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ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި، ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުގައި 

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ގޮޅި ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

ތަންތަނުގައި 1.ތަޢާރުފާއި ނަން ހިމެނޭ  ސަރަހައްދުގައި  މާރުކޭޓުގެ  ލޯކަލް  މާރުކޭޓާއި،  ދަތުރުވެރިންގެ  މިއީ، 

ކައުންސިލުތަކުގެ  ]ލޯކަލް  ބިންތައް،  ދޫކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން  މާލޭ ސިޓީ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް 

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ 

މަތިން،  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ނަންބަރާ  ވަނަ   )1( ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   4 ގެ  ގަވާއިދު[ 

އެ ބިންތައް ކައުންސިލުން ވަކިކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ 

ފަރާތްތަކާ  އެކި  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  މާލޭ  ގުޅޭގޮތުން،  ތަންތަނާ  އެފަދަ  ހަވާލުވުމުން، 

ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  އެއްބަސްވުންތަކާއި،  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދެމެދު 

ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި، އަދި އެފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ގޮޅިތައް އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު އާ 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިގޮތްތަކެއް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ. 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު 

ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތް 

ދެމެހެއްޓުން

މި އުސޫލުގެ ނަންބަރު 1 ގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު 2.

ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މުއްދަތު ހަމަނުވާ އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް، ހަމަހަމަކަމާއެކު މުއްދަތު ހަމަވަންދެން 

އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އެހެން ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ވަކިގޮތެއް ނުނިންމާހައި 

ހިނދަކު މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެ އެއްބަސްވުން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ 

އެއްބަސްވުންތަކާއި ތަންތަން

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 3.

ހަމަވެފައިވާނަމަ އެފަދަ ތަންތަނާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

މާއްދާއެއް )ހ( ފަދަ  އިތުރުކުރެވޭ  މުއްދަތު  އަދި  ހަމަވެފައިވާ  މުއްެދަތު  އެގްރީމަންޓުގެ 

ފައިސާ  ދައުލަތަށް  ގަވާއިދުން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުުގެ  ހިމަނާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް، މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިތުރު ފުރުޞަތެއް )ށ(

ނުދެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކާއެކު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ސޮއިނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން 

ފެށިގެން 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަން ވާނެއެވެ.

ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ނުދައްކާ ފަރާތްތައް

މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން، ކުލީގެ ގޮތުގައި )ހ(5.

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

މިނިސްޓްރީއަށް  މި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށް  މި  ބިންތައް، 

ހޯދުމަށްޓަކައި  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ފަރާތްތަކުން  މިފަދަ  އަދި  ނެގޭނެއެވެ. 

ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މައްސަލަ  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ 

ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން، މި ބިންތައް މިނިސްޓްރީއާ )ށ(

ހަވާލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިސާ ދައްކަމުންދާ، އެކަމަކު ކުރީގެ މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ 

ނުދައްކައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 

އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ދެވޭނެއެވެ. 

ފަރާތްތަކުގެ )ނ( ނުދައްކާ  ފައިސާ  މުއްދަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އަނބުރައި ނެގޭނެއެވެ.

ގަވާއިދުން ކުލި ދައްކަމުންދާ 

ފަރާތްތައް

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ ކުލި ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް، އެއްބަސްވުމުގެ 6.

ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް، ތަން ހިންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެެވެ. 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާ 

ފަރާތްތައް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބިމެއް 7.

ނުވަތަ ތަނެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތަކުން، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަމުން ދިޔަ 

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރާ 

ދުވަހުން ފެށިގެން ބާޠިލުކޮށް ބިން ނުވަތަ ތަން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން 

ދާއިމީ ގޮޅި ދޫކުރުން

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދާއިމީ ގޮޅި ދޫކުރާނީ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ )ހ(8.

ތަރުކާރީއާއި، މޭވާ އަދި ފަލަމަޑީގެ އެންމެހައި ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށެވެ. މިފަދަ 

ތަކެތި ވިއްކުމަށްޓަކައި، ދާއިމީ ގޮޅި ދޫކުރާނީ، ގޮޅި ދޫކުރެވޭ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ބަޔާންކުރާ  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ވެވޭ  ދެމެދު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ  އެންޑް  ހައުސިން 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހުސްވުމުން  ގޮޅިއެއް  ދޫކުރާނީ،  ގޮޅި  ދާއިމީ  މުއްދަތަކަށެވެ.  ވަކި 

މީހުންނަށް  އެދޭ  އެކަމަށް  އިޢުލާނުކޮށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  އެންޑް  ހައުސިން 

ދޫކުރާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު، ފޯމު ހުށަހަޅާ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންނަށެވެ. މި މާއްދާގެ )ރ( 

ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ދޫކުރެވޭ ގޮޅީގެ އަދަދަށްވުރެ ގިނަ 

ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ގޮޅި ދޫކުރާނީ ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހުންނަށެވެ. 
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ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ހުންނާނީ ދެ ބާވަތެއްގެ ގޮޅިއެވެ. އެއީ، ދާއިމީ ގޮޅިއާއި )ށ(

ގޮޅިއެވެ.  ވަގުތީ 

ވަގުތީ ގޮޅިތަކަށް، މުޅި ޖުމުލަ ގޮޅީގެ ތެރެއިން 1/4 އަށް ވާވަރަށް ބަަހައްޓަންވާނެއެވެ.)ނ(

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ )ރ(

ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން.1.

އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުން.2.

އިތުރު އެހެން ގޮޅިއެއް ގެންގުޅޭ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.3.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ދޫކުރެވޭ ގޮޅިތައް ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 12 )ބާރަ( )ބ(

މަސްދުވަހަށެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން

ވަގުތީ ގޮޅި ދޫކުރުން

ހައުސިން )ހ(9. އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދޫކުރަންވާނީ،  ގޮޅި  ވަގުތީ  މާރުކޭޓުން  ދަތުރުވެރިންގެ 

ދަތުރުވެރިންނަށް  އެދުމުން،  ގޮޅިއަށް  ދަތުރުވެރިން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގައި  އެންޑް 

ވާނަމައެވެ. ހުސްކޮށް  ގޮޅިއެއް  ތެރެއިން  ގޮޅީގެ  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

ދަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކުރާ ގޮޅިތައް، އެންމެ ދިގު މުއްދަތަަކަށް ދޫކުރެވޭނީ 7 )ހަތެއް( )ށ(

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ 

ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރުން

މީހާގެ )ހ(10. ހަވާލުވެފައިވާ  ގޮޅި  ބަހައްޓަންވާނީ،  ގޮޅިތަކުގައި  މާރުކޭޓުގެ  ދަތުރުވެރިންގެ 

ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  އަދި  މުދާ،  ބަހައްޓާ  ރައްކާކޮށްފައި  މުދަލާއި،  ނުވިއްކާ  މުދަލެވެ. 

މަނާކަމެކެވެ. ބެހެއްޓުމަކީ  ގޮޅީގައި  މުދަލެއް  ގެނެވޭ 

ވިއްކަން ބަހައްޓަންވާނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ އަދި އުފައްދާ މުދަލެވެ.)ށ(

ގޮޅީގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދިވެހިން ނޫން ބަޔަކު ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެވެ.)ނ(

މަތީން )ހ(11.ގޮޅި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ގޮތެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ގޮޅި،  ހަވާލުވެފައިވާ  ފަރާތުން،  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ގޮޅި 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ސާފުކޮށް 

އެކަމަށް )ށ( ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ވާނީ  ގެންގުޅެން  ކާބޯތަކެތި  ގޮޅީގައި 

މަތީންނެވެ. ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ހަދަންވާނީ )ނ( ހަރުކޮށް  ބަހައްޓައި  ތަކެތި  ފަދަ  ފޯނު  ނޑު،  ހަރުގަ ކައުންޓަރު،  ގޮޅީގައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
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ވާގޮތުގެ މަތީން ގޮޅި ލިބޭ މީހަކާ، ގޮޅި )ހ(12.ގޮޅީގެ ކުލި މި އުސޫލުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ދެއްކުމުންނެވެ. ކުލި  މަހުގެ  ސޮއިކުރެވޭ  އެއްބަސްވުމުގައި  ހަވާލުކުރަންވާނީ 

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި، ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ 8 ވަނަ )ށ(

މަހަކު  ކުއްޔަކީ،  ގޮޅިއެއްގެ  ކޮންމެ  އެހެން  ފިޔަވައި،  ގޮޅިތައް  ގައިވާ  މާއްދާގެ )ނ( 

-/2000 )ދެ ހާސް( ރުފިޔާއެވެ.

މި އުސޫލުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮޅިތައް ފިޔަވައި އެނޫން އެހެން ކޮންމެ )ނ(

ގޮޅިއަކުން، މި އުސޫލުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އަދަދުގެ އިތުރަށް 

-/200 )ދުއި ސައްތަ( ރުފިޔާ މެއިންޓަނަންސް ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު ނެގޭނެއެވެ.

ހިނގާ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް އޮތް މަހުގެ ކުލި ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ. )ރ(

މަސްދުވަހުގެ  އެއް  ކުއްޔާއި،  މަސްދުވަހުގެ  އެއް  ގަނެވޭނީ،  ބަލައި  ކުލި  މިގޮތުން 

ފީއާއެކުގަވެ. މެއިންޓެނަންސް 

ރުފިޔާގެ )ބ( )ފަންސާސް(   50/- ނުދައްކައިފިނަމަ  ކުލި  މުއްދަތުގައި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާއެއް 

މި އުސޫލުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުއްޔާއި، )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ )ހ(13.ގޮޅި ވަކިކުރުން

މެއިންޓެނަންސް ފީ ނުދައްކައި 2 )ދޭއް( މަސްދުވަސް ވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއްގެ ކިބައިން 

ކުއްޔާއި  މަހު  ނުދައްކައިހުރި  ވަކިކުރެވުނުކަމުގައިވިޔަސް  ގޮޅި  ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  ގޮޅި 

މެއިންޓެނަންސް ފީ، މި އުސޫލުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާއާއެކު 

ދައްކަންވާނެއެވެ.

ކުލި ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ފާއިތު ނުވަނީސް ގޮޅި ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެދުވަހަކާ )ށ(

ހަމައަށް އެ މަހެއްގެ ކުލީގެ ތެރެއިން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް ކުލީގެ ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު 

ގޮޅި ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ގޮޅި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ކިބައިން ގޮޅި ވަކިކުރާއިރު ކުރިއަށް ދައްކާފައިވާ ކުއްޔާއި )ނ(

މެއިންޓެނަންސް ފީއަކީ އަނބުރައި ލިބޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ.

ނޑުމެއްނެތި ވިޔަފާރި ނުކުރާތާ 30 ދުވަސް )ރ( މަޤްބޫލު ސަބަބަކާ ނުލައި ގޮޅީގައި މެދުކެ

ހަމަވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން ގޮޅި ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގޮޅީގައި ވިޔަފާރި ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ގޮޅި އެހެން )ބ(

ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފިނަމަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން ގޮޅި ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

30 )ޅ( ހުންނަތާ  ބަންދުގައި  ކޮށްގެން  ޙުކުމެއް  ޝަރުޢީ  މީހާ،  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ގޮޅި 

ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ގޮޅި  ކިބައިން  އެމީހެއްގެ  ގިނަވެއްޖެނަމަ،  ދުވަހަށްވުރެ  )ތިރީސް( 
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ސާބިތުވެއްޖެނަމަ )ކ( ދީފައިވާކަން  މަޢުލޫމާތެއް  ދޮގު  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  އެދި  ގޮޅިއަށް 

ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ގޮޅި  ކިބައިން  އެމީހެއްގެ 

ގޮޅި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހާ ނިޔާވެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ ކިބައިން ގޮޅި ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.)އ(

ދައުލަތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، 2 )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު )ވ(

ގޮޅި ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ވ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގޮޅި ވަކިކުރާއިރު، ގޮޅި ހިންގާ ފަރާތަށް އެއްވެސް )ކ(

ބަދަލެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެންޑް 14.ގޮޅި ދޫކޮށްލުން ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދޫކޮށްލުމަށް  ގޮޅި  ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ  ގޮޅި 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގައި އެދިއްޖެނަމަ، ގޮޅި ވަކިކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ 

ވަކިކޮށްދެވޭނެއެވެ. ގޮޅި  ކިބައިން  މީހެއްގެ  އެ  ދެއްކުމަށްފަހު  ފައިސާ 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.15.ޢަމަލުކުރަން ފެށުން



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


