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.1

ދިދަ އެކުލެވިގެންވާގޮތް

.2

)ހ(

ނ
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތުގެ ރަމްޒެވެ .އެހެންކަމު ް
ދއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށްޓަކައި ދިވެހި
ވހި ޤައުމީ ދި ަ
މި އުސޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ،ދި ެ
ދިދަ ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަންތަނާއި ދިދަ ބަހައްޓަންވީގޮތް ،އަދި ބޭނުންކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ
ހަމަތަކާއި މިންތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭ އުސޫލު" އެވެ.

)ހ(

ޔގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ދިވެހިޖުމްހޫރިއް ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިދަ އެކުލެވިގެންވަނީ ފެހިކުލައިގެ ދި ު
ނ
ގ އަކައެއްގެ މެދުގައި ހުން ަ
ޅއަކާއި ،މި ފެހި ދިގު އަކައިގެ ބޭރުން ހުންނަ ރަތްކުލައިގެ ބޯޑަރެއްގެ
ހުދު ހަނދުފަ ި
މައްޗަށެވެ.

)ށ(

ޤައުމީ ދިދައިގެ މިންތަކާއި ،ކުލަކޯޑާއި ،ހަނދުފަޅި ހުންނާންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ
ގޮތަށެވެ.
)(1

ގ
ޤައުމީ ދިދައިގެ ފުޅާމިނަކީ އޭގެ ދިގުމިނުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައެވެ .ރަތްކުލައި ެ
ބޯޑަރުގެ ފުޅާމިނަކީ ދިދައިގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައެވެ .ހަނދުފަޅީގެ އެތެރެއާއި
ޅ
ފ ި
ބޭރުފަރާތުގެ ރޭޑިއަސްއަކީ ފެހިބައިގެ ފުޅާމިނުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައެވެ .ހަނދު ަ
ހުންނާނީ ފެހިބައިގެ މެދުގައި ދިގަށް އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ރޮނގެއްދަމައި
އެ ރޮނގުގެ އެއްކޮޅުން ސޯޅަބައިކުޅަ ނުވަޔަކުން ވާ ނުކުތާއިން ބުރުފަޅިއެއް އަޅައި
ހަމަ އެކޮޅުން ރޮނގުގެ އަށްބައިކުޅަ ފަސްބައިން ވާ ނުކުތާއިން ބުރުފަޅިއެއް
އަޅައިގެން ކުރަހައިފައެވެ .މި ދެބުރުފަޅި ގުޅޭއިރު ހުންނާނީ ހަނދުފަޅިއެއްގެ
ދ
ސިފައިގައެވެ .ދިދަ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާންވާނީ ހަނދުފަޅީގެ ބޭރުކައިރި ދި ަ
ދަނޑިއާވީ ފަރާތަށެވެ.
3
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)(2

ނމަ ބްރިޓިޝް އެޑްމިރަލްޓީ ކަލަރކޯޑް ނަންބަރު
ނއިލޯނު ދިދަފަހާ ފޮތި ަ
ލަ -
ފެހިކު ަ
 T 1143އެވެ .އެހެން ފޮއްޗެއްނަމަ ނަންބަރު  T 817 Aއެވެ.

)(3

ފތިނަމަ ބްރިޓިޝް އެޑްމިރަލްޓީ ކަލަރކޯޑް ނަންބަރު
ނއިލޯނު ދިދަފަހާ ޮ
ރަތްކުލަަ -
 T 1144އެވެ .އެހެން ފޮއްޗެއްނަމަ ނަންބަރު  T 818 Aއެވެ.

)(4

ނމަ ބްރިޓިޝް އެޑްމިރަލްޓީ ކަލަރކޯޑް ނަންބަރު
ފތި ަ
ނއިލޯނު ދިދަފަހާ ޮ
ލަ -
ހުދުކު ަ
 T 1145އެވެ .އެހެން ފޮއްޗެއްނަމަ ނަންބަރު  T 819 Aއެވެ.

)ނ( ދިވެހި ދިދައަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދައިގެ ކުލަ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ދިދަ
ބައުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،ދިދަ ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ދިދައިގެ މިންތައް

.3

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދިދަ

.4

)ހ(

ނމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ،
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ،ރަސްމީ ކަންކަމުގައި އާ ް
އަންނަނިވި މިންތަކަށް ހަދާފައި ހުންނަ ޤައުމީ ދިދަ އެވެ.

)ށ(

)(1

 270ސެންޓިމީޓަރު ދިގު 180 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

)(2

 180ސެންޓިމީޓަރު ދިގު 120 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

)(3

ޅ
 135ސެންޓިމީޓަރު ދިގު 90 ،ސެންޓިމީޓަރު ފު ާ

)(4

 60ސެންޓިމީޓަރު ދިގު 40 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

)(5

 45ސެންޓިމީޓަރު ދިގު 30 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

)(6

 36ސެންޓިމީޓަރު ދިގު 24 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

)(7

 30ސެންޓިމީޓަރު ދިގު 20 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

)(8

 24ސެންޓިމީޓަރު ދިގު 16 ،ސެންޓިމީޓަރު ފުޅާ

ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ،ބޭނުންކުރަންވާނީ މި މިންތަކުގެ ތެރެއިން
އެތަނަކަށް ،ނުވަތަ އެކަމަކަށް ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބޮޑުމިނެއްގެ ދިދައެވެ.

)ހ(

އަންނަނިވި ތަންތާނގައި ،ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ  24ގަޑިއިރު ނަގާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ނަގާފައި ހުންނަންވާނެ
ތަންތަން

)(1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

)(2

ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު

)(3

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުންނަވާ ރަސްމީގެ
4
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)(4

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގެ

)(5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް

)(6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މައި މަރުކަޒު

)(7

ލސް ސާރވިސްގެ މައި މަރުކަޒު
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި

)(8

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި ،ރަށު
ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް

)(9

މީގެ އިތުރުންވެސް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތަންތަން

)ށ( މިއިން ތަނެއްގައި ޤައުމީ ދިދަ ނަގާފައި ހުންނައިރު އަނދިރި ވަގުތުތަކުގައި ދިދަ
ބަހައްޓަންވާނީ ،ރީތިކޮށް ފެންނާނެހެން ދިދައަށް އަލިކޮށްފައެވެ.
ވަކި ވަގުތެއްގައި ދިދަ

.5

)ހ(

ނަގާފައި ހުންނަންވާނެ

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި ،އަންނަނިވި
ތަންތާނގައި ހެނދުނު  6:00އިން ހަވީރު  6:00އަށް ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ނަގާފައި

ތަންތަން

ހުންނަންވާނެއެވެ.
)(1

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް

)(2

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތައް

)(3

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްފައިވާ އޮފީސްތައް

)ށ(

އެއް ޢިމާރާތެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެއް އޮފީހަށްވުރެ ގިނަ އޮފީސް ހުރި ނަމަވެސް،
އެ ޢިމާރާތެއްގައި ނަގާނީ އެއް ދިދައެވެ.

އ
ށ މި މާއްދާ ހުރަހެ ް
)ނ( ޤައުމީ މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ވަކި ގަޑިއެއްގައި ދިވެހި ދިދަ ނެގުމަ ް
ނާޅައެވެ.
ދިދަ ނެގުމުގައި ހުއްދަ

.6

)ހ(

ހޯދުން

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާ އަދި  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަން ފިޔަވައި
އެހެން ތަނެއްގައި ޤައުމީ ދިދަ އާންމު ގޮތެއްގައި ނަގާފައި ބަހައްޓަންވާނީ ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައިގެންނެވެ.

)ށ(

ޤައުމީ މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުން މި މާއްދާ
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
5

ވޮލިއުމް46 :
އާންމު ގޮތެއްގައި ދިދަ

އަދަދު44 :

.7

)ހ(

ބޭނުން ކުރުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤައުމީ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމަކީ
ހުއްދަކަމެކެވެ .އަދި ދިދަ ހޫރުވައި ހެދުމަކީވެސް ހުއްދަ ކަމެކެވެ.

)ށ(

އެކިއެކި އެއްވުންތަކާއި ،ރެލީތައް ،އަދި ހިނގާލުންތަކުގައި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމަކީ
ހުއްދަ ކަމެކެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެއްވުންތަކާއި ،ރެލީތަކާއި ހިނގާލުންތަކުގައި ދިދަ
ބޭނުންކުރާއިރު،

ދިދައިގެ

ޙުރުމަތް

ނުކެނޑޭގޮތަށް

ދިދަ

ބޭނުންކުރުމާއި،

އަދި

އެ

އެއްވުމެއް ،އެ ރެލީއެއް ނުވަތަ އެ ހިނގާލުމެއް ނިމުމުން ދިދަ ނުވަތަ ދިދަތައް
ގެންދިއުމަކީ އެ އެއްވުމެއް ނުވަތަ އެ ރެލީއެއް ނުވަތަ އެ ހިނގާލުމެއް އިންތިޒާމުކުރާ
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނ ނިޝާނާއި،
ނ ހަދާފައި ހުން ަ
)ރ( ފޮތިން ނުވަތަ މަޢުދަނުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކު ް
ބެޖްފަދަ ތަކެތީގައި ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ނުވަތަ އެ ދިދައިގެ ކުލަތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ
ކަމެކެވެ .މިފަދަ ތަކެތީގައި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރާއިރު ،އައިބު ނުވާގޮތެއްގެ މަތިން
ދިދައިގެ ނިސްބަތްތަކާ ތަފާތުވާ ގޮތަކަށް ހުރުމާއި އޭގެ ސިފަޔާ ތަފާތުވާ ގޮތަކަށް
ހުރުމަކީވެސް ހުއްދަކަމެކެވެ.
)ބ(

މި އުސޫލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިސްބަތްތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެކި ބޮޑުމިނުގައި

ޤައުމީ ދިދަ ހަދައިގެން ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާ ޤައުމީ ދިދައާއި،
މ
ކަރުދާހުގައި ޤައުމީ ދިދަ ޗާޕުކޮށްގެން ގެންގުޅުމާއި ،ތަންތާނގައި ނުވަތަ ތަކެތީގައި ޤައު ީ
ދިދަ ކުރެހުމާއި ،ޤައުމީ ދިދަ ހިމެނޭގޮތަށް ބެޖް ،ސްޓިކަރ ،ލޯގޯ ،ކަފްލިން އަދި މި
ނޫންވެސް އެހެނިހެން ތަކެތި ހެދުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ،މި ބުނެވުނު ގޮތަށް
މ
ޤައުމީ ދިދަ ހިމެނޭ ތަކެތި އުފެއްދުމާއި ،ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ޤައު ީ
ދިދައިގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށެވެ.

)ކ(

ދތަކުގައި ޤައުމީ ނިޝާނެއްގެ
ކަ ނޑުމަތީގެ ،ނުވަތަ އެއްގަމުގެ ،ނުވަތަ ވައިގެ އުޅަނ ު
ގޮތުގައި ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެހެން ދިދައަކާއެކު ޤައުމީ

.8

)ހ(

ދިދަ ބޭނުންކުރުން

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަތޮޅެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ
ނނަ
ސަރުކާރު އޮފީހަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން އެ ރަށެއްގައި އެންމެ އުސްކޮށް ނަގާފައިހު ް
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައަށްވުރެ އެހެން އެއްވެސް ދިދައެއް އުސްކޮށް ނަގައިގެންނުވާނެއެވެ.

)ށ(

ނގާނަމަ ،ނުވަތަ
ޤައުމީ ދިދައާއި އެހެން ދިދައެއް އެކުގައި ހުންނަގޮތަށް ދެ ދިދައެއް ަ
ބަހައްޓާނަމަ ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ހުންނަންވާނީ އެ ދިދައެއްގެ ކަނާތްފަރާތުގައެވެ.
6

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު44 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނ ދިދައަކާއެކު ކައްތިރިކޮށް ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ނަގާނަމަ ،ނަގަންވާނީ ،ހަމައެކަނި
)ނ( އެހެ ް
މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ދިދައާއެކުގައެވެ.
)ރ( ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ އެހެން މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ދިދައާއެކު ކައްތިރިކޮށް ،ނުވަތަ ކައިރި
އ
ކައިރީގައި ހުންނަގޮތަށް ބޭނުންކުރުމުގައި ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭރު ޤައުމުގެ ދިދަ ާ
ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު ،ތަފާތުކޮށް ދައްކާނަމަ ،އައިބު ނުވާގޮތެއްގެ މަތިން ބޭރު ޤައުމުގެ
ދިދައާ އެއްމިނަކަށް ،ހަމައެކަނި އެ ހާލަތުގައި ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައިގެ މިންތައް ބެހެއްޓުމަކީ
ހުއްދަކަމެކެވެ.
)ބ(

އކާ އެއްވަލެއްގައި ނުވަތަ
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ އެހެން ދިދަތަކާ ނުވަތަ ދިވެހި ދިދަ ަ
އެއްފަށެއްގައި ނަގާނަމަ ،ދިވެހި ދިދަ ހިމެ ޭ
ނ ދިދަފަތި ހުންނަންވާނީ އެންމެ މަތީގައެވެ.
އަދި އެފަދަ ވަލަކަށް ނުވަތަ ފަށަކަށް ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ނަގާނަމަ ،އެންމެ ކުރީން
ނަގަންވާނީ ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައެވެ .ނުވަތަ އެ ދިދަ ހިމެނިގެންވާ ދިދަ ފައްޗެވެ.

)ޅ(

ދައުލަތު މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ
ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއްގެ ދިދައާއެކު ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ނަގާ ތަންތާނގައި
ކ
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ،ހުންނަންވާނީ އެނޫން ދިދަތަކާ އެއް އުސްމިނެއްގައި އަދި އެ ދިދަތަ ާ
އެއްމިނަކަށެވެ.

ވިހޭފަށް އަޅާފައި ހުންނަ

.9

)ހ(

ޤައުމީ ދިދަ

އަންނަނިވި ތަންތަނާއި ،ކަންކަމުގައި ރަންކުލައިން ނުވަތަ އެއާ ގާތްކުރާ ކުލައަކުން ވިހޭފަށް
އަޅާފައި ހުންނަ ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
)(1

ޔގެ ނައިބުގެ އޮފީސް ކޮޓަރީގައާއި،
ޔއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނަ ތަންތަނާއި ،ބައިވެރިވާ ކަންކަމުގައި

)(2

އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންކުރާ ކާރުގައާއި،
އުޅަނދުތަކުގައި

)(3

ޔއަށް ކުރުނީސް އަރުވާ
އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ސިފައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ވަގުތުތަކުގައި

)ށ(

ދ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ތަންތަނާއި ކަންކަމުގައި ،ވިހޭފަށް އަޅާފައި ހުންނަ ޤައުމީ ދި ަ
ނވެސް ބޭނުން
ބޭނުންކުރާއިރު ދިދަ ދަނޑީގެ ގޮބުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ ނިޝާ ް
ކުރެވިދާނެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިދަ

.10

)ހ(

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިދަ ހުންނަންވާނީ ،މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ
 1ވަނަ ނަންބަރުގައި ތަފުސީލުކޮށްފައިވާ ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައިގެ ހަނދުފަޅީގެ އެތެރެއަށްވާ
7

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު44 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގޮތަށް ފަސް ފިޔައިގެ ތަރިއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
)ށ(

ޔއަށް ޚާއްޞަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިދައަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ދިދައެކެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިދަ ނުވަތަ އެ ދިދައާ ވައްތަރު ދިދައެއް ނުވަތަ
ނިޝާނެއް އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
.11

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުންކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.

މާނަކުރުން

.12

ނ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރާއި،
"ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަ ީ
އެއިރަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނަ ގެ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

.13

ނ ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ޢމަލުކުރަ ް
މި އުސޫލަށް ަ
ފެށިގެންނެވެ.

____________________

8

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

