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ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ސިއްކަ

.2

)ހ(

މިއީ ،މިނި ސްޓްރީގެ މަ ސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ ސިއްކަ
ރަޖި ސްޓަރީކޮށްދިނުމާބެހޭ
ކައުން ސިލްތަކުގެ

އު ސޫލު

ސިއްކަ

ކަނޑައަޅައި،

ރަޖި ސްޓަރީކޮށްދީ،

އެ

އު ސޫލާ

އެކަމާބެހޭ

އެއްގޮތަށް

މަޢުލޫމާތު

ލޯކަލް

ބެލެހެއްޓުން

ހިމެނިފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަށު ކައުން ސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުން ސިލްތަކާއި
ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކުން ،އެ ކައުން ސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ފާ ސްކޮށް ،އެ ސިއްކަ ރަޖި ސްޓ ަރީ
ކުރުމުގައި

ކައުން ސިލްތަކުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އިޖުރާއަތުތައް

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

އެކުލަވައިލާފައިވާ އު ސޫލެކެވެ.
)ށ(

މި އު ސޫލަށް ކިޔާނީ "ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖި ސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ އު ސޫލު" އެވެ.

)ހ(

ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖި ސްޓަރީކުރުމަށް އެދި މިނި ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި

މި އު ސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ " ސިއްކަ ރަޖި ސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށެވެ.

ހުށަހެޅުން

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ރަޖި ސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ސިއްކައިގެ މިންތައް އެނގޭގޮތަށް ސިއްކައިގެ ނަމޫނާ؛

)(2

ރަޖި ސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ސިއްކައަކީ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއިން ފާ ސްކޮށްފައިވާ
ސިއްކައެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް؛
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ވޮލިއުމް50 :
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.3

ސިއްކަ ރަޖިސްޓަރީކޮށް

.4

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ކައުން ސިލުގެ ސިއްކައިގައި ހިމަނަންވާނީ ދައުލަތުގެ ނިޝާނާއި ،އެ ކައުން ސިލެއްގެ ރަސްމީ
ނަމާއި ،އެ ކައުން ސިލެއް ނި ސްބަތްވާ އަތޮޅާއި ރަށުގެ ނަމެވެ.

)ށ(

މި އު ސޫލުގެ ދަށުން ރަޖި ސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިއްކަ ،ދިވެހިބަހުންނާއި
އިނގިރޭ ސިބަހުން އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ރަޖި ސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިއްކައިގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު  2ގައި އެވަނީއެވެ.

)ހ(

މި އު ސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ރަޖި ސްޓަރީކުރުމަށް އެދި

ދިނުން

ހުށަހަޅާ ސިއްކ މި އު ސޫލުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތް ނަމަ ،އެ ސިއްކަ
ރަޖި ސްޓަރީކޮށްދީ " ،ސިއްކަ ރަޖި ސްޓަރީ ސެޓުފިކެޓް " އެ ކައުން ސިލަކަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
)ށ(

މި އު ސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ރަޖި ސްޓަރީކުރުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ސިއްކަ މި އު ސޫލުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތް ނޫންނަމަ ،ސިއްކަ
އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެ ކައުން ސިލުގެ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމާ ގުޅިގެން ސިއްކަ އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން
ހުށަހަޅަންވާނީ މި އު ސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މާނަކުރުން

.5

މި އު ސޫލުގައި "މިނި ސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މިނި ސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށެވެ.

ޢަމަލުކުރުން

.6

މި އު ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އު ސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
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ސި އް ކަ އިގ ެ ނަ މޫ ނާ

އިނގިރޭ ސިބަހުން

ދިވެހިބަހުން
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