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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

:  ހޯމަ :  2017 ޖަނަވަރީ 23 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 25ތާރީޚު 15އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ގަ ނޑުިބން ދޫކުރުމާއި ދަ   ިއދު ވާރ. އަނގޮޅިތީމުްނ ދަ
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  ސިލްގެ އިދާރާކައުން މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު
  ދިވެހިރާއްޖެ، އަނގޮޅިތީމުރ.

  
ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ގަ  ނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަ   އިދު ވާ ރ. އަނގޮޅިތީމުން ދަ

  
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ(  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ(  .1  ތަޢާރަފާއި ނަން 

ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ  152ގެ ) އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު މާޅޮސްމަޑުުލ އުތުރުބުރީ 

ނޑުބިން އަނގޮޅިތީމުން .ލާފައިާވ ރއިކައުންސިލުން އެކުލަވައަނގޮޅިތީމު   ދޫކުރުމާއި  ދަ
ނޑުވެ   .ގަވާއިދެކެވެ ބެހޭކުރުމާ ރިކަން ދަ

 
ނޑުބިން  އަނގޮޅިތީމުން .ރ" ،އިދަށް ކިޔާނީވާގަމި  )ށ(     ނޑުވެރިކަްނ ދޫކުރުމާއި ދަ  ކުރުމުގެ ދަ

  .އެވެ"  ގަވާއިދު
 

 އި ގަވާއިދު ހިންގަ
  ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތް 

  .އިދާރާއިންނެވެ ގެކައުންސިލް އަނގޮޅިތީމު. ރ ،ކުރީާނތަންފީޒު  އިމި ގަވާއިދު ހިންގަ )ހ(  .2

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޚާއްއިދަކީ ރ. އަނގޮޅިތީމު ގަވާމި  )ހ(  .3  ދުޞަމަޤު ހައުސިންގް ، ކޮށްޞަގައި ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރަހައްދުގައި މިނިސްޓްރީ  ،ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ  ،ކުރުމާއި ލުޠިހުއްދަ ބާ ،ދަ ދިނުމާއިހުއްދަ  ދަ
 ބިން  ،ބިން ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކުރުމާއިސާފު ބިން  ،ބިމުގެ ބޮޑު މިނާއި ،އުސޫލުތަކާއި

 ،މުކޮށް ބެލޭނެ ކަންކަމާއިންއާ މުގައި ބިން ދޫކުރު ،ޖެހޭނެ ގޮތާއިނައްތާލަން ށް ކުނިކޮސާފު
ހެއްދުމަށާއި ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް އިންދާ ގަސް  ،ބިމުގައި އިންދުމަށް ހުއްދަދެވޭ ބާވަތްތަކާއި

އްޙީ މިންގަނޑު ޞިހައްދާ ބާވަތްތަކުގެ  ،ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކެމިކަލްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި
މު އުސޫލުތައް ންއަދި މިނޫންވެސް މުހި ،ވަރާއިކައުންސިލުން ބާރުއަޅާ މިން ކުރުމަށް ރަނގަޅު

ނޑައެޅުމުގެ    އިދެވެ.ގަވާކަ
 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކުރާ ރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިކުޢަމަލު މި ގަވާއިދަށް (ހ)  .4  ކުރަން ފަށާ ތާރީޚުޢަމަލު
އިދާރާެގ  ގެމި ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް. ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަސް )އް ކެ އެ( 1ކޮށް ފެންނާނެހެން އާންމު ނޯޓިސްބޯޑުގައި 
  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
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ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ  މި (ށ)    
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ނަގައިގެން މެނުވީ ރަށުގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި ދަ

ނޑުވެރިކަންކުރުން މި  ،ނަމަވެސް ުދ ގަވާއި ދިރިއުޅުމަށް ނަގާފައިވާ ގޯތީގައި ދަ
  ވެ.ހުރަހެއްނާޅައެ

 
ދަނޑު ބިމަށް އެދުމާއި    

ނޑުބިން ދޫކުރުން    ދަ
ނޑައެޅޭ ބިންތަކުން އަމިއްލަ . ރ )ހ(  .5 ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކަ އަނގޮޅިތީމުން ދަ

ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުވުމަށް ގޭބިސީތަކުގެ އިތުރުން، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި 
ނޑުކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަން ދީގެން    .ވާނެއެވެވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރަންދަ

 
ނޑުބިންތައް ދޫކުރަންވާީނ )ށ(     ކޮށް ކައުންސިލުން އެކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން އާންމު  ،ދަ

   އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 

ނޑުބިމަށް އެދެވޭނީ )ނ(     އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮްށ  ވާ،ގައި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ދަ
ނޑުބިމަށް އެދޭ ފޯމު"މި ކައުންސިލުން ދޫކުރާ  ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަ " ދަ

 . . އެކުގައެވެރުފިޔާގެ ފީއަކާ އެއް)ދިހަ( 10/-، ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމުހުށަހަޅައިގެންނެވެ
  .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ކައުންސިލުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު  މި ފޯމު

 
ނޑުބިން ދޫކުރަންވާނީ މި )ރ(     ނޑުބިން ދޫކުރާ  ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކުރާ ދަ ދަ

ނޑުބިން ނަގާ ފަރާތާ  . ންނެވެދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށު ފަރާތާއި ދަ
ގައިވާ  6.05މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދައުލަތުގެ ލުމުގައި އިމި އެއްބަސްވުން އެކުލަވަ

  .ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެކަންކަމަށް 
 

ނޑުބިން ދޫކުރެވޭނީ  )ބ(     އަދި ވިޔަފާިރ . ގެ މުއްދަތަށެވެދުވަހުއަހަރު) ދޭއް ( 2ގޭބިސީތަކަށް ދަ
ނޑުބިން ދޫކުރެވޭނީ    .ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެއަހަރު) ފަހެއް( 5ބޭނުންތަކަށް ދަ

 
ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ބިމުގެ ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިން ދޫކުރެވޭ  6މި ގަވާއިދުގެ  )ޅ(    

ނޑައަޅާނީ އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުލުމަކުންނެވެ   .ކަ
 

ނޑުވެރިކަްނ ރޭޓުން  ލާރީގެ) ފަހެއް( - /05 އަކަފޫޓަކަށް ،ދޫކުރާނީ  ބިން ގޭބިސީތަކަށް )ހ(  .6  ގޭބިސީތަކަށް ބިން ދޫކުރުން  ދަ
  .ބިމެވެ އެއް އަކަފޫޓުގެ) ދެހާސް( 2000 ގޭބިސީއަކަށް ކޮންމެ ބޭނުންވާ  ކުރަން

 
ނޑުބިމުގައި ދޫކުރާ ގޭބިސީތަކަްށ )ށ(      މީހުންގެ ދިރިއުޅޭ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ  އިގޭބިސީއެއްގަ އެ ،ދަ

 ގެނެސްފައިވާ ކޯޓާގައި  ގެއެއްގެ އެ އަދި ،ފިރިން  އަނބިންނާއި  މީހުންގެ ދިރިއުޅޭ ،ދަރިން
ނޑުވެރިކަން ބަޔަކު ނޫން  ބިދޭސީން   .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން  ދަ

 
ނޑުބިން  )ނ(     މި . އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭނުންކުރަން ދީގެން ނުވާނެއެވެ ،ގޭބިސީތަކަށް ދޫކުރާ ދަ

ގައި ބުނެފައިވާ ) ށ(ކުރަނީ މި މާއްދާގެ ހެން ފަރާތަކަށް ދިނުން މާނަގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް އެ
ނޑުގައި    .ކުރަން ދިނުމަށެވެމަލީގޮތުން މަސައްކަތްޢަމީހުން ނޫން ބަޔަކު ދަ

 
ނޑުބިން ދޫކުރާނީ )ރ(     ހުށަހަާޅ  ކުރުމުން އެކަމަށް އެދި ފޯމުކައުންސިލުން އިޢުާލނު ،ދަ
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ނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ . ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަ
ނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް އިޢުކައުން   .ކުރަންވާނެއެވެއާންމުލާނާއެކު ސިލުން ކަ

 
ނޑުބި )ބ(     ބިން ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ  ،ގުޅިގެން ލާނާްނ ދޫކުރުމަށް ކުރެވޭ އިޢުދަ

ނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގެ އަތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ  ދަދު، ދޫކުރުމަށް ކަ
ނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެއަ ނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ   .ދަދަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ ދަ

 
މުއްދަތު  ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ އެ )ޅ(    

 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ކުރިން އެކަމަށް އެދޭ ހުގެމަސްދުވަ) އެކެއް( 1ހަމަވުމުގެ 
ނޑުބިމުގެ"ގައިވާ   ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން" މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދޭ ފޯމު ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ކާއި، ތައިންވެސްޓްމަންޓު  ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ވޭތުވެދިޔަތާގައި ދަ
ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު  ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް 

  .ކައުންސިލުންނެވެ 
 

ނޑުބިން ދޫކުރާނީ )ކ(       .މުއްދަށެވެދުވަހުގެ އަހަރު) ދޭއް( 2މީލާދީ  ،ގޭބިސީތަކަށް ދަ
 

މުއްދަތު  ގެއަހަރުދުވަހު ) ދޭއް( 2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މީލާދީ ) ޅ(މި މާއްދާގެ  )އ(    
  .އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ

 
  ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް 

  ބިން ދޫކުރުން 
ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ،ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް )ހ(  .7 ކުދި އަދި މެދު  ދަ

ނޑުބި އިސްކަންދީގެން ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް  ،ސަރަހައްދުން ދޫކުރާނީ މުގެމި ރަށުގެ ދަ
  .އަކަފޫޓުގެ ބިންތަކެވެ) ހާސް ދިހަ( 10,000

 
ނޑައެޅޭ ބިންތައް ދޫކުރެވޭީނ )ށ(     އްދާގައިވާ ވަނަ މާ 5މި ގަވާއިދުގެ  ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަ

ގުޅިގެން ބީލަމުގެ އުސޫލުން އަކަފޫޓަކަށް އެންމެ މަތީ  ކުރުމާއިޢުލާނު ގޮތަށް ކައުންސިލުން 
  .އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 
ނޑުބިންތަކުެގ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  )ނ(     ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ދަ

އަށްވުރެ ދަށް ނޫން ލާރި) އްހެފަ( - /05 މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް ހުންނަންވާނީ،ބީލަން 
 .   ރޭޓަކުންނެވެ

 
 އަގުމަތީ  އެންމެހުށަހަޅާފައިވާ  އަކަފޫޓަކަށް ފަރާތްތަކަކުން ގިނަ ފަރާތަށްވުރެ އެއް )ރ(    

 ފަރާތް  ކުރާކާމިޔާބު  ބީލަން ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ އެއްވަރުވާ އަގު، އެއްވަރުވާނަމަ
ނޑައަޅާނީ  ގެންފުރުޞަތުދީ ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން އަލުން ށް،ފަރާތްތަކަ އެއްވަރުވާ  އަގު ކަ

އަލުން އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެޭވ  މިގޮތުން،. ފަރާތަށެވެ ހުށަހަޅާ އަގު މަތީ އެންމެ
 .   ފުރުޞަތުގައި ކުރިން ހުށަހެޅި އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

 
ނޑު )ބ(      މަދުވެގެްނ(  ހިއްސާ ރަށްވެހިންގެ ާނއި،ރަށްވެހިން ރަށުގެ ،ކުރިމަތިލެވޭނީ ބިންތަކަށް ދަ

 ލޯކަލް  ތަކާއި، ރަށްވެހިންގެކުންފުނި  އޮންނަ ) އިންސައްތަ ފަންސާސް
 އަންހެނުންގެ  ،ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ، ،ކްލަބު ރަށުގެތަކަށާއި، އިންވެސްޓްމެންޓު 
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  .ކޮމިޓީއަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް
 

 ބިޑު ހުށަެހޅުމާއި ކުރުމާއި، ބިޑު ބިންތަކަށް އިޢުލާުނމަށް ދޫކުރާ ވިޔަފާރި ބޭުނ )ޅ(    
ވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ހަމަޖައްސަން ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު 

  .މަތިންނެވެ
 

ދުވަހުެގ އަހަރު) ހެއްފަ( 5މީލާދީ  ނީ،ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކުރާ  ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް )ކ(    
  .މުއްދަތަށެވެ

 
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ކައުންސިލުްނ  )އ(    

  .ބިން އަލުން ބީލަމަށް ލާންވާނެއެވެ އެ
 

ނޑުބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައިއެއްވެސް މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި،  )ވ(     ނޑުބިން  ،ދަ ދަ
ނޑުބިމުގައި  ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ (ދޭއް) މަސްދުަވްސ  2މަސައްކަތެއްނުކޮށް، ފަރާތުން ދަ

ނޑުބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ  ނޑުބިމަށް އެދިފައިވާ އެހެންފަރާތަކަށް ދަ ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، ދަ
  އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ނޑުބިމުން ކުލި ނެގުން  ނޑުބިންތަކުން ކުލި ނެގޭނީގޭބިސީތަކަށް  )ހ(  .8  ދަ ) ފަހެއް( - /05 މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް ،ދޫކުރާ ދަ

  .ލާރީގެ ރޭޓުންނެވެ
 

ނޑުބިންތަކުގެ  )ށ(     މަހު ކުއްޔަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ދަ
 .   އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކުއްޔެވެ

 
ނޑުބިންތަކަށް ކުލި ދައްކާނީ ކޮންމެ މަހެއްގެ  )ނ(     ނޑުބިން ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތްތަކުން ދަ  10ދަ

  .ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ
 

ނޑައަޅާފައިވާކުލި ދައްކަން  )ރ(     ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބިމުގެ މުިޅ  ކަ
  .ނެގޭނެއެވެ ގެގޮތުގައިޖޫރިމަނާ) އެއް ޕަސެންޓް( 1% ލަ ކުލީގެޖުމު

 
ގެ ކުރިން ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ކުލި ތާރީޚުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ނ(މި މާއްދާގެ  )ބ(    

  .ނާއާ އެކުއެވެ ގައިވާ  ޖޫރިމަ)ރ(ގެ ފަހުން ބަލައިގަނެވޭނީ މި މާއްދާގެ ތާރީޚުއެ 
 

ނޑުބިމުން ކުލި ނަގަ )ޅ(     ނޑުބިން ހަވާލުކުރާ  ،ން ފެށޭީނދަ ) ތިނެއް( 3ތާ މީލާދީ ދަ
 ،ނަމަވެސްއެެހން. ނުމަށްފަހުގައެވެމަސްދުވަހުގެ ްގރޭސް ޕީރިއަޑެއް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދި

  .ގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ދުވަސްތައް ގުނޭނެއެވެއެގްރީމެންޓު
 

ނޑުބިން ސާފުކުރުމާއި  ދަ
ކުނި މާއި، ބެލެހެއްޓު
  ނައްތާލުން 

ނޑުބިން ސާފުކުރުމު )ހ(  .9  ،ގޮތުން  ގެތަކެތި ނައްތާލުމުފަދަ  ވިަނ ،ނޮޅޭ މާހުއި، މިރިހި ގައިދަ
 ތައްޔާރުކޮށް ކާދު  ޓަކައިއިތުރުކުރުމަށް މުއްސަނދިކަން  ަދނޑުބިމުގެ ލިބިފައިވާ
ނޑުތަކަށް ހެންއެ ނުވަތަ  ރެވިދާނެއެވެ.ބޭނުންކު  ލިބިފައިވާ ، ނުވާނެހެން ގެއްލުން  ދަ
ނޑުގެ   .އަންދާލެވިދާނެއެވެގައި ތެރޭ ސަރަހައްދުގެ ދަ
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އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  އި،ކޮށްފައިވާ ފަދަ ލުއި ކުނި ފިޔަވަގައި ބަޔާން) ހ( މާއްދާގެމި  )ށ(    

ނޑުބިމުން ނެގޭ އާރުލާ  ،އުފެދޭ ކުންޏާއި ގަސްގަހާގެިހ ނައްތާލުމަށް ގެންދަންވާނީ  ދަ
  .ކުނި ނައްތާލާ މަރުކަޒަށެވެ އަނގޮޅިތީމު . ރ

 
ނޑުބިމުގެ  )ނ(     ނޑުބިމުގެ ވަށައިގެން ، ކުރުމްަށއިންވަކިދަ  ކޮނެގެން  ކަންޒު ނުވަތަ  ވަޅުދަ

  .ނުވާނެއެވެ
 

ނޑުބިމު )ރ(      ވަލުތެރެއަށް  ސަރަހައްދުތަކުގެ ކައިރި ތަކެތި ކުރެވޭ ބާކީ ޏާއި،ކުން ނެގޭ ްނދަ
  .މަނާކަމެކެވެ އެޅުމަކީ

 
ނޑުވެރިކަން ކުރުން މަނާ  ދަ

  ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައް 
ނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގައި އިންދަންވާނީ އަންނަނިވި ބާވަތްތައް ނޫން  )ހ( .10 ކޮށް އާންމުދަ

ނޑުވެރިކަމުގައި ހެއްދޭ  ބާވަތްތަކެވެ   .ދަ
 

ނޑު  .1       ނޑުމަށްފަހު ބޮޑެތި ވަޅުގަ   ؛އިންދާ ބާވަތްތައް ކޮނެ ނުވަތަ އާނު ކެ
 

  ؛ލަކުޑީގެ ބާވަތްތައް  .2      
 

  ؛ރުއް  .3      
 

  ؛ބާވަތްތައް އެހެނިހެން ހޭެދ މުއްދަތުން  ިދގު އިފިޔަވަ ފަޅޯ  .4      
 

ނޑުވެރިކަ  .5        އެފަދަ  އްސާއި،ގަސްގަހާގެ ނުޖެހު އްއެްޔބަ އުފެދޭ ްނ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދަ
 ގެންނަ  ތަނަކުން ނުވަތަ  ރަށަކުން  ކުރެވިފައިވާ ފާހަގަ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާކަން

  ؛ބާވަތްތައް
 

ނޑުވެރިކަމާބެހޭ  .6        މަތިން  އެންގުމެއްގެ  އަންގާ  ކައުންސިލުްނ ނުވަތަ ވުޒާރާއިން  ދަ
  ބާވަތްތައް. އެހެނިހެން  މަނާކުރެވޭ އިންދުން

 
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ވަޅު ކޮނުމުގައި އެކަށޭނަ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކޮނެ  )ށ(     ދަ

ނޑުގެ ލެވެލް ގެއްލުވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ   .ފަސްގަ
 

ނޑުވެރިކަން  )ނ(     ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސް އަދި ކެމިކަލްގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދަ
  .އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާގޮތަށް ބޭނުންކޮށް އަދި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

 
ނޑުބިމުގައި ކުރުން މަނާ  ދަ

  އެހެނިހެން ކަންކަން 
ނޑުބިމުގައި  )ހ( .11  .ކުރުން މަނާ ކަންތައްތަކެވެއަންނަނިވި ކަންތައްތަކަކީ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ދަ

 
އާއި އިސްލާމްދީން މަނާކުރާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  .1      

ނޑުބިމުގައި ކުރުން؛   ދަ
 

ނޑު  .2       ނޑުވެރިކަން ކުރުން ފިޔަވަ ،ބިންތައް ދޫކުރެވޭ ބޭނުން ކަމަށްވާދަ  އިދަ
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  އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުން؛

 
ނޑުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުން؛ އިލައްވަނުވަތަ ކުޑަކުދިން " ލޭބަރޗައިލްޑް "  .3         ދަ

 
ނޑުގައި   .4       ނޑު ކޮނުން؛ އިފެން ނެގުމަށް ކޮންނަ ވަޅު ފިޔަވަދަ   ބޮޑެތި ވަޅުގަ

 
ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  ލުގެތެ އް،ޅުހިފާ ާޒތުގެ ކެމިކަލެއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހު  .5      

ނޑުގަިއ  އިންލީޓަރަށް ވުރެ ގިނަ 5 ގެތަކެތީޕެޓްރޯލް ފަދަ ކަރާސީނު، ޑީސަލް،  ދަ
ނޑުގެ ހުންނަ ސްޓޯރުގައި ނުވަތަ  ތަނެއްގައި ގެންގުޅުން ނުވަތަ  އެހެންދަ

  ބެހެއްޓުން؛
 

ނޑުބި  .6       ސަރަހައްދު ވަކި ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުމަށް ވަލުގައި ހުންަނ  މުގެދަ
ނޑި، ބޯކެޔޮ އަދި  ލަކުޑީގެ ބާވަތްތައް މި ކައުންސިލުގެ ހުއްދަނެތި ބޭނުން ދަ

  ކުރުން؛
 

ނޑުބި  .7       ސަރަހައްދު ވަކިކުރުމަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސިމެންތީގެ  މުގެދަ
   އެއްޗެހި ޖެހުން.ތަނބުފަދަ  ރޭނުން، ފާރު  އް އެޅުން،ފައުންޑޭޝަނެ

 
ގެ ދަށުން ) މާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުޙި ގަސްގަހާގެހި ( 2011/12ނަންބަރު  ޤާނޫނު  .8      

ނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަކާއި  ނޭޝަނަލް ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޯގަނައިޒޭޝަނުން ކަ
  .ޑުތަކާ ޚިލާފުވުންނމިންގަ

 
ނޑުބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިާވ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ކޯޓާގެ ދަށުން ގެނެސްފައިާވ   .9       ދަ

ނޑުގައި މަސައްކަތްކުރުވުމާއި  އިބިދޭސީން ފިޔަަވއި އެހެނިހެން ބިދޭސީން ލައްވަ ދަ
ނޑުގައި  އިއަދި ވެލިޑް ވޯކް ޕާމިޓް ނެތް ބިދޭސީން ލައްވަ   މަސައްކަތްކުރުވުން.ދަ

  
ނޑުބިމުގައި ހެއްދޭ  ދަ

  ބާވަތްތަކުގެ 
ނޑު ޞި   އްޙީ މިންގަ

އެކަށޭަނ  ބޮޑެތިކުރުމަށް އެއްނުވަތަ ތަރުކާރީދޮންކުރުމަށް  އެއްއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މޭވާ )ހ( .12
އަދި ޕެސްްޓ  ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ބޭސް ނުވަތަ ކެމިކަލް  މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 

ގެ ބޭހެއް ނުވަތަ ކެމިކަލެއް އެކަށޭނަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ބާވަތެއްކޮންޓްރޯލް 
  .ބޭނުން ނުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެމިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 

 
ނޑު ބިމު )ށ(      ތަކެތި ހައްދާ ބާވަތްތައް މާކެޓަށް ނެރުމުގެ ކުރިން އެ ގައިދަ

. އަޅަންވާނެއެވެކައުންސިލުން ބާރުކަން ދިނުމަށް ސަމާލުސާފުތާހިރުކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށް 
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ގައި ބޭނުންކުރަން ކެއުމުމާކެޓަށް ނެރޭ ކާބޯތަކެއްޗަކީ، އަދި 

  .ކައުންސިލުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ ތޯހައްދާފައިވާ ތަކެތި
 

ނޑުބިމުގެ ތަރުކާރީ  އާއި،ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ކަމުނުދާ މޭވާ ފައިވާކުނިވެ )ނ(     ެގ ސަރަހައްދު ދަ
. ނައްތާލައިތެރޭގައި  ނެތިދިއުމަށް ބަހައްޓައިގެން ހަލާކުވެ ކުނިވެ  އަދި،ގެން ނުވާނެއެވެ
  .ނުވާނެއެވެ
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ނޑުގައި އާލާވާ )ރ(     އެކަށައަޅާފައިާވ ބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކަމާ ދަ

ނޑުތަކާ    .އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ މިންގަ
 

ނޑުގައި ހައްދާ ބާވަތްތަކުގައި އަޅާ އެކިއެކި ސޫފި ނުވަތަ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަ )ބ(     ށް ދަ
 ނުވާނަމަ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުނުނަމަކުރެވުނު މަސައްކަތް ކާމިޔާބު

ނޑުބިންދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން   .ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެއެކަން ކައުންސިލު ދަ
 

އެކަން ނުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ) ބ(މި މާއްދާގެ  )ޅ(    
ވަނަ މާއްދާގެ  16ގެ ސަމާލުކަމަށް ނުގެންނަ ފަރާތްތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގެ ކައުންސިލު

  .ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
 

އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމަކާ 
  ދަނޑުބިން ވަގުތުން  އިނުލަ

  ވަކިކުރުން 

ނޑުބިން  )ހ( .13 އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަ
  .ވަކިކުރެވޭނެއެވެ އިނުމަކާ ނުލައިތުރު ފުރުޞަތެއް ދި

 
ނޑުބިން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ   .1     މަސްދުވަސް ކުރިން  (އެކެއް) 1ދަ

އައުކުރުމަށް ހުށަނާޅާ އޮންނަ ގޭބިސީތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އެއްބަސްވުން 
  ހަމަވުން؛

 
ނޑުބިމަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިމުގެ ކުލި ނުދައްކާތާ   .2         ވުން؛ހަމަ ދުވަސްމަސް 3ދަ

 
ގޭބިސީތަކުގެ މީހުން ފިޔަވައި އެހެްނ  ގޭބިސީތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި އެ   .3      

ނޑުވެރިކަން ކުރުން؛ފަރާތްތަކުން    ދަ
 

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް "  .4        ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް " ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދަ
  ވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުން؛ 3

 
ނޑުބިން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު   .5       ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދަ

  ހަމަވުން؛
 

  .ވަނަ މާއްދާގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަވުން 16މި ގަވާއިދުގެ   .6      
 

ކުރާ ތާރީޚުން ވަކި ބިން ށްފިނަމަ،ބިން ވަކިކޮކައުންސިލުން މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން  (ށ)    
) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ބިން  14ފެށިގެން  ނޑުބިން ސާފުކޮ (ސާދަ ށް ވަކިކުރެވޭ ފަރާތުން ދަ
  ރަންވާނެއެވެ. ހުސްކު އެއްކޮށް 

  
ނޑުބިން ދޫކޮށްފައިވާ  ދަ

ކުރާ އެހެނިހެން  ފަރާތްތަކުން
  ގުޅިގެން  ކުށްކުށާ

  ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ވަނަ  16އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތަކާ މެދު މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .14
  .މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

 
  ޚިލާފުވުން؛ ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ މި  .1    
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  ޚިލާފުވުން؛ ޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާދިވެހިރާއް  .2    
 

ނޑު  .3        ގައި ނުހެއްދޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން އަންގާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިމުދަ
  ތަކުރާރުކޮށް އިންދުން؛ ބާވަތެއް

 
ނޑުބިމުގައި ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން   .4       ނޑުވެރިކަން ކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދަ ދަ

  ؛ގެންލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި
 

ނޑުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމަށް   .5       ޚިލާފަށް  ކައުންސިލުން އަންގާފައިވާ ގޮތާދަ
  ؛ޢަމަލުކުރުން

  
ގައި ބަޔާން ވެގެންވާ ކުރުން މަނާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  11މި ގަވާއިދުގެ    .6      

  .އްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުންކަންތަ
  

ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
ނޑުބިން އަޅައިގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  16މި ގަވާއިދުގެ  ގެން ދަ

  .ބަދަލެއް ނުދެވޭނެއެވެކުރާނަމަ އެ ބިމެއްގައިވާ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ބާޠިލު
 

ގައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ މިގަވާއިދުގެ  )ހ(މާއްދާގެ  މި (ނ)    
ނޑުބިން ވަކި ކޮށްފިނަމަ ނަ ނަންބަރުވަ ) 4( ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 16 ގެ ދަށުން ދަ
) ފަދަ ތަކެތި  ސާމާނު އާލާތްތަކާއި (އެހެނިހެން ތަކެތި  އިތަނުގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ ފިޔަވަ އެ

) ސާދަ( 14 ބިން ވަކިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، ފަރާތުން ހިފާފައިވާއެ ބިން ކުއްޔަށް 
  .ބިން ހުސްކުރަން ވާނެއެވެ ގައި ނެރެތެރޭހުގެ ދުވަ
  

ބިމުގައިހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލަށް ބަދަުލ  ލަތްތަކުގައި ބިން ވަކިކޮށްފިނަމަ އެހާއަންނަނިވި  )ރ(    
ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގަިއ  ހިފާބިން ކުއްޔަށް ،ނުދެވޭނެކަން، ކައުންސިލާއި

  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 

މާއްދާގަިއ  މި  ުނވަތަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 13ގަވާއިދުގެ މި   .1      
 ވަނަ 16މި ގަވާއިދުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްގެން

  ؛މާއްދާގެ ދަށުން ބިން ވަކިކުރުން
 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދިނުމަށްފަުހ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  15މި ގަވާއިދުގެ   .2      
  .އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިން ވަކިކުރުން

 
ނޑުބިން ދޫކޮށްފައިވާ  ދަ

އަތުން  ފަރާތްތަކުގެ
ނޑުބިން ވަކިކުރެވޭނެ   ދަ

  ލަތުހާ ޚާއްޞަ 

ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ރަށުގެ މުހިންމު ބޭނުމަކަށް ކައުންސިލުން  )ހ( .15
އެދިގެން ބިން ހުސްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މި މާއްދާގައިވާ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަ 

ނޑުބިން ވަކި ކުރެވިދާނެއެވެ   .ކުރުމަށްފަހު ދަ
 

ނޑުބިމެއް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ނަގާނަމަ އެކަން ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(   ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަ
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. މަސްދުވަސް ކުރިން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ) ތިނެއް ( 3ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް 
ކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ވަކިކުރެވޭ ބިންތަ ދީގެން މިގޮތަށް މުއްދަތު 

  .ނުދެވޭނެއެވެ
 

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ވުޒާރާއަކަށް ބިން ބޭނުންވެގެން މި މާއްދާެގ  )ނ(    
ގައި ބަޔާންކޮށްފައވާ މުއްދަތު ނުދީ ބިން ނަގާނަމަ، ބިން ބޭނުންވެގެން ނެގި ) ށ(

ނޑައަޅާގޮ އެއްގޮތަށް ބަދަލު  ތެއްގެ މަތީން ޝަރުޢީ ހަމަތަކާސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުން ކަ
ގެ ންޓުތަނުގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަމިގޮތަށްވެސް ބަދަލު ދެވޭނީ އެ .ވެދެވިދާނެއެ

  .ތެރެއިން ނުއުފުލޭ މުދަލަށެވެ
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ( 2010/7މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .16  ފިޔަވަޅު އެޅުން 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  143ގެ  )ޤާނޫނުލުން ހިންގުމުގެ ސޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

  .އެޅޭނެއެވެންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅުތަކަށް ދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން، އަކައުންސިލު
 

މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެ ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަތް   .1      
  ދިނުން؛

 
މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވާ ދެވަނަ ފަހަރު ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމާއެކު   .2      

  ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛) ފަސްސަތޭކަ( 500/-
 

 1000/-މި ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ ތިންވަނަ ފަހަރު ބިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ   .3      
ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ އަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ) ތިންހާސް( 3000/- ރުފިޔާއާއި ) އެއްހާސް(

  ؛ކުރުން
  

ތިން ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިން   .4      
  ކުރުން؛ އިން ޖޫރިމަނާރުފިޔާ) ފަސްހާސް( 5000/- ވަކިކުރުމާއެކު 

 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) ހަތެއް( 7ގައި ބަޔާންކޮށްފައވާ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭތާ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    

  .ޚަލާޞްކުރަން ވާނެއެވެ އިޖެހޭ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ދައްކަޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަން
 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ) ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    
  .ކޮށް ކުރެވޭނެއެވެފައިސާ ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް ޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރި

 
ނޑުވެރިންނަށް ކުއްލި ހާަލތެއް މެދުވެރިވެ، އެ ފަރާތުން އެކަން  )ހ( .17  ލަތްތައްހާ އިސްތިސްނާ  ގޭބިސީއެއްގެ ދަ

ނޑުބިމުގަިއ  ކައުންސިލަށް އެންގުމުން، އެ ހާލަތުން އަރައިގަނެވެންދެން އެހެން ފަރާތެއް، ދަ
. ކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދެވިދާނެއެވެވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ނޑުބިމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުންލަތެއްގަހާމިފަދަ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަކަށް  އި ދަ
ނޑުވެރިކަމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އުޅެމުންދާ ފަރާތަކަށް ދިމާވާ  ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ދެވޭނީ ދަ

އާއި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  6ޙާލަތެއްގައި މި ގަވާއިދުގެ  އަދި މިފަދަ . ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ
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  .ލަތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެހާގައި ބަޔާންވެގެންވާ  3ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13
 

ލަތުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ހާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
  .މަތިންނެވެ

 
ނޑުވެރިކަން ކުރާ ހާ ޚާއްޞަގައި ބަޔާންވެގެންވާ ) ނ(މި މާއްދާގެ   .1       ލަތެއް ދަ

  ؛ފަރާތަކަށް ދިމާވުމުން، އެފަރާތަކުން އެކަން ލިޔުމުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
 

  ؛މެދު ގޮތެއް ނިންމުންކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ދިނުމާން ގީލަތު ަޔހާކައުންސިލުން އެ   .2      
 

  .ހުއްދަ ދިނުްނކައުންސިލުން ލިޔުމުން   .3      
 

ވަގުތީ ހުއްދަ ކައުންސިލުން ދެވިދާނެ  ޚާއްޞަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    
  :ހާލަތްތައް

 
ނޑުވެރިޔާގެ   .1         ޙާލަތު ތަން ނުދިނުން؛ ޞިއްޙީދަ

 
ނޑުވެރިކަން ކުރާ ގޭބިސީއެއްގެ ފަރާތެއް ބަލިވެގެން ނުވަތަ   .2       މިނޫންވެސް މިަފަދ ދަ

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ރަށުން ބޭރަށް ) ތިރީސް( 30 މުހިންމު ބޭނުމެއްގައި
  .ދާން ޖެހުން

 
ނޑުބިމުގައި، ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޚާއްޞަ ހުއްދަ ދިނުމުގައި) ހ(މި މާއްދާގެ  )ރ(      ދަ

ކަން އްޙީ ޤާބިލުޞިއެފަދަ ކަމަކަށް  ،ހުއްދަދެވޭ ފަރާތަކީމަސައްކަތްކުރުމަށް  ގޮތުން ވަގުތީ
  .ނެތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ޚާއްޞަ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ

 
ނޑުވެރިންގެ  ކާއި،ތަރަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބިމުގެ ދަފުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިން ދޫ  )ހ( .18  ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު ދަ

  .ލައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެއިތަރެއް ކައުންސިލުން އެކުލަވަދަފު
 

ލާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ އިތަރު އެކުލަވަގައިވާ ބިމުގެ ދަފު) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
 އާ " ރީގެ ނަމޫނާއްޔަށް ދެވޭ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަ ކު"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ޅ(ގެ  6.05

  .އެއްގޮތަށެވެ
 

ޙަވާލާދެވޭ އެހެނިހެން 
  ގަވާއިދުތައްއި ޤާނޫނާ

ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި މަށް އަދި މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުބޭނުމި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .19
  .ގަވާއިދުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 
ބެހޭ ގަވާއިުދ ތާލުމާކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައް( R-697/2013: ގަވާއިދު ނަންބަރު  .1      

  )އަނގޮޅިތީމު. ރ –
 

. ރ –ބެހޭ ގަވާއިދު މާޔަތްކުރުމާ ޙި ތިމާވެށީ ( R-701/2013: ގަވާއިދު ނަންބަރު  .2      
  )އަނގޮޅިތީމު
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ދިރއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި   .3      
  )2008 މާރިޗު 1(ބެހޭ ގަވާއިދު މާއަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރު 

 
  )ޤާނޫނު ބެހޭދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިމާ( 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   .4      

 
  )ކުރުމުގެ ޤާނޫނުމާޔަތްޙި ގަސްގަހާގެހި ( 2011/12ޤާނޫނު ނަންބަރު   .5      

 
  )ކުރުމުގެ ޤާނޫނުވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ( 2014/18ނަންބަރު  ޤާނޫނު  .6      

 
  ގަވާއިދަށް ބަދަލު 

  ގެނައުން 
ނީ ލޯކަލް ގެންާނ އިޞްލާޙުމި ގަވާއިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ގަވާއިދަށް  )ހ( .20

 ގެ ކައުންސިލް އަނގޮޅިތީމު . ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާގެ މަތިން ރ ،އާއި ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
  .އިދާރާއިންނެވެ

 
އަނގޮޅިތީމު .ރ" ،ވަީނއެ މިގޮތަށް ބޭނުން ކޮށްފައި  "ކައުންސިލް"ގަވާއިދުގައި  މި )ހ( .21    މާނަކުރުން 

  .މިނަމުގައެވެ" ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 

ނޑުބިްނ" )ށ(     ނޑުވެ.ރ ،ވަީނއެ  މިގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައި " ދަ ރިކަން އަނގޮޅިތީމުން ދަ
  .ލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށެވެސޫތަކަށާއި ވިޔަފާރި އުކުރުމަށްޓަކައި ގޭބިސީ

 
ކުޑަކުދިންެގ ( 91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނީއެ މި ބަސް މާނަ ކޮށްފައި" ކުޑަކުދިން" )ނ(    

ނޑުގައި އާދަުމެގ ) ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުމާޔަތް ޙިޙައްޤުތައް  ގައިވާ ގޮތަށް، މައިމީހާގެ ބަ
ލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ހާދަރިޔާ ގަރުބަގަތީއްސުރެ، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގެ 

  .އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ 18 ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު މީލާދީ ގޮތުން
 

ގަސްގަހާގެިހ ( 2011/12: ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައި އެވަނީ،މާަނމި ބަސް  ''ޕެސްޓް" )ރ(    
  .ވެށެގައި މާނަ ކޮށްފައިވާ ގޮތަ) ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު
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 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

Secretariat of the Angolhitheem Council, North Maalhosmadulu 
ދިވެހިރާއްޖެ، އަނގޮޅިތީމު  

  

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑު ބި    މަށް އެދޭ ފޯމު ދަ
  

ނޑުބިމަށް އެދޭ ފަރާތް:    ދަ
  

ނޑުިބމަްށ ެއޭދ ގޭބިީސެގ    ަނން:......................................................................................................................ދަ
: ........................އެޭދ މީާހެގ    ................................................................................................................ަނން

........................ :   .................................................................................................................ދާިއމީ އެޑްރެސް
: ........................މިހާުރ އުޭޅ އެ   ...........................................................................................................ްޑެރސް

   ........................................... : :  .................. ިދެވހިރަްއޔިެތއްކަްނ އަްނގަިއދޭޖިންސް   ............................ަނންަބރު
  .............................ގުޅޭެނ ޯފނު ނަްނބަރު:........................................................................................................

  ..................................................................................އީމެއިްލ އެްޑރެްސ: .....................................................
  

: ނޑުިބމަްށ ެއޭދ ފަރާުތގެ   ދަ

 ....................................... : :............................................................ ސޮއި   ......: .........................ތާރީޚުނަން

  .ރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެކާއި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަކޮޕީއަ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ އެކު މި ފޯމާ: ނޯޓް

  
:   އިދާީރ ޭބނުމަށް

:ވަ ވާުލވި މު ހަ  މާފޯ   އްޒަފުގެ
............... : :.................................................. :................ މަޤާމު.........................ނަން   ....................................... ސޮއި

:  ފޯމު : ................: .............ތާރީޚު................................. .............................ގެަނއި ފަާރތް ނޑު   ..............................ތަްއގަ
  
  
:ވަ ވާުލވި މު ހަ  ފޯމާ   އްޒަފުގެ

...................................... : :............................................. :......................... މަޤާމުނަން   ...................................... ސޮއި
: .. ފޯމު : ................: ................ތާރީޚު............................... ............................ގެަނއި ފަާރތް   .............................ތަްއަގނޑު
  
  
  

1ޖަދުވަލު   
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 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

Secretariat of the Angolhitheem Council, North Maalhosmadulu 
ދިވެހިރާއްޖެ، އަނގޮޅިތީމު  

  

ނޑު    އެދޭ ފޯމު  ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ދަ

  

:  ޚިދްމަތަށް  .1   އެދޭ ފަރާތް

ނޑުބި    ............................................................................ެއޭދ ގޭބިީސެގ ަނން:........................ މުެގ ުމްއދަުތ އިުތރު ކުުރަމށްދަ
  ..................................................................................ަނން: ..........................................................ގޭެގ ވެރި ފަރާުތެގ 

......... :   .............................................................................................................................................ދާިއމީ އެޑްރެސް
  .....................................................................................މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް: ...........................................................

............................ :   ނަންަބރު:  .............................................. ިދވެހިަރއްިޔތެއްކަްނ ައްނގަިއދޭ...............   .............ޖިންސް
  ..................................................................................................................ނަްނބަރު:................................ގުޅޭެނ ޯފނު 

  ..................................................................................................އީމެއިްލ އެްޑރެްސ: ...................................................
  

ނޑުބިމާބެހޭ މަޢު  .2   ލޫމާތު:ދަ

ނޑުިބމުެގ ެއްގރީމެންްޓ ނަންބަުރ:............................   ..................................:.............ާތރީޚު........... ަދނޑުބިްނ ދޫުކރެުވނު .....ދަ
ނޑުިބމުަގއި ިމހާރު   .........................................................................ގެ އަަދދު:......................ކޮްށފަިއ ހުިރ ިއންވެސްްޓމެްނޓު  ދަ

: ނުޑގަިއ ަމސަްއކަތް ކުރަނީ :      އަމިްއލައަްށ       ދަ :...............އެެހނި          ކޯާޓގަިއ ެގނެސްފަިއާވ ބިޭދސީން   .............ހެން
  
ނޑުބިމަށް  .3   ތުގެ:ފަރާ އެދޭ  ދަ

 ....................................... : :............................................................ ސޮއި   ..................................: ............ތާރީޚުނަން

  .ވެދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެ މި ފޯމާއެކު : ނޯޓް

  
  އިދާރީ ބޭނުމަށް:

  އްޒަފުގެ:ވަވާލުވި މު ހަ  މާފޯ
  ........................................................................................ ސޮއި:............ :................. މަޤާމުނަން: ..............................................

ނޑު  ................: ...............ތާރީޚުގެނައި ފަރާތް: .................................................................  ފޯމު   ............................................:ތައްގަ
  
  
  އްޒަފުގެ:ވަވާލުވި މު ހަ  މާފޯ

  ....................................... ސޮއި:............................................................. :....... މަޤާމު...................................ނަން: ....................

ނޑު .................................: ތާރީޚު ..............................................................ތް: ....ގެނައި ފަރާ ފޯމު   .......................................:ތައްގަ

2ޖަދުވަލު   


