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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މައިޒާންތަކާއި ޕާރކުތަކާއި ބީޗް ފަދަ ތަންތަނުގައި އެކި އެކި
ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލު
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ތން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު ލިސްޓް
މާލޭގައި ހުރި ޕާރކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި ބީޗު ފަދަ ތަން ަ

ނ
ތަ ް

ރައިވެރިބޭ މައިޒާން

ނ
ދޫކުރެވޭ ބޭނު ް

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ހިންގޭނެ ޙަރަކާތްތައް/
ދޫކުރެވޭ ފަރާތް

ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ

ނތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި،
ފ ި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކުން ު

ށ
ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް

ށ
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަ ް
ނތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި،
ފ ި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކުން ު

ޗ
ވިލިނގިލި ބީ ް

ހުރިހާ އުމުރަކާ ގުޅޭ
ށ
ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް

ށ
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަ ް
ނފުނި
ކުޑަކުދިންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކު ް
ލތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި،
ތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ދައު ަ

ގަޑިއަކަށްޖެހޭ
ކުލި
 250/-ރުފިޔާ

 250/ރުފިޔާ 100/-ރުފިޔާ

ޖަމިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކަށް)
ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ

މުއިވެޔޮދޮށު

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާ

މައިޒާން

އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް
ހިންގުމަށް

ނތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި،
ފ ި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކުން ު
ށ
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަ ް
ނފުނި
ކުޑަކުދިންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކު ް
ލތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި،
ތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ދައު ަ

އާޓިފިޝަލް ބީޗް

ށ
(ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން) ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް

ލތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި،
ތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ދައު ަ
ނތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި،
ފ ި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކުން ު
ނފުނި
ކުޑަކުދިންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކު ް

ރަސްފަންނު

ށ
ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް

 100/-ރުފިޔާ

ޖަމިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކަށް)
ށ
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަ ް

ހުރިހާއުމުރަކާ ގުޅޭ

 100/-ރުފިޔާ

ޖަމިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކަށް)
ނފުނި
ކުޑަކުދިންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކު ް

ހުރިހާ އުމުރަކާ ގުޅޭ

 250/-ރުފިޔާ

ލތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި،
ތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ދައު ަ

 250/-ރުފިޔާ

 100/-ރުފިޔާ

ޖަމިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކަށް)
ނތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި،
ފ ި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކުން ު
ށ
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަ ް
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 250/-ރުފިޔާ

ކުޑަކުދިންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި،

ނ
ހިއްތަން މައިޒާ ް

ސްކޫލް ކުދިންނާއި ގުޅޭ

ކށާއި ،ދައުލަތުގެ އެކި
ކުންފުނި ތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަ ަ

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި

މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޖަމިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކަށް)

އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް

ނތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި،
ފ ި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކުން ު

ށ
ހިންގުމަ ް

ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ

 100/-ރުފިޔާ

 250/-ރުފިޔާ

ށ
ޖަމާޢަތްތަކަ ް
ކުޑަކުދިންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި،
ކށާއި ،ދައުލަތުގެ އެކި
ކުންފުނި ތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަ ަ
ރެހެންދި މައިޒާން

ހުރިހާ އުމުރަކާ ގުޅޭ

މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޖަމިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކަށް)

ށ
ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް

ނތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި،
ފ ި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ،ކުން ު
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ

 100/-ރުފިޔާ

 250/-ރުފިޔާ

ށ
ޖަމާޢަތްތަކަ ް
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ
ތަންތަނާއި ،ކުއްޔަށް

.2

އ
ނ ތިރީގަ ި
(ހ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަނާއި އަދި އެ ތަންތަނުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަ ް
ބަޔާންކުރަމެވެ.

ދޫކުރެވޭނެ ބޭނުން.

(ށ)



ރައިވެރިބޭ މައިޒާން



ވިލިނގިލި ބީޗް



މުއިވެޔޮދޮށު މައިޒާން



ހތްފަސޭހަ މައިޒާން)
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ( ި



ރަސްފަންނު



ހިއްތަން މައިޒާން



ރެހެންދި މައިޒާން
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޞިއްޙަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ
ފަދަ ،ނަފާލިބޭ ވިޔަފާރިއެއްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ އެއްވުމެއް ނުވަތަ
ސިޔާސީ

ޙަރަކާތެއް

ނުހިންގޭނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް،

އިޖުތިމާޢީ

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ

ޙަރަކާތްތަކާއި ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް
ނާޅާނެއެވެ.
(ނ)

ޔށް ދެވޭ ތަނުގައި ،ކުއްޔަށްދެވޭ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ކުއް ަ
ދުވަހު ބޭއްވޭނީ އެންމެ ޙަރަކާތެކެވެ.

(ރ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާއި،
ކ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކުރުމާއި ،މިނޫނަސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު
އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަ ާ
ވދެ އުޅޭ މީހުން ކުރުމަކީ
މަނާކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނާއި ،ތަނަށް ަ
2

މަނާކަމެކެވެ .މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގީ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތުގެ ބަޔަކު ކަމަށް
ޠލްކުރުމަށްފަހު އެ
ގއި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ކުރުން ވަގުތުން ބާ ި
މިއިދާރާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއް ަ
ފަރާތަކުން ހިންގަމުންދިޔަ ޙަރަކާތް ހުއްޓުވައި ތަން ހުސްކުރެވިދާނެއެވެ.
ކުއްޔަށް ހިފުމާއި،
ކުއްޔަށް ހިފޭނެ
ފަރާތްތައް

.3

ތނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުލި އެއްފަހަރާ ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ހ) ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ަ
ވނީ ،އެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމުގެ 10
ދން ާ
ކން ހެދުމަށް އެ ެ
ފން އެދެންވާނީ ،ނުވަތަ ބު ި
(ށ) ކުއްޔަށް ހި ަ
(ދިހައެއް) ދުވަސް ކުރީންނެވެ.
(ނ)

އސާގެ ( 15%ފަނަރައިންސައްތަ)
ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ތަން ދޫކޮށްލާނަމަ ،ދެއްކި ފަ ި

ދން ކެނޑުމަށްފަހު ،ކެންސަލްކުރި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާޖުގެގޮތުގައި ،ދެއްކި ފައިސާގެ ޖުމުލަ ޢަދަ ު
ރ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ
ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ބާކީ ހު ި
އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަށް އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.
(ރ)

މދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ކުއްޔަށް ހިފި
މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނާ ފަދަ ޙާލަތެއް ެ
ފަރާތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަނބުރައި ދޭން ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ބ)

އ
ފނިތަކަށާ ި
ފރުދުންނަށާއި ކުން ު
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަން ،އަމިއްލަ ަ
ސްކޫލްތަކަށާއި ދަޢުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް މި ޤަވާޢިދުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

(ޅ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަން ،ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އަގު ލިސްޓް މިއިދާއިން
އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

މލޭސިޓީ
ފމަށް އެދެންޖެހޭނީާ ،
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހި ު
ތންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު"
ކައުންސިލްގެ "މައިޒާންތަކާއި ޕާރކުތަކާއި ބީޗް ފަދަ ަ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

(އ)

ށފައިވީ ނަމަވެސް ،މިއުސޫލުގެ
މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮ ް
މ
ތ އެއްވެސްކުއްޔެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ި
ތފާތު ކުއްޔަކަށް ނުވަ ަ
ދަށުން ކަނޑައަޅާ ކުލިތަކާއި ަ
ށ މަސައްކަތްކުރާ
ނތަން ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި ހިލޭ ސާބަހަ ް
އުސޫލުގެދަށުން ދޫކުރާ ތަ ް
ރމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކު ު

ނޯޓު" :މާލޭގައި ހުރި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި ބީޗު ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު"
މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް

ލ ސިޓީކައުންސިލްގެ
ނނާއި (www.malecity.gov.com) ،މާ ޭ
އި ް

ނނާނެއެވެ.
އިދާރާއިން ލިބެންހު ް
3

ތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ

.4

ދުވަސްތައް

ނ
ތން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެ ް
މާލޭގައި ހުރި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި ބީޗު ފަދަ ތަން ަ
 24ގަޑިއިރަށެވެ .ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ
ލ
ދުވަހެއްގައެވެ .ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ދުވަސްތަކުގެ އަހަރީ ކަލަންޑަރެއް ކޮންމެ އަހަރަކު މާ ޭ
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް

.5

ފައިސާ

ތން ކުއްޔަށް ހިފާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް
މާލޭގައި ހުރި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި ބީޗު ފަދަ ތަން ަ
ނ ކުއްޔަށް
ޖހޭ ކުލީގެ އިތުރުން ،ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ،ތަ ް
ފން ދައްކަން ެ
ތަން ކުއްޔަށް ހި ަ
އސާ ދައްކަން ވާނެއެވެ .މިފައިސާ
ލ ކުލީގެ( 15%ފަނަރަ އިންސައްތަ) ފަ ި
ހިފަން ދައްކަންޖެހޭ ޖުމު ަ
ށލާތާ ރަސްމީ
ކއްޔަށް ހިފިތަން ދޫކޮ ް
ށފަހު މައްސަލައެއް ނެތްނަމަު ،
އަކީ ކުއްޔަށްހިފާ ބޭނުން ނިމުމަ ް
ބނެ ފައިސާއެކެވެ.
ށ އަނބުރާ ލި ޭ
ތ ް
ހގެ ފަހުން ކުއްޔަށް ހިފިފަރާ ަ
މަސައްކަތު ( 5ފަހެއް) ދުވަ ު
ފއި
ތނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބި ަ
ތގެ އިހުމާލުން ކުއްޔަށް ހިފި ަ
ނަމަވެސް ،ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާ ު
ކތި އުކާނުލައި ހުރިނަމަ ނުވަތަ ނުގެންގޮސް އެއްޗެއް ބަހައްޓާފައި
ވާނަމަ ނުވަތަ އުކާލަންޖެހޭ ތަ ެ
މރާމާތު ކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު
ލންތައް ަ
ހުރިނަމަ ،މިފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ،ލިބިފައިވާ ގެއް ު
އ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން
ތ އުކާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހުރިނަމަ ެ
ކެނޑުމަށްފަހުގައި ،ނުވަ ަ
ބރާ ގެންދަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހުރިނަމަ އެ ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން
އުކާލުމަށްފަހުގައި ،ނުވަތަ އަނ ު
ގެންގޮސް ތަން ސާފުކުރުމުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވެފައި
ވާނަމަ ،އިތުރުވި ގަޑިއަކަށްޖެހޭ ފައިސާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ފައިސާ
އުނިކުރާއިރު  1ގަޑިއިރު ހަމަނުވިނަމަވެސް އުނިކުރެވޭނީ  1ގަޑިއިރަށްވާ ފައިސާއެވެ.

ބިލްކުރާގޮތަށް ކުއްޔަށް

.6

ދޫކުރުން

ތން ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ ،ކުއްޔަށް ދޭ
މާލޭގައި ހުރި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި ބީޗު ފަދަ ތަން ަ
ތަނެއްގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ،މިއުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތީން މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލަށް

ދެއްކުމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް،

ސަރުކާރުގެ

އޮފީސްތަކާއި،

މިނިވަން

މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބިލު ކުރާ އުސޫލުން އެ
ފަރާތަކަށް ތަން ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
މާލޭގައި ހުރި ޕާކުތަކާއި

.7

ނ
އ ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ތންތަނުގަ ި
މާލޭގައި ހުރި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި ބީޗު ފަދަ ަ

މައިޒާންތަކާއި ބީޗު ފަދަ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ފަދަ ހަރަކާތެއް ބާއްވާނަމަ އެ ހުއްދައެއް

ތަންތަނުގައި ތަފާތު

ހޯދުމަކީ ތަން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.އަދި މި ހުއްދަ ނެތް ހިނދެއްގައި އެ ފަރާތަކަށް

ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް

އެތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އަތުލުމުގެ

ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދުން
ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ

އިޚްތިޔާރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ށ
ށ ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި ގެނައުމަކީ ކުއްޔަ ް
ކުއްޔަށް ހިފާ ތަނުގައި ބޭއްވުމަ ް

ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ

ކތި
ހިފާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ކުއްޔަށް ހިފާތަނުގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތުގެ ބޭނުމަށް ގެނެވޭ ތަ ެ

ތަނަށް ގެނެވޭ ތަކެތި

އވުމަށް އެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބެހެލެއްޓުމަކީ އެ ހަރަކާތެއް ބޭ ް
4

ތަން ޒީނަތްތެރިކުރުން
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ތަން ބޭނުންކުރުން

.10

ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް
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ތށެވެ .އަދި ތަން
ތަން ޒީނަތްތެރި ކުރަންވާނީ ތަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުން ނުލިބޭގޮ ަ
ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ތަނުގެ އިމުން ބޭރުގައި
ގން ނުވާނެއެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ
މން
ތށެވެ .ތަނުގެ އި ު
ނންކުރަންވާނީ ތަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ ގޮ ަ
ތަން ބޭ ު
ކރާ
ބނުން ު
ބޭރުގައި ހަރަކާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .ހަރަކާތަށް ޭ
ދ
ގން ނުވާނެއެވެ .އަ ި
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް ތަނުގެ އިމުން ބޭރުގައި ބޭނުންކޮށް ެ
މން
ނ ނުވާނެއެވެ .ކުރާ ކަމަކުން އުފެދޭ ކުނި އެ ހަރަކާތެއް ނިމު ު
ގ ް
ތަނުގައި ތަކެތި ދޮވެ ހަދައި ެ
ވަގުތުން ނަގައި އުކާލައި ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ތަން ބަންދުކުރުން

ހަރަކާތުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ ހަރަކާތެއް ބާއްވާތަން ،ހަރަކާތް ހިންގާ ވަގުތު އެހެން
ގން 4
ނދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ބަންދު ކުރަންވާނީ އެންމެ ގިނަ ވެ ެ
ތށް ބަ ް
މީހުންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮ ަ
ނބޭއްވޭނެއެވެ.
ތއްޔާރުކުރާ މަރުހަލާގައި ،މުޅިތަން ބަންދުކޮށްފައި ު
ގަޑި އިރަށެވެ .ހަރަކާތަށް ތަން ަ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް
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ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރު

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަނެއް ،އެ ފަރާތަކުން ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދައްކަންޖެހޭ
އޖެ
ކއްލި ގޮތެއްގައި ތަން ބޭނުންވެ ް
ސރުކާރުގެ މުހިއްމު ބޭނުމަކަށް ު
ފައިސާ ދައްކާފައި ވަނިކޮށްަ ،
ހިނދެއްގައި ،ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ހިފުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކެންސަލް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ތށް
ނމަ ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާ ަ
މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ަ
ގއި
އވެ .އަދި ފައިސާއެއް ދައްކަވާފައިވާނަމަ އެ ފައިސާ އެކީ ަ
ވނެ ެ
އެކަން ލިޔުމުން އަންގަން ާ
އެފަރާތަކަށް އަބުރައި ދޭންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަރާތަކުން ތަނުގައިބާއްވާ ހަރަކާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ
ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކަށް މި ކައުންސިލުން ޒިންމާއެއް
ނ ތަނުގައި ބާއްވަން ގަސްދުކުރާ ހަރަކާތެއްގެ މަޤްޞަދަށާއި ޒާތަށް
ނުއުފުލާނެއެވެ .އަދި މީގެއިތުރު ް
ވމަށް އެއްވެސް ތަނެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިކައުންސިލަށް
ބަލައި ،އެ ހަރަކާތެއް ބޭއް ު
ލިބިގެންވެއެވެ.

އުސޫލުގައި ނުހިމެނޭ
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މި އުސޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ،މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
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މިއުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މިއުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
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