
 1ެގ  2ޞަފްާޙ  

ފުރިހަމަ ނަން:  ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

ޑިޒައިނަރ / ޕްރެކްޓިޝަނަރސް ރަޖިސްޓަރޭޝަން ނަންބަރު:  ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

ޗެކަރ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ނަންބަރު:  ދ.ރ.އ ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ، 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހާސިލުކޮށްފައިވާ ސަނަދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ނަން:   ފެންވަރު: 

1ސަނަދު  

 މަރުކަޒު/ޤައުމު: މުއްދަތު:

ނަން:   ފެންވަރު: 

2ސަނަދު   

 މަރުކަޒު/ޤައުމު: މުއްދަތު:

ނަން:   ފެންވަރު: 

3ސަނަދު   

 މަރުކަޒު/ޤައުމު: މުއްދަތު:

 ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.( )ގުޅޭ ދާއިރާގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ދާއިރާތައް 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އާންމު ފަންނުވެރިން 

ޝޯ އިންޖިނިއަރިންގ-އޯފް  OE ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ GS އާކިޓެކްޗަރ AR 

 CE ސިވިލް / ސްޓްރަކްޗުރަލް އިންޖިނިއަރިންގ UP އަރބަން ޕްލޭނިން  EE އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ

 BS ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސަސް އިންޖިނިއަރިންގ UD އަރބަން ޑިޒައިނިންގ FE ފަޔަރ އިންޖިނިއަރިންގ

 ID އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ TE ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ PM ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

 QS ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ WE ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ CM ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް

ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ-ވޭސްޓް  SM ސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓް  WWE ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ  LS1 

 HS ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ CSE ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ އެހެނިހެން ދާއިރާ: 

ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން  BI1 އާރކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރ  B1 ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ A1 

ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން  BI2 ްލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓ LA ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ LE 

 ދާއިރާ / ދަރަޖަ ބަދަލުކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ ވަނީ:     މުޅިން އަލަށް  ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް

.1 

.2 

 އިޤްރާރު 

 ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ، މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ  ޞައްޙަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނަން:  ސޮއި: ތާރީޚް:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ނަން: ތާރީޚް:

CIDD-PRF/2019V1



 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

 ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުގެ އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ އާއި ތަޢުލީމީ ސަނަދުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 

 ދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި( އެއާންމު ފަންނުވެރިންގެ ދާއިރާގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތަކުން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ކޯހުގެ އައުޓްލައިން ކޮޕީ )މިނިސްޓްރީ އިން

   CIDD-PRF(PE)/2919V1ތަޖުރިބާ ހުރިކަން އަންގައިދޭ ފޯމު ، ލައިސަންސްޑް އާރކިޓެކްޓް / އިންޖިނިއަރ ނުވަތަ ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ

އިންޝުއަރެންސްގެ ކޮޕީ ، އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ

 CIDD-PRF(BI)/2919V1ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތަކުން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަމްރީނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު 

)އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.  199/-ރަޖިސްޓަރީ ވާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް  ޢާންމު ފަންނުވެރިން

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.  599/-ރަޖިސްޓަރީ ވާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ރަޖިސްޓަރީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް / ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ

)އެއް ހާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.  1999/-ރަޖިސްޓަރީވާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ، އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކޗަރަލް ޗެކަރެއްގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން

)އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.  199/-ރަޖިސްޓަރީ ވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން

 ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފީ 

ޞަފްޙާ 2 ގެ 2 

 ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓާއި ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ

ގެ ދަށުން “  ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމާގުޅޭ އުސޫލު” އަކީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ  )   (LAލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓް

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އާކިޓެކްޓުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ދާއިރާ އެވެ. 

ގެ ދަށުން “  ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ޗެކުކުރުމާގުޅޭ އުސޫލު” މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ    އަކީ)   (LEލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ 

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އިންޖިނިއަރުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ދާއިރާ އެވެ. 

 ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޯރ ސްޓްރަކްޗުރަލް   ފްއަކީ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ )އޮނިގަނޑު( ގެ މަސައްކަތްތައް ހުރީ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ކަން ބަލައި "ސެޓްފިކެޓް އޮ)  (BI1ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ  

 ސްޓެބިލިޓީ ސެޓްފިކެޓު" ދޫކުރާ ފަރާތެވެ. 

Bބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ   I2 ނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކަން ޤާނޫއަކީ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހުރީ މަސައްކަތް ކޮށް ނިމޭއިރުގައި ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ފެންނަން ހުންނަ ބައިތައް ހުރީ  )  (

 ންސީ( ދޫކުރާ ފަރާތެވެ. ޕަޗެކްކުރުމަށްފަހު "ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން" )ސެޓިފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޯރ އޮކިއު

އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރުން މަޖުބޫރު ޙާލަތްތައް 2019ޖޫން  1ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން އައްޔަންކޮށްގެން   

ވަނަ މާއްދާ( 105)ޢިމާރާތްުކރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  

 )ހައެއް( މީޓަރަށް ވުރެ ދިގު ބެރި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތައް 9)ފަހެއް( ބުރިއަށްވުރެ އުސްވުމާއެކު  5) 1(

 )ދެހާސް( އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ޢިމާރާތްތައް 2999) 2(

 މަ( ބިމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭފަދަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާނ3ަ(

ކުރިްނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ިލޔެކިޔުންތަކަްށ ބަދަލެްއ އައިސްފައިުނވާނަމަ ެއލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެެއވެ. ، ރުޅާއި ނޯޓް: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުްނ ފުރިހަމަނުވާނަަމ ޯފމު ބަލައެްއ ނުގަނެވޭނެެއވެ. ރަޖިސްްޓރޭޝަން އައު ުކރުމުމަްށ ހުށަހަ  

ްށ އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ދައަނޯޓް: މަތީގައިާވ ޙާލަތްތަްއ ފިޔަާވ އެހެްނ ޙާލަތްތަުކގައިވެްސ ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްަޓރެއްެގ ސެޓުފިކެާޓ އެުކ ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއް  

ޢިމާާރތްކުރުުމެގ ދާިއރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ ގެ ަދށުްނެނވެ. ގަާވއިުދގަިއ ” -R/19192919ޢިމާރާްތކުރުުމގެ ާދއިާރގަިއ މަަސއްކަްތކުރާ ފަްނުނވެރިްނގެ ަގވާިއދު ”ޢިމާރާތްކުުރމުެގ ާދއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ަފންުނވެިރން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެެވީނ 

 ރަޖިސްޓަރީކުެރވޭ ފަާރތްތަުކެގ މަސްޢޫލިްއޔަާތއި އިތުުރ ތަފްޞީުލ ިހމެނިަފިއވާެނެއވެ. ، ިގންިތކޮށް ަރޖިސްޓަރީކުުރމުެގ ޝަުރތުތަާކއި ފަްނނުވެިރން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ | އަމީނީމަގު، މާލެ، 20302، ދިވެހިރާއްޖެ  
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެެ 

ގިންތި އަދި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު   ދާއިރާތަކާއިހުއްދަ ދެވޭ ގެ ދަށުން ( R-1010/2019 ) ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު 

މަސައްކަތް ގިންތި ކްލެސިފިކޭޝަން ދާއިރާ 

އާންމު ފަންނުވެރިން 

AR1 އާކިޓެކްޗަރ
ތައް ލް މަސައްކަތްގެ ޢިމާރާތުގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދައަށް ހުށަހެޅުން ފިޔަވައި އެހެން އާކިޓެކްޗަރަ 1ބާވަތް 

 ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރުންގެ ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން، ލައިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓެއްގެ  1އަދި ބާވަތް 

ސްޓްރަކްޗަރަލް  /ސިވިލް 

 އިންޖިނިއަރިންގ
CE1

އްކަތްތައްނިއަރިންގ މަސަގެ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށް ހުއްދައަށް ހުށަހެޅުން ފިޔަވައި އެހެން ސިވިލް އިންޖި 1ބާވަތް 

 ންލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރުގެ ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިން،  1އަދި ބާވަތް 

ޢިމާރާތުގެ ސަރވިސަސް 

އިންޖިނިއަރިންގ
BS1 - 4 ްޢިމާރާތުގެ ސަރވިސަސް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތ

ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ މަސައްކަތް  QS1 - 4ކުއަންޓިޓީ ސަރވެޔިންގ

އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ID1 - 4ންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގއި

ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ އަމަލީ މަސައްކަތް  LS11 - 4ލޭންޑް ސަރވެޔިންގ

ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  HS1 - 4ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވެޔިންގ

ޑިޒައިނާ ގުޅޭ މަސައްކަތްޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ  GS1 - 3ޖިއޯމެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ

ރބަން ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތް އަ UP1 - 5އަރބަން ޕްލޭނިންގ

އަރބަން ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތް  UD1 - 5އަރބަން ޑިޒައިނިންގ

ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތTE1 - 2ްޓްރާންސްޕޯޓް އިންޖިނިއަރިންގ

ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް WE1 - 4ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ

ރ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތްވޯޓަ-ވޭސްޓWWE1 - 4ްޓަރ އިންޖިނިއަރިންގވޯ-ވޭސްޓް

ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް CSE1 - 2ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ

ރިންގ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ޝޯ އިންޖިނިއަ-އޯފOE1 - 2ް އިންޖިނިއަރިންގޝޯ-އޯފް

އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތEE1ްއިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ

ޢިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް FE1 - 4ފަޔަރ އިންޖިނިއަރިންގ

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް PM1 - 3ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް CM1 - 2ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް

ސަސްޓެއިނަބަލިޓީ މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތSM1 - 3ްސަސްޓެއިނަބަލް މެނޭޖްމަންޓް

LA1 - 3އިސަންސްޑް އާކިޓެކްޓްލަ
ސްކުރަން އެދި ރެހުން ފާ ކުޢިމާރާތުގެ  ،އެކަމާ ގުޅޭ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށް ،ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށް

 ހުށަހެޅުން

LE ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ

1 - 2
ކުރަން އެދި ރެހުން ފާސްގުޅޭ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށް ޢިމާރާތުގެ ކު ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ޑިޒައިންކޮށް އެކަމާ

 ހުށަހެޅުން

3
ށް ޢިމާރާތުގެ ތައްޔާރުކޮ މީޓަރަށް ވުރެ އުސްނޫން ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔެކިޔުން 37

 ހުށަހެޅުން ކުރެހުން ފާސްކުރަން އެދި 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތައް ޕްލޭނިންގ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުނB11 - 2ްއާކިޓްޗަރަލް ޗެކަރ

A11 - 2 ސްޓަރަކްޗަރަލް ޗެކަރ
ލް ޑިޒައިނާ ގުޅޭ ޓްރަކްޗަރަސްއެ ޢިމާރާތުގެ  ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ސްޓެބިލިޓީ ބެލުމާއި

 އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަތޯ ބެލުން 

ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ

B111
 އޮފް "ސެޓްފިކެޓް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ )އޮނިގަނޑު(ގެ މަސައްކަތްތައް ހުރީ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށްކަން ބަލައި

 ރ ސްޓްރަކްޗުރަލް ސްޓެބިލިޓީ ސެޓްފިކެޓު" އެއް ދޫކުރަންކޮމްޕްލަޔަންސް ފޮ

B122

ޤާނޫނާއި  އިތައް ހުރީފެންނަން ހުންނަ ބަ ،މަސައްކަތްކޮށް ނިމޭއިރުގައި ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަން ހުރީ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި

ފިކެޓް އޮފް ޔުން" )ސެޓިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން ޗެކްކުރުމަށްފަހު "ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމުގެ ލި

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޮރ އޮކިއުޕަންސީ( އެއް ދޫކުރުން

 ގެތަންތަނު މިފަދަ. ބިނާތަކަށެވެ ދެވޭފަދަ ނުގެން ތަނަށް އަނެއް ތަނުން އެއް ނުވަތަ ގެންދެވޭފަދަ ތަނަށް އަނެއް ތަނުން އެއް ނުވަތަ ދާއިމީ ނުވަތަ  ވަގުތީ  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި" ޢިމާރާތެއް ގެ 1 ބާވަތް"

 .ތަންތަނަށެވެ  ވޭ ކުރެ ބޭނުން ރައްކާކުރުމަށް މުދާ މެޝިނަރީއާއި ،ޅުމަށާއިގެންގު ޖަނަވާރު ،ކުރުމަށާއި ބޭނުންތައް އެނޫނުނ ،ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި ،ދިރިއުޅުމަށާއި އިންސާނުން ތެރޭގައި
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