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ދިވެހި ސަރުކާ ު

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

ދ
ގސަ ު
މަ ު

.2

އދޭ
ދމަށް ެ
ގޯތި ހޯ ު

.3

(ހ)

ވފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް
މިއީ ،މާލެއަށް ދިމާ ެ
ސަރުކާރުން އެކަށައަޅައިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން" ،ގެދޮރުވެރިން" މި ނަމުގައި
ދކުރުމަށް ޓަކައި ހިންގާ
ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ،މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ޫ
"ބިންވެރިޔާ ސްކީމް" ގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޓަކައި،
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

(ށ)

ތ
ބންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯ ި
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީި " ،
ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ގ "ބިންވެރިޔާ
ށ ޓަކައި ހިން ާ
ގތި ދޫކުރުމަ ް
މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކީ ،މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޯ
ގ
ގނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކެއް ެ
ނތިޒާމުކޮށް ހިން ަ
ތ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން އި ް
ސްކީމް" ގެ ދަށުން ގޯ ި
ގތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ.
މަތީން ،ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ގޯތި ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާ ޮ

ނގެ
މީހު ް
އ
ޝަރުޠުތަ ް

ޠތައް
ގއި އަންނަނިވި ޝަރު ު
ހދުމަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައި ަ
މި ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ޯ
ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މާލޭގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން.

(ށ)

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން.

މގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި
ލ) ގައި ތި ާ
(ނ) މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިނގި ި
( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ރަޖިސްޓަރީވެފައި
ނެތުން.
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މގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި
(ރ) މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިނގިލި) ގައި ތި ާ
ޓށްވުރެ ކުޑަ ބަންޑާރަ ބިމެއް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނަމަ ،އެ ތަނެއް،
( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫ ަ
މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން.
(ބ)

ސަރުކާރުން ހިންގައިފައިވާ އަސާސީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމަކުން އެއްވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް
ލބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
މިހައިތަނަށް ި

(ޅ)

ބންއޮންނަ ބޯހިޔާވަހިކަން،
މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބަހައިގެން ވާރުތައިން ލި ެ
މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން.

(ކ)

ދފައިވާ،
ހން ފަރާތަކަށް ީ
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް އެ ެ
ވން.
ނުވަތަ ދޫކޮށްލައިފައިވާ ،ނުވަތަ ވިއްކައިލައިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނު ު

ގޯއްޗަށް އެދި

.4

ނ
ހުށަހެޅު ް
ގޯތި ލިބޭ

ށހެޅިދާނެއެވެ .އަދި އެކަކަށްވުރެ
ހ ަ
ށ އެދި ވަކި ފަރުދަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ު
މި ސްކީމުން ގޯތި ހޯދުމަ ް
ގިނަ މީހުން އެކުވެގެން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

.5

(ހ)

ފަރާތްތައް

ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ،ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް،
މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް އެކިއެކި ކެޓަގަރީތަކަށް ފޯމުތައް

ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

ބަހައިލެވޭނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި
އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބެއް ނޫނެވެ.
(ށ)

ގޯތި ދިނުމުގައި ބަލާނީ ،ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި
ކގެ އާމްދަނީއަށާއި ،އާއިލާގެ ހާލަތަށެވެ.
ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި ،އެ ފަރާތްތަ ު

(ނ) މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ މީހުންގެ ދަރިންގެ
އޞަކުރާނީ ،މި އުސޫލުގެ
ށ ޚާ ް
ހފައިވާ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ފތަރުގައި ޖެ ި
ތެރެއިން މާލޭގެ ދަ ު
 6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ ( )C1އަށް ކަނޑައަޅާ ގޯތީގެ އަދަދުގެ
ހމައަށެވެ.
( 20%ވިހި އިންސައްތަ) އާ ަ
ފޯމުތައް ަބހައިލާނެ .6

ކށް
ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ،އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އަންނަނިވި ކެޓަގަރީތަ ަ

އ
ތ ް
ކެޓަގަރީ ަ

ފޯމުތައް ބަހައިލެވޭނެއެވެ.
ތ
ބން އޮންނަ ގޯ ި
ތއިން ލި ެ
ވާރު ަ

 1000އަކަފޫޓާ
ދ
މ ު
ދެ ެ

ނެތް

ކުޑަ

C3

C2

C1

C6

C5

C4

4

ނެތް
 600އަކަފޫޓަށްވުރެ
ކުޑަ

ތ
މއްލަ ނަމުގައި އޮންނަ ގޯ ި
އަ ި

 600އަކަފޫޓާއި

 600އަކަފޫޓަށްވުރެ
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ޓ
ގޒެ ް
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ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުން އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ނެތް އަދި ވާރުތައިން ވެސް
ތއް.
ރތް ަ
މާލެ ސަރަޙައްދުން އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ލިބެން ނެތް ފަ ާ

C2

ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ނެތް ނަމަވެސް ،މާލެ ސަރަޙައްދުން
އންނަ ފަރާތްތައް.
ވާރުތައިން ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ލިބެން ޮ

C3

ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ނެތް ނަމަވެސް ،މާލެ ސަރަޙައްދުން
ނ
އކަފޫޓާއި ( 1,000އެއްހާސް) އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް ލިބެ ް
ވާރުތައިން ( 600ހަސަތޭކަ) ަ
އޮންނަ ފަރާތްތައް.

C4

ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮތް،
މާލެ ސަރަޙައްދުން ވާރުތައިން އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ލިބެން ނެތް ފަރާތްތައް.

C5

ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮންނަ އަދި
މާލެ ސަރަޙައްދުން ވާރުތައިން ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ލިބެން އޮންނަ
ފަރާތްތައް.

C6

ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮންނަ އަދި
މާލެ ސަރަޙައްދުން ވާރުތައިން ( 600ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓާއި ( 1,000އެއްހާސް) އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ
ނނަ ފަރާތްތައް.
ބިމެއް ލިބެން އޮ ް

ކގެ
ކެޓަގަރީތަ ު
ގއި
ތެރޭ ަ

.7

ތތައް ކަނޑައަޅާނީ
ތ ލިބޭ ފަރާ ް
ގ ި
ނ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންޯ ،
ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައި ހިމެ ޭ
ދގެންނެވެ.
ތބަށް އިސްކަން ީ
އަންނަނިވި ތަރު ީ

ނދޭނެ
އިސްކަ ް
ބ
ތަރުތީ ު

އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު
1

2
އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 1

މުޅި އާއިލާ

ގޯތި ލިބޭނެ
މން
ބޮޑު ި
ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

.8

އެކަނި

އަށްވުރެ ގިނަ

ގޯތީގެ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން

(ހ)

3

ކޮންމެ

ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން 1

އެކަނި

އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

އެޕްލިކޭޝަނަކަށް

ލިބޭނެ

ގޯތީގެ

( 1,250އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) އަކަފޫޓެވެ.

5

ނމެ
އެ ް

ކުޑަ

ސައިޒަކީ

އަދަދު152 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ށ)

ބރު2022/G-19 :
އުސޫލު ނަން ަ

ޖޮއިންޓް

(އެކަކަށްވުރެ

އެޕްލިކޭޝަނެއް

ގިނަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނަމުގައި

މީހުންގެ

ހުށަހަޅާ

އެޕްލިކޭޝަނެއް) ނަމަ ،އިތުރަށް ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ( 400ހަތަރުސަތޭކަ)
ތރު ކުރެވޭނެއެވެ.
ނށް އި ު
އަކަފޫޓު ،ގޯތީގެ ބޮޑުމި ަ
ނށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނުގައި ބައިވެރިވާނަމަ،
(ނ) ( 7ހަތެއް) މީހުން ަ
ފޓެވެ.
މލަ ( 4,000ހަތަރުހާސް) އަކަ ޫ
އެ އެޕްލިކޭޝަނަށް ލިބޭނީ ،ޖު ު
 8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާއި (ނ) އާ ގުޅޭ ތާވަލު

ޖޮއިންޓް
ނގެ
އެޕްލިކޭޝަ ު

.9

(ހ)

އެޕްލިކޭޝަނުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު

ލިބޭ ގޯތީގެ ބޮޑުމިން

1

1,250

2

1,650

3

2,050

4

2,450

5

2,850

6

3,250

7

3,650

 7މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު

4,000

މި ސްކީމުގެ ދަށުން ،ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނުގައި ،މައި އެޕްލިކަންޓާއެކު ކޯ-އެޕްލިކަންޓުންގެ
ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ކިބައިގައި ،މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި

ނ
ރ ް
އވެ ީ
ބަ ި

ރޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޝަ ު
(ށ)

ށވެ.
ކ ެ
ވރިވެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަ ަ
ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނުގައި ބައި ެ
()1

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި އޮންނަ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިން
(ޓައިޓްލް ހޯލްޑަރސް).

()2

މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދެމަފިރިން ،ދަރިން ،އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ،އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ
މީހުން.

ދޫކޮށްލާ

ިބމާ ެމ ުދ ( .10ހ)

ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

ތިމާގެ ނަމުގައި އެކަނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮންނަ ބިން ދޫކޮށްލުމުން ،އެ ބިން ލިބޭނީ،
އދި އެ ބިމާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ،މި ސްކީމް ހިންގާ ފަރާތުން
މި ސްކީމް ހިންގާ ފަރާތަށެވެަ .
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

(ށ)

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮންނަ ބިމަކުން މީހަކު ނުވަތަ
ރންނަށެވެ.
ތބި ބެހެނިވެ ި
ލބެން ި
ބަޔަކު ދޫކޮށްލާ ބައި ލިބޭނީ ،އެ ބިމުން ދެން ި

6

އަދަދު152 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/G-19 :
އުސޫލު ނަން ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބތްވާ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން
(ނ) އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ނިސްބަތްވާ ބިމެއް ،އެ ބިން ނިސް ަ
ށވެ .އަދި އެ ބިމާމެދު
ދޫކޮށްލުމުން ،އެ ބިން ލިބޭނީ ،މި ސްކީމް ހިންގާ ފަރާތަ ެ
ފރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
ޢަމަލުކުރާނީ ،ސްކީމް ހިންގާ ަ
ލމުން ،އެ ބައި ލިބޭނީ،
ށ ު
އގެން ލިބެން އޮންނަ ބައި ދޫކޮ ް
(ރ) ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބިމުން ބަހަ ި
ޘންނަށެވެ.
ދންތިބި ވާރި ު
އެ ބިމުން ލިބެން ެ
ނ
މާނަކުރު ް

.11

މި އުސޫލަށް

.12

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޓަކައި ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ،ގޯތީގެ
ނނިވި
ލނީ ،އަދި ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން އަން ަ
ގ ބޮޑުމިން ބަ ާ
ބޮޑުމިން ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމު ެ
ގތުގެ މަތީންނެވެ.
ރނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާނަކު ާ
(ހ)

"މާލޭގެ ރައްޔިތެއް" ކަމުގައި ބަލާނީ ،އެއްވެސް އިރެއްގައި މާލެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް
ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ފއިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ
އުމުރު ގުނުމުގައި ބަލާނީ ،މި ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދީ ަ
ތާރީޚަށެވެ.

ގ
މދުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮންނަ ގޯތި/ބޯހިޔާވަހިކަމު ެ
(ނ) އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ެ
މން ،އެ މީހަކަށް ޖެހޭ
ބޮޑުމިން ބަލާނީ ،ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންގެ މެދުގައި ބަހައިލު ު
އަކަފޫޓަށެވެ.
ނވެ.
(ރ) "ބެހެނިވެރިން" ކަމުގައި ބަލާނީ ،ބިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުން ެ
(ބ)
ޢަމަލުކުރަން
ފެށުން

"މުޅި އާއިލާ" ކަމަށް ބަލާނީ ،އިމީޑިއަޓް ފެމިލީ (މަންމައާއި ،ބައްޕައާއި ،ދަރިން) އެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
___________________
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`

ވޮލިއުމް51 :
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ބުރާސްފަތި

ނބަރު2022/G-34 :
އުސޫލު ނަ ް

ނ މާލެ ސަރަޙައްދުން
ރޔާ ސްކީމުގެ ދަށު ް
ނބަރު ( 2022/G-19ބިންވެ ި
އުސޫލު ނަ ް
ލ
އމުގެ އުސޫ ު
ގނަ ު
މގެ އުސޫލު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ެ
ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރު ު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު3336211 :
މޯބައިލް7242885 :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފޮނުއްވާނީ  legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު209 :

ބރު2022/G-34 :
އުސޫލު ނަން ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އުސޫލު ނަންބަރު ( 2022/G-19ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި
ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު
އުސޫލު ނަންބަރު ( 2022/G-19ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު) އަށް
އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ގެނައުން.
.1

ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
ފޔަވައި
( .11ހ) "މާލޭގެ ރައްޔިތެއް" ކަމުގައި ބަލާނީ ،އެއްވެސް އިރެއްގައި މާލެ ި
ހންނެވެ.
އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހިފައި ނުވާ މީ ު
ނަމަވެސް ،އެ މީހެއްގެ މަންމައަކީ ނުވަތަ ބައްޕައަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތެއް
ނ
ކަމަށް ވެފައި ،ސަރުކާރުން ހިންގައިފައިވާ ސިޔާސަތެއްގެ ސަބަބު ް
ވތަ އުސޫލެއްގެ
ނުވަތަ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ސަބަބުން ނު ަ
ގ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހުމަށްފަހު ،މިހާރު
ސަބަބުން ކުރިން އެހެން ތަނެއް ެ
މާލޭގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި އެ މީހަކު ރަޖިސްޓަރީވެފައި ވާނަމަ ،އެފަދަ
ގ ގޮތުގައެވެ.
މީހުން ބަލާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ެ

.2

ނ ފެށިގެންނެވެ.
ފށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚު ް
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
___________________
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