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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް 

 ،ހއ.ފިއްލަދޫ
   .ދިވެހިރާއްޖެ

 
 ދު ގަވާއި ދޫކުރުމުގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫން ދަނޑުބިން

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ގަވާއިދަކީ، މި )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
 ،އިންވަނަ މާއްދާ 152ގެ  ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ސޫލާމަރުކަޒީ އު

 ާޤނޫނު ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން،  ށްތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ފިއްލަޫދ ކައުންސިލަ
 ާޤނޫނަށް ބާރުދޭ އެ އި، ( އާބިމާބެހޭ ޤާޫނނު)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  2002/1 ބަރުންނަ

 ލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އިޤާނޫނުތަކުން  ބާުރލިބިގެން އެުކލަވަ

 ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  ''ިތލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަޫދން ދަނޑުބިން  މި )ށ(  
 '' އެވެ.ގަވާއިދު  ދޫކުރުމުގެ

ގުޅިގެން  ކަމާ މިފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި އިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ މި )ނ(  
ދުތަކަްށ ވާއިގަފައިާވ އިކާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަދަފައިވާ ޤާނޫނުތަދައިހަ

 ތަބާވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ގައި ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓު ،ގަވާއިދު  ފަާށނީ، މި ޢަމަލުކުރަން  ށްގަވާއިދަ މި )ހ( .2 ފަށާ ތާީރޚު  ޢަމަލުކުރަން
 ފެށިގެންެނވެ.  ތާރީޚުންކުރާ އިޢުޝާ

 ގޮތުގެމަތީން   ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  ފެުށމަށްފަހު، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި )ށ(  
އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި  ގެށުރަ ،ހުއްދަނަގައިގެން މެނުވީ

 އިންދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ރުއްގަސް ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާއި

ަފއިވާ ނގައިކުރީަގއި ހި
 ަގާވއިދު ހިްނގުން  ކަންކަމަށް މި

 ކޮށްފައިވާ ފައިވާ، ނުަވތައިހިނގަ  ކުރިން ފެށުުމގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި )ހ( .3
 ގަވާއިދަށް ނަމަވެސް މި ގަވާއިދެއް ނުހިގާނެއެވެ. ށް މިކަކަމެއްގެ މައްޗަ

  ،ވަކިކަމެއް ލާޒިމްކޮށްފައިވާނަމަ ގަވާއިދުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މި 
 ންގޭނެއެވެ. ހިން ށުގަވާއިދުގެ ދަ ކަމެއް މި އެ

ހުސްބިމުގައި  ގޯތީގައި އޮންނަ ނުވަތަ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިރިއުޅެމުންދާ  )ށ(  
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 ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މި ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން

މޭވާއާއި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރާނީ  .4 ދަނުޑބިން ބެިހގެްނާވގޮތް 
 ށެވެ.ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްަތއް ހެއްދުމަ އާއި،ތަރުކާރީ

 ދަނުޑބިމަށް އެުދމާއި 

 ދޫުކރުން  ދަނުޑބިން

ލޭނަށް ޕް ޒްލޭންްޑޔޫމި ރަށުެގ  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު މި )ހ( .5
ުމކޮށް އިޢުލާުނ އާންއްދުތައް ހަރަސަރިޔާޢަތްކޮށް ދަނޑުބިްނތައް ދޫކުރާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ރީވެފައިވާ ރަށްވެހިންެގ ދޫކުރެވޭނީ ހއ. ފިއްލަދޫގައި ރަޖިސްޓަ ދަނޑުބިން )ށ(  
 ،އަހަރު ފުރިފައިާވ ފަރާތްތަކާއި)އަށާރަ(  18ތެރެއިން އުމުރުން 

، އާއިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިށްރީކޮ ހއ.ފިއްލަދޫގައި ރަޖިސްޓަ
 އްޔާ ޢިކުލަބް ޖަމް ،ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކާއި ،އިޕާޓްނަރޝިޕާ، ންޏާއިކުންފު

ކައުންސިލުްނ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުބިންތަުކެގ  ތަކަށެވެ.ޖަމާޢަތް
)އެކެއް( ފަރާތަކަށްވުރެ، ގިނަ ފަރާތުން  1ތެރެއިން ދަނޑުބިމަކަށް 

 އެދިފައިވާނަމަ، ބިންދޫކުާރނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.

ގައިވާ "ދަނޑު ބިމަށް އެދޭ  1މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ދަނޑު ބިމަށް އެދެވޭނީ )ނ(  
 ފޯމު" މި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ދަނޑުބިން  ނީ،ވާލުކުރާ ހަ ތައްދަނޑުބިންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެންމެހައި  )ރ(  
 ވެ.އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެ ލިޔުމުން ވެވޭ ،އި ކައުންސިލާ ދެމެދުފަރާތާދޫކުރާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު   މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި )ބ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛އްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތުކު  .1   

 ؛ފާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުކުއްޔަށް ހި  .2   

 ؛ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު  .3   

 ؛ކުލި )މަހަކަށް(  .4   

 ؛ކުލި ދައްކާނެ ގޮތް  .5   

 ؛އްކައިފިނަަމ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްމުއްދަތުގައި ކުލި ނުދަ  .6   

 ؛ ކުރާނަމަ، މުރާޖަޢާ ކުރާނެގޮތްކުލި މުރާޖަޢާ  .7   
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 ،މަށް އެއްބަސްވާ ގޮތްވެސްޓްކުރުއެތަނުގައި އިން  .8   

 ؛ބަދަލު ދެވޭނެގޮތް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް   .9   

ކައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުދައް  .10   
 ؛ރާތުން އެތަން އަުތލެވޭނެ ގޮތްކޮށް ކުއްޔަށް ހިފި ފައެއްބަސްވުން ބާޠިލު

 ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން   .11   
އި ޖޫރިމަނާ އެހަިއތަނަށް ނުދައްކާހުރި ކުއްޔާއެ ތަނެއް ވަކިކުރާއިރު، 

 ؛ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް

 ؛ދޫކުރާ ތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތްކުއްޔަށް   .12   

 ؛ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނެ ގޮތްކުއްޔަށް ހިފި ތަނެއް ދެވަނަ   .13   

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ   .14   
މުެގ ކަންތައް ބޭނުމަށް ނަގަން ބޭނުންވެްއޖެނަމަ، ބަަދލު ދިނު

 ؛ހަމަޖައްސާނެ ގޮތް

އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭކަެމއް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން   .15   
 ޙައްލުކުރާނެ ގޮތަކާއި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު.

ކައުންސިލުން ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް  ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ )ޅ(  
ކައުންސިލުްނ  އެކުލަވައިލުމަށްފަހު، ކުއްޔަށް ޫދކުރި ދަނޑުބިންތަކުގެ ދަފުތަރެއް 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްަލ  )ކ(  
އެ ފަރާތަކަށް  ،ފަރުދެއްގެ ވިޔަފާރިއަކުން ދަނޑުބިމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފި ނަމަ

ފުރުޞަތެއް  އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ 
 ނޯންނާނެއެވެ.

 ،ފެށިގެން  ތާރީޚުން ބިމެއް ދޫކުރާ ބިމެއް ދޫކުރެޭވނީ އެކޮންމެ ދަނޑު )އ(  
 އަހަރު ދުވަހަށެވެ.)ފަހެއް(  5މީލާދީގޮތުން 

ދަނޑުބިމެއްގެގޮތުގައި އެންމެ ކުޑަކޮްށ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްފަރާތަކަށް  )ވ(  
)ފަސްހާސް( އަކަފޫޓުވެ. ދަނޑުބިމެއްގެގޮތުގައި ދޫކުރެވޭެނ   5,000 ،ދޫކުރެވޭނީ

)ވިހިހާސް(  20,000)ވިހިހާސް( އަކަފޫޓެވެ.  20,000، އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކީ
ފައިާވ ށްރީކޮހއ.ފިއްލަދޫގައި ރަޖިސްޓައަކަފޫޓުގެ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގައި 
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ޕާރޓްނަރޝިްޕ، ކޯޕަރޭޓިވް ، އްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާިރ، ކުންފުނި އަމި
 ށް އިސްކަންދެވޭނެެއވެ.ތަކަޖަމާޢަތް އްޔާޢިސޮސައިޓީތަކާއި ކުލަބް ޖަމް

 ގިނަވެގެްނ  ،ފެށިގެން ތާރީޚުން ހަމަވާ ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު  )މ(  
ފަރާތްތަަކްށ ކައުންސިލުން  ދަނޑުބިމަށް އެދޭ ،ތެރޭގައިދުވަހުގެ )ސާދަ(  14

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ދަނޑުބިން

 އިން ،ގައިދުވަހުގެ ތެރޭ)ސާދަ(  14ދޫުކރާތާ  ބިންކައުންސިލުން ދަނޑު )ފ(  
 ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ފައި ސާފުކޮށް ވަކިވާވަރަށް ބިން

 ،ފެށިގެން ންޚުތާރީ ކައުންސިލުން ދަނޑުބިން ހަވާލުކުރާ  އިންވަކިކޮށް ދަނޑުގެ  )ދ(  
މަލީ ޢަދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ )ސާޅީސް ފަހެއް(  45ގިނަވެގެން 

 މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ.

ގެ ހުއްދަ މާރާތެއް ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުޢިއެއްވެސް  އިދަނޑުބިމުގަ )ތ(  
 ލިބިގެންނެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވެގެން ދަނުޑ  ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާދަނޑު )ލ(  
ބިމުަގިއ  މިގޮުތން އެ ،ނެގޭއިރު ކައުންސިލަށް ދަނޑުބިން  ނުވަތަ  ،ދޫކޮށްލާއިރު
 އެ  ފަރާތަކުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ )ތިރީސް(  30 ،ކޮށްފައިވާނަމަ ޢިމާރާތެއް 

ދަނޑުބިންތަކުަގިއ  ރާދި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުއަ ތަނެއް  ނަގަންވާނެއެވެ.
ބަނބުކެޔޮ،  :ދިގު މުއްދަތަކުން ފޯދި އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ ގަސް )މިސާލަކަށް

ބިން ދޫކޮށްލާއިރު އެފަދަ ގަްސތަކަށް ބަދަލެްއ  ،ފޭރު( އިންދަިއފައިވާނަމަ  ،އަނބު
 ނުދެވޭނެއެވެ.

އްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދަނޑުބިްނ މުގައި ބުނެފައިވާ ( އމާއްދާގެ ) މި )ގ(  
 އެކަންލިޔުމުން ކައުންސިލަށް  ،)ތިރީސް( ުދވަހުގެ ކުރިން 30، މަދޫކޮށްލާނަ

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ދަނޑުބިން ދޫކޮށްލެވޭީނ، އެކަްނ ކައުންސިލަްށ 
އެ ބިން ހަވާލުވެފައިވާ  ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30އެންގުމަށްފަހު، 
ލައި، އިތަެނއް ރޫޅަ އެ ،ބިމުގައި ަތނެއް ހަދައިފައިވާނަމަފަރާތުން އެ 

 ިބން ހަވާލުކުރުމުންނެވެ. ކައުންސިލާ ،ބިންސާފުކޮށް

 މާއްދާެގ  މި ،އް ދަނުޑބިންތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ )ޏ(  
މުއްަދުތ  ،ުކރިން ހުގެދުވަ)ތިރީސް(  30 ުވމުގެ( ގައި ުބނާ މުއްދަތު ހަމައ)

  ހުށަހަަޅން ވާނެއެވެ. ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ،އިތުރުކުރުމަށް އެދި
ކައުންސިލަށް  އް ދަނޑުބިްނތަ ހުށަނާޅާ މުއްދަތު އިތުުރކުރުމަށް ،މި މުއްދަތުގައި
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)ސާދަ( ުދވަހުގެ ކުރިން  14ދަނޑުބިމުގެ މުއްަދތު ހަމަވުމުގެ  ނެގޭނެއެވެ.
ދަނުޑބިްނ ދޫކޮށްފައިާވ ، ތަ ނޫންަކންމުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވުނުކަން ނުވަ

 ކައުންސިުލން އަންގަންވާނެއެވެ.ލިޔުމަކުން  ،ފަރާތަށް

ފީާއއި  މުންދޫކުެރވޭ ދަނުޑބި 
 ކުލި ނެގުުމގެ އުސޫލު 

)އެކެއް(  01/-ަދނޑުބިމުން މަހަކަށް އަކަފޫޓަުކްނ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ )ހ( .6
 ލާރީގެ ރޭޓުން ބިމުކުލި ނެގޭނެެއވެ.

ދަނުޑބިްނ  ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ަދނޑުބިމުން ބިމުުކލި ނަގަްނ ފެޭށނީ މި )ށ(  
ފަރާތަކަްށ  )ނުވަދިހަ( ދުަވހުގެ މުއްދަތެްއ އެ 90ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަވާލުކުރާ 

 ފަހުގައެވެ. ދިނުމަށް

ފިއްލަދޫ   ދައްކަންވާނީ ފީތައް ޖޫރިމަނާތަކާއިއި އެންމެހަ ހިމެނޭގަވާއިދުގައި  މި )ނ(  
 ނުވަތަ ކައުންސިުލން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. ކައުންސިލަށް

ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަްނކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު، ެއހެން ޤާނޫނަުކން ނުަވަތ  މި .7 އިާދރީ ފިޔަަވޅުެއޅުން 
 -:ކަންކަމުގައި ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުުކރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

 ލިޔުުމްނ  ،ކުްށ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަށްފަހުނަސޭހަްތތެރިވު ފުރަތަމަފަހަރު )ހ(  
 ފަރާތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.އެ 

     ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި ސް)ފަ 500/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ދެވަނަފަހަރު )ށ(  
 ޖޫރިމަނާ އެ ފަރާތް ދަދަކުންއަ)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  1000/-

 ވޭނެއެވެ.ކުރެ

    )އެއްާހސް( ރުފިޔާއާއި  1000/- ،ތަކުރާުރކޮށްފިނަމަ ށްވަނަ ފަހަރު ކުތިން )ނ(  
ޖޫރިމަނާ  އެ ަފރާތްދެމެދުގެ އަދަދަކުން  )ތިންހާސް( ރުފިޔާއާ  3000/-

 ވޭނެއެވެ.ކުރެ

  )ިތންާހސް( ރުފިޔާއާއި  3000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަހަރު ހަތަރުވަނަ )ރ(  
ޖޫރިމަނާ  އެ ފަރާތްދެމެދުގެ އަދަދަކުން އާ )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ 5000/-

 ވޭނެއެވެ.ކުރެ

 5000/-ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  ކުށް އިތުރަށް  ފަހަރަށްވުރެ ހަތަރުވަނަ )ބ(  
 ވޭނެއެވެ.ޖޫރިމަނާ ކުރެ އެ ފަރާތް )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން

ވަނަ  5މި ގަވާއިދުގެ  ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާމި  )ޅ(  
ފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ުބނާ މުއްދަތުގައި ދައިމާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހަ 
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 އެވެ.މައްސަލަ ަޝރީޢަތަށް ފޮނުވޭނެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ

ފިޔަވަހީގައި ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ފަހު، ދެްނ  ފުރަތަމަގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި )ހ( .8 އިުތރުކޮށްިދނުން  ދަނުޑބިން
އަަލްށ  ،ދަނޑުބިން ދޫކުރެވޭނީ ހުްސ ދަނޑުބިން އޮތް ނިސްަބތަކުން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާޔަށް ވަނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮްށ އެ ކަމަށް އެިދ 
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޓްރެއިނިންގއެއްގައި 

ބާކީ ިތބި ފަރާތްތަކުެގ ، ރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ފަހުބައިވެ
 ނެގޭ ގުރުއަތަކުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. މެދުގައި

ދަނޑުވެރިކަމުގައި މަސައްކަތް  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ށ(  
ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ަދނޑުބިން އިތުރުކޮށްދިނުމަަކށް މި ގަވާއިދު 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

މިނަށް ބޮޑުެއ ކަމުގެ ކުޑަ ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމާނީ ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވެއްޖެ ނަމަ .9 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
ތިަލދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިންނެވެ. މި ގޮތުން  ،ބަލައިގެން

ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ކަންކަން ިހންގާ މުއައްސަސާތަކުގެ 
ޝަރީޢަތަްށ   ،އެ ތަންަތނުގެ މަޝްވަރާ ޯހދުމާއި، މަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ 

 ޝަރީަޢތަށް ފޮނުވުން ހިެމނެއެވެ. ،ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ

ބޭނުމަކަްށ  އެހެން އިފިޔަވަ ދޫކުރި ބޭނުން ދަނޑުބިންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ހ( .10 ުކރުން ވަކިދަނުޑބިން 
 ތްތެރިވުަމށްފަުހ އެކަން ހަނަސޭ ،ދަނޑުބިން ބޭނުންކުރާނަމަ 

އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ކައުންސިލަށް ދަނޑުިބން ވަކިކުރުމުގެ  ،ކޮށްފިނަމަނުލާޙުޞްއި
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ވަކިކުރާ ދަނޑުބިމެއް  ކައުންސިލުން މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފަިއވާގޮތަށް މި މި )ށ(  
 ގެ އިޚްިތޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ފަރާތަކަށް ދިނުމު އެހެން

އާންމުވެގެންާވ ތުންގެ ރައްޔި ފައިވާ ބިމެއްށް ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮ މި )ނ(  
 ބިެމއް ނަގަންވާީނ  އެ ،ޖެހިއްޖެނަމަ ނަގަން މަންފާއަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް

ލިޔުމުން ށް  ބިން ދޫކުރެވުނު ފަާރތަ ،މުްއދަތެއް ދުވަހުގެ )ނުވަދިހަ( 90
ޝަރީޢަުތްނ  ،ބަލައި  މަސައްކަތަށް ށްފައިވާބިމެއްގައި ކޮ އެ ،ދިނުމަށްފަހު
 ފަހުގައެވެ. ދިނުމަށްފަރާތަށް  އެޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް  ކަނޑައަޅާ

ކަެމއް  ގަާވިއދުަގއި ނެތް
ަގވާިއދަށް ދިާމވުން ުނވަތަ 

 ބަދަުލގެނަުއން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މި ގަވާއިދުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައިނުވާ ކަންކަން  )ހ( .11
ޤާނޫނުތަކުން ބާރުލިބިެގން ހަދަިއފައިވާ އެހެން ގަވާއިދަކުން މަާނކޮށްފައިވާނަމަ، 
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  ކަމެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާވާނެއެވެ. އެ

 ހިންގައި ތަންފީޒުކުރުމާއި، މި ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެޭހ އިޞްލާޙުތަްއ ގަވާއިދު މި )ށ(  
 އުންސިލަށެވެ.ގެނައުމުގެ ބާރު ލިބިގެންަވނީ ކަ

މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް، އެ އިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުްނ،  .12 މާނަކުރުން 
 -ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭަހނުވާހައި ހިނދަކު މި ގަވާއިދުގައި:

 7/2010ޤާނޫނު ނަްނަބރު "ކައުންސިލް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،  )ހ(  
ެގ  ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ސޫދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު)

 ދަށުން އިންތިޚާބުކޮްށފައިވާ ތިލަުދންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުްނސިލަށެވެ.

ނުަވަތ  ،"ދަނޑުބިން" ކަމުގައި ބުެނފައި އެވަނީ، އާމްދަނީ ހޯދުމުެގޮގތުން )ށ(  
އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް ކައުްނސިލުން ދޫކުރާ 

 ބިންތަކެވެ.

"މީހެއް" ނުވަތަ "ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޠަބީޢީ ޝަޚްޞުތަކަށާިއ  )ނ(  
 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކަށެވެ.

ގަވަރމަންޓް ވަނީ، ލޯކަްލ  ބެހޭ ފަރާތްތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ "ކަމާ )ރ(  
ޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ރާއްޖޭގެ ޞިއްއޮތޯރިޓީއާއި ދިވެހި

 އަށެވެ.ވުޒާރާ

 


	Filladhoo dhandubin gavaaidhu Cover 1
	Filladhoo dhandubin dhookurumaa behey gavaaidh 1

