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ަތޢާަރފް

މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 "ވިސްލްބްލޯކުރާ

ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގެ 25 ވަނަ

މާއްދާގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން،

2021 ވަނަ އަހަރު ޔުނިޓުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ

ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެކެވެ. މި

ރިޕޯޓުގައި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން

އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ

އިޞްލާޙުތަކާއި، ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ

ތަފާސް ހިސާބާއި، ޔުނިޓުން އެހީތެރިކަމާއި ލަފާދީފައިވާ

ކަންތައްތަކާއި، ޔުނިޓުން ކޮށްފައިވާ އިތުރު

މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 
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ިވްސލްްބޯލަވރ ޕްޮރެޓކްަޝްނ ުޔިނުޓްނިވްސލްްބޯލަވރ ޕްޮރެޓކްަޝްނ ުޔިނުޓްނ

ަހާދަފިއވާ ަގވާިއުދަތކާިއ ަގވާިއުދަތަކްށަހާދަފިއވާ ަގވާިއުދަތކާިއ ަގވާިއުދަތަކްށ

ގެެންސަފިއވާ ިއްޞލުާޙަތްއގެެންސަފިއވާ ިއްޞލުާޙަތްއ

2020 ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 "ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގުމުގެ

ގަވާއިދު އެކުލަވާލާފައިވާނެއެވެ. ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ހިންގާ ގަވާއިދަށް

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް 2020 ޑިސެންބަރު 16 ގައި ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ

އިޞްލާޙު ގެޒެޓްކޮށްފައިވާނެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން

ޔުނިޓުން ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން، އެ

އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ އިޞްލާޙު 2021 ޖޫން 08 ގައި

ގެޒެޓްކޮށްފައިވާނެއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް

ސިއްރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު

އެޅުމުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި، 2020 މާރިޗު 02 ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި،

މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިން 2020

ފެބްރުއަރީ 27 ގައި އެކުލަވާލައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން

ފައިސާ ދެވޭ ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް

ޙިއްސާކޮށް، ކޮމިޝަނުން ސަރކިއުލަރއެއް ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ. "ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ

އެތެރޭގައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިން" ގައިވާ ކަންތައްތައް ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، މި

ގައިޑްލައިންއާއެކު އިތުރު ސަރކިއުލަރއެއް 2021 ނޮވެންބަރު 08 ގައި ވިސްލްބްލޯވަރ

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ޢާންމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 
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ހުށަހެޅުނު
12

ނިމުނު
10

އެހެން އިދާރާތަކަށް ފޮނުވި
7

އިޚްތިޞާޞް ނުލިބޭ
2

ިވްސލްްބޯލަވރ ޕްޮރެޓކްަޝްނ ުޔިނަޓްށ ުހަށަހޅަާފިއވާިވްސލްްބޯލަވރ ޕްޮރެޓކްަޝްނ ުޔިނަޓްށ ުހަށަހޅަާފިއވާ

ަމްއަސަލަތުކގެ ަތފާްސ ިހާސުބަމްއަސަލަތުކގެ ަތފާްސ ިހާސުބ

2021 ވަނަ އަހަރު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ޖުމްލަ 20

މައްސަލަ ބަލާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ނިމިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި 12 މައްސަލައެއް

ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 10 މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު

މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ

ތެރެއިން 07 މައްސަލައެއް އެހެން އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. މީގެ

އިތުރުން، އަހަރު ތެރޭގައި ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިޙްތިޞާޞް ނުލިބޭ 02 މައްސަލައެއް

ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. 
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0 ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުން

0 އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން

0 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން

1 ކޮރަޕްޝަން

0 ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ފަދަ
ކަމެއް ކުރުން

1 ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާފަދަ ކަމެއްކުރުން

3 ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން

0 ޢަދުލު އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ "މިސްކެރިޖް އޮފް
ޖަސްޓިސް" ގެ ޢަމަލެއް ކުރުން

1 ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތެއް ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން

3 ޖިނާއީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް
ކުރުން

3 ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުން

0
ވިސްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން
ފެށިގެން (ފ) ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ކުރެ ކަމެއް ފޮރުވުމުގެ

ޤަޞްދުގައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް

ުޔިނަޓްށ ުހަށެހޅުުނ ަމްއަސަލަތުކގެ ބާަވތްަތކާިއ ަޢަދުދަތްއ

1212ިމ މުްއަދުތަގިއ ުހަށެހޅުުނ ަމްއަސަލިއގެ ޖުމަްލިމ މުްއަދުތަގިއ ުހަށެހޅުުނ ަމްއަސަލިއގެ ޖުމަްލ
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0 ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުން

0 އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން

0 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން

1 ކޮރަޕްޝަން

0 ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ފަދަ
ކަމެއް ކުރުން

1 ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާފަދަ ކަމެއްކުރުން

3 ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން

0 ޢަދުލު އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ "މިސްކެރިޖް އޮފް
ޖަސްޓިސް" ގެ ޢަމަލެއް ކުރުން

2 ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތެއް ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން

1 ޖިނާއީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް
ކުރުން

2 ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުން

0
ވިސްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން
ފެށިގެން (ފ) ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ކުރެ ކަމެއް ފޮރުވުމުގެ

ޤަޞްދުގައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް

ުޔިނުޓްނ ަބަލިއ ިންނމާަފިއވާ ަމްއަސަލަތުކގެ ބާަވތްަތކާިއ ަޢަދުދަތްއ

1010ިމ މުްއަދުތަގިއ ަތުޙީޤުޤޮކްށ ިނމުުނ ަމްއަސަލިއގެ ޖުމަްލިމ މުްއަދުތަގިއ ަތުޙީޤުޤޮކްށ ިނމުުނ ަމްއަސަލިއގެ ޖުމަްލ
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ުޔިނަޓްށ ުހަށެހޅުުނ ުޔިނަޓްށ ެބލުމުގެ ިއޚްިތާޞްޞ ުނިލބޭ

ަމްއަސަލަތުކގެ ބާަވތްަތކާިއ ަޢަދުދަތްއ

2 ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން

ުޔިނުޓްނ ަތުޙީޤުޤުކަރމުްނާދ ަމްއަސަލަތުކގެ ބާަވތްަތކާިއ ަޢަދުދަތްއ

0 ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުން

0 އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން

0 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން

2 ކޮރަޕްޝަން

0
ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް

ކުރިމަތިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން

0 ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާފަދަ ކަމެއްކުރުން

0 ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން

0909ަތުޙީޤުޤުކަރމުްނާދ ަމްއަސަލިއގެ ޖުމަްލަތުޙީޤުޤުކަރމުްނާދ ަމްއަސަލިއގެ ޖުމަްލ
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0
ޢަދުލު އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ

"މިސްކެރިޖް އޮފް ޖަސްޓިސް" ގެ ޢަމަލެއް ކުރުން

0
ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތެއް ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި

އިހުމާލުވުން

3
ޖިނާއީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން

4 ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުން

0
ވިސްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ

މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ފ) ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަމުން ކުރެ ކަމެއް ފޮރުވުމުގެ ޤަޞްދުގައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް
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ިވްސލްްބޯލަވރ ޕްޮރެޓކްަޝްނ ުޔިނުޓްނ ެއީހެތިރަކމާިއ

ަލފާީދަފިއވާ ަޢަދާދިއ ބާަވތް (ަކްނަކްނ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 "ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްކުރަންޖެހޭ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ

ގޮތުން 2021 ނޮވެންބަރ 08 ގައި ނެރެވުނު ސަރކިއުލަރ އާއެކު، ދައުލަތުގެ

އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްކުރަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމް

ކުރެވެމުންދިއުމާއެކު، އެ އިންތިޒާމްތަކާއި ގުޅިގެން ވިސްލްބްލޯވަރ

ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީތަކުން ކޮމިޓީއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން

އަދި އެ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޔުނިޓަށް ގުޅައި

ސާފުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި، އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ލަފާ ކޮމިޓީތަކަށް

ދެވިފައިވާނެއެވެ. 2021 ގެ ނިޔަލަށް އެތެރޭގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި މި

ޔުނިޓަށް 45 އިދާރާއަކުން އަންގާފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އިން ސްކޫލްތަކުގައި ގާއިމްކުރަންޖެހޭ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީތައް

ގާއިމްކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ޔުނިޓާއި ބައްދަލުކުރުމަށް

އެދުމުން، ޔުނިޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި

މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އެކަމުގައި ލަފާދީފައި ވާނެއެވެ.

ިވްސލްްބޯލަވރ ޕްޮރެޓކްަޝްނ ުޔިނުޓްނ ިއްސެވީދަފިއވާ ަލފާަތްއ

2021 ވަނަ އަހަރު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އެއަރ ޓްރެފިކް

ކޮންޓްރޯލްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުންތަކެއް އިހުތިޖާޖު ކުރުމާއި

ގުޅިގެން، އެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން

ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް މީޑިއާގައި 2021 ނޮވެންބަރ 09 ގައި ޢާންމުވި ޚަބަރާއި

ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 "ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން ޔުނިޓުން އަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް

ފިޔަވަޅެއްވޭތޯ ޔުނިޓުން އިސްވެ ބަލާފައިވާނެއެވެ.
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2021 ވަނަ އަހަރު ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ

މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އިސްވެ

ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދެވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި

މޯލްޑިވްސްއިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓެގްރޭޓެޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 2

ސެޝަންއެއް، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް 1 ސެޝަން، ޓީ.އޯޓީ އެއްގެ ގޮތުގައި 1

ސެޝަން އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 1

ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކ.މާފުށީގެ ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އަދި

ޖަމިއްޔާތަކަށް، ބ.އަތޮޅުގެ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި ފުވައްމުލަކުގެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް

ހޭލުންތެރިކޮށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާނެއެވެ. ޔުނިޓުން

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންއަކީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލް

މޯލްޑިވްސްއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވެނު ސެޝަންއެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ

ސެޝަންތަކުން ޖުމްލަ 192 މުވައްޒަފުން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ިވްސލްްބޯލަވރ ޕްޮރެޓކްަޝްނ ުޔިނުޓްނ ަނަގިއީދަފިއވާ

ހޭލުްނެތިރަކމުގެ ެސަޝްނަތްއ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ކ.މާފުށީގައި ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ނަގައިދިން ސެޝަން
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ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ޖެމްސް ތެރެއިން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނޭ އިންތިޒާމް

ގާއިމްކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު މަޝްވަރާތައް

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިސްލްބްލޯކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

ހިލޭގުޅޭ ނަންބަރެއްގެ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް، 2021 ވަނަ އަހަރު ހިލޭގުޅޭ ނަންބަރު 1624

އެކްޓިވޭޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ިވްސލްްބޯލަވރ ޕްޮރެޓކްަޝްނ ުޔިނުޓްނ ޮކްށަފިއވާ

ެއެހިނެހްނ ަމަސްއަކތްަތްއ
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