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 { ޢަލީ ޙަމީދުމެްނބަރު  ދާއިރާެގ އިސްދޫ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

..ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލެވިފަިއވާ ސަބް  

ޓަކަިއ   ރެކޯޑަށް  އަޅުަގނޑު  ނަން  މެންބަރުންންެގ  ހިމެނިވަޑައިަގންނަާވ  ކޮމިޓީަގއި  ސަބް  އިނޭގތޯ.  ކޮމިޓީ 

 އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރު. އެއީ ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ދަންނަވައިލާނަން. ފޭދޫ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ޝިޔާމް، ިއސްދޫ ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް. އާދެ! މީެގ  

ތިއްބެވީ   ވަޑައިެގން  ކޮމިޓީަގއި  މިއަދު  މެން  3ތެރެއިން  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  ޝިޔާމް މެންބަރުން.  އަޙްމަދު  ބަރު 

ައޅުަގނޑު   ކަމަށް  މުޤަްއރިރުެގ  ކޮމިޓީެގ  ހުޅުވާލަނީ  މި  ައޅުަގނޑު  ދެން  އިނޭގތޯ.  ކޮމިޓީއަށް  ވަޑައިެގން  މިވަުގތު 

 ނަން ހުށަހަޅާލުމުެގ ފުރުޞަތު. 

 

 : ފޭދޫ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ކޮމިޓީެގ   މި  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ނަން  ޙަމީދުެގ  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ިއސްދޫ  ހޮވުމަށް  ުމޤައްރިރަކަށް 

 ހުށަހަޅަން.

 

 މް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީ

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

  ން: ވާހަކަދެއްކެވު އިދާރީމޭޒުން

ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ޙަމީދުެގ ނަން  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަޤާމަށް އިސްދޫ  މުޤައްރިރުކަމުެގ  ކޮމިޓީެގ 

މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް. އަޅުަގނޑު ިމ  

އިނޭގތޯ ހުޅުަވއިލާނަން  ވޯޓަށް  ނައިބު  ވަުގތު  ކޮމިޓީެގ  ހުޅުވާލަނީ  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ދެން  ކޮމިޓީ،  ވޯޓު.   .

 މުޤައްރިރުެގ ނަމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް މްިއބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ލުސްދޫތު

 .  އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރުކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދުެގ ނަން ހުށަހަޅަން
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 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން އިނޭގތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ތުލުސްދޫ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ  މުޙައްމަދު ނިހާދުެގ ނަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  މުޤައްރިރުކަަމށް  ކޮމިޓީެގ ނައިބު 

ޙަމީދު.  ދާއިރާެގ   ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިސްދޫ  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ  އަދި  ނަސީމް.  އިބްރާހީމް  މެންބަރު 

ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  މިވަނީ  އަޣުލަބިއްޔަތުން  މެންބަރުންެގ  ހުރިހާ  އަހަން.  ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

ޙަމީދު އަދި ކޮމިޓީެގ ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މުޙައްމަދު ނައި   އިސްދޫ  މެންބަރު  ދާިއރާެގ  ފޭދޫ  މުޤައްރިރުކަމަށް  ބު 

ރިޔާސަތާ   ކޮމިޓީެގ  މުޤައްރިރަށް  އަދަބުވެރިކަމާއެކު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ެއހެންވީމާ،  ހޮވިވަޑައިެގންފަ.  ނިހާދު 

 ހަވާލުވެދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

`. ސްޓޭޓް އޯންޑް ޯއަގނަިއޒޭޝަންެގ )އެސް.އޯ.އީ( ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ. މަޖިލީހަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން  

ފޮނުވާ ސިޓީތަކުެގ ތެރެއިން އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވޭ ސިޓީތަކަށް މި ކޮމިޓީން ޖަވާބެއް ދިނުމުަގއި ބަލަންޖެހޭ 

ސަ ެއކުލަަވއިލާފައިވާ  ޓަކައި  ބެލުމަށް  މި  ކަންކަން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބައްދަލުވުމަށް  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީެގ  ބް 

އަދި   ނިހާދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  އިްއޒަތްތެރި،  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  މިއީ  ތިއްބަވަނީ  މި  ކޮމިޓީަގއި 

މެ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ  އަޙްމަދު ޝިޔާމް،  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިބްރާހީމް  ނައިފަރު  ންބަރު 

މި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ޙަމީދު.  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ިއސްދޫ  އަޅުަގނޑު  އަދި  ނަސީމް 

އެބައޮތްތޯ މައްސަލަިއެގ ޑީޓެއިލްސް  ފެނަކަ ކުންފުނިން، އެ  ތެރެިއން  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ؟ )ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކުެގ 

ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސިޓީތަކުެގ ތެރެއިން މިއަދުެގ އެޖެންޑާައށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޓީާއ  އާދެ! މިއީ މިހާރު މި ކޮމިޓީއަ

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިދާރީމޭޒުން ދަންނަވާލަދެއްވުން އެދެން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ސަޢުދު ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެ  7މިވަނީ  هللا އަޅުަގނޑުމެން  ސިޓީއަށް  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ފެނަކަ މޭަގއި  ންވަނީ 

އެރުިވ   ޖަވާބު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އިނޭގތޯ.  ޖަވާބުއަރުވާފައި  ބޭފުޅާއަށް  އެ  ހޯދާފައި  މަޢުލޫމާތު  ކޯޕަރޭޝަނުން 

ކޮމިޓީއަށް   އެބައިން  ބޭފުޅާ  އެ  މި   2020ޖޫން    25ފަހުން  ފެނަކައިން  މިއީ  މިހާރު  ފޮނުވާފަިއ  ސިޓީެއއް  ަގއި 

ބަލައިދެްއވުމަށް އިތުރަށް  ފެނަކައިެގ    މައްސަލަ  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  ބޭފުޅާެގ  އެ  އެދި 

ހުރި  ކަންތައްތަކެއް  ކަހަލަ  އެހެން  ބައިވަރު  ވަރަށް  އޭަގއި  ވެސް  ނިންމާފައި  އޮެގތަށް  ކަމަށް  ނެތް  މައްސަލަެއއް 

ޓީަގއި އެބަހުރި. ދެން މީަގއި އެންމެ ކަމަށް ފާހަަގކުރަްއވާފައި ވަނީ. ދެން ފޮނުއްވާފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް މި ސި

ެވސް  ފުރަތަމަ  މި  އަަގކީ  ހުށަހަޅާފައިން  އިނީ،  ހުށަހަޅާފައި  ބޭފުޅުން  ެއ  ކަމަކީ  އެއް  ފާހަަގކޮށްލެވޭ  ބޮޑަށް 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިއިރު އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި އަަގށްވުރެ ާގތްަގނޑަކަށް ތިން ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ 

އިނޭގތޯ.  އިތު ކުންފުންޏަކާ  ސަބްސިޑަރީ  އޮންނަ  ދަށުން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ  މިވަނީ  ހަވާލުކޮށްފައި  މަސައްކަތް  ރަށް 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ. ދެން   އެކަމަކު ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކޮށްފަިއވަނީ ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެ 

މިލިއަން ކަުމަގއި ވިޔަސް ސަބްސިޑަރީ    7.9ައކީ އެ ބޭފުޅުންެގ ައަގކީ  މީަގއި އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ނުކުތާ

މިލިއަނަށް ހުށަހެޅި ހަވާލުކޮށްފައިާވއިރު މިއީ ޭއަގއި ނޭދެވޭ ކަންތަްއތަކެއް ހިނާގފައިވާ ކަމަށް.   10.2ކުންފުންޏަށް  

ންެވސްޓްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންަގއި އުޅޭ  އޭެގ އިތުރުން ފާހަަގކުރައްވާފައިވާ ެއއް ކަމަކީ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އި

އޭނަެގ   ހަވާލުކުރުމުަގއި  ކުންފުންޏާ  އެ  މަސައްކަތް  މި  މެންބަރަކަށްވުމުން  ބޯޑުެގ  ފެނަކައިެގ  އާޠިފަކީ  މުޙައްމަދު 

އިންވެސްޓްމެންޓު   އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  މޯލްޑިވްސް  އިތުރުން  މީެގ  އަދި  ކަމަށް.  ބެލެވޭ  ކަމަށް  އޮތް  ނުފޫޒެއް 

ކަމަށް.  ކޯޕަރޭޝަންަގއި ހަވާލުކޮށްފައި  މަސަްއކަތް  ކުންފުންޏަކާ ސަބްކޮންޓްރެކްޓުެގ  އަިމއްލަ  މަސައްކަތް  މި  ވަނީ   

ދެން މީެގ އިތުރުން އެ ބޭފުޅާ ފާހަަގކޮށްފައި އެބަހުރި މޯލްޑިވްސް ރިއަލް ެއސްޓޭޓް އިންެވސްޓްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނަކީ  

ތަޖުރި މަސައްކަތްކުރުުމެގ  އެކަހަލަ  އެްއވެސް  ހަދާފައިވާ އަސްލު  ބޭފުޅުން  އެ  ނޫންކަން  ކުންފުންޏެއް  ހުރި  ބާ 

އަުގތަްއ   ހުރި  އަސްލު  ައުގތަކަށް  ހުރިއިރު ވެސް  ހަދާފައި  ައުގތައް  މަޢުލޫމާތުން ވެސް ސާފުކުރިއިރު  ބީ.އޯ.ކިއުެގ 

ފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  އެބައޮތް.  ފާހަަގކުރަްއވާފައި  ކަންތައްތަކެއް  ކަހަލަ  މި  ކަމާއި  ހުން  ދިމާނުވާ 

އެސްޓޭޓް   ރިއަލް  މޯލްޑިވްސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  އެބައޮތް  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  ވެސް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން 

ބޭފުޅުންެގ  އެ  އެއީ  ކަމަށް.  އެބަހުރި  ވިސްނުމެއް  އުވާލުުމެގ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ކޯޕަރޭޝަން  އިންވެސްޓްމަންޓު 

ހިނަގ ޮގތެއްަގއި  ެއކަށީެގންވާ  ހިނަގމުން  މަސައްކަތް  މަސައްކަތެްއ  ެއއްެވސް  ކުންފުނީެގ  ކަމަށް،    2007މުންނުދާ 

އިން ފަށައިެގން އުފެދިެގން ައއި ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވެސް އެއީ އެދެވޭ މިންވަރެްއަގއި ެއ ކުންފުނި އެކްސްޕްލެއިން 
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ފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެ ކުންފުނި ތެރޭަގއި ހިނަގމުން ނުދާކަން ފާހަަގކުރަްއވާ

 ބަލައިދިނުމަށް އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާފަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަލާއިރުަގއި  ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކަށް  ުގޅުންހުރި  އަދި  ސިޓީާއ  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން 

އެ ފާހަަގކުރެވޭ  ކަމަށް  ހުރި  މައްސަލަތަކެއް  މިއިން  ސްބްސްޓޭންޝިއަލް  ލިބިފައި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހުން  ބަ 

ދެން މި މައްސަލަައކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ވެސް މައި ކޮމިޓީން ވެސް ބަލާފައި މީެގ ކުރިން  ؟ ސިޓީން ދެއްތޯ

ެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަ ބޭފުޅުންެގ ޝަކުާވއާ  ފަހުން އެ  މަްއސަލައަކަށް ވީނަަމވެސް  ށް ޖަވާބެއް އަރުވާފައި އޮތް 

އަލުން މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރެވިފައި މި އޮތީ. ދެން މިހާރު އެޖެންޑާކުރެވިފައި ހުރިއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް  

ކަންތައްތަކެްއ  ސަބްސްޓޭންޝިއަލް  ތެރޭަގއި  ޝަކުވާތަކުެގ  ދެންނެވި  މި  ތެރޭގައި،  ޑޮކިއުމެންޓުެގ  ހުރި  ލިބިފައި 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުޅުވައިލާނަން މިކަމުަގއި މި ސަބް  ؟ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭ ބަލަންޖެހޭ ދެއްތޯ

ކިހިނެއްތޯ ހުރީ  ވިސްނުުމަގއި  މެންބަރުންެގ  ޑިސައިޑްކުރަްއވަން  ޮގތެއް  ކުރިއަށްެގންދާނެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ކޮމިޓީން 

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  ނަސީމް މްިއބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ލުސްދޫތު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު މިހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދިޔައިމަ އަޅުަގނޑު ހިތަށް މި އަންނަނީ މި  

އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީއަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ ދެން ސަބްސިޑަރީ 

ހަދަނީ މި  މި   ކުންފުންނެއް  މަސަްއކަތެްއ  ެއއްވެސް  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  މި  މަސަްއކަތްކުރުަމށް.  އެސްޓޭޓް  ރިައލް 

އެސްޓޭޓް   ރިއަލް  އެއީ  އަސްލުަގއި.  އެބަޖެހޭ  ބަލާލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ހުރިތޯ  ހިނާގފައި  ކުންފުނިން 

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް ނޫނީ  ފެނަކަ  މި  އާދައިެގ  ހަދާފައި  ކުންފުނި  ދޫކުރާ މަސައްކަތްކުރަން  މި  ސްޓެލްކޯއިން  .ސީ، 

ދެން  ވިޔަފާރިވެރިންނަކަށް  ދިވެހި  އަސްލުަގއި  ކަމަށްަވންޏާ  ކުރަންެވއްޖެ  މަސަްއކަތްތައް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ހިންަގނީއޭ.  ފިހާރަ  ކޮްމޕެނީން  ެއއަރޕޯޓްސް  ާވހަކަދެއްކީ  ކޮމިޓީަގއި  މައި  އަޅުަގނޑުމެން  އިއްޔެަގއި  ނުހުންނާނެ 

ންމު މިތާނަގއި މި ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ ނެތިއްޔަކާ ޤައުެމއް ކުރިއަށްދާނެ ޮގތެއް އަޅުަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ، ދެން އާ

ެއސްޓޭޓް   ރިއަލް  ެއހެންވީމާ،  ކިޔަނީ.  މި  އެސްޓޭޓް  ރިައސް  ކުންފުނި  އަސްލުަގއި  މިީއ  އެހެންވީާމ،  ނުވިސްނޭ. 

ން ބަލާލަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް  މިހާތަނަށް ކުރެވިފައި ހުރީ ކިތައް މަސައްކަތްތޯ ވެސް އަޅުަގނޑުމެ

 ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅު   އެކަށީެގންވާ  ހަމަ  ވެސް  ފާހަަގކުރެއްވީ  ތި  ނަސީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

މި ބޮޑަށް ރަނަގޅީ މި މައްސަލަިއަގިއ އަޅުަގނޑުމެން    މައްސަލަެއއް ކަންނޭނެގ ބަލަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު

ފޯކަސްކޮށްފައި މީަގއި ސަބްސްޓޭންޝަލްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ އެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކުންފުނީެގ މި ބޯޑުެގ  

ަގނޑު ހިތުން ދެ މެންބަރަކު ވެސް ފެނަކައިެގ ަވޒީފާަގއި ތިއްބެވި ކަމަށް ދެއްތޯ. ދެން އެހެންވަނީ ކަމަށްވަންޏާ އަޅު

އެއީ ޒާތީ މަސްލަޙަތު ފުށުއެރުމުެގ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ. ދެން އެފަދަ މައްސަލައެއް ުއޅެނީ 

ކަން  އެ  އިތުރަށް  ކަންނޭނެގ  އޭ.ސީ.ސީއާ  ރިލޭޓުކުރަންޖެހޭނީ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ކަމަށްވަންޏާ 

ހެންވީމާ، އެސް.އޯ.ީއެގ ސަބް ކޮމިޓީ މި ސިޓީތަކަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ މައްސަލައަށް  ތަޙުޤީޤުކުރަން ދެއްތޯ. އާދެ! އެ

ިއއްޒަތްތެރި   އެްއބަސްވެވުނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ކޮމިޓީން  ބޭއްވުނު  މިއަދު  ައޅުަގނޑު  ނިންމުން  ޮގތެއް 

ިއތުރު ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު  މެންބަރު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްާވފައި އެބައޮތް ހުށަހެޅުމެއް. ެއއީ ފެނަކައިން   މިކަމާ ބެހޭ 

ސާފުކުރުމަށް   މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ުގޅުންހުރި  މަްއސަލައާ  މި  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން.  އެްއކުރުން، 

ެއޮގތަށް   އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދެން  މައްސަލައަށް.  އޮތީ  ތާއީދުކުރަްއވާފައި  ނިހާދު  ދެއްތޯ.  ދެންނެވުމަށް 

 ންދިއުމަށް ޓަކައި މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ކުރިއަށް ެގ
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