
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 
 އުޞޫލުއެލަވަންސް ދީގެން އިތުރަށް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ 

 

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ  (ހ) 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ތެރެއިން އިތުރު ތަމްރީނު ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި 

އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ލެވެ.އުޞޫގޮތް ބަޔާންކުރާ 

 ާލމީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސް 2015/11ޤާނޫނު ނަންބަުރ ، މިއީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)، އަިދ  6ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަންީނ 

ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެްނ 

 ލެކެވެ.އުޞޫއެކުލަވައިލައިފައިވާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެ ނަމަކީ، "ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ އުޞޫލުމި  (ށ)  

ތުަރށް މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެން އި

 " އެވެ.ތަމްރީނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު

ގެ މަޤުޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ އުޞޫލުމި   2 މަޤުޞަދު

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަފންީނ 

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ، ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ބިނާކުުރމާއި

ޙިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ 

 ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. 



 

 

ފުރުސަތު ހޯދުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން

މަށް އެދި ުހށަހަޅާނީ، ިމ ުތ ހޯދުޞަން ފުރުގެ ދަށު އުޞޫލުމި   3

ލާނުކުރުމުން، މި ޢުތު ހުޅުވައިލަިއ އިޞަފުރު

 ޔުނިވަރސިޓީއަށެވެ.

ތަށް އެދި ޞަފުރު

 ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ކޮންމެ  (ހ) 4

ގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް އެިދ އުޞޫލުމުވައްޒަފަކަށް މި

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  (ށ)  

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ރޮނގަުކން ނުވަަތ  ފަހު، މި

ދާއިރާއަކުން ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ 

ތަށް އެިދ ޞައުޞޫލުެގ ދަށުން ފުރުފަރާތްތަކަށްވެސް މި

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ތުދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޞައުޞޫލުގެ ދަށުން ފުރުމި (ހ) 5 ތުދޭ ގިންތިތައްޞަފުރު

 ގިންތިތަކުްނނެވެ.

. ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފުްނ 1

 ލިބުން ދަތި ދާއިރާތަކާއި، ަފންުނތަކާއި، މަޤާމުތަކަށް.

. ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން 2

 އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ފުރިހަމަ ޝަރުތު ހަމަކުރުމަށް. 

ކޮންމެ އަހަަރކު ފުރުސަތުދޭ ގިންތިތަކާއި، ގެ ދަށުން އުޞޫލުމި (ށ)  

އެއިން ކޮންމެ ގިންތިއަކަށް ފުުރސަތުދޭނޭ އަދަދު، ދިވެހިރާއްޭޖ 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

 ޑިޕާރޓްމަންޓުން އިޢުލާން ކުރަްނވާނެއެވެ.



 

 

 ގައި ބަޔާންކުރާ ގިްނތިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އުޞޫލުމި  (ނ)  

ދަދަށް ޝަރުޠު ހަމަާވ މީހުްނ ޢަ ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގިންތިއަކަ

ކުރިމަތި ނުލައިފިނަމަ، ޝަރުޠު ހަމަވީ މީހުން ނުހޮވި ބާކީީވ 

ނުލައި، އެހެްނ ިއުތަރްށ ިއުޢާލުނ ުކުރަމާކ ، މިންވަރަށް ބަލައި

 ދަދު އިތުރުކޮްށ، މީހުން ހޮވިދާނެއެވެ.ޢަގިންތިތަކަށް އެ 

ތު ދޭންވާީނ، އެއަހަރަކަްށ ޞަ އުޞޫލުގެ ދަށުން ފުރުމި (ރ)  

ޔަތްޮކށް އަިދ ޢާޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ރިޔުނިވަރސި

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކުގެ 

 މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނެކަން ަކށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި 

ދާއިރާތަކާއި، 

ފަންނުތަކާއި، މަޤާމުތައް 

 މިންކުރުން

މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި ދާއިރާަތކާއި، ފަންނުތަކާއި، މަޤާުމތަްއ   6

މިންކުރުމުގައި ބަލާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުްނ 

ސިޓީގެ ލިބުން ދަތިވާ  މިންވަރަށެވެ. އަދި މިކަންކުރާނީ ޔުނިވަރ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީްނ 

އެކުލަވާލާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަތުމުގެ 

ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަްނ 

 ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ތަމްރީނުވުމަށް 

 ފުރުސަތުދެވޭ ފެންވަރު

މްރީނު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ ދަށުން މީހުން ތައުޞޫލުމި   7

ިއން ފެށިެގްނ  7އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިަގނޑުގެ ލެވެލް ޤަ

 ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ެދމެދުގެ ކޯސްތަކަށެވެ. 10ލެވަލް 

 މުސާރައާ އެއްވަރުގެ 

 އެލަވަންސް ދިނުން

މުސާރައާ ގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރާނީ އުޞޫލުމި   8

ވަޒީފާއިން ވަގުތީގޮތުން  ،އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދިނުމާއެކު



 

 

ވަކިކޮށް، ތަމްރީނު ފުރިހަމަުކރުމަށް ފަހު އެނބުރިއައިްސ 

 ޚިދުމަތްކުރުން ޝަރުޠުކޮށެވެ. 

މީހުން ތަމްރީނުކުރެވޭ 

 މަޤާމުތައް

ގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އުޞޫލުމި   9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި 

ޔުިނވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ، ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ކޮމެޓީން އެކުލަާވލާ 

 .އާންމުކުރާ ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންނެވެ 

ތުދެވޭ ފަރާތްތައް ޞަފުރު

ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤްރާރު 

 ކުރުވުން

ގެ ދަށުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްދޭ އުޞޫލުމި  (ހ) 10

ފަރާތްތައް،  ތަމްރީުނ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ކަނޑައަޅާ ވަކި 

މުއްދަތަކަށް، ކަނޑައަޅާ ވަކިަތނެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަްށ 

ރިސޯސަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިޔުމަން 

 ޑިޕާރޓްމަންޓުން ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް  (ށ)  

އިޤްރާރު ކުރެވިގެން ތަމްރީުނ ކުރެވޭ  ފަރާތާއެކު ވެވޭ 

ގޮތުގައި  އެއްބަސްވުމުގައި، މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްގެ

ތަްމރީނަށް ފަުހ، ޚިދުމަތްކުރުމަްށ ލާިއ، ޞީދެވޭނެ ޚަރަދުގެ ތަފް

އެއްބަސްވާ މުއްދަތާއި، ތަމްރީުނ ދެވޭ ފަރާތް ކޯސް ފުރިހަަމ 

ނުކޮށްފިނަމަ، ނުަވތަ  ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެ ފައިސާ 

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކާނޭ ގޮތް އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ތިރީގައި  ،ތައްގެ ދަށުން ތަމްރީުނކުރެވޭ ފަރާތްއުޞޫލުމި  (ހ) 11 ޚިދުމަތް ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ،ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް

ޔުނިވަރސިޓީގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި 

 ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 



 

 

 އަހަރު 2ފުރަތަ ޑިގްރީ ލެވެލް ފުރިހަމަ ކުރުމުން:  .1

 1މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ލެވެލް ފުރިހަމަ ކުރުމުން:  .2

 އަހަރު

 އަހަރު 3ޕީ.އެޗް.ޑީ ލެވެލް ފުރިހަމަ ކުރުމުން:  .3

ގެ ދަށުން ތަމްީރނުކުރެވޭ ފަރާތް، ޚިދުމަތްކުރުމަްށ އުޞޫލުމި  (ށ)  

އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާ އަދާކުރަން 

އެއްބަސްވެފައިވާ ތަންނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ 

ދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަިދ އަދާކުރާގޮތަށް އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަ 

އެފަދަ ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ލިޔުމެއް ޔުނިވަރސިޓީން  ދޫކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

ތު ދިނުމުގައި ޞަފުރު

 ޝަރުޠުކުރެވޭ ކަންކަން

ގެ ދަށުން މުސާރައާިއ އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްދީގެން އުޞޫލުމި   12

ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތުދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ހ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއްގައި މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތް 

ތަ މިހާރު ކޯެހއް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ނަމަ، ކޮށްފައިވުން، ނުވަ 

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމާ ހަމައަށް، ޔުނިވަރސިޓީގައި ދެއަހަރު 

 މެދުނުކެނޑި އުޅެފައިވުން،

ލޯން ސްކީމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ސްކީމެއްގެ ދަށުން  (ށ)  

ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

އަށް ނުވަތަ ދިެވހި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެޭހ ޔުނިވަރސިޓީ

ފައިސާ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ދައްކަމުން ެގންާދ 

 ފަރާތަކަށްވުން،



 

 

ލޯންސްކީމެއް ނުވަތަ އެޫނންވެސް ސްކީމެއްގެ ދަށުން ލިިބފައިވާ  (ނ)  

ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތަކަްށ 

 ނުވުން،

 އަހަުރވެފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން، 45ޢުމުރުން މީލާދީގޮތުން  (ރ)  

 ޙީލާޞްތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ވޭ (ބ)  

ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންޒާރު ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި 

 ، ނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނުވަތަ ދިވެިހ  (ޅ)  

ސަރުކާރުން ބައިވެރި ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކޯހަކުން ނުވަަތ 

ތަމްރީނަކުން ފާސްނުވާ ނުވަަތ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ކޯހެއް 

 ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ ފަާރތަކަށް ނުވުން، 

ނުވަތަ ދިވެިހ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން (ކ)  

ތަމްރީނުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭގޮތަށް، މުވައްޒަފަްށ ، ސަރުކާރުން

ލިބިފައިވާ ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްީރނެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަަކށް 

 ނުވުން،

ގެ ދަށުން ތަމްރީނު ވުމަށްފަހު، އެއްބަސްވެފައިާވ އުޞޫލުމި  (އ)  

ކުރާ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަްށ އިޤްރާރުވެ ސޮއި

 ފަރާތަކަށްވުން،

ކިޔަވަން ހުށަހަޅާ ކޯހަކީ ފުރުޞަުތދެވޭ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކުގެ  (ވ)  

ތެރެއިން މިހާރު ހުރި މަޤާމާ އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ 

 މަޤާމެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރެވޭ ސަނަދެއް ލިބިދެވޭ ކޯހަކަށްވުން،



 

 

ލައި މި ޔުނިވަރސިޓީން ކޮންމެ އަހަރަކު މި ފުރުސަތު ހުޅުވައި (މ)  

 ލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން.ޢުކުރާ އި

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

 ދެވޭނެ މިންވަރު

ގެ ދަށުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެން އުޞޫލުމި  (ހ) 13

ތަމްރީނުކުރާ ފަރާތްތަކަްށ، މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްގެ 

ގޮތުގައި ދޭނީ، އެމީހަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި 

ޢަދަދެކެވެ. އެ ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

ޅިފައިވާ ސަރވިސް އެލަވަންސް މަށް ކަނޑައެޤާމުވައްޒަފުގެ މަ

 އާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކެްއ ނުލިބޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް  (ށ)  

ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއިން ވަކިވެ، މި

ދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ މިހާރު ކިޔަވަމުން

ތަށް ހޮޭވ ފަރާތްތަަކށް މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ ޞަފުރު

އެލަވަންސްދެވޭނީ، ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤްރާރު ކުރެވިގެން ވެވޭ 

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

 އެލަވަންސް ޙަވާލުކުރުން

ވަންސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަ  14

ޖަމާކުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޭބންކެްއގެ އެކައުންޓަކަށެވެ. މިގޮތަްށ 

މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަާމކުރުމަކީ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް 

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ޙަވާލުކުރުން ކަމުގައި 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

ގެ ދަށުން އުޞޫލުިމ

ތުދޭނެ ފަރާތްތައް ޞަފުރު

 ކަނޑައެޅުން

ގެ ދަށުން ފުރުސަުތދޭނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރި އުޞޫލުމި  15

ތުދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ޞަފުރު ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ދެން، ދަދު ހަމަވަންޢަތުގެ ޞަތިއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފުރުގިން



 

 

ލައި މި ޔުނިވަރސިޓީން ތު ހުޅުވައިޞަކޮންމެ އަހަރަކު މި ފުރު

 ލާނުގައި ވާގޮތަށެވެ.ޢުކުރާ އި

ގެ ދަށުން ތަމްރީނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އުޞޫލުމި   16 ރެޯކޑް ބެލެހެއްޓުން

ރެކޯޑްބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

 ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންނެވެ.

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ  ،ލުކުރަްނ ފަށާިއރުމަޢައުޞޫލަށް މި  17 އިތުރު ކަންކަން

މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭުނންވާ ދާއިރާތަކުްނ  ،އެލަވަންސް ދީގެން

މި  ،ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރަމުންގެންާދ މުވައްޒަފުންނާއި މެދު

 މަލުކުރަން ެޖހޭނެއެވެ.ޢައުޞޫލުގެ ދަށުން 

ލަށް ޢަމަލުކުރަން އުޞޫ

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުޞޫލުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫމި  (ހ) 18

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިަވރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިުޢ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. އުޞޫލުމި  (ށ)  

ި ނެތް ކަމެއް ގައލުއުޞޫ

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

 މަލުކުރާނެ ގޮތްޢަ

ގައި ނެތް ކަމެއް ދިާމވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާީނ އުޞޫލުމި   19

އެންޑް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް

 ނެވެ.ންއިޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ
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