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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ލާމަރުކަޒީ )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މިއީ، 

އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 151 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ދަށުން ބާރުލިބިގެން، 

ނޑައެޅުމާއި،  މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަ

ފިޔަވަޅުތައް  އެޅޭނެ  މެދު  ފަރާތްތަކާ  ޢަމަލުކުރާ  ޚިލާފަށް  އުސޫލާ  ގަވާއިދުގައިވާ  މި 

ގަވާއިދެކެވެ. ހެދިފައިވާ  ގޮތުން  ބަޔާންކުރުމުގެ 

ގަވާއިދު[ )ށ( ހަރުކުރުމާބެހޭ  އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު  ކިޔާނީ ]މަގުމަތީގައި  ގަވާއިދަށް  މި 

އެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ 2.ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 

ކުރީގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަށް 

މި ގަވާއިދު ހިންގުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގައިފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަކަށް 3.

މި ގަވާއިދެއް ނުހިނގާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މި ގަވާއިދުގައި 

ވަކިކަމެއް ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިނގާނެއެވެ.

އާންމު ތަންތަނުގައި އިޢުލާނާއި 

އިޝްތިހާރު ހިއްޕުން

ބަހައްޓައި، 4. އިޝްތިހާރެއް  ނުވަތަ  އިޢުލާނެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ތަންތަނުގައި  އާންމު 

ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ހުށަހަޅައި  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ހަރުކުރަންވާނީ، 

އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު 

ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

ހުށަހަޅާއިރު)ހ(5. ފާސްކުރަން  އިޝްތިހާރެއް  ނުވަތަ  އިޢުލާނެއް  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ 

އެ އިޢުލާނުގެ ނުވަތަ އިޝްތިހާރުގެ 3 )ތިނެއް( ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބެހެއްޓުމުގެ)ށ( ފެންނަގޮތަށް  އާންމުކޮށް  އިޝްތިހާރުތައް  ނުވަތަ  އިޢުލާނުތައް  މިފަދަ 

3 )ތިނެއް( ދުވަސް ކުރިން، އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ 
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ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގައި 

އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހިއްޕުމާއި 

މަގުމައްޗަށް އިޝްތިހާރު އެޅުން

މަގުހުރަހަށް )ހ(6. މަގުމަތީފާރުގައާއި  ތަންތަނާއި  ސަރުކާރު  އިމާރާތްތަކުގައާއި  ސަރުކާރުގެ 

އިޢުލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު އެ އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ ބޭނުމަށް މެނުވީ، 

މީހުންނަށް  ތިބޭ  މިސްކިތްތަކުގައި  އަދި  މަނާކަމެކެވެ.  ހިއްޕުމަކީ  ނުވަތަ  ބެހެއްޓުމަކީ 

ފެންނަގޮތަށް އެކިއެކި ތަސްވީރު ހުންނަ އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓައި ހަރުކުރުމަކީ 

މަނާކަމެކެވެ.

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިޝްތިހާރެއް މަގުމައްޗަށް އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި މަގުމަތީގައި )ށ(

ހުންނަ ވެހިކަލްތަކަށާއި އެނޫންވެސް ތަންތަނަށް އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޤައުމީ ކަންކަމާއި ޤައުމީ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމަށް މަގުހުރަހަށާއި އާންމު ތަންތާނގައި )ނ(

އިޝްތިހާރު ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެން 

ފެށިގެން ބިމުން  ދެމޭނީ  އިޝްތިހާރެއް  އެއްވެސް  މަގުހުރަހަށް  ގޮތުން  މި  ވެއެވެ. 

18 ފޫޓު މަތީގައެވެ. 

ގޭގޭ ފާރުގައި އިޢުލާނާއި 

އިޝްތިހާރު ހިއްޕުން

އަމިއްލަ ގޭގައާއި ޢިމާރާތްތަކުގައި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓައި ހަރުކުރަންވާނީ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ 7.

ހަމަވުމުން،  މުއްދަތު  އިޝްތިހާރުކުރާ  ނުވަތަ  އިޢުލާނުކުރާ  އަދި  ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.  ހުއްދަ 

ތަން ސާފުކުރުމަކީ  އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ނައްޓައި ނުވަތަ ނަގައި  އެ  އެތަނަކުން 

އިޢުލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ހަރުކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

އިޢުލާނު ނުވަތަ   އިޝްތިހާރު 

ފާސްކުރުމަށް  އަގު ނެގުން

ވިއްކާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އަގުނަގާ ގޮތަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ އިޝްތިހާރު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް 8.

ދިނުމަށް -/100 )އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.  

ގަވާއިދުގައި 9.ޖޫރިމަނާ ކުރުން މި  ފަރާތުން  ހަރުކުރާ  އިޝްތިހާރެއް  ނުވަތަ  އިޢުލާނެއް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ކަ

ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވި ފަރާތަކީ އާންމު ފަރާތެއްނަމަ، )ހ(

-/500 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވި ފަރާތަކީ ކުލަބު، ޖަމްޢިއްޔާ، )ށ(

ޕާޓީ ފަދަ ޖަމާޢަތެއްނަމަ، -/2000 )ދެ ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  

ކުންފުންޏެއްނަމަ  )ނ( ފަރާތަކީ  ޚިލާފުވި  މާއްދާއާ  ވަނަ  މާއްދާއާއި 6  ވަނަ  ގަވާއިދުގެ 4 

ކުރެވޭނެއެވެ.  ޖޫރިމަނާ  ރުފިޔާއިން  ހާސް(  )ފަސް   5000/-

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހުވެސް އެކަމެއް އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ )ރ( 

އެ އިޝްތިހާރެއް ނުނަގައިފިނަމަ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ އިޝްތިހާރެއް ނެގޭނެއެވެ. 



5

އަދި ނެގުމަށް ހިނގި ޚަރަދު އެ އިޝްތިހާރެއް ބެހެއްޓި ފަރާތަކުން ކައުންސިލަށް ދައްކަން 

ޖެހޭނެއެވެ.

ދައްކަންޖެހޭ )ބ( ފަރާތަކުން  ޚިލާފުވި  މާއްދާއާ  ވަނަ   6 މާއްދާއާއި  ވަނަ   4 ގަވާއިދުގެ 

ކައުންސިލުން ދައްކަންދެން،  ފައިސާ  އެ  ނުދައްކައިފިނަމަ،  ފައިސާއެއް  ޖޫރިމަނާ 

އެ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

ނޑައަޅާ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަ

އުސޫލުތައް

މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 10.

6 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ އިޚުތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކާ 

ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަދައި އެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލް:  މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، )ހ(11.މާނަކުރުން

ކައުންސިލްގެ މާނައަކީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލެވެ. 

އާންމު ތަންތަން: މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، )ށ(

އާންމު ތަންތަން ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިބިނގައިވާ 

ނުވަތަ އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި އެ ތަނަކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި، އާންމުން 

މަޑުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި 

ނޑައަޅާ އާންމު ތަންތަނަށެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ

ބަޔާންކުރެވިފައި )ނ( ގޮތަކަށް  ވަކި  ތަނެއްގައި  ވަކި  ގަވާއިދުގައި  މި  ފަރާތްތައް:  އާންމު 

ފަރުދުންނެވެ.  ވަކިވަކި  ހިމެނޭނީ  މާނައިގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އާންމު  ނުވާނަމަ، 

ވަކިގޮތަކަށް )ރ( ވަކިތަނެއްގައި  ގަވާއިދުގައި  މި  ޖަމާޢަތް:  ފަދަ  ޕާޓީ  ޖަމްޢިއްޔާ،  ކުލަބު، 

ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ކުލަބު، ޖަމްޢިއްޔާ، ޕާޓީ ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މާނައިގައި، 

ހިމެނޭނެއެވެ. ފަރާތްތައްވެސް  ފަދަ  ތަންތަން  ކިޔަވައިދޭ  އޮފީސް،  ގުރޫޕް، 

ކުންފުނި: މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، )ބ(

ފަރާތްތައްވެސް  ކުރާ  މަސައްކަތްތައް  އިޤްތިޞާދީ  ތަފާތު  މާނައިގައި،  ކުންފުނީގެ 

ހިމެނޭނެއެވެ.


