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އޮީފްސތަކުން ނެުރްއވާ އިުޢލާްނތަާކއި، ދެްނނެުވންތަާކއި، ޫނސްަބާޔންތައް ަފަދ 
 ލިޔުްނތަކެެވ.

 .ގެެޒޓް ޝާިޢއުކުަރނީ ޮކންމެ ހަްފާތއެްއގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުާރްސަފތި ދުަވހުއެެވ 
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  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  
  

ލު ސޫލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސީއަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޤާއިމުޮކށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަ  
 
 

ވަަނ  49ގެ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލަކީސޫއު މި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެކަމަށް  މާއްދާގައި

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން  ހިނދު،  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  ކަ

) ސިޓީން، 2006ޖަނަވަރީ  26( 1- /ޖ28/2006/13ޭނަންބަރު:  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީކަމަށް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، މި ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނީ ނައްޞުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ  ކަ

 އުސޫލެކެވެ.

(ހ) )1(   ފުތަޢާރު

ނޑު އަސާސަކީއިއެކުލަވަމި އުސޫލު  ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ  ،ލުމުގެ މައިގަ

ބޭނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިނާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ލަތްތަކާއި، ރަށްރަށުގެ ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބިނާކޮށްފައިވާ ސީހޯދާފައިވާ ވަ

އް ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތަށް ބޭނުންކުރެވުމުގެ ލަތްތަސީޢިމާރާތްތަކާއި ވަ

ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

ނޑައަޅައި ވިލަރެސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާ މަތިކުރެވިފައިވާ  ސިޔާސަތު ކަ

 ދުގެ ދަށުން، މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.އިމަށް، މާލިއްޔަތުގެ ގަވާމަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރު

(ށ)   

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީޞަލުމުގެ މަޤްއިލު އެކުލަވަސޫމިއު

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 71ލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ސޫއު

މަތްތައް އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ދޭ ޚިދު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން

. އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  ހަމަޖެއްސުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ

   (ނ)
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ސަރުކާރުގެ  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، މިނިސްޓްރީއޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށްވާތީ

ރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ޢިމާރާތްތަކާއި އިދާ

މާރާތްތަކާއި ތަކެތި ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ ޢިއެފަދަ  ،ލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުމާއިސީވަ

  ގޮތެއްގެ މަތިން ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އި ބެލެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުގެ ގޮތުގަލަތްތަސީއަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަ

 ކަށެވެ.ލަތްތަސީޢިމާރާތްތަކާއި ވަ 

)2( އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ 

 ލަތްތައްސީ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަ

ވެރިކަން ކުރާ ރަށްރަށުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އަތޮޅުގެއާއި މަރިޔާދުގެ ފަަދ  ގެއަތޮޅު

 .ޢިމާރާތްތައް

(ހ)  

ްނޓް އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ބިނާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަ ރާއްޖޭގެ އެކި

 .ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތައް

(ށ)  

(ނ) .އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ބިނާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތައް  

(ރ) .ރަށުއޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ރަށްވެހިގެ  

   (ބ)  .ލަތްތައްސީވެހިކަލާއި އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ ވަ

ތަންތަނަކީ (އިންވެންޓްރީގައި  ގުޅިފައިވާ އެފަަދ ވަތަ މަރިޔާދުގެއާއި އެތަންތަނާ އަތޮޅުގެ ނު

) ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޭނުންތަކުގައި އަތޮޅުތަކަށް  ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއެކު

ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ.  ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަށް

މިތަންތަން ޢިމާރާތްކޮށް އަދި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން 

ދަށުންވެސް  ލުގެސޫމިއު ،އޮފް ހޯމްއެފެާއޒުން ކަމަށްވާތީ  އައިސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ކުރާނީ ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ކަންކަން  ،އެތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި

  ހޯމްއެފެއާޒުންނެވެ.

)3( (ހ)  އަތޮޅުގެއާއި މަރިޔާދުގެ

ތުގައި އޮފިޝަލުންގެ ސްޓޭޓްހައުސްގެ ގޮ ،މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެވުނު ތަންތަނަކީ  މި

. އަދި އެތަންތަން ބޭނުންކުރެވޭނީ ނެތަ ށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަންމަޑޭޝަނައެކޮ  ،ވެ

ރަންޓާއި ކަ، ބޭނުންތަކަށް އެކަންޏެވެ. ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއިސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ 

ރީ އޮފް މިނިސްޓް ،ޚަރަދުވެސް ބަލަހައްޓާނީ މަތްތަކަށް ހިނގާ ޞަލާތީ ޚިދުއާފެނާއި މު

ނޑައަޅަހޯ   އިންތިޒާމުކުރާ ގޮތެއްގެމަތީންނެވެ. އިމްއެފެއާޒުން ކަ

   (ށ)
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  ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަތް ލިބިދެވޭނީ ތިރީގައިސްޓޭޓްހައުސްގެ ޚިދު

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު  .1

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލުީހގެ ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން. .2

 .ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން .3

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުން. .4

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. .5

 .ބޭރުޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި، ސީނިއަރ އޮފިޝަލުން .6

ނޑިޔާރުން. .7 ނޑިޔާރާއި، ކޯޓުތަކުގެ ފަ  އުއްތަމަ ފަ

 .މިނިވަން އަދި ޤައުމީ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން  .8

 .ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން .9

 ރުން.ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ލީޑަ .10

 ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން. .11

 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން. .12

ޙަރަކާތްތަކުގައި  އޮފީސްތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރަސްމީ ސަރުކާރުގެ .13

 ޒިޔާރަތްކުރާ މުވައްޒަފުން.

  .ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބޭފުޅުން .14

   (ނ)

ގޮތުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއް ދިރިއުޅުމަށް މިތަންތަނުގެ ގޮތުންވެސް އަދި ދާއިމީވަގުތީ

  ބޭނުން ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ.

   (ރ)

 ކުރާނީ  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ހުރިހާކަމެއް މި

. އަދި ޢިމާރާތްތަކަށް ނުވަތަ ބިމަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުންނެވެ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. މިނިސްޓްރީ   އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަ

   (ބ)

ޢިމާރާތްތައް ބަލަހައްޓައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކަންކަން ްނ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނާގޮތުގެމަތި މި

ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަ ގައި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުންގެންދިއުމުކުރިޔަށް 

  އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

   (ޅ)

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި، ހިންގި ޢިމާރާތްތަކަކީ، ންޓް އޮފީސް ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަ

ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގުޅޭ ންޓް އޮފީސް ހިންގުމަށާއި އެކަމާރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަ

. މި ޢިމާރާތްތަކާއި އެތަންތަނުގައިވާ ތަކެތި  ޚާއްޞަކޮށްގެން ބިނާކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ

ބަލަހައްޓާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިހާތަނަށްވެސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

)4( (ހ) ންޓް ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަ 

 އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތްތައް 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގެންދާީނމުން ބަލަހައްޓަދެންވެސް މިޢިމާރާތްތަކާއި ތަކެތި  ،ކަމަށްވާތީ

  ހޯމްއެފެއާޒުންނެވެ.

މަތްތައް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންދޭ ޚިދު، މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެވުނު ޢިމާރާތްތައް މި

މަތްތައް ދިނުމަށް ޚިދުއްސަސާތަކުން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އަދިނުމަށާއި ދައުލަތުގެ މު

ބަލަހައްޓައި މަރާމާތުކުރާނީ  ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އޮފީސްތައް ހެދުމަށް ޖާގަދިނުމާއި، ޢިމާރާތް 

އިދާރާއަކަށް އަދި  އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ނެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން

އްޗަށް ބަދަލެއް މުއައްސަސާއަކަށް ޖާގަދެވުނު ނަމަވެސް ޢިމާރާތަށް ބަދަލެއް އަދި ގޯ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.   ގެނެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަ

     (ށ)

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމުގެ 

ބޭނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިނާކޮށްފައިވާ ތަންތަނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހޯމްއެފެއާޒުގެ ބެލުމުގެދަށުން، އެބޭނުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ 

  ތަންތަނެވެ.

އަތޮޅުއޮފީސް  )5( (ހ)

ހިންގުމަށްޓަކައި ބިނާ 

  ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތްތައް 

ވަނަ  127ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ސޫދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

ން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމު ކުރައްވައި، މާއްދާގެ ދަށު

މާއްދާެގ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، މި 128ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

(ހ) ގައި ބުނެވުނު ތަންތަނަކީ ކައުންސިލް އިދާރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

  ޢިމާރާތްތަކާއި ބިން އެނޫންކަމެއްގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ތަންތަނެވެ. މި 

     (ށ)

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ބިން، ބަލަހައްޓައި މަރާމާތުކުރުމަީކ  މި

. އެހެންނަމަވެސް ތާއި ބިމަށް އެއްވެސް ޢިމާރާ ،ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީންނެވެ. މިނިސްޓްރީ ،ގެންނަންވާނީ އްއުނިއިތުރެ   އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަ

     (ނ)

ރަށްރަށުގެ ރަށުއޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިނާކޮށްފައިވާ ތަންތަނަކީ 

މަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ބެލުމުގެދަށުން އެބޭނު

  ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނެވެ.

ރަށުއޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި  )6( (ހ)

ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 

  ތަންތަނާއި ރަށްވެހިގެ 

ފަދަ ތަންތަނަކީ ސަރުކާރުގެ އެހީއާއި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން  ރައްރަށުގައި ހުރި ރަށްވެހިގެ

ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ތަންތަނެވެ. ބައިވެރިވުމާއެކު ބިނާކޮށްފައިވާ 

ޓަކައި ބިނާކޮށްފައިވާ މާންދާރީ އަދާކުރުމަށްނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މެހުމާނުންމެހު

  އެތަންތަން ހިންގަމުންދާނީ އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

     (ށ)
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ވަނަ  127ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ސޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

މާއްދާގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމު ކުރައްވައި، 

މާއްާދގެ (ހ) ގައި  ލުގެ މިސޫ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، މިއު 128

ސިލް އިދާރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެއީ، ކައުން ބުނެވުނު ރަށުއޮފީސް

  ތަންތަނެވެ. މިޢިމާރާތްތަކާއި ބިން އެނޫންކަމެއްގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

     (ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ބިން، ބަލަހައްޓައި މަރާމާތުކުރުމަކީ 

. އެ ތާއި ބިމަށް އެއްވެްސ ހެންނަމަވެސް ޢިމާރާކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީންނެވެ. ،ގެންނަންވާނީ އްއުނިއިތުރެ    މިނިސްޓްރީއޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަ

     (ރ)

ނޑާއި  އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދައުލަތުން ހޯދާފައިވާ ކަ

ލަތްތަކަކީ ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ސީވައެއްގަމުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، ވެހިކަލް ފަދަ 

ބޭނުންކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އަތޮޅު އޮފީސްތަކާިއ 

  ރަށުއޮފީސްތަކަށް، ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

ވެހިކަލާއި އުޅަނދުފަހަރު  )7( (ހ)

  ލަތްތައް ސީފަދަ ވަ

އިވާ ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ

. ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ނޑައެޅިފައިާވ  އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ

ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލް އިދާރާތަކުން އެތަކެތި ބޭނުންދުގެމަތީން ކައުންސިއިވާގަ

ނޑައަޅާ  އެފަދަ އެއްޗެއް ނައްތާލުން ފަދަ  ންނެވެ.ގޮތެއްގެމަތި ހޯމްއެފެއާޒުން ކަ

  ދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.އި ވާގަކަމެއްކުރަންވާނީ ޤާނޫނާއި 

     (ށ)

ލަތެއް ރާއްޖޭގެ ސީލުގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ވަސޫއު މި

ބޭނުން ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ. އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފުވާކަމެއް ކުރުމަށް، ޤާނޫނު

ނޑައަޅާ ސިޔާަސތެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްވެ ސް އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަ

  ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުން

  ޢާންމުކަންކަން  )8( (ހ)

އިދާރީކަންކަން ގުޅޭ  ލަތްތަކާސީލާ އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތްތަކާއި، ބިންތަކާއި، ވަސޫއު މި

ލުން ސޫދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު، ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފޯރުކޮށްދީ، ޢަމަލީގޮތުްނ  144ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ކުން އެއްބާރުލުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ކައުންސިލް އިދާރާތަ

  ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

     (ށ)

ލަތްތައް، ސީވަ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި  އިަދ، ލަށް ޢަމަލުކުރުމުގައިސޫމިއު      (ނ)
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ބަލަހައްޓައި ބޭނުންކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ާޤނޫނާއި، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން 

  އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް އިވަގަހެދިފައިވާ 

)9(  .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުންކުރާ ގައި ޝާއިޢުގެޒެޓް މި އުސޫލު، ކުރަން ފަށާނީމަލުލަށް ޢަސޫއުމި   ޢަމަލުކުރުން 

 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.
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