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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކް އެންވަޔަރަން`   އެންޑް  ކޮމިލައިމެންޓް  ޗޭންޖް  އިއްޒަތްތެރި    33ޓީގެ  މެޓް  ބައްދަކުވުމަށް  ވަނަ 

މަރުޙަމެންބަރު ކަމަކީ    3ބާ ދަންނަވަން.  ންނަށް  އެޖެންޑާކޮށްގެން މިއުޅެނީ. ފުރަތަމަ  ކަމެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިއަ ފަރާތްތަކުން  ސިޓީމިއްލަ  ފޮނުވާ  މައްސަލަތަކާއިއާއި   ޓީއަށް  އުސޫލެއް   ޢަމަލުކުރާނެ  މަޖިލީސް    މެދު  މިހާރު 

ޓީގައި  މިކޮށްލަން. ދެން އޮތީ ކޮހިއްސާބޭފުޅުންނަށް އެ އުސޫލު   . އަޅުގަނޑު ބޭނުން ތި ދާރާއިން އެބައޮތް ފޮނުއްވާފައި

ދަށުން   އުސޫލުގެ  މިދެންނެވި  ޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކާއިމެދު  ފޮނުވާފައިވާ  މީހުން  އަމިއްލަ  ހުރި 

ކަނޑައަޅަން.   ބިލުނިންމާނެގޮތެއް  ހަކަތައިގެ  ދިރާސާދެން  އެހެންގެ  ފެށުން.  މަސައްކަތް  ފުރަތަމަ    ވީމާ،ކުރުމުގެ 

އިދާރީއައި ހައްދަވާލަދެޓަމް  ގޮތެއް  ފެންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސްކްރީނުން  އެދެން. އެއީމޭޒުން  މި    އްވުން  މިހާރު 

 ؟ކޮބާ ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  އިދާރީމޭޒުން

މަޖިލީހަށް   ސިޓީތަކާ މުޢާއްރައްޔިތުންގެ  ފޮނުވާ  ޢަމަ  ފަރާތްތަކުން  ތަޢާރުފުގުޅޭގޮތުން  އުސޫލު.  ގޮތުގެ  ؛ ލުކުރާނެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  )ނ(  99ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާގެ  ނުވަވަނަ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  ތަ  ގެ 

ހުށަހެޅުންތައް މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި އިލްތިމާސްތަކާއި އެހެނިހެން    ޓީތަކަށް މީސްމީހުން 

ޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން އެ މައްސަލަ އެންމެ  ކަމާއި ގުޅޭ ކޮމި -1؛ ބަލައިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވެއެވެ. ހުށަހެޅުން

ޓީއަށް  އެ ސި  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އެ ސިޓީ ކިޔައި  -2.  ދަރަޖައިގައި ހަވާލުކުރެވޭނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުއާފުރަތަމަ  

ނިންމައި  ޖަވާބެއް  ދޭނެ  ސިޓީ  އޭނާ  އެ    އެ  ކޮމިއާއި  ޖަވާބު  ނިންމާ  ދޭން  މެންބަރުންނަށް  ސިޓީއަށް  ހުރިހާ  ޓީގެ 

މެން އެއްވެސް  ޖަވާބަށް  އެ  އިޢުތިރާޟު ފޮނުވުމުން  ފޮނުވިބަރަކު  ސިޓީއެއް  އެ  ނުކުރާނަމަ  ޖަވާބެ   އެ  ފަރާތަށް  އް   

ކޮމިޓީއަށް އެ    މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައި އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟެއްކޮށްފިނަމަ އެ ސިޓީއާއި  -3ވުން.  ފޮނު

އެ    ،ހަފްތާ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާ  2ޓީއަށް ސިޓީ ލިބުމަށްފަހު ގިނަވެގެން  ކޮމި  -4ސީޓީ ފޮނުވުން.  

ފޮނުވި  ސިޓީ  އެ  ކޮމިޓީފަރާތަށާއި   ނިންމިގޮތެއް  ޢާއްމަށް  އަމީން  އެ    ތެރޭގައި  ހަފްތާ  ދެ  އަދި  އެންގުން.  ން 

ފޮނުވިފަރާތަށް   އެ ސިޓީ  ކަންހިނގަމުންދާގޮތް  މައްސަލައިގައި  އެ  ނުވާނަމަ  ނިންމިފައި  ނިންމުމެއް  މައްސަލައިގައި 

މެދުވެޢާއް  އަމީން ކޮމިޓީމު  އެންގުން.  ރިކޮށް  ލިޔުމުން  ފޮނުވާ    -5ން  ފަރާތްތަކުން  ތެރެއިން    ތަކުގެ ސިޓީއާންމު 

 ޓީއަކުން ވެސް ބެލެހެއްޓުން.  ކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކޮންމެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވޭ ސިޓީތަ ކޮމި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާ  މިހާރު ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާލަދިނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސިޓީތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ގު

ފޮނުވާފައި ކޮމިހުރިހާ   މެންބަރުންނަށް    ޓީތަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އުއްމީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އުސޫލު.  އޮތް 

ވަޑައިގެންނެވި  ސާފުވެ  އަވަސް  ރަނގަޅަށް  ޖަވާބުދިނުން  މި ސިޓީތަކަށް  މިހާރު  އެކުލަވާލި  ކަމަށް.  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 

ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަނޑަށް  މީގައުސޫލެއްކަމަށް  މީހަކު  .  އިންނަ  މުޤައްރިރަކަށް  އައިމަ  ސިޓީއެއް  މިއޮތްގޮތުން  އި 

ކޮމިއެއަށްދޭނެ ތައްޔާރުކޮށްފައި  ޖަވާބެއް  ޖަވާބާޓީ   އާއި  ސިޓީ  ޝެއަރކުރަނީ  މެންބަރުންނާއި  ހުރިހާ  ދެން  ގެ   .

ރިޖެކްޓް ކުރާނަމަ  ރަކު  އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ކޮމެންޓެއް އޮވެއްޖެނަމަ އޭތި ކޮންސިޑަރ ކުރައްވާނެ އެއްވެސް މެންބަ

ކޮމި ގޮތެ މައި  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އެއަށް  ގެނެސްގެން  އެހެންވީމާ، ޓީއަށް  ޚުލާޞާއަކީ.  ދެން  އެއީ  ނިންމާގޮތަށް.    އް 

މެންބަރުންނަށް ސާފު އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އުއްމީދުކުރަން  މިވެއަޅުގަނޑު  ސިޓީތަކަށް  ވަޑައިގެންނެވިކަމަށް.  ހުރި  ހާރު 

އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، ތައްޔާރުކޮށްފައި  ޖަވަބުތަކެއް  ގްރޫޕުގައި  ކޮންމެވެސް  ވަޓްސްއަޕް  ގެ 

މިއޮތީޝެއަރ ދެން  އިނގޭތޯ.  ބިލުކުރާނަން  ހަކަތައިގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަރަކަށް    ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތް  ގެ 

މި ބަލާލުން  ގެންދެވެތޯ  ކުރިއަށް  މިއަދު  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  އޭގެއަޅުވާ  އޮތީ.  އަޅުގަނޑު  ކު  ލަމާތޯ.  ރިން 

ކޮމިޓީ ކުޑަ  ސާފުކޮބޭނުން  މެންބަރުންނަށް  އެހެން  މަސައްކަތް  ކުރެވިފައިހުރި  އޭގައި  އެ  ން  ކޮބައިތޯ  ށްލަދެއްވުމަށް 

 .  ހަކަތައިގެ ބިލު؟ ވީ އޭރުކުރެއް ރާތުން ކޮންބޭފުޅެއް މަސައްކަތްޓީގެ ފަކޮމި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޚައިތަމް ދުމައަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ނުދެކު ގޮޅިމައްޗަން

ގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްކޮށްފައި އޮތްގޮތަކީ މަޖިލިސް ފްލޯގައި މެންބަރުން  ރު. ހަކަތައިގެ ބިލު އްޔާ މުޤައްރިޝުކުރި

. ށްލާފަހަމަ އެއަށް އިންކްލޫޑްކޮވާހަކަދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން އެބަޔަކަށް ބޭސްވާ ވާހަކަތަކެއް ނަގާފައި އޭގައި އެހެރީ  

ފާހަގަކުރެވު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭގައި  ބައިވަރު  ދެން  އެހާ  ފްލޯގައި. ދެން  ވާހަކަދެކެވުނު މަޖިލިސް  ދުވަހަކު  ދެ  ނީ 

ހުރި.    ވެސް ޖެނެރަލް ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަތައް   ވާހަކަތަކެއް ނެތް ސީދާ ވަކި ޕޮއިންޓަކަށް ބޭސްކޮށްފައެއް. އެކަމަކު

ޕޮއިންޓްސް އެ  ބިލުއެހެންވީމާ،  އެހެރީ  އަޅުތައް  ތެރެއަށް  އިންކޯޕަގެ  ކޮމިޓީގަނޑުމެން  މައި  ދެން  ން  ރޭޓްކޮށްލާފަ. 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ކަންތައް ނިންމައިލާފަ ދީ އެންނަށް ދެއްވާފައި އޮތް މެންޑޭޓުގެ ދަށުން އެ އިނ އަޅުގަނޑުމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތުން ކަމާއިބެހޭ  ގޮބެހޭ  ލެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ބިލާ ޔާ ޅުންގެ ޚި ފުބޭ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ތި   އާދެ!

ޚި ބިލުގެފަރާތްތަކުގެ  ހޯދާފައިތޯ  ކުރިއަށްދާނީ    ޔާލު  އެކީ  މަޝްވަރާބައިތަކާއި  ބަލަމުން  ބައިތައް  ކުރަމުން  ނޫނީ 

 ؟ކިހިނެއްތޯ ގެންދާނީ ؟ގެންދާނީތޯ

 



  

 :ދެއްކެވުންވާހަކަ ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ދައްކާފައި މެންބަރުން  ފްލޯގައި  މަޖިލިސް  މިހާރު  ފެންނަނީ  ވާހަކަތަކާ  އަޅުގަނޑަށް  ބިލުގައި    ހުރި  ވާހަކަތައް  ގުޅޭ 

އެ  ކޮށްގެން    ހުރިއްޔާ  އައިޑެންޓިފައި  މިކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑު  ޚި  ކުރިއަށްދާން.  އެއްކަލަ  ޔާލަށް  ދަންނަވަނީ 

  ސޭހަވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހުށަހަޅަން. އެއީ އޭރުން ވަރަށްބޮޑަށް ފަ  ވެސް ހިމަނާފައި   އެބައި ތަންތަނަށް ހުށަހަޅާއިރު  

ޚި އެ  އެއްގޮތަށް  ވިސްނުންފުޅާ  މެންބަރުންގެ  ފަރާތްތަކުން ހީވަނީ  ދޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިސްނުން   ޔާލު    ވެސް 

ހިންމު ނުކުތާތަކެއް.  ހަމަ ވަރަށް މު  އި އެހެރީބަހައްޓަން. ދެން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މެންބަރުން ހަމަ ފާހަގަކޮށްފަ

 ރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެ މި ދޭތި އެލައިން ކޮށްލަން. އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން.  ޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ. އޭރުން ވައެއަށް ރިޢާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން މިހާރު  ހީވި.  އުޅުއްވިހެން  ވިދާޅުވާން  އެއްޗެއް  ސުވާލަ ،  ވީމާވަހީދު  ދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  އަދި  ކޮބައިތޯ  ކަށް 

ކަމާ   މަޝް ޖަވާބެއްނުލިބޭ.  ފަރާތްތަކުގެ  ކުބެހޭ  ބާއްވާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުންތަކެއް  ހޯދުމުގެ  ރިއަށް  ވަރާ 

 މަދު ސަޢީދު.އަޙް؟ ންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީތޯދާނީތޯ ނޫނީ މި މަސައްކަތް ވެސް ގެންދަމުން އެ ބައްދަލުވު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަފުށިގެ

މުޤައްރިރު.   މިޝުކުރިއްޔާ  ކުރިއަށް  ކުރަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަރުތީބުން  އަޅުގަނޑަށް    މަސައްކަތް  ގެންދިއުމަށް 

ވެސް    އަނެއްކާ  އެހެންނޫނީ  ންހެން.އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ބައްދަލުކުރަންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ ނެގު  ހީވަނީ

ފަހަތަށްގޮ ބިލުހަމަ  މުޅި  ގިއްސަ  ކުރުން  އެއްކޮށް  މަސައްކަތް  ވެގެންގެ  މި  މި  ނަފަހަރަށް  ދެން  ހާރު  ދަނީ. 

ކޮމިޓީ ސަބް  މިއަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވި  ން  މުޤައްރިރު  ކުރިން  ހަމަ  ހުރިހާ   އޮތީ  މަޖިލިސްގެ  މެންބަރުން  ފަދައިން   

  ހުރި   ވެސް އެއްކޮށްލެވެން  އް ހަމަ ތިބެގެން ބަލާފައި އެއަށް ބޭނުންވާ، ބިލަށް ހަމަ ކިރިޔާ ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކައެ

އެ   ހުރިހާ  އެއްކޮށްލާފައި  ނަގާފައި  ދެން  އެއްޗެއް  ހަމަ  އެކުއެކީގައި  އެއާއި  ދެން  ހޯދަ  އޮތީ.  މަޢުލޫމާތު    ން ވެސް 

ހޯދާފައި އޭގެ  ގެ ގޮތުގައި ބިލަށް އެޑްކޮށްލައިގެން  މަ ކޮމެންޓުހަވެސް    ފަހުން އެ   ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު 

ގެ ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑަދެން  އެހެންވީމާ،ންދިއުންހެން  ފަސޭހައީ.  އެންމެ  ހީވަނީ  ކުރިއަށްގެންދަން    ށް  އެގޮތަށް 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އަސްލު. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 : ދެއްކެވުންވާހަކަ ޚައިތަމް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ނުދެކު ގޮޅިމައްޗަން

އެ ސަޢީދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  ފެންނަނީ    ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ވިދާޅުވިގޮތަށް 

 ތާއީދު އިނގޭތޯ.  ކުރިއަށްގެންދަން. އަޅުގަނޑު



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނު  އެހެންވީމާ، އިންކާރެއް  މެންބަރަކު  އެހެން  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  އެހެންވީމާއެ  އަޅުގަނޑުމެން   ،ކުރައްވާ. 

ޅުގަނޑަކަށް  ބައްދަލުކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ހަދަމާތޯ. ލިސްޓެއް ހަދާފައި، މިހާރު އައިސްފައި އޮތް ހިސާބުން އަ

ން  މި ސަރުކާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިންމުވާނީ  ތަކެއް މުހިންމުހެން. މިހާރުވޭ ކޮންމެހެން ޖެނެރަލް ކޮމެންޓުހިއެއްނު

މުއައްސަ  ބިލު ހަމަ ވަކި މާއްދާއަކަށް އެ  ކޮމިހުށަހަޅާފައި  ޚިޔާލަކާ އެކީގައި  ޓީއަށް  ސާއަކުން ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ 

އަޅު އަޅުގަނޑުމެން  ވަޑައިގަންނަވަން  ހުޅުވާލީ  ފްލޯ  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު   ދެން  ދަންނަވަންޖެހޭނީ.  ގަނޑުމެން 

 .  ބައްދަލުކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަކަށް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޚައިތަމް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ނުދެކު ގޮޅިމައްޗަން

ފެނަކަ އާއި  އެ    ސްޓެލްކޯ  ވެސް ގެންނަންޖެހޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް    އިމު ފަރާތް ގަ  3އާއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއާ 

އިތުރު ހީ ލާ  ވަނީ. ދެން  އިތުރު ކޮންބައެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން  މިއަށްފަރާތަކަށް، ދެން  ލާންޖެހޭނެތޯ،  އެލް ؟ނީ  .ޖީ.އޭ 

 ؟ އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ދެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   އެހެންވީމާ، ފާސްކުރެވުނު   އަޅުގަނޑު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު  ހަކަތައިގެ   ދަންނަވާލަނީ  ބިލު ގޮތް.     

  12ހަގަކުރި  ޅުވާލުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ފާދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހު  5އާންމުންގެ ކޮމެންޓަށް މިއަދުން ފެށިގެން  

ކޮމި ފުރުޞަތު.ޓީމުއައްސަސާއަށް  ކުރުމުގެ  ކޮމެންޓު  ބިލަށް  ވަޑައިގެން  އެ  އަށް  ދަޢުވަތު    އެކަމަކު  ބޭފުޅުންނަށް 

ބިލަށް ސްޕެސިފިކް  އަރުވާއިރުގަ މުހިންމު  ކޮމެންޓާއި  ވަރަށް  ދެންނެވުން  އެކަ  ލިޔުމުގައި   .އެކުގައި  ހަމަ  ން  ވެސް 

ށް ދާން އަޅުގަނޑުމެން މީތި  ގެ ޑީޓެއިލްތަކަދެން އެހެންވީމާ، އެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހުގައި ބިލުއެގޮތަށް ފާހަގަކުރުން.  

ން  ބިލުގެ އަޕްޑޭޓެއް ދެއްވުން ކުޑަ ކޮމިޓީ   އަޅުގަނޑު ބޭނުން ޔުޓިލިޓީ މިހާ ހިސާބުން   ޕާކްކޮށްލާނީ. ދެން އެހެންވީމާ، 

 . އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އޮތް ހިސާބު އްސަމަސައްކަތް ގޮ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  

ބައްދަ  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން  އިދާރާތަކާޝުކުރިއްޔާ.  ކަނޑައެޅި  ސަރުކާރުގެ އަ  ލުކުރަން  ޔުޓިލިޓީ  ދި  ބައެއް   

ރެސެންޓާއި އަދި  ކް  ގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ދިވެހި ރެޑްއަދިވެސް ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތައް އޭ ކުންފުނިތަކާ

އަޅު ބައްދަލުކޮށްފިންއެން.ޑީ.އެމް.ސީފަދަ  ސްޓެލްކޯ  .ގަނޑުމެން  ޚާއްޞަކޮށް  އެފަރާތްތަކުން  ފެނަކަކޮށްފައި  ފަދަ  ، 



  

އެތަކުން  އޯ.އީސްއެސް. ކޮމެންޓް  އެދިލެއްވީ  މުއްބޭފުޅުންނަށް  އެކަށީގެންވާ  އަދި  ކުރުމަށް  ދެން  ނުލިބޭކަމަށް.  ދަތު 

  ބޭފުޅުންނަށް ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތު ދީފައި އެ   ބޭފުޅުން އެދިލެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ  ދުވަސް ދެއްވަން އެ  5އިތުރު  

ކޮމެންޓުތަކާ ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކީގައި    ފަރާތްތަކުން  ދެން  ކުރިއަށްގެންދަން.  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުގެ 

އިންނާނެ  ޑެޑްލައިނެ ކޮމިޓީގެ    22އް  ސަބް  އިނިޔަލަށް  ނިންމަން.  ދިރާސާކޮށް  ޑެޑްލައިނާ ން  އެ    ރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

 އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންދާނަން. 

____________________ 




