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އަދަދު1055 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މަޑިފުށި،
ދިވެހިރާއްޖެ.
އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިހަރުގެ
އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

(ހ)

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ޤާނޫނު)

ހިންގުމުގެ

151

ގެ

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ޏ)

ގެ

ދަށުން

ލބިގެން،
ބާރު ި

މި ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ " 2013/R-1735އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ
ތ
ފހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެ ި
ބނުމަށާއި ،އޮޑިދޯނި ަ
ދށުން ،އޮޑިދޯނިފަހަރު ަ
 15ވަނަ މާއްދާގެ ަ
މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ
ކައުންސިލުގެ

3

ވަނަ

ދައުރުގެ

13

ވަނަ

އާންމު

ޖަލްސާއިން

 20ސެޕްޓެންބަރު  2017ގައި ފާސްކޮށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
(ށ)

ތ
ހރުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެ ި
މށާއި ،އޮޑިދޯނިފަ ަ
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނު ަ
މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.

(ނ)

މި އުސޫލު އެކުލެވިގެންވަނީ( 13 ،ތޭރަ) މާއްދާގެ މައްޗަށެވެ.

)ރ)

މި އުސޫލު އެކުލަވައިލައިފައި މިވަނީ ،މި އުސޫލުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކާ މެދު އެޓާރނީ
ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހާއި،

ގވަރމެންޓް
ކލް ަ
ލޯ ަ

އޮތޯރިޓީގެ

ނ
ޤނޫ ީ
ާ

ލަފައާއި،

ކޮޅުމަޑުލު

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާއާއި ،ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ،ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ބައެއް
ވ.
ނގުޅޭ މީހުންގެ ލަފާ ހޯދައިގެންނެ ެ
ފަރާތްތަކާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަރު ގެ ް
މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ުކރަން .2

ނ
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ،މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚު ް

ފެށުން

ފެށިގެންނެވެ.

ނ
ކރު ް
ބިން ދޫ ު

.3

(ހ)

ނ
ހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ހޯދުމަށް އެދޭއިރު ،ބިން ހޯދަނީ އަލަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށްކަ ް
ނުވަތަ

މތުކުރުމަށްކަން
މަރާ ާ

އޮޑިދޯނިފަހަރު

ނ
ކަނޑައެޅިގެ ް

އެނގެންވާނެއެވެ.

އަދި

މަރާމާތުކުރުމަށް ބިން ހޯދާ ނަމަ ،އެ އުޅަނދަކަށް އެންމެ ފަހުން ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގެ
ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3

އަދަދު1055 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން ދޫކުރާއިރު އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ކުއްޔަށްވާ
ފައިސާ ،އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ،ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް
ދައްކަންވާނެއެވެ .މި ފައިސާ ދައްކާނީ ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެންގުމުންނެވެ.

(ނ)

މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރި ނުވާ ނަމަ ،ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް
ހގެ ތެރޭގައި ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި
އަންގާތާ ( 15ފަނަރަ) ދުވަ ު
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ތ މަރާމާތުކުރުމަށް ޓަކައި
މށާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެ ި
އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނު ަ
ބިން

ދޫކުރެވޭނީ،

ކުއްޔަށް

މޯލްޑިވްސް

ލޭންޑް

ނޑް
އެ ް

ސަރވޭ

އޮތޯރިޓީގެ

ނަންބަރު  22( 431-LIS/384/2016/2ސެޕްޓެންބަރު  )2016ސިޓީން ހުއްދަ
ދީފައިވާ ބިމުންނެވެ.
(ބ)

ބން ހޯދުމަށް އެދޭ ކޮންމެ
ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހަރުގެ އެޅުމަށް ބޭނުންވެގެން ި
ފަރާތަކަށް ،ހަރުގެ އެޅުމަށްޓަކައި ބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ
ހރުގެ އެޅުމަށް ބިމަށް އެދޭ
ވނެއެވެ .އެއީ ަ
ދން ބިން ދޫކުރެ ޭ
އޮތޯރިޓީން ދީފައިވާ ސަރަހައް ު
ތަރުތީބުން ،ބިމުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުންނެވެ.

(ޅ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުން ހަރުގެ އެޅުމަށް ޓަކައި ބިން ދޫކުރެވޭނީ
ބމެއް ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.
ވރެ ބޮޑުކޮށެއް ނުވަތަ ކުޑަކޮށެއް ި
ތިރީގައިމިވާ މިންތަކަށެވެ .މިއަށް ު
.1

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ120×50 ،
(އެއްސަތޭކަ ވިހިފޫޓު  xފަންސާސް ފޫޓު) އެވެ.

.2

މި

އުސޫލުގެ ދަށުން

ދޫކުރެވޭ އެންމެ

ކުޑަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ20×10 ،

(ދިހަ ފޫޓު  xވިހި ފޫޓު) އެވެ.
(ކ )

އ
ށ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތާ ި
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރާނީ ،އެކަމަ ް
މި ކައުންސިލާ ދެމެދު ލިޔުމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .މިގޮތުން ލިޔުމުން ވެވޭ
އެއްބަސްވުމުގައި

ނދު
ސޮއިކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން (ބަ ް

ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)

ކއުންސިލުގެ ފަރާތުން ބިން
( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ބިމުގެ އިން ވަކިކުރުމަށްފަހުަ ،
ރންވާނެއެވެ.
ބޭނުންވާ ފަރާތާ ބިން ހަވާލުކު ަ
(އ )

ނ
ބ ް
އން ވަކިކުރުމަށްފަހު ި
ނ ފަށާނީި ،
އދަތާއި ކުލި ގުނަ ް
ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މު ް
ނނެވެ.
ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެ ް

ތ
އދަ ު
ކރެވޭނެ މު ް
ބިން ދޫ ު

.4

(ހ)

އ
މރާމާތުތައް ކުރުމަށް ޓަކަ ި
އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި ަ
ބިން ދޫކުރެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ( 24ސައުވީސް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

4

އަދަދު1055 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އދަތު ހަމަވުމުގެ ( 1އެކެއް)
ބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ،މު ް
މަސްދުވަހުގެ

ކުރިން މި

ކައުންސިލަށް ލިޔުމަކުން

ނ
އެކަ ް

އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި

އތުރަށް ބިން ދޫކުރެވޭނީ،
ނކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ވުރެ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
( 1އެކެއް) މަސްދުވަހާއި ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
ލ
ބިމުކު ި

.5

ނ
ކުލި ދެއްކު ް

.6

މގެ
މއި ބި ު
ބި ާ

.7

(ހ)

ރގެ ބޮޑެތި މަރާމާތުކުރުމަށް
ފހަރު ބަނުމަށާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަ ު
މި އުސޫލުގެ ދަށުން އޮޑިދޯނި ަ
ބން ދޫކުރާނީ ،އަކަފޫޓަކަށް ( -/25ފަންސަވީސް) ލާރީގެ
ޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ި
ރޭޓުންނެވެ.

(ށ)

އކަފޫޓަކަށް ( -/50ފަންސާސް) ލާރީގެ ރޭޓުންނެވެ .އަދި
ކުންފުނިތަކަށް ބިން ދޫކުރާނީ ަ
އަމިއްލަ

ފަރާތްތަކަށް

ވިޔަފާރީގެ

ބޭނުމަށް

ބިން

ދޫކުރާނީ

އަކަފޫޓަކަށް

-/50

(ފަންސާސް) ލާރީގެ ރޭޓުން ނެވެ.
(ހ)

އޅައި ފައިވާ އުސޫލުން ކުލި
އބަސްވުމުގައި ކުލި ދެއްކުމަށް ކަނޑަ ަ
ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެ ް
ނުދައްކާތާ ( 2ދޭއް) މަސްދުވަސް ވެއްޖެ ނަމަ( 30 ،ތިރީސް) ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު،
ކރެވޭނެއެވެ.
ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ ،ބިން ވަކި ު

(ށ)

ކުލި ދައްކަން އަންނައިރު ،އެންމެ ފަހުން ކުލި ދެއްކި ރަސީދު ގެންނަންވާނެއެވެ .އަދި ރަސީދު
ނުގެންނަ ނަމަ ،ކުލި ދެއްކުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމުގައި އަސްލެއްކަމަށް ބަލާނީ
ނން އޮތް ގޮތަކަށެވެ.
ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިއުންތަކުން ފެން ަ

(ހ)

ޙއްދު
ސރަ ަ
ނވާ ަ
އގެ ް
ވަށަ ި

މގު ނެތް ސަރަހައްދު (ދޫކުރެވޭ ބިމުން ގޮނޑުދޮށާއި ގުޅިފައިވާ
ބިމުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތަކާއި ަ
ސަރަހައްދު) ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ނ
ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް

(ށ)

ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ބިން ހަޑިވާ
ފއިވާ ފަރާތުން ބިމުގައި ކުރާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ބިން ހަޑިވާ
ހަޑިވުމާއި ،ބިން ކުއްޔަށް ހިފައި ަ
ހަޑިވުން ސާފުކުރުމަށް އެންގުމުން ސާފު ނުކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މގާއި މަގު ނެތް ސަރަހައްދު
ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ،ބިމާއި ބިމުގެ ވަށައިގެންވާ ަ
(ގޮނޑުދޮށާ ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދު) ސާފުކުރުމަށް އަންގާތާ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ސާފުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ށން ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސާފު ނުކޮށްފި ނަމަ،
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަ ު
( 500/ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާކުރުމާއެކު( 7 ،ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުހުލަތެއްގއި ސާފު ނުކޮށްފިނަމަ( 1000/- ،އެއް ހާސް) ރުފިޔާއިން
ގ ތެރޭ ަ
ދެވޭނެއެވެ .މި މުއްދަތު ެ
ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު( 7 ،ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
5

އަދަދު1055 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ބ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އަޅާ ފިޔަވަޅަށް ތަބާނުވެއްޖެނަމަ( 1500/- ،ފަނަރަ ސަތޭކަ)
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު ،ބިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

(ޅ)

ނނަ ތަކެތި (އުފުލޭ މުދާ)
ދށުން ބިން ވަކިކުރާއިރު ބިމުގައި ހު ް
މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ަ
މ މުއްދަތުގައި ނުގެންގޮސް
ދވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެި .
ގެންދިއުމަށް ( 30ތިރީސް) ު
ހުންނަ

ތަކެތި

ނީލަމުގައި

ވިއްކައިލެވޭނެއެވެ.

ނީލަމުގައި

ވިއްކައިނުލެވޭ

ތަކެތި

ކކުރެވޭ ބިމުގައި ހުންނަ ނުއުފުލޭ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ
ނެއްތައިލެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ވަ ި
ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ކ)

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިމުގެ ބޭރުގައި (ބިމާ ގުޅިފައިވާ މަގުތަކުގައި ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށާވީ
މއި ،އެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ސަރަހައްދުގައި) ތަކެތި ބެހެއްޓު ާ

ރ ް
ސއްކަތްކު ު
މގައި މަ ަ
ބި ު
ނ .8

(ހ)

ނކަމެކެވެ.
ހން ބޭނުމެއް ބިމުން ކުރުމަކީ މަ ާ
ބިން ދޫކުރި ބޭނުން ފިޔަވައި އެ ެ

(ށ)

އ
ވ ބިމެއް ނަމަ( 2 ،ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ބިމުގަ ި
ކށްފައި ާ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫ ޮ
ކުރަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ

(ށ) ގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނުފަށައިފިނަމަ،

( 1000/އެއް ހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 5000/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުންޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
(ރ)

ނ
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ ،ބި ް
ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ބ)

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން
ބމުގައި ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަރުގެ އަޅައި
ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްނަމަ ،އެ ި
އޅިކަމަށް ބަލާނީ ،ބިމުގެ ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ)
ނިންމަންވާނެއެވެ .އޮޑިހަރުގެ ެ
ހިޔާކުރުމުންނެވެ.

ނގެ
ގއިފާނެ އަލިފާ ު
ހިނ ަ
ސއަކަށް
ހާދި ާ
ނ
ރވު ް
ތައްޔާ ު

.9

އޖެ
ޖހަން ބޭނުންވެ ް
އގެ ގޮތުގައި ފެން ަ
އތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެ ް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން ރައްކަ ު
ވނެއެވެ .އަދި
ރކޮށްފައި ހުންނަން ާ
ހން ފެންވައިރުކޮށް ،މޯޓަރ ހަ ު
ނ ެ
ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ފެންޖެހޭ ެ
އ
ހަރުގޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފޯރާވަރުގެ ،ފެންޖަހަން ބޭނުންކުރެވޭނޭ ހޮޅިއެއް އަބަދުވެސް ހަރުގޭގަ ި
އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނވަތަ
ބިން ދޫކޮށްލުން ު
ނ
ވަކިކުރު ް

( .10ހ)

ނ
މތި ް
ށލާނަމަ ދޫކޮށްލެވޭނީ ،ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަ
ބން ދޫކޮ ް
އަމިއްލައަށް އެދިގެން ި
އސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
ބިމުގައިވާ ތަކެތި ނަގައި ،ބިމުގެ ކުލީގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފަ ި
ފަހުގައެވެ.
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އަދަދު1055 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ކތި ކަ ު
ނނަ ތަ ެ
ރ ،ބިމުގައި ހު ް
ކށްލާއި ު
މިގޮތުގެމަތިން ބިން ދޫ ޮ
ގެނެސް ،އެ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކައިލެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ވއިދާ ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ
ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ ގަ ާ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން ބިން ވަކިކޮށްފި ނަމަ ،ބިމުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާ ނަމަ( 30 ،ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާއެއް ދައްކައި
ޚަލާޞްކުރަން ވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މުއްދަތުތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ ،އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ،މައްސަލަ
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބިން ވަކިކުރާއިރު ބިމުގައި ހުންނަ ތަކެތި (އުފުލޭ މުދާ)
ދވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .މި މުއްދަތުގައި ތެރޭގައި
ގެންދިޔުމަށް ( 30ތިރީސް) ު
ނކިޔައި ނެއްތައިލެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ވަކިކުރެވޭ ބިންތަކުގައި
ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެތި ނީލަ ް
ލކުރާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މ ު
ހުންނަ ނުއުފުލޭ މުދަލާމެދު ޢަ ަ

ފއިވާ
ބިން ހަވާލުކޮށް ަ

( .11ހ)

ނ
ވ ް
ފަރާތް ނިޔާ ު

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ ،ބިމުގެ މުއްދަތު
ވސް އެއްފަރާތެއްގެ ނަމަށް
އން ވާރިސުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ެ
ހަމަވަންދެން ވާރިސުންގެ ތެރެ ި
އެއްބަސްވުން

ނއެވެ.
ބަދަލުކުރެވިދާ ެ

މިގޮތަށް

ވނީ،
ބަދަލުކުރެ ޭ

ހުރިހާ

ވާރިސުން

ހޅުމުންނެވެ.
އެއްބަސްވާކަމަށް ލިޔުމުން ހުށަ ެ
(ށ)

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނިޔާވުމަށްފަހު( 60 ،ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ
ނ
ކންމެވެސް އެއްފަރާތެއްގެ ނަމަށް އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރަ ް
ތެރޭގައި ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ޮ
ވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ
ބން
މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެއްބަސްވުން ބަދަލު ނުކޮށްފި ނަމަ ،ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުން ި
ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ނ ތަކެއްޗަކީ ކައުންސިލުގެ
އ ހުން ަ
ފހު ބިމުގަ ި
ދތު ހަމަވުމަށް ަ
ދފައިވާ މުއް ަ
ބިން ހުސްކުރަން ީ
ގއި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަކެތި ކަމު ަ

(ބ)

ނނަ އެއްވެސް
މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގެ ދަށުން ބިން ވަކިކުރާއިރު ،ބިމުގައި ހު ް
ނނެއެވެ.
ދނުމެއް ނޯން ާ
މުދަލަކަށް ބަދަލު ި

ނ
ޓރެކްޓް ކުރު ް
ސަބްކޮން ް

( .12ހ)

ނ
ކށް އެ ބިން ނުވަތަ ބިމު ް
ވނަ ފަރާތަ ަ
ކށްފައިވާ ފަރާތުން ދެ ަ
ކައުންސިލުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫ ޮ
ބައެއް ކުއްޔަށްދިނުމަކީ/ދޫކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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އަދަދު1055 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތަށް ބިން ކުއްޔަށްދިންކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ،ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ
ފަރާތުން ބިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ބިން ކުއްޔަށް ދިންކަން ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާނީ ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް
ސާބިތުކޮށްގެންނެވެ.
.1

ކުއްޔަށް ދޫކުރިކަން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފިކަން ( 2ދޭއް) ހެކިންގެ ހެކިބަހުން
ސާބިތުވުން.

.2

ދންކަމަށް ( 2ދޭއް)
އހެން ފަރާތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ި
ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ ފަރާތުންެ ،
ހެކިންގެ ހާޒިރުގައި އެއްބަސްވުން.

.3

ކން
ޢބާރަތަކުން ކުއްޔަށް ހިފި/ދިން ފަރާތުން ބުނި ަ
ހިފިކަން/ދިންކަން ސާބިތުވާ ި
ހން ސާބިތުވުން.
( 2ދޭއް) ހެކިންގެ ހެކިބަ ު

.4
ނ
މާ ަ

މއް އޮތުން.
ކުއްޔަށް ދޫކުރިކަން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފިކަން ސާބިތުވާ ފަދަ ލިޔު ެ

ދލު
ގ މިންތަކަށް ބަ ަ
ނފަހަރު ެ
" .13ބޮޑެތި މަރާމާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އޮޑިދޯ ި
ކުރާ މަރާމާތު ކުރުމަށެވެ.
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ށ
ތ ް
އަންނަގޮ ަ

