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 ގެ އިދާރާ ކައުންސިލް މަޑިފުށިކޮޅުމަޑުލު 

 ، މަޑިފުށި         
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިހަރުގެ ، އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށާއި
 ލު ސޫ ދޫކުރުމުގެ އުކުއްޔަށް އެޅުމަށް ބިން 

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ތަޢާރަފު 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ޏ( ގެ ދަށުން ބާރުިލބިގެން،  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 

 " ގެ ގަވާއިދު"އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ  R-1735/2013ފައިވާ އި ލައިކައުންސިލުން އެކުލަވަ މި
އޮޑިދޯނިަފހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެިތ ، އޮޑިދޯނިފަހަރު ަބނުމަށާއިވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން،  15

 ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ  ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައިމަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށިން 
  ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން 13ވަނަ ދައުރުގެ  3ގެ ކައުންސިލު

 އުސޫލެކެވެ.ފައިވާ ށް އެކުލަވައިލައިފާސްކޮ ގައި 2017ސެޕްޓެންބަރު  20

ބޮޑެިތ އޮޑިދޯނިފަަހރުގައި ކުރަންޖެހޭ  ،އިށާ"އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަ  ،ކިޔާނީ މި އުސޫލަށް )ށ(  
 ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ. ކުއްޔަށް އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ޓަކައި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް

 ( މާއްދާގެ މައްޗަށެވެ.ތޭރަ) 13 ،އެކުލެވިގެންވަނީމި އުސޫލު  )ނ(  

މެދު އެޓާރނީ  ތަކާމި އުސޫލުގައި ހިމެނޭ މާއްދާ ،ވަނީފައި މިއިލައިމި އުސޫލު އެކުލަވަ ( ރ(  
ކޮޅުމަޑުލު  ،އާއިޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ލޯަކލްަގވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ާޤނޫީނ ލަފަ

 ބައެއް ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ ،އާއިގެ މަޝްވަރާއަތޮޅުކައުންސިލު
 .އިގެންނެވެ ލަފާ ހޯދަ މީހުންގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ގެްނގުޅޭ، ފަރާތްތަކާއި

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 

  ފެށުން
ތާރީޚުްނ މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި .2

 .ފެށިގެންނެވެ
 

 ދޫުކރުން  ބިން

 
 

3. 
 
 

ބަނުމަށްކަްނ  ދޯނިފަހަރުއެދޭއިރު، ބިން ހޯދަނީ އަލަށް އޮޑި ން ހޯދުމަށްހަރުގެ އެޅުމަށް ބި )ހ(
ތުކުރުމަށްކަން ކަނޑައެޅިގެްނ އެނގެންވާނެއެވެ. އަދި މަރާމާ އޮޑިދޯނިފަހަރު ނުވަތަ 

ރީގެ ފައިވާ ރަޖިސްޓައިދީއުޅަނދަކަށް އެންމެ ފަހުން ހަދަނަމަ، އެ  މަރާމާތުކުރުމަށް ބިން ހޯދާ
 ޅަންވާނެއެވެ.ހަކޮޕީއެއް ހުށަ
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ގެ ކުއްޔަށްވާ ސްދުވަހު)ދޭއް( މަ 2ގޮތުގައި  ދޫކުރާއިރު އެޑްވާންސްގެ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން )ށ(  
ގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލު ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ،ގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިންއެގްރިމެންޓު ،ފައިސާ

 ގެ އިދާރާއިން އެންގުމުންނެވެ.ކައުންސިލު ،ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ފައިސާ ދައްކާނީ

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް  ން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެބި ،ނަމަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރި ނުވާ )ނ(  
އެއްބަސްވުމުގައި  ން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެތެރޭގައި ބިދުވަުހގެ )ފަނަރަ(  15އަންގާތާ 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

  ޓަކައި މަރާމާތުކުރުމަށްއޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެިތ  ،އިށާއޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަ  )ރ(  
 ރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ީނ، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެްނޑް ސަދޫކުރެވޭކުއްޔަށް ބިން 

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

ކޮންމެ  ގެން ިބން ހޯދުމަށް އެދޭރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހަރުގެ އެޅުމަށް ބޭނުންވެ )ބ(  
ރވޭ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ  ހަރުގެ އެޅުމަށްޓަކައި  ،ފަރާތަކަށް
އްުދން ބިން ދޫކުރެޭވނެއެވެ. އެއީ ަހރުގެ އެޅުމަށް ބިމަށް އެދޭ ހަސަރަ ދީފައިވާން އޮތޯރިޓީ

 މިންވަރަކުންނެވެ. ބިމުގައި ޖާގަ އޮތްތަރުތީބުްނ، 

ބިން ދޫކުރެވޭނީ  ޓަކައި އްދުން ހަރުގެ އެޅުމަށްހަގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަމި އުސޫލު (ޅ)  
 .ނުކުރެވޭނެއެވެލެއްދު ިބމެއް ކުޑަކޮށެއްނުވަތަ  ބޮޑުކޮށެއް މިއަށްުވރެ މިންތަކަށެވެ.ތިރީގައިމިވާ 

  120×50 ،ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ބޮޑުދޫކުރެވޭ މި އުސޫލުގެ ދަށުން  .1   
 އެވެ.ފަންސާސް ފޫޓު(  x ސަތޭކަ ވިހިފޫޓުއެއް)

  20×10ދޫކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ، މި އުސޫލުގެ ދަށުން  .2   
 އެވެ.ވިހި ފޫޓު(  x ފޫޓު ދިހަ)

ހަމަވާ ފަރާތާިއ  ޠުއެކަމަްށ ޝަރު ،ނީމި އުސޫލުގެ ދަށުން އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރާ (ކ)  
ކައުންސިލާ ދެމެދު ލިޔުމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެެވ. މިގޮތުން ލިޔުމުން ވެވޭ  މި

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން )ބަްނދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( 
ގެ ފަރާތުން ބިން ަކއުންސިލު، ވަކިކުރުމަށްފަހު )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބިމުގެ އިން 5

 ވާ ފަރާތާ ބިން ހަވާލުކުަރންވާނެއެވެ.ބޭނުން

ިބްނ  ރުމަށްފަހުވަކިކު ިއން ،ފަށާނީ މުްއދަތާއި ކުލި ގުނަން  ން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާބި (އ)  
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. ހަވާލުކުރާ

ޓަކަިއ  ކުރުމަށްތައް ބޮޑެތި ަމރާމާތު އި ކުރަންޖެހޭދޯނިފަހަރުގައޮޑި ބަނުމަށާިއ،އޮޑިދޯނިފަހަރު  )ހ( .4 ދޫުކރެވޭނެ މުްއދަތު  ބިން
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.)ސައުވީސް(  24ގިނަވެގެން  ،ބިން ދޫކުރެވޭނީ
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)އެކެއް(  1ނަަމ، މުްއދަތު ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ން ކުއްޔަށް ދީފައިވާބި )ށ(  
 އެކަްނ އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި  ކުންލިޔުމަ ކައުންސިލަށްކުރިން މި ހުގެ މަސްދުވަ

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

 އޮޑިދޯނިފަހަުރގެ ބޮޑެތި މަރާމާތުކުރުމަށް ބަނުމަށާއި،އޮޑިދޯނިަފހަރު މި އުސޫލުގެ ދަށުން  )ހ( .5 ބިމުކުލި 
ގެ ( ލާރީ)ފަންސަވީސް -/25ޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ިބން ދޫކުރާނީ، އަކަފޫޓަކަށް 

 ރޭޓުންނެވެ.

ގެ ރޭޓުންނެވެ. އަދި ( ލާރީ)ފަންސާސް -/50ައކަފޫޓަކަށް ކުންފުނިތަކަށް ބިން ދޫކުރާނީ  )ށ(    
  -/50އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބިން ދޫކުރާނީ އަކަފޫޓަކަށް 

 ގެ ރޭޓުން ނެވެ.)ފަންސާސް( ލާރީ

 ދެއްކުން  ކުލި
 

 ފައިވާ އުސޫލުން ކުލިޅައި ދެއްކުމަށް ކަނޑައަ  އެްއބަސްވުމުގައި ކުލިބިން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ  )ހ( .6
، ނުމަށްފަހުދި ދުވަހުގެ ނޯޓިސް)ތިރީސް(  30 ،ނަމަ ވެއްޖެދުވަސް މަސް)ދޭއް(  2ނުދައްކާތާ 

 ބިން ވަކިުކރެވޭނެއެވެ. ،ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ

ދެއްކި ރަސީދު ގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި ރަސީދު  ފަހުން ކުލި އެންމެ ،ކުލި ދައްކަން އަންނައިރު )ށ(  
 ބަލާނީޙައްލުކުރުމުގައި އަސްލެއްކަމަށް  އެއްދެއްކުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަ ކުލި ،ނަމަ ނުގެންނަ

 ގޮތަކަށެވެ. އޮތް ންތަކުން ފެންަނންއުރާގެ ލިޔެކިއިދާގެ ކައުންސިލު
 

ބިުމގެ  ބިާމއި
ވަށަިއގެްނވާ ަސރަަޙއްދު 

 ކޮށް ބެލެހެއްޓުން ސާފު

ން ގޮނޑުދޮށާއި ގުޅިފައިވާ އްދު )ދޫކުރެވޭ ބިމުހަސަރަނެތް  ަމގު ތަކާއިބިމުގެ ވަށައިގެންވާ މަގު )ހ( .7
 ވާނެއެވެ. އްދު( ސާފުކުރަންހަސަރަ
 

ހަޑިވާ ބިން ސަބަބުން  ކުން ކުރާ ކަމެއްގެފަރާތަ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ހިފި ބިން ކުއްޔަށް )ށ(  
ހަޑިވާ ބިން ގުޅިގެން  ފަރާތުން ބިމުގައި ކުރާ ކަންކަމާ ަފއިވާން ކުއްޔަށް ހިފައިބިމާއި، ހަޑިވު

 ކުރެވޭނެއެވެ. ފިނަމަ ޖޫރިމަނާށްނުކޮ ހަޑިވުން ސާފުކުރުމަށް އެންގުމުން ސާފު
 

އްދު ނެތް ސަރަހަ އި މަގުަމގާބިމުގެ ވަށައިގެންވާ ބިމާއި  ،ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން )ނ(  
ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ)ފަހެއް(  5އްދު( ސާފުކުރުމަށް އަންގާތާ ހަގޮނޑުދޮށާ ގުޅިފައިވާ ސަރަ)

 ސާފުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

 ،ނަމަ ނުކޮށްފި ތެރޭގައި ސާފު މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން ދެވޭ މުއްދަތުގެ )ރ(  
ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް )ހަތެއް(  7، ރުމާއެކުނާކުރުފިޔާއިން ޖުރިމަ (ސަތޭކަސް )ފަ -/500

އިން ރުފިޔާ (ހާސް )އެއް -/1000 ،ނުކޮށްފިނަމަ ތެރޭަގއި ސާފު މުއްދަތުގެ  ދެވޭނެއެވެ. މި
 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެވޭނެއެވެ.)ހަތެއް(  7 ،ރުމާއެކުޖޫރިމަނާކު
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 (ސަތޭކަ )ފަނަރަ -/1500 ،ފިޔަވަޅަށް ތަބާނުވެއްޖެނަމަ ޅާދަށުން އަ މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ )ބ(  
 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ބިން  ،ރުމަށްފަހުއިން ޖޫރިމަނާކުރުފިޔާ

މުާދ(  ތަކެތި )އުފުލޭ އިރު ބިމުގައި ހުްނނަގެ ަދށުން ބިން ވަކިކުރާ މި މާއްދާގެ )ބ( )ޅ(  
 މުއްދަތުގައި ނުގެންގޮސް ުދވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މި )ތިރީސް(  30ގެންދިއުމަށް 

 މުގައި ވިއްކައިލެވޭނެއެވެ. ނީލަމުގައި ވިއްކައިނުލެވޭ ތަކެތި ހުންނަ ތަކެތި ނީލަ
ގައި ހުންނަ ނުއުފުލޭ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ މުލެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ވަިކކުރެވޭ ބިއިއްތަނެ

 މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ 

 ވީ ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށާ ތަކުގައި)ބިމާ ގުޅިފައިވާ މަގު ގައިބިމުގެ ބޭރު މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ  )ކ(  
 މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އްދުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި( ތަކެތި ބެހެއްޓުާމއި، ހަސަރަ

 ބިން ދޫކުރި ބޭނުން ފިޔަވައި އެެހން ބޭނުމެއް ބިމުން ކުރުމަކީ މަާނކަމެކެވެ. )ހ( .8 ކުުރން ބިުމގައި މަަސއްކަތް

ބިމުގަިއ  ،ތެރޭގައި ހުގެމަސްދުވަ)ދޭއް(  2 ،ނަމަ ފައިާވ ބިމެއްށްމި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކޮ  (ށ)  
 ފައިވާ މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ.ޅައިކުރަން ކަނޑައަ

 ،ނުފަށައިފިނަމަ ކުރަން މަސައްކަތް ގެ ތެރޭގައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދީ)ށ(  މި މާއްދާގެ  (ނ)  
ދަދަކުން އަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  (ހާސް )ފަސް 5000/-ރުފިޔާއާއި  (ހާސް )އެއް 1000/-
 މަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.ރިޖޫ

ބިްނ  ،ނަމަ މަނާ ފައިސާ ނުދައްކައިފިރިދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ޖޫ)ތިރީސް(  30 (ރ)  
 ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދަށުން  މި އުސޫލުގެ  އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް (ބ)  
އަޅައި  ތެރޭގައި ހަރުގެ ހުގެމަސްދުވަ)ތިނެއް(  3ިބމުގައި  އެ ،ފައިވާ ބިމެއްނަމަށްދޫކޮ

)ފަންސާސް އިންސައްތަ(   %50ބިމުގެ ،ނިންމަންވާނެއެވެ. އޮޑިހަރުގެ ެއޅިކަމަށް ބަލާނީ
 ހިޔާކުރުމުންނެވެ.

ފާނެ އަލިފާުނގެ ހިނަގއި

ހާދިާސއަކަށް 
 ތައްޔާުރވުން 

ބޭނުންވެްއޖެ  ގޮތުގައި ފެންަޖހަން ފިޔަވަޅެްއގެ ޅާއަ ތެރިވުމުގެ ގޮތުންރައްކައު  އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން .9
 ފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. އަދިމޯޓަރ ހަުރކޮށް ،ެހން ފެންވައިރުކޮށްނެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ފެންޖެހޭ

ރުގޭގަިއ ހޮޅިއެއް އަބަދުވެސް ހަފެންޖަހަން ބޭނުންކުރެވޭނޭ  ،ހަރުގޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފޯރާވަރުގެ
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ބިން ދޫކޮށްލުން ުނވަތަ 

 ވަކިކުރުން 
ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިްނ  ،ލާނަމަ ދޫކޮށްލެވޭނީށް ދޫކޮ އަމިއްލައަށް އެދިގެން ިބން )ހ( .10

ކުރުމަށް ޞްޚަލާ އިބިމުގެ ކުލީގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާ ދައްކަ ،ބިމުގައިވާ ތަކެތި ނަގައި
 ފަހުގައެވެ.
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ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މުގައި ހުްނނަ ތަެކތި ކަުއންސިލުބި ،މިގޮތުގެމަތިން ބިން ދޫޮކށްލާއިރު  )ށ(  

 ލެވޭނެއެވެ.ައިނީލަމުގައި ވިއްކ ތަކެތި އެ، ެސްގެނ

ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ ގަާވއިދާ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ  ން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާބި (ނ)  
ގޮތުގައި  މަނާގެޖޫރިކުއްޔާއި ގެ ބިމު ،ނަމަ ށްފިޚިލާފުވެގެން ބިން ވަކިކޮ އެއްބަސްވުމާ

ދައްކައި އެ ފައިސާއެއް ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ)ތިރީސް(  30 ،ނަމަ ވާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް
 ވާނެއެވެ. ކުރަންޞްލާޚަ

މައްސަލަ  އި،ނުލަ ދިނުމަކާ ހެއްއިތުރު ނޯޓި ،ނަމަ މުއްދަތުތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފި މި (ރ)  
 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުދާ(  ތަކެތި )އުފުލޭ ބިމުގައި ހުންނަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބިން ވަކިކުރާއިރު  (ބ)  
 ތެރޭގައިމުއްދަތުގައި  ުދވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މި)ތިރީސް(  30މަށް ޔުގެންދި

ށް ވަކިކުރެވޭ ބިންތަކުގައި މިގޮތަ  .ލެވޭނެއެވެ ނެއްތައިހުންނަ ތަކެތި ނީލަްނކިޔައި ސްނުގެންގޮ
 މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ ހުންނަ ނުއުފުލޭ މުދަލާމެދު ޢަަމުލކުރާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ވާ

ަފއިވާ ށްކޮހަވާލުބިން 
 ފަރާތް ނިޔާުވން 

11. 
 
 
 
 

 

ބިމުގެ މުއްދަތު  ،ނަމަ ފައިވާ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެށްކޮހަވާލުމި އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން  )ހ(
 އްގެ ނަމަށްހަމަވަންދެން ވާރިސުންގެ ތެރެިއން ވާރިސުން ބޭނުންވާ ކޮންމެެވސް އެއްފަރާތެ

ހުރިހާ ވާރިސުން  ،އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރެވިދާެނއެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެޭވނީ
 ވެ.ކަމަށް ލިޔުމުން ހުށަެހޅުމުންނެއެއްބަސްވާ

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ )ފަސްދޮޅަސް(  60 ،ފައިވާ ފަރާތް ނިޔާވުމަށްފަހުށްބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮ (ށ)  
 ޮކންމެވެސް އެއްފަރާތެއްގެ ނަމަށް އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރަން  ތެރެއިންތެރޭގައި ވާރިސުންގެ 

 ވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ )ފަސްދޮޅަސް(  60މަތިން މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  (ނ)  
ފައިވާ ފަރާތުން ިބން ކުއްޔަށް ހިފައި ،ނަމަ ނުކޮށްފި މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެއްބަސްވުން ބަދަލު

 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

ގެ ކައުންސިލުފައިވާ މުއްަދތު ހަމަވުމަށްަފހު ބިމުގަިއ ހުންަނ ތަކެއްޗަކީ ދީ  ންބިން ހުސްކުރަ (ރ)  
 ކަމުަގއި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަކެތި

އެއްވެސް  ހުްނނަ ބިމުގައި ވަކިކުރާއިރު،( ގެ ދަށުން ބިން ރ) އި( އާނމި މާއްދާގެ ) (ބ)  
 މުދަލަކަށް ބަދަލުިދނުމެއް ނޯންާނނެއެވެ.

 

ދޫޮކށްފައިވާ ފަރާތުން ދެަވނަ ފަރާތަަކށް އެ ބިން ނުވަތަ ބިމުްނ ކައުންސިލުން ބިން ކުއްޔަށް  )ހ( .12 ސަބްކޮންްޓރެކްޓް ކުރުން 
 މަކީ/ދޫކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ބައެއް ކުއްޔަށްދިނު
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ފައިވާ ކުއްޔަށް ހިފައި ،ނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތަށް ބިން ކުއްޔަށްދިންކަން ސާބިތުވެއްޖެ )ށ(  
 ފަރާތުން ބިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް  ،ބިތުކުރުމަށް ބަލާނީސާދިންކަން  ކުއްޔަށްބިން  )ނ(  
 ކޮށްގެންނެވެ.ބިތުސާ

)ދޭއް( ހެކިންގެ ހެކިބަހުން   2ކުއްޔަށް ދޫކުރިކަން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފިކަން  .1   
 .ބިތުވުންސާ

)ދޭްއ(  2ބިން ކުއްޔަށް ިދންކަމަށް ެއހެން ފަރާތަކަށް ، ފައިވާ ފަރާތުންއިކުއްޔަށް ހިފަ .2   
 ހެކިންގެ ހާޒިރުގައި އެއްބަސްވުން.

 ބާރަތަކުން ކުއްޔަށް ހިފި/ދިން ފަރާތުން ބުނިަކން ޢި ހިފިކަން/ދިންކަން ސާބިތުވާ  .3   
 .ބިތުވުންސާ)ދޭއް( ހެކިންގެ ހެކިބަުހން  2

 .ފަދަ ލިޔުެމއް އޮތުން ބިތުވާސާހިފިކަން  ކުއްޔަށް ދޫކުރިކަން ނުވަތަ ކުއްޔަށް .4   

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިދޯިނފަހަރުެގ މިންތަކަށް ބަަދލު  އަންނަގޮަތްށ  "ބޮޑެތި މަރާމާތުކުރުން" .13 މާނަ 
 ކުރާ މަރާމާތު ކުރުމަށެވެ.
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