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                      ޓްންގ އެންޑް އަރބަންޑިވެލޮޕްމަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި  
  މާލެ                 
                    .ދިވެިހރާއްޖެ             

  
  

     

  ދު ބެހޭ ޤަވާޢި އެއްމެދު އިމާރާތާ 
  ތަޢާރުފް 

  
މާރާތެއްގައި ހަދާފައިވާ ފްލެޓްތައް އްމެދު ޢިޓަރީކުރުމާއި، އެމާރާތް ރަޖިސް މިއީ، އެއްމެދު ޢި ) ހ( .1

ލަތްތައް ތުގައިވާ އާންމުތަންތަނާއި، ވަޞީމާރާކުއްޔަށްދިނުމާއި، އެއްމެދު ޢި، ވިއްކުމާއި، ދިނުމާއި
  . ެދވެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިބެލެހެއްޓުމާއި، އެތަންތަނާބެ

  
ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދު ަހދާފައިވަނީ،މި ޤަވާޢި  ) ށ(

  .ދަށުންނެވެ
  
  . އެވެ" ދުއެއްމެދު ޢިމާރާތާބެހޭ ޤަވާޢި"މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ   ) ނ(

  

  ތް މާރާއެއްމެދު ޢި 
  

މާރާތަކީ، އެއްބިސީއަށްވުރެ ގިނަބިސީއަށް ވަކިން ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް، ވަކި ފްލެޓްތަކަކަށް ހަދައި، އެއްމެދު ޢި .2
  .ވުރެ ގިނަމީހުންނަށް މިލްކުވެފައިވާ އިމާރާތެކެވެއެކަކަށް

  
ދިރިއުޅުމުގެ މައިގަޑު ބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްކޮށް،  3މާރާތެއްގެ ފްލެޓެއްކަމަށް ބެލޭނީ، އެއްމެދު ޢި .3

ބައިތައް، ވަކި  ބެނުންވާ މުހިއްމު އެތަނަކަށް ބައިތައްކަަމށްވާ، ފެނާއި، ކަރަންޓާއި، އަދި މިނޫންވެސް
ނޑައަޅައިގެން ބައިތަ ބިސީއަކަށް ވަކިން ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ވަކިން ކެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ނޑަށް ބަދަލުގެނައުމަކާ މާރާތުގެ ހެދިދާނެފަަދ ގޮތަކަށްހުރި، ޢި ލައި،ނުއިބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް، އޮނިގަ
ނޑުގެ ނުވަތަ   .  މާރާތުގެ ވަކި ކޮންމެ ބަޔެކެވެޢިއޮނިގަ
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  ރީކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން އި ރަޖިސްޓް މާރާތުގެ ގޮތުގަ މެދު ޢި އެއް 
  

އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބަޔެއްގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި ނުވަތަ ބަންޑާރަ ) ހ( .4

މާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތް، އެއްމެދު ޢިބިމެއްގައި ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައި 
ރީކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބުނެފައިވާ މާރާތް ރަޖިސްޓްއެ ޢި، ނަމަވެއްޖެ ރީކުރަން ބޭނުންޓްރަޖިސް

 "އެދޭ ފޯމު އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ހުއްދައަށް "އެކު، އިލިޔުންތަކާ
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

  ރީމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްގޯތީގެ ރަޖިސްޓީަރ ނުވަތަ ޢި .1
ރީކުރަން މާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްއެއްމެދު ޢި ނަމުގައި  އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ  .2

 އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުން ންވާނަމަ، މިކަަމށް އެދޭ މީހުންބޭނު
ފާސްކޮށްފައިވާ  ފަރާތުންއި ބައިތަކުގެ ބޮޑުމިން އެނގޭ ކަމާބެހޭ މާރާތުގެ ފްލެޓްތަކާ އެއްމެދު ޢި .3

 ންތަކާއި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ާމރާތުގެ ކުރެހު ޢި
 ފަރާތުގެއެ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަގައި ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއްގައި ބޭންކުމާރާތް ބިން ނުވަތަ ޢި  .4

 އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން
ނޑައަޅާފައިވާ ބައިގެ ބޮޑުމިން އަންގައިދޭ މާއެއްމެދު ޢި .5  ނުވަތަ ކުރެހުން  ޗާޓު ރާތުގެ ގޯތިކަމުގައި ކަ

  
 ކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ރީމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްއެއްމެދު ޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޤަވާޢި) ށ(

ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  "ދަރީކުރުމުގެ ހުއްމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްއެއްމެދު ޢި"ހުށަހެޅުމުން، 
މާރާތަކީ އެއްމެދު ލިޔުމުގައި ޢި މި . ދޫކުރަންވާނެއެވެހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލްޮޕމަންޓުން 

 ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ އިމާރާތެްއކަމާއި، އެވަގުތު އެބިމުގެ މިލްކުވެރިންނަކީ ނުވަތަ ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ 
   .އޮންނަންވާނެއެވެ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައި

  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  5ދުގެ ރީކުރެވޭނީ މި ޤަވާޢިތުގައި ރަޖިސްޓްމާރާތެއްގެ ގޮއެއްމެދު ޢި) ނ(

  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ
  

މަރާތެއްގެ ގޮތުގަިއ އެއްމެދު ޢި" ފައިވާ ގޮތުގެމަތިންވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެ 4ވާއިދުގެ މި ޤަ) ހ( .5
ނީ ރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓް އެއްމެދު  ންލިބުމު" ރަޖިސްަޓރީކުރުމުގެ ހުއްދަ

 . އެ އަތޮޅެްއގެ އަތޮޅުއޮފީހަށެވެ އަތޮޅުތަކުގައިނަމައަދި . ޓީއަށެވެމާލޭގައިނަމަ މާލޭ މުނިސިޕަލް
  

ގައި ގޮތުއެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ "ނީ، އެދި ހުށަހަޅަންވާރީކުރުމަށްރަޖިސްޓް ގެގޮތުގައިއެއްމެދު ޢިމާރާތެއް) ށ(
އެއްމެދު "ންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި، އެ ފޯމުގައި ބަޔާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު " ށް އެދޭ ފޯރމް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަ 

  . އާއި އެކުގައެވެ" ޢިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ހުއްދަ
  
ދުވަހުގެ  90ށިގެން، ފެ ދުވަހުން ދީފައިވާމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއްމެދު ޢި) ނ(

މި މުްއދަތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ދޫކުރެވިފައިާވ . މާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެތެރޭގައި، ޢި



 3

އަދި މިހުއްދަ ބާޠިލްވެއްޖެނަަމ  .ބާޠިލްވާނެއެވެ" އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ހުއްދަ"
ވަނަމާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން  4މިޤަވާޢިދުގެ ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ އަލުން " މެދު ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމްއެއް"
   . އްދަ ލިބުމުންނެވެއަލުން ހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންަޓށް ހުށަހަޅައި

  
މާރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިުނމަށް އްމެދު ޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެމިޤަވާޢި) ރ(

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ  ރީކޮށް ރަޖިސްޓްމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުން އެއްމެދު ޢިއެދި 
ކުރުމަށް ރީއަކީ ރަހުނުރީގައި، އެރަޖިސްޓްރަޖިސްޓް ހެދޭމިގޮތަށް  .އެވެވާނެ  ދޭންހަދައި ށްއެޢިމާރާތަކަ

ިމ އަދި . ޔާން ކޮށްފައިއޮންނަންވާނެއެވެބަނޫންކަން ރީއެއް ބޭނުންކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓް 
އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް މާރާތުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފްލެޓަކައިއެކު، ޢިރީކޮށްދިނުމާރަޖިސްޓް

ރީގައި، ން ހަދައިދޭ ރަޖިސްްޓމިގޮތު . ހަދައިދޭންވާނެއެވެނޭ ފްލެޓް ނުވަތަ ބައިގެ ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއް ހިމެ
މާރަތުގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިއެއްކަން ފަރާތަކީ ނިސްބަތުން އެއްމެދު ޢި ބުނެފައިވާ ފްލެޓް ނުވަތަ ބައި މިލްކުކުރާ

ރާތުގެ ބިމަކީ، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިމުގެ އަދި އެއްމެދު ޢިމާ .ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ 
ނޑައަޅައި، ބައިކޮށް ހެދޭނެ ބިމެއް ނޫނެވެ   .ވެރިފަރާތްތަކަށް ވަކިވަކިން ކަ

  

 މާރާތެއްގައިޢިއެޢިމަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުން،  މާރާތެއް އެއްމެދުގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޢިމި. 6
 ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދިނުމާއި،، ހިބައިން، ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން، ހަދާފައިވާ ފްެލޓްތައް، ވިއްކާ

އަދި ރަހުނުކުރަން ޖެހިއްޖެ   .ކުއްޔަށްދީ ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އެފްލެޓެއްގެ ވެރިފަރާތައް ލިބިގެންވެއެވެ
   .ޙާލަތެއްގައި މި ފްލެޓްތައް ރަހުނުކުރެވޭނެއެވެ

 
  

  މާއި ދިނުން މާރާތުގެ ފްލެޓެއް ވިއްކު އެއްމެދު ޢި 
  

ފުރިހަމަކޮށް، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯްމ ފްލެޓެއް ވިއްކާލެވޭނީ، ބައެއް ނުވަތަ މާރާތުގެ އެއްމެދު ޢި) ހ( .7
އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހަްށ ހުށަހަޅަިއ،  އަތޮޅުތަކުގައި، ޓީއަށް،މުނިސިޕަލްމާލޭގައިނަމަ މާލޭ 
ގެ ޙާޟިރުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތް ގެ ވެރިއެއްއެއޮފީހު ގަންނަފަރާތުން،ވިއްކަންއެދޭފަރާތާއި، 
 .މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ

  
އެމީހާ  ވިއްކާމީހާއާއި،އެއްކޮށް ވިއްކާލެވޭނީ،  ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާބައިތައްމާރާތެއްއެއްމެދު ޢިމިގޮތުން ) ށ(

  .ވެޝަރުޢީގޮުތން ބަލަންޖެހޭ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައިވާނަމައެ
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  ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ގޮތުގައި ހަދާފައި ހުންނަ ފްލެޓްތައް 
  

ކުންފުންޏަކުން ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިާވ ސަރުކާރުން ސަރުކާރު ޙިއޞާވާ ސަރުކާރުން ނުވަތަ .8
ފްލެޓް  ،ފްލެޓެއް ފްލެޓެއް އެއްމެދު ޢިމާާރތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު މި ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ

އެކު ރަހުނާއި އަހަރު ހަމަވުމުން އެފްލެޓެއްގެ  5ކުރުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ދޫ
 . ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ ކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފްލެޓް ދޫކުރެވިފައިާވ އެހެންފަރާތަކަށް ވިއް

 

 ުއިސންގގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ ފްލެްޓ ދޫކުރުމަށްވިއްކާލެވޭނީ ސޯޝަލް ހަމިގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ފްލެޓެއް  .9
ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށެވެ ނޑައަޅައި އެއިރެ. އެއިރަކަށް ކަ އްގެ މިޝަރުތުތައް ކަ

އެންޑް އަރބަން  ބަދަލުކުރަުމން ގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ
  .ވެންނެޑިވެލޮޕްމަންޓު

 

ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ފްލެޓެއް ގައިވާގޮތަށް ވަނަ މާއްދާ 9ވަނަ މާއްދާއާއި  8މިޤަވާޢިދުގެ   .10
ފައިވާ ފްލެޓެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ގެ ގޮތުގައި ހަދާގޝަލް ހައުސިންވިއްކާލައިފިނަމަ ދެން އެފަރާތަކަށް ސޯ

ނޑައެޅޭ  ލެޓްދާފައިވާ ފްގެ ގޮތުގައި ހަނީ އެއިރެއްގައި ސޯޝަލް ހައުިސންގއޮންނާ ދޫކުރުމަށް ކަ
ނޑުތަކުގެތެރޭ ނުވަތަ އެއިރެއްގެ . ވެހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އިސްަކންދިނުމަށްފަހުގައެ ގައިމިންގަ

ނޑުތަކެއްގެ ދަށުންނެވެ ނޑައެޅޭ މިންގަ   .ޙާލަތަށްބަލާ މިކަމަށް ކަ

ސޯޝަްލ ހައުސިންގގެ  ށްވެސްއިތުރަ ވަނަ މާއްދާގައިާވ ބައިތަކުގެ 10އަދި  9،8މިޤަވާޢިދުގެ   .11
ކަމާއިބެހޭ ސަރުކާރުގެ ކަންތައްތަކުގެ ޙާލަތަށް އަންނަބަދަލަތަކަށްބަލާ◌ާ އިތުރު ޝަރުޠު ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 . އިދާރާއަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

 

  

  ކުއްޔަށް ދިނުން
  
  .ހުގެ މުއްދަތަށެވެއަހަރު ދުވަ 15ގެން ލެޓެއް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ، ގިނަވެމާރާތެއްގެ ފްއެއްމެދު ޢި .12
  
އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެ  1މާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ކުއްޔަށްދެނީ، އެއްމެދު ޢި .13

 . ފްލެޓެއް ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، އެ ފްލެޓެއް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން އެގްރީމަންޓް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
  

ން، މާލޭގައިނަމަ މާޭލ ޔަށް ދޫކުރާ ފްލެޓްތައް، އެ ފްލެޓެއްގެ ވެރިފަރާތުމާރަތެއްގައި ހުންނަ ކުއްއެއްމެދު ޢި .14
ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފްލެޓެއްގެ ގޮތުގައި  އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ އެރަށެއްގެ ރަށުއޮފީހުގައިޓީގައި، މުނިސިޕަލް

 .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ
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ންޓުގައި ކުއްޔަށް ދުކުރާފަރާތާއި، ކުއްޔަށް ހާިފ މާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެގްރީމަ އެއްމެދު ޢި .15
ލަތްތައް ޢާންމު ތަންތަނާއި ވަޞީސޫލާއި އު◌ުފަރާތާއި، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނާއި، ކުއްޔާއި ކުލި ދައްކަންޖެހޭ 

 .ބެލެހެއްޓުމުގައި، ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މިންވަރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 

 
  ޢާންމު ތަންތަނާއި، ވަޞީލަތްތައް 

  
ހިމެނޭ ގޯއްޗާއި އަދި އެހެނިހެން ޢާއްމު އް މާރާތެ އި، އެ ޢިގަ ގެ ރަޖިސްޓްރީއެއްމެދު ޢިމާރާތެއްންމެ ކޮ  .16

އަދި މިގޮތުން އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ . ތަންތަނާއި ވަޞީލަތްތައް ކުރެހުމެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
ނޑައަޅަފައިވާ ހުރަ ތްތަކަކީ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ވަކިފްލެޓްތަކުގެ ހުރިހާ ރިހާ ޢާއްމު ވަޞީލަޖިސްޓްރީގައި ކަ

 . މިލްކްވެރިން އެއްވަރަށް ޙިއްޞާވާ ަބއެކެވެ
 

 ލަތްތައް ތީގައިވާ އާންމު ތަންތަނާއި، ވަޞީބިނާކޮށްފައިވާ ގޯ މާރާތެއް ކޮންމެ އެއްމެދު ޢިމާރާތަކާއި، އެ ޢި  .17
  .އިތަކުގެ މިލްކުވެރިންނަށް ލިބިގެންވެއެވެމާރާތެއްގެ ފްލެޓްތަކާއި ބަބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު، އެ ޢި

  
ލަތްތައް ތީގައިވާ އާންމުތަންތަނާއި، ވަޞީމާރާތެއް ބިނާކޮށްފައިވާ ގޯކޮންމެ އެއްމެދު ޢިމާރާތަކާއި، އެ ޢި  .18

 . މާރާތެއްގެ ފްލެޓްތަކާއި، ބައިތަކުގެ މިލްކުވެރިންގެ ޒިންމާއެކެވެބެލެހެއްޓުމަކީ، އެ ޢި
  

ލަތްތައް ތީގައިވާ އާންމު ތަންތަނާއި، ވަޞީމާރާތެއް ބިނާކޮށްފައިވާ ގޯތަާކއި، އެ ޢިކޮންމެ އެއްމެދު ޢިމާރާ  .19
 .މާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެމާރަތެއްގެ އެއްމެދު ޢިގޮތް އެ ޢިބަލަހައްޓާނޭ

 
  

  މިލްކުވެރިކަން 
  
ނެ، މިލްކު ކުރެވޭނީ، ހަމައެކަނި ދިވެިހ މާރަތެއްގެ ފްލެޓެއް ނުވަތަ ބައެއް ގަނެ، ދީ، ލިބިގައެއްމެދު ޢި.  20

  .ރައްޔިތުންނަށެވެ
 

  

  ކުރުން މާނަ 
  

ބުނެފައިއެވަނީ އިމާރާތް ފުރިހަމަނުވިނަމަވެްސ  ކަމަށް" މާރާތްހަދާފައިވާ ޢި"މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  -1
ނޑު ހިމެނޭ ގޮތުގައެވެމާރާތެއްފައިވާ ޢިހަދާނިމި   . ގެ އޮނިގަ

  
މާރާތުގެ ގޯތިކަމުަގިއ ޢިކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ " މާރާތުގެ ބިންއެއްމެދު ޢި"މަށްޓަކައި ދުގެ ބޭނުމި ގަވާޢި  -2

ނަޑއެޅިފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިމެވެ    .ކަ
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ން ދިމާވެފައިވާ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ގެދޮރުގެ ދަތިކަ" ސޯޝަލްހައުސިންގ"މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  -3
ވިއްކުމަށްޓަކައި  ،ރެއްގެ މާރކެޓް އަގަށްވުރެ ހެޔޮއަގެއްގައި ކުއްޔަށްދީިހކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެއި ޔާވަފަރާތްތަކަށް ހި

 . ތަންތަނެވެގެދޮރުފަދަ މީހުން ދިރިއުޅޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ފްލެޓާއި 
  

  

   2006މެއި   21

  
 ގައި  2004އޮކްޓޫބަރު  20 ގައި މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން 2006 އޭޕްރީލް 1 :ނޯޓް

  . ބާޠިލްވީއެވެއެކުލަވާލާފައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 


