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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް 
   ދިވެހިރާއްޖެ  ހއ.ފިއްލަދޫ،

 
 ވާއިދު ގަ ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ 

 

އުޞޫލުން  ރުކަޒީ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ 2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ކައުންސިލަށް ދޫ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަ    އިންވަަނ މާއްދާ 151ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ(ގެ 

 ގެ ( ދ) އްދާގެމާ  އެ ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު
 ތެރެއަށް ފަޅު ށާއިޢާންމުތަންަތނަށާއި މަގުމައްޗަ ލާފައިވާއެކުލަަވއި ދަށުން ކައުންސިލުން

 ވެ. ދެވާއިގަލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ހެދިަފއިވާ ސޫދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުާމބެހޭ އު
 

ކެތި ތަފައިވާ ކޮށްލާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫ "ޢާ  ދަށް ކިޔަނީގަވާއިމި  )ށ(  
 " އެވެ.ގަވާއިދުނެގުމާބެހޭ 

 
 ވަހުންދު އިޢުކުރާ ޝާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ދަށްގަވާއި މި  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 

 .ފެށިގެންނެވެ
 

ދޫކޮށްލާފަިއވާ ތަކެތިކަުމގައި 
 ކަނޑަެއޅުން 

ކަށާިއ މަގުތަ ރަށުގެ ދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެކުރީންގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުާމއެކު މި ގަވާއިމި  )ހ(  .3
 ދަށްވާއިގަމި  ންކައުންސިލު ތަންަތނަށާއި ފަޅުތެރެއަްށ ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތިޢާންމު

 ށް އަންގައި ނޑައަޅައި ޢާންމުކޮތެރޭގައި ކަ)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ 3ން ފަށާތާ މަލުކުރަޢަ
 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

 
 ންކޮށް ބަޔާޅާ ތަކެތިޫދކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ަކނޑައަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން މި )ށ(  

އޭގެ  ތަކެތި ެތރޭގައި އެމަސްދުވަހުގެ)ތިނެއް(  3ފެށިގެްނ ތާރީޚުން އިޢުލާންކުރާ 
މުގަިއ ކެތިކަތައިވާ ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެއީ ޫދކޮށްލާފަގަވާއިދުވެރިފަރާތުން ނުނަގައިފިނަމަ މި 

 ންސިލަށްރު ކައުބާ މުގެތަކެތި ނެގު ނުލައި އެތުގެ ފަހުން އިތުރު އެންގުމަކާއެ މުއްދަ ބަލައި
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 
އިވާ ކޮށްލާފަށް ދޫގެ )ށ(ގެ ބޭނުމަށް މަގުތަކަށާއި ޢާންމުތަންަތނަށް އަިދ ފަޅުތެރެއަމާއްދާ މި )ނ(  

 އެވެ.ންވާނެތަކެތި ކަނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިާޢޔަތް ކުރަ

 ހުރި ނުވަތަ އޮތްގޮތް.އެ އެއްޗެއްގެ ބާވަތުން އެ އެއްޗެއް  -1

ތަެނއްގައި ބޭނުމެއް ެންތ  އެއްޗެއް ހުރީ ޢާންމުކޮށް މީހުން ޭބނުންކުރާ ޢާންމު  އެ -2
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 ގޮތެއްގައިކަން.

 ން.ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ުއނދަގޫވު އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެ އެ -3

ޢުގެ ޖުތަމައެއްޗެއް އެތަނުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން މު އެ -4
 .ބޫލުުކރެވުންގަތު ގެއްލިގެން ހިނގައިާދނެ ކަމަށް ކައުންސިލަށް ހަމަސްލަ

ގެ  އެކަމުއްނަމައެއްޗަކީ ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށުގައި އޮތް ނުވަތަ ހުިރ އެއްޗެ އެ -5
 ޓަށް ގެއްލުން ލިބެުމންދިޔުން.ށް ސަބަބުން ޢާންުމންނަށާއި ތިމާވެ 

 
ދޫކޮށްލާފަިއވާ ެއއްޗަކަށް 

 ހުއްަދހޯދުން 
ޗެއް ފަދަ އެއްކީ އެފަހުވެސް އެތަނަ ކައުންސިލުން އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް   .4

އާއެުކ އްދަކައުންސިލްގެ ހު ކައުންސިލަށް ެފންނަަނމަ، އެކަށީެގންވާ ތަނެްއކަމަށް ބޭއްވުމަށް
 ބޭއްވިދާނެއެވެ.  ތަނެއްގައިއަޅާ މުއްދަތަކަށް އެއެއްޗެއް އެކައުންސިލުން ކަނޑަ

 
ދޫކޮށްލާފަިއވާ ތަކެތި 

 ނެގުަމށް އެްނގުން 
ޅާ އި ކަނޑައަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިާވ ތަކެތިކަމުގަ 3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .5

 މުގައި ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން އެްއވެސް އެއްޗެއް އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަ
ށް ނެގުމަ ޗެއްގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ ވެރިފަރާތަށް އެ އެއްކަނޑައަޅަންވާނީ، އެ އެއްޗެއް

     މަށްފަހުކުރުއެންގުމަށްފަހުގައެވެ. ވެރިފަރާްތ ނޭނގޭނަމަ، ވެރިފަރާތް ޯހދުމަށް އިޢުލާނު
އީ މަ، އެ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗަކާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަ 30

 އި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގަ
 

ފަނަރަ( ) 15 ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު ވެރިފަރާތް އެނގޭ ތަކެތި ނެގުަމށް އެ )ށ(  
ގައި ތަކެއްޗަކީ ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ކަމު ދުވަހުގެތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަަމ އެ

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 

 މުގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮްށލާފައިވާ އެއްޗެއްކައިދުގަވާމި  )ހ(  .6 ދޫކޮށްލާފަިއވާ ތަކެތި ނެގުން 
 . ންވެއެވެލިބިގެ ހިންގާ ފަރާތަށް ގަވާއިދުއެއްޗެއް ނެގުމުގެ ބާރު މި  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ

 
 ްށ މަކަގެއްލު ލިބޭ މި ގޮތުން ދޫކޮށްާލފައިވާ ތަކެިތ ނަގައިގެން ގެންދިއުމުގައި އެ އެއްޗަކަށް )ށ(  

 އެ ގެންދާ ފަރާތުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 
 

ީގ ތި ނެދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމުެގ ކުރިން، ނެގީ ކޮން އެއްޗެއްކަމާއި، އެ ތަކެ )ނ(  
ާރ ކަން ކުއެޓެއް ކޮންތަނަކުން ކަމާިއ އަދި އެ ަތކެތި ނެގިއިރު ހުރި ާހލަތު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯ

ޯޓ ގޭޭނ ފޮ އެނވާނެއެެވ. އެ ރިޕޯޓުގައި އެ ތަކެިތ އޭރު ހުރިގޮތްފަރާތަކުން ތައްޔާރުކުރަން
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 
ދޫކޮށްލާފަިއވާ ެއއްޗެއް 

 އަނުބރާ ެގންިދއުން 
، މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން އަނބުރާ އޭގެ ވެރިފަރާތަްށ ލިބޭނީ ،މި ގޮތުގެމަތިން ނަގާ ތަކެތި  .7

އިމިވާ ކަންކަމަށް ކުރި ޚަރަދު ކައުންސިލަށް އޭގެ ވެރިފަރާތުން ތިރީގަ ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު،
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 .ދިނުމުންނެވެ
 

 ދު.  ޚަރަވެރިފަރާތް ނޭނގޭ އެއްޗެއްނަމަ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުުރމަށް ދިޔަ )ހ(  
 

ލާނެްއ ށް އިޢުންގުމައެއްޗެއް ނެގުމަށް އެ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ )ށ(  
 ނުނަމަ އެކަމަށް ދިޔަ ޚަރަދު.ކުރަން ޖެހު

 
ްނ މަށް ކައުންސިލުއެނޫން އެެހން ތަނަކަށް ގެންދިއުތަންނޫން އޮތް ، އެދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް )ނ(  

 ޚަރަދު. އިއިވާނަމަ އެކަމަށް ދިޔަ އެންމެހައެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފަ
 

ދޫކޮށްލާފަިއވާ ތަކެތި 
 ނައްތާލުން 

ްނ ރެއިތެތީގެ ކޮްށލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ތަކެގެ ދަށުްނ ދޫގަވާއިދުމި  )ހ(  .8
ފައިވާ މަށް ދީ ނެގުތަކެތި ޅުމަށްފަހު އެއެގޮތަށް ކަނޑައެ ބޭނުންކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަކެތި

 އެއްޗެއް  )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ފަހުން އެ 3ހިނދުން ފެށިގެން މުއްދަތު ހަމަވާ 
 ވެ.ތަންފީޒު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެ އިދުގަވާ ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި

 
ށް ޑަކަމަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ، ދޫކޮށްލާފައިާވ އެއްޗެއް ބޭނުންކު )ށ(  

 ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު އެކުލަވައިލާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
 

  އިފިނަމަ ނުނަގަ  މުއްދަުތގެ ތެރޭގައިތަކެތި، ނެގުމަށް އަންގާ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ނުފެތޭ މި )ނ(  
ށް އުންސިލަޔާރު ކަ  ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަތަކެތި  އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ތަކެތި  ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ
 ވިއްކާލުން 

     މަށްފަހު މަވުހަތު ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާަފއިވާ އެއްޗެއް ނެގުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަގަވާއިދުމި  )ހ(  .9
 ފަރާތުންވެރި، އިއެއްޗެއް ބޭނުންނޫންކަމަށް އަންގާ ތަކެއްޗާ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ  އެ

ން ންސިލުކައު، ތަކެތި ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ކައުންިސލްގެ ފަރާތުން ނަގައިގެން ގެްނދާ
ރު ގެ އިޚްތިޔާއްކާލުމުތަކެތި ނީލަުމގައި ވި )ތިނެއް( މަްސދުވަސްވުމުން އެ 3ނެގުމަށްފަހު 

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ްސ އެހެން އޮތްނަމަވެ ވަނަ މާއްާދގައި 8ގަވާއިދުގެ  މާއްދާގެ )ހ( އާއި، މި  މި )ށ(  
ުތެގ ބޭ ބާވަލި ންތަށް ގެއްލުޙަ އްޞިދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްގެ ބާވަތުން އޭގެ ސަބަބުން ޢާންމު 

މުގައި ޗެއްކަވާ އެއްއެއީ ދޫޮކށްލާފައި، ތިމާވެށްަޓށް ނުރައްަކލެއް ފޯރާފާނޭ ތަކެތިތަކެއްޗާއި، 
ކުރާ ންފީޒުގަވާއިދު ތަނައްތައިލުމުގެ ބާރު މި  އެއްޗެއް އެކަނޑައަޅާ ހިނދުން ފެށިގެން 

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ފަޅުތެެރއަށް ދޫކޮށްލާަފއި 
 ތަކެތި  ހުންނަ

ތަ ތް ނުވަ ގޮޖެހޭ އެއްޗެއް ހުންނަން އި ހުންަނ ތަކެތިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފަ  .10
 .ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތް ޫނން އެހެން ޮގތަކަށް ފަޅުތެރޭގައި ދޫވެފައިހުރި ތަކެއްޗަށެވެ
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ފަޅުތެެރއަށް ދޫކޮށްލާަފއި 
 ހުންނަ ުއޅަނދު 

( ހަތެއް) 7  ވެރިފަރާތުންއެއްވެސް އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިއްޖެނަމަ އެ އުޅަނދެއްގެ )ހ(  .11
ހަރުގެ ޅަނދުފަނަ އުއެ އުޅަނދެއް ނަގަންވާނެއެވެ. ފަޅުތެރެއަށް ފެތިަފއި އޮންތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ކަްށ ްނ ގޮތަ، އެހެގެ ބޭުނމަށްޓަކައިގަވާއިދުުނނަގައިފިނަމަ މި  ކަނޑައެޅިފައިވާ މުހުލަތުގައި
ގައި  ކަމުށްލާފައި ހުންނަ ތަކެތިއެއީ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮ ކައުންސިލުން ކަނޑަނާޅާނަމަ،

 ނެއެވެ.ދާބެލެވި
 

  އިތުރުވެ އަދި  )ދިހައެއް( ދުވަހަށްވުރެ 10އެއްވެސް އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައިއޮވެ  )ށ(  
   ނަަމ ވާ ދަގޫ އެ އުޅަނދު އޮތް ތަނުެގ ގޮތުްނ ފަޅުގެ ބޭނުންކުރާ ެއހެން ފަާރތްތަކަށް އުނ

ވެ. ވާނެއެއުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަން ށް އެއެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތަ
 އެވެ.ން ނުވާނަމަ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުަރންވާނެގީވެރިފަރާތް ޔަ

 
 ވަހުން ގާ ދުމިގޮތުން އިޢުލާންކުރާ ހިނދުްނ ފެށިގެން ނުވަތަ ވެރިފަރާތަްށ ނެގުމަށް އަން )ނ(  

 އުޅަނދެއް  އުނޅަދެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ ތެރޭގައި އެ  )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ 10ފެށިގެން 
ނދެއް އެ އުޅަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 6، މި ގަވާއިދުގެ ނުނަގައިފިނަމަ

އް  އުޅަނދެއެ ށްނަގައިގެން އެފަދަ އުޅަނދުތައް ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަ
     ގައި މެއްވެއެވެ. މި ގޮތަށް ގެންދާ ގެންދިއުއުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންގެންދި

 ން ލިބޭބަބުސައެ އުޅަނދަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށާއި، އެ އުޅަނދެއް އެތަނުގައި ބޭއްވުމުގެ 
 އެއް ނުވާނެއެވެ.ގެއްލުމަކަށް ކައުންސިލުން ޒިންމާ

 
ނދެއްގެ އުޅަ ތެރޭގައި އެުހގެ)ތިރީސް( ދުވަ 30ދެއް ގެންދާތާ މި ގޮތުން ގެންދާ އުޅަނ )ރ(  

މަ،   ފިނަޅައިށަހައެ އުޅަނދެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހު ، އެ އުޅަނދަކާ ހަވާލުވުމަށްޓަކައިވެރިން
ތުގެ  އެ މުއްދަވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 7މި ގަވާއިދުގެ 

ދެއް އޭގެ އުޅަނ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން އެ 7ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 
  ވެ.ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭނީ، މި ަގވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހުއެ

 
ނަ ވަ 8 މި މާއްދާގެ )ނ( ގެދަުށން ެގންދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައްޗަށް، މި ގަވާއިދުގެ )ބ(  

އްގެ ނދެދަ އުޅަވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ޢަމަލުކޮށްެގން ނުާވނެއެވެ. އަދި މި ފަ 9މާއްދާއާއި 
އް އުޅަނދެ އެ ނީނައްތާލަންވާނީ ނުވަތަ ިވއްކާލަންވާވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ އެފަދަ އުޅަނދެއް 

އް ދުވަހުގެ މުއްދަތެ)އެކެއް( އަހަރު 1ނަގައިގެން ގެންދިޔަ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ތަކެތި  އެ ށްން އެ އުޅަނދާ ހަވާލުނުިވނަމަ، ވެރިފަރާތައޭގެ ވެރިފަރާތު ފާއިތުވީއިރުވެސް

ރުީޢ ޝަކަމަށް  އެއަންގައި ލިޔުމަކުން  ނައްތާލާނެ ކަަމށް ނުވަަތ ނީލަުމގައި ވިއްކާލާނެ ކަމަށް
މަ ނގޭނަނޭއަދި އެ ފަދަ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް  ކޯޓަކުން އަމުރު ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ.

 އެވެ.ރެވޭނެލިޔުމަކުން އެންގުމަކާ ނުލައިވެސް މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކު
 

ބޭނުންކުާރ  އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިަފއި ނުވަތަ ދޫކޮށްާލފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފަޅު އެ )ޅ(  
އްގެ އެފަދަ އުޅަނދެ ވެސް،ނަމަކަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުފޯރިއެހެން ފަރާތްތަ

އަދި މިފަދަ  ވެރިފަރާތަށް އެ އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(، )ނ(، )ރ(  11، އަިދ 7، 6މި ގަވާއިދުގެ  ތަކާމެދުވެސްއުޅަނދު
 އަދި )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 
ފަޅުތެެރއަށް ދޫކޮށްަފއިހުންނަ 

 ތަކެތި ވަގުުތން ނެގުން 
ފާނެ އިނގަފަޅުތެރެއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކީ އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހި  .12

ޗެއް ނެ އެއް ރައިފާޓަށް ޭނދެވޭ އަސަރެއް ފޯށްއެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެ
ން ރައްކަލުނެ ނުކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ އެއްޗެއް ަވގުތުން ނެުގން ނުަވތަ އޭގެ ަސބަބުްނ ކުރިމަތިވާ

ދިއުމުގެ ށް ގެންދަކައްހަ ކުޑަ ސަރަސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެފަދަ އެއްޗެއް އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރިކަން 
 ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
ގެ ދަށުން ަގވާިއދު މި

 ލުަތއް ސޫކަނޑަައޅާ އު
)ތިނެއް(  3ން ފަށާތާ މަލުކުރަޢަ ދަށް ގަވާއިމި  ،ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ގަވާއިދު މި  .13

ން ޅޭ ގޮތުގުރަޙައްދުތަކާ ހިމެނޭ ސަ ކައުްނސިލުގެ އިޚްތިޞާސްތެރޭގައިތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ 
 ުކރަންވާނެއެވެ.މުކޮށް ޝާއިޢުންލުތައް ޢާސޫއު ލުތައް ހަދައި އެސޫޖެހޭ އުހަދަން
 

ތަ ން ނުވަނޫނަކުމެދު، އެހެން ޤާވާ ފަރާތްތަކާމާ ޚިލާފުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަގަވާއިދު މި )ހ(  .14 ދާއި ޚިލާުފވުން ގަާވއި 
ހަރަށް ތަމަ ފަފުރަ ،މަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަގަވާއި
 (ސަތޭކަ ސް)ފަ 500/-ތް ދިނުމަްށފަހު ދެަވނަ ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ަނމަ ހަނަސޭ
ވަނަ ތިން؛ ންދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރު އާރުފިޔާ (ހާސް )އެއް 1000/-އާއި ރުފިޔާ
 (ސްހާ)ތިން  3000/-އާއި ރުފިޔާ ( ހާސް )އެއް 1000/- ރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަފަހަ

      ނަމަފިރުކޮށްދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާއާ ދެމެދުގެ އަރުފިޔާ
ދަކުން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަ (ހާސް )ފަސް 5000/-ާއއި ރުފިޔާ (ހާސް )ތިން 3000/-

      ރަކު  ފަހައިތުރަށް ުކށް ަތކުރާރުވާ ކޮންމެ ރެރުން އަދި ހަތަރު ަފހަރަށް ވުކުޖޫރިމަނާ
 ދަށުން  ގެގަވާއިދުއިޚްތިޔާރު މި ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  (ހާސް )ފަސް 5000/-

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

 ވަތަ ށް ނުލައުންސިކަ ،ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ އިގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަ މި )ށ(  
 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.

 
ކަމަްށ އުންސިލްކަ ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮްށފައި އެހެން ގޮތަކަށް " މި ގަވާއިދުގައިކައުންސިލް" )ހ(  .15 ކުރުން މާނަ

 ނޫނު ޤާ  ންގުމުގެހި އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުނެފައި އެވަީނ،
ދޫ ތިލަުދްނމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަ  ބުކޮށްފައިވާިއންތިޚާ ދަށުން ގެ( 2010/7)

 ކައުންސިލަށެވެ.
 

ކަމަށް  ފަޅުނަމަ،ގަވާއިދުގައި ވަކިތަެނއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެިވފައި ނުވާ މި "ފަޅު" )ށ(  
ޞް ހިނގާ އިޚްތިޞާގެ ކައުންސިލްތިލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ   ބުނެފައި އެވަނީ،
ގެ މީދެވެ. ރަޙައްކަނޑާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުކަމުގައި ނުބެލެވޭ ސަ ރޭގައި ހިމެނޭސަރަހައްދުގެ ތެ

 ގިރި ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.  ،ވިލު އެ ފަޅުގައި ހިމެނޭ ތެރޭގައި
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