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 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

  ފުވައްމުލައް،
   .ދިވެހިރާއްޖެ     

 

 ގަވާއިދު  އޮޑިހަރުގެއާބެހ  
 

 އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ (ހ) .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
 ލޯކަލް  ދަށުން، ބާރުގެ ލިބިދ  ށްކައުންސިލަ މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކަުއންސިލުން ދަށުން ގެ( ޏ) މާއްދާގެ އެ ،އެކުޔާަމްޝވަރާ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ގަވާއިދެވެ. އޮޑިހަރުގެއާބެހ  ފައިވާލައިއެކުލަވައި

 އެވެ." ގަވާއިދު އޮޑިހަރުގެއާބެހ ] ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  

 ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  މި ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ވާއިދަށްގަ މި .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން
 .ފެށިގެންނެވެ

 ބިން ެއުޅމަށް އޮޑިަހރުގެ
 ދިނުން 

 މަރާމާތުކުރުމަށް، ބަނުމާއި އޮޑިފަހަރު  ފިޔަވައި، ބަނުން އޮޑިފަހަރު  އުސޫލުން ވިޔަފާރި )ހ( .3
 ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ދޫކުރެވ ީނ، ބިން ރަށުން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ

 މިގޮތުން . މީހުންނަށެވެ އެދ   އެކަމަށް ނިސްބަތަކުން އޮތް ހުސްބިން އްދަކުންހަސަރަ
 ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ ޕްލ ނާ ޒްޔޫ ލ ންޑް ރަށުގެ ކަނޑައަޅާނީ އްދުހަސަރަ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ
 .ކައުންސިލުންނެވެ މަތިން

 އޮޑިހަރުގެ  ،އިސްކަންދ ންވާނީ ދިނުމުގައި ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ގައިވާ( ހ) އްދާގެމާ މި )ށ(  
 ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހަޅާ ހޯދުމަށް އޮޑިހަރުގެ މިގޮުތން. ތަރުީތބުންނެވެ ފަރާތްތަކުގެ އެދ  ހޯދުމަށް

 ކައުންސިލުން  ރީއެއްރަޖިސްޓަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިވާދީ ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ
 .ހައްޓަންާވނެއެވެބަލަ

 ނިސްބަތުން، ބިމުގެ ނަގާ އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެއެއް އެ ،ދޫކުރެވ ނީ ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ )ނ(  
 .ކުއްޔަކަށެވެ ކަނޑައަޅާ އަކަފޫޓަކަށް  ކޮންމެ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާގެމަތިން ގެކައުންސިލު

 އޮޑިދޯނިފަހަރު  ލުންސޫއު ވިޔަފާރި  ނުވަތަ ބަނުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު ލުންސޫއު ވިޔަފާރި )ރ(  
 ބިންދޫކުރަންވާނީ، އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ  ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ތަނެއްނަމަ، އަޅާ މަރާމާތުކުރުމަށް

 ކުރުމުންޢުލާނުއި ދިނުމަށް ކުއްޔަށް ބިންކަނޑައަޅައި އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ އުސޫލުން ވިޔަފާރި
 .އުސޫލުންނެވެ ވިޔަފާރި ،އިސްކަންދީގެން ށްކަހުށަހެޅުމަ ރަނގަޅު އެންމެ ހުށަހެޅ 



 ދިވެހިަސުރކާރުގެ ެގޒެޓް                                  981  އަަދދު:                             48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
4 

 މެދުގައި  ފަރާތުގެ ދެ ހަާވލުކުރަްނވާނީ ބިމެއް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ބ(  
 ކޮންމެ ލެވ އެކުލަވައި މިފަދަިއން އަދި. ދަށުންނެވެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވ  ލިޔުމުން

   ،ލިޔެ ރަޖިސްޓަރީ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މި ،ދީނަންބަރެއް ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމަކަށް
 .ވާނެެއވެބަލަހައްޓަން ރަޖިސްޓަރީއެ 

 ެއުޅމަށް އޮޑިަހރުގެ
 މުްއދަތު  ދޫކުެރވ 

( ސައުވީސް) 24 ގިނަވެގެން ދޫކުރެވ ނީ ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ބަނުމަށް އުޅަނދެއް އަލަށް )ހ( 4
 ބަލައި، ބޮޑުކުޑަމިނަށް މަސައްކަތުގެ ،ޑައަޅާނީކަނ މުއްދަތު މި. މުއްދަތަށެވެ މަސްދުވަހުގެ

 .ކައުންސިލުންނެވެ

 އޮޑިދޯނިފަހަރު  ލުންސޫއު ވިޔަފާރި  ނުވަތަ ބަނުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު ލުންސޫއު ވިޔަފާރި )ށ(  
 ބިމާެބހ   ،ކަނޑައަޅާނީ މުއްދަތު  ބިންދޫކުރުމުގައި ތަނެއްަނމަ، އަޅާ މަރާމާތުކުރުމަށް

 .ކައުންސިލުންނެވެ މަތިން ގެނުވާގޮތެއް ޚިލާފު މުއްދަތާ ފައިވާކަނޑައަޅައި ޤާނޫނުގައި

 ދޫކޮށްަފއިވާ ދިިރއުުޅމަށް
 ެއޅުން  ޮއޑިހަުރގެ ގޯތީަގއި

 ޢަމަލެއް އެފަދަ. މަނާކަމެކެވެ އެޅުމަކީ އޮޑިހަރުގެ ބިމެއްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ބ ނުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ .5
 އަދި. ނަސ ހަތްތެރިވާންވާނެވެ ކުރުމަށްއިޞްލާޙު ރިކަމެއް ކު އެ އެމީހަކު ،ކޮށްފިނަމަ މީހަކު އެއްވެސް

( ފަސްސަތ ކަ) 500/- ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކަމުގެ ،ތަުކރާރުކޮށްފިނަމަ އެފަދަކަމެއް ދެވަނަފަހަރަށް
 ނެގުމަށް އެ ހަރުގެ ،ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ( ފަސްހާސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި
 .އެވެއެންގ ނެ

ބިން  އެުޅމަށް ހަރުގެ
 ުމއްދަތު ފަިއވާދީ

 އަލުން ހަމަުވމުން،
 އިުތރުކޮށްިދނުން  މުްއދަތު

 ރަުށގައި ،ދ ންވާނީ ދެވަނަފަހަރަށް ެއފަރާތަށް  ބިމެއް ފައިވާދީ ފަރާތަކަށް އެޅުމަށް ވަކި އޮޑިހަރުގެ .6
 އެހެން  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް ސަރަހައްދަށް ފައިވާކަނޑައަޅައި އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ
 .ނުވާނަމައެވެ އެދިފައި ފަރާތަކުން

 އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ިބމެއް، ފައިވާދޫކޮށް އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް )ހ( .7 ވަކިުކރުން  ބިން
 ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ދާގަވާއި މި ނުވަތަ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމާ ވެފައިވާ ބިންދޫކުރުމަށް
 ،ބަޔާންކޮށް  ސާފުކޮށް ކަްނތައްތައް ކޮށްފައިވާ ޚިލާފަށް ވާއިދާ ގަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމާއި

 އަދި . ދ ންވާނެވެ މުންޔުލި މުއްަދތެއް ދުވަހުގެ)ތިރީސް(  30 ކުރުމަށްޞްލާޙުއި އެކަންކަން
   ހަރުގިނަފަ އެއްފަހަރަށްވުރެ ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ކޮށްފައިޞްލާޙުއި އެކަމެއް މުއްދަތުގައި އެ

 ވެފައިވާކަމާއި،ޚިލާފު ގަާވއިދާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަކުރާރުކޮށްފިަނމަ، ކަމެއް އެފަދަ
 އެންގުމަށްފަހު، ލިޔުމަކުން ،ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ވަކިކުރާ ިބން ،ޚިލާފުވީގޮތާއިއެއްބަސްވުމާ 

 ޚްތިޔާރު އި ވަކިކުރުމުގެ ިބން ކިބައިން ފަރާތެއްގެ އެ ުނލައި ދިނުމަކާ ބަދަލެއް އެއްވެސް
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް

  ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ، ބިމެއް ދޫކުރެވިފައިވާ  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އަތުލުމުގެ  ކިބައިން ަފރާތެއްގެ ފައިވާނަގައި ބިމެއް އެ ،ަޚރަދު ހިނގާ ސާފުކުރުމަށް ބިން އެ

 .އެވެލިބިގެންވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު

 ިބން ކައުންސިލާ
 ވާލުކުރުން ހަ

 އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ ،ިފޔަވައި ބިން  ދޫކުރާ ދަުށން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 4 ވާއިދުގެގަ މި )ހ( 8
 އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ  އަދި. ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ބިނާއެއް ދާއިމީ ތަންތަނުގައި ކުއްޔަށްދ 
    ދޫކޮށްލާނަަމ، ސަބަބަކާހެދި އެނޫންވެސް ވަތަނު ަހމަވެގެން މުއްދަތު ،ބިން ފައިވާދޫކޮށް
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       ފަރާތުން  ވާލުވެފައިވާހަ ބިން  އެ ދޫކޮށްލަންވާީނ، ުނވަތަ ންވާނީކުރަވާލުހަ ބިން އެ
 .ސާފުކުރުމަށްފަހުގައެވެ ބިން ރޫޅައި ހަރުގެ ފައިވާއަޅައި ބިމުގައި އެ

 ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި ،މުއްދަތުަގއި އިވާކަނޑައެޅިފަ ،ބިން ދޫކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ )ށ(  
 އެންގުމާއެކު، ކުރުމަށްއިޞްލާޙު ކުރިކަމެއް އެ ،ނުވާނަމަ ވާލުޮކށްފައި ހަ ބަޔާކޮށްފައިވާގޮތަށް

 ދުގެދެމެ އާރުފިޔާ( އެއްހާސް) 1000/- އާއިރުފިޔާ( ސަތ ކަފަސް ) 500/- ފަހަރު ފުރަތަމަ
 އާއި ރުފިޔާ( އެއްހާސް) 1000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ފަހަރުދެވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ
 ފަހަރު ތިންވަނަ ޖޫރިމަާނކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ އާ ރުފިޔާ( ތިންހާސް) 3000/-

 އާ ރުފިޔާ( ފަސްހާސް) 5000/-  އާއި( ރުފިޔާ ތިންހާސް) 3000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ
 ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ ކުށް އިތުރަށް  ވުރެތިންވަނަ ފަހަރަށް ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދު
 ކައުންސިލަށް ތިޔާރުއިޚު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން( ފަސްހާސް ) 5000/- ،ފަހަރަކު

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ)ތިރީސް(  30 އަންގާތާ، ނަގަން ަހރުގެ އެ މިގޮތުން .ލިބިގެންވެއެވެ
 ހަރުގ ގެ  އެ ،ޚަރަދު ދިޔަ އެކަމަށް ،ނަގައި ކައުންސިލުން ހަރުގެ އެ ނުނަގައިފިނަމަ،
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުްނސިލަށް ބާރު ހޯދުމުގެ ވެރިފަރާތުން

 ހިނގާ އިތުރަށް
 ދުަވސްތަކަށް
 ޖޫރިަމނާކުރުން 

 މާއްދާގެ ވަނަ 8 މި ގަވާއިދުގެ ގެ ހަމަވުމުްނ، މުއްދަތު ދޫކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ ކައުންސިލުން .9
 ފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދީ ،ހަވާލުނުކުރާ ފަރާތްތައް  ބިން ގޮތަށްފައިވާކަނޑައަޅައި ގައި( ހ)

 ޖޫިރމަނާ ނިސްަބތުންގެ ( ިއންސައްތަ އެކެއް) 1% ކުލީގެ ފައިވާދޫޮކށް އެ ބިން ދުވަހަކަށް ކޮންމެ
( ިތނެއް) 3 މުއްަދތު ހިނގާ އިތުަރށް ،ހަމަވުމަށްފަހު  ުމއްދަތު ގޮތުން މި. ކުރެވ ނެއެވެ
     އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 7 މި ގަވާއިދުގެ އެ ބިމަކާމެދު އިތުރުވެއްޖެނަމަ، ށްވުރެމަސްދުވަހަ

 .ލިބިގެންވެެއވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ބާރާއި ހުސްކުރުމުގެ ބިން އެ  ،ޢަމަލުޮކށް ގޮތަށް ގައިވާ( ށ)

 ެއުޅމަށް އޮޑިަހރުގެ
 ފަާރތާ ެއދިަފއިވާ އެކަމަށް
 ހަވާލުުކރުން  ބިން

 ބ ުނންެވގެން ބިން ބިން ަހވާލުކުރާންވާނީ ފަރާތްތަކަށް އެދިފައިވާ ބިމަށް އެޅުމަށް ރުގެއޮޑިހަ .10
 މިޮގތުން. ދަށުންނެވެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވ  ލިޔުމުން ދެމެދު ކައުްނސިލާ ފަރާތާއި ފައިވާހުށަހަޅައި

  ފަާރތުން އުންސިލުގެކަ ތެރ ގައި ދުަވހުގެ( ފަހެއް) 5 ފެށިެގން ދުވަހުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި
 ބިން ގުނަންވާނީ މުއްދަތު ބިމުގެ. ދައްކަންވާނެއެވެ  ވަކިކޮށް އިން ،ކަނޑައަޅާ ބިން އެ ފަރާތަކަށް

 .ފެށިގެްނނެވެ ދުވަހުން ހަވާލުކުރި

 ދޫކުރާ ެއުޅމަށް އޮޑިަހރުގެ
 ސާފުތާިހރުކޮށް ބިން

 ބެލެހެއްޓުން 

 މަގުފަހިވާ ފެތުރުމަށް ނުވަތަ ފެތުރިދާނެ ބަލިމަޑުކަމެއް ބިމުގައި، ދޫކޮށްފައިވާ  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ .11
 ބެލެހެްއޓުމަކީ ސާފުތާހިރުކޮށް ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެތަން ،ލައިނެއްތައި އެތަކެތި ،ހުރިނަމަ ތަކެތި
 .ޒިންމާއެެކވެ ފަރާތުގެ ހަވާލުވާ ބިމާ

 މި ަގވާިއދަށް
 ކުރިން ޢަމަލުކުރުުމގެ

 ހަުރގެަތއް  ފަިއހުރިއަަޅއި

     ުނވަތަ ފަރާތަކަށް އެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރާން މި ގަވާއިދަށް .12
 ތިގެދޮުރގައިގޯ ދޫޮކށްފައިވާ ބ ނުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ދިރިއުޅުމާއި ފަާރތަކަށްނަމަެވސް ފަރާތްނޫން އެ

 ރޫޅައި  އެތަންތަން އިތެރ ގަ މަސްދުވަހުގެ( އަށާރަ) 18 ،ފަރާތްތަކުން ފައިވާ އަޅައި އޮޑިހަރުގެ
    އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ ބަދަލު އެަތންތަން ބ ނުންތަަކށް ނޫން އޮިޑހަރުގެ ނުވަތަ. ސާފުކުރަންވާނެވެ

 ބިންދޫކުުރމުގެ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ރަށްރަށުން  މީހުންއުޅ ] ެނރެފައިވާ ދުވަހު 1993 ރީޖަނަވަ 1
 ހަމަުވމުން މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ތްތަކުންވެސްފަރާ  އިވާލިބިގެންފަ އޮޑިހަރުގެ ދަށުން  ގެ[ ގަވާއިދު
 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ކައުންސިލާ ުހސްކޮށް އެތަންތަން އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ
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 ުކރިން ދުގެަގވާއި  މި
 ކޮށްގެންއެްގރިެމންޓް

 އޮިޑހަުރގެތައް  ފަިއވާދޫކޮށް

 ބިންދޫުކރުމުގެ  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ރަުށން ރަށް މީހުންއުޅ ] ެނރެފައިވާ ގައި 1993 ޖަނަވަރީ 1 .13
 ވެފައިވާ ދެމެދު ސަރުކާރާ ފަރާތާއި އެ  ފަާރތްތަކަށް ލިބިގެންފައިވާ އޮޑިހަރުގެ  ދަށުން ގެ[ ގަވާއިދު

 .ވެދެމިއޮންާނެނއެ އެތަނެއް މުއްދަތަށް ފައިވާދީ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ

 ގަވާއިަދކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު، ޚިލާފުވާ މާކަންކަ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .14 ޖޫރިަމނާ 
 ،ދިނުމަްށަފހު ނަސ ހަތް ފަހަރަށް ފުރަަތމަ ކަންކަމުގައި، ކަނަޑއެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް
( އެއްހާސް) 1000/- ރުފިޔާއާއި ( ކަސަތ ފަސް) 500 /- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ދެވަނަފަހަރު

  1000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަހަރު  ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ފިޔާއާރު
 ހަަތރުވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ތިންހާސް) 3000/- ރުފިޔާއާއި( އެއްހާސް)

 ދެެމދުގެ  ރުފިޔާއާ( ހާސްފަސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ތިންހާސް) 3000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ފަހަރަށް
    ފަހަރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ ކުށް އިތުރަށް  ފަހަރަށްވުރެ ހަތަރު އަދި .ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ
 ކައުންސިލަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި އިޚްތިޔާރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން( ފަސްހާސް) 5000/-

 .ންވެއެވެލިބިގެ

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ
އުސޫލުަތއް  ައޅާކަނޑަ
 ހެދުން 

 ހިމެނ  އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރ ގައި ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .15
( ިތނެއް) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ،އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހ  ގުޅ ގޮތުން ސަރަހައްދުތަކާ
 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ކޮށްންމުއާ އެ އުސޫލުތައް ،ތެރ ގައި ހަދައި މަސްދުވަހުގެ

 ކައުންސިލްކަމަށް  ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" )ހ( .16 ކުރުން މާނަ
 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

 .ކައުންސިލަށެވެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފައިވާއިންތިޚާުބކޮށް ދަށުން ގެ( 2010/7)

 އޮޑިހަރުގެކަމަށް ނުވާނަމަ، ފައިބަޔާންކޮށް ގޮތަކަށް ވަކި ގަވާއިދުގައި މި " އޮޑިހަރުގެ" )ށ(  
 .ވެތަނަކަށެ ކޮންމެ ތައްޔާރުކުރާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބަނުމާއި އޮޑިދޯނިަފހަރު އެވަނީ، ބުނެފައި
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