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ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު 2، ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރުގެ  ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު 1، ހެދި ގޮ ހެދި ގޮ

ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް އަދި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކެފަޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި 

ސައިހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ބުދަ   2015 ޖުލައި   15  -  1436 ރަމަޟާން   28 ތާރީޚު:      226 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު 2، ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރުގެ  ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު 1، ހެދި ގޮ ހެދި ގޮ

ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް އަދި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކެފަޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި 

ސައިހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

ނޑުދޮށް 2، މާލެ ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި 1.ތަޢާރަފާއި ނަން ނޑުދޮށް 1، ހެދި ގޮ މިއީ، ހެދި ގޮ

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކަޑަތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓް، އަދި ސައިހޮޓާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި 

ހިންގުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް، ]ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް 

ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު[ ގެ

4 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )1( ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، އެ ބިންތައް ކައުންސިލުން 

ހަވާލުވުމުން،  އިންފަރާސްޓްރަކްޗަރއާ  އެންޑް  ހައުސިންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަކިކޮށް، 

އެފަދަ ތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެކި ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ފަރާތްތަކާއި،  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  އެއްބަސްވުންތަކާއި، 

އަދި އެފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ބިންތައް އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު އާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

ކުއްޔަށް  އަލުން  ބިންތައް  ހުރި  ދޫނުކޮށް  ކުއްޔަށް  ސަރަޙައްދުގައި  މި  ދޫކުރުމާއި،  ކުއްޔަށް 

އުސޫލެވެ.  ބަޔާންކުރާ  ވަކިގޮތްތަކެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދޫކުރުމާމެދު 

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި 

ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާއެކު 

ކުރެވިފައިވާ މުޢަމާލަތް 

ދެމެހެއްޓުން

މި އުސޫލުގެ ނަންބަރު 1 ގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ތިންވަނަ 2.

ފަރާތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކެއް، އެއީ 

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތްކަމުގައިވާނަމަ، ހަމަހަމަކަމާއެކު 

ވަކިގޮތެއް  ޝަރުޢީކޯޓަކުން  ނުވަތަ  ގަވާއިދަކުން،  ޤާނޫނަކުން،  އެހެން  ހަމަވަންދެން  މުއްދަތު 

ނުނިންމާހައި ހިނދަކު މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

ހަމަވެގެން ހުއްޓިފައިވާ 

މުޢާމަލާތްތައް

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ 3.

އަންނަނިވި  ވާނީ  ޢަމަލުކުރަން  ތަންތަނާމެދު  އެފަދަ  ހަމަވެފައިވާނަމަ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ 

ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

މާއްދާއެއް )ހ( ފަދަ  އިތުރުކުރެވޭ  މުއްދަތު  އަދި  ހަމަވެފައިވާ  މުއްެދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ 
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ފައިސާ  ދައުލަތަށް  ގަވާއިދުން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުުގެ  ހިމަނާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

އިތުރުކުރެވިދާނެ. މުއްދަތު  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވަގުތީ  ފަރާތްތަކަށް  ދައްކަމުންދާ 

ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް، މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިތުރު ފުރުޞަތެއް )ށ(

ނުދެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކާއެކު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ސޮއިނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 )ތިނެއް( 

ދައްކައި  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތައް  އެފަރާތްތަކުން  ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ 

ވާނެއެވެ. ޚަލާޞްކުރަން 

ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 

ކުރެވިފައިނުވާ ފަރާތް

މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 4.

ހިނގާ  އިޚްތިޞާޞް  މިނިސްޓްރީގެ  ހައުސިން  ސަރަޙައްދުތަކުން،  ހިނގާ  އިޚްތިޞާޞް 

ސަރަޙައްދުގެ ބިންތަކަށް ބަދަލުވި ދުވަހާ ހަމަޔަށް ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާ 

ބާޠިލުވާނެއެވެ. ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށް  މި  އެއްބަސްވުން  ތަންތަނުގެ 

ކުލީގެ ގޮތުގަ ދައުލަތަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ 

ފަރާތް

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

ފަރާތްތަކާ  ނުދައްކާ  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ފައިސާ،  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި 

މި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށް  މި  ބިންތައް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ފަރާތްތައް  މިފަދަ  އަދި  ނެގޭނެއެވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މައްސަލަ  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ހޯދުމަށްޓަކައި 

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

ހަވާލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިސާ ދައްކަމުންދާ އެކަމަކު ކުރީގެ މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ 

ނުދައްކައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި އުސޫލަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ނުދައްކައި 

އޮތް ފައިސާ ދެއްކުމުގެގޮތުން ދެވޭނެއެވެ. 

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

އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އަނބުރައި ނެގޭނެއެވެ.

ގަވާއިދުން ކުލިދައްކަމުންދާ 

ފަރާތްތައް

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ ކުލި ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް 2 )ދޭއް( 6.

ދެވިދާނެއެވެ.   އިޚުތިޔާރު  ހިންގުމުގެ  ތަން  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވަގުތީ  އަހަރުދުވަހުގެ 

ސްޓޯލެއް ކުއްޔަށްދެވޭނެ 

އެންމެ ދިގު މުއްތަތު

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަތަނާއި، އަދި ކުރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމުގެ 7.

ސަބަބުން، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުން އައުކޮށްދޭ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދެވޭނެ 

އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 2 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިން 

ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، މި އުސޫލުގެ ނަންބަރު 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބިމެއް 8.

ނުވަތަ ތަނެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތަކުން، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަމުން ދިޔަ 
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ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ބާޠިލުކޮށް ބިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކޮށް 

ހުރި ބިންތަކާއި މި އުސޫލުގެ 

ދަށުން ވަކި ކުރެވޭ ބިންތައް

އެނޫންވެސް 9. ނުވަތަ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  މާލޭ  ބިންތަކާއި  ހުރި  ދޫނުކޮށް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް 

ކުއްޔަށް  ބިން  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ހެދިފައިވާ  މުއައްސަސާއަކާއެކު  އެހެން  ދައުލަތުގެ 

ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ ބިންތައް، އަލުން ކުއްޔަށް 

ދެވޭނީ އާންމު އިޢުލާނަކުން އަންގައި، ސްޓޯލަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ހުށަހަޅާ 

ފަރާތްތަކަށެވެ.  ދިމާވާ  ގުރުއަތުން  ނަގާ  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ 

ސްޓޯލްތަކުގައި ކާބޯތަކެތީގެ 

ވިޔަފާރިކުރުން

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ސްޓޯލްތަކުގައި ކުރަންވާނީ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި އެކަންޏެވެ. މި 10.

ނޫން އެހެން ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ސްޓޯލް ލިބޭ ފަރާތުން، ހަވާލުވެފައިވާ ސްޓޯލް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ސާފުކޮށް )ހ(11.ސްޓޯލް  ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ )ށ( ސްޓޯލްގައި ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅެންވާނީ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ކަ

ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

ސްޓޯލް ހަދަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރއިން ފޯރުކޮށްދޭ )ނ(

ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރުވޭ ސްޓޯލުގެ ކުއްޔަކީ އެންމެ ކުޑަވެގެން މަހަކު 10000.00 )ހ(12.ސްޓޯލްގެ ކުލި

)ދިހަ ހާސް( ރުިފޔާއެވެ. ކުއްޔަށް ބަދަލު އަންނަނަމަ، ސްޓޯލަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަން 

އާންމުކުރާ އިޢުލާނުގައި ސްޓޯލުގެ ކުލި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

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

މިގޮތުން ކުލި ބަލައިގަނެވޭނީ އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ -/ 500.00 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ )ނ( ކަ

ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުވޭނެއެވެ.

)ދޭއް( )ހ(13.ސްޓޯލް ވަކިކިރުން  2 ނުދައްކައި  ކުލި  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   12 އުސޫލުގެ  މި 

ސްޓޯލް  ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  ސްޓޯލް  ކިބައިން  އެފަރާތެއްގެ  ވެއްޖެނަމަ  މަސްދުވަސް 

ވަކިކުރެވުނަސް އެ މަހުގެ ކުލި މި އުސޫލުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ 

ދައްކަންވާނެއެވެ. ޖޫރިމަނާއާއެކު 

އެ )ށ( އެދިއްޖެނަމަ  ވަކިކޮށްދިނުމަށް  ފާއިތު ނުވަނީސް ސްޓޯލް  މުއްދަތު  ދެއްކުމުގެ  ކުލި 

ކުލީގެ ފައިސާ  އަދަދަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ކުލީގެ  މަހެއްގެ  ހަމައަށް އެ  ދުވަހަކާ 

ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ސްޓޯލް  ނެގުމަށްފަހު 
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ސްޓޯލް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ސްޓޯލް ވަކިކުރާއިރު ކުރިއަށް ދައްކާފައިވާ ކުއްޔަކީ )ނ(

އަނބުރައި ލިބޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ.

މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ސްޓޯލުގައިި ވިޔަފާރި ނުކުރާތާ 30 ދުވަސް )ކޮންސެކެޓިވްކޮށް( )ރ(

ހަމަވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއްގެ ކިބައިން ސްޓޯލް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސްޓޯލުގައި ވިޔަފާރި ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ސްޓޯލް )ބ(

ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  ކިބައިން ސްޓޯލް  އެފަރާތެއްގެ  ކުއްޔަށްދީފިނަމަ،  ފަރާތަކަށް  އެހެން 

ޙުކުމެއް )ޅ( މައްޗަށް  އެފަރާތެއްގެ  ކުރުމަށް،  ބަންދެއް  ފަރާތް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ސްޓޯލް 

ކިބައިން  މީހާގެ  އެ  ގިނަވެއްޖެނަމަ،  ދުވަހަށްވުރެ   30 ހުންނަތާ  ބަންދުގައި  ކޮށްގެން 

ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ސްޓޯލް 

ސްޓޯލަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެ )ކ(

މީހާގެ ކިބައިން ސްޓޯލް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ސްޓޯލް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ނިޔާވުން.)އ(

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 6 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް )ވ(

ދިނުމަށްފަހު ސްޓޯލް ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

ސްޓޯލް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ސްޓޯލް ދޫކޮށްލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގައި އެދިއްޖެނަމަ، 14.ސްޓޯލް ދޫކޮށްލުން

މީހެއްގެ  އެ  ދެއްކުމަށްފަހު  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  އެމީހަކު  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ވަކިކުރާ  ސްޓޯލް 

ވަކިކޮށްދެވޭނެއެވެ. ސްޓޯލް  ކިބައިން 

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.


