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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 ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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

  

އާދީއްތަ   : :  2016 މާރިޗު 6 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 26ތާރީޚު 28އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ނޑައަޅާ މައިޒާންޓްރަކްޗަރުންގ އެންޑް އިންފްރާސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި  ތަކާއި،ކު ޕާ ތަކާއި،ން ކަ

ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލު  ރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށްއެކިއެކި ހަ  ގައިތަންތަނު ފަދަ  ބީޗު  
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  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

ނޑައަޅާ މައިޒާންޓްރަކްޗަރުންގ އެންޑް އިންފްރާސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި  ތަކާއި،ކު ޕާ ތަކާއި،ން ކަ

  ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލު  ރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށްއެކިއެކި ހަ  ގައިތަންތަނު ފަދަ  ބީޗު

  

ތަފާތު  އެކި އުމުރުފުރާތަކާގުޅޭ ފަދަ ތަންތަނަކީ ބީޗު ތަކާއި ހުރި ޕާރކުތަކާއި މައިޒާން މާލޭގައި
 ،ކުތަކާއިޕާ ،ތަކާއިރި މައިޒާންމާލޭގައި ހު ،ތަންތަނެވެ. މިއީ ހަދާފައިވާ ގޮތަށް ބޭއްވޭހަރަކާތްތައް 

ން ޓްރަކްޗަރުމިނިސްޓްރީ އްޮފ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސް ،ގެ ތެރެއިން ފަދަ ތަންތަނު ބީޗު
ނޑައަޅާ ތަންތަނުގައި އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް   ޓަކައި ށްތަންތަން ކުއްޔަށްދިނުމަ އެ  މަށްބޭއްވުކަ

. ލާއިއެކުލަވަ   ފައިވާ އުސޫލެވެ
 

  ތަޢާރަފު .1

 ތަންތަނުގައި ކުރެވޭނެ  ތަންތަނާއި އަދި އެ  ދޫކުރެވޭ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް 
 ވެ. ކަންކަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެ

 .ް؛ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށ"  "ރައިވެރިބޭ މައިޒާން

 ީ؛ ހުރިހާ  "ވިލިނގިލ"  ރަކާގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް.އުމު ބީޗް

 ާ؛ ހުރިހާ "އ"  ރަކާތްތައް ހިންގުމަށް.ހަގުޅޭ  އުމުރަކާޓިފިޝަލް ބީޗް

  ާގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް. އުމުރަކާ"ރަސްފަންނު"؛ ހުރިހ 

  

 ކުރެވޭ ދޫކުއްޔަށް  .2 )ހ(
ތަންތަނާއި، ކުއްޔަށް 

 ބޭނުން  ނެ ދޫކުރެވޭ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޞިއްޙަތަށް ނޭދެވޭ 
ސިޔާީސ  ވަތަ ނުކާތެއް ހަރަޕްރޮމޯޝަނަލް  އެއްގެވިޔަފާރިނަފާ ލިބޭ  ،ފަދަ އަސަރުކުރާ

. އެހެންނަމަވެސް ކާތެއް ހަރައެއްވުމެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ  ތިމާޢީ އިޖު ،ނުހިންގޭނެއެވެ
ސާއަކުން ބާއްވާ އިވެންޓެއް ސައްއަކާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ މުހަރަހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

  ބޭއްވުމަށް މި  މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
  

      )(ށ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށްދެޭވ  2 މި އުސޫލުގެ 
.   އެއް ދުވަހު ބޭއްވޭނީ ތަނުގައި، ކުއްޔަށްދެވޭ   ހަރަކާތެވެ

  

      (ނ)
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ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  ބަޔާންކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  2މި އުސޫލުގެ 
ނޑުތަކާތިމާ ންމު އިޖުއާމާލު ކުރުމާއި، ޢުތަނެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތި ޚިލާފު  ޢީ މިންގަ

ކުއްޔަށް ހިފާ  ،ޤާނޫނު މަނާކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ވެސްމިނޫން  ޢަމަލުތައް ކުރުމާއި، އަދި 
. މިފަދަ  ވެސްބަޔަކު އެހެން އަދި ތަނަށް ވަދެ އުޅޭ ވެސްފަރާތުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

އަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ ކުހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތުގެ ބަޔަ ޢަމަލެއް ހިންގީ ކުއްޔަށް
ކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތަކުން ރުން ވަގުތުން ބާޠިލުފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ކު 

.  އިހުއްޓުވަ ތް ހިންގަމުންދިޔަ ހަރަކާ   ތަން ހުސްކުރެވިދާނެއެވެ
  

      (ރ)

.  ހިފަން ބޭނުންވާ ކުއްޔަށް ނޑައެޅިފައިވާ ކުލި އެއްފަހަރާ ދައްކަންވާނެއެވެ   ތަނަށް ކަ
  

ކުއްޔަށް ، މާއިކުއްޔަށް ހިފު  .3  (ހ)
  ހިފޭނެ ފަރާތްތައް

ތެއް ކާހަރައެ  ،ނުވަތަ ބުކިން ހެދުމަށް އެދެންވާނީ ،ކުއްޔަށް ހިފަން އެދެންވާނީ 
)  10ބޭއްވުމުގެ  . ދުވަސް (ދިހައެއް   ކުރިންނެވެ

  

      (ށ)

)  15ފައިސާގެ % ދެއްކި  ،ދޫކޮށްލާނަމަތަން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު  (ފަނަރަ އިންސައްތަ
ނޑުމަށްފަހު، ދަދުން އަ ލަ ޖުމުދެއްކި ފައިސާގެ  ،ގެ ގޮތުގައިޖުޓްރޭޓިވް ޗާއެޑްމިނިސް ކެ

)  30ދުވަހުން ފެށިގެން  ކެންސަލް ކުރި  ބާކީ ހުރި ފައިސާ  ،ތެރޭގައިހުގެ ދުވަ(ތިރީސް
  ދެވޭނެއެވެ. އިއަނބުރަ ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 

  

      (ނ)

ވެރިވެއްޖެނަމަ، ލަތެއް މުެދހާފަދަ  ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނާ 2މި އުސޫލުގެ 
  ނުޖެހޭނެއެވެ. ދޭން އިތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަނބުރަހިފި ފަރާކުއްޔަށް 

  

      )ރ(

ފަރުދުންނަށާއި  އަމިއްލަ ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަން
ކުންފުނިތަކަށާއި ސްކޫލްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ޖަމްޢިއްާޔ 

  މަތިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ޖަމާޢަތްތަކަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
  

      (ބ)

.  ގައި 1ވަލު ުދޖަމި އުސޫލުގެ  ޓު،ލިސްމި ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު  :ނޯޓު   ވާނެއެވެ
ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު"  ބީޗު ތަކާއިކުތަކާއި މައިޒާން "މާލޭގައި ހުރި ޕާ ނޯޓު:

ކައުންޓަރުން ލިބެްނ  ،) އިންނާއwww.housing.gov.mvިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް (
  ހުންނާނެއެވެ.

  

    

ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ  ބީޗު ތަކާއިއި ހުރި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންމާލޭގަ
ގެ ދުވަސްތަކުގެ ތާހަފު ގަޑިއިރަށެވެ. ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ  24ގިނަވެގެން 
. ތެރެއިން  ތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ދުވަސްތަކުގެ އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ކޮންމެ ތަންދެ ދުވަހެއްގައެވެ

 އެވެ. ވާނެ ރަންލާންކުއިޢުއަހަރަކު މިނިސްޓްރީން 

  

ތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ   .4
  ދުވަސްތައް

ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާ  ބީޗު ތަކާއިތަކާއި މައިޒާން ކުހުރި ޕާ މާލޭގައި
 ކުއްޔަށް ތަން  ،ޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޒި ޑިޕޮ ،ކުލީގެ އިތުރުން ކަންޖެހޭދައް ންކުއްޔަށް ހިފަތަން 

 ސާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައި  .5
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)  15ލަ ކުލީގެ %ދައްކަންޖެހޭ ޖުމު ންހިފަ ްނވާނެއެވެ. ފައިސާ ދައްކަ(ފަނަރަ އިންސައްތަ
ހިފި ތަން  ށްކުއްޔަ ،މުމަށްފަހު މައްސަލައެއް ނެތްނަމަމި ފައިސާއަކީ ކުއްޔަށް ހިފާ ބޭނުން ނި 

)  5 މަސައްކަތު  ދޫކޮށްލާތާ ރަސްމީ ފަހުން ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތަށް އަނބުރާ  ހުގެދުވަ(ފަހެއް
. ނަމަވެސް ހިފި ތަނަށް އެއްވެސް  ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ކުއްޔަށްކުއްޔަށް ހިފި ،ލިބޭނެ ފައިސާއެކެވެ

 ތަކެތި އުކާނުލައި ހުރިނަމަ ނުވަތަ ނުގެންގޮސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އުކާލަންޖެހޭ 
 ކުރުމަށް މަރާމާތު އްއްލުންތަ ލިބިފައިވާ ގެ ،މި ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ،އެއްޗެއް ބަހައްޓާފައި ހުރިނަމަ
ނޑުމަށްފަހު ކުއްޔަށް އެ އެއްޗެއް އުކާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހުރިނަމަ  ނުވަތަ އި،ގަހިނގާނެ ޚަރަދު ކެ

 ތި ތަކެއެއްޗެއް ހުރިނަމަ އެ އަނބުރާ ގެންދަންޖެހޭ  އި، ނުވަތަށްފަހުގައުކާލުމަ ފަރާތުންހިފި
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު  ރުން،އިތު ގެ މީ ފުކުރުމުންނެވެ. ގެންގޮސް ތަން ސާފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފި

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރު ވެފައިވާނަމަ، އިތުރުވި ގަޑިއަކަށްޖެހޭ ފައިސާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓުން 
 އުނިކުރެވޭނީ ަނމަވެސްގަޑިއިރު ހަމަނުވި 1 ފައިސާ އުނިކުރާއިރު ވެ. މިގޮތުންއުނިކުރެވޭނެއެ

. ގަޑިއިރަށްވާ ފައިސާ 1   އެވެ
  

ކުއްޔަށް ޭދ  ،ނީދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަ ބީޗު ތަކާއިތަކާއި މައިޒާންކުމާލޭގައި ހުރި ޕާ
މަތީްނ  ގޮތުގެވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  3 މި އުސޫލުގެ ،ޔަށްވާ ފައިސާކުއްތަނެއްގެ 

. އެހެންނަމަވެސްށް ދެއްކުމުގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން  ،ންނެވެ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި

.  ހިނދެއްގައި ބިލު ކުރާ އުސޫލުން އެ އެދިއްޖެ   ފަރާތަކަށް ތަން ދޫކުރެވިދާނެއެވެ
  

 ގޮތަށް ކުއްޔަށް ކުރާބިލު  .6
  ދޫކުރުން

ފަދަ ތަންތަނުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބީޗު ތަކާއި މައިޒްާނތަކާއި ކުމާލޭގައި ހުރި ޕާ
ވާނަމަ އެ ހުއްދައެއް ބާއް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ފަދަ ހަރަކާތެއް

. އަދި މި ހުއްދަ ނެތްފަރާތުގެ ޒިންމާހިފާ ހޯދުމަކީ ތަން ކުއްޔަށް ހިނދެއްގައި  އެކެވެ
އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައި  އެ ފަރާތަކަށް
ްށ ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި ތުލުމުގެއަވީނަމަވެސް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

  

ތަކާއި ކުމާލޭގައި ހުރި ޕާ  .7
ފަދަ  ބީޗު ތަކާއިމައިޒާން

ތަނުގައި ތަފާތު ތަން
ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް 
  ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދުން

ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި ގެނައުމަކީ  އްވުމަށްބޭހިފާ ތަނުގައި  ކުއްޔަށް
. އަދި ކުއްޔަށް ބޭނުމަށް ގެ ބާއްވާ ހަރަކާތު ފާ ތަނުގައިހި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ގެ އް ހިފި ފަރާތެ ތަނެއް ކުއްޔަށް  ގެނެވޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް އެ
 ޒިންމާއެކެވެ.

  

ފަރާތުގެ ހިފާ ކުއްޔަށް  .8
ހިފާ  ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް

  ތަނަށް ގެނެވޭ ތަކެތި

. އަދި ތަން ގޮތަށެވެ ވާނީ ތަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ ކުރަން ތަން ޒީނަތްތެރި 
އިމުން ބޭރުގައި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ތަނުގެ  ޒީނަތްތެރި
  ނުވާނެއެވެ. ށްގެންބޭނުންކޮ

  

  ތަން ޒީނަތްތެރިކުރުން  .9

.  ވާނީ ތަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ ތަން ބޭނުންކުރަން ތަނުގެ އިމުން ގޮތަށެވެ
. ހަރަކާތަށް ބޭނުންކުރާ  ބޭރުގައި ހަރަކާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  ނުންކުރުން ތަން ބޭ  .10
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. އަދި ްށގެ އިމުން ބޭރުގައި ބޭނުންކޮއެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ތަނު ގެން ނުވާނެއެވެ
 . ނި އެ ހަރަކާތެއް ނިމުމުން ކުރާ ކަމަކުން އުފެދޭ ކުތަނުގައި ތަކެތި ދޮވެ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ
  ވަގުތުން ނަގައި އުކާލައި ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

  
އެ ހަރަކާތެއް ބާއްވާ ތަން، ހަރަކާތް ހިނގާ ވަގުތު އެހެން  ށް ބަލައިހަރަކާތުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިަނ

ވާނީ އެންމެ ގިނަވެގެން  ކުރަން ބަންދުނަމަ، ޖެހިއްޖެމީހުންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކުރަން 
4  . ބަންދުކޮށްފައި  ތަން ޅިމު، ތައްޔާރުކުރާ މަރުޙަލާގައިތަން ހަރަކާތަށް ގަޑި އިރަށެވެ

  ނުބޭއްވޭނެއެވެ.
  

ތަން  ބޭއްވުމަށް އް ހަރަކާތެ  .11
  ބަންދުކުރުން 

ހިފުމަށް  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަނެއް، އެ ފަރާތަކުން ތަން ކުއްޔަށް
ކުއްލި ގޮތެއްގައި ތަން  ނުމަކަށްބޭސަރުކާރުގެ މުހިއްމު  ވަނިކޮށް، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައި

ގ އެންޑް ހިފާފައިވާ ހިފުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ތަން ކުއްޔަށް
. މިފަދަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ ރިވެއްޖެނަމަ، ލަތެއް މެދުވެހާށް ކެންސަލް ކުރެވިދާނެއެވެ

ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް  ން ތަން ކުއްޔަށް ރާސްޓްރަކްޗަރުގ އެންޑް އިންފްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
. އަދި ފައިސާއެއްއެކަން ލިޔުމުން އަ އެކީގައި  ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާނަމަ އެ  ންގަންވާނެއެވެ

. ނަމަވެސް އިއެ ފަރާތަކަށް އަނބުރަ  ތަނުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތަށް އެ ފަރާތަކުން ،ދޭންވާނެއެވެ
ޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކަށް މިނިސްޓްރީ ތައް

. އަދި މީގެން ޒިންމާއެއް ނުއުފުރުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗައޮފް ހައު  އިތުރުން ލާނެއެވެ
ބޭއްވުމަށް  ހަރަކާތެއް އެ ،ބަލައި ޞަދަށާއި ޒާތަށް މަޤު  ހަރަކާތެއްގެއްވަން ގަސްތުކުރާ ގައި ބާނުތަ
ންގ އެންްޑ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިތިޔާރު އްވެސް ތަނެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުއެ

. ޗަރަކް އިންފްރާސްޓްރަ   ށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ންގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި  .12
އެންޑް 

ށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ
  ތިޔާރުލިބިދީފައިވާ އިޚު

ގ މާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންމި އުސޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދި
  ންނެވެ.އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު

  

އުސޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް   13
ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ 

  ގޮތް

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން މި 
 .   ފެށިގެންނެވެ

  

  ފެށުން ޢަމަލުކުރަން   .14
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  1ޖަދުވަލު 

  ލިސްޓު އަގުފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ  ބީޗުތަކާއި ޕާކުތަކާއި މައިޒާން  ހުރި މާލޭގައި

  

 ގަޑިއަކަށްޖެހޭ ކުލި ފަރާތް ދޫކުރެވޭ  /ތް ހަރަކާ ދޫކުރެވޭ ތަން 

 ރައިވެރިބޭ މައިޒާން

ގެ އެކި ދައުލަތު ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި  އަމިއްލަ
  ތްތަކަށް ޢަޖަމާ ،އްޔާ ޖަމްޢި ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

 ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި އަމިއްލަ ( ހަރަކާތްތަކަށް  ކުޑަކުދިންގެ

 )ތްތަކަށްޢަޖަމާ، އްޔާ ޖަމްޢި ،މުއައްސަސާތަކަށާއި އެކި ދައުލަތުގެ ،ސްކޫލްތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

  ޗްވިލިނގިލީ ބީ

ދައުލަތުގެ އެކި  ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި  އަމިއްލަ
   ތްތަކަށް ޢަޖަމާ ،އްޔާ މްޢިޖަ ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

 ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި އަމިއްލަ ( ހަރަކާތްތަކަށް  ޑަކުދިންގެކު

  )ތްތަކަށްޢަޖަމާ ،އްޔާޖަމްޢި ،މުއައްސަސާތަކަށާއި އެކި ދައުލަތުގެ ،ސްކޫލްތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

 ދޮށު މައިޒާން ޔޮމުއިވެ

ދައުލަތުގެ އެކި  ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި  އަމިއްލަ
   ތްތަކަށް ޢަޖަމާ ،އްޔާ މްޢިޖަ ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

 ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި އަމިއްލަ ( ހަރަކާތްތަކަށް  ޑަކުދިންގެކު
  )ތްތަކަށްޢަޖަމާ ،އްޔާޖަމްޢި ،މުއައްސަސާތަކަށާއި އެކި ދައުލަތުގެ ،ސްކޫލްތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 200/-

  ލް ބީްޗ ޓިފިޝައާ

 މައިޒާން)(ހިތްފަސޭހަ 

 ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި އަމިއްލަ ( ހަރަކާތްތަކަށް  ޑަކުދިންގެކު

 )ތްތަކަށްޢަޖަމާ ،އްޔާ ޖަމްޢި ،މުއައްސަސާތަކަށާއި އެކި ދައުލަތުގެ ،ސްކޫލްތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

ދައުލަތުގެ އެކި  ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި  އަމިއްލަ
   ތްތަކަށް ޢަޖަމާ ،އްޔާ މްޢިޖަ ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

  ރަސްފަންނު 

 ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި އަމިއްލަ ( ހަރަކާތްތަކަށް  ޑަކުދިންގެކު
 )ތްތަކަށްޢަޖަމާ ،އްޔާ ޖަމްޢި ،މުއައްސަސާތަކަށާއި އެކި ދައުލަތުގެ ،ސްކޫލްތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 200/-

ލަތުގެ އެކި ދައު ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށާއި  އަމިއްލަ
   ޖަމާޢަތްތަކަށް  ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

  



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.


