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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  އުސޫލުތައްގަވާއިދުތަކާއި 

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
ރުފާނުމަގު ބޮޑުތަކު  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

315 އަދަދު: 2015 ނޮވެންބަރު 16 - 1437 ޞަފަރު 4 ތާރީޚު: ހޯމަ 44 ވޮލިއުމް:   

 އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދު 
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 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ގޫދޫމަ

 ގަވާއިދު  ބެހ   އޮޑިހަރުގެއާ 

 އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް ދަށުން، ބާރުގެ ލިބިދ  ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިުލން  ދަށުން ގެ( ޏ) އެމާއްދާގެ މަްޝވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ގަވާއިދެވެ. ބެހ  އޮޑިހަރުގެއާ އެކުލަވާލާފައިވާ

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

 ދުވަުހން ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަާށނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާރީޚު  ފަށާ  ކުރަން  ޢަމަލު 
 .ފެށިގެންނެވެ

 ބިން  އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ 
 ދިނުން 

 އޮޑި ކުރުމަށް، މަރާމާތު ބަނުާމއި އޮޑިފަހަރު ފިޔަވައި، ބަނުން އޮޑިފަހަރު އުސޫލުން ވިޔަފާރި )ހ( .3
ނޑައެޅިފައިވާ  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ދޫކުރެވ ނީ، ބިން ރަށުން އެޅުމަށް ހަރުގެ  ކަ

 މިޮގތުން . މީހުންނަށެވެ އެދ   އެކަމަށް ނިސްބަތަކުން އޮތް  ހުސްބިން ސަރަހައްދަކުން
ނޑައަޅާނީ ސަރަހައްދު  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ  އެއްގޮތްވާ ޕްލ ނާއި ޔޫސް ލ ންޑް ރަށުގެ  ކަ

 .ކައުންސިލުންނެވެ މަތިން ގޮތުގެ

 އޮޑިހަރުގެ އިސްކަންދ ންވާނީ ދިނުމުގައި  ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ގައިވާ ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ހުށަހަޅާ  ހޯދުމަށް އޮިޑހަރުގެ މިގޮތުން. ތަރުތީބުްނނެވެ ފަރާތްތަކުގެ އެދ  ހޯދުމަށް

 ކައުންސިލުން  ރަިޖސްޓަރީއެއް ފަރާތްތަކުގެ ދެވިފައިވާ ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ފަރާތްތަކާއި
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 ނިްސބަތުްނ، ބިމުގެ ނަގާ އެޅުމަށް އެ އޮޑިހަރުގެއެއް ދޫކުެރވ ނީ ބިން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ )ނ(  
ނޑައަޅާ އަކަފޫޓަކަށް ޮކްނމެ ކައުންސިލުން މަތިން މަޝްވަރާގެ ކައުންސިލުގެ އަތޮޅު  ކަ

 .ކުއްޔަކަށެވެ
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 އޮޑިދޯނިފަހަރު  އުސޫލުން ވިޔަފާރި  ނުވަތަ ބަނުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު އުސޫލުން ވިޔަފާރި )ރ(  
 އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ފަރާތަަކށް އެއްވެސް އަޅާތަެނއްނަމަ، ކުރުމަށް މަރާމާތު

ނޑައަޅައި އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ އުސޫލުން ވިޔަފާރި ބިންދޫކުރަންވާީނ،  ކުއްޔަށް ބިންކަ
 ވިޔަފާރި  އިސްކަންދީގެން ހުށަހެޅުމަށް ރަނގަޅު އެންމެ ހުށަެހޅ  އިޢުލާނުކުރުމުން ދިނުމަށް

 .އުސޫލުންނެވެ

 މެދުގައި ފަރާތުގެ ދެ ހަވާލުކުރަންވާނީ ބިމެއް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް  ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ )ބ(  
 ކޮންމެ  އެކުލަވާލެވ  މިފަދައިން އަދި. ދަށުންނެވެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވ  ލިޔުމުން

 ލިޔެ  ރަޖިސްޓަރީ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މި ނަންބަރެއްދީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމަކަށް
 .ާވނެއެވެބަލަހައްޓަން

 ދޫކުރެވ   އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ 
 މުއްދަތު 

  ގިނަވެގެން  ދޫކުރެވ ނީ ބިން  އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ަބނުމަށް  އުޅަނދެއް އަލަށް )ހ( 4
ނޑައަޅާނީ މުއްދަތު މި. މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ މަސް( ސައުވީސް) 24  މަސައްކަތުގެ  ކަ

 .ކައުންސިުލންނެވެ ބަލައި، ބޮޑުކުޑަމިނަށް

 އޮޑިދޯނިފަހަރު  އުސޫލުން ވިޔަފާރި  ނުވަތަ ބަނުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު އުސޫލުން ވިޔަފާރި )ށ(  
ނަޑއަޅާނީ މުއްދަތު ބިންދޫކުރުމުގައި އަޅާތަނެއްނަމަ، މަރާމާތުކުރުމަށް  ޤާނޫނުގައި  ބިމާބެހ   ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ  .ކައުންސިލުްނެނވެ މަތިން ނުވާގޮތުގެ ޚިލާފު މުއްދަތާ ކަ

 ދޫކޮށްފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް 
 އެޅުން  އޮޑިހަރުގެ  ގޯތީގައި 

 ޢަމަެލއް އެފަދަ. މަނާކަމެކެވެ އެޅުމަކީ އޮޑިހަރުގެ ބިމެއްގައި ދޫކޮްށފަިއވާ ބ ނުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ .5
 އަދި. ނަސ ހަތްތެރިވާންވާެނވެ އިޞްލާޙްކުރުމަށް އެކުރިކަމެއް އެމީހަކު ކޮށްފިނަމަ މީހަކު އެއްވެސް

( ފަސްސަތ ކަ) ރ500/- ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކަމުގެ ތަކުާރރުކޮށްފިނަމަ އެފަދަކަމެއް ދެވަނަފަހަރަށް
 އެ ހަރުގެ ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާއި( ފަސްހާސް) ރ5000/- ރުފިޔާއާއި
 .އެންގ ނެއެވެ ނެގުމަށް

ބިން  އެޅުމަށް  ހަރުގެ 
 މުއްދަތު  ދެވިފައިވާ 
 މުއްދަތު  އަލުން  ހަމަވުމުން،

 .އިތުރުކޮށްދިނުން 

 ަރށުަގއި  ދ ންވާނީ ފަހަރަށް ދެވަނަ ފަރާތަށް  އެ ބިމެއް ދެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެޅުމަށް ވަކި އޮޑިހަރުގެ .6
ނޑައެޅިފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ  އެހެން އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް ސަރަހައްދަށް ކަ
 .ނުވާނަމައެވެ އެދިފައި ފަރާތަކުން

 އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ ބިމެއް، ދޫކުރެވިފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ  ފަރާތަކަށް އެއްވެސް )ހ( .7 ވަކިކުރުން  ބިން 
 ގަވާއިދާ މި ނުވަތަ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމާއި ވެފައިވާ ބިންދޫކުރުމަށް

 ސާފުކޮށް  ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،
 އަދި . ދ ންވާނެވެ ލިޔުމުން މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ 30 އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެކަންކަން ބަޔާންކޮށް

 އެ ފަހަރު ގިނަ އެއްަފހަރަށްވުރެ ނުވަތަ ނުވާނަމަ އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެކަމެއް މުއްދަތުގައި އެ
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 ޚިލާފުވެފައިވާކަމާއި، ގަވާިއދާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަކުރާރުކޮށްފިނަަމ، ކަމެއް ފަދަ
 އެއްވެސް އެންގުމަށްފަހު، ލިޔުމަކުން  ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ވަކިކުރާ ބިން ޚިލާފުވީގޮތާއި

 ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ  ބިން ކިބައިން ފަާރތެއްގެ އެ ނުލައި ދިނުމަކާ ބަދަލެއް
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ، ބިމެއް ދޫކުރެވިފައިވާ އެޅުމަށް ޮއޑިހަރުގެ ދަުށން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އަުތލުމުގެ  ކިބައިން ފަާރތެއްގެ ނަގާފައިވާ ބިމެއް އެ ޚަރަދު ިހނގާ ސާފުކުރުމަށް އެ ބިން
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު

 އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ  ބިންިފޔަވައި ދޫކުރާ ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި )ހ( 8 ހަވާލުކުރުން  ބިން  ކައުންސިލާ 
 އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ އަދި. ނުވާނެއެވެ ބިނާއެއްކޮށްގެން ދާއިމީ  ތަންތަނުގައި ކުއްޔަށްދެވ 

 ދޫކޮށްލާނަަމ، ސަބަބަކާހެދި އެނޫންވެސް ނުވަތަ ހަމަވެގެން މުއްދަތު ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ
 ެއބިމުގައި  ފަރާތުން ހަވާލުެވފައިވާ ިބން އެ ދޫކޮށްލަންވާީނ، ނުަވތަ ހަވާލުކުރަންާވނީ އެބިން

 .ސާފުކުރުމަށްފަހުގައެވެ ބިން ރޫޅައި ހަރުގެ އަޅާފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ ބިން، ދޫކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ )ށ(    ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ މުއްަދތުަގއި ކަ
 އެންގުމާއެކު، އިޞްލާޙްކުރުމަށް އެކުރިކަމެއް ނުވާނަމަ ހަވާލުކޮްށަފއި ގޮތަށް ބަޔާކޮށްފައިވާ

 ދުގެ ރުފިޔާއާދެމެ( އެއްހާސް) ރ1000/- ރުފިޔާއާއި( ފައްސަތ ކަ) ރ500/- ފަހަރު ފުރަތަމަ
( އެއްހާސް) ރ1000/- ކޮށްފިނަމަ  ތަކުރާރު ެދވަނަ ފަހަރު ކުރުން؛ ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން
 ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާއި( ތިންހާސް) ރ3000/- ރުފިޔާއާއި
( ފަސްހާސް) ރ5000/- އާއި ( ރުފިޔާ ސްތިންހާ) ރ3000/- ކޮށްފިނަމަ ތަކުރާރު ފަހަރު

 ކުށް  އިތުރަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށްވުރެ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން  ދެމެދު ރުފިޔާއާއި
 ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުިފޔާއިން( ފަސްހާސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ
 ދުވަހުގެ 30 އަންގާތާ، ނަގަން ހަރުގެ އެ މިގޮތުން .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު
 ހަރުގ ގެ  އެ  ޚަރަދު އެކަމަށްދިޔަ ނަގައި ކައުންސިލުން ަހރުގެ އެ ނުނަގައިފިނަމަ، ތެރ ގައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުްނސިލަށް ބާރު ހޯދުމުގެ ވެރިފަރާތުން

 ދުވަސްތަކަށް  ހިނގާ  އިތުރަށް 
 ކުރުން  ޖޫރިމަނާ 

 ވަނަ  8 މި ގަވާއިދުގެ ގެ ހަމަުވމުން، މުއްދަތު ދޫކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ކައުންސިލުން .9
ނޑައަޅާފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށްުވރެ  ހަވާލުނުކުރާ ފަރާތްތައް ބިން ގޮތަށް ކަ
 ނިސްބަތުން( އިންސައްތަ އެކެއް) 1% ކުލީގެ ދޫކުރެވިފައިވާ އެ ބިން ދުވަހަކަށް ކޮންމެ އިތުރުވާ
( ތިެނއް) 3 މުއްދަތު ހިނގާ އިުތރަށް ހަމަވުމަށްފަހު މުއްދަތު ގޮތުން މި. ކުރެވ ނެއެވެ ޖޫރިމަނާ

( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 7 މި ގަވާއިދުގެ އެ ބިމަކާމެދު އިތުރުވެއްޖެނަމަ، މަސްދުވަހަށްވުރެ
 .ގެންވެއެވެލިބި ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު  ބާރާއި ހުސްކުރުމުގެ ބިން  އެ ޢަމަލުކޮށް ގޮތަށް ގައިވާ
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 އެކަމަށް  އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ 
 ބިން  ފަރާތާއި  އެދިފައިވާ 

 ހަވާލުކުރުން 

 ބ ނުންވެެގން  ބިން ބިން ހަވާލުކުރާންވާނީ ފަރާތްތަކަށް އެދިފައިވާ ބިމަށް އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ .10
 މިގޮުތން. ދަށުންނެވެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވ  ލިޔުމުން ދެމެދު ކައުންސިލާއި ފަރާތާއި ހުށަހަޅާފައިވާ

 ފަރާތުން ކައުންސިލުގެ ތެރ ގައި ދުަވހުގެ ( ފަހެއް) 5 ފެށިގެން ދުވަހުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި
ނޑައަޅާ ބިން އެ ފަރާތަކަށް  ިބން  ގުނަންވާނީ މުއްދަތު ބިމުގެ. ދައްކަންވާނެއެވެ ވަކިކޮށް އިން ކަ

 .ފެށިގެްނނެވެ ދުވަހުން ހަވާލުކުރި

 ދޫކުރާ  އެޅުމަށް  އޮޑިހަރުގެ 
 ސާފުތާހިރުކޮށް  ބިން 

 ބެލެހެއްޓުން 

 މަުގފަިހވާ ފެތުރުމަށް ނުވަތަ  ފެތުިރދާނެ ބަލިމަޑުކަމެއް ބިމުގައި، ދޫކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ .11
 ިބމާ ބެލެހެއްޓުމަކީ ސާފުތާހިރުކޮށް ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެތަން ނައްތާަލއި އެތަކެތި ހުރިނަމަ ތަކެތި
 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހަވާލުވާ

 ކުރުމުގެ  ޢަމަލު  މި ގަވާއިދަށް 
 އަޅާފައިހުރި  ކުރިން 

 ހަރުގެތައް 

 އެ  ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ  ޢަމަލުކުރާން މި ގަވާއިދަށް .12
 ގެދޮރުގައި  ގޮވަތި ދޫކޮށްފައިވާ ބ ނުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ދިރިއުޅުމާއި ފަރާތަކަށްނަމަވެސް ފަރާތްނޫން
 ޫރޅައި  އެތަންތަން އިތެރ ގަ މަސްދުވަހުގެ( އަށާރަ) 18 ފަރާތްތަކުން އަޅާފައިވާ އޮޑިހަރުގެ

 1 އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ ބަދަލު އެަތންަތން ބ ނުންތަކަށް ނޫން އޮޑިހަރުގެ ނުވަތަ. ސާފުކުރަންވާނެވެ
 ބިންދޫކުރުމުގެ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ރަށްރަށުން މީހުންއުޅ ] ނެރެފައިވާ ދުވަހު 1993 ޖެނުއަރީ
ނޑައެޅިފައިވާ  ތްތަކުްނވެސްފަރާ ލިބިގެންފައިވާ އޮޑިހަރުގެ ދަށުން ގެ[ ގަވާއިދު  މުއްދަތު  ކަ

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ކައުންސިލާއި ހުސްކޮށް އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ އެތަންަތން ހަމަވުމުން

 ކުރިން  ދުގެ މިގަވާއި 
 ކުރެވި  އެގްރިމެންޓް 
 އޮޑިހަރުގެތައް  ދޫކުރެވިފައިވާ 

 ބިންދޫކުރުމުގެ އެޅުމަށް އޮޑިހަރުގެ ރަށްރަށުން  މީހުންއުޅ ] ނެރެފައިވާ ދުވަހު 1993 ޖެނުއަރީ 1 .13
 ވެފައިވާ ދެމެދު ސަރުކާރާއި ަފރާތާއި އެ ފަާރތްތަކަށް ލިބިގެންފައިވާ އޮޑިހަރުގެ ދަށުން ގެ[ ގަވާއިދު

 .ވެދެމިއޮންާނނެއެ އެތަނެއް މުއްދަތަށް ދެވިފައިވާ  ދަށުން ގެއެއްބަސްވުމު

 ނުަވތަ  ޤާނޫނަކުން އެހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .14 ޖޫރިމަނާ 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަަމލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއިދަކުން  ނަސ ަހތް  ފަހަަރށް ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަ
- ރުފިޔާއާއި ( ކަފަސްސަތ ) ރ500/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ުކށް ފަހަރު ދެވަނަ ދިނުމަށްފަހު

 ކުށް  ަފހަރު ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ ( އެއްހާސް) ރ1000/
 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ތިން) 3000/- ރުފިޔާއާއި( އެއްހާސް) ރ1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ

( ތިންާހސް) 3000/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮްށފި ފަހަރަށް ަހތަރުވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން
 ހަތަރު އަދި ކުރުން ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ ( ފަސްހާސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި
 ރުފިޔާއިން( ފަސްހާސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަހަރަށް
 .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ

 ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް ހެދުން  ކަ

 ހިެމނ  އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރ ގައި ކައުންސިލުގެ ިހންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .15
( ތިނެއް ) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  އުސޫލުތައް މި ހަަދންޖެހ  ގޮތުން ގުޅ  ސަރަހައްދުތަކާ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 315 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ
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 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް ތެރ ގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް މަސްދުވަހުގެ

 ކައުންސިލްކަމަށް ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" )ހ( .16 މާނަ ކުރުން 
 ޤާޫނނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެވަީނ، ބުނެފައި

 މަގޫދޫ  މިލަދުންަމޑުލު ދެކުނުބުރި އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7)
 .ކައުންސިލަށެވެ

 ކަމަށް  އޮޑިހަރުގެ ނުވާނަމަ، ބަޔާންކުރެވިފައި ގޮތަކަށް ވަކި މި ގަވާއިދުގައި" އޮޑިހަރުގެ" )ށ(  
 .ތަނެކެވެ ކޮންމެ ތައްޔާރުކުރެވ  މަރާމާތުކުރުމަށް ބަނުމާއި އޮޑިދޯނިަފހަރު އެވަނީ، ބުނެފައި
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