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 ކައުންސިލް އުތުރުބުރީ އުލިގަމު މަތީލަދުންތި
   ދިވެހިރާއްޖެ  ،އުލިގަންހއ.

  

 ދު ގަވާއިކުރުމާބެހޭ ޙިމާޔަތްތިމާވެށި 
 

 ޒީ އުޞޫލުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ 2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރު
ށް ލިބިޭދ ކައުންސިލަ ހައްދުންމަތީ ިއސްދޫއިން ަވނަ މާއްދާ 151ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ(ގެ 

ެގ  )ޅ( މާއްދާގެ ބާރުގެ ދަށުްނ، ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ މަޝްވަރާއާއެކު އެ
ްށ ވެށްޓައި ތިމާކުރުމާޙިމާޔަތްތިމާވެށި  ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގެދަށުން ކައުންސިލުން 
 ދެވެ.ގަވާއި ރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުއެޅިދާނެ ށްމެދު ކައުްނސިލަގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާ

 
 ދު" އެވެ.ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިމި  )ށ(  

 
 ވަހުން ދު އިޢުކުރާޝާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ދުގަވާއިމި ،ފަާށނީ ޢަމަލުކުރަން ދަށްގަވާއި މި  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 

 .ފެށިގެންނެވެ
 

މާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ތި
ރައްކާެތރިކުުރމަށް 
 ސަމާލުކަން ިދނުން 

، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގައި ހިމެޭނ ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑާއި، ފެނާއި، ގަސްގަހާގެއްސާއި  .3
ވާިއ އި ޖައްޑުތަކާގޮނޑުދޮށްތަކާއި، ފަޅުފަޅާއި، ަފރުފަރާއި، މިނޫންވެސް މިފަދަ ަތންތަނާއި، ަކނ

ނަށް ނުން އެ ތަންތަނުގަިއ އުޅޭ ތަެކތީގެ ތެރެއިން އިންސާ އެ ތަންތަނުގައިވާ ތަކެއްޗާއި،
ޓުމާއި، މެހެއްދެކޮށް ގެއްލުންދޭ ނުވަތަ އުނދަގޫކުރާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާތެރި

ޖޭގެ ރާއް ކުރުމަކީފައިދާތައް ދަމަހައްޓައި އިތުރު އެ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ސަބަބުން ލިބޭ
މުެގ ކަންކަމިތީ، ގެ ކުރިއެރުމަށް ޙިއްޞާކޮށްދޭނެ ކަންތައްަތކެއް ކަމަށްވާދެމިއޮތުމަށާއި ރާއްޖޭ

 ޞަ  ޚާއްޔިތުންނިސްަބްތވާ ހުރިހާ ރައް ކަުއންސިލުގެ ދާއިރާތަކަށް، މައްޗަށް ކައުންސިލުންނާއި
 ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 
ކުުރމާއި ތިމާވެށި ރައްކާެތރި

ދެމެެހއްޓުާމބެހޭ ސިާޔސަތު 
 ތަންފީޒުކުރުން 

ެގ ހޭ ޤާނޫނު()ދިެވހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެ 93/4 ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .4
ބެޭހ ޓާ ށްވެން ތިމާކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގޮތުޙިމާޔަތްދަށުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި 

 .ވާނެއެވެދޭން ންކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ސަމާލުކައިން ވުޒާރާ
 

ޤުްދރަތީ ނުަވތަ 
ގޮުތަގއި ދެމެެހއްޓޭ ޠަބީޢީ

ތަންތަނާއި ތަކެތި 
 ޙިމާޔަތްުކރުން 

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ  93/4ޤާނޫނު ނަންބަރ  )ހ(   .5
ދްރަތީ ޤުކަނޑައަޅާފައިވާ  ޓާބެޭހ ވުޒާރާއިންށް ތިމާވެވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން  4  ޤާނޫނު(ގެ

 ލުގެ ކެތީގެ ތެރެއިން ކައުންސިގޮތުގައި ދެމެެހއްޓޭ ތަންަތނާއި ތަނުވަތަ ަޠބީޢީ
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 ޙިމާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ން ލުކައުންސިއިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނާއި ތަެކތި 
 ށްފައިވާ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮމާއްދާގެ ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މި ގަވާއިމި  )ށ(   

  ޠަބީޢީ ވަތަރަތީ ނުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޤުދުލުަކއުންސި ތަނާއި ތަކެތީގެ އިތުރަށްތަން
ބެހޭ ގެ ކަމާކާރުސަރު ،ަތންތަނާއި ތަެކތި  ކަމަށް ކައުްނސިލަށް ފެންނަ ދެމެހެއްޓޭނެގޮތުގައި
 ސަމާލުކަމަށް ކައުންސިލުން ގެންނަންވާނެއެވެ. ވުޒާރާގެ

 
ޓަށް އަަސރު ފޯރާނެ ތިމާވެށް
 ޕޯޓް ބަޔާންުކރާ ރި މިންަވރު

ކްޓެއް ރޮޖެުކރެވޭފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެދާެނ އެއްވެސް ޕްޓަށް ފާހަގަރާއްޖޭގެ ތިމާވެށް )ހ(   .6
ރާނެ ސަރު ފޯށް އަޓަމުގު ކުރިން، އެކަމަކުން ތިމާވެށްތެރޭގައި ހިންގުގެ ދާއިރާގެލުކައުންސި

ޭހ މާބެކަކާރުގެ ކޮޕީކޮށް، ސަރު ކައުންސިލަށް މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ހަދައި
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވުޒާރާއަށް

 
ވަރު މިން މި  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ތިމާވެްށޓަށް ައސަރު ފޯރާނެ )ށ(   

 ޒާރާގެ ވުެބހޭ ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދަންޖެހޭ ަކންކަމާއި އުޞޫލު ކަނޑައަޅާނީ ތިމާވެށްޓާ
  މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލުްނނެވެ.

 
 ކަމަށް ރާފޯ ޓަްށ ނޭދެވޭ އަސަރެއްއްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތިމާެވށްހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެ  .7 ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްުޓވުން 

ޒާރާެގ ބެހޭ ވު ކަމާ އެދި އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުްއޓުވުމަށްިހނދެއްގައި،  ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ
  ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

 
މެނޭ އި ހިތެރޭގަ އިްޚތިސާސްގެކައުންސިލްގެޓަށް ގެއްލުން ިލބޭފަަދ ގޮތަކަށް ތިމާވެށް )ހ(   .8  ތެލާއި ވިހަ ތަކެތި ކުންޏާއި

 އެއްޗެއް  ކުނި ނުވަތަ ތެޔޮ ނުވަތަ ވިހަ ގޭސްފަދަނުރައްކާތެރި ތަނަކަށް، އެއްވެސް 
 ނުވަތަ އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.  އުކާލައި

 
 )ށ(  

 
ޖެޭހ ކާލަންއުބަޔާްނކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން  )ހ( ގައި މާއްދާގެމި 

 .ތަކެތި އުކާލަން ނުވަތަ އަޅާނެ ަތނެއް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ
 

ވަީނ ބިެގންރު ލިބާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ބާވަތެއްގެ ކުންޏެއް އެންުދމުގެ  )ނ(  
 ކައުންސިލަށެވެ.

 
ަމ އްތާލާނަ ން ނަތަކެތި ކައުންސިލުން އަންދާލައިގެއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާ )ރ(  

 އްކާތެރި ވާ ރައެކަން ކުރަންވާނީ މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ނުވާޮގތަްށ، އެކަށީގެން
 ކަމާއެކުގައެވެ.

 
އް ފީއެ ލުން)ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނަްއތާލުަމށް ކައުންސި މާއްދާގެމި  ( ބ)  

 ދެއް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ގަވާއިނެގުމަކަށް މި 
 

އަދި ޤުދްރަތީ ގޮތުން ަގލާއި، ތަްނތަނާއި އްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙަ ސަރަލުގެކައުންސި )ހ(   .9ގަލާއި ެވއްާޔއި އަކިރި 
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ެބޭހ ޓާށްވެއްޔާއި، އަކިރި އުފެދޭ ތަންތަނުން، ގަލާއި، ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގަންވާނީ ތިމާވެ ނެގުން 
ދުގެ ގަވާއިމި  ަކއުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ަތންތަނުްނ، ވުޒާރާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން

 ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯަދއިގެންނެވެ.
 

 ރަށުގެސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށް ލުގެކައުންސި، ކައުންސިލުން ހުއްދަ ލިބިގެން )ށ(   
 ރަށުގެ  ރަށްފަޅުފުންކުރާ ކުރުމާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ

އި ގަހ( ގޮނޑުދޮށާއި ފަޅު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އަކިރި ނަގާ ނެގުން މި މާއްދާގެ )
 ބުނެފައިވާ އަކިރި ނެގުމުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.

 
 ހުއްދަ  ތަކުގެން ފެުށމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްރަދަށް ޢަމަލުކުވާއިގަމި  )ނ(  

      ބިެގްނ ދަ ލިދަށް ަޢމަލުކުރަން ފެށުމަށްަފހު ކައުްނސިލުން ހުއްގަވާއިލިބިގެންނާއި ިމ 
 ލި ނަގާ ށް ވެއެ ކައުންސިލެއްގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ފަޅުފުންކުރާ ކުރުމަ

 .އެވެުބނެފައިވާ ވެލި ނެގުމުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެ މާއްދާގެ )ހ( ގައިމި ނެގުން 
 

 ހޭ ވުޒާރާގެ ކަމާބެ ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމަށް ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  9ދުގެ ގަވާއިމި   .10 ހުއްދަ ޯހދުން 
 ިކރި އަ، ވެއްޔާއި ތަންތަުނން މުކުރާއާންއުންިސލުން ކަނޑައަޅައި ކަ މަޝްވަރާގެ މަތިން

ހަޅައި، ށް ހުށަންސިލަގަންވާނީ ވެއްޔާއި އަކިރި ނެުގމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިަހމަކޮށް ކައުނަ
ށް ހޯދުމަ ކުންކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަ ންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފީއެއް ދައްކައި،އެކަމަށް ކައު
 ފަހުގައެވެ. 

 
ށިގެްނ ޚުން ފެރާ ތާރީރި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭީނ ހުއްދަ ދޫކުދުގެ ދަށުން ެވލި ނުވަަތ އަކިގަވާއިމި   .11 ހުއްަދެދވޭ މުްއދަތު 

 އްދައިގެފައިވާ ހުދުވަަހށެވެ. ނަމަވެސް، ވެލި ނުވަތަ ައކިރި ނަގަން ދީ)ދޭއް( މަސް 2ގިނަވެގެން 
     އިތުރު، ނަމަ ފިމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި

 ދުވަހަށް ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދެވިދާނެެއވެ.)އެކެއް( މަސް 1
 

ށްފަހު، ކުރުމަ ރިހަމަދުގެ ދަށުން ހުއްދަލިިބގެން ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ފުގަވާއިމި   .12 ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 
 ށް ންސިލަކައު ކޮންމެ މަހަކު ،ެއ ރިޕޯޓް ، ހުއްަދއިގައިވާ މުއްދަތަށް،ހުއްދަ ލިބުުނ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 ގެކައުންސިުލގެ ަސރަހަްއދު 
ތެރެއިން ވެއްާޔއި އަިކރި 

ނަގާ ތަންތަުނގެ މަޢުޫލމާތު 
 ބެލެހެއްޓުން 

 

އި،  ބޭނުމާ ނަގާތަކެތި ކައުންސިލުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާ ތަންތަނާއި އެ  .13
 .އެވެ ކައުންސިލުން ަބަލހައްޓަންވާނެދަދާއި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައްއަ

ން، ކުރާކަމަކު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ އިމުގެ ބޭރުން 10ދުގެ ގަވާއިމި   .14 ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ހޯުދން 
އްެގ ނޭ ތަނެހިމެކައުންސިލްގެ އިޚްތިސާސްގެތެރޭގައި  ނުވަތަ ޤާޫނނާ ޚިލާފަށް ކުރާަކމަކުން،

 ތްރީޢަ ، ޝަވޭ އަސަރެއް ފޯރާފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަޓަށް ނޭދެތިމާވެށް
 މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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ނަުކްނ  ޤާނޫވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެންއި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުދުގަގަވާއި މި )ހ(   .15 ދާ ޚިލާފުުވން ގަާވއި 

ރަތަމަ ފު ،އިކަމުގަދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންގަވާއިނުވަތަ 
    500/- ނަމަކުށް ތަުކރާރުކޮށްފި ްތ ދިނުމަށްަފުހ ދެވަނަ ފަހަަރށްހަފަހަރަށް ނަސޭ

ން ދެމެދުގެ އަދަދަކު އާ ރުފިޔާ( ހާސް )އެއް 1000/-އާއި ރުފިޔާ (ސަތޭކަ )ފަސް
އާއި ރުފިޔާ (ހާސް )އެއް 1000/-ރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ނަ ފަހަވަތިން؛ ޖޫރިމަނާކުރުން

 ހަރަށް ފަވަނަ ދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުން؛ ހަތަރުއާ ދެމެދުގެ އަރުފިޔާ ()ތިން ހާސް 3000/-
ފިޔާއާ ރު (ހާސް )ފަސް 5000/-އާއި ރުފިޔާ (ހާސް )ިތން 3000/-ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި

ވާ ކުރާރުށް ތަކުއިތުރަށް  ވުރެން އަދި ހަތަރު ފަހަރަށްރުކު  ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ
    ޔާރު އިޚްތި އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެރުފިޔާ (ހާސް )ފަސް 5000/-ކޮންމެ ފަހަރަކު 

 ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގަވާއިމި 
 

 93/4 މިހެން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫނު ނަްނބަރު )ށ(  
ނަ މާއްދާގެ ވަ 9ގެ ( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު

 ދަށުން ޖޫރިމަނާނެގުމަށް މި ގަާވއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

ުދގެ ދަށުން ަގވާއި މި
 ލުަތއް ސޫކަނޑަައޅާ އު

 ހިމެނޭ ތެރޭގައިގެއިޚްތިޞާސް ގެކައުންސިލު ދު ނަގަހައްޓައި ިހންގުމަށްޓަކައިގަވާއި މި  .16
ވާއިދަށް ގަމި ލުތައް ސޫއުޖެހޭ ހަދަންދުގެ ދަށުން ގަވާއި މިސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

 މުކޮށް ޝާއިޢު ންއާލުތައް ސޫއު ހަދައި އެ ތެރޭގައި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ 3 މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 
ކަމަށް އުންސިލްކަ ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގޮތަކަށް ދުގައިގަވާއި މި " ކައުންސިލް" )ހ(   .17 މާނަކުރުން 

 ންގުމުގެ ހި އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބުނެފައި އެވަީނ،
 ލިގަމުއުއުތުރުބުރީ  މަތީލަދުން ތި އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7) ޤާނޫނު

 ކައުންސިލަށެވެ.
 

 )ށ(   
 

 ވަކި އްގައިތަނެ ވަކި ގެ ދުގަވާއި މި ،އެވަނީ " ކަމަށް ބުނެފައިހޭ ވުޒާރާތިމާވެށްޓާބެ"
ލިއްޔަތު މަސްއޫ މުގެގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާަނމަ، ތިމާވެށްާޓބެހޭ ކަންތަްއތައް ހިންގު

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށެވެ.
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