައިުމއްޔާއަކުން 

ިނންމަވާފިައވީަނ  އޭރު  ޖޭއްެސީސން 

މަަސއްކަތްކުރައްވާނެ  އެކޯޓްގިައ 

ކަމަށިާއ  ކަންތައް  ބޭފުޅެއްގެ 

އެކޯޓްގެ  އެންގީެވ  ދެން  އެކިަމަޝނުން 

އަލްފިާޟލާ  މިެޖްސޓްރޭޓް  ިހންގެވުން 

ހަވާލުކުރައްވަން  މުހައްމަދާ  ިޝޔާމާ 

ހިައިޞއްޔަތު  ކީުރގެ  އެކޯޓްގެ  ކަމަށާ، 

އޭރުގެ  ނަމަވްެސ  ނެތްކަމަށާ،  ިމހާރު 

ރީައްސ އީޮފހުގެ އެންގެވުމުންނިާއ އިަދ 

ިނންމުންތަކުން  ކިަމަޝނުގެ  ފަހުން 

އެނގޭ ގޮތުގިައ އީެއ މާލޭގެ ުސީޕިރއަރ 

އަެތީަކ  ނަމަވްެސ  ބައެއްކަމަށާ  ކޯޓެއްގެ 

އެހެން  ިފޔަވިައ  މައަްސލަތައް  ިޖނީާއ 

މައަްސލަތައް ބަލަމުން އަންނަތަނެކެވެ 

ުސޕީްރމްކޯޓުގެ  ިމކަންކަމާމެދު،    

ިއންނަވިައގެން  ފަނިޑޔާރު  ިއްސ 

ޖީުޑަޝލް ކައުނިްސލްގިައ ކުރައްވާފިައވާ 

ހުޅުމާލޭ  މްަޝވަރާތަކުގިައ  

ކޯޓުގެ  ިސިވލް  އިަދ  ފިެމީލ  ކޯޓީަކ 

ިހނިްގދާނެކަމަށް   ގޮތުގިައ  ިޑިވޒަނެއްގެ 

ހަމައެއިާއއެކު  ފާހަގަކުރައްވާފިައވެއެވެ. 

ފިެމީލކޯޓިާއ ިސިވލް ކޯޓުގެ ބޭފުޅުންނިާއ 

ކޯޓްގެ  ހުޅުމާލޭ  ވާހަކަދައްކަވިައގެން 

ގެނިްދއުމަށް  ކިުރއަށް  މަަސއްކަތް 

އޮވެއެވެ.  އެނގެން  ިނންމިެވކަން  އޭރު 

ިމކަންކަމުގިައ ފާހަގަވާ މިުހންމު ބައެއް 

ނުކުތާއީަކ ހުޅުމާލޭ ކޯޓް އީެއ މާލޭގިައ 

ގޮތުގިައ  ބައެއްގެ  ކޯޓްތަކުގެ  ހިުރ 

ތަނެއް  ހުއްދަދެވުނު  އޭރު  ިހންގުމަށް 

ކަމުގިައ ިލޔުންތަކުން ފެންނާން އޮތުމާ،  

ބައެއްކަމުގިައ  މާލޭކޯޓްތަކުގެ  އީެއ 

ތަނެއްކަމުގިައިވޔްަސ  ހަމަޖެއިްސ 

މައަްސލަތަކުގެ  ބެލޭ  އެކޯޓުން 

ިއޙިްތާޞްސ އީަކ އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓުތަކުން 

ިއހިްތާޞްޞ  މައަްސލަތަކުގެ  ބެލޭ 

ހަމަޖައަްސވާފިައވާކަމާ،  ކަމަށް 

އެހެން  ނޫން  މައަްސލަތައް  ިޖނީާއ 

ކަމަށް  ބެލޭނެ  އެކޯޓުން  މައަްސލަ 

ހަމަޖައަްސވާފިައވުމެވެ. 

 ިމދެންނިެވ ހަމަޖެއެްސވުންތައް ގިުޅފިައ 

ހުންނިެވ  އުފެއްދިެވިއރު  އެކޯޓް  ހީުރ 

ރީައްސ އަލްއްުސތާޒު މައުމޫނު ޢަބްދުލް 

ކޯޓުން  ހުޅުމާލޭ  ކަމަށިާއ،  ގައްޔޫމިާއ 

ބެލޭނެ މައަްސލާ ތަކުގެ ތެރެއަށް ިޖނީާއ 

ކުރެއިްވކަން  ިއތުރު  މައަްސލަތައް 

އާންމުކޮށް ނުވަތަ ރްަސީމ ިސފައެއްގިައ 

ހާމކުރިެވފިައ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކޯޓްގެ  ހުޅުމާލޭ  ހަމައެއިާއއެކު، 

ަޞއްޙަކަމިާއމެދު ުސޕީްރމް ކޯޓުން ގޮތެއް 

ޖޭއްެސީސ  ކަނޑައަޅުއްވިައދެއްވުމަށް 

ިއން ިމހާރު ހުށައަޅުއްވާފިައވީާތ، ހުޅުމާލޭ 

އެންމެ  މެދުވިެރވެފިައވާ  ކޯޓްއިާއމެދު 

ޖޭއްެސީސގެ  އީެއ  ުސވާލީަކ  ބޮޑުއެއް 

ތަކެއްނިެތ،  މާބޮޑުހަމަޖެއެްސވުން 

އުފެއްދިެވރު އޮތްގޮތަށް ވިަކ ނުފޫޒެއްގެ 

ދޫކޮށްލިެވފިައވާ  ިހނގުމަށް  ދަށުން 

ތަނަކަށް ވީަނބާވައެވެ.         

 



  

 ަރީއްސ ަނީޝދު ހަިއކޯޓަށް ހަުށއެޅުއިްވ މައަްސަލ
 ަބއަްލވާ ިއްސފަނިޑޔާރު ހުޅުމާލޭ ކޯޓިާއބެހޭގޮތުން ޖިުޑަޝލް

     ކައުންިސލްގަިއ ދެއިްވ މްަޝވަރާ ވަީނ ހާމަވެފަިއ
     ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގެ ަޞއްހަކަމިާއމެދު 

ރީައްސ  އުފައްދަވިައ  ުސވާލުތައް 

ހިައކޯޓަށް  ނީަޝދު  މުހަންމަދު 

ބައްލަވާ  މައަްސލަ  ހުށައަޅުއްވާފިައވާ 

ިއްސ ފަނިޑޔާރު ވީަނ ހުޅުމާލޭ ކޯޓިާއ 

ދެކެވަޑިައގަންނަވާ  އޭނާ  ގޮތުން  ބެހޭ 

ކައުނިްސލުގިައ  ޖީުޑަޝލް  ގޮތް 

އެކަންވީަނ  އިަދ  ކަމާ،  ހާމަކުރައްވާފަ 

2011 ވަނައަހަރު އިަމއްލަ ފަރާތަކުން 

ހުށައެޅުއިްވ މައަްސލާ  ކޯޓަށް  ިސިވލް 

އެއްގެ ިލޔިެކޔުމުގިައ ިހމިެނފިައވާކަން 

އެނިގއްޖެއެވެ. 

   ޖުވެނިައލް ކޯޓުގެ ިއްސ ގީާޒއަކަށް 

އަލްއްުސތާޒު  ހުންނިެވ  ކީުރގިައ 

ޒަކިަރއްޔާ  ހަުސިއން  ުޝއިައބު 

އޭރު  ކައުނިްސލުގިައ  ޖީުޑަޝލް 

މާލެއީަކ  ހުޅުމާލެއިާއ  ިވދާޅުވެފިައވީަނ 

ވިާއރު  އެއްރަށަކަށް  ިއދީާރގޮތުން 

ގޮތުގިައ  ިޑިވޒަނެއްގެ  ކޯޓެއްގެ  މާލޭ 

ހަމަޖެއެްސިވދާނެކަމަށް  ކޯޓް  ހުޅުމާލޭ 

ދެކެވަޑިައނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. 

ރީައްސ  ިމިވދާޅުވުމުން  ީމނާގެ    

ވިާގިލބޭކަމުގިައ  ދަޢުވާއަށް  ނީަޝދުގެ 

ިވދާޅުވެފިައ  އެހެން  އޭނާ  ިވޔްަސ، 

ހުށައިެޅގެން  ިމހާރު  ޔައީުނ،  އެވީަނ، 

އޭރު  މައަްސލައިާއމެދު  އެއުޅޭ 

ިމވީަނ  ިޚޔާލު  ދެއްވާފިައވާ  ނަމަވްެސ 

ިމހާރު  އީެއ  ހާމަވެފިައކަމުންނިާއ، 

ިޚޔާލެއްކަމުން،  ބަދަލުނުކުރެއްވޭނެ 

ިމހާރު ހަމަ އެ ކަމާގުޅެ ގޮތުން ރީައްސ 

ނީަޝދު ހުށައަޅުއްވާފިައވާ  މައަްސލަ 

ުޝއިައބު  އަލްއްުސތާޒު  ހިައކޯޓްގިައ 

ބެއްލެވުމީަކ  ޒަކިަރއްޔާ  ހަުސިއން 

ކަމާމެދު  އަދުލުވިެރވެދާނޭ  މައަްސލަ 

ުސވާލުއުފެދޭ ކަމެކެވެ. 

ަޞއްހަކަމާމެދު  ކޯޓްގެ  ހުޅުމާލޭ    

ކައުނިްސލުގިައ  ޖިުޑަޝލް 

ފަނިޑޔާރު،  ިއްސ  ުސޕީްރމްކޯޓުގެ 

އުއްތަމަ  ޔައިުމއްޔާގިައ  އިަދ 

ިލޔިެވފިައވާ  ކަމުގިައ  ފަނިޑޔާރު 

ބޭފުޅަކުގެ ިރޔަާސތުގިައ ިއންނަވިައގެން 

ތަކުގިައ  މްަޝވަރާ  ކުރައްވާފިައވާ 

ހަުސިއން  ުޝއިައބު  އަލްއްުސތާޒު 

ހުޅުމާލޭ  ިވދާޅުވެފިައވީަނ  ޒަކިަރއްޔާ 

ތުން މަޢުލޫމާތު  ކޯޓުގެ ަޞއްޙަކަމާބެހޭ ގޮި

ކުރެއްވީުނ  ފާހަގަ  ހޯއްދިެވިއރު 

އުފެއިްދފިައވީަނ މާލޭގެ  ކޯޓް  ހުޅުމާލޭ 

ކޯޓްތަކުގެ ބައެއްގޮތުގިައ ކަމަށާ، އިަދ 

ދިާއީމ މިެޖްސޓްރޭޓުން ހަމަޖެހެންދެން 

މިެޖްސޓްރޭޓުން  ހަމްަސދުވަހުން   

ހަމަޖައަްސވާފިައވާކަމުގިައ  ގެނައުމަށް 

އިަދ  ކަމަށެވެ.  އެނިގވަޑިައގެންފިައވާ 

ީމހުން ިދިރއުޅޭ ރަށް ރަށް ހަމަޖެހުނިުއރު 

ގޮތުގިައ  ބައެއްގެ  މާލޭގެ  ހުޅުމާލެއީަކ 

ހަމަޖައަްސވާފިައވީާތ މާލޭގެ ކޯޓްތަކުގެ 

ިޑިވޒަނެއްގެ ގޮތުގިައ ހަމަޖެއެްސވުމަށް 

ކަމަށެވެ.  ފިެނވަޑިައގަންނަވާ 

ވާހަކަދައްކަވަމުން  ހަމައެޖަލާްސގިައ 

ހަުސިއން  ުޝއިައބު  އަލްއްުސތާޒު 

ިވދާޅުވެފިައ ވީަނ ހުޅުމާލޭ  ޒަކިަރއްޔާ 

ެސކަްޝނެއް  ކޯޓުގެ  ިސިވލް  ކޯޓީަކ 

މައަްސލަތައް   ، ވާނީެތ  ކަމުގިައ 

ކުރައްވީާނ  ކަންކަން  ހަވާލުކުރުންފަދަ 

އެނގެން  ގާނޫނުން  ިއްސގީާޒކަމުގިައ 

މަރުކީަޒ  އިަދ  އޮންނަކަމަށިާއ 

ދަފްތަރެއް ބަލަހައްޓަވަން ޖިެހލައްވިާއރު 

އެއް  އޮންނީާނ  ކޯޓުގިައ  ިސިވލް 

ރިަޖްސޓީްރއެއްކަމަށިާއ ކޯޓުގެ ބައެއްގެ 

ގޮތުގިައ އޮންނަކަމަށް ވާނަމަ ގިަޒއްޔާ 

އޫުޞލަކުން  ނަމްބަރުވްެސ ދީޭނ އެއް 

ކަމަށެވެ.      

 Justice will not be served until those“

 who are unaffected are as outraged
as those who are.“   Benjamin Franklin

   ިސިވލް ަސރިވްސ ކިަމަޝނުގެ 

ރީައްސގެ ހިައިސއްޔަތުން ޖިުޑަޝލް 

މެމްބަރެއްގެ  ކިޮމަޝންގެ  ާސިވްސ 

ގޮތުގިައ ވްެސ ހުންނިެވ މުހަންމަދު 

މައްޗަށް  ގެ  ހަަސން  ފަހީްމ 

އުފިުލ  ތުހްމަތު  ގޯނާގެ  ިޖނީްސ 

މިަޖީލހުގެ  އިާއމެދު  އެމައަްސލަ 

ބަހްުސކުރުމަށް  ތަޅުމުގިައ 

ާސިވްސ  ިސިވލް  ހަމަޖިެހއްޖެއެވެ. 

ކިޮމަޝން )ީސއްެސީސ(ގެ އަންހެން 

ގޯނާކިުރ  ިޖނީްސ  މުވައްޒަފަކަށް 

ކަމުގެ ތުހުމަތުގިައ އެ ކިޮމަޝންގެ 

ހަަސން  ފަހީުމ  މުހައްމަދު  ރީައްސ 

ފެންނަ  ވިަކކުރަން  މަގާމުން 

މައަްސލަ  އެ  ިނންމިައ  ކަމަށް 

މުއައަްސާސތަކާބެހޭ  ިމިނވަން 

ޖިުޑަޝލް ާސިވްސ ކިޮމަޝންގެ މެމަްބަރކާ 
ގުޅޭ ފިާހްޝ ތުހުމަތަުތކެއް މިަޖީލހުގެ ަތޅަމަށް

މިަޖީލހުގެ  ރައިްޔތުންގެ  ކިޮމީޓން 

ިމހާރުވީަނ  ހުށަހެޅުމަށް  ތަޅުމަށް 

ފޮނިުވފައެވެ. 

ވިަކކުރުމަށް    . ފަހީްމ މަގާމުން 

ފެންނަ ކަމަށް ިނނިްމތާ ދުވްަސތަކެއް 

އެ  ނަމަވްެސ  ކަމަށިާއ  ވެއްޖެ 

ިރޕޯޓާ  ލްަސީވ  ފޮނުވުން  މައަްސލަ 

ިލބުން  ކޮމެންޓް  މެމްބަރުންގެ  މެދު 

ިމިނވަން  ކަމަށް  ލްަސވެގެން 

ކިޮމިޓގެ  މުއައަްސާސތަކާބެހޭ 

ިވދާޅުވެފައެވެ.  ވީަނ  މެމްބަރަކު 

ފަހީްމ މަގާމުން ވިަކކުރުމަށް ފެންނަ 

ކަމަށް ިމިނވަން މުއައަްސާސތަކާބެހޭ 

ިއްސިތއުފާ  އޭނާ  ިނނީްމ  ކިޮމީޓން 

ވެއެވެ.  ނުދެއްވުމުންކަމުގިައ 

ީސއްެސީސގެ އަންހެން މުއައްޒަފަކަށް 

ކިުރކަމަށް  ގޯނާ  ިޖނީްސ  ފަހީްމ 

ިމިނވަން މުއައަްސާސތަކާ ބެހޭ ކިޮމީޓ 

ފަހީްމ މަގާމުން  ގަބޫލުކުރެވީޭތވެ  އަށް 

އަށް  އޭނާ  ދެއްވުމަށް  ިއްސިތއުފާ 

ދެންނިެވ ކަމަށްވްެސ ވެއެވެ. ނަމަވްެސ 

ގޯނާ  ިޖނީްސ  ކުރާ  މައްޗަށް  އޭނާގެ 

ފަހީުމ  ިއންކާރުކުރައްވިައ،  ތުހްމަތަށް 

ނުދެއްވަ  ިއްސިތއުފާއެއް  މަގާމުން 

މައަްސލިައގިައ  އެވެ. ިޖނީްސ ގޯނާގެ 

ދައުވާކުރުމަށް  މައްޗަށް  ފަހީްމގެ 

ޖެނެރަލަށް  ޕްރިޮސިކއުޓަ  ފުލުހުން 

ވްެސ ވީަނ ހުށަހަޅިައފަ އެވެ.

 

   ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގެ ަސއްހަ ކަމާމެދު 

ިމިނވަން މުއައަްސާސތަކުގެ ކޮމީެޓގެ 

ކަނޑައަޅިައ،  ގޮތް  ދެކޭ  މެންބަރުން 

އެ ިނންމުމަށް އަމަލުކޮށިްދނުމަށް އިެދ 

ޖޭއްެސީސއަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމީެޓގިައ   

މްަޝވަރާކޮށިްފ އެވެ.

  ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގެ ަސއްހަ ކަމާމެދު 

އެމީްޑީޕންގެ  އުފައްދިައ  ުސވާލު 

ހުށަހިެޅ  ޮސިއކޮށް  މެންބަރުން  ިތން 

ގޮތެއް  ކުރުމުގެ  ިދރާާސ  މައަްސލަ 

ކޮމީެޓން  ިނންމާފިައ ވީަނ ޖީުޑަޝލް 

ާސިވްސ ކިޮމަޝން )ޖޭއްެސީސ(އަށް 

އެގޮތުން  ހުށަހެޅުމަށެވެ.  ިސީޓއެއް 

ިއން   2010  ،21 އޮކްޓޯބަރު 

ހުޅުމާލޭ  ހަމަޔަށް  ިމހާތަނާ  ފިެށގެން 

ޖޭއްެސީސގެ  ގޮތުން  ބެހޭ  ކޯޓާ 

ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގެ ަޞއްހަ ކަމިާއމެދު ިމިނވަން މުއައަްސާސަތކުގެ ކޮމީެޓގެ 
މެނަްބރުން ދެކޭ ގޮތް ޖޭއްެސީސއަށް ހަުށއަޅީަނ  

ދެކެވުނު  ބައްދަލުވުންތަކުގިައ 

ވާހަކަތަކުގެ ޔައިުމއްޔާ އިާއ ހުޅުމާލޭ 

ކޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖޭއްެސީސގިައ ހިުރ 

އިަދ  ިލޔިެކޔުންތަކިާއ  އެންމެހިައ 

ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގިައ ހިުރ ިލޔިެކޔުންތަށް 

ިސީޓއަކުން  ހުށަހެޅުމަށް  ކޮމީެޓއަށް 

ޖޭއްެސީސއަށް ދެންނެވުމަށެވެ.

   އެމީްޑީޕ ޕާލަމެންޓީްރ ގްރޫޕްގެ ިތން 

މެންބަރުން ކަމުގިައވާ އީަލ ވީަހދިާއ 

އަހުމަދު  ޣަފޫރިާއ  އަބްދުލް  ހިާމދު 

ަސީމރު ޮސިއކޮށް ކޮމީެޓއަށް ހުށަހިެޅ 

މައަްސލާގިައ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 

އީަލ ވީަހދު ިވދާޅީުވ ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގެ 

ުސވާލު  ކަމާމެދު  ަސއްހަ  ގާނީޫނ 

ދީާރ  ޖަވާބު  އެކަމުގިައ  އުފެދީޭތ، 

ކަމަށެވެ.  ޖޭއްެސީސ  ކުރުވަންޖެހީޭނ 

ޖޭއްެސީސ  ހުށަހެޅުއީްވ  އޭނާ 

ކޮމީެޓއަށް ހިާޒރު ކުރުމަށެވެ.  

ކުޅުދުއްފީުށ  މުގައިްރރު  ކޮމީެޓގެ 

ދެކުނު ދިާއރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު 

ނީަޝދު ިވދާޅީުވ ޖޭއްެސީސ ހިާޒރު 

ކޯޓްގެ  ހުޅުމާލޭ  ކުރަންޖެހީޭނ 

މައަްސލާގިައ ކޮމީެޓއަށް ިލބެންޖެހޭ 

ިލޔިެކޔުންތައް މެންބަރުން ިރވިައްސ 

ކުރުމަށްފަހުގިައ ކަމަށެވެ.   

އެކަމާ  ވީަހދު  އީަލ  ނަމަވްެސ    

ވާހަކަފުޅު  ހައްދަވިައ  ދެކޮޅު 

ދެއްކިެވ އެވެ. އީަލ ވީަހދު ިވދާޅީުވ 

ޖޭއްެސީސ ކޮމީެޓއަށް ހިާޒރު ކުރުން 

ލްަސ ކުރުމީަކ ކޮމީެޓގެ މުގައިްރރު 

ވްެސ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތް ކަމަށެވެ.        

    


