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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

`. މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުމަކީ ދައުލަތުެގ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ެގއްލުމުެގ ބަދަލުދިނުމުެގ ނިޒާމު ނަޒާޙަތްތެރިކަން 

އެންޓި ތައްޔާރުކޮށް،  ޚާއްޞަކުރެިވެގން  ކަރުދާސް  -ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހުދު  ނެރުއްވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން 

މުޤައް ކޮމެޓީެގ  ސަބް  ހޮއްވެވި  ބައްދަލުވުެމްއ  ދިރާސާކުރުމަށް  ބާއްވާ  ޮގތުން  ހޮވުމުެގ  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ރިރާއި 

ހިެމނިވަޑައިަގންނަވަނީ   ކޮމެޓީަގއި  މި  މެއިނޭގތޯ.  ދާއިރާެގ  ޢަބްދުންދާންދޫ  ޔަޢުޤޫބު  ދާއިރާެގ  ، هللاބަރު  ވިލުފުށި 

 މުޤައްރިރުެގ ނަންފުޅު  . އަޅުަގނޑު ކޮެމޓީެގޖާބިރުهللا ބަރު ޢަބްދުންކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެއަދި    ބަރު ޙަސަން ޢަފީފުންމެ

 ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އަޅުަގނޑުމެންެގ  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. ދެން އަނެއްހެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަރަށް އިސް ެމންބަރެއް،  

މަޖިލީހުަގއި ވެސް ވަރަށް ދޮށި މެންބަރެއް. އެހެންވީމާ، ޙަސަން ޢަފީފު، ވިލުފުށި ؛ މި ކޮމެޓީެގ ވެސް ވަރަށް ިއސް

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނަން އަޅުަގނޑު މި ކޮމެޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް ހުށަހަޅަން. ދެން އޭެގ ފަހުން ނައިބު 

ނައިބަށް ޮގވާލީމަތާ ދެން ނައިބަށް ހުށަހެޅޭނީ. ؛ ރު ހަމަޖައްސަން އަޅުަގނޑު އެދެން. ނައިބަކީމުޤައްރިރަކަށް މެންބަ

 އަދި. ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ނައިބަކާ ހަމައަށް ނުދޭތާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ތާއީދުކުރަން ފުރުޞަތުހުޅުވާލަން. 

 

  ދެްއކެވުން: ވާހަކަ هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން ދެންމެ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ކޮމެޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް ވިލުފުށި ދާއިރާެގ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނަން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޢަފީފު.   ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ވިލުފުށި  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  ވަުގތު  މި  މުޤައްރިރުކަމަށް  ކޮމެޓީެގ  އާދެ! 

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  މެންބަރު،  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  هللا ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ  ދާންދޫ  އަދި  ޖާބިރު. 
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ޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ހުޅުވައިލާނަން. )ވޯޓުދެއްވުން( އާދެ! ކޮމެޓީެގ  އިނهللا މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

އިއްތިފާޤުން މި ވަނީ ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ކޮމެޓީެގ މުޤައްރިރުކަމަށް ހޮވިވަޑަިއެގންފަ. ދެން 

 ޅުމަށް ފުރުޞަތު.  އަޅުަގނޑު މި ހުޅުވާލަނީ ކޮެމޓީެގ ނާއިބު މުޤައްރިރަށް ނަން ހުށަހެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  އަޅުަގނޑު  ކޮމެޓީެގ    ޔަޢުޤޫބުއާދެ!  މާލިއްޔަތު  ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑު، 

 ނައިބު މުޤައްރިރު، އެ މަނިކުފާނުެގ ނަން މި ކޮމެޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

ޖާބިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ނަމަށް، ެއއީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 މި ކޮމެޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުމެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކާށިދޫ هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުމިހާރު މި ވަނީ ކޮމެޓީެގ ނަިއބު މުޤައްރިރުކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު   ެގ ނަންފުޅު 

ޢަބްދު މެންބަރު  ތާއީދުކުރަްއވާފަ. هللا ދާއިރާެގ  ޢަފީފު  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ވިލުފުށި  ހުށަހަޅުއްވާ،  ޖާބިރު 

. )ވޯޓުދެްއވުން( އާދެ! ކޮމެޓީެގ މުޤައްރިރާއި އަދި ނައިބު މުޤައްރިރަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ހުޅުވައިލާނަން

 މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން ކޮމެޓީެގ މުޤައްރިރު ރިޔާސަތާ ހަވާލުުވމަށް އަދަބުވެރިކަމާެއކު ދަންނަވަން.  

 
 ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ޙަސަން ޢަފީފް ދާއިރާެގ މެްނބަރު  ިވލުފުށި؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށް  އެ  އަޅުަގނޑު  ހަވާލުކުރީަމ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މި  އަޅުަގނޑަށް  ެމންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑު   ެގންދިއުމަށް  ސްޕީޑެްއަގިއ  ބާރު  ވަރަށް  މަސަްއކަތް  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ރިޕޯޓުަގސްތު މި  މެންބަރުންެގ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓު  ؛ ކުރަން.  މި  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މި 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ކިޔާލާފަިއ، ޭއެގ ފަހުން ައޅުަގނޑުމެން މި ކަމުަގއި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އަޅުަގނޑު  

އަޅުަގނޑުެމންނަށް ރިޕޯޓު  މި  އެހެންވީމާ،  އިދާރީަގސްތުކުރަން.  ޮގތެއް  ލިބޭނެ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  ؛  
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ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، މި ޮގތަށް ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 އެ ޮގތަށް ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ކުޑަކުޑަ   ވަރަށް  މިއީ  ދެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ެވސް  ފުރަތަމަ  މުޤައްރިރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

މަސައްކަތެއް. ދިރާސާ ދެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސެކްރެޓޭރިޭއޓުން ކޮށްދެއްވާނެތާ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ، 

ހޯމަ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައި އޮތުން. އެހާ ؟ ޅުވޭނީ ކޮން ދުވަހަކުތޯމަޖިލިސް ދެން ހު

އަރޖެންޓުކޮށް ދާން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ. އެއީ ދެން އަޅުަގނޑު އެދޭ ޮގތް. ެއއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންވަމުންދާ 

ވެ މުޤައްރިރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ވާތީވެ.  ޝެޑިއުލަކުން މައްސަލައަކަށް  ޓައިމް  އެނޭގނެ  ިވސްނާލީމަ  ސް 

ސަރުކާރުން  ބަދަލުދިނުމުެގ  އެއީ  ެގއްލުންވެއްޖެ.  ބަޔަކަށް  އެތައް  ސަބަބުން  މިކަމުެގ  ޖެހޭނީ.  މަސައްކަތްކުރަން 

ނުމަށް  ެގންުގޅުްއވީ ރަނަގޅު ޮގތެއް ފެށުނުއިރުަގއި. ދެތިން ޕާޓީއަކަށް ދީފައި ދެން ހުއްޓާލީ މި މަޖިލީހުން ބަދަލުނުދި

އަންާގތީ ކަމަށް މާނަކޮށްެގން ވަޒީރުން ބުނަމުން އަންނަނީ ެއހެން. ކުރިން ނޫމަޑިއަށް ބިލައނެއްހާ ރުފިޔާ ދެްއަވއިފި. 

ކޯޓުތައް ހުރިތާ ހުރީ. ޤާސިމަށް ބޯކޮށް ދެއްވައިފި. ދެން ވެސް ތިބި އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރުންެގ އައުލާދު މީހުންނަށް 

މިހާރުެގ  ؛ އަޅުަގނޑުމެން މުޤައްރިރުކަން ކުރާ ؛ ޤައްރިރަކަށް ހުންނަ ބޭފުޅާ، މި ކޮމެޓީދެއްަވއިފި. މި މަޖިލީހުެގ މު

މުޤައްރިރުެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނެގން ޖެހޭ އެބަ. މިކަން ބާރަށް ެގންޮގސް މިހެން  

އަޅުަގނޑުެގ އެހެންވީމާ،  ދާނީ.  ކުރިއަށް  ކަންކަން ނިންމީމަކަން  ނިންމާށޭ.  ހުންނަ  މިކަން  ހުށަހެޅުމަކީ މަންޑޭއަށް   

ރިޒޮލިުއޝަން  އެއަށް  ޕާކުކޮށްލައިފަިއ،  އައި  ކޮމެޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  މައްސަލަ  ނޫމަޑީެގ  އެްއކަލަ  ވެސް  އަނެއްކާ 

  މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީެގ މެންބަރުން ތެރޭ ހިމެނޭ މީހެކޭ އަޅުަގނޑަކީ ވެސް. އޭރުަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީަގއި ؛ ނުެގނެސް

ބޮޑު   ވަރަށް  ދިނީ.  ލާރި  އެ  ކްރިސްއަށް  ލާރިދީެގންތޯ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމެޓީ  މާލިއްޔަތު  ނެތީމޭ.  އަޅުަގނޑު 

ހުއްޓޭ   އެބަ  ދީފައި  ޚަޒާނާއިން  ދައުލަތުެގ  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  މިލިއަން  ފަންސާހަކަށް  ެއއީ.  ކޮރަޕްޝަނެއްތާ 

ޕްރޮސެ ބަދަލުދިނުމުެގ  ކިޔާ  އިޖުރާޢަތްތައް ކޮމްޕްލީޓުނުކޮށް  ޮގތުަގއި ކްރިސް  ތެރެއިން. އަޅުަގނޑަށް އަޑުިއވޭ  ސްެގ 

މީހަކަށް އެ ލާރި ދިންއިރުަގިއ އޭނަ ވަޢުދުވެފައި ހުރި ެއްއވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. އޭނައަށް ބަލްކުކޮށް ކޭޝްއޭ ދިނީ.  

ކީއްެވެގންތޯ ނުބެލީ  ކޮމެޓީން  މާލިްއޔަތު  މައްސަލަ  އެ  މަނީއޭ.  ޓެކްސްޕޭޔަރުންެގ  މީހުންނަށް، ؟ ދައުލަތުެގ  ނުބެލި 

ލިބުނީތޯ އެއްޗެއް  މެންބަރުންނަށް  ކޮމެޓީ  ޖޮއިންވީމާ  ؟ މާލިއްޔަތު  ފަހުން  ތަންކޮޅެއް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ 

ނުލިބުނީތޯ މާލިއްޔަތު ؟ އަޅުަގނޑަށް  މަތިންނޭ  އެންމެ  ޗާޖު  ކޮރަޕްޝަންސް  މިއީ  އައީ.  މި  ރިޕޯޓޭ  ބެލޭ  އެެއއް 
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އެ ެއކަން  އިނީ.  މި  އެބަ  ކޮމެޓީަގިއ  އަމުރުކުރަން  އަންާގ  ކޮމެޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  ބާރަށް  ބެލޭނީ ނިކަން  ކަނި ވެސް 

ޖެހޭ. މި ކޮމެޓީން، މި ކުޑަ ކޮމެޓީން ބުނަން އެބަ ޖެހޭ ފުރަތަމަ އެ މައްސަލަ ބަލާށޭ. ދެން އޮތް މައްސަލަ ބަލާށޭ. 

ޖެހުނު ސްކޫލުެގ މައްސަ ަވއްކަންކޮށްެގން މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ ؛ ލަދެން އެއާޖެހުނު ސްކޫލުެގ މައްސަލަ ބަލާށޭ. ދެން 

ޒަމާންވެއްޖެ.   ޮއތީ.  މި  އިބާދަތުވެފައޭ  ކޮމެޓީ    4އެއަށް  މާލިއްޔަތު  ަމތީަގއި  ވަްއކަން  މި  ދުވަސް،  އަހަރު 

އެންޓި އެހެންވީަމއޭ  ވާހަކަެއއް.  -ދެމިއޮވެއްޖެއޭ.  އެފަދަ  ބުނަނީ  ރިޕޯޓުަގއި  އައި  މި  ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން 

ނި ދިނިއްޔޭ. ދައުލަތުެގ  ލާރި  ބޯކޮށް  ބަިއވަރު،  އެ  ނޭޅި،  ފިޔަވަޅު  އެއަށް  ވަްއކަންކޮށް،  ތިބެެގން  ވާފަތްަގނޑުަގއި 

އެހެންވެ، ިމއީ ވަރަށް އަރޖެންޓު މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި ބަލައިފައި ފިޔަވަޅުއަޅަން މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް އަންާގފަިއ  

ނިންމޭތޯއޭ މިކަން  މަންޑޭއަށް  ދާންވީ.  އަޅުަގނޑުެގ    ކުރިއަށޭ  މިއީ  ޝުކުރުދަންނަވަން.  އެދެނީ.  އަޅުަގނޑު 

 ހުށަހެޅުމަކީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   މި ކަމުަގއި ަގސްތު  ހުރީ އިނޭގތޯ،  މި  މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ަގސްތުކޮށްެގން  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ފުރު  ކިޔާލުމަށް  ރިޕޯޓު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ުގޅޭޮގތުން ކުރަނީ  މިއާ  ހޯމަދުވަހު  އަންނަ  ދީފައި،  ޞަތެއް 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމެޓީ ބާއްވަން. އެ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމެޓީ މެންބަރުން ނިންމީމަ ނިމުނީ. މީަގއި އެބަ ހުރި 

އަޅުަގނޑުމެން ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެްއވާފަ.  އޭ.ސީ.ސީން  ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް  ިގނަ   ވަރަށް 

ކިޔާފަިއ، ެއ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް މި ދަންނަވާ އިދާރާތަކާ ކޮމިއުނިކޭޓުކުރެވިފަިއ ހުރިތޯ ވެސް، ދެން އެ އިދާރާއިން  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މީެގ ިމ ހުރި ކަންތަކުެގ އިތުރަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެްއޗެއް 

ޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި  ލާން ބޭނުންވެއްޖެޔާ މި ކިޔާފައި އަ

ެގންދަވާފައި ކޮޕީ  މި  އެދެން  އަރިހުން  ެގންދަވާފައި،  ؛ މެންބަރު  ކޮޕީ  މި  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ.  ތަނުން  މި 

 ވިދާޅުވެފައި، އަޅުަގނޑުމެން ހޯމަ ދުވަހަށް މި ކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް. 

 

 ކޮޅަކަށްފަހު( )ވަުގތު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ
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ދިރާސާ   މިއީ  އެދެނީ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް،  ފާހަަގކުރެއްވި  ދެންމެ  މުޤައްރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

އޭތި   ވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ދިރާސާކުރެވޭނީ  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖެހޭ.  ދިރާސާކުރަން  މި  ރިޕޯޓެއް. 

އަންނަންާވއިރަށް ދުވަހަށް  ހޯަމ  އެހެންވީމާ،  ޮގތުން  ކިޔަިއެގން.  ުގޅޭ  އެއާ  ދެން  ދިރާސާކޮށްފަިއ،  ރަނަގޅަށް  މި   

ޖެހޭ   ކުރަން  ދެން  ފަހުން  އޭެގ  ދެން  ކޮށްފައި،  ވެސް  އެކަން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޖެހޭ  ކުރަން  ސްޓަޑީެއއް  އިތުރު 

 ކުރަން މަސައްކަތަކާއިެގން ކުރިއަށްދިުއން. ފަހަރެއްަގިއ މިއާ ުގޅިެގން ބަޔަކާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހެންޏާ އެކަން ވެސް

ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ސީދާ މި ނުބަލައި، ނޭނިގ ތިބެ ހޯަމ ދުވަހު މަސައްކަތް ނިންމަން ހިފުމަކީ އެއީ ބުއްދިވެރި  

އަޅުަގނޑު   ެގންދިއުމަށް  ކުރިައށް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްވި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އެހެންވީމަ،  ނޫން.  ކަމެއް 

 ވެސް އެދެނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓު ކިޔާފައި ހޯމަ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމެޓީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނީ. ދެން   އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ހަމަޖައްސާނަން.  ވާހަކަދަްއކަިއެގން  ސެކްރެޓޭރިޭއޓާ  ދެން  އަޅުަގނޑު  ަގޑި  ބާއްވާ  ޖަލްސާ 

ބާއްވާނެ   އަންާގނީ.  ޖަލްސާ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  ކަެމއް  ތަނެއް  ކޮން  ަގޑިއަކު  ކޮން  އިރަކު،  ކޮން  ލިބޭނީ  ތަނެއް 

 އެހެންވީމާ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުދި ރޫމްސް ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ޓައިްމ ދަންނަވާލަދެއްވާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖަހާއިރު. އޯކޭ. އެހެންވީމާ، ދެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން    10ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހޯމަ ދުވަހު  އެ؟ ލިބޭނެ ދެއްތޯ

 ކޮމެޓީ މި ހިސާބުން ނިންމާލަން. 
 

_______________ 

  

 

 


