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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ 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

  

ބުދަ  : :  2016 ވަރީފެބުރު 17 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 8ތާރީޚު 18އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ނޑުދޮށް ަސރަޙައްދު  ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު  ،1ހެދި ގޮ ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނަދރު  ،2ހެދި ގޮ

ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ަސއިހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން  ،ކެފޭ ،ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް

  ހިންގުމަށް ބިން ދޫުކރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

    ދިވެހިރާއްޖެމާލެ، 
 

 

ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު  ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު  ،1ހެދި ގޮ ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރު  ،2ހެދި ގޮ
ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ސައިހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް  ،ކެފޭ ،ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް

  ބިން ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
 
 

ނހެ ،މިއީ  .1  ތަޢާރަފާއި ނަން  ނޑުދޮށް ، 1ޑުދޮށް ދި ގޮ ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި  މާލޭ، 2ހެިދ ގޮ
ކެތީގެ ވިޔަފާރި ރެސްޓޯރަންޓް، އަދި ސައިހޮޓާ ފަދަ ކާބޯތަ ،ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކަޑަތަކާއި

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް، "ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ  ހިންގުމަށް މާލޭ
ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކައުންސިލްތަާކ  ޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައިތިއިޚު

" ގެ  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ ) ވަނަ ނަންބަރާ 1ދާގެ (ށ) ގެ (ވަނަ މާއް 4ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މަތިން، އެ ބިންތައް ކައުންސިލުން ވަކިކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގެ އެންްޑ 

ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެކި  ގުޅޭގޮތުން، މާލޭ އެފަދަ ތަންތަނާ  ،ވުމުންޙަވާލު ރާއިންފަރާސްޓްރަކްޗަ
ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލީ، ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ފަރާތްތަކާ

ކުރެވިފައިވާ ބިންތައް އެހެން ޙަވާލު  ރާތްތަކާއި، އަދި އެފަރާތްތަކާފައިސާ ނުދައްކާ ފަ
 ރާތްތަކާއެކު އާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި، މި ސަރަޙައްދުގައި ކުއްޔަށް ފަ

ހުރި ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި، މި ސަރަޙައްދުތަކުން ސަރަޙައްދެއް އަލުން  ދޫނުކޮށް 
 އުސޫލެެވ. ކުރާނެ ވަކި ގޮތްތަކެއް ބަޔާންކުރާ ޢަމަލުތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން  ދޫކުރުމުގައި 

  
 ގެއަވަށު  ވިލިނގިލީ އިތުރަށް ބިންތަކުގެ ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި ވަނަ  1 ނަންބަރު އުސޫލުގެ މި  .2  އުސޫލު ހިންގޭނެ ދާއިރާ

 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ދަށުން އުސޫލުގެ މި  ބިންތައް
  

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި 
ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާއެކު 
ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތް 

  ދެމެހެއްޓުން 

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ތިން  ،ގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  1އުސޫލުގެ ނަންބަރު  މި  .3
ވަނަ ފަރާތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުރިާހ 

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުނާްދ  ،އެއީ ،މުޢާމަލާތްތަކެއް
ހަމަހަމަކަމާއެކު މުއްދަތު ހަމަވަންދެން އެހެން ޤާނޫނަކުން، ގަވާއިދަކުން،  ،އްކަމުގައިވާނަމަފަރާތެ

ދަށުްނ  ހިނދަކު މި އުސޫލުގެ އިކޯޓަކުން ވަކިގޮތެއް ނުނިންމާހަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ
 ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
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އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 
ން ހުއްޓިފައިވާ ހަމަވެގެ 

  މުޢާމަލާތްތައް

ސިޓީ ކައުންސިލާއި ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ  ފަށާއިރު، މާލޭ ޢަމަލުކުރަން މި އުސޫލަށް  .4
މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަވެފައިވާނަމަ އެފަދަ ތަންތަނާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަ

 މަތީންނެވެ. 
  

ކުރެވޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދަތު ހަމަވެފައިވާ އަދި މުއްދަތު އިތުރުއެއްބަސްވުމުގެ މުއް (ހ)    
ގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ދައުލަތަށް ފައިާސ މުގައި ހިމަނާފައިވާ ފަރާތްތަކުއެއްބަސްވު

 ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
  

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސ  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ތަނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި (ށ)    
، އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު  އެކު،އްކުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާދެ

ން ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ވަނަ މާއްދާއާ 6މި އުސޫލުގެ 
  ކުރެވިދާނެއެވެ.ޤާއިމު
  

ބިމުގައި އެއްވެސް 
 މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާ 

  ފަރާތް

ސިޓީ  ފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން، މާލޭވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށް 2އަދި  1މި އުސޫލުގެ   .5
ތިޞާޞް މިނިސްޓްރީގެ އިޚު ގހައުސިން  ،ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުންކައުންސިލުގެ އިޚު

ކަތެއް ދުވަހާ ހަމަޔަށް ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގެ ބިންތަކަށް ބަދަލުވި
ކުރެވިފައިނުވާ ތަންތަނުގެ އެއްބަސްވުން މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ 

 ބާޠިލުވާނެއެވެ.
  

ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

 ނުދައްކާ ފަރާތް 

ން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއި 2އަދި  1މި އުސޫލުގެ ނަންބަރު  (ހ)  .6
 ށް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާ ގޮތަކަ  ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްވެސް އި ކުލީގެ ގޮތުގަ

ފެށިގެްނ  ފަށާ ދުވަހުން  ކުރަންއުސޫލަށް ޢަމަލު ބިންތައް މި  ކުރެވިފައިވާވާލުހަ
މި މިނިސްޓްރީއަށް ނެގިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތައް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ަފިއާސ 

 ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކައި ކަމާހޯދުމަށްޓަ
  

އާއި ރެއިން، މި ބިންތައް މިނިސްޓްރީކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެ (ށ)    
އެކަމަކު ކުރީގެ މުއްދަތެއްގެ ފަިއާސ  ،ފެށިގެން ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ވި ދުވަުހންވާލުހަ

ފަރާތްތަަކށް  ބުން އިތުރަށް ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ނުދައްކާ އޮތުމުގެ ސަބަ
(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  3ކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އުސޫލަށް ޢަމަލު

.  އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  ގޮތުން ދެވޭނެއެވެ
  

އްކާ ފަރާތްތަކަށް، ގައި ފައިސާ ނަުދމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު (ނ)    
 އަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި އެއްމަސްދުވަހުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ

  
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން،  2އަދި  1މި އުސޫލުގެ  (ރ)    

ނުގެ ތެރެއިން، ތަންތަ ނުދެއްކިވާ ތަނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ
އެކު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުީތ މި މިނިސްޓްރީއާ

  ހިންގުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތަން



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                              18 އަދަދު:    45 ލިއުމް: ވޮ

 

3 

ދައްކަމުންދާ  ދުން ކުލިއިގަވާ
  ފަރާތްތައް 

(އެކެއް)  1ފަރާތްތަކަށް، ދުން ދައްކަމުންދާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ ކުލި ގަވާއި  .7
.  އްގެ ދަށުން ތަން ހިންގުމުގެ އިޚުދުވަހުގެ ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއަހަރު  ތިޔާރު ދެވިދާނެއެވެ
  

ސްޓޯލެއް ކުއްޔަށްދެވޭނެ 
  މުއްދަތު އެންމެ ދިގު

ބަސްވުމެްއ އުސޫލުގެ ދަށުން އަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަނާއި، އަދި ކުރީގެ އެއް  މި(ހ)  .8
ކޮށްދޭ ތަންތަން ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުން އައު ގަވައިދުގައިވާ  އޮތުމުގެ ސަބަބުން، މި 

) އަހަރު 1މުއްދަތަކީ  ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު  ދުވަހެވެ.(އެކެއް
 

ހުޅަނގު ހާބަރު ސަރަޙައްދުން ބިޑު އުސޫލުން ދޫކުރެވޭ ތަންތަން ދޫކުރެވޭ އެންމެ  މާލޭ (ށ)    
) އަހަރުދުވަހެވެ. 5އްދަތަކީ މު ދިގު  (ފަހެއް
  

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ބިން ބޭނުންކުރަމުންދާ 

  ފަރާތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2އަދި  1މި އުސޫލުގެ ނަންބަރު  ،ދާ ޚިލާފަށްއި ޤާނޫނާއި ގަވާ  .9
ސާ ތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައި އެއްވެސް ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތަކުން، ދައުލަ

މަވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް، ނަ ދައްކަމުން ދިޔަ ކަމުގައިވީ 
.  އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރާ ދުވަހުން މި  ފެށިގެން ބާޠިލުކޮށް ބިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ
  

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
 ދޫނުކޮށް ހުރި ބިންތަކާއި 

 އުސޫލުގެ ދަށުން ވަކި  މި
  ކުރެވޭ ބިންތައް

ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަަތ  ށް ދޫނުކޮށް ހުރި ބިންތަކާއި މާލޭއެއްވެސް ފަރާތަކަ(ހ)  .10
އެނޫންވެސް ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 

ރެޭވ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަކިކު ،ތެރެއިން ންތަކުގެބިފައިވާ ށްކޮވާލުހަބިން ކުއްޔަށް 
އިޢުލާނުކޮށް،  އި މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް އަންގަ، ދެވޭނީ ބިންތައް އަލުން ކުއްޔަށް

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ސްޓޯލަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ހުށަހަޅާ
 ށެވެ.ފަރާތްތަކަ  އަގު ހުށަހަޅާ

  
ކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 2އަދި  1މި އުސޫލުގެ ނަންބަރު  (ށ)    

އްސާާވ ހިސަރަޙައްދެއް ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ސަރުކާރު 
 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ކުރާކަށް މި ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލު

  
ތަކުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ސްޓޯލް

  ވިޔަފާރިކުރުން 
ކުގައި ކުރަންވާނީ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި އެކަންޏެވެ. މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ސްޓޯލްތަ .11

  މި ނޫން އެހެން ވިޔަފާރިއެއް ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
   

ސްޓޯލް  ސާފުކޮށް 
  ބެލެހެއްޓުން 

ވެފައިވާ ސްޓޯލް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ސާފުކޮށް ވާލުހަސްޓޯލް ލިބޭ ފަރާތުން،  (ހ) .12
  ހައްޓަންވާނެއެވެ.ބަލަ
  

އެކަމަށް  ގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރު ،ތަކެތި ގެންގުޅެންވާީނގައި ކާބޯސްޓޯލު (ށ)    
ނޑައަޅާ   ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ދާ އެއްގޮތްވާގަވާއި ކަ

   
ޭދ އިވަން ފޯރުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައު ،ސްޓޯލް ހަދަންވާނީ (ނ)    

  މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ނަމޫނާއަކާ 
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 10,000/-  އެންމެ ކުޑަވެގެން މަހަކު ،ގެ ކުއްޔަކީއުސޫލުގެ ަދށުން ދޫކުރުވޭ ސްޓޯލު މި (ހ) .13  ގެ ކުލި ސްޓޯލު
 ( . ކުއްޔާއެކީ މެއިންޓަނަ ފިރު(ދިހަ ހާސް ފޫޓަކަށް ންސް ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަކަޔާއެވެ

  ނެގޭނެއެވެ.  ކުކޮންމެ މަހައެއް ފިޔާގެ މަގުން މެއިންޓަނަންސް ފީރު (އެކެއް)  1/-
  

 އި ކުރިއަށް އޮތް މަހުގެ ކުިލ ދައްކަނިމުމުގެ ކުރިން ދުވަސް މަސް މުނާްދހިނގަ (ށ)    
  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. (އެކެއް) 1ނިންމަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުލި ބަލައިގަނެވޭނީ 

  
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ، ކުލި ނުދެއްކި ލަސްވާ ކޮންމެ  (ނ)     ކަ

(ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތައިގެ) ޖޫރިމަނާއެއް  0.50ށް ކުލީގެ ދުވަހަކަ
  އިތުރުވާނެއެވެ.

  
(ދޭއް)  2 އިހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުލި ނުދައްކަވަނަ މާއްދާގެ ( 13މި އުސޫލުގެ  (ހ) .14  ސްޓޯލް ވަކިކުރުން 

. ސްޓޯ  ލް ވަކިކޮށް މަސްދުވަސް ވެއްޖެނަމަ އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޯލް އަތުލެވޭނެއެވެ
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ  13މަހެއްގެ ކުލި މި އުސޫލުގެ  އަތުލެވުނަސް އެ 

  ޖޫރިމަނާއާއެކު ދައްކަންވާނެއެވެ.
  

 ނުވަނީސް ސްޓޯލް ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ފާއިތު ކުލި (ށ)    
ކުލީގެ ފައިސާ  ވާދަދަށްއަ ން ދައްކަންޖެހޭ މަހެއްގެ ކުލީގެ ތެރެއި ހަމައަށް އެ  ދުވަހަކާ އެ

  ނެގުމަށްފަހު ސްޓޯލް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
  

ށް ދައްކާފައިވާ ކުއްޔަކީ ސްޓޯލް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ސްޓޯލް ވަކިކުރާއިރު ކުރިއަ (ނ)    
  ލިބޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އި އަނބުރަ

  
ކޮށް) ދުވަސް (ކޮންސެކެޓިވް 30ތާ ވިޔަފާރި ނުކުރާ ގައިނެތި ސްޓޯލު ސަބަބެއް ބޫލުމަޤު (ރ)   

  ހަމަވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއްގެ ކިބައިން ސްޓޯލް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
  

 ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ސްޓޯލް އެހެްނގައި ވިޔަފާރިޚިލާފަށް ސްޓޯލު ނާއި ގަވާއިދާރާއްޖޭގެ ޤާނޫ (ބ)   
. ދީފިނަމަ އެފަރާތެއްގެ ކިބައިން ސްޓޯލް ވަކިކުރެ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް   ވޭނެއެވެ

  
ބަންދުގައި  ،ވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްހަސްޓޯލް ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން ޝަރުޢީ  (ޅ)   

  މީހާގެ ކިބައިން ސްޓޯލް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ދުވަހަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ، އެ  30ހުންނަތާ 
  

އް ދީފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެސްޓޯލަ (ކ)   
  މީހާގެ ކިބައިން ސްޓޯލް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އެ
  

  ސްޓޯލް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ނިޔާވުން. (އ)   
  

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުެގ  3މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  ގހައުސިން (ވ)   
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 އެއް ދިނުމަށްފަހު ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.ސްނޯޓި
  

އަލުން  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޞަރަޙައްދުތަކުން ތަނެއް  1މި އުސޫލުގެ ނަންބަރު  )(ފ   
) ދުވަހާއި  15ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،  ) ދުވަާހ (ތިރީސް 30(ފަނަރަ

ތަން  ފަހު، އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށްނުމަށްދި ހުސްކުރަން ތަން ،ދުގެ މުއްދަތެއްދެމެ
  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތިޔާރުށްފިނަމަ ތަން ހުސްކުރުމުގެ އިޚުހުސްނުކޮ

  
ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސަބަބު އަލުން  ނެއްތަ (ދ)   

ންމު އާ (ތިން) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން  3ބަޔާންކޮށް ހުސްކުރާ ސަރަޙައްދު އެނގޭނެގޮތަށް 
. އާ އިޢުލާނަކުން   ންމުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ

  
ކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން މި އުސޫލަށް ޢަމަލު (ހ) .15 ފެށުން  ކުރަން ޢަމަލު

 .  ފެށިގެންނެވެ
  

ގައި  2015ޖުލައި  15އެކު، ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމާދިވެހި މި އުސޫލު (ށ)    
ނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު " ،ކުރި ގެޒެޓު ނޑުދޮށް ސަ، 1ހެދި ގޮ ހުޅަނގު ، 2ރަޙައްދު ހެދި ގޮ

ލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް އަދި މާ
ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ސައިހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި ، ކެފޭ

   އެވެ.ނެލުވާބާޠި "ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
  

  
 
 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


