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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ،        

       .ދިވެހިރާއްޖެ     
  
 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ގޮތް  ދޭ ޢިނާޔަތް 

 ،ގޮތާއިޢިނާޔަތް ދެވޭެނ  ،އިރުރާމުަވއްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްަލންޖެހޭ އީ މި
 ގޮތެވެ. ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނޭ ،މިންވަރާއި

 :ޢިނާޔަތް  ދޭޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަ

ބަލައި، ތަފާތު ދެ ގޮތަކަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އުމުރަށް 
 ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. އެއީ:

ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން އަހަރު)ފަންސާސް ފަހެއް(  55އުމުރުން  .1
 ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންަނށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް؛ އަދި 

 ނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން އަހަރު)ފަންސާސް ފަހެއް(  55އުމުރުން  .2
 ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންަނށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް.

  ްޢިނާޔަތުގެ ބަދަލުގައި، ދިވެިހ ސިވިލް  ދޭސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންަނށ
ނާޔަތެއް މުވައްޒަފަކަށް އިޚުތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ޢިދުން ލިބިދޭ އެހެން އިސަރވިސްގެ ގަވާ 

ޢިނާޔަތް އޭނާ ދޫކޮށްަލްނވާނެއެވެ.  ދޭ ނަމަ، ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްަޒފަށް ނާޔަތެއް އިޚުތިޔާރުކުރާޢި
ލިބިގަތުމާއެކު، ދިވެހި ސިވިލް ނާޔަތް ޢި ދޭވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންަނށް  ،އެފަދައިން ހަމަ

 ވާނެއެވެ.އެ ޢިާނޔަތެއް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ،ނަމަ ނާޔަތެއްވާޢިދުން ލިބިދޭ އެހެން އިސަރވިސްގެ ގަވާ
 

ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން އަހަރު)ފަންސާސް ފަހެއް(  55އުމުރުން  .1
 ޢިނާޔަތް  ދޭދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

 

 އަހަރު ވެފައިވާ މީހެއް )ފަންސާސް ފަހެއް(  55ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކީ އުމުރުން 
ޭދ  ސިވިލް  ސަރވިސް  ކޮމިޝަނަށް  ލިބި  ،ކުރެވޭނީމަލުޢައޭނާއާ ދޭތެރޭ  ަބދަލުގައިނަމަ، ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުގެ 

  16 ލު ޖަދުވަ 
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ވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފަކާ އަަހރު)ފަންސާސް ފަހެއް(  55އުމުރުން  އިޚުތިޔާރުގެ  ދަށުން،
ގެ ( 2008 ބަރުންނޮވެ 19) 2008/29 އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު

އަހަރުވެގެން ވަޒީފާިއން މުސްކުޅިކުރެވޭ )ފަންސާސް ފަހެއް(  55ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އުމުރުން 
 ނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.ޢިނާޔަތު ޭއނާއަށް ދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ އޭނާއަށް ތިރީގައިމިވާ ޢިމުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 

 މަހުގެ ނޯޓިސް؛ )ތިނެއް(  3އެ އިރަކު ލިބެމުންދާ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު ދެވޭ  .1

 އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބޭނުން ނުހިފައިވާ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު ދޫކޮށްލާއިރު .2
 . މިންވަރުގެ ފައިސާެޖހޭ ކުން ދުވަހަކަށްނާޔަތްތަޢިވާ މުސާރައާއި ވަސްތަކަށްދު ނަމަ، އެ

 

 ުވަޒީފާއިން  ،ނަމަ މުވައްޒަފު ހުރީ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރ
ދިނުމުގެ ަބދަލުގައި،  ފެށިގެން ގުނާގޮތަށެވެ. ޯނޓިސް ދެވޭނީ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ދޫކޮށްލާނޭކަމުގެ ޯނޓިސް

މުވަްއޒަފަކަށް  ދުވަހާ ހަމަައށް، އެ ނޯޓިސްގެ މުއްަދތު ނިމޭ ދުވަުހން ފެށިގެން އެއެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ެފށޭ 
ށް ޖެހޭ މިންވަރު ހަމައަށް، އެއްފަހަާރ، އޭނާއަށް ސަލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަން

 ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެިވދާނެއެވެ. 
 

ނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން  އަހަރު)ފަންސާސް ފަހެއް(  55އުމުރުން  .2
 ޢިނާޔަތް  ދޭދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

 
 ައހަރު ނުވާ މީހެއް)ފަންސާސް ފަހެއް(  55ގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކީ އުމުރުން ސިވިލް ސަރވިސް

 މީހަކަށް ދެވޭނީ: ނަމަ، އެ
 
 ގެ 2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު އެ އިރަކު ލިބެމުންާދ މުސާރައާއި  .1

  ؛ވާ ފައިސާެގ މުއްދަތަށްހުނުވަތަ ޯނޓި ނޯޓިސް ދޭ ( ގެ ދަށުންޅވަނަ މާއްދާގެ ) 225
ދޭގޮތް  )ިމ ިޢނާޔަތް ނާޔަތްޢިއަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފުްނނަށް އެއްފަހަރާ ދެވޭ )ފަންސާސް ފަހެްއ(  55އުމުރުން  .2

 ވަނީެއވެ(؛މިތިރީގައި، ބަޔާންކޮށްފައި 

 އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބޭނުން ނުހިފައިވާ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު ދޫކޮށްލާއިރު .3

 ވާ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްއަށް ޖެހޭ އަދަދު.ދުވަސްތަކަށް ނަމަ، އެ

  ްނަމަ ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު ހުރީ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ،ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރުސިވިލ
ގޮތަށެވެ. ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުންފެށިގެން ގުނާ ދެވޭނީ ޗުއް ދޫކޮށްލާނޭކަމުގެ ނޯޓިސް

މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ދުވަހާ ހަމައަށް، އެ މުއްދަތު ނިމޭގެ ހު ނޯޓި ގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެހު ނޯޓި
އަސާސީ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްއަށް ޖެހޭ މިންވަރު ހަމައަށް، އެއްފަހަރާ، އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

 ހިސާބުކުރުން  ނާޔަތް ޢި  ދޭހަރާ ރު ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްފައަހަ)ފަންސާސް ފަހެއް(  55އުމުރުން 
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އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފަކު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއިން ވަކިކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހިއްޖެ )ފަންސާސް ފަހެއް(  55އުމުރުން 

 ތިރީގައި މިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެެނވެ.  ،ނާޔަތުގެ މިންވަރު ހިސާބުކުރާނީޢިހާލަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދެވޭ 
 

 = ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރު 
ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ 

 މުއްދަތު
)A( 

× 
މަހު މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ 

 އެއްބައި
)B( 

 ލަތަށް ބަލާ ބަހާ ހާދޫކޮށްލެވޭ  ×
)C( 

 
  :)A(ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު 

 
އާ މުރަށް ނިސްބަތްކޮްށ ކަނޑައަޅާ ބަހާއުމުވަްއޒަފުގެ  ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުމުވައްަޒފުގެ  ،މި ބައި ހިސާބުކުރާނީ

 ގުނަކޮށްގެންނެވެ. 
 ދުވަސް މަސް 6 އި އަހަރާ 1މީލާދީ އަހަރުންނާއި އަހަރުގެ ބައިކުޅަބައިންނެވެ )މިސާލަކަށް  ،ބަލާނީ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު

 އަހަރު ކަމަެށވެ(. 1.5 ،ނަމަ ބަލާނީ
 .ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ ،އެކަށައަޅާނީ ކަނޑައަޅާ ބަހާމުރަށް ނިސްބަތްކޮށް އުމުވައްޒަފުގެ 

 
 މުރު އު އުމުރަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަނޑައަޅާ ބަހާ 

0.25 27-18  

0.50 36-28  

0.75 45-37  

1.00 54-46  

 
  :)B(މަހު މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 

  
ހަމައެކަނި އެ މުވައްޒަފަށް ލިބޭ އަސާސީ މުސާރައަށެވެ.  ،މަހު މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހިސާބުކުރުމުގައި ބަލާނީ

މަުހން މަަހށް މުވައްޒަފަށް ިލބޭ  ،އެހެނިހެން ިޢާނޔަތްތައް ނުހިމަނައި ސާއިއެއީ، މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ސަރވިސް އެލަވަން
 އަސާސީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. 

 
 
 

  :)C(ގުނަކުރާ ބަހާ  ގެން ލަތަށް ބަލައި ހާ ދޫކޮށްލެވޭ 
 

 ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީންނެވެ.އަންނަނިވި ތާވަލު ،ހާ ކަނޑައަޅާނީގުނަކުރާ ބަ ގެންލަތަށް ަބަލއިހާމުވައްޒަފު ދޫކޮށްލާ 
 

 ފުސީލުތަ ލަތު ހާމުަވއްޒަފު ަވޒީފާިއން ދޫކޮށްލާ 
މުަވއްޒަފު ަވޒީފާިއން 
ދުކޮށްލާ ހާލަތަށް 

 ުގނަކުރާ ބަހާ  ލަިއގެންބަ
ކުުރމުން އަިމއްލަ އިޚްިތޔާރުަގިއ ނުއިޢުލާ

ނުކޮްށ ދޫކޮށްލާ  ނުނުވަތަ އިޢުލާ ވަކިުވން
 ދޫކޮށްލުން 

އެކަމަްށ  ،ކުރުމުން  ނުން ޖެހޭކަން ިއޢުލާކޮށްލަމުަވއްޒަފުން ދޫ
ނުކޮްށ  ނުއަިމއްލައަށް އެިދގެން ުކރިަމތިލާ ުމވަްއަޒފުން. ނުވަތަ އިޢުލާ

 .ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުން
1.00 
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 ނުްނޖެހޭކަން އިޢުލާކޮށްލަދޫމުަވއްޒަފުން 
ދަދަށް ުމަވއްޒަފުްނ އަ ކުރުާމއެކު، އެކަީށގެްނވާ 

 އަިމއްލައަށް ެއދިެގން ވަކިނުާވތީ، ވަކިކުރާ
 .ވަކިކުރުން

ްނޖެހޭކަްނ ކޮށްލަލަތެއް ެމުދވެިރެވގެން ދޫހާމުަވއްޒަފުން ދޫކޮށްަލންޖެހޭ 
އަިމއްލަައްށ  ދަަދށް މުަވއްޒަފުންއަ ކުުރމާއެކު، އެކަީށގެްނވާ  ނުއިޢުލާ

ނެ ުމަވއްޒަފުން އޮީފހުން ިއޚްތިޔާުރ ކޮށްލާއެިދގެން ވަިކނުވާީތ، ދޫ
 ުމވަްއޒަފުން.  ރާޖެިހގެން ިއޚްތިާޔރުކޮށް ވަޒީާފިއން ވަކިކު ކުރަން

0.75 

ވަޒީފާ ައދާކުުރމުަގއި ެގންުގޅެްނޖެޭހ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮްތތަްއ  ޤާބިލުކަން އުނިެވގެން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން.  
ތުެގ ޞައެ ފުރު  ،ނަަމވެސް ިދންތު ޞަބަދަުލވެެގން ތަްމރީުނގެ ފުރު 

ނުކުެރވުުމގެ ަސބަުބން ުމވަްއޒަފަުކ  ލުއެެދވޭ ނަީތޖާ ހާސި
ދޫކޮށްލަންޖެުހން ނުވަތަ މުަވއްޒަުފ އަދާކުރަްނޖެހޭ ވަޒީާފެގ 
މަަސއްކަތަށް ޭބނުްނވާ ކެރިުކޅަދާނަަކން ނެތިެގން ުމވަްއޒަފަުކ 

 ްނޖެހުން. ވަޒީާފއިން ދޫކޮށްލަ

0.5 

 
ހަުރ ނުވެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަ)ފަންސާސް ފަހެއް(  55އުމުރުން : 2ޖަދުވަލު 
 ތައް ނާޔަތުގެ ބައެއް މިސާލުޢި  ދޭއެއްފަހަރާ 

 

 ޖުމުލަ 

 ލާދޫކޮށް
ލަތަށް ބަލައި ހާ

ގުނަކުރާ ބަހާ 
(C) 

މަހު 
މުާސރަިއގެ 

2/1 (B) 

ބުަރދަން 
 ކުރެވިަފއިވާ
ޚިުދމަތުގެ 

 (A)މުްއދަތު 

އުުމރަށް 
 ނިސްބަތްކޮށް
ކަނޑަައޅާ 

 ބަހާ 

 އުުމރު 
ޚިުދމަތުގެ 
މުްއދަތު 
 )އަހަރުން(

އަާސސީ މަހު 
 މުާސރަ 

 މިސާލު 

 ހ 3,470.00 0.33 26 0.25 0.08 1,735.00 1 138.80

 ށ 4,465.00 1 52 1 1.00 2,232.50 1 2,232.50

 ނ 4,000.00 1.5 33 0.5 0.75 2,000.00 0.75 1,125.00

 ރ 7,035.00 3 34 0.5 1.50 3,517.50 0.5 2,638.13

 ބ 3,870.00 5 45 0.75 3.75 1,935.00 1 7,256.25

 ޅ 3,470.00 10 46 1 10.00 1,735.00 1 17,350.00

 ވ 6,295.00 15 42 0.75 11.25 3,147.50 0.5 17,704.69

 މ 5,610.00 20 48 1 20.00 2,805.00 1 56,100.00

 ފ 7,875.00 30 50 1 30.00 3,937.50 0.75 88,593.75

 ދ 7,035.00 35 54 1 35.00 3,517.50 1 123,112.50

 ފުސީލުގެ ތަ "ހ"މިސާލު 
އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ. މި އްބީސް( )ސަ 26މުރުން އުމަސްދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  4އަކީ  "ހ"މިސާލު 

( އެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީާފއިން ވަކިކުރާއިރު 0.33×0.25) 0.08ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަކީ މުވައްޒަފުގެ 
ފައިވަނީ، ކޮށްއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަކި 1735/-މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ 

ލަތަްށ ހާ ލާދޫކޮށް ،ރުމުން އެކަމަށް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ކަމަށްވާތީކު ނުމުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭކަން އިޢުލާ
ވަޒީފާއިން  (A x B x C) އެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުގެ ހުރިހާ ބަހާތަކެއް ުގނަކުރުމުން 1ގުނަކުރާ ބަހާއަކީ  ގެންބަލައި
 ރުފިޔާ އައްޑިހަ ލާރި( އެވެ. ށްތިރީސް އަސަތޭކަ އެއް) 138.80ދެވޭނެ ިޢނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ  އިރު އެއްފަހަރާރާވަކިކު

 ގެ ތަފްޞީލް "ވ"މިސާލު 
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ވެފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ. މި  އަހަރު)ސާޅީސް ދޭއް(  42މުރުން އުއަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ )ފަނަރަ(  15އަކީ  "ވ"މިސާލު 
 ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު. އެވެ( 15×0.75) 11.25މުވައްޒަފުގެ ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަކީ 

ފައިވަނީ، ވަޒީފާ ކޮށްއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަކި  3147.50ޔަކީ އެއްބަ ދެބައިކުޅަ މުސާރައިގެ އަސާސީ ލިބެމުންދިޔަ މުވައްޒަފަށް
ތުގެ އެދެވޭ ޞައެ ފުރު  ،ނަމަވެސްދިންތު ޞައަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރު 

އެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުގެ  0.5ގުނަކުރާ ބަހާއަކީ  ގެންލަތަށް ބަލައިހާ  ރާވަކިކު ،ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާތީ ލުނަތީޖާ ހާސި
 17،704.69ދެވޭނެ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ  އިރު އެއްފަހަރާރާ( ވަޒީފާއިން ވަކިކA x B x Cު)ހުރިހާ ބަހާތަކެއް ގުނަކުރުމުން 

  ( އެވެ.ސަތާރަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ލާރި )
 ފުސީލުގެ ތަ "ފ"މިސާލު 
ވެފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.  އަހަރު)ފަންސާސް(  50މުރުން އު ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ދުވަހުއަހަރު)ތިރީސް(  30އަކީ  "ފ"މިސާލު 

 މުވައްޒަފަށް  ވަކިކުރާއިރު ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު . އެވެ( 30×1) 30ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަކީ މި މުވައްޒަފުގެ ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ 
ރަކައި ފައިވަނީ، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާކޮށްއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަކި 3937.50ޅައެއްބަޔަކީ ދެބައިކު މުސާރައިގެ އަސާސީ ލިބެމުންދިޔަ 

އެވެ. މިގޮތުން  0.75ގުނަކުރާ ބަހާއަކީ  ގެންލަތަށް ބަލައި ހާ  ރާވަކިކު  ،ކަމަށްވާތީވަކިކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން  ލައިނު
ދެވޭނެ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ  އިރު އެއްފަހަރާ ރާ( ވަޒީފާއިން ވަކިކA x B x Cު)މުވައްޒަފުގެ ހުރިހާ ބަހާތަކެއް ގުނަކުރުމުން 

 ތިންރުފިޔާ ހަތްދިހަ ފަސްލާރި( އެވެ.ހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ށް)އައްޑިހަ އަ 88,593.75

  
 

 

 


