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 ކަުއންސިލް ކުުނބުރީ ފިނޭދެތިލަދުންމަތީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ  ،ފިނޭދ.ހ
 

 ގަވާއިދު  ބެހޭ  އޮޑިހަރުގެއާ 
 

 ސޫލުންއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް  ން،ދަށު ބާރުގެ ލިބިދޭ ންސިލަށްކައު މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ން ކައުންސިލު ދަށުން ގެ( ޏ) މާއްދާގެ އެ މަްޝވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ގަވާއިދެވެ. ބެހޭ އޮޑިހަރުގެއާ ލާފައިވާއެކުލަވައި

 އެވެ." ގަވާއިދު ބެހޭ އޮޑިހަރުގެއާ] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  

 ން ދުވަހު ޢުކުރާ ޝާއި ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން
 .ފެށިގެންނެވެ

 ބިން ެއުޅމަށް އޮޑިަހރުގެ
 ދިނުން 

 އޮޑި ،ކުރުމަށް މަރާމާތު ބަނުމާއި އޮޑިފަހަރު ފިޔަވައި، ބަނުން އޮޑިފަހަރު އުސޫލުން  ވިޔަފާރި )ހ( .3
 ދަކުންއްހަސަރަ ވާކަނޑައެޅިފައި އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ ދޫކުރެވޭނީ، ބިން ރަށުން އެޅުމަށް ހަރުގެ

 އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ިމގޮތުން. މީހުންނަށެވެ އެދޭ އެކަމަށް ނިސްބަތަުކން އޮތް ހުސްބިން
 މަތިން  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޕްލޭނާ ޔޫސް ލޭންޑް ރަށުގެ ކަނޑައަޅާނީ އްދުހަސަރަ

 .ކައުންސިލުންނެވެ

 ގެއޮޑިހަރު ނީއިސްކަންދޭންވާ ދިނުމުގައި ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި ()ށ  
 އި ރާތްތަކާފަ ށަހަޅާހު ހޯދުމަށް އޮޑިހަރުގެ މިގޮުތން. ތަރުީތބުންނެވެ ފަރާތްތަކުގެ އެދޭ ހޯދުމަށް

 ންކައުންސިލު ރީއެއްރަޖިސްޓަ ފަރާތްތަކުގެ ދެވިފައިވާ ބިން އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 ،ނިސްބަތުން ބިމުގެ ނަގާ އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެއެއް  އެ ދޫކުރެވޭނީ ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ )ނ(  
 ނޑައަޅާ ކަ އަކަފޫޓަކަށް ކޮްނމެ ކައުންސިލުން މަތިން މަޝްވަރާގެ ގެކައުންސިލު އަތޮޅު

 .ކުއްޔަކަށެވެ

 ނިފަހަރު އޮޑިދޯ ލުންސޫއު ވިޔަފާރި  ނުވަތަ ނުމަށްބަ އޮޑިދޯނިފަހަރު ލުންސޫއު ވިޔަފާރި )ރ(  
 ،ރަންވާނީބިންދޫކު އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ  ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އަޅާތަނެއްނަމަ، ކުރުމަށް މަރާމާތު
 މުންކުރުޢުލާނުއި ދިނުމަށް ކުއްޔަށް ބިންކަނޑައަޅައި އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ އުސޫލުން ވިޔަފާރި
 .އުސޫލުންނެވެ ވިޔަފާރި އިސްކަންދީގެން ހެޅުމަށްހުށަ ރަނގަޅު އެންމެ ހުށަހެޅޭ
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 މެދުގައި  ގެފަރާތު ދެ ހަާވލުކުރަްނވާނީ ބިމެއް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ބ(  
 ކޮންމެ ލެވޭއެކުލަވައި މިފަދަިއން އަދި. ދަށުންނެވެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވޭ ލިޔުމުން

 ލިޔެ  ރީރަޖިސްޓަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މި ބަރެއްދީނަން ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމަކަށް
 .ާވނެއެވެބަލަހައްޓަން

 ެއުޅމަށް އޮޑިަހރުގެ
 މުްއދަތު  ދޫކުެރވޭ

( ސައުވީސް) 24 ގިނަވެގެން ދޫކުރެވޭނީ ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ބަނުމަށް އުޅަނދެއް އަލަށް )ހ( 4
 ިއ،ބަލަ މިނަށްބޮޑުކުޑަ އްކަތުގެމަސަ ކަނޑައަޅާނީ މުއްދަތު މި . މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ މަސް

 .ކައުންސިލުންނެވެ

 ނިފަހަރު އޮޑިދޯ ލުންސޫއު ވިޔަފާރި  ނުވަތަ ބަނުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު ލުންސޫއު ވިޔަފާރި )ށ(  
 ނޫނުގައި ޤާ މާބެހޭބި ކަނޑައަޅާނީ މުއްދަތު ބިންދޫކުރުމުގައި އަޅާތަނެއްނަމަ، މަރާމާތުކުރުމަށް
 .ކައުންސިލުްނެނވެ މަތިން ނުވާގޮތުގެ ޚިލާފު މުއްދަތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ދޫކޮށްަފއިވާ ދިިރއުުޅމަށް
 ެއޅުން  ޮއޑިހަުރގެ ގޯތީަގއި

 މަލެއްޢަ އެފަދަ. މަނާކަމެކެވެ އެޅުމަކީ އޮޑިހަރުގެ ބިމެއްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ .5
 އަދި  .ވާންވާނެވެނަސޭހަތްތެރި މަށްކުރުއިޞްލާޙު އެކުރިކަމެއް އެމީހަކު ކޮށްފިނަމަ މީހަކު އެއްވެސް

( ަސތޭކަ ފަސް) 500/- ަބލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކަމުގެ ތަުކރާރުކޮށްފިނަމަ އެފަދަކަމެއް ދެވަނަފަހަރަށް
 އެ ހަރުގެ  ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާއި ( ހާސް ފަސް ) 5000/- ރުފިޔާއާއި
 .އެންގޭނެއެވެ ނެގުމަށް

ބިން  މަށްއެޅު  ހަރުގެ
 މުްއދަތު ދެވިަފއިވާ
 އަލުން ހަމަުވމުން،

 އިުތރުކޮށްިދނުން  މުްއދަތު

 ުށގައި ރަ ދޭންވާނީ ށްފަހަރަ ދެވަނަ ފަރާތަށް އެ ބިމެއް ދެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެޅުމަށް ވަކި އޮޑިހަރުގެ .6
 ރާތަކުންފަ އެހެން ށްއެޅުމަ އޮޑިހަރުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް ސަރަހައްދަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ
 .ނުވާނަމައެވެ އެދިފައި

 އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ބިެމއް، ދޫކުރެވިފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް )ހ( .7 ވަކިުކރުން  ބިން
 ދާ ގަވާއި މި ނުވަތަ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމާއި ވެފައިވާ ބިންދޫކުރުމަށް

 ފުކޮށް ސާ ތައްތައްކަން ކޮށްފައިވާ ޚިލާފަށް ވާއިދާގަ ނުވަތަ މާއިއެއްބަސްވު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،
 އަދި. ންވާނެވެދޭ މުންޔުލި މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ 30 ކުރުމަށްޞްލާޙުއި އެކަންކަން ބަޔާންކޮށް

   ހަރު ފަ ގިނަ ރެެއއްފަހަރަށްވު ނުަވތަ ނުވާނަމަ ކޮށްފައިޞްލާޙުއި އެކަމެއް މުއްދަތުގައި އެ
 ވާކަމާއި،ވެފައިޚިލާފު ގަާވއިދާ މި އެއްބަސްވުމާއި ކުރާރުކޮށްފިަނމަ،ތަ ކަމެއް އެފަދަ

 ބަދަެލއް  އެއްވެސް ،އެންުގމަށްފަހު ލިޔުމަކުން ބަޔާންޮކށް ސަބަބު ވަކިކުރާ ބިން ޚިލާފުވީގޮތާއި
 ސިލަށްކައުން އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ބިން ކިބައިން ފަރާތެއްގެ އެ ނުލައި ދިނުމަކާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

  މަ،ރެވިއްޖެނަވަކިކު ބިމެއް ދޫކުރެވިފައިވާ  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އަުތލުމުގެ  ކިބައިން ަފރާތެއްގެ ނަގާފައިވާ ބިމެއް އެ ޚަރަދު ިހނގާ ސާފުކުރުމަށް ބިން އެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު

 ިބން ކައުންސިލާ
 ވާލުކުރުން ހަ

 އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ  ބިންފިޔަވައި ދޫކުރާ ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ 4 ވާއިދުގެގަ މި ()ހ 8
 އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ  އަދި. ނުވާނެއެވެ ބިނާއެއްކޮށްގެން ދާއިމީ ތަންތަނުގައި ކުއްޔަށްދެވޭ

   ،ދޫކޮށްލާނަމަ  ސަބަބަކާހެދި އެޫނންވެސް ނުވަތަ ހަމަވެގެން މުއްދަތު ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ
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       ފަރާތުން  ވާލުވެފައިވާހަ ބިން  އެ ދޫކޮށްލަންވާީނ، ުނވަތަ ންވާނީކުރަވާލުހަ ބިން އެ
 .ސާފުކުރުމަށްފަހުގައެވެ ބިން ރޫޅައި ހަރުގެ އަޅާފައިވާ ބިމުގައި އެ

 ގައި  (ހ) އްދާގެމާ މި މުއްދަތުަގއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ބިން ދޫކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ )ށ(  
 މާއެކު،އެންގު ށްކުރުމައިޞްލާޙު އެކުރިކަމެއް ނުވާނަމަ ވާލުޮކްށފައިހަ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާބަޔާ

 ދުގެ ދެމެއާރުފިޔާ( ހާސް އެއް) 1000/- އާއިރުފިޔާ( ސަތޭކަފަސް ) 500/- ފަހަރު ފުރަތަމަ
( ހާސް އެއް) 1000/- ކޮށްފިނަމަ  ތަކުރާރު ެދވަނަ ފަހަރު ކުރުން؛ ޖޫރިމަނާ ދަދަކުންއަ

 ތިންވަނަ  ން؛ޖޫރިމަނާކުރު ދަދަކުން އަ ދެމެދުގެ އާއިރުފިޔާ( ހާސް ތިން) 3000/- އާއިރުފިޔާ
( ސްހާ  ފަސް) 5000/-  އާއި ( ރުފިޔާ ތިންހާސް) 3000/- ކޮށްފިނަމަ ތަކުރާރު ފަހަރު
 ކުށް  ށްއިތުރަ ތިންވަނަ ފަހަރަށްވުރެ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދު އާއިރުފިޔާ

 ގެކުރުމު ޖޫރިމަނާ ރުިފޔާއިން( ހާސް ފަސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ
 ހުގެ ދުވަ  30 ،އަންގާތާ ނަަގން ހަރުގެ އެ މިގޮތުން .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ތިޔާރުއިޚު

 ގެހަރުގޭ އެ ޚަރަދު އެކަމަށްދިޔަ ނަގައި ކައުންސިލުން ަހރުގެ އެ ނުނަގައިފިނަަމ، ތެރޭގައި
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުްނސިލަށް ބާރު ހޯދުމުގެ ވެރިފަރާތުން

 ހިނގާ އިތުރަށް
 ޫޖރިމަނާ ދުަވސްތަކަށް

 ކުރުން 

 މާއްދާގެ ވަނަ 8  ގެމި ގަވާއިދުގެ ހަމަވުމުްނ، މުއްދަތު ދޫކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ ކައުންސިލުން .9
 ތުރުވާ ށްވުރެ އިއްދަތަދެވިފައިވާ މު ހަވާލުނުކުރާ ފަރާތްތައް  ބިން ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައި( ހ)

 ޖޫރިމަނާ  ންނިސްބަތު( އިންސައްތަ އެކެއް ) 1% ކުލީގެ ދޫކުރެވިފައިވާ އެ ބިން ދުވަހަކަށް ކޮންމެ
( އްިތނެ) 3 މުއްދަތު  ހިނގާ އިތުރަށް  ހަމަވުމަށްފަހު  ުމއްދަތު ގޮތުން މި. ކުރެވޭނެއެވެ

     އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 7 ގެމި ގަވާއިދު އެ ބިމަކާމެދު އިތުރުވެއްޖެނަމަ، މަސްދުވަހަށްވުރެ
 .ވެލިބިގެންވެއެ  ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ބާރާއި ހުސްކުރުމުގެ ބިން އެ ޢަމަލުޮކށް ގޮތަށް ގައިވާ( ށ)

 ެއުޅމަށް އޮޑިަހރުގެ
 ެއދިަފއިވާ އެކަމަށް
 ިބން ފަރާތާއި

 ހަވާލުކުރުން 

 ުނންެވގެންބޭ ބިން ަހވާލުކުރާންވާނީ ބިން ފަރާތްތަކަށް އެދިފައިވާ ބިމަށް އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ .10
 ތުން މިގޮ . ންނެވެދަށު އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވޭ ލިޔުމުން ދެމެދު ކައުންސިލާއި ފަރާތާއި ހުށަހަޅާފައިވާ

  ފަާރތުން ސިލުގެކައުން ތެރޭގައި ދުަވހުގެ( ފަހެއް) 5 ފެށިެގން ދުވަހުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި
 ން ބި ަނންވާނީ ގު މުއްދަތު ބިމުގެ. ދައްކަންވާނެެއވެ ވަކިކޮށް އިން ކަނޑައަޅާ ބިން  އެ ފަރާތަކަށް

 .ފެށިގެްނނެވެ ދުވަހުން ހަވާލުކުރި

 ދޫކުރާ ެއުޅމަށް އޮޑިަހރުގެ
 ސާފުތާިހރުކޮށް ބިން

 ބެލެހެއްޓުން 

 ހިވާފަމަގު ރުމަށްފެތު ނުވަތަ ފެތުރިދާނެ ބަލިމަޑުކަމެއް ބިމުގައި، ދޫކޮށްފައިވާ  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ .11
 ބިމާ މަކީ ބެލެހެއްޓު ސާފުތާހިރުކޮށް ގޮތަަކށް އެކަށީެގންވާ އެތަން ނަްއާތލައި ެއތަކެތި ހުރިނަމަ ތަކެތި

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހަވާލުވާ

 ޢަމަލު މި ަގވާިއދަށް
 ކުރިން ކުރުުމގެ

 ަހރުެގތައް  އަޅާަފއިހުރި

     ުނވަތަ ކަށްފަރާތަ އެ ފަރާތަކުން އްވެސްއެ ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރާން މި ގަވާއިދަށް .12
 ޮދރުގައި ގެ ގޮަވތި ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ދިރިއުޅުމާއި ފަާރތަކަށްނަމަެވސް ފަރާތްނޫން އެ

 ޫރޅައި  އެތަންަތން އިތެރޭގަ މަސްދުަވހުގެ( އަށާރަ) 18 ފަރާތްތަކުން އަޅާފައިވާ އޮޑިހަރުގެ
    ދިއަ. ނެއެވެކުރަންވާ ބަދަލު އެަތންތަން ޭބނުންތަަކށް ނޫން ިޑހަރުގެއޮ ނުވަތަ. ސާފުކުރަންވާނެވެ

 ންދޫކުުރމުގެބި އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ރަށްރަށުން  މީހުންއުޅޭ] ެނރެފައިވާ ދުވަހު 1993 ރީޖަނަވަ 1
 ންމަވުމުހަ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތްތަކުންވެސް ފަރާ ލިބިގެންފައިވާ އޮޑިހަރުގެ ދަށުން ގެ[ ގަވާއިދު

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ކައުންސިލާ ުހސްކޮށް އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ އެތަންތަން
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 ުކރިން ދުގެަގވާއި  މި
 ކުރެވި އެްގރިެމންޓް
 ދޫކުެރވިފަިއވާ
 އޮޑިަހރުގެަތއް 

 ންދޫކުުރމުގެބި އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ރަށްރަށުން  މީހުންއުޅޭ] ެނރެފައިވާ ދުވަހު 1993 ޖަނަވަރީ 1 .13
 ފައިވާވެ  ދެމެދު އިސަރުކާރާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންފައިވާ އޮޑިހަރުގެ  ދަށުން ގެ[ ގަވާއިދު

 .ވެދެމިއޮންާނނެއެ އެތަނެއް މުއްދަތަށް ދެވިފައިވާ  ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ

 ވާއިަދކުންގަ ވަތަނު ންޤާނޫނަކު  ެއހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަްނކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .14 ޖޫރިަމނާ 
 ނުަމށްފަހު ދި ސޭަހތްނަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް

( ހާސް އެއް) 1000/- ރުފިޔާއާއި( ކަސަތޭފަސް ) 500 /- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި  ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ
  1000/- ފިނަމަތަކުރާރުކޮށް ކުށް ފަަހރު ވަނަތިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ކުރުން؛ޖޫރިމަނާ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ތިން) 3000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް އެއް)
( ާހސް ސްފަ) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް ތިން ) 3000/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮްށފި ފަހަރަށް  ހަތަރުވަނަ
 ކުރާ ތަކުރާރު ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި ކުރުން ނާޖޫރިމަ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ވާއިދުގެގަ މި އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން( ހާސް ަފސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ
 .ންވެެއވެލިބިގެ  ކައުންސިލަށް ދަށުން

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ
އުސޫލުަތއް  ކަނޑަައޅާ

 ހެދުން 

 މެނޭހި އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ގަހައްޓައިނަ މި ގަވާއިދު .15
( އްތިނެ) 3 ތާފަށާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ހަދަންޖެހޭ ގޮތުން ގުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ
 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް މަސްދުވަހުގެ

 މަށް ންސިލްކަކައު ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" )ހ( .16 މާނަ ކުރުން 
 ނޫނު ޤާ ގުމުގެހިން އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

 .ންސިލަށެވެއުކަ ުކނުބުީރ ފިނޭދެތިލަދުންމަތީ  އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7)

 މަށްކަ ހަރުގެއޮޑި ުނވާނަމަ، ބަޔާންކުރެވިފައި ގޮތަކަށް ވަކި ގަވާއިދުގައި މި" އޮޑިހަރުގެ" )ށ(  
 .ނެކެވެތަ ކޮންމެ ތައްޔާރުކުރެވޭ މަރާމާތުކުރުމަށް ބަނުމާއި އޮޑިދޯނިަފހަރު އެވަނީ، ބުނެފައި
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