
 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          4127723             2733       ކައުންސިލް ބިއުރޯ      
                           

 

c 
 

 ގެ އިދާރާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް   
     .ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ،      

 
 
 
 

                                                                           

  
 ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް  މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް  ވިލިމާލޭ ލޯކަލް 

 
ލުން ޞޫދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 7/2010ނޫނު ނަންބަރު ޤާމިއީ  )ހ( 2 ތަޢާރަފާއި ނަން 

ަވނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ާމެލ ސިޓީގެ މުނިސިޕަލް ކަންކަން  263ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 
ުލތައް ހަދައި، ހިންގުމަށް މާޭލ ޞޫވާއިދުތަކާއި އުޤަލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ަހދަންޖެހޭ ހިންގައި ބެ

ގެ ތަކެތީގެ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ވާ ބާރުގެ ދަށުން، ވިލިމާލޭސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިދީފައި
 ލެކެވެ.ޞޫލެހެއްޓުމަށް ހަދާފައިވާ އުކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ބެ

 

 ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ. މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް  ލޯކަލްވިލިމާލޭ އުސޫލަށް ކިޔާނީ "މި  )ށ( 
 

މިއުސޫލު ހެދުމުގެ މަޤްސަދަކީ، ވިލިމާލެއަކީ ވަކި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މާލޭ ސިޓީގެ އަވަށަކަށްވާތީ،  3 މަޤްޞަދު 
މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް   ލޯކަލްމާލޭގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ގޮތުްނ ހަދާފައިވާ  ވިލިމާލޭގައިވެސް

ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީެގން  ކުއްޔަށް ދިނުމުގަިއ ޢަމަުލކުރާނެ  ވިލިމާލޭގައި
 ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.

 

އުސޫލަށް ޢަމަލު 
ކުރަން ފެށުމާއި 
 ތަންފީޒުކުރުން 

 )ހ( 4
 
 
 )ށ(

ނުވަތަ މާލޭ ސިޓީ މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި 
 ޝާއިއު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ކައުންސިލްގެ ވެބު ސައިޓުގައި 

 
 ކައުންސިލުގެ ވިލިމާލޭ ސެކްޝަނުންނެވެ.ހިންގާ ތަންފީޒުކުރާނީ، މާލޭ ސިޓީ  މި އުސޫލު

 

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް 
 ފުރުސަތު 

 ހުޅުވައިލުން 
 

މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންާވ  ވިލިމާލޭގެ ލޯކަލް  5
ކުއްޔަށް ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޝަރުތުތައް ހިމަނައިެގން  6މިއުޞޫލުގެ ފަރާތްތަކަށް، 

 ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކަން އިޢްލާން ކުރައްވާނެއެވެ.
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މި އުޞޫލުގެ ދަށުން 
ދޫކުރާ މާރުކޭޓު ގޮޅި 

ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ 
މީހުންގެ ކިބައިގައި 

ންޖެހޭ ހުންނަ 
 ޝަރުތުތައް 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ މަރޫކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ  އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ  6
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

  

 ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ވިލިމާލޭގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމުގައިވުން. ނުވަތަ  އަހަރު ފުރިފައިވާ  29އުމުރުން  )ހ( 
ދިވެހި އަހަރު ވެފައިވާ  31ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތާ  ފުރިއަހަރު 29އުމުރުން 
 ކަމުގައިވުން. ރައްޔިތެއް

 

 ސަރުކާރު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. )ށ(  

 
ތެރެއިްނ އެއްވެސް މާރުކޭޓެއްގެ ގޮޅިއެއް ހިންާގ މާލޭ ސިޓީގައި ހިންާގ މާރުކޭޓުތަކުގެ  (ނ) 

 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
  

ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް 
 ދޫކުރާ މުއްދަތު 

 )އެކެއް( އަހަރު  12މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދޭ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އެއްމެ ދިގުމުއްދަތަކީ،  7
 ދުވަހެވެ.

 
މާރުކޭޓު ގޮޅި 

 ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން 
   ިލޔުމުންނެވެ. ދި ހުށަހަޅަންވާނީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅި ހޯދުމަށް އެ ވިލިމާލޭގެ ލޯކަލް  8

އިޢްލާނުގައި 
ހިމަނަންޖެހެ 

 މައުލޫމާތު 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ިވލިމާލޭ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރާ  5މިއުސޫލުގެ  9
 މަނަން ވާނެއެވެ.އިޢްލާނުގައި، އަންަނނިވި ކަންަކން ހި

 
 މާރުކެޓުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮޅީގެ އަދަދު ވިލިމާލޭގެ ލޯކަލް  )ހ(  

 
 މަރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ މީހުންގެ ަޝރުތުތައްވިލިމާލޭގެ ލޯކަލް  )ށ( 

 
 އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުުހލަތު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ހޯދުމަށް  ވިލިމާލޭގެ ލޯކަލް )ނ( 

 
 ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު  )ރ( 

 
މާރުކޭޓުން ގޮޅި ލިބޭ 

ފަރާތްތައް 
އާންމުކޮށް އިއުލާން 

ލިޔުްނ  އިޖާބަީދ، އެކަމަށް ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ިއޢުލާން ކުރުުމން 5މިއުޞޫލުގެ  )ހ( :
ކުގެ ތެރެއިްނ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުެގ އަދަދު މާރުކޭޓުގައި ކުއްޔަށް ފަރާތްތަ ހަޅާހުށަ

ނޑައަޅަންވާނީ  ދޫކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ގޮޅިތަކަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ގޮޅިތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ކަ
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 އެކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނަގާ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކެވެ.  އެގޮތުން ހޮވޭ  ކުރުން 
 ފަރާތްތައް މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރަންާވނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގުރުއަުތްނ ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއް  )ށ(  

ނަމަ  ގޮޅި ލިބިއްޖެ މެމްބަރުންނަށްއެކަކަށްވުރެ ގިނަ އެއް އާއިލާއެއްގެ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ 
ނޑައަޅާނީއެވެ. ނުވަތަ  އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައި ގޮޅި ލިބެންޖެހޭ ފަރާތެއް ކަ

 އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެން ގޮޅި ލިބޭ ފަރާތެއް ހޮވާީނއެވެ.
  

މުއްދަތު ހަމަވުން 
އަލުން 

 އިޢުލާންކުރުން 

 41ވިލިމާލޭގެ ތަކެތީގެ މާރުކޭުޓްނ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަުކގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ މަދުވެެގން  21
ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަްށ އެކަމުގެ  ހުރިހާ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ކުރިން، އަލުން 

 .ލާން ކުރަންާވނެއެވެމަތިން  އިޢުތުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ 5ފުރުޞަތު އޮތްކަން އަންގައި، ިމ އުސޫލުގެ 
)އެކެއް( އަހަރު  2މި ގޮތުން އިއުާލން ކުރަންވާީނ އަންނަނިވި ޝަރުުތތައް ހަމަާވ ފަރާތްތަކަށް އިތުުރ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފަރާތްތަކާެއކުވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ގޮޅިތަކެވެ.
  

އެއްގޮތަށް ބަރާަބރަށް ކުލި ދައްކަމުންދާ އަދި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގޮޅި ހިންގާ އެއްބަސްވުމާ  )ހ(  
 ފަރާތްތައް 

 
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ފަހަރަކު ޤަވާއިދާ ޚިލާފުނުވެ، އަމިއްލައަށް ގޮޅި ހިންގާ، އަދި  )ށ(  

 އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް 
 

ހުސްވެގެން ގޮޅި 
އަލުން އިޢުލާން 

 ކުރުން 

ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ގޮޅި، ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން  22
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ިމނޫްނވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅި ހުސްވެއްޖެނަމަ ގޮޅި 

ހަފްތާެގ ތެރޭގައި ހުސްވި ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ބާކީ އޮތް )ދޭއް(  3ހުސްވާތާ 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާން ކުރަންާވނެއެވެ. 5ދުވަސްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މި އުސޫލުގެ 

 

އެތެރެ ފަރުމާކުރަންވާނީ އެ ގޮޅިއެއްގެ ގޮޅިތަކުގެ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  )ހ( 23 ގޮޅި ބެލެހެއްޓުން 
އެތެރެ ފަރުމާކުރާގޮތް މާރުކޭޓު ބަލަހައްޓާ ވިލިމާލޭ ސެކްޝަނަށް އެންގުމަށްފަހު އެވެ. އަދި ގޮޅީގެ 

 ވަށާ ފާރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
   

ޅީގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ސާފުކޮށް ރީތި ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ގޮޅި ތެރޭގައި ތަކެތި ގޮ )ށ(  
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 ނދަގޫ ނުވާނެހެންނެވެ. ބަހައްޓަންވާނީ އެހެން ގޮޅިތަކަށް އު 
   

 ސައްކަތުގައި ތިބެންވާީނ ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާގޮޅީގެ މަ )ނ(   
ގޮޅީގެ އެއްވެސް ކަުއންސިލުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ދިވެިހ މުވައްޒަފެކެވެ.  ފަރާތުން ބަހަްއޓާ މާލޭސިޓީ
 ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ތެރޭގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން މަސައްކަތެއްގައި މާރުކޭޓް

 
ގޮޅީގެ ބޭރުގައި 

 ތަކެތި ބެހެއްޓުން 
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅީގެ ބޭރުގައި އެއްވެސް  އެއްޗެއް ، ގޮޅީގައިމިއުސޫލުގެދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ  24

 ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެވެ.
 

 ހިންގާ ގޮޅީގައި 
 ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްތައް 

ކަނި ދިވެހި ާރއްޖޭގައި މި އުޞޫލުގެ ދަުށން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަާފރިކުރެވޭނީ ހަމައެ 25
މިނޫން އެއްވެސް  އި އެެހނިހެން ތަކެއްޗެވެ. ކާފަލަމަޑީގެ ބާވަްތތަ، މަހާ ، ތަރުކާރީ، މެވޭ، އުފައްދާ

 މަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ިވއްކުބާވަތެއްގެ ތަކެތި ގޮޅިތަކުގައި 
  

ކުއްޔަށް ގޮޅި 
ހިފާފައިވާ ފަރާތް 

 ނިޔާވުން 

 25 ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުެގ ވާރުތަވެރިންގެ ފަރާތުން އެަކން ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެަނމަ، )ހ( 26
 ވާނެއެވެ. ށް އަންގަންސިލަމާލޭ ސިޓީ ކައުން( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ސާދަ)

 

ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެކަން މިކައުންސިލަށް އެންގުމުން، އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ އޮތް ގޮޅި  )ށ( 
ނުަވތަ ެމނަބަރުންގެ ތެރެއިން އެްއބަސްވާ މުއްދަތަށް އެތަން ިހންގަން ާޢއިލާގެ މެންބަރަކަށް 

ސިލަށް ހަވާލުުކރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންމީހަކަށް ގޮޅިހިންގަްނ އެދޭނަަމ އެ ގޮޅި އެމީހަކާ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް އެންގުމެްއނެތި، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅި  )ނ( 
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިްނ  6111.11ބޭނުންކޮްށފިނަމަ، އެ ގޮޅި ބޭނުންކުރާ ފަރާތެއް 

 ދަށަށް ގެެނވޭނެއެވެ.ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު، އެ ގޮޅި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 
 

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 
ކުއްޔަށް ދިނުމާއި 
 ހައްޤު ބަދަލުކުރުން.

ދިރިއުޅޭ ޚާއްޞަކޮށްފައިވަނީ ވިލިމާލޭގައި  ގޮޅިތައް މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މާރުކޭޓު )ހ( 27
އަހަރު ވެފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  31ވިލިމާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށާިއ، ވިިލމާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 

ހެން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް މިގޮޅި ކުއްޔަށް އެ ފަރާތުންކަމަށްވާތީ، މި ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ހިފާ 
 ޤު ބަދަލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ދޫކުރުމާއި ހައް

  

މިއުސޫލުގެދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ގޮޅިއެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފިނަމަ، ނުަވތަ ހައްުޤ  )ށ(  
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު، ކުއްޔަްށ  6111.11ބަދަލުކޮށްފިނަަމ އެފަރާތެއް 
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 ށް ނެގޭނެއެވެ.ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅި ކައުންސިލަ
 

ނަގަިއ ސާފުކޮށް، އެ ދުވަހެއްގައި ުއފެޭދ ކުނި،  ދޫުކރާ ގޮޅީގައި އުފެދޭ ކުނި ދަށުން ކުއްޔަށް މިއުސޫލުގެ 28 ކުނި މެނޭޖު ކުރުން 
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ދުަވހެއްގައި އުކާލުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް 
ހަމަޖެއްސުމަކީ ނުވަތަ ކުނި އުާކލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ އެ ގޮޅިއެއް ކުއްޔަށް ހިފާ 

 ޒިންމާއެކެވެ.  ފަރާތުގެ
 

މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަދާ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން  29 އެއްބަސްވުން 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 )ގޮޅީގެ ނަންބަރާއި ގޮޅި ހުރި ތަނުގެ ޗާޓު( ތަފްސީލް ގޮޅީގެކުއްޔަށް ދޫކުރާ  -2

  ފާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ  ތަފްީޞލްކުރެވޭ ވިޔަކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮޅީގައި  -3

 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު -4

 ކުއްޔަށްދޫކުރި މުއްދަތު -5

 ކުލި ދައްކާނެގޮތް، ކުލީގެ މިންވަރާއި -6

 ކުލި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ އަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް -7

 ބާތިލުނުޮކށް ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭ ނިސްބަތް  އެއްބަސްވުން -8

އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާނުދައްކައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް،  -9

 އަތުލެވޭނެކަން  ޮގޅިކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުގެ ކިބައިން 

 އޮތް ފައިސާއެއް ހޯދާނެގޮތް  ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާގެތެރެއިން ނުދައްކާ -:

 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބޭނުން ފިޔަވައި އެނޫންކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން  -21

އަދި ހައްުޤ  ފަާރތަކަށް ކުއްަޔށް ނުދެވޭނެަކން އެހެންކުލީގެ މުއްދަތުގައި ، ގޮޅިކުއްޔަށް ދޫކުރާ  -22

 ބަދަލު ނުކުރެވޭނެކަން 

 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތް ނިޔާވުމުން އަމަލުކުރާނެގޮތް -23

 އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަޅާނެފިޔަވަޅާއި، ޖޫރިމަނާކުރާނެ މިންވަރު -24

 މަތީގައިވާ މާއްދާތަކުގެ އިތުރުން، ކައުންސިލުން ހިމަނަން ބޭުނންާވ މާއްދާތައް
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ކުލި އަދި ކުލި 
 ދެއްކުން 

 2161.11ކުއްޔަކީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު   ގޮޅީގެގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދޫކުރާ މި އެއްބަސްވުމު )ހ( :2
 )އެއްހާސް ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

  

ވަނަ  21ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ،  )ށ(  
 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.  އެމަހެއްގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ދުވަހުގެ ކުރިން 

 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، މާލޭ ސިޓީ  21އެ މަހެއްގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުލި  )ނ(   
ވަނަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ  21ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 ބަލައިގަތުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގައި ކުލި ދައްކަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ފައިސާ 
 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުލި ނުދައްކައިފި ނަމަ ކުިލ  މިމާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ )ރ(  
  61.11ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ަމހެއްގެ ނިޔަލަށް ކުލި ނުދައްކާ ފާިއތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް

އެކުގައެވެ. ކުލި ނުދައްކައިގެން ޖޫރިމަނާވާނީ އެމަހެއްގެ  ޖޫރިމަނާއަކާ ފިޔާގެދިވެހި ރު( ފަންސާސް)
 ނިޔަލަށެވެ.

 
ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤަވާއިދުތަކަށް 
 އަމަލުކުރުން.

 ދިވެިހރާއްޖޭގެމި އުސޫލުގެދަށުން ކުއްޔަށް ދޫުކރާ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާްތތަކުން ޭބނުންކުރަންވާީނ،  32
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ  އެަކށައަޅާފައިވާއެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުން ބާރުިލބިގެން 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 

އުޞޫލާ ޚިލާފަށް 
އަމަލުކުރުން އަދި 

ޖޫރިމަނާ 
ނުދައްކައިފި ނަމަ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ރުފިޔާއިން ދިވެހި )ފަސްހާސް(  6111.11އެފަރާތެއް ، މިއުސޫލުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ )ހ( 33
 ޖޫރިމަނާކޮށް، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަންވާނެެއވެ.

 

ނުކޮށްފިނަމަ،  ކުރުމުންވެސް، އެކަމެއް ރަނގަޅު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ )ށ( 
ދޫކޮށްފައިވާ ތަން ކަުއންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަަށށް ގެނައުމުެގ އެއްބަސްވުން އުވާލައި، ކުއްޔަްށ 

 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

އުޞޫލަށް އިސްލާހު 
 ގެނައުން 

އަދި  ވެ. ކައުންސިލަށެލިބިގެންވަނީ މާލޭ ސިޓީ މިއުޞޫލަށް އިޞްލާހު ގެނައުުމގެ އިޚްތިޔާރު   34
ގެނެވޭނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި އިސްލާހެއް އެފަދަ 

 ޖަލްސާގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ އިސްލާހެއް ފާސްވުމުންނެވެ. 
 

ނޑައެޅިގެން އެހެްނ މާނައެއް  35 މާނަކުރުން  މި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ުނވަތަ ލަފުޒެއް ބޭުނންކޮށްފައިާވގޮތުން ކަ
ހިނދެއްގައި، އަންނަނިވި އިބާރާތްތަކާއި ލަފުުޒތަކަށް ދީފައި އެވަނީ އެ އިބާރާތަކާއި   ދޭހަނުވާހައި 
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 ލަފުޒުތަކަށް، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
 

 "ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ. )ހ(  
 

މާރުކޭޓުގެ ގޮޅި ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ "އާއިލާގެ މެންބަރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ށ(  
 ދަރިންނާއި، ބައްޕައާއި، މަންމަާއއި، އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށެވެ.

 

 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ދަރިންނާއި، ބައްޕައާއި،"ވާރުތަވެރިން"  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ނ(  
 މަންމައާއި، އަނބިމީހާ ނުަވތަ ިފރިމީހާއަށެވެ.

 

"ރަށްވެއްސެއް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ ވިލިމާލޭގައި އިމާރާތްކޮްށފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ފުލެުޓތަކަްށ  )ރ(  
 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދާދީފައިވާ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 
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