
 ޢާންމު އުޞޫލު ބޭނުން ކުރުމުގެ މާރުކޭޓު ރަށު

 ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކޭނެ ތަކެތި

 

ގޮޅި  9ހާއްސަކުރެވިފައިވާއިރު  ުމަށްވެޓް އަދި ޑްރައި މާރކެޓް ހިންގގޮޅި  53ތަކުގެ ތެރެއިން ގޮޅި 62ައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ރަށު މާރުކޭޓުގ

 ި ހިންގުމަށެވެ.އެހެނިހެން ވިޔަފާރހައްސާކުރެވިފައިވަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 

 ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް ށްކުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫދުން ނަގާ އެކިކަހަލަ ކެއުމަތާޒާ ކަނޑުމަހާއި މަހުގެ އެކި ބާވައްތަމިއީ  :ގޮޅިވެޓް 

  ތަކެކެވެ.ގޮޅިވިއްކުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް:ވިއްކުމުގައި ކާއި، ބާވަތްތަޭ ވިއްކ

 ްސާފުކުރެވިފައެވެ ކަނޑާ ހުންނަންވާނީ ވިއްކާ ބާވަތްތައ. 
  ާބެހެއްޓިފައެވެ ކުނިނުވާނެހެން މިނެއްގައި ފިނިހޫނު ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ހުންނަންވާނީ ކުރެވިފައި ރައްކާ ބާވަތްތައްވިއްކ . 
  ާއަދި ނުވާ ހަލާކު ،ކުނިވެ ފަސޭހައިން ހުންނަންވާނީ ހަދާފައި ތަކެތި ކުރާ ބޭނުން ބަންދުކުރުމަށް ބަންދުކުރާނަމަ ބާވަތްތައްވިއްކ 

 .އެއްޗަކުންނެވެ ނުކުރާ އަސަރެއް ނޭދެވޭ އެއްވެސް ތާޒާކަމަށްަކުގެ ބާވަތްތ
 ްފަދަ ނުގެއްލޭނެ ސާފުތާހިރުކަން ޢާއްމު އަދި ތާޒާކަން އެތަކެތީގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ގެންދިއުމުގައި އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ބާވަތްތައ 

  .ގޮތަކަށެވެ
  ާހުންނަންވާނީ( ކޮންޓެއިނަރ ،ރެފްރިޖަރޭޓަރު ،ސްޓޯރ ކޯލްޑް) ތަކެތި ކުރެވޭ ބޭނުން ބެހެއްޓުމަށް ފިނިކޮށް ބާވަތްތައްވިއްކ 

 .ސާފުކުރެވިފައެވެ ރަނގަޅަށް
 ިމަނާކަމެކެވެ. ތެރޭގައި މަސް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި  ކަނޑާއި ސާފްކޮށްހެދުމަކީގޮޅ 
  ިތަކުގައި ވިއްކާ ބާވައްތައް ގެންގުޅުމާއި ވިއްކުމުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ( ގެ އުޞޫލާއި ޤަވާޢިދާ ގޮޅިމ

 ޚިލާފުނުވާގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.

 

 .ބާވަތްތަކެވެ ކެޓަގަރީގެ( ތިނެއް) 3 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިރީގައިހުއްދަދޫކުރަނީ ތތަކުގައި ވިއްކުމަށް ގޮޅިޑްރައި  ގޮޅި:ޑްރައި 

 ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް:ކާއި، ބާވަތްތަޭ ވިއްކ

 ބާވަތްތައް ފަލަމަޑީގެ އަދި ތަރުކާރީ ،މޭވާ

 ާސާފުކުރެވިފައެވެދޮވެ  ހުންނަންވާނީ ބާވަތްތައް ފަލަމަޑީގެ އަދި ތަރުކާރީ ،މޭވ . 
 ަހުރެގެންނުވާނެއެވެ ބާވަތެއް އެއްވެސް ހުންނަ ކުނިވެފ. 
 ިހުންނަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ޕެކް. ބަންދުކޮށްފައެވެ ނުވަތަ ޕެކްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް ހުންނަންވާނީ ތަކެތި ހުންނަ ފަޅާފައ 

 .އެއްޗަކުންނެވެ ނާންނަފަދަ ބަދަލެއް އެއްވެސް ކާބޯތަކެއްޗަށް  އަދި ،ނުކުރާ އަސަރެއް ނޭދެވޭ އެއްވެސް ސަބަބުބް އޭގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް



 ިޚިދުމަތް ކާބޯތަކެތީގެ" ގަވާއިދު ކަނޑައަޅާފައިވާ އޭޖެންސީއިން ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ހުންނަންވާނީ ހުންނަތަކެތި ބަންދުކުރެވިފައ 

 .އެއްގޮތަށެވެ މިންގަނޑާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި" ގަވާއިދު ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތައް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ޖެހޭ ހުންނަން ދިނުމުގައި
 .ެއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިމްޕޯރޓް ކުރި ބާވަތެއް ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވ 

 ތަކެތި މިފަދަ ،ރިހާކުރު ،އަލަ/ބަންބުކެޔޮ ތެއްލި ،ރޮށި ކުޅި ތެރެއިން ކާބޯތަކެތީގެ އުފައްދާ ރާއްޖޭގައި

 ިޕެކްކުރެވިފައެވެ ބަންދުކޮށް ރަނގަޅަށް ހުންނަންވާނީ މިތަކެތ. 
 ާހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކުރެވިފައި ތާރީޙް ހަމަވާ މުއްދަތު ތާރީޙާއި އުފެއްދި ތަކެތީގައި ޕެކްކުރެވިފައިވ. 
 ިޚިދުމަތް ކާބޯތަކެތީގެ" ގަވާއިދު ކަނޑައަޅާފައިވާ އޭޖެންސީއިން ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ހުންނަންވާނީ ހުންނަތަކެތި ބަންދުކުރެވިފައ 

 .އެއްގޮތަށެވެ މިންގަނޑާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި" ގަވާއިދު ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތައް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ޖެހޭ ހުންނަން ދިނުމުގައި
 ،ާޖޫސް ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ އަދި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ފިޔަވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  ސައި އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހެދިކ

 ރޓް މުދަލެއް ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އިމްޕޯ

  ކުރުނބާ އަދި ކާށި ،ވަޅޯމަސް ،ހިކިމަސް

 ްސާފުކުރެވިފައެވެ ހުންނަންވާނީ ވަޅޯމަސް އަދި ހިކިމަސ. 

 ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ކާބޯތަކެތީގެ" ގަވާއިދު ކަނޑައަޅާފައިވާ އޭޖެންސީއިން ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ހުންނަންވާނީ ހުންނަތަކެތި ބަންދުކުރެވިފައި

 .އެއްގޮތަށެވެ މިންގަނޑާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި" ގަވާއިދު ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތައް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ޖެހޭ ހުންނަން

 

ތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ގޮޅި ތަކެވެ. އަދި މގޮޅި 3ފަންނުވެރިންގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްސަ  ހިެމިއީ ދިވ :އާރޓްސް އެންޑް ކްރާފްޓްސް

 ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނަށް )ބީސީސީ( އަށް ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

 

ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ދެވަނަ މިއީ  ގޮޅި:ސެކަންޑް ހޭންޑް 

 ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ގޮޅި 2އަދި މިކަމަށް  .އެވެގޮޅިހާއްސާކުރާ  ިއްކުމަށްވ ުދާފަހަރަށް ބޭނޫންކުރެވޭތެކެތި ނުވަތަ ސެކަންޑް ހޭންޑް މ

 ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް:ކާއި، ބާވަތްތަޭ ވިއްކ

  ިވިއްކޭނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ހަލާކުނުވެ ހުންނަ )ސެކަންޑް ހޭންޑް( މުދަލެވެ.ގައި ގޮޅިމ 
  ިބާވަތްތަކެވެ ކެޓަގަރީގެ( ތިނެއް) 3 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިރީގައިހުއްދަދޫކުރަނީ ތއި ވިއްކުމަށް ގޮޅިގަމ. 

 ހަރޑްވެއަރ އަދި ހޯމްވެއަރ: 

 .ިފޯން، ލެޕްޓޮޕް އަދި ސްޕީކާރ އިތުރުން އެކިކަހަލަ އިލޮކްޓްރޯނިކްސް ތެކެތ 
  ޭސާމާނު.ހުސްފުޅި، ބަދިގެ ޓޫލް ސެޓް ކަހަލަ ތަކެތީގެ އިތުރަށް ގޭގައި ހިފާގެންގުޅ 
 .ީފޮތް އަދި ސްޓޭޝަނަރ 

 ފޮތި އަދި ގުޅުން ހުރިތަކެތި:



 ިހެދުން، ބުރުގާ އަދި ޒީނަތްތެރިވާން ބޭނުން ކުރާ ތަކެތ 
  ްދަބަސް،ބޫޓް އަދި ސަންގްލާސ 
 .ިބެޑްސީޓް، ބާލީސް އުރަ ފަދަ ތަކެތ 

 ދުވަސްވި ސަގާފަތާއި ތާރީހާއި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި:

  ަސާމާން) ކުރީގެ ފޯން، ކެމެރާ ކަހަލަ ތަކެތި(ދުވަސް ވެފަހުންނަ އެކިކަހަލ 
 )ިގަދީމީ ތެކެތި ) ލިޔެލާޖަހާފަ ހުންނަ ތަކެތ 
 )ިދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ތަކެތި) ގަތާފަ ހުންނަ ހިރު، ގަތާ ފޯވ ކަހަލަ ތަކެތ 

 

މައި ދިރޭ މަސް ތަކެތި އަދި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި ވިއްކުންދޭ ކާ ވާރަށްއޮޅު ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ އެކިބާވަތުގެ ޖަނަވާމިއީ  :ގޮޅިޕެޓް ފުޑް 

 ވެ.   ގޮޅިވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް:ކާއި، ބާވަތްތަޭ ވިއްކ

 .ިއޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ބަވަތެއްގެ ޖަނަވާރަށް ކާންދޭން ބޭނުން ކުރާ ކާތެކެތ 
 ިޕެކްކުރެވިފައެވެ ބަންދުކޮށް ރަނގަޅަށް ހުންނަންވާނީ މިތަކެތ. 
  ަހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކުރެވިފައި ތާރީޙް ހަމަވާ މުއްދަތު ތާރީޙާއި އުފެއްދި ތަކެތީގައިބަންދުކޮށްފައި ހުންނ. 
 ވިއްކާ ދިރޭ މަސް އަދި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި ވިއްކޭނެއެވެ.  ާއިގެންކުދި ފެންޓޭންކް، ފުޅި ނަވަތަ ކޮތަޅުގައި ބަހައްޓ 
  ިއެއްޗެއް ވިއްކުމަކީ  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވަސްދުވާއަދި މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ނުބައި ވަސް ދުވެ އާއްމު މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ގޮޅ

 މަނާކަމެކެވެ.
 ިކާއި މިންގަނޑުތަ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ޖެހޭ ހުންނަން ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްމިފަދަ  ހުންނަންވާނީ ަކެތިއާއި އެތަނުގައި ވިއްކާ ތގޮޅ

 .އެއްގޮތަށެވެ

 

އް އެކުލެވޭ ގޮތަށް މާރުކޭޓަށާއި، ހުޅުމާލެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި ފަންނުވެރިންގެ އުފެއްދުންތަ ހިެމިއީ ދިވ :ގޮޅި ސްވެނިއަރ

 .ގޮޅިއެކެވެ ާގާއިމް ކުރއެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ހައްސާކޮށް 

 ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް:ކާއި، ބާވަތްތަޭ އްކވި

  ިގައި ވިއްކޭނީ ދިވެހިން އުފައްދާ ތައްޔާރުކުރާ ތަކެތިގޮޅިމ 
 ިކުރަހާފައި، ޕްރިންޓްކޮށްފައި އަދި އެމްބޮރޮއިޑަރީ ކޮށްފައި ހުންނަތަކެތ 
 ިދިވެހި ސަގާފަތާއި ތާރީހާއި ގުޅުން ހުރި ތަކެތ 
 ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ސވެނިއަރ 

 

 



  

 

 

ތަކުގައި އިމްޕޯރޓް މުދާ ގޮޅި މވެ. ގޮޅިއެ 2ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓަކް ޝޮޕް ނަވަތަ ޖޫސް ޖޮއިންޓް ހިންގުމަށް  މިއީކިއޮސްކް:  ރީޓައިލް

 ވިއްކޭނެއެވެ.

 ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް:ކާއި، ބާވަތްތަޭ ވިއްކ 

  ިފުޅި އަދި ކަޕްގައި ބަނދު ކޮށްފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ވިއްކޭނެއެވެ. ،ދަޅުތަކުގައި ޕެކެޓް، ގޮޅިމ 
  )ިގޭގައި ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތަނަކުން ހާދާފައި ހުންނަ ކާބޯ ތަކެތި )ހެދިކާ، ބޭކަރީ، ޕޭސްޓްރީ  ސައި، ޖޫސް ފަދަ ތަކެތ

 ވިއްކޭނެއެވެ.
  ާކިލޯ ގްރާމް އަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާނެހެން ޕެކަޓްގައި ބަންދު  1ތަކެތި ހުންނަވާނީ ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުއް ފަދަ ކިރާއިގެން ވިއްކ

 ކުރެވިފައެވެ.
 ްކޮންޓެއިނަރ އަދި  ،)ރެފްރިޖަރޭޓަރު ތަކެތި ކުރެވޭ ބޭނުން ތަޒާކޮށް އަދި ޑިސްޕްލައި ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ވިއްކާ ބާވަތްތައ

 .ބެހެއްޓޭނެވެ ( ޑިސްޕްލޭ
 ާހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކުރެވިފައި ތާރީޙް ހަމަވާ މުއްދަތު ތާރީޙާއި އުފެއްދި ތީގައިތަކެ ޕެކްކުރެވިފައިވ. 
 ިޚިދުމަތް ކާބޯތަކެތީގެ" ގަވާއިދު ކަނޑައަޅާފައިވާ އޭޖެންސީއިން ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ހުންނަންވާނީ ވިއްކާ ބާވަތްތަކާއި ގެންގުޅޭ ތަކެތ 

 .އެއްގޮތަށެވެ މިންގަނޑާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި" ގަވާއިދު ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތައް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ޖެހޭ ހުންނަން ދިނުމުގައި
 ިރާއްޖޭގައި،  ކުރުނބާ އަދި ކާށި ،ވަޅޯމަސް ،ބާވަތްތައް ، ހިކިމަސް ފަލަމަޑީގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ، އަދ 

ާއި މަހުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ރޯމަހ، ތަކެތި މިފަދަ ،ރިހާކުރު ،އަލަ/ބަންބުކެޔޮ ތެއްލި ،ރޮށި ކުޅި ތެރެއިން ކާބޯތަކެތީގެ އުފައްދާ

 .ތަކުގައި ނުވިއްކޭނެއެވެމިގޮޅި
  ިއިލޮކްޓްރޯނިކްސް ސަމާނު، ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު، ހާރޑޮވެއާރ ސަމާނު، ގާރމެންޓސް،ޕެޓްފުޑް، ޕްލާންޓް އަދި ގުޅުން ހުރ

 ވެ.ެި ނުވިއްކޭނެއތަކުގައގޮޅިއެއްވެސް ބާވަތެއް މި 

 

 

 

  

 

 



 ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ޔުނިޓުތައް ހުޅުވާ އަދި ބަންދުކުރާ ގަޑިތައް
އަށެވެ. މިނޫން ވަގުތުތަކުގައި ލޯކަލް  23:00އިން ރޭގަނޑު  06:00ހެނދުނު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ީލޯކަލް މާރުކެޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނ

 މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރިކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ކުނި ނައްތާލުންމުދާ ގެނެއުމާއި 

ވިއްކުމަށް ގެންނަ މުދާތައް ބޭލުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރުމަށް ގޮޅި ހިންގާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 

އެހެން ގޮޅިތަށް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް  ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. އަދި މިސައްކަތްކުރުމުގައި އެތަނަށް ވިޔަފާރިކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،

 އުނދަގޫނުވާނެހެން މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  ވެ. އެއްވެސް ގޮޅިއެއް ގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ މާރުކޭޓުގެ ކޮމަން އޭރިއާގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެ

 ގޮޅީގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ސާފްކުރުމަކީ ގެންދިޔުމާއި، ިވާ ތަނަށް ކުނިތައް އް އެއްކުރުމަށްފަހު ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައފެދޭ ކުނިތަުޔުނިޓުގައި އ

އަދި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކުނި އެޅުމަށް ގޮޅިތައް ހިންގުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

އަދި އެކުނިތައް ލޯކަލް މާރުކޭޓުން އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުނި އެޅުމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް 

 މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ކްލީނިންގ ސެކްޝަނުންނެވެ.

 ޢާންމު ތަންތާގައި ހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭތަކާއި ސްޓޯލް

 އިތުރުން ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.ކޮންމެ ސްޓޯލެއްގައި ސިންކް، ފުލޯ ޑްރައިންގެ 

ެއްގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ކޮމަން އޭރިއާގައި ހުރި ވަޞީލަތްތަކަކީ ގޮޅި ހިންގުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ގޮތ

 ި އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކުނ. ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަޞީލަތްތަކެވެ

 މެއިންޓެނަންސް އަދި ދިމާވާ ކަންތައްތަކާއި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްތައް ހައްލުކޮށް ރަގަޅުކުރުމަކީ ގޮޅިތައް ހިންގުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ގައި ދިމާވާ މެއިންޓަނަންސް ޅީގޮ

  ައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.މައްސަލއިތުރު އެއްވެސް  މާރުކޭޓުގައި

ރުގައި މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ، މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ކައުންޓަސެކިއުރިޓީ މިގޮތުން، މިކޯޕަރޭޝަނުން ލޯކަލް މާރުކޭޓު ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

 .މަސައްކަތް މިކޯޕަރޭޝަނުން ފަށާނެއެވެއެކަމެއް ހައްލުކުރުމުގެ ، ބުނުމުން

 3353535މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމަށް: 

 7973535އިންސްޕެކްޓަރ ހޮޓްލައިން: 


