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 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހދ. ވައިކަރަދޫ،          

 ދިވެހިރާއްޖެ          

 ދު ގަވާއި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ  ބަނދަރު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކީޒ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

      ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެްނ  148ގެ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)

ޓީގެ ރިމަންްޓ އޮތޯން އެ މާއްދާގެ (ހހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ލޯކަލް ގަވަރ

ފައިވާ އިލައިވަ މަޝްވަރާއާއެކު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަ

 ވައިކަރަދޫ ހދ. ،ނީގަވާއިދެކެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ

 އެ ބަނދަރާ ގުޅިފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ. ،ނދަރާއިބަ

 "ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިުދ  ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިމި ގަވާއިދަށް  (ހ)  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ތިނެއް) ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  (ށ)  

ގުޅޭ ފަޅުެގ  ގެ އިދާރާއިން ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދާއި ބަނދަރާކައުންސިލު

 އަޅައި އާްނމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.ޑަސަރަޙައްދު ކަނ

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުެގ ޒިްނމާއެކެވެ. އަދި ބަނދަރަށް ލަފާފުރާ  (ހ)  .3 ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން 

 އުޅަނދުތައް ބަނދަރު ބޭނުންކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގަްނ  ،ބެލެހެއްޓުމަށާއިކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބަނދަރު  (ށ)  

 ންނެވެ.ލުޖެހޭ ފީ ނެުގމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ކައުްނސި

ަސރަޙައްދުތައް  މުދާ ބޭލުމުގެ ،ބަނދަރުގައި އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމާއި (ނ)  

 ކަނޑައެޅުމުެގ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމަށް 

 ރާ ސަރަޙައްދުތައްޚާއްޞަކު

ބަނދަރުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމަށް ޚާއްޞަކުރާ ސަރަޙައްދުތައް ވަކިވަކިން    .4

 ހެން ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.ނޭމުކޮށް ފެންނާން އެނގޭގޮތަށް ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅައި އާ
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 ،ބަނދަރަށް މުދާ ބޭލުމާއި

 ބަނދަރުން މުދާ ބަރުކުރުން 

  ުއޅަނދުފަހަރު މުާދ ބަރުކުރުމަށާއި މުާދ ބޭލުަމށް، ނުވަަތ ކަނޑުގައި ދުއްވާ  (ހ)  .5

ފައިވާ ވަގުތަށްުވރެ އިތުރަށް ޅައިއެ ނޫންވެްސ ބޭނުމަުކ ކައުންިސލުން ަކނޑައަ

ގަނޑުގެ ދިގަށް ތޮށިގަނޑާ ކައިރިކޮށްފައި ބާއްވަންވާީނ ށިބަނދަރުގައި ތޮ

 ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

ާރ މީޓަ 21 އިމީޓަރާ 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަށް  (ށ)  

(ސާޅީސްއަށެއް)  48އުޅަނދު ފީ ނުދައްކައި ބޭއްވޭނީ ގިނަވެގެން  ދެމެދުގެ

 ގަޑިއިރަށެވެ. 

ާރ މީޓަ 36 އިމީޓަރާ 22ބޭލުމަށް  ވައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މުދާ އަރު (ނ)  

(ހަތްދިހަ ދޭއް)  72ގިނަވެެގން  ،ކައި ބޭއްވޭނީއުޅަނދު ފީ ނުދައް ދެމެދުގެ

 ގަޑިއިރަށެވެ. 

މީޓަަރށްވުރެ ދިގު  37 ބޭލުމަށް  ވައި މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން މުދާ އަރު (ރ)  

(ނުވަދިހަ ހައެއް)  96 އުޅަނދު ފީ ނުދައްކައި ބޭއްވޭނީ ގިނަވެެގން

 ގަޑިއިރަށެވެ.

(ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ  އާއި،) ނ(، އާއި މި މާއްދާގެ (ށ) (ބ)  

 ލުންނެވެ.ސޫ އިތުރުވާ ވަގުތަށް ފީ ނެގޭނީ ތިރީގައި މިވާ އު

 ކޮްނމެ ،އުޅަނދުފަހަރުން ފީ ނެގޭނީ މީޓަރާ ދެމެދުގެ 21މީޓަރާއި  3 )1(   

 ގެ މަގުންނެވެ.ރުފިޔާ ނެއް)(ތި 3/- ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަށް މީޓަރަކަށް

ކޮންމެ  ،ދެމެދުގެ އުޅަނދުފަހަރުން ފީ ނެގޭނީމީޓަރާ  36މީޓަރާއި  22 )2(   

 ގެ މަގުންނެވެ.ރުފިޔާ ހެއް)(ފަ 5/- ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަށްމީޓަރަކަށް 

 މީޓަރަކަށް  ކޮންމެ ،ވުރެ ދިގު އުޅަނދުފަހަރުން ފީ ނެގޭނީމީޓަރަށް 37 )3(   

ގެ ރުފިޔާ ފަންސާްސ ލާރި)  ތެއް(ހަ 50/7 ކޮންމެ ަގޑިއެއްގެއިރަށް

 މަގުންނެވެ.

މުދާ ބަރުކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ މުދާ ބޭލުމަށްފަހު އެ އުޅަނދެއް ތޮށިގަނޑު  (ޅ)  

 ތޮށިގަނޑުގެ ހުރަހަށެވެ. ،ކައިރީގައި ބާއްވާނަމަ ބާއްވަންވާނީ

 ،ދަގަނޑާއި ،އަކިރިއާއި ،ދޮންވެއްޔާއި ،ހިލަވެއްޔާއި ،ހިލަޔާއި ،މެންތިއާއިސި (ކ)  

 ތަކެތި ފަދަ ގެރިގުއި، ބާވަތްތަކާއި ކާޑުގެ  ،ގޭހާއި ،ތެލާއި ،ލަކުޑިއާއި

ނދުފަހަރުން އެފަދަ އުޅަ އަންނަ ބަނދަރަށް ބަރުކުރަން ނުވަތަ ބަރުކޮށްގެން

 ދެއްގައެވެ.ތަކެތި އަރުވައި ބާލަންވާނީ، ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައް 

އެ ސަަރޙައްދެއްގައި  ،ންވާނީއެހެނިެހން ތަކެތި ބާލަ ވައިތެލާއި ގޭސް ފިޔަ

އެްނެމ  ،ސަތަރި ނުވަތަ ތަރަފާލު އަޅައިގެންނެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިމިެގން
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ތެރޭގައި އެ ސަރަޙައްދު  ގެއް) ގަޑިއިރުފަހެ( 5ލަސްވެގެން 

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ (ކ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަކެތި، އުޅަނދުްނ ބޭލުމަށްފަހު (އ)  

(ސައުވީސް)  24އެންމެ ގިނަވެގެްނ  ،ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓޭނީ

 ގަޑިއިރަށެވެ.

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށްވުރެ އިުތރުވާ ގޮތަށް  24 ،މި މާއްދާގެ (އ) އާ ޚިލާފަށް (ވ)  

ބަހައްޓާ މުދަލަކީ ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ބަލައި، އެފަދަ ތަކެއްޗާމެދު 

 ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ެގ ލުހެއްޓުމަކީ ކައުންސިބަނދަރާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެ  (ހ)  .6 ބަނދަރު ސާފުކުރުން 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުެގ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންެވސް ސަބަބަކާހެދި އެއްގަުމ  (ށ)  

އެންެމ  ،ފަދަ ތަކެތި، އެ މަސައްކަތް ނިމުުމން ސަރަޙައްދަށް އެޅޭ ތެލާއި ކުނި

ކުރި ުނވަތަ ކުރުިވ  މަސައްކަތް (ފަހެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ  5ގިނަވެގެން 

 ފަރާތަކުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ނަސޭހަްތ  ރު ފުރަތަމަ ފަހަ ކަށް(ށ) އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަ އާއިމި މާއްދާގެ (ހ)  )ނ(  

(ފަސްސަތޭކަ)  -/500 ،ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ދިނުން، ދެވަނަ ފަހަރު

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ (އެއްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން -/1,000ރުފިޔާއާއި 

(އެއްހާސް) ރުފިޔާއާިއ  -/1,000 ،ތިންވަނަ ފަހަރު ކުްށ ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ

ހަތަރުވަނަ ؛ (ތިންހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން -/3,000

 -/5,000(ތިންހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/3,000 ،ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ

އަދި ހަތަރު ފަހަރަްށ  .މެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫިރމަނާކުރުން(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެ

(ފަސްހާސް)  -/5,000ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަްށ ، ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ބަނދަރަށް ލިބޭ ގެއްލުން 

 މަރާމާތުކުރުން 

ބަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ުނވަތަ އެ ނޫންވެސް ނުވަތަ މުދާ  ބޭލުމުގެ ތެރޭގައިމުދާ   .7

ޮތށިގަނޑަށް ގެއްލުން  އެއްވެސް އުޅަނދެއް ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހިސަބަބަކާހުރެ، 

އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ އުޅަނުދ  އެފަދައިން ލިބޭ ގެއްުލމަކަށް ވެއްޖެނަމަ،

ން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ތޮށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުން ތަކުއޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާ 

އެ ުއޅަނދެއްގެ  ،ެއ ތަނެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ައންގައިފިނަމަ  ،ކައުންސިލުން ބަލައި

ތޮށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުން  ،ނުވަތަ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަކުން ތުންވެރިފަރާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.  މަރާމާތު
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ލިބޭ ގެއްލުން ބަނދަރަށް 

 މަރާމާތުކޮށް ނުދިނުން 

 ގެއްުލމަށް ލިބުނު ތޮށިގަނޑަށް  ،ންތީަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ 7މި ގަވާއިދުގެ   .8

އުޅަނދުގެ  މަރާމާުތކުރުމަށް ގެއްުލން ލިބުނު ތޮށިގަނޑަށް ނުވަތަ ޒިންމާުވމަށް

މައްސަަލ  ،އިންކާރުކޮށްފިނަމަވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތުން 

 ޝަރުޢީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ.  ،ނިންމާނީ

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް 

 ހިނގާ ޚަރަދު 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ދާންޖެހޭފަދަ  8މި ގަވާއިދުގެ   .9

ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެަކމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެ އުޅަނދެއްގެ 

 ދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަކުން ދޭންވާނެއެވެ.ނއެ އުޅަ

އެއްގަމަށް ވާ އެޅުމާއި 

 ލޮތާރި އެޅުން 

 ވައު ކައުްނސިލުގެ ފަރާތުން ބަނދަރުގައި  ،އައްސަންވާނީ ވައުއުޅަނދުތަކުގެ  (ހ)  .10

ފައިވާ އެއްޗެއްަގއި ނުވަަތ ޅައިއެއްުސމަށް ކަނޑައަވަުއ އެޅުމަށް، ނުވަތަ 

 ތަނެއްގައެވެ.

އެއްވެސް އުޅަނދަކުން އެއްަގމަށް ލޮތާރި ނުވަތަ އެފަދައިން ބޭނުންކުރެޭވ  (ށ)  

 އިގެން ނުވާނެއެވެ.ލައެއްޗެއް 

ބަނދަރު ވަކި ފަރާތަކަށް 

 ޚާއްޞަވުން 

          ގެން ވައިލައިބަނދަރުގެ ޚިދުމަތަކީ އާންމުކޮށް ހުރިާހ ފަރާތަކަށް ހުޅު (ހ)  .11

ބަނދަރުން  ގެ ފަރާތުންމުދާ ބޭލުމަށް ކައުންސިލު ،ޚިދުމަތަކަށްވުމުން ދޭ

ްއ ވަިކ އުޅަނދަކަށް އެފައިވާ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ ވަކި ދިމާޅައިކަނޑައަ

 ނުބޭއްވޭނެއެވެ. އެއްފަކޮށް ޞަޚާއް

ވެްސ  ނަމަވެސް، ކޮންމެ ބަނދަރެއްގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް (ށ)  

  ކައުންސިލުގެ ފަރާތުްނ  ފައި،ށް ރިޢާޔަތްކޮށްބަނދަރުގެ ޖާގަ އޮްތ ިމންވަރަކަ

ފީ ނަގާގޮތަށް ބަނދަރުގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ވަކި އުޅަނދަކަށް ޚާްއޞަކޮށްފައި 

    ބޭއްވުމަްށ ފައްތިޔާ  ،ބޭއްވުމަށް ވަގުތީ ހުއްދައާއި ދާއިމީ ހުއްދަ ދިުނމާއި

     އެވެ.ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެވަކި ސަރަޙައްދެއް 

މި ގޮތުން ވަިކ ސަރަޙައްދެއް ވަކި ުއޅަނދަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ބޭއްވުމަްށ 

ން ރަށަށް އަރަިއ ފޭބުމަށާއި ުމދާ އަރުވަިއ ރީހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ދަތުރުވެ

ބޭލުމަށް އެހެްނ އުޅަނދުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖާަގ ހުރިކަްނ ަކއުންސިލުްނ 

 ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

ފެރީ އުޅަނދުތައް  ،މީހުްނ އަރައި ފޭބުމަށާއި ،މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށާއި (ނ)  

ަކއުންސިލަްށ  ،ގާތްކުރުމަށް ބަނދަރުގެ ވަިކ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑަެއޅުމުެގ ބާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެރީ އުޅަނދުތައް  ،މީހުން އަރައި ފޭބުމަށާއި ،ގެ ދަށުންމި މާއްދާގެ (ނ)  (ރ)  

ގައި ޚާއްޞަކުރާ ސަރަޙައްދުގައި އުޅަނދު ބޭއްވޭނެ ވަގުުތ ގާތްކުރުމަށް ބަނދަރު

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ކަނޑައެޅުމުެގ ބާރު
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ފެރީ އުޅަނދުތައް ގާތް  ،އިމަށާމީހުްނ އަރައި ފޭބު ،އިމަށާމުދާ އަރުވައި ބޭލު (ބ)  

ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ަކނޑައަާޅ ސަރަޙައްދުގައި އެ ނޫްނ އެެހން ބޭނުމަުކ 

 އުޅަނދުފަހަރު ބޭއްވުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

މާއި އެޅު  ވައުފަޅުތެރޭގައި 

 ލޮތާރި ލުން 

ެއޅުމާިއ  ވައު ،ން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަްނވާނީލު އެޅުމާިއ ލޮތާރި  ވައުފަޅުތެރޭގައި   .12

 ންެނވެ. ތީއަާޅ ގޮތެއްގެ މަކައުންސިލުްނ ކަނޑަ މާ ގުޅޭގޮތުން ލުލޮތާރި 

ރަސްމީ ފާލަމުެގ ބޭނުން ހިފުމަށް ދަތިވާގޮތަށް، ފާލަން ކައިރީގައި އެއްވެްސ  (ހ)  .13 ސަރަޙައްދު  މުގެ ރަސްމީ ފާލަ

 ފައި ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.ޅައިއުޅަނދެއް އަ

 ދެއް އުޅަނއެއްވެްސ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދޭ އުަޅނދުތައް ފިޔަވައި، އެހެން  (ށ)  

     ފަސިްނޖަރުންނާިއ ފަިސންޖަރުންެގ  ،"ރަސްީމ ފާލަން" އަށް ކައިރިކޮށް

 ފޮށި ތަންމަތި އަރުވައި ބޭލުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ.

ބަނދަރު ތެރޭގައި 

 މަސްކިރުން 

އަނެއް އުޅަނދަށް މަސްކިރުވަންވާނީ،  ންބަނދަރުތެރޭގައި އެއް އުޅަނދު (ހ)  .14

ެގ ތެއްގޮމާ ުގޅޭގޮތުން ކައުްނސިލުން ަކނޑައަާޅ ބަނދަރުތެރޭގައި މަސްކިރު

 މަސްކިރާ  ލިބިފައިވާ ހުއްދަ މުންޔު ލި ގެންހުށަހަޅައި ކައުންސިލަށްން، ތީމަ

  .ފަރާތްތަކަށެވެ

ކުންޏާއި މަހުެގ ބާވަތްތަކާއި  ،ވެްސ، ބަނދަރުތެރެއަށް މަސްކިރުމުެގ ތެރޭގައި (ށ)  

 މި ނޫންވެްސ މިފަދަ ތަކެތި އެޅުމަީކ މަނާަކމެކެވެ.

ފަތުރުވެރިންގެ 

 އުޅަނދުފަހަރު 

 ،ކުމެ ހަދަންވާނީނުފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރަށް ވަދެ (ހ)  .15

 ގައިބަނދަރު، އުަޅނދުފަހަރު ވަންނަ  މިގޮތުން . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ  ކައުންސިލުގެ

 އެމެރިކާ) ފަންސާސް( -/50 ގަޑިއިރަކަށް) ސައުވީސް( 24 ކޮންމެ އޮންނަ

      ، ފައިސާ ދިވެހި  ޑޮލަރަށްވާ އެމެރިކާ) ފަންސާސް( -/50 ނުވަތަ ޑޮލަރު

 ގަޑިއިރު) ސައުވީސް( 24. ދައްކަންވާނެއެވެ ކައުންސިލަށް އުޅަނދަކުން އެ

 .ގަޑިިއރަށެވެ )ސައުީވސް( 24 ،ނަާގނީ ފައިސާ ވިޔަސް ހަމަނުވިކަމުގައި 

ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ބަނދަރުގެ ނެރުން ވަނުމަށްފަހު، އުޅަނުދ  (ށ)  

މުކޮްށ ންކުންނަންދެން، އޭގައި ތިބި ފަސިންޖަުރންނާއި، ފަޅުވެރިން އާނުނެރުން 

 ފެންނަ ގޮތަށް އުޅަނދުގައި ތިބެންޖެހޭނީ އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައެެވ.

ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ފަތުރުވެރިއަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާ ކުއްލި ޞިއްޙީ  (ނ)  

 އުޅަނދެއްކަމުގައި ކުރާދަތުރު ފަތުރުވެރިން އުޅަނދުފަހަރަކީ މި މާއްދާގައި ބުނާ

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ެގ ލުވިޔަފާރިކުރަންވާނީ ަކއުންސިބަނދަރުގައި އޮވެގެން އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި  (ހ) .16 ވިޔަފާރިކުރާ އުޅަނދުފަހަރު 

ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ވިޔަފާރިކުރާއިރު ވާޓަރުމަތީ މުދާ ބަހައްޓާނަަމ 
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މިފަދަ އުޅަނދެއްގެ ދިގުމިނަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށެވެ.  ބަހައްޓަންވާނީ އެ

ގަޑިއިރަށް އެއްެވސް ފީއެްއ  3އުޅަނދުފަހަރު، ބަނދަރުގައި އޮންނަ ފުރަތަމަ 

 ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ަގޑިއިރަށްވުރެ  3ބަނދަރުގައި އޮވެގެން އޮޑިދޯނިފަހަރުން ވިޔަފާރިކުރާއިރު  (ށ)  

ރުފިޔާގެ ފީއެއް (އަށްސަތޭކަ)  800/-އިތުރުވެއްޖެނަމަ ކޮްނމެ ދުވަހަކަށް 

        އިތުުރ  ،ލަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ. ވާޓަރުމަތީ މުދާ ބަހައްޓާަނމަކައުންސި

 ގަޑިއިރު ) ސައުވީސް( 24އް ނެގޭނެއެވެ. މިގޮތުން ފީއެރުފިޔާގެ  200/-

 .ގަޑިިއރަށެވެ) ސައުީވސް( 24 ،ނަާގނީ ފައިސާ ވިޔަސް ހަމަނުވިކަމުގައި 

ރުގައި މިނިސްޓްީރ ހަފަދުވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ބަނދަރަށް ވަންަނ އުޅަނ (ނ)  

މުކޮްށ ންން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އާޓުއޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން

 ވެ.އެފެންނަން ހުންނަންވާނެ

ލަތެއްގައި ހާޚާއްޞަ 

ފައިވާ ޅައިއުޅަނދު އަ

 ސަރަޙައްދުން ނެގުން 

އުޅަނދެއް އޮތްތަނުން ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން،  (ހ) .17

ނަގަން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، އެ ުއޅަނދެއް ނަގަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ހާލަތް ބަޔާންކޮށް 

 ނުވަތަ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަށް  މަކުން އުޅަނދުގެ ވެރި ފަރާތަށްޔުލި

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކަމުގައި  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ހާލަތުތައް (ށ)  

 ބެލެވިދާނެއެވެ.

ވަކި ރަސްމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އެ ުއޅަނދު އޮތް ސަރަޙައްދު ހުސްކުަރން  )1(   

 ޖެހުން؛

 ބޮޑު އުޅަނދެއް ބަނދަރަށް ވަންނަން ޖެހުން؛ )2(   

ފައިވާ ހަރަކާތެއްގެ ދަށުން ކުރެވޭ ރާވައިބަނދަރުތެރެ ސާފުކުރުމަށް  )3(   

 ގުޅިގެން؛ކަމަކާ 

ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރަްނޖެޭހ ކަމަާކ ގުޅިގެްނ ުއޅަނދު  )4(   

 ނަގަންޖެހުން.

 ،ކަންކަމުގައި ކޮށްފައިވާތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންތްމި ގޮތަށް ޚާއްޞަ ހާލަ )ނ(  

 އިމަރޖެންީސ ހާލަތެއްގައި ނަގަްނޖެހޭ ޖެހުން ިއސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ނުވަަތ  ތާގުްނ ެއ އުޅަނދުެގ ވެރިފަރާގަިއ ބުނެފައިވާ އެންމި މާއްދާގެ (ހ)  (ރ)  

ވާލު ކުރުމުން، ނުވަތަ އެއިން މީަހކު ނެތްނަަމ ހަފަރާތަކާ  އޮޕަރޭޓްކުރާއުޅަނދު 

ފަޅުވެރިޔަކުވެްސ ނެތްނަަމ ނުވަތަ ވާލުކުރުމުން، ހައެ އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިޔަކާ 
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ްނ ޔުއެ އުަޅނދުގައި އެ ލި ،ވާލުުވމަށް އުޒުރުވެރިވާަނމަހަނުވަތަ އެ ނޯޓިސްއާ 

ކޮށް ފެންނަގޮތަށް ހަރުކުރުމުން އެ އުޅަނދު ނެުގމަށް އެްނގުނީ ކަމަްށ މުއާން

 ބަލަންވާނެއެވެ.

 އިންޖީނަށް ގެއްލުން ލިބުން 

ފަދަ ދަތުރު ނުކުރެވޭ ހާލަތު 

 މެދުވެރިވާ އުޅަނދު 

ގޮތް ދިމާވެފައިވާ ފަދަ ކަންަކމުގައި ދަތުރު ނުކުރެޭވ  އިންޖީނަށް ގެއްލުްނ ލިބުން .18

ދިގަށް ޭބއްވޭނީ ކައުންސިލުގެ  ގެ ވެްސ ތޮށިގަނޑު ކައިރީގައި ތޮށިގަނޑު އުޅަނދުފަހަރު

(ފަހެއް) ދުވަސް ވަންދެންނެވެ. އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންެމ  5ހުއްދައާއެކު، ގިނަވަގެން 

 ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ކައުންސިލަށްއެއް( -/100(ސައުވީސް) ގަޑިއިރަކަށް  24

(ފަހެއް)  5ސް، ިވޔަ(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ހަމަ ނުވިކަމުގައި  24ދައްކަންވާނެއެވެ. 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށް ފީ ނެގޭ  24 ،ނެގޭނީ އިތުރުވާ ވަގުތަށް ފީގަޑިއިރަށްވުރެ 

ލިބިފައިވާ ގެއްލުން  ،މިންވަރަށެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންިސލުން ހުއްދަ ދޭނީ

މަކުްނ ހުށަހެުޅމުންނެވެ. އަދި ިމ ގޮތަށް ހުށަހަޅާާތ ޔުށް ލިބަޔާންކޮށް ކައުންސިލަ

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުްނ އުޅަނދަށް ޖަވާބެއް  3ގިނަވެގެން 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ބަނދަރާއި ބަނދަރު 

 ސަރަޙައްދަށް ކުނި އެޅުން 

ފަޅުތެރެއަށާއި ބަނދަރާއި އެއްވެސް އުޅަނދަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  (ހ) .19

ތަކެތި އެޅުމާއި، ޑަސްބިްނ ންޏާއި އެފަދަ އެހެން ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ކު

ފަދަ ތަކެތި އެޅުމަީކ  ލެވޭ ބައިތަކާއި، ކަރުގޮހޮރުކައިދޮވުމާއި، މަހުެގ އު

ތް ުކރުމަކީވެްސ ޖަމަނާކަމެކެވެ. އަދި ބަނދަރާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ޤަޟާޙާ

 މަނާކަމެކެވެ.

 އެކުފަދަ އެއްޗަކާ އުޅަނދުގެ އަޑީގަިއ ހުންަނ ތެޔޮ އެކުލެވޭ ނުވަތަ ތެޔޮ (ށ)  

ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން ނުވަތަ ދިޔަގަނޑު ބަނދަރުތެރެއަށް ހިއްކުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި 

މާއި މަސް މަސްކެނޑު

 ވިއްކުން 

ފިޔަވައި  ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ަތންޓަށް ނުވަތަ މަސްެކނޑުމަށް މަސް މާރުކޭ (ހ) .20

ވިއްކުމަީކ މަްސ ކެނޑުމާއި  ސްބަނދަރުގެ އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި މަ

 މަނާކަމެކެވެ.

މަްސ  ނުވަތަ މަސްކެނޑުމަށް ކައުންސިލުން ަކނޑައަޅާ ަތނަށް މަސް މާރުކޭޓަށް (ށ)  

އެއްަގމުތޮށްޓާއި ބަނދަރު އުފުުލމުގައި، ބަނދަރުގެ މަސް ގެންދިއުމުގައި ނުވަތަ 

ހަޑިވާގޮތަށް އެކަން ކުރުމަީކ ަމނާކަމެކެވެ.  ށްފައިވާ ގާތަޅައިސަރަޙައްދުގައި އަ

އެ ަހޑިވި ތަނެއް ސާފުކުުރމަކީ އެކަްނ  ،ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަދި އެ ފަދަ

 ކުރި ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ަކމެކެވެ.
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ބަނދަރުތެރޭގައި 

އެންކޮށްޓާއި ދިރޭމަސް 

 ގުޅުން ގެން 

އި ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އެން ކޮށްޓާއި ދިރޭމަސް ކޮށީގަިއ އްޔާބަނދަރުތެރޭގަ (ހ) .21

 ބަހައްޓައިގެން ދާއިމީކޮށް ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ނަމަެވސް، މޫސުމީ ަމސްވެރިކަމަްށ އޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބުނެފައި  (ށ) 

ދޯނީގައްޔާއި ދޯނީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުްނަނ މަސްވެރިްނ ގެންގުޭޅ ދިރޭމަްސ 

ގެންގުޅުމަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  ތުންދާތަކުގައި ވަގުތީގޮ 

އެހެްނ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ނުވާެނ  ،އަދި މި ގޮތަށް މަސް ގެންުގޅެންވާނީ

 ގޮތަށެވެ.

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ 

 ފަޅުތެރެއަށް ފެތޭ އުޅަނދު 

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ ފަޅުތެރެއަށް އުޅަނދެއް ފެތިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އުޅަނދެއް  (ހ) .22

ދޭއް)  (ހަތްދިހަ 72ަނމަ، ެއ އުޅަނދެއް ގިނަވެގެްނ ހިނގައްޖެއަޑިއަށް 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި އުޅަނދެއް ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް 

ފަހެއް) ދުވަހަށްވުރެ ( 5ފެތިފައި ނުވަތަ އަޑިއަށް ގޮސްފައި އޮވެ 

           އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އެ ުއޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުްނސިލުެގ ފަރާތުން 

 ދެއްގެ އޮޕަރޭޓަރަށް އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ އުޅަނ

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް 

 ކުަރންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް އިޢުލާނުޓަކައި  ެއ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ،ނޭނގޭނަމަ

(ދިހައެއް)  10މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް އަންގާތާ ނުވަތަ އިޢުލާނު ކުރާތާ  (ށ)  

ނުވަތަ ހަވާލުވެ ުހރި ފަރާތުން  ތުންއެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

މި މާއްދާެގ  ،އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވެްއޖެނަމަ، ނުވަަތ އެ ފަރާތް އެނގިެގން

އުޅަނދު އޮތް އެ ވެސް  އެންގުމަށްފަހުއެ ފަރާތަށް (ހ) ގައިވާ އެންގުން 

 ،ސަރަޙައްދުން ނުނަގައިފިނަމަ، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން އެ އުޅަނެދއް ނަގައި

ކައުންސިލަްށ  ،ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު

އެއްވެްސ  ބޭދިއުމުގައި އުޅަނދަށް ލިލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ގެންދާ ގެން

 ުނޖެހޭނެއެވެ. ށެއްގެއްލުމަކަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ިޒންމާވާކަ

އުޅަނދުެގ  ،އުަޅނދުތައް ނެގުމަށާއި ނަގާލުްނ ސޫމި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ އު (ނ)  

އުޅަނދު އެ ސަރަޙައްުދން ނެގުމަްށ  ،ކުރުމަށާއި ނުވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިޢުލާ

ދިޔަ ޚަރަދާއި، އެ އުޅަނދަށް އިތުރު އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަންޖެިހ 

     ނުދައްކައިވާނަމަ، އަދި ޖޫިރމަނާއެއް ކުރެވި ެއ ފައިސާ ނުދަްއކައިވާނަމަ، 

   ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށް، ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުމާިއ ކަންކަމުގެ އެ 

      ންތައް ހުށަެހޅުމުން، އުޅަނދުެގ ވެރިފަރާތާ ޔުްސމީ ލިއެ އުޅަނދާބެހޭ ރަ

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހައެ އުޅަނދެއް 
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(ފަނަރަ) ދުވަސްވުމުން، ެދން އުޅަނުދ  15ނަގާތާ ކައުންސިލަށް އުޅަނދު  (ރ)  

އިތުރަށް  ފައިސާާއއިމި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފީއާއި ޖޫރިމަނާެގ  ،ދޫކުރެވޭނީ

ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ޫޖރިމަނާއެްއ  (ހަތްދިހަ -/75ހިނގާ ކޮްނމެ ދުވަހަކަށް 

(ހައެއް)  6ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި މި ގޮތުން ނެގޭ އުޅަނދެއް ނުގެންޮގސް 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އެ އުޅަނދެއް ަނއްތައިލުމުެގ 

ކައުްނސިލަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ،އިުލމުގެ އިޚުތިޔާރުބާރު ނުވަތަ ނީަލމުގައި ވިއްކަ

ކޯުޓ އަމުރެއްެގ  ،ކުރުމަށްފަހުނުާއންމުކޮށް އިޢުލާ ،މި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާނީ

 ދަށުންނެވެ.

އުޅަނދުތަކަށް، ޖޫރިަމނާއާއި ފީގެ  ވޭގެ ދަށުން ނައްތައިލެ މި މާއްދާގެ (ރ) (ބ)  

ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާމެދު 

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ދަޢުވާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ފަޅުތެރެއިން ނަގާ 

އުޅަނދުތައް ނެގުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ނަާގ  22ގެ މި ގަވާއިދު (ހ) .23

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. ،އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ ކުރިން

ނުަވތަ ނަގަންވާނެއެވެ. ފޮޓޯ  ،އުޅަނދު އޮތް ތަނުްނ ނެގުމުެގ ކުރިން )1(  

 ންވާނެއެވެ.ކުރަވީޑިއޯ 

 ކޮށްފައިވާއުޅަނދު އޮތް ހާލަތު ބަޔާން ،އުޅަނދު ނެގުމުގެ ކުރިން )2(   

ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތާއި، އެ އުޅަނދުގެ 

ްނގެ ކީކައުންސިލުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު ދެ މީހަކު ހެ ،ހާލަތު ވަޒަންކުރި

 ގޮތުގައި، ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު  )2(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

 އެކުލަވައިލުމުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ 

ފަޅުތެރެއަށް މޫދަށް އެރި 

 އުޅުން

ކޮންމެހެން އެރެްނޖެހިެގން މެނުީވ  ފަޅުތެރެއަށް އްދުގެސަރަޙަ ބަނދަރު )ހ( .24

 .މަނާކަމެކެވެ އުުޅމަކީ އެރި މޫދަށް އާންމުކޮށް

 ފަހަރު ފުރަތަމަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތް ޚިލާފުވާ އާ) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ( 

 ކޮންމެ  އެކަން ތަކުރާުރކުރާ ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އެކަން ،ދިނުމަށްފަހު ނަސޭހަތް

    ، އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖުރިމަނާ ރުފިޔާއިން) ފަސްސަތޭކަ( -/500 ފަހަރަކު

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް، ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދު 

 ދުއްވަންޖެހޭ ސްޕީޑް 

ތެރި ކައުދިމާެވދާނެ ނުރައް ،ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީ .25

 ތެރި ސްޕީޑެއްގައެވެ. ކައުހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވެވޭ ވަރުެގ ރައް
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ސަރަޙައްދުގައި ބަނދަރު 

އޮޑިދޯނިފަހަރު 

 މަރާމާތުކުރުން 

 ކައުންސިލުގެ  ،ކުރަްނވާނީ މަރާމާތު އުޅަނދެއް އެއްވެސް ސަރަޙައްދުގައި ބަނދަރު .26

 އެކަށީގެންވާ އެދި ހުއްދައަކަށް މިފަދަ އަދި. ލިބިގެންނެވެ މަކުންޔުލި ހުއްދަ އިދާރާގެ

 ހުއްދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ސަބަބާއެކު

 .ދޭންވާނެއެވެ ލަސްނުކޮށް

ސަބަބެއްނެތި ބަނދަރުގައި 

އަޅައިފައި ބާއްވާ 

 އުޅަނދުތައް

، ފައިޅައިއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުގައި އަ (ހ) .27

 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ. 7އެންމެ ިގނަވެގެން  ،ނީބޭއްވޭބޭނުންނުކޮށް 

، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ަކމެއް ދިމާވެްއެޖ ާހލަތެއްގައި (ށ) 

ލެއްެގ ސޫކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އު، މަކުން ހުށަހަޅައިގެންޔުކައުންސިލަށް ލި

އްދަތު އިތުރުކުރިކަން އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި މު، ންތީމަ

ން އާްނމުކޮށް ފެންނާނޭ ގޮތަށް އުޅަނދުގައި ޔުކައުންސިލުން ދޭ ލި ފައިއަންގައި

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ށ) އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުގައި  އާއިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

ސަތޭކަ) އެއް( -/100އިރަށް އެއްގެ(ސައުވީސް) ގަޑި 24އޮންނަ ކޮންެމ 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިުރ  24ރުފިޔާގެ ފީއެއް ކައުންސިލަށް ނެގޭނެއެވެ. އަދި 

 (ސައުވީސް) ގަިޑއިރަށެވެ. 24 ،ވެސް ފީ ނެޭގނީ ހަމަނުވެ އޮންަނ ވަގުތަށް

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ 

 ކަންކަން އާންމުކުރުން 

ކައުންސިލުްނ  ،ކަްނކަންމި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުްނ ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަާޅ  .28

 އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމާއެކު، އާްނމުކޮށް ފެންނާނޭހެްނ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ފައި ނުވާ އަޅައި އެހެން ޤާނޫނަކުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑަ (ހ) .29 ޖޫރިމަނާ 

ނުވަަތ  ،ފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުުމންގައިމި ގަވާއިދުގައި ކުރުމަށް އަން، ކަންކަމުގައި

މި ގަވާއިދުގައި  ،ފައިވާ ަކމެއް ކުރުމުންނުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނި

ޚިލާފުވާ ފަރާތް އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، މި ގަވާއިދާ 

    ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަސޭހަްތ ދިނުން، ދެަވނަ ފަހަުރ 

 -/1,000(ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި  -/500 ،ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ

  (އެއްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންަވނަ ފަހަރު 

 -/3,000(އެއްހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/1,000 ،ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ

(ތިންހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރު 

 -/5,000(ތިންހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/3,000 ،ކޮށްފިނަމަކުށް ތަކުރާރު

އަދި ހަތަރު ފަހަރަްށ  .(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫިރމަނާކުރުން

(ފަސްހާސް)  -/5,000ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

 ަކއުންސިލަށް  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަާނ ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު، ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން

 ނުވަތަ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުްނސިލުްނ ހަވާލުކުާރ ފަރާތަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކުިރ  އެ ފަރާތެއް އެ ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތެއް ޖޫިރމަނާކުރެވޭނީ (ށ)  

ނުވަތަ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަާޅ  ކުށް ކައުންސިލުން

 ކުށުގެ ހާދިސާ ދިރާސާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.، ބަލައި ފަރާތުން

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެްނމެހައި ޖޫިރމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާީނ  (ނ)  

  ށް ނުވަތަ ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކަށެވެ.ކައުންސިލަ

ިހނދަކު، އަންނަނިިވ  ހައި މި ގަވާއިދުގައި އެެހން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ .30 މާނަކުރުން 

 ތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.ލަފުޒު

 7/2010ނަންބަރު "ކައުންސިލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު  (ހ)  

ގެ ޤާނޫނު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ (

 ކައުންސިލަށެވެ. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫވާ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި

 "ތަންފީޛީ އިދާރާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފުލުހުންނާއި ކައުްނސިލަށެވެ. (ށ)  

"މޫދަށް އެރި އުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ުހސް ވަގުތު ޭހދަކޮށްލުމުގެ  (ނ)  

ފަދަ  މޫދަށް އެރި ުއޅުންބޭނުމުގައި ނުވަތަ ަމޖާކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގަިއ 

ގެ ހުއްދަ ލުކަންކަމަށެވެ. ކުއްލި ހާދިސާއެއް ދިމާވެގެން ނުވަތަ ކައުންސި

 ރެޔަކުކުރުމަށް މޫދަށް އެރުން މި މާނައިެގ ތެ ލިބިފައިވާ މަސައްކަތެއް

 ނުހިމެނެއެވެ.

ކަމެްއ  އްދުގައި ވަކިޙަ"ވަގުތީ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބަނދަރު ސަރަ (ރ)  

(އެކެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް އެއްވެްސ  1ކުރުމަށް 

 ހުއްދައަށެވެ. ދޭކައުންސިލުން  ފަރާތަކަށް

ކަމެްއ  އްދުގައި ވަކިޙަ"ދާއިމީ ހުއްދަ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބަނދަރު ސަރަ (ބ)  

ދުެގ (ބާރަ) ަމސްދުވަހާ ދެމެ 12(އެކެއް) ަމސްދުވަހާއި  1ކުރުމަށް 

 ހުއްދައަށެވެ. ދޭކައުންސިލުން  މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

"ރަސްީމ ޖެޓީ" ނުވަތަ "ރަސްީމ ފާލަން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،  (ޅ)  

ކައުންސިލުން ރަސްމީ ފާލަން ނުވަތަ ޖެޓީ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަިއ އާންމުކޮްށ 

 ނުވަތަ ޖެޓީއަށެވެ. މަށްއިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ފާލަ

"އެކަށީގެންވާ ހެދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ތަނެއްގެ ބަޔަކު އާންމުކޮްށ  (ކ)  

 އަޅައި އުޅޭ ނުވަަތ އެއާ އެއްގޮތް އެހެން ހެދުމަކަށެވެ.

ަވނަ މާއްދާެގ  2"ބަނދަރު ސަރަޙައްދު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ  (އ)  

 ޢުލާނުކުރާ ސަރަޙައްަދށެވެ.(ށ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް އި
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"އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އުޅަނދެއް ދުއްވާ  (ވ)  

 ފަރާތާއި އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ކަންކަން އިންތިާޒމުކޮށް ހިންގާ ފަރާތަށެވެ.

މީހުންނާިއ،  ،ތައް ތަފުސީރުކުރުމުގައިލަފުޒުފައިވާ ކޮށްވާއިދުގައި ބޭނުންގަމި  (މ)  

 ގައި، ކުންފުނި، ގުރޫޕު، އޮފީސް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައްނައިފަރާތްތަކުގެ މާ

ށް ނުވަަތ ދުންނަތަންތަްނ ހިެމނޭނެއެވެ. އަދި ވަކިވަިކ ފަރު މީހުންނާއި ،ފަދަ

ފައިވާ ކޮށްއް ބޭުނންލަފުޒެ ތައް އެލަފުޒުފައިވާ ކޮށްއެއްޖިންސަކަށް ބޭނުން

ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަ މީހުންނަށް ނުވަތަ ދެ ޖިންްސ  ހާލަތަށް އެކަށީގެންވާ

 އެކުލެވޭ ގޮތަށް މާނަކުރެވިދާނެއެވެ.

 

______________________ 
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