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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ 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 އޮގަސްޓު 7 - 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 4ތާރީޚު 110އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ގަވާއިދު އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ 

  (ފ.ފީއަލި) 
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  ކައުންސިލް ފީއަލީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ދިވެހިރާއްޖެ.، ފީއަލި

 

 ދު ގަވާއި އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ 
  

      

ލުްނ އުސޫ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
)ގެ  ސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ވަނަ މާއްދާއިން ކައުން 151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން  މާއްދާގެ (ޏ) ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ 
  ދެވެ.ގަވާއިލާފައިވާ އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ އިއެކުލަވަ

  
  ދު] އެވެ.ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ [އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއި މި (ށ)    

  
ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ދު ދިވެހިގަވާއި  ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިމި   .2  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

 .   ފެށިގެންނެވެ
  

  އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް 
  ބިން ދިނުން 

ނުމާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް، ވިޔަފާރި އުސޫުލން އޮޑިފަހަރު ބަނުން ފިޔަވައި، އޮޑިފަހަރު ބަ (ހ)  .3
ނޑައެޅިފައިާވ  ހަރުގެ އެޅުމަށްއޮޑި ރަށުން ބިން ދޫކުރެވޭނީ، އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ކަ

. މިގޮތުން އޮޑިހަރުެގ  ސަރަޙައްދަކުން ހުސްބިން އޮތް ނިސްބަތަކުން އެކަމަށް އެދޭ މީހުންނަށެވެ
ނޑައަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ޅާނީ ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްޭލނާއެޅުމަށް ސަރަޙައްދު ކަ

  ކައުންސިލުންނެވެ.
   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ އޮޑިހަރުެގ  (ށ)    
. މިގޮތުން އޮޑިހަރުގެ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާިއ  ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަރުތީބުންނެވެ

ސިލުްނ ރީއެއް ކައުންދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަ އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން 
  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

  
ހަރުގެއެއް އެޅުމަށް ނަގާ ބިމުގެ ނިސްބަތުން، އޮޑި  އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރެވޭނީ އެ (ނ)    

ނޑައަޅާ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް ކަ
  ކުއްޔަކަށެވެ.

  
ލުން އޮޑިދޯނިފަަހުރ އުސޫރު ބަނުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ލުން އޮޑިދޯނިފަހައުސޫވިޔަފާރި  (ރ)    

ހަރުގެ އެޅުމަށް ބިންދޫކުރަންވާނީ، ނަމަ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އޮޑިތަނެއް ކުރުމަށް އަޅާމަރާމާތު
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ނޑައަޅައި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އި ލާން ކުރުމުން ޢުވިޔަފާރި އުސޫުލން އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިންކަ
  ޅު ހުށަހެޅުމަށް އިސްކަންދީގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ.ހުށަހެޅޭ އެންމެ ރަނގަ

  
ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިމެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި  މި (ބ)    

. އަދި މިފަދައިން އެ  ލެވޭ ކޮންމެ އިކުލަވަލިޔުމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ
ން ނަންބަރެއްދީ މި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ިލެޔ އެއްބަސްވުމަކަށް ކައުންސިލު

 .   ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ދޫކުރެވޭ 
  މުއްދަތު

)  24އަލަށް އުޅަނދެއް ބަނުމަށް އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  (ހ)  .4 (ސައުވީސް
ނޑައަސްމަ . މި މުއްދަތު ކަ ޅާނީ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލައި، ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ

  ކައުންސިލުންނެވެ.
  

ލުން އޮޑިދޯނިފަހަރު މަރާމާތު އުސޫުލން އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި އުސޫވިޔަފާރި  (ށ)    
ނޑައަޅާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި  ކުރުމަށް އަޅާ ތަނެއްނަމަ، ބިންދޫކުރުމުގައި މުއްދަތު ކަ
ނޑައަޅާފައި   ވާ މުއްދަތާ ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުންނެވެ.ކަ

  
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
  ގޯތީގައި އޮޑިހަރުގެ އެޅުން

. އެ ފަދަ ޢަމަލެއް މަނާކަމެކެވެ އެޅުމަކީ އޮޑިހަރުގެ ބިމެއްގައި  ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ  .5
 ނަސޭހަތްތެރިވާންވާނެވެ. އަދި ކުރުމަށްއިޞްލާޙު  މެއްކަ ކުރި މީހަކު އެ އެއްވެސް މީހަކު ކޮށްފިނަމަ އެ

ރ (ފަސްސަތޭކަ 500/-ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކަމުގެ ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ކަމެއް  އެފަދަ ދެވަނަފަހަރަށް
) އާއި  )5000/-ރުފިޔާ ހަރުގެ  އެކު އެ ރިމަނާކުރުމާދަދަކުން ޖޫއަ ދެމެދުގެ  އާ ރ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ

. ނެގުމަށް އެންގޭނެ   އެވެ
  

ހަރުގެ އެޅުމަށް ދެވިފައިވާ 
ލުން މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އަ
  މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން 

ވަކި ފަރާތަކަށް އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ބިމެއް އެ ފަރާތަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ދޭންވާނީ ރަށުގަިއ   .6
ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮ ޑިހަރުގެ އެޅުމަށް އެހެން ފަރާތަކުން އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ކަ

  އެދިފައި ނުވާނަމައެވެ.
  

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމެއް، އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް  (ހ)    ބިން ވަކިކުރުން 
މަ، ދާ ޚިާލފުވެއްޖެނަގަވާއިބިންދޫކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި 

ބަޔާންކޮށް  ދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ސާފުކޮށްގަވާއިއެއްބަސްވުމާއި ނުވަތަ 
އަދި  ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިއުމުން ދޭންވާނެވެ. 30ކުރުމަށް އެކަންކަން އިސްލާޙު

ުރ ގިނަ ފަހަ ނަމަ ނުވަތަ އެއްފަހަރަށްވުރެކޮށްފައި ނުވާލާޙުޞްމުއްދަތުގައި އެކަމެއް އި  އެ
ކަމާއި،  ވެަފއިވާދާ ޚިލާފުގަވާއިމި  އެ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، އެއްބަސްވުމާއި

ގޮތާއި ބިން ވަކިކުރާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށްފަހު، އެއްވެސް  ޚިލާފުވީ
ންސިލަށް ތިޔާރު ކައުން ބިން ވަކި ކުރުމުގެ އިޚުބަދަލެއް ދިނުމަކާ ނުލައި އެ ފަރާތެއްގެ ކިބައި

  ލިބިގެންވެއެވެ.
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމެއް ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ،  (ށ)    
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ތެއްގެ ކިބައިން އަތުލުމުެގ ބިން ސާފުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެ ބިމެއް ނަގާފައިވާ ފަރާ އެ
  ތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚު
  

ސިލާ ބިން ކައުން
  ކުރުން ވާލުހަ

ފިޔަވައި އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިން  4ދުގެ ގަވާއިމި  (ހ)  .8
ކުއްޔަށްދެވޭ ތަންތަނުގައި ދާއިމީ ބިނާއެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް 

ވެސް ސަބަބަކާެހދި ދޫކޮށްލާނަމަ، މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ އެނޫން ،ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން
 ވާލުވެފައިވާ ފަރާތުންހަވާނީ ނުވަތަ ދޫކޮށްލަން ވާނީ، އެ ބިން  ކުރާން ވާލު ހަބިން  އެ
  ބިމުގައި އަޅާފައިވާ ހަރުގެ ރޫޅައި ބިން ސާފުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެ
  

ނޑައެޅިފައިވާ މުއަްދ ،އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިްނ (ށ)     މާއްދާގެ (ހ) ގައި  ތުގައި މިކަ
އެންގުމާއެކު،  ކުރުމަށްއިޞްލާޙު ކުރިކަމެއް  ވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެ ހަބަޔާކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

) އާއި ސްރ (ފަ 500/- ފުރަތަމަ ފަހަރު  ) އ1000ާ/-ސަތޭކަ ރުފިޔާ  ރ (އެއްހާސް ރުފިޔާ
ރ 1000/- ދެވަނަވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ކުރުން؛ ދަދަކުން ޖޫރިމަނާއަދެމެދުގެ 

) އާއި  ) އާ 3000/-  (އެއްހާސް ރުފިޔާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  ރ (ތިންހާސް ރުފިޔާ
) އާއ3000ި/-ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ   ރ (ތިންހާސް ރުފިޔާ

) އ5000ާ/- މަނާކުރުން؛ ތިންވަނަ ފަހަރަށްފަުހ ޖޫރިދެމެދު އަދަދަކުން  ރ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ
) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ރ (ފަސްހާސް ރުފ5000ިކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު /ކުށް ތަކުރާރު ޔާ

ދުވަުހެގ  30 މި ގޮތުން އެ ހަރުގެ ނަގަން އަންގާތާ، ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ތިޔާރު ކައުންސިލައިޚު
އެ ކަމަށްދިޔަ ޚަރަދު އެ ހަރުޭގެގ  އިލުން ނަގަތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަމަ، އެ ހަރުގެ ކައުންސި

  ވެރިފަރާތުން ހޯދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

އިތުރަށް ހިނގާ 
ދުވަސްތަކަށް ޖޫރިމަނާ 

  ކުރުން 

 މާއްދާގެ  ވަަނ 8 ދުގެގަވާއި މި، ހަމަވުމުން މުއްދަތު  ދޫކޮށްފައިވާ  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ކައުންސިލުން  .9
ނޑައަޅާ ގައި ) ހ(  ކޮންމެ  އިތުރުވާ  މުއްދަތުން ދެވިފައި ފަރާތްތައް ވާލުނުކުރާ ހަ ބިން ގޮތަށް ފައިވާކަ

 ޖޫރިމަނާ ނިސްބަތުން) އިންސައްތަ އެކެއް( 1% ކުލީގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން އެ ދުވަހަކަށް
(ތިނެއް)  3. މި ގޮތުން މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރަށް ހިނގާ މުއްދަތު ކުރެވޭނެއެވެ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ)  7ދުގެ ގަވާއި ބިމަކާމެދު މި ށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އެ މަސްދުވަހަ

  ތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ ބިން ހުސްކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް 
  

އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް އެކަމަށް 
އެދިފައިވާ ފަރާތާއި ބިން 

  ވާލުކުރުން ހަ

 ބޭނުންވެގެން ބިން  ވާލުކުރާންވާނިހަ ބިން  ފަރާތްތަކަށް  އެދިފައިވާ ބިމަށް  އެޅުމަށް ގެއޮޑިހަރު .10
. މިގޮތުން ދަށުންނެވެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވޭ ލިއުމުން ދެމެދު ކައުންސިލާ ފަރާތާއި ހުށަހަޅާފައިވާ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުން 5އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ސިލުގެ ފަރާތުން (ފަހެއް
ނޑައަޅާ ބިން އިން ވަކިކޮށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ބިމުގެ މުއްދަތު ގުނަންވާނީ ބިން  އެފަރާތަކަށް ކަ

  ވާލުކުރި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ހަ
  

އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ދޫކުރާ 
ބިން ސާފުތާހިރުކޮށް 

  ބެލެހެއްޓުން 

މަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ ނުވަތަ ފެތުރުމަށް މަގުފަހިާވ އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި،  ބަލި .11
ލެހެއްޓުމަކީ ހިރުކޮށް ބެތާ ތަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ސާފު  ތަކެތި ނައްތާލައި އެ  ތަކެތި ހުރިނަމަ އެ

  ބިމާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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ކުރުމުގެ ދަށް ޢަމަލު ގަވާއި މި
ކުރިން އަޅާފައިހުރި 

  ހަރުގެތައް 

 ނުވަތަ ފަރާތަކަށް  އެ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ންމަލުކުރަޢަ ދަށްވާއިގަ މި .12
 ގެދޮރުގައި  ގޮވަތި  ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ދިރިއުޅުމާއި ފަރާތަކަށްނަމަވެސް ނޫން  ފަރާތް  އެ

 ރޫޅައި  ތަންތަން އެ އިތެރޭގަ މަސްދުވަހުގެ) އަށާރަ( 18 ފަރާތްތަކުން އަާޅފައިވާ އޮޑިހަރުގެ
ކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ ތަންތަން ބަދަލު  . ނުވަތަ އޮޑިހަރުގެ ނޫން ބޭނުންތަކަށް އެ ސާފުކުރަންވާނެވެ 

ދުވަހު ނެރެފައިވާ [މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުން އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިންދޫކުރުމުގެ  1993 ޖަނަވަރީ  1
] ގެ ދަށުން އޮޑިހަރުގެ ލިބިގެންފައިވާ ފަގަވާއި ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދު ރާތްތަކުންވެސް ކަ
  ކުަރންވާނެއެވެ.ވާލުހަ އެއްގޮތަށް ހުސްކޮށް ކައުންސިލާދާ ގަވާއިތަންތަން  އެ
  

ދުގެ ކުރިން ގަވާއިމި
އެގްރިމެންޓް ކުރެވި 

ދޫކުރެވިފައިވާ 
  އޮޑިހަރުގެތައް

 ބިންދޫކުރުމުގެ  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ  ންރަށްރަށު މީހުންއުޅޭ[ ެނރެފައިވާ ދުވަހު 1993 ޖަނަވަރީ  1 .13
 ވެފައިވާ  ދެމެދު ސަރުކާރާ  ފަރާތާއި އެ ފަރާތްތަކަށް  ލިބިގެންފައިވާ  އޮޑިހަރުގެ ދަށުން ގެ ] ދުގަވާއި

  . ދެމިއޮންނާނެއެވެ ތަނެއް އެ މުއްދަތަށް ދެވިފައިވާ  ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ
  

ވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ މާ ޚިލާފުއި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަދުގަގަވާއި މި .14  ޖޫރިމަނާ 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަސޭގަވާއި ތް ހަދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

ރ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އާއި 500/-ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 
) އާ އްހާސްރ (އެ 1000/- ވަނަ ފަހަރަށް އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންދެމެދުގެ  ރުފިޔާ

) އާއި  ރ (އެއްހާސ1000ް/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ) އާ ދެމެދުެގ (ތިންރ 3000/- ރުފިޔާ ހާސް ރުފިޔާ
) ރ 3000/-ނަމަ ރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިވަނަ ފަހަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުއަ (ތިންހާސް ރުފިޔާ
) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރުރ 5000/- އާއި  ވަނަ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ

) އިން (ފަސްހާސް ރ 5000/-ކޮންމެ ފަހަރަކު  ކުރާފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރު ރުފިޔާ
  ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގަވާއިތިޔާރު މި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚު

  
ދުގެ ދަށުން ވާއިގަ  މި

ނޑައަޅާ    ލުތައްއުސޫކަ
 ހިމެނޭ  ތެރޭގައި ގެ ތިޞާސްއިޚު ކައުންސިލުގެ ،ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި ުދގަވާއި މި .15

) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ މަލުކުރަންޢަ ދަށްގަވާއި  މި ުލތައްއުސޫ ހަދަންޖެހޭ ގޮތުން ގުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާ
  .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ މުކޮށްއާން ލުތައްއުސޫ އެ އި ހަދަ ތެރޭގައިހުގެ މަސްދުވަ

  
: މި  (ހ) .16  މާނަކުރުން  ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަްށ ގަވާއި ކައުންސިލް

ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
  ކައުންސިލަށެވެ.ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ) ގެ ދަށުން އި 2010/7(

  
" މި  (ށ)     ދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އޮޑިހަރުގެ ކަަމށް ގަވާއި "އޮޑިހަރުގެ

  ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނެކެވެ.
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