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 ކައުންސިލް ގެމަނަފުށީ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ

  ،ގެމަނަފުށި.ގއ        

   .ދިވެހިރާއްޖެ        

  

 ދު ގަވާއި ތަޅާލުމާބެހޭ  އިންފާރު  ފާރާއި މަގު 

 
ލުން ސޫަތއް ލާމަރުކަޒީ އުރާދާއި އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ަނންބަރު ޤާނޫނު މިއީ )ހ( .1 ނަން  އިތަޢާރުފާ

ިލިބދޭ ބާރުގެ ދަށުްނ، ލޯކަލް  ކައުންސިލަށްަވނަ މާއްދާއިން  151ގެ  ޤާނޫުނ)ހިންގުމުގެ 

މާއްދާގެ (ޒ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުްނ  އެކު އެޔާގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާ

 ދެވެ.ގަވާއިބެހޭ ލުމާޅާއިންފާރު ތަ ރާއިމަގުފާ ،ފައިވާލައިއިވައެކުލަ

 

 އެވެ.] ދު ގަވާއިއިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ  އިރާމަގު ފާ[ ،ދަށް ކިޔާނީގަވާއި މި (ށ)  

 

ޝާއިޢުކުރާ ދު ގަވާއި މިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ގަވާއިމި  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 

ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ިދނުމަށް ފަހުއެވެ. މިގޮތުން ެދވޭ (ތިީރސް)  30ދުވަހުން ފެށިގެން 

ދާރާަގއި އި ލްކައުންސި ،ންމުކޮށްއާ  "ދުގަވާއިބެހޭ ތަޅާލުމާ އިްނފާރުރާއި މަގުފާ" ،މުހުލަތުގައި

 ންމުންނަށް ފެްނނާނެެހން ބަހަްއޓަންވާނެއެވެ.އާ

 

އެކަމަކަށް  އިފައިވާ ބިންބިމުގަދީމަށާއި އެނޫން ބޭނުންތަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނު (ހ) .3 ކުރުން އިންފާރު ވަކި

ނޑަ ނުވަތަ  ޅައިއަ ށްން ހުންނަންވާނީ އިންފާރު ވަކިވާނޭގޮަތށް ފުޅަލަކުސޫފައިވާ އުއަޅައިކަ

   ރާނައިފައެވެ. ފާރު

 

ނޑަންވާނީ ނުވަަތ ވުުނ ފުޅަށް ނުވަތަ ފާރުން މަގަބުނެގައި ގެ (ހ) މާއްދާ މި (ށ)   ށް ދޮރުކަ

ނ  ގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.ލުދޮރެއް ބައްދަންވާނީ ކައުންސި ފައިވާޑައިކަ

 

ށް ާފރު އިްނވަކިކުރުމަ

 ރޭނުން 

 

 . ލިބިގެންނެވެ  ހުއްދަ ކައުންސިލުން ރާނަންވާނީ ފާރު އިމެއްގައި އެއްވެސް ބިމެއްގެ ނުވަތަ ގޯއްޗެއް .4

 

ނޑުން   މަގަށް ،ދޮރުފަތް މާރާތުގެއި ދޮރުަފތާއި ދޮރާށީގެ ހުންނަ އިމުގައި ގުޅޭ މަގާ ބިމުގެ ނުވަތަ ގޯތީގެ .5 ދޮރު ކެ

   .ނުވާެނއެވެ ބަހައްޓައިެގން ހުޅުވޭގޮތަށް

 

 ފުޅަފެއް  ނުވަތަ ތަޅައިލަންވާނީ ފާރެއް ފައިވާއިރާނަ އިމެއްގައި އެއްވެސް ބިމެއްގެ ނުވަތަ ގޯއްޗެއް .6 އިންފާރު ެތޅުން 

 .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ކައުންސިލުން ނަގަންވާނީ
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 ކާއިސަލާމަތީ ކަންަތއްތަ

 ތެރިކަން ަކއުރައް

ިއ ސަލާމަތާ ،ނުވަތަ ފުޅަފެއް ަނގަންވާނީލަންވާނީ ތަޅައިފައިވާ އިންފާރެއް ނައިރާ (ހ) .7

ތެރިކަމުގެ ކައުއެޅުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ރައް ފިޔަވަޅުއެކަށީގެންވާ ތެރިކަމުގެ ކައުރައް

ނޑަށް އްގެމީހެ އިންފާރު ތެޅުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ،ފިޔަވަޅުއެޅިނަމަވެސް  ނުވަތަ ހަށިގަ

ތެިޅ  ިއންފާރު ލުގެއްލުމެއްގެ ބަދަ އްޖެނަމަ، އެބިލި އަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއްނަފުރާ

 ދޭންޖެހޭނެއެވެ.ނުވަތަ ފުޅަށް ނެގިފަާރުތން  ފަރާތުން

  

 ންނަ ފައި ހު ބަހައްޓައިތަނެްއގައި  އެ ،އެކުޔާގެ ހުއްދަލުކައުްނސިލަންވާނީ ޅާތަ އިންފާރެއް (ށ)  

 ނުވަތަ ވާފައިކޮށްފާރުގައި ހަރު ދިނުމަށްމުކޮށް ޚިދުމަތްއާން ،ނާއިޓެލެފޯ  ،ޓާއިށްކަރަންޓް ފޮ

ގެްނ ހޯދައި ހުއްދަފަރާތެއްގެ އެއްޗެއް ނިސްބަތްވާ  އެ ޗެހި،އެއްއެޫނން  ބަހައްޓައިފައިވާ

  ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީްނނެވެ. އެ ނަގައި،

 

ގެ ދަށުްނ ހުއްދަ ހޯދައިގެން  (ށ) މާއްދާގެ މިއިންފާރު ތެޅުމުގައި  (ނ)  

ޚިލާފަްށ  ތްވާ މުއައްސަސާގެ އިރުޝާދުތަކާއެއްޗެއް ނިސްބަ އެ ،މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް

   ،ގެއްލުމުގެ ބަަދލު ކަށް ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ، އެޗަކުރުމުގެ ސަބަބުްނ އެއިްނ އެއްޢަމަލު

 އިންފާރެއް ތަޅައިލާ ފަރާތަކުން ދޭންވާނެއެވެ. އެ

 

ހުންނަ ގެއެއް ނުވަތަ ގެއެއްގެ ގިފިލި ފަދަ ޖެހިގެން  ފާރާ އެ ،އް ތަޅާލައިފިނަމަފާރެއިން )ރ(  

ހުންނަ ގެއަކަްށ ޖެހިގެން އެފަދަ ފާެރއް ތަޅާލުމަށް ހުއްދަދޭންވާނީ،  ،ތަނެއް ހާމަވާނަމަ

ންވާ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު، ނުވަތަ ފާުރ ތެރިވާން އެކަށީގެކައުރައް ،އެކަން އަންގައި

ޭބނުންވާ ފަރާުތން އެަކން އަމިއްލައަށް ރަނގަޅުކުރުމުްނނެވެ. ޖެހިގެންހުރި ގޭެގ  ތަޅާލަން

 ،ވުރެ ނިކަމެތި ބައެއްނަމަވަރަށް ކުރެވޭގަޅުކީ އެކަން ރަނވެރިންނަކީ ނުވަތަ އުޅޭ މީހުންނަ 

ފާރު ތަޅާލުމުގެ ސަބަބުން  ފާރު ތަޅާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާީނ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެ

 ނެވެ. ންބައްދައިދިނުމު ތަން  ހާމަވާ

 

ށް ދަކުން ވަކިގޮތަކަގަވާއިކަމެއްގައި އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ  ދުގައި ހިމެނިފައިވާގަވާއި މި .8 ދާ ޚިލާފުުވން ގަާވއި 

ނޑައެޅިފައި ކުރުމަށް ޙުއިޞްލާކަމެއް  ކުރި ަފހަރަށް އެކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ނުވާޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

އެކަމެއް ނުކުރުމަށް  ،ނަމަކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްފި އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަދައެންގުމާއެކު، 

 5000/-އާއި ރުފިޔާ )(ފަސްސަތޭކަ 500/-ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ،އެކުއެންގުމާ

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އަ ދެމެދުގެ  އާރުފިޔާ )(ފަސްހާސް

 

ދުގެ ދަށުން ަގާވއި  މި

ނޑަައޅާ އު   ލުތައް ސޫކަ

 ހިމެނޭ  ތެރޭގައި ގެއިޚްތިޞާޞް ގެކައުންސިލު ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި ދުގަވާއި މި .9

) ތިނެއް ( 3 ފަށާތާ މަލުކުރަންޢަ ދަށްގަވާއި މި ،އުސޫލުތައް ހަދަްނޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްދުތަކާހަސަރަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު މުކޮށްއާން ސޫލުތައްއު އެ ،އިދަހަ ތެރޭގައި ހުގެމަސްދުވަ

 

ފައި ނުވާނަަމ، ކޮށްޔާންތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަ ދުގައި ވަކިގަވާއި ކައުންސިލް: މި (ހ) .10 މާނަކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ،ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީލުކައުންސި

) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 2010/7ނަންބަރު ( އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ކައުންސިލަށެވެ. ގެމަނަފުށީ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ



 ދިވެިހސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް                               912  އަަދދު:                                    48 ލިުއމް: ވޮ
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ފައި ނުވާނަމަ، ކޮށްގޮތަކަށް ަބޔާންތަނެއްގައި ވަކި ދުގައި ވަކިގަވާއި އިންފާރު: މި (ށ)  

ދޫކޮށްފައި ހުްނަނ ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެނޫން ބޭނުްނތަކަށް  އިގެ ތެރޭގައި،އިންފާރުގެ މާނަ

އްދު ހަރަސަބިމެއްގެ  ބިންބިމުގެ ވަށައިެގން އެ ަބންޑާރަނުވަތަ ބިންބިމުގެ އަމިއްލަ 

 ހިމެނެއެވެ. ނޑާއި، ފާރާއި، ފުޅަށްވާ ބިތްގަފައިހައިމަށް ޖަވަކިކުރު

 

_________________ 
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