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ުއައްޑޫުސިޓީުކައ ންސިލްު

 ުސ.ހިތަދޫ،ުުު
 ުު.ދިވެހިރާއްޖެުު 

ު

ުގަވާއިދ ު އޮޑިހަރ ގެއާބެހ ު
ު

ުއ ސޫލ ންުލާމަރ ކަޒީުދާއިރާތައްުއިދާރީުުދިވެހިރާއްޖ ގެ)2010/7ުުނަންބަރ ުޤާނޫނ ު،މިއީު(ހ)ު.1ުފާއިުނަންުތަޢާރަ
ުލޯކަލްުުދަށ ން،ުބާރ ގެުލިބިދ ުކައ ންސިލަށްުމާއްދާއިންުވަނ151ުަުގެ(ުޤާނޫނ ުހިންގ މ ގެ

ުޏ)ުމާއްދާގެުއެު،އެކ ޔާަމްޝވަރާުއޮތޯރިޓީގެުގަވަރމަންޓް ުކައ ންސިލ ންުދަށ ންުގެ(
ުގަވާއިދެވެ. އޮޑިހަރ ގެއާބެހ ުފައިވާލައިއެކ ލަވައި

ުއެވެ."ުގަވާއިދ ުއޮޑިހަރ ގެއާބެހ ]ު،ކިޔާނީުގަވާއިދަށްުމިު(ށ)ުު

ުދ ވަހ ންުޝާއިޢ ކ ރާުގަވާއިދ ުުމިުގެޒެޓ ގައިުުދިވެހިސަރ ކާރ ގެުފަށާނީ،ުޢަމަލ ކ ރަންުގަވާއިދަށްުމިު.2ުތާީރޚު ުފަށާުޢަމަލ ކ ރަން
ު.ފެށިގެންނެވެ

ުބިންުެއޅ މަށްުއޮޑިަހރ ގެ
ުދިނ ންު

ުމަރާމާތ ކ ރ މަށް،ުބަނ މާއިުއޮޑިފަހަރ ުުފިޔަވައި،ުބަނ ންުއޮޑިފަހަރ ުުއ ސޫލ ންުވިޔަފާރިު)ހ(ު.3
ުކަނޑައެޅިފައިވާުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުރެވ ީނ،ދޫކ ުބިންުރަށ ންުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެ

ުމީހ ންނަށެވެުއެދ ުުއެކަމަށްުނިސްބަތަކ ންުއޮތްުހ ސްބިންުއްދަކ ންހަސަރަ ުމިގޮތ ންު.
ުގޮތ ގެުުއެއްގޮތްވާުޕްލ ނާުޒްޔޫުލ ންޑްުރަށ ގެުކަނޑައަޅާނީުއްދ ހަސަރަުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެ
ު.ކައ ންސިލ ންނެވެުމަތިން

ުއޮޑިހަރ ގެުު،އިސްކަންދ ންވާނީުދިނ މ ގައިުބިންުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުގައިވާ(ުހ)ުމާއްދާގެުމިު)ށ(ުު
ުފަރާތްތަކާއިުުހ ށަހަޅާުހޯދ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުމިގޮތ ން.ުތަރ ީތބ ންނެވެުފަރާތްތަކ ގެުއެދ ުހޯދ މަށް

ުކައ ންސިލ ންުުރީއެއްރަޖިސްޓަުފަރާތްތަކ ގެުފައިވާދީުބިންުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެ
ު.ނެއެވެބަލަހައްޓަންވާު

ުނިސްބަތ ން،ުބިމ ގެުނަގާުއެޅ މަށްުުއޮޑިހަރ ގެއެއްުއެު،ދޫކ ރެވ ނީުބިންުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެު)ނ(ުު
ު.ކ އްޔަކަށެވެުކަނޑައަޅާުއަކަފޫޓަކަށްުުކޮންމެުކައ ންސިލ ންުމަޝްވަރާގެމަތިންުގެކައ ންސިލ 

ުއޮޑިދޯނިފަހަރު ުލ ންސޫއ ުޔަފާރިުވިުނ ވަތަުބަނ މަށްުއޮޑިދޯނިފަހަރ ުލ ންސޫއ ުވިޔަފާރިު)ރ(ުު
ުބިންދޫކ ރަންވާނީ،ުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުުފަރާތަކަށްުއެއްވެސްުތަނެއްނަމަ،ުއަޅާުމަރާމާތ ކ ރ މަށް

ުކ ރ މ ންޢ ލާނ އިުދިނ މަށްުކ އްޔަށްުބިންކަނޑައަޅައިުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުއ ސޫލ ންުވިޔަފާރި
ު.އ ސޫލ ންނެވެުވިޔަފާރިު،ންދީގެންއިސްކަުށްކަހ ށަހެޅ މަުރަނގަޅ ުއެންމެުހ ށަހެޅ 
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ުމެދ ގައިުުފަރާތ ގެުދެުހަާވލ ކ ރަްނވާނީުބިމެއްުފަރާތަކަށްުއެއްވެސްުދަށ ންުގަވާއިދ ގެުމިު)ބ(ުު
ުދަށ ންނެވެުއެއްބަސްވ މެއްގެުވެވ ުލިޔ މ ން ުކޮންމެުލެވ އެކ ލަވައިުމިފަދަިއންުއަދި.

ުުު،ލިޔެުރަޖިސްޓަރީުއްބަސްވ ންތަކ ގެއެުމިު،ނަންބަރެއްދީުކައ ންސިލ ންުއެއްބަސްވ މަކަށް
ު.ވާނެެއވެބަލަހައްޓަންުރަޖިސްޓަރީއެު

ުެއޅ މަށްުއޮޑިަހރ ގެ
ުމ ްއދަތު ުދޫކ ެރވ 

(ުސައ ވީސް)24ުުގިނަވެގެންުދޫކ ރެވ ނީުބިންުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުބަނ މަށްުއ ޅަނދެއްުއަލަށްު)ހ(4ު
ުމ އްދަތަށެވެުމަސްދ ވަހ ގެ ުބަލައި،ުބޮޑ ކ ޑަމިނަށްުމަސައްކަތ ގެު،ކަނޑައަޅާނީުމ އްދަތ ުމި.

ު.ކައ ންސިލ ންނެވެ

ުއޮޑިދޯނިފަހަރު ުލ ންސޫއ ުވިޔަފާރިުުނ ވަތަުބަނ މަށްުއޮޑިދޯނިފަހަރ ުލ ންސޫއ ުވިޔަފާރިު)ށ(ުު
ުބިމާެބހު ު،ކަނޑައަޅާނީުމ އްދަތު ުބިންދޫކ ރ މ ގައިުތަނެއްަނމަ،ުއަޅާުމަރާމާތ ކ ރ މަށް

ު.ކައ ންސިލ ންނެވެުމަތިންުގެނ ވާގޮތެއްުޚިލާފ ުއްދަތާމ ުފައިވާކަނޑައަޅައިުޤާނޫނ ގައި

ުދޫކޮށްަފއިވާުދިިރއ ޅ މަށް
ުެއޅ ންުުޮއޑިހަރ ގެުގޯތީަގއި

ުމަނާކަމެކެވެުއެޅ މަކީުއޮޑިހަރ ގެުބިމެއްގައިުދޫކޮށްފައިވާުބ ނ މަށްުދިރިއ ޅ މ ގެު.5 ުޢަމަލެއްުއެފަދަ.
ުނަސ ހަތްތެރިވާންވާނެވެުކ ރ މަށްއިޞްލާޙ ުކ ރިކަމެއްުުއެުއެމީހަކ ު،ކޮށްފިނަމަުމީހަކ ުއެއްވެސް ުއަދި.

(ުފަސްސަތ ކަ)500ު/-ުބަލައިުކ ޑަބޮޑ މިނަށްުކަމ ގެު،ތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަުއެފަދަކަމެއްުދެވަނަފަހަރަށް
ުނެގ މަށްުއެުހަރ ގެު،ޖޫރިމަނާކ ރ މާއެކ ުދަދަކ ންއަުދެމެދ ގެުުރ ފިޔާއާ(ުފަސްހާސް)5000ު/-ުރ ފިޔާއާއި

ު.އެންގ ނެއެވެ

ބިންުުއެޅ މަށްުރ ގެހަ
ުމ އްދަތ ުފަިއވާދީ

ުއަލ ންުހަމަވ މ ން،
ުއިތ ރ ކޮށްިދނ ންުުމ ްއދަތ 

ުވަކިުއޮޑިހަރ ގެު.6 ުރަށ ގައިު،ދ ންވާނީުދެވަނަފަހަރަށްުެއފަރާތަށްުުބިމެއްުފައިވާދީުފަރާތަކަށްުއެޅ މަށް
ުއެހެންުުއެޅ މަށްުގެއޮޑިހަރ ު،ރިޢާޔަތްކޮށްުސަރަހައްދަށްުފައިވާކަނޑައަޅައިުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެ
 .ނ ވާނަމައެވެުއެދިފައިުފަރާތަކ ން

ުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުިބމެއް،ުފައިވާދޫކޮށްުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުފަރާތަކަށްުއެއްވެސްު)ހ(ު.7ުވަކިކ ރ ންުުބިން
ުޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ،ުދާގަވާއިުމިުނ ވަތަުޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ،ުއެއްބަސްވ މާުވެފައިވާުބިންދޫކ ރ މަށް

ު،ބަޔާންކޮށްުުސާފ ކޮށްުކަްނތައްތައްުކޮށްފައިވާުޚިލާފަށްުވާއިދާުގަުނ ވަތަުސްވ މާއިއެއްބަ
ުއަދިު.ުދ ންވާނެވެުމ ންޔ ލިުމ އްަދތެއްުދ ވަހ ގެ)ތިރީސް(30ުުުކ ރ މަށްޞްލާޙ އިުއެކަންކަން

ުުުގިނަފަހަރ ުއެއްފަހަރަށްވ ރެުނ ވަތަު،ނ ވާނަމަުކޮށްފައިޞްލާޙ އިުއެކަމެއްުމ އްދަތ ގައިުއެ
ުވެފައިވާކަމާއި،ޚިލާފ ުގަާވއިދާުމިުއެއްބަސްވ މާއިުތަކ ރާރ ކޮށްފިަނމަ،ުކަމެއްުފަދައެ

ު ުއެންގ މަށްފަހ ،ުލިޔ މަކ ންު،ބަޔާންކޮށްުސަބަބ ުވަކިކ ރާުިބންު،ޚިލާފ ވީގޮތާއިއެއްބަސްވ މާ
ުއިޚްތިޔާރ ުުވަކިކ ރ މ ގެުިބންުކިބައިންުފަރާތެއްގެުއެުނ ލައިުދިނ މަކާުބަދަލެއްުއެއްވެސް

ު.ލިބިގެންވެއެވެުކައ ންސިލަށް

ުހ)ުމާއްދާގެުމިު)ށ(ުު ުުވަކިކ ރެވިއްޖެނަމަ،ުބިމެއްުދޫކ ރެވިފައިވާުުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުދަށ ންުގެ(
ުއަތ ލ މ ގެުުކިބައިންުަފރާތެއްގެުފައިވާނަގައިުބިމެއްުއެު،ަޚރަދ ުހިނގާުސާފ ކ ރ މަށްުބިންުއެ

ު.ލިބިގެންވެއެވެުކައ ންސިލަށްުއިޚްތިޔާރ 

ުިބންުއ ންސިލާކަ
ުވާލ ކ ރ ންުހަ

ުއެޅ މަށްުުއޮޑިހަރ ގެު،ިފޔަވައިުބިންުުދޫކ ރާުދަށ ންުގެ(ުށ)ުމާއްދާގެުވަނ4ުަުވާއިދ ގެގަުމިު)ހ(8ު
ުނ ވާނެއެވެުކޮށްގެންުބިނާއެއްުދާއިމީުތަންތަނ ގައިުކ އްޔަށްދ  ުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުުއަދި.
ުުުުދޫކޮށްލާނަަމ،ުސަބަބަކާހެދިުންވެސްއެނޫުނ ވަތަުަހމަވެގެންުމ އްދަތ ު،ބިންުފައިވާދޫކޮށް
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ުުުުުުުފަރާތ ންުުވާލ ވެފައިވާހަުބިންުުއެުދޫކޮށްލަންވާީނ،ުނ ވަތަުންވާނީކ ރަވާލ ހަުބިންުއެ
ު.ސާފ ކ ރ މަށްފަހ ގައެވެުބިންުރޫޅައިުހަރ ގެުފައިވާއަޅައިުބިމ ގައިުއެ

ުގައިު(ުހ)ުމާއްދާގެުމިު،ދަތ ަގއިމ އްުކަނޑައެޅިފައިވާު،ބިންުދޫކޮށްފައިވާުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެު)ށ(ުު
ުއެންގ މާއެކ ،ުކ ރ މަށްއިޞްލާޙ ުކ ރިކަމެއްުއެު،ނ ވާނަމަުވާލ ޮކށްފައިުހަުބަޔާކޮށްފައިވާގޮތަށް

ުދ ގެދެމެުއާރ ފިޔާ(ުއެއްހާސް)1000ު/-ުއާއިރ ފިޔާ(ުސަތ ކަފަސްު)500ު/-ުފަހަރ ުފ ރަތަމަ
ުއާއިުރ ފިޔާ(ުއެއްހާސް)1000ު/-ު،ތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަުފަހަރ ދެވަނަުޖޫރިމަނާކ ރ ން؛ުދަދަކ ންއަ
ުތިންހާސް)3000ު/- ުފަހަރ ުތިންވަނަުޖޫރިމަާނކ ރ ން؛ުދަދަކ ންއަުދެމެދ ގެުއާުރ ފިޔާ(

ުރ ފިޔާުތިންހާސް)3000ު/-ު،ތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަ ުފަސްހާސް)5000ު/-ުުއާއި( ުއާުރ ފިޔާ(
ުފަހަރަށްުޖޫރިމަނާކ ރ ން؛ުދަދަކ ންއަުދެމެދ  ުކޮންމެުުތަކ ރާރ ކ ރާުކ ށްުއިތ ރަށްުުވ ރެތިންވަނަ
ުފަސްހާސްު)5000ު/-ު،ފަހަރަކ  ުކައ ންސިލަށްުތިޔާރ އިޚ ުޖޫރިމަނާކ ރ މ ގެުރ ފިޔާއިން(

30ުުުއަންގާތާ،ުނަގަންުަހރ ގެުއެުމިގޮތ ންު.ލިބިގެންވެއެވެ ުތެރ ގައިުދ ވަހ ގެ)ތިރީސް(
ުހަރ ގ ގެުުއެު،ޚަރަދ ުދިޔަުއެކަމަށްު،ނަގައިުކައ ންސިލ ންުހަރ ގެުއެުނ ނަގައިފިނަމަ،
ު.ލިބިގެންވެއެވެުކައ ްނސިލަށްުބާރ ުހޯދ މ ގެުވެރިފަރާތ ން

ުހިނގާުއިތ ރަށް
ުދ ަވސްތަކަށް
ުޖޫރިަމނާކ ރ ންު

ުމާއްދާގެުވަނ8ުަުމިުގަވާއިދ ގެުގެުހަމަވ މ ްނ،ުމ އްދަތ ުދޫކޮށްފައިވާުއެޅ މަށްުުއޮޑިހަރ ގެުކައ ންސިލ ންު.9
ުހ) ުފަރާތްތައްުުބިންުގޮތަށްފައިވާކަނޑައަޅައިުގައި( ުއިތ ރ ވާުދީު،ހަވާލ ނ ކ ރާ ުމ އްދަތަށްވ ރެ ުފައިވާ

ުބިންުދ ވަހަކަށްުކޮންމެ ުިއންސައްތަުއެކެއް)1ު%ުކ ލީގެުފައިވާދޫޮކށްުއެ )ު ުޖޫިރމަނާުނިސްަބތ ންގެ
ުކ ރެވ ނެއެވެ (ުިތނެއް)3ުުމ އްަދތ ުހިނގާުއިތ ަރށްު،ހަމަވ މަށްފަހު ުމ އްދަތ ުގޮތ ންުމި.
ުބިމަކާމެދ ުއިތ ރ ވެއްޖެނަމަ،ުށްވ ރެމަސްދ ވަހަ ުގަވާއިދ ގެުއެ ުހ)ުމާއްދާގެުވަނ7ުަުމި ުުުުުއާއި(

ު.ލިބިގެންވެެއވެުކައ ންސިލަށްުއިޚްތިޔާރ ުބާރާއިުހ ސްކ ރ މ ގެުބިންުއެުު،ޢަމަލ ޮކށްުގޮތަށްުގައިވާ(ުށ)

ުެއޅ މަށްުއޮޑިަހރ ގެ
ުފަާރތާުެއދިަފއިވާުއެކަމަށް
ުހަވާލ ކ ރ ންުުބިން

ުަހވާލ ކ ރާންވާނީުފަރާތްތަކަށްުއެދިފައިވާުބިމަށްުއެޅ މަށްުރ ގެއޮޑިހަު.10 ުބ ނ ންެވގެންުބިންުބިން
ުދަށ ންނެވެުއެއްބަސްވ މެއްގެުވެވ ުލިޔ މ ންުދެމެދ ުކައ ްނސިލާުފަރާތާއިުފައިވާހ ށަހަޅައި ުމިޮގތ ން.

ުފަހެއް)5ުުފެށިެގންުދ ވަހ ންުސޮއިކ ރާުއެއްބަސްވ މ ގައި ުުފަާރތ ންުއ ންސިލ ގެކަުތެރ ގައިުދ ަވހ ގެ(
ުފަރާތަކަށް ުބިންުއެ ުދައްކަންވާނެއެވެުުވަކިކޮށްުއިންު،ކަނޑައަޅާ ުބިންުގ ނަންވާނީުމ އްދަތ ުބިމ ގެ.

ު.ފެށިގެްނނެވެުދ ވަހ ންުހަވާލ ކ ރި

ުދޫކ ރާުެއޅ މަށްުއޮޑިަހރ ގެ
ުސާފ ތާިހރ ކޮށްުބިން

ުބެލެހެއްޓ ންު

ުމަގ ފަހިވާުފެތ ރ މަށްުނ ވަތަުފެތ ރިދާނެުބަލިމަޑ ކަމެއްުބިމ ގައި،ުދޫކޮށްފައިވާުުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެު.11
ުބެލެހެްއޓ މަކީުސާފ ތާހިރ ކޮށްުގޮތަކަށްުއެކަށީގެންވާުއެތަންު،ލައިނެއްތައިުއެތަކެތިު،ހ ރިނަމަުތަކެތި
ު.ޒިންމާއެެކވެުފަރާތ ގެުހަވާލ ވާުބިމާ

ުމިުަގވާިއދަށް
ުކ ރިންުޢަމަލ ކ ރ މ ގެ

ުހަރ ގެަތއްުުފަިއހ ރިއަަޅއި

ުގަވާއިދަށްު.12 ުުުުުނ ވަތަުފަރާތަކަށްުއެުފަރާތަކ ންުއެއްވެސްުފެށިގެންުތާރީޚ ންުފަށާުޢަމަލ ކ ރާންުމި
ުތިގެދޮރ ގައިގޯުދޫޮކށްފައިވާުބ ނ މަށްުދިރިއ ޅ މ ގެުދިރިއ ޅ މާއިުފަާރތަކަށްނަމަެވސްުފަރާތްނޫންުއެ

ުއަށާރަ)18ުު،ފަރާތްތަކ ންުފައިވާުއަޅައިުއޮޑިހަރ ގެ ުރޫޅައިުުއެތަންތަންުއިތެރ ގަުމަސްދ ވަހ ގެ(
ުސާފ ކ ރަންވާނެވެ ުކ ރަންވާނެއެވެުބަދަލ ުއެަތންތަންުބ ނ ންތަަކށްުނޫންުއޮިޑހަރ ގެުނ ވަތަ. ުުުުއަދި.

ުބިންދޫކ ރ މ ގެުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުރަށްރަށ ންުުމީހ ންއ ޅ ]ުެނރެފައިވާުދ ވަހ 1993ުުރީޖަނަވ1ުަ
ުހަމަވ މ ންުމ އްދަތ ުކަނޑައެޅިފައިވާު،ތްތަކ ންވެސްފަރާުުއިވާލިބިގެންފަުއޮޑިހަރ ގެުދަށ ންުުގެ[ުގަވާއިދ 
ު.ހަވާލ ކ ރަންވާނެއެވެުކައ ންސިލާުހ ސްކޮށްުއެތަންތަންުއެއްގޮތަށްުގަވާއިދާ
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ުކ ރިންުދ ގެަގވާއިުުމި
ުކޮށްގެންއެްގރިެމންޓް

ުއޮިޑހަރ ގެތައްުުފަިއވާދޫކޮށް

ުބިންދޫކ ރ މ ގެުުއެޅ މަށްުއޮޑިހަރ ގެުރަށ ންުރަށްުމީހ ންއ ޅ ]ުެނރެފައިވާުގައ1993ުިުޖަނަވަރ1ުީު.13
ުގަވާއިދ  ުވެފައިވާުދެމެދ ުސަރ ކާރާުފަރާތާއިުއެުުފަާރތްތަކަށްުލިބިގެންފައިވާުއޮޑިހަރ ގެުުދަށ ންުގެ[

ު.ވެދެމިއޮންާނެނއެުއެތަނެއްުމ އްދަތަށްުފައިވާދީުދަށ ންުއެއްބަސްވ މ ގެ

ުގަވާއިަދކ ންުނ ވަތަުޤާނޫނަކ ންުއެހެންުފަރާތްތަކާމެދ ،ުޚިލާފ ވާުމާކަންކަުހިމެނިފައިވާުގަވާއިދ ގައިުމިު.14ުޖޫރިަމނާު
ު،ދިނ މަްށަފހ ުނަސ ހަތްުފަހަރަށްުފ ރަަތމަުކަންކަމ ގައި،ުކަނަޑއެޅިފައިނ ވާުޢަމަލ ކ ރ މަށްުވަކިގޮތަކަށް
ުކަސަތ ފަސް)500ުު/-ު،ތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަުކ ށްުދެވަނަފަހަރ  (ުއެއްހާސް)1000ު/-ުރ ފިޔާއާއިު(

1000ުު/-ު،ތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަުކ ށްުފަހަރު ުތިންވަނަުޖޫރިމަނާކ ރ ން؛ުދަދަކ ންއަުދެމެދ ގެުފިޔާއާރ 
ުހަަތރ ވަނަުޖޫރިމަނާކ ރ ން؛ުދަދަކ ންއަުދެމެދ ގެުރ ފިޔާއާ(ުތިންހާސް)3000ު/-ުރ ފިޔާއާއި(ުއެއްހާސް)

ުދެެމދ ގެުުރ ފިޔާއާ(ުހާސްފަސް)5000ު/-ުރ ފިޔާއާއި(ުތިންހާސް)3000ު/-ުތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަުުފަހަރަށް
ުުުުފަހަރަކ ުކޮންމެުތަކ ރާރ ކ ރާުކ ށްުއިތ ރަށްުުފަހަރަށްވ ރެުހަތަރ ުއަދިު.ޖޫރިމަނާކ ރ ންުދަދަކ ންއަ
ުފަސްހާސް)5000ު/- ުކައ ންސިލަށްުދަށ ންުގަވާއިދ ގެުމިުއިޚްތިޔާރ ުުޖޫރިމަނާކ ރ މ ގެުރ ފިޔާއިން(

ު.ންވެއެވެލިބިގެ

ުދަށ ންުމިުަގވާިއދ ގެ
އ ސޫލ ަތއްުުައޅާކަނޑަ
ުހެދ ންު

ުގަވާއިދ ު.15 ުތެރ ގައިުކައ ންސިލ ގެުުހިންގ މަށްޓަކައި،ުނަގަހައްޓައިުމި ުހިމެނ ުއިޚްތިޞާޞްގެ
(ުިތނެއް)3ުުފަށާތާުޢަމަލ ކ ރަންުގަވާއިދަށްުމިު،އ ސޫލ ތައްުހަދަންޖެހ ުގ ޅ ގޮތ ންުސަރަހައްދ ތަކާ
ު.ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެުކޮށްންމ އާުއެުއ ސޫލ ތައްު،ތެރ ގައިުހަދައިުމަސްދ ވަހ ގެ

ުކައ ންސިލް"ު)ހ(ު.16ުކ ރ ންުމާނަ ުގަވާއިދ ގައި" ުކައ ންސިލްކަމަށްުުނ ވާނަމަ،ުބަޔާންކޮށްފައިުގޮތަކަށްުއެހެންުމި
ުޤާނޫނު ުހިންގ މ ގެުއ ސޫލ ންުލާމަރ ކަޒީުދާއިރާތައްުއިދާރީުދިވެހިރާއްޖ ގެުުއެވަީނ،ުބ ނެފައި

ު.ކައ ންސިލަށެވެުސިޓީުއައްޑޫުފައިވާއިންތިޚާބ ކޮށްުދަށ ންުގެ(2010/7ު)

ުއޮޑިހަރ ގެ"ު)ށ(ުު ުއޮޑިހަރ ގެކަމަށްުނ ވާނަމަ،ުފައިބަޔާންކޮށްުގޮތަކަށްުވަކިުގަވާއިދ ގައިުމިު"
ު.ވެތަނަކަށެުކޮންމެުތައްޔާރ ކ ރާުމަރާމާތ ކ ރ މަށްުބަނ މާއިުއޮޑިދޯނިަފހަރ ުއެވަނީ،ުބ ނެފައި
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