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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  12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެޒެުޓގަިއ ޝާގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދުރ   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

ހޯމަ  : :  2018 ޖޫން 25 -  1439 ޝައްވާލް 11ތާރީޚު 100އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޫޓރިސްޓް ހޮޓާ، ޓްރެިއނިންގ ިރޒޯޓް، ޓްާރންސިޓް ހޮޓާ އަދި ސިޓީ 

ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަަރއްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް 

 ލު އުސޫ ަދތު އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭދެވޭ މުއް
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

  

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ 

ދަތު ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއް

 ލު އުސޫ އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ
  
ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި  ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް،މިއީ،  (ހ)  .1  ފާއި ނަން ރުޢާތަ

 ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި،ސިޓީ ހޮޓެލް
އެ  ،ސަބަބުންހުޅުވާަފއިނުވުމުގެ  ފަޅުތައް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ހުޅުވަންޖެހޭ މުްއދަތުގައި

ދައުލަތަށް  ނުދިއުމާއި، އެ ތަންތަނުންލިބެންޖެހޭ ކުލި ލިެބމުން ސަރުކާރަށް ތަންތަނުން 
ތަރައްޤީކޮށް  ނުދާތީ، އެ ތަންތަންފައިދާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ލިބެމުންލިބެންޖެހޭ 
ތަންތަން ގެމަތިން އެގޮތު ،ނިންމާފާތީސަރުކާރުން ދިނުމަށް ލުއިތަކެއް ނިންމުމަށް 

ކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިާސ ތަރައްޤީ
  ލެވެ.އުސޫބަޔާންކުރާ  ރާނެ ގޮތްޢަމަލުކުފަސްކޮށްދިނުމުގައި 

 
 ރިޒޯޓް، ޓްރެއިނިންގ ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް ،ޒޯޓްރި  "ޓޫރިސްޓް ޔާީނލަށް ކިއުސޫމި  (ށ)    

 ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް ކުރުމަށް ތަރައްޤީ ގޮތުގައި ހޮޓަލުގެ ސިޓީ  އަދި ހޮޓާ ޓްރާންސިޓް
 ޖޫރިމަނާގެ ކުއްޔާއި ،އިތުރުކުރުމާއި މުއްދަތު ދެވޭ ނިންމުމަށް ތަރައްޤީކޮށް ތަންތަން 
" އުސޫ ފަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ ފައިސާ   އެވެ.ލު

  
ރުމަށް ދެވޭ ތަރައްޤީކު

  މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
ތަރައްޤީކުރުމަށް ތަންތަން ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލް (ހ)  .2

ނއުސޫމުއްދަތު، މި ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ  ޅާފައިވާ ހަމަތަކާ ޑައަލުގައި ކަ
ތަކުން ކުރަން ރާވާފައިާވ ޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްއެ ތަންތަން ކުއްން، ތްވާ ގޮތުގެމަތިއެއްގޮ

ނުވަތަ ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން އެފަރާތްތަކުން ކުރަން ރާވާފައިވާ  މަސައްކަތްތަކަށް 
) 24މަސައްކަތްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި، އެންމެ ގިނަވަގެން  މަސްދުވަހަްށ  (ސައުވީސް

  ރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ށުން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާ ލުގެ ދައުސޫމި 
  

ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ގެ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)   
  ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

  
އަން އެމެރިކާ ލިމި ފަސް( -/5,000,000$ކުއްޔަށްދެވިފައިވާ ތަނަކީ މަދުވެގެން  )1(      
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) ގެ ފައިސާއަށްވާ އިންވެސްޓްމަން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޓެއް ޑޮލަރު
ނޑައެޅިފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައިވުން؛  ކަ

  
ކުއްޔަށްދެވިފައިވާ ތަން އެއްކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ހުޅުވުމަށް، ނުވަތަ  )2(      

(އެކެއް) ފޭސް  1ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ތަރައްޤީކުރާ ތަނެއްނަމަ މަދުވެގެން 
ށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގައި ނިންމުމަށް ލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮ އުސޫމި 

  ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުން؛
  

ތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރަން  )3(      
 ން ލިޔުމުން ން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުރާވާފައިވާ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަ 
  ހުށަހަޅާ ވާރކް ޕްލޭން ގައިވާ ކަންކަން؛

   
ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަާރތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްފަދަ  )4(      

މަޝްރޫޢަކަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށާއި، އެނޫންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  ވާ ކަންކަން؛ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ރާވާފައި

  
ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަާރތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްފަދަ  )5(      

މަޝްރޫޢަކަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފިޔަވައި، ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް 
) ގެ ގޮތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢު އަށް  ރެސްޕޯންސިބިލިޓީ (ސީ.އެސް.އާރު

ގޮތުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ފައިދާވާނެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް  އިޤްތިޞާދީ
  .ނުވަތަ އެހީތެރިވުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން

 
ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަން މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލް (ނ)    

މުއްދަތު ކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަ ތަންތަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ 
ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ފީ އެއް ފަނަރަ ( 15,000$އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންމެ މަހަކަށް 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން މަތިން މިނިސްޓްރީން ކަ
  ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

  
ނަމަ، ގޮތުގެމަތިން ދައްކާފައިނުވާ އަކުރުގެ  ވާ ފީ، އެ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި (ރ)    

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ބާޠިލްކުރުމުގެ 
  އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
އެކަމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ  )ބ(    

  ސޮއިކުރެވޭ އެޑެންޑަމްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
 
 

އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާ 
ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭ  2ލުގެ އުސޫމި  (ހ)  .3
ހޮޓެލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނާ ގުޅިގެން  ރިޒޯޓް ނުވަތަ 
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އިތުރުކޮށްދެވޭ  ލުެގ ދަށުްނއުސޫމިހާތަނަށް އަރާފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއާއި، މި  ފަސްކުރުން  ޖޫރިމަނާ ކުއްޔާއި 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގައި ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ 

  ހަމައަށް ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

  އާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ދުވަހާ ަހމައަށް؛ ނުވަތަ  )1(      
  

ގެ ކުރިން ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެްލ ކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ދުވަހުކޮންސްޓްރަ )2(      
  ނުވަތަ ؛ ފަށައިފިނަމަ އެ ދުވަހާ ހަމައަށްއޮޕަރޭޓްކުރަން 

  
ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދެވޭ ތަންތަނާ ގުޅިގެން ލުގެ އުސޫމި  (ށ)    

ލެއް ނުވަތަ އުސޫ ން އެހެން މީގެ ކުރިމިހާތަނަށް އަރާފައިވާ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއާއި، 
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްދީފައިވާނަމަ އެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއާއި، 

ލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގައި އަރާ ކުލި ދައްކާނީ، އުސޫ މި
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން   ކުރަން ފަށާތާއޮޕަރޭޓް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލްމިނިސްޓްރީން ކަ

ތަން ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ) ފަހެއް( 05 ގިނަވެގެން
  އޮތް މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

  
އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ރިޒޯޓް 

ކުއްޔާއި ނުވަތަ ހޮޓެލްގެ 
  ފަސްކުރުން ޖޫރިމަނާ

ހޮޓަލެއް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި، މުޅި ރިޒޯޓް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ  (ހ)  .4
ހޮޓެލް އެކީގައި ބަންދުކުރާނަމަ، އެ ފަދައިން ބަންދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދޭ 

  ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުލި  މުއްދަތުގެ
  

ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލް ލި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފަސްކޮށްދެވޭ ކު (ށ)    
މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ބަންދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަާވ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ދައްކަންވާނެއެވެ.   ތާރީޚުން ފެށިގެން، މިނިސްޓްރީން ކަ
  

އްޤީކުރުމަށް ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުގެ ަދށުން ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލް ތަރަ އުސޫމި   .5  އެޑެންޑަމްގައި ސޮއިކުރުން 
އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ފަސްޮކށްދީފައިވާ ގޮތާއި، 
އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް، ލީޒް އެގްރީމެންޓަށް އިތުރުކުރެވޭ އެޑެންޑަމްއެއްގައި 

އެ އެޑެންޑަމްގައި މިނިސްޓްރީއާއި ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަާރތުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް، 
  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

  
  ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުން

  
ކުއްޔަށް ތަން ލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑްގެ ތެރޭގައި، އުސޫމި   .6

ފައިވާ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަްށ އެގްރީމެންޓުން ލިބި ލީޒް ހިފާފައިވާ ފަާރތުން، އެފަރާތުގެ
މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް  އެކަމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލުކުރުމަށް 
  ލު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.އުސޫމި  ގެންދިއުމަކަށް

  
ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓެލް 

އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށަންޖެހޭ 
ލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ރިޒޯޓް އުސޫމި  (ހ)  .7

ނުވަތަ ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން  ނުވަތަ ހޮޓެލް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާނަމަ،
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) ފޭސް ނިންމާފައިނުވާނަމަ،  1ތަރައްޤީކުރާ ތަނެއްނަމަ މަދުވެގެން   މުއްދަތުގައި ނުފެށުން (އެކެއް
) މަސްދުވަހުެގ  24ޑް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަ (ސައުވީސް

އެހާތަނަށް ފަސްކޮށްދެވިފައިވާ އެންމެހައި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހިމެނޭގޮތަށް ތެރޭގައި 
  ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ވާ އެންމެހައި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާއަރާފައި

  
ރަކްޝަން ޕީރިއަޑް ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ރިޒޯޓް ލުގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދެވޭ ކޮންސްޓް އުސޫމި  )ށ(   

ނުވަތަ ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން  ނުވަތަ ހޮޓެލް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާނަމަ،
(އެކެއް) ފޭސް ނިންމާފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ މި  1ތަރައްޤީކުރާ ތަނެއްނަމަ މަދުވެގެން 

ކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ލުގެ ދަށުން ފަސްކޮށްދެވޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްއުސޫ
ދައްކާފައިނުވާނަމަ، ތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސޮއިކުރެވިފައިވާ ލީޒް އެގްރީމެންޓް 

  ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

މުއްދަތު 
އިތުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި 

  ހުށަހެޅުން 

ލަށް އުސޫރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، މި ޕީރިއަޑް އިތުރުކުލުގެ ަދށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އުސޫމި   .8
) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެކަމަށްއެދި  36ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ތިރީސް ހައެއް

  ވާނެއެވެ.އަށް ލިޔުމުން ހުށަހަަޅންމިނިސްޓްރީ
  

  މާނަކުރުން 
  

ނއުސޫމި   .9 ޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ލުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަ
ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި 

  ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
  

  "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށެވެ. (ހ)    
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ރިޒޯޓް ނުވަ  (ށ)     ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ތަ ހޮޓެލް
  ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ހިމެނޭގޮތަށެވެ. ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް،

  
" ނުވަތަ "ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަމަކަށް  (ނ)     "ތަން

  ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި، ފަޅުތަކަށެވެ. ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ
  

  .ފެށިގެންނެވެ  އިން 2016 މެއި 5 ،ފަށާނީ މަލުކުރަްނޢަ ލަށްއުސޫ މި .10 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ލަށްއުސޫ


