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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެިރ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިެގންދެއްވި ހުރިހާ އިއް ވަނަ 17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ `. 

އިން ހުގެ އިދާރާމިއަދު ިމއޮތީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީމެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮިމޓީގަިއ 

ޢަލީ  ންބަރުޒަތްތެރި މެދާއިރާގެ އިއް  އްރިރު ކެލާެޅއް. މި ސިޓީފުޅުަގއި މިވަނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤަފޮނުވާފައިވާ ސިޓީފު

 )ޅ( ގަިއ ދާގެވަނަ މާއް 94ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ، ވެދުން ސަލާމަށްއާރިފަށް

ތުެގ ވޭ ފުރުޞައްކަން ދެ ވާހަަކދަ ނަށްސްކުރުމުގައި މެންބަރުންރުން ބަހުމެދު މެންބަބިލަކާމެދު ނުވަތަ މަްއސަލަައކާ

ނޭ ޭރގައި ހިމެތެ މު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ރައީސްއަށް ލަފާ ދިނުމަކީ ޢާއްކަނޑައެޅުުމގައި މަޖިލީހު ދިގުމިން

ދަްއކަން ދެޭވ ވާހަކަ ނަށްްސގަިއ މެންބަރުންލަފާކުރާ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުގެ ބަހުއަހަރަށް ވަނަ  2018ވާީތވެ ކަމަކަށް

ެމ ގައި ކޮންލާސް މަރުޙަްސ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ުއސޫލުން ބަހު ދިގުމިނަކީ މީެގ ކުރީގެ އަހަރުތަކުަގއި ވެފުރުޞަތުގެ

މެ ކުރުމަށް ކޮންސްށަހެޅުމަށްފަހު ރިޕޯޓަށް ބަހުޓު ހުޓުގެ ެއއް ފުރުޞަތު ކަމުގަިއ، ކޮމިޓީ ރިޕޯމިނެ 15މެންބަރަކަށް 

 ނަވައި ކޮމިީޓގެމި ވާހަކަ ދަން ،ކުރަމެވެ. ވީމާތު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަްށ ގަސްދުޓުގެ ފުރުޞަމިނެ 7މެންބަރަކަށް 

هللا ، ޢަބްދުދިމްކުމް. ޚ2017ާ ޮނވެމްބަރު 1. ބޫލުކުެރްއވުން އެދެންޤަ ލަފާ މިކަމުގައި ެދއްވުމަށް ެއދެމެވެ. އިޚްތިރާމް

 ޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް(. ޖަމީލް ޢު މަސީހު މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 7ާޓއި މިނެ 15ވާ ިއ ތީގައި ޙަޤީޤަުތގަވެސް އްރިރު. ދާދި ދެންމެއަކު ތި ިއއްެވިވ ސިޓީއަކީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤަ

 ރި އަދަދު.ބޭނުންކު އިލާގަމަރުޙަސް ހުއި ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބައަހަރުގަ ޓަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކީ މިދިޔަމިނެ

ރުމަށް ށް މި ފާސްކުބޫލުކުރަްނ. މިގޮތަަކމުގައި އަުޅގަނޑު ޤަ އަދަދެއްއެކަީށގެްނވާ އަދަދަކީ ރަނގަޅު  ހެންވީމާ، އެއެ

  ހުށަހަޅަން.އަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 އި ގޮެތއްގަ  މުއްެއދުނީ ހަމަ މިގޮތަށް ފާސްކުރަން. އެއީ ޢާއްރިރު. އަުޅަގނޑު އަސްލު ފުރުޞަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ 

ވެްސ   އަުޅގަނޑުކު ވެސް މި އޮްނނަ އުސޫލުކަމަށްވާީތވެ މިއަްށ ބަދަލެއް ނުގެނެސް މިގޮތަށް ާފސްކުރަންކޮންމެ އަހަރަ

 ކުިރއްޔާ. ޝު .އީދުކުރަންހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއެ ޘްމާނު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢު ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ،ޖަމީލު
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:ން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީ

ން އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ މި އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންކައްރިރު. މުޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ސްވެ  ކަންތަކާމި އިްނޝުއަރެންސް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ވާހަކަދެއްެކވުނު އިއެންމެފަހުން މިތާނގަ އިކުރަމުންދާއިރުގަ 

ްނެގ ރައްޔިތުން ދެ. ރަށް ޮބޑަށް ބަލާލަން ބޭނުންެއަކންކަން ވަ އޮތީ  ަކންތައްތައް ގޮްއސަތޯ އި ކިހިނެއްދެން އެކަމުގަ 

ދި ކޮމިޓީއާ ހެ ކުރަމުން އެބަދޭ މިހާރު ވެސް މި ޢާއްމުުސވާލު ވަރަށް ގިނަ މަންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންނާމަޖިލީހުގެ 

ތޯ. ދެން ނގޭތައް ވެސް އެބަ ބޭނުންކުރޭ އިމިކަހަލަ ހަޑިހުތުރު ލަފުޒު އިއަކުން ފަށާފަ ދެން ވަރަށް ބޮޑު )ބ(

  ށް ވަންޏާކަމަ ކުރެވޭވާން އެބަޖެހޭ މަނިކުފާނު. ދެން މިކަންކަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނުއެހެންވީމާ، މިކަމަށް ަޖވާބުދާރީ

ނަށް ން ބޭފުޅުއެ ތައް އަންނަމުން ދާނެ. އެހެންވީމާ، މީގައި މިކަހަލަ ބަސް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެްނނާ ދިމާލަށްވަރަށް

 ަހކަ ނުންކުރާ ވާބޭއިނގޭތޯ. އެކަމަކު މި ދެންނެވީ ވަރަށް ެއކަހަލަ ބަސްތައް   ނުވަންޏާ، އަލިފު ސުުކނެއް ނުލާއެކަން

ކަމާ މިތާ މިކަން ުޅގަނޑުމެން. އައިަސއިކޮޓަީރގަާއއި ެއކި ތަންތާނގަމުޤައްރިރަށް އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ.މި 

ށް ނުވަންޏާ ން އެލައިޑަ، އެއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޖަވާބެއް އެބަ ދޭންޖެހޭތާ. ދެ. އެހެންވީމާެވގެން މިތިބީ ދެއްތޯވާލުޙަ

. ރަންވީނުންތޯތަކަށް ބަދަލުކުމިކަން ކޮންމެވެްސ ގޮ ުއޅެން ކޮންމެހެންޖެހޭތޯ.  އެލިގަެނގެން އިއެލައިުޑގެ ަގއިގަ 

ަންނ ކުރާ ދަުއވާއަުޅގަނޑު ަޔޤީނުން ވެސް ތަކީ. ދެންގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ކުރަންވާ ގޮނކަންނޭ ، އެއީ އެހެންވީމާ

ބަދަުލ  ހޯދަން، ގެ އްޔާ އަުޅގަނޑު ހަމަ ކޯޓަށް ދާނަން. ކޯޓަށް ގޮސް އަޅުގަނޑުޅުގަނޑަށް މައްސަަލއެްއ ޖެހިއްޖެދެން އަ

މަކު އަދި. ލައިޑެްއކަ ނޯންނާނެ އެޑު ާދނަން ވާހަކައަކީ. އެހެްނވީމާ، އެހެން ދޫކުރެވޭކަށްއަޅުގަނވެސް ހޯދަން 

ރާތުން ބަރުންގެ ފަހުރިހާ މެންގަނޑު މި އަޅު  ނޯެޓއްަގއި ބައްަލވައިެދއްވުމަށް ، މިކަން ތަންޮކޅެްއ ސީރިއަސްވީމާއެހެން

ގޭތޯ. ށް ހަމަ އިނމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރގެ އަރިހުން އެދެން ހަމަ އިނގޭޯތ. އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ ގޮތަޢާއް

އެ  މާންޢުޘް ޖުމްލަކޮށް ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮފެސަރ އެމް.ޕީ ޖަމީލް  މަހަ ދެން އަޅުގަނޑު ެވސް

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުަގިއ އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަުކ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެއްިވ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ބޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަަރށް މުހިންމު މައްސަލައަކަްށެވފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކޮމިޓީއަށް އެލަިއޑް 

މިވަގުތު ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުްނނާ މަޝްވަރާކުރެވިަފއި އޮތީ. ދެން އެ އެހަމަ އިންޝުއަރެންްސގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރެވި 

ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި.  ންތައްތައް ވާން ހުރި ގޮތުެގ ވާހަކަ ވެސް، ކޮށްދެވެން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ެވްސ އެކަ

ޭބފުޅުންނާ ވާހަކަ ދަްއކަިއގެްނ  ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަަތކީ މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން ވެްސ އެ
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ން. އެހެންވީމާ، އެޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުުމގެ، އެކަްނ އެބަ ކުިރއަށްދޭ. ރަނގަުޅ ފަސޭހަގޮތެއް ުނވަތަ ޙައްެލްއ ހޯއްދެވު

ވާހަކަފުޅެއް ތި ވިދާުޅވީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީއާ ދިމާލަށް އަދި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ އިތުރުން ދެން ތިއްބެވި 

ދެން ބާކީ ތިއްބެވި މެންބަރުން އެބަ ތަފާތު އިނގިލިތައް ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ދިމާލަށް ވެސް ހަމަ، މަޖިލީހުގައި 

ވެސް ައވަހަކަށް  ދެން ެއހެންވީމާ، ތިއަށް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ވީހާުސވާލުތައް އުަފއްދާ އެބަ ހައްަދވާ.  ރަްއވާދިއްކު

 ، އެ ބޭފުޅުންނާ ޓީގެ މެންބަރުންކުރާނަން. ދެން ކޮމިވެސް މަސައްކަތް އެންމެން ހަމަ ޙައްލު ލިބޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން

ޭބފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަުކގެ އަލީަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކޮމިޓީއެއް ބާްއވާަފިއ  އެލައިޑާ ވާހަކަެދއްކީމަ އެ

 ނޑުމެން ކޮމިޓީއެއް ވެސް ބާްއވަން.ދުވަހު ނިންމީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ވަިކގޮތެއް ނިންމަން މަޖިލީހުގެ މައްސަލަ އެ

ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވިއގެްނ  ުމގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އިދާރީ ގޮތުން، އިދާާރއިން އެކޮމިޓީއެއް ޭބއްވު

 ގޮތެއް ފެނޭތޯ އެބަ ބައްަލަވއޭ. ދެން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ްސ ހުބަ ޖެޓުގައިރު. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ފުރަތަމަ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރި

މެއް ކަތާއީދުކޮށްލަމޭ. ދެންމެ ހުށަހެޅިއްޖެ ވަރަށް މުހިންމު  ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށްބެހޭ ގޮތުން  މަރުޙަލާއާ

 ، އެހާބޮޑު އްވިހެން އެހާޮބޑު ކަންބޮުޑވުމެމުޤައްރިރު އެހާ، ތި ވިދާޅު ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ެއދޭކަމެއް. 

ރަްށ ވަން އެކަމަުކ ތި ނިމިެގންނޭދާނޭ ވަރަށް ައވަހަށް އިނގޭތޯ. ދެނަމަ ައުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މީ ކަންބޮޑުވުެމއް އޮތް

 ވަހަށްއަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުުރއަދާކުރަން. އެކަމަކު ުދވަހުން ދުހަމަ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން 

 ބަ ހުރި ލާރިޕެންޑިންގައި ވަރަށް ބައިވަރު އެ ހުރި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިލުތަުކގައި  ހާރު ، މިނުޖެހުނަސްހަމަ

އަދުން  އުނދަޫގ، މިމިކޮޅުން އެލައިޑަށް ޕޭުކރަން ބަރާބަރަށް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އަނެއްކާ ހަމަލިބެންޖޭހޭ ނުލިބި. 

 ެދއްވުން ވަރަށް ބޮަޑށް އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ.ޙައްލެްއ ހޯއްދަވައިައސްލު މިއަދަށް ވެސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނަށް ލުތަކެއް ހުރެއްޖެ ކަަމށް ވެއްޖެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ބި

ާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއިވ ެދއްވާށޭ. ތޮއްޑޫ ދާއިޅުން މައްސަލަ ބައްަލވައިދަންނަވަން ޕްރޮޓޮކޯލް ބޭފު

 .، ފޮނުވިފަިއވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ،..ފައިކުރަްއވާ ނިމިވެސް ްކލައިމްމިހާރު ށްފުޅާގެ ބިލުތަކެއް އިްނޝުއަރެންސަބޭ އެ

ންްސގެ އިޫޝ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތި އިންޝުއަރެ

ދެން ހަމަ މި ކުޑަކަެމއް ގޮތަކު ނޫން ބަލަނީކީެއއް. ދެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކޮންމެވެސް ޙައްެލއް ލިބޭތޯ ބަލާނަން. 

ވެސް ތި  އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮންމެ އަހަރަކު މުކޮށް ތިއްބަާވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްކޮމިޓީގައި ާޢއް
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ވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް ކުަރްއވަިއގެން ކުރީ ފަހަރު ބުރަލު. ވަރަށް ތަުކަގއި އުޅެންޖެހޭ ހާކަންއިންޝުއަރެންްސގެ 

ންނާ އެ ބޭފުޅު ގޮސް އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެކަށޭނެ ބަަޔކީ އެަލއިޑް ކަމަށް ބެލިގެން، އެހެން

އެްއގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ނުގެންދާީތ  ޓާކޮންޓްރެކް ބޭފުޅުން އެ ،ވާލުކުރީ. ދެްނ އެހެންނަމަވެސްމަސައްކަތް ޙަ

ލާނަން. ދެން މިއަދު އެޖެންޑާ ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަދިމާވެގެން އުޅޭ މަްއސަލަެއްއ. ދެން މިއަށް 

 ކުރެވިފަިއވާ މައްސަަލއަށް ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އޮތް. އެއީ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުުޅގައި 

ޓުގެ އެއް ފުުރޞަތު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދިނުމާއި އަދި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މިނެ 15ސްގެ މަރުޙަާލގައި ށް ބަހުމިވާގޮތަ

 ގެމަނަފުށި ދިނުމަށް މިއޮތީ  ޓުގެ ފުރުޞަތުމިނެ 7ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ސްކުރުމަށްބަހު  ހުށަހެޅުމަށްފަހު ރިޕޯޓަށް 

 ރަޝީދު  އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ ަގއްދޫ ހުށަހަޅުއްަވއި ޘްމާންޢު ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

. އެހެންވީމާ، އެހެން ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު މި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ޖެހޭނީ ވޯޓަށް އަހާލަން. ތާއީދުކުރަްއވާފަ

 އަޙްމަދު  މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ދޫގައް ޅުއްަވއިހުށަހަ  ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުއެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި 

ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތަްށ ފާސްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.  ރަޝީދު

ވީމާ، ދެއްވުން އެދެން. އާދެ! އެހެން ނަމަ ވޯޓުއިނުގަންނަވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިދެން އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަ 

މު ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ދެްނ ޢާއް ފުކުރައްވާތި!މަޖިލީހުގެ، މާ

ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެން ދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގެ މިއަދުެގ ހަމަ އިްއޔެަގއި 

، ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ  ގައްދޫ، ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ އިރު ލާ ލައިހާޒިރީއަށް ބަ

މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްެތރި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ، ޢުޘްމާން ޖަމީލް  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

މެންބަރު އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ، ބަރު އަޙްމަދު މުބީންމެން އިއްޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ، ރަޝީދު

 ިއއްޒަތްތެރި  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ، ޝިޔާމް

ިއއްޒަތްެތިރ ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ ، ޤުރުޒޫދު މަމެންބަރު އަޙްމައިްއޒަތްތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

މުޙައްމަދު އަދި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މެންބަރު އިއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ  ށީހޯރަފު، މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން

ކަމެްއ ނެތުމާއެކު  . މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގިއ އިތުރުއިސްމާޢީލް

 .وبركاته السالم عليكم ورحمة هللاو. އަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުން ނިމުނީމި

___________________ 




