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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

  

އަންގާރަ   : :  2016 މާރިޗު 8 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 28ތާރީޚު 30އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ބޭނުންކުރުމާއި،  ގެމާރާތުޭބނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި، ޢިމާރާތް ޢި

މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބަދަލު ގެނައުމުގެ އުސޫލުފެށުމަށްފަހު  ކުރަންބޭނުން  
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ދިވެހިރާއްޖެމާލެ،    
 

 ބޭނުންކުރުމާއި،  ގެމާރާތުބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި، ޢިމާރާތް ޢި

 މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބަދަލު ގެނައުމުގެ އުސޫލު ފެށުމަށްފަހު  ކުރަން ބޭނުން
  

  އެްއވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

 ދެވަނަ އްދާއާއި، ވަނަ މާ 1.16ބައިގެ  އުސޫލަކީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ  މި )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
ލެވިފައިާވ ން އެކުލަވައި ލިބިގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު  5.19އަދި  5.16ބައިގެ 

  .އުސޫލެކެވެ

މާރާތުގެ ޢި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި،" ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ )ށ(    

" ފެށުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބަދަލު ގެނައުމުގެ އުސޫލު ކުރަންބޭނުންކުރުމާއި، ބޭނުން
 .އެވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޞަދަކީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގައި ލުގެ މަޤުމި އުސޫ  .2  ޞަދުމަޤު
ނޑައެޅުމާއި ބޭނުން  ތަންފީޛުކުރުމާއި، ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ކުރުމުގައި ހަމަތައް ކަ
ނޑައެޅުމެވެ ނޑުތަކެއް ކަ   .ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަކަކާއި މިންގަ

  ފެށުން ޢަމަލުކުރަން 

  

  

އި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ގަސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދިވެހި ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލުމި އުސޫލަ  .3
. ފެށިގެން  ނެވެ

  

  ދެަވނަ ބާބު

  ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ުހއްދަ ދޫކުރުާމއި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުުރން 

ބޭނުން  ،ހުއްދަ ހޯދުމާއި
ކުރުމާއި، ބޭނުން 

ނުލައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ  ކުރުމަށްފަހު، ހުއްދަ ހޯދުމަކާތް ޢިމާރާ )ހ(  .4
ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވަކިވަކި  ،ގެތުޢިމާރާމުޅި . ބައެއްވިޔަސް، ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
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ކުރަމުންދާއިރު މަސައްކަތް 
  ބަދަލު ގެނައުން  ،ކުރުމާއި

 ން ފުރިހަމަ ބައިތަކުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަ 

  .ގުޅޭ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެކުރުމަށްފަހު، ކަމާ

ތަނެއް  ޢިމާރާތް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްވިޔަސް، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، އެ )ށ(  

އެނޫން . އިވާ ގޮތަށެވެ ފައިވާ ބޭނުންތަކަށް އަދި ހުއްދަ ކުރެވިފަދީބޭނުންކުރަންވާނީ ހުއްދަ 
  . ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ  އްތަނެ  އެ  ކަށްގޮތަ

ޢިމާރާތް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއްވިޔަސް، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޯހދުމަށްފަހު،  )ނ(    
ގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ، ޢިމާރާތެއް އެ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން  ،ށްފަހުދުމަހޯ އްކަތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދައެ މަސަ

 ޢިމާރާތުގައި އެއްވެސް  ކަށް ނޫން ގޮތަމި  އަޅައިގެންނެވެ.އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 
  .މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ 
  ހުއްދަ ހޯދުން 

ޢިމާރާްތ [ފެށުމުގެ ކުރިން  ކުރްަނމަށްފަހު، އެ ޢިމާރާތެއް ބޭނުްނމުޅި ޢިމާރާތް ނިންމު )ހ(  .5
 . ދޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ގުޅޭ ހުއްދަހޯދުމަށްޓަކައި، ކަމާ] ގެ ހުއްދަބޭނުންކުރުމު

ކޮށްފައި ވަނީ  އްއެ ޢިމާރާތެ ހުށަހެޅުމުން،ހޯދުމަށް ] ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ[ )ށ(    
ދޭ އިދާރާއިން  ށްތޯ ބެލުމަށް، ހުއްދައެއްގޮތަ އިވާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާހުއްދަ ދީފަ

  .  އެތަނަކަށް ގޮސް ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ

ން ޗެކުކުރާއިރު، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިގަ )ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    

 ،ހަދާފައިވާނަމަ ޢިމާރާތް އެއްގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް ކުރި ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކާހުއްދަ ދޫ
   .ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ] ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ[

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ] ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއަްދ[ޚިލާފަށް  އާ) ނ(މި މާއްދާގެ  )ރ(    
ްނ ބެލުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެއް ހިނގާފާއިވާ ގޮތެއް މިނިސްޓްރީ ދޫކޮށްފިނަމަ، އެކަން

  . ގުޅޭ މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެމާދައުލަތުގެ ކަ

ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ،  ވަކި ބައިތައް ބޭނުން ކުރުމަށްނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވަކި ގެޢިމާރާތު މުޅި )ބ(    
ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދިން އެ ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ

ގަިއ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކު ދިންއަދި ޢިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ . ބޭނުންތަކަށެވެ
ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރާނަމަ، އެކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުން

ބޭނުންވާނެ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަިއ  ބަޔާންކޮށް ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް، އެކަމަށް

  .ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ

ނިންމުމަށްފަހު، އެ ބައެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް  އިއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް ހަަދޢިމާރާތެ )ޅ(    

 ޢިމާރާތުގެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް  5މި އުސޫލުގެ 
ވެރިފަރާތުން، ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ތަނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ، 

 ބޭނުމަށް ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދިން ކުރުމުގެ ހުއްދަ  ޢިމާރާތް
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  . ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

 ޢިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު، ޢިމާރާތުގެއެހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، މުޅި ) ޅ(މި މާއްދާގެ  )ކ(    
ްނ އިސްތިސްނާއެއް ޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދުބައިތައް ބޭނުންކުރުމަށް ހެންއެހެނި

  . ނުވާނެއެވެ

ބައެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިީވނަމަވެސް،  ޢިމާރާތުގެ ވަކި  )އ(    

ގެ  )ޅ(ފެށުމުގެ ކުރިން، މި މާއްދާގެ ކުރަން ނިމި، ބޭނުން މުޅިންޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 
މުޅި ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ  ،ށްނުވަތަ ޔުނިޓުވެސް ހިމެނޭގޮތަ ބައި ންދަށުން ހުއްދަދި

   .ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ، ކަމާގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނުތަކާއި، ) ވ(    
 ަދށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި  އުސޫލުގެއަދި މި  އި،ދުތަކާގަވާއި

  . ވާނަމައެވެ

ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ 
  ހުއްދަ ދޫކުރުން ވަގުތީ 

ދަތިކަމެއްެގ  ވެރިފަރާތަށް ދިމާވާ މާލީޢިމާރާތުގެ ، ދަނިކޮށް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން  )ހ(  .6
ފަދަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި ސަބަބުން ނުވަތަ މި

ނިމިފައިވާ ބައި ނުވަތަ ބައިތައް ބޭނުން  ންޢިމާރާތު  ލަތެއްގައިހާނުވަތަ ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ 

ހުއްދަދޭ އިދާރާގައި  ށްހޯދުމަށް ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަ ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް 
  . އެދެވިދާނެއެވެ

ފަދަ ހުއްދައަަކށް އެދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ  ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، އެ ޢިމާރާތެއް 

  . ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

ކުރި ކުރެހުންތަކާއި ކޮށް ނިމިފައިވާ ބައި ނުވަތަ ބައިތައް ހުރީ ފާސްޢިމާރާތް  .1      
  އެއްގޮތަށް ކަމަށްވުން؛ ލިޔުންތަކާ

ނުވަތަ  ޢިމާރާތް ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން، ވަގުތީގޮތުން   .2      
އެއްވެސް ތަކަށް ސަލާމަތީގޮތުން ނުރައްކާވެދާނެ ފަރާބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް 

  ކަމެއް ނެތުން؛

ނުވަތަ  ވަގުތީގޮތުން ޢިމާރާތް ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން،   .3      

ތަކަށް ޞިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާވެދާނެ އެއްވެްސ ފަރާބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް 
  ކަމެއް ނެތުން؛

ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައަކަށް އެދޭއިރު، ގެ ދަށުން ޢިމާރާތް  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    
ލުކޮށް ސީތަފު ސާބިތުވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ނުވަތަ ހުއްޓެން ޖެހުނު ސަބަބު

  . ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ އިދާރާއަޢިމާރާ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               30 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

6 
 

ދެވޭ ބައި ނުވަތަ  "ހުއަްދޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ "ގެ ދަށުން  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ރ(    

 ،ފައިވަކިކޮށް ބަޔާ ނުނިމި ހުރިގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބައިތައް ހުންނަންވާނީ، ޢިމާރާތު 
 އަދި  .ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ

ނުރައްކަލެއް  ،ރުދާއިގެންނުވަތަ ފައިބައި  ދާއިރު އިގެންނުނިމިހުރި ބައިގެ ސިޑިން އަރަ

ްނތަނުގަިއ ފަދަ ތަ ފަދަ ތަނަކަށް ނުދެވޭނެގޮތަށް ހަދާފައިވުމާއި، ލިފްޓްގޮޅި ކުރިމަތިވެދާނެ 
ނޑު ރާނާފައި މީޓަރު އުސް ފާރު  1.5   . ފައި ހުންނަންވާނެއެވެޖަހާނުވަތަ ބިއްގަ

ގުޅޭ  ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތާއި )ރ(މި މާއްދާގެ  )ބ(    
ތް ކުރުމުގެ ހުއްަދޭދ ކުރެހުމާއި ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢިމާރާ

  .ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއިދާރާއަ

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު، އެ ހުއްދައިގައި ތިރީގަިއ  )ޅ(    
  . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

  ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާތުގެ ނަން؛  .1      

  ހުއްދަ ދެވޭ ތާރީޚު؛  .2      

  ހުއްދަ ދެވޭ މުއްދަތު؛  .3      

  ހުއްދަ ބާޠިލުވާ ތާރީޚު؛  .4      

  ހުއްދަ ދެވުނު ފަންގިފިލާތަކާއި ބައިތައް؛  .5      

  . ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތާ ހުއްދަ ދެވޭ ޢިމާރާ  .6      

، "ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއަްދ" ދޫކުރެވޭގެ ދަށުން  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ކ(    

  . ޢިމާރާތަށް ވަންނައިރު ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ  އެ

ވަނަ ބުރި ނުވަތަ  5ލިފްޓް ބެހެއްޓުމަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައިނަމަ އެ ޢިމާރާތެއްގެ  )އ(    

ކުރެވޭނީ މީޓަރަށްވުރެ އުހުގައިވާ ތަންތަނަށް ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫ 15
  .ލިފްޓު ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ

ގެ ކުރިން  2015ނޮވެމްބަރު  9ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ) އ(ގެ މި މާއްދާ )ވ(    
ހޯދައިގެން ކޮށްފައިވާ އްދަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުބަހައްޓާގޮތަށް ފަރުމާކޮށް، ލިފްޓް 

 ވަނަ ބުރި ނުވަތަ  5 ގެ ޢިމާރާތެއް ނަމަ، އެލިފްޓު ބަހައްޓާފައިނުވާޢިމާރާތެއްގައި 

ގެ  2016ނޮވެމްބަރ  9 ގެ ހުއްދައަށް ހުގައިވާ ތަނެއް ބޭނުން ކުރުމުމީޓަރަށްވުރެ އު 15
] ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ[ ށްހަދުވައަހަރު 1ލަތެއްގައި ހާކުރިން އެދިއްޖެ 

 ނުވަތަ  ބުރި ވަނަ 5 ޢިމާރާތެއްގެ  އެ ފަހުން އޭގެ އަދި  .އެއް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

 ހުއްދަ  ވަގުތީ  ބަޔަށް ޔަކަށް ނުވަތަ ބައި ބަ އެހެން އުހުގައިވާ  ވުރެ މީޓަރަށް  15
 އިސްވެ .ނިޔަލަށެވެ ތާރީޚުގެހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދޫކުރި  ކުރިން ،ދޫކުރެވޭނީ
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ދޫކުރެވޭނީ ކޮންމެ  "ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއަްދ"ދެންނެވުނު ގޮތަށް 

 "ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ"އަދި މިގޮތަށް . ބަޔަކަށްވެސް އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ
މުން ދެން ހުއްދަ އައުކޮށްދެވޭނީ މުއްދަތު ހަމަވުދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ހުއްދައިގެ 

  .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ) އ(މި މާއްދާގެ 

 މިންވަރަކަށް ރުމަށް ހުއްދަކުރާ އެންމެ ބޮޑުށް ެނމައްޗަ މަގު ގެ ބައިތައްޢިމާރާތު )ހ(  .7  އިތުރު ކަންތައްތައް
ެނރުމަށްފަހު، އެއަށްވުރެ ބޭރަށް ހުންނަގޮތަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމާއި އެފަދަ 

  . ވެސް އެއްޗެއް ހަރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެއެއް އެހެން

ޢިމާރާތުގެ ބެލްކަނީގައި ނުވަތަ ޓެރަހުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނެއްގައި ގަސްމުށި ނުވަތަ  )ށ(    

  . ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެވެއްޓޭ ގޮތަށް މުދާ ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް 

ގެ އެއްވެސް ބަޔަކުން ނުވަތަ ބައެއްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން މަގުމައްޗަށް ޢިމާރާތު )ނ(    

މީގެތެރޭގައި، . ކެވެން ފައިބާގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ ނުވަތަ ހަދާފައި ހުރުމަކީ މަނާކަމެފެ
މިފަދަ ނުވަތަ ން ފައިބާ ފެނާއި، ދިޔަދޮވިން އިބާ ފެނާއި، އެއަރކޮންޑިޝަނުން ފަބެލްކަނި

  . އެހެންވެސް ތަނަކުން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ފައިބާ ފެން ހިމެނެއެވެ

  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  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 ައށް
. . .your fr iend on air.


