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 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ގޫދޫމަ

 ގަވާއިދު  ނެގުމާބެހ   ތަކެތި  ދޫކޮށްލާފައިވާ  ފަޅުތެރެއަށް  މަގުމައްޗަށާއި  ތަންތަނަށާއި  ޢާންމު 

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަުރ  (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ަވނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ިލިބދ  ބާރުގެ ދަށުްނ، ލޯކަްލ  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަްޝވަރާއާއެކު އެމާއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން 
ަތންަތނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެެރއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަެކތި  ޢާންމުވާ އެކުލަވާލާފައި

 ނެގުމާބެހ  ގަވާއިދެވެ.

ަތންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާިއ ފަޅުތެެރއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެިތ  ޢާންމުމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ] (ށ)  
 ނެގުމާބެހ  ގަވާއިދު" އެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ މި  .2 ތާރީޚު  ފަށާ  ކުރަން  ޢަމަލު 
 ފެށިގެންނެވެ.

 ތަކެތިކަމުގައި  ދޫކޮށްލާފައިވާ 
ނޑައެޅުން   ކަ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުާމއެކު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުެގކުރީން ރަށުގެ މަގުތަކަށާިއ  މި )ހ( .3
 މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ  ،ތަންަތނަށާއި ފަޅުތެރެއަްށ ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ޢާންމު

ނޑައަޅައި  3 ކޮށް އަންގަިއ ޢާންމު)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ެތރ ގައި ކައުންސިލުން ކަ
 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ ތަކެތި ބަޔާންކޮްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޫދކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި  )ށ(   ކަ
)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެތަކެތި އ ގެ  3އިޢުލާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

ވެރިފަރާތުން ނުނަގައިފިނަމަ މި ގަވާއިދުގެ ބ ނުމަށްޓަކައި އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތިކަމުގަިއ 
ތަކެތި ނެގުމުގެބާރު ކައުންސިލަްށ ބަލައި އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން އިުތރު އެންގުމަކާއި ނުލައި އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ފަޅުތެރެއަށް  އަދި ަތންަތނަށް ޢާންމު މަގުތަކަށާއި ބ ނުަމށް ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
ނޑަެއޅުމުގައި ތަކެތި ދޫކޮށްލާފައިވާ  ރިޢާޔަތް  ކަންކަމަށް އަންނަނިވި ކައުންސިލުން ކަ
 .ކުރަންވާނެއެވެ
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 ބާވަތުން އެ އެއްޗެއް ހުރި ނުވަތަ އޮތްގޮތް.އެ އެއްޗެއްގެ  .1   

ތަނެއްަގއި ބ ނުމެއް ެނތް  ޢާންމުކޮށް ީމހުން ބ ުނންކުރާ ޢާންމުއެއްޗެއް ހުރީ  އެ .2   
 ގޮތެއްގައިކަން.

 ދު ބ ނުންކުރާ މީހުންަނށް އުނދަގޫވުން.ހައްއެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެސަރަ އެ .3   

އެއެއްޗެއް އެތަނުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުަވތަ އޮތުމުގެ ސަަބބުން މުޖުތަމަުޢެގ  .4   
 ބޫލުުކރެވުން.ގަމަސްލަޙަތު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލަށް 

ނޑުދޮށުގައި އޮތް ނުަވަތ ހުރި އެއްޗެއްނަމަ  .5    އެއެއްޗަކީ ފަޅުތެރ ގައި ނުވަތަ ގޮ
 ންަނށާިއ ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުން ިލބެމުންިދޔުން.ޢާންމުއެކަމުގެ ސަބަބުން 

 އެއްޗަކަށް  ދޫކޮށްލާފައިވާ 
 ހުއްދަހޯދުން 

ނޑައެޅުމަށް އެއްޗެއްކަމަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ  އެއީ ކައުންސިލުން .4  އެއްޗެއް  އެފަދަ  އެތަނަކީ ވެސް ފަހު ކަ
 ހުއްދައާއެކު  ގެކައުންސިލު ފެްނނަަނމަ، ކައުންސިލަށް ތަނެްއކަމަށް އެކަށީގެންވާ  ބ އްވުމަށް

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން  .ވެބ އްވިދާނެއެ ތަނެއްގައި އެ އެއްޗެއް އެ މުއްދަތަކަށް ކަ

 ނެގުމަށް  ތަކެތި  ދޫކޮށްލާފައިވާ 
 އެންގުން 

ނޑައަޅާ  ތަކެތިކަމުގައި ދޫކޮށްލާފައިވާ  ދަުށން ގެ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 3 ގަވާއިދުގެ މި )ހ( .5  ކަ
 އެއްޗެއްކަމުގައި  ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއީ އެއްޗެއް އެްއވެސް އެހެން  ފިޔަވައި ތަކެތި

ނޑައަޅަންވާނީ،  ނެގުމަށް  އެއްޗެއް އެ ވެރިފަާރތަށް އެނގ ނަމަ ވެރިފަރާތް އެއްޗެއްގެ އެ ކަ
  އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު  ޯހދުމަށް ވެރިފަރާތް ނ ނގ ނަމަ، ވެރިފަރާތް . އެންގުމަށްފަހުގައެވެ

 އެއީ  ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، އެއްޗަކާ އެ ވެރިފަރާތުން ތެރ ަގއި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30
 .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ އެއްޗެއްކަމުގައި ދޫކޮށްލާފައިވާ

( ފަނަރަ) 15 އެްނގުމަށްފަހު ވެރިފަާރތަށް އެތަކެތީގެ ނެގުަމށް ތަެކތި އެނގ  ވެރިފަރާތް )ށ(  
 ކަމުގައި  ތަކެތި ދޫކޮށްލާަފއިވާ އެތަކެއްޗަކީ ނުނަގައިިފަނމަ ދުވަހުގެތެރ ގައި

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ  .ކަ

 އެއްޗެއްކަމުގައި  ދޫކޮށްލާފައިވާ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި )ހ( .6 ނެގުން  ތަކެތި  ދޫކޮށްލާފައިވާ 
ނޑައެޅުމަށްފަހު  .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަށް ހިންގާ ގަވާއިދު މި ބާރު ނެގުމުގެ އެއްޗެއް އެ ކަ

  ގެއްލުމަކަށް  ލިބ  ެއއްޗަކަށް އެ ގެންދިއުމުގައި ނަގައިގެން ތަކެތި ދޫކޮށްާލފައިވާ މިގޮތުން )ށ(  
 .ނުޖެހ ނެއެވެ ޒިންމާވާކަށް ފަރާތުން ގެންދާ އެ
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 ނެގީ އެތަކެތި އެއްޗެއްކަމާއި، ކޮން ނެގީ ކުރިން، ނެގުމުގެ ތަކެތި ދޫކޮށްލާފައިވާ )ނ(  
 ކުރާ  އެކަން ރިޕޯޓެއް ބަޔާންކުރާ ލަތުޙާ ހުރި ނެގިއިރު ތަކެތި އެ އަދި ކަމާއި ކޮންތަނަކުން
 ފޮޓޯ އެނގ ނ   ހުރިގޮތް އ ރު  ތަކެތި އެ ރިޕޯޓުގައި އެ. ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ  ފަރާތަކުން

 .ނަންވާނެއެވެހިމަ

 އެއްޗެއް  ދޫކޮށްލާފައިވާ 
 ގެންދިއުން  އަނބުރާ 

 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި ލިބ ނީ، ވެރިފަރާތަށް އ ގެ އަނބުރާ ތަކެތި، ނަގާ މަތިން މިގޮތުގެ .7
 ކައުންސިލަށް ޚަރަދު ކުރި ކަންކަމަށް ތިރީގައިމިވާ ވެރިފަރާތުން އ ގެ ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު،

 .ދިނުމުންނެވެ

 .ޚަރަދު ދިޔަ ކުުރމަށް އިޢުލާން ހޯދުމަށް ވެރިފަރާތް އެއްޗެއްނަމަ ނ ނގ  ވެރިފަރާތް )ހ(  

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެއްޗެއްކަން ދޫކޮށްލާފައިވާ )ށ(    އިޢުލާނެއް އެންގުމަށް ނެގުމަށް އެއްޗެއް އެ ކަ
 .ޚަރަދު ދިޔަ އެކަމަށް ޖެހުނުނަމަ ކުރަން

 ގެންދިއުމަށް  ތަނަކަށް އެހެން  ެއނޫން ތަންނޫން އެއޮތް އެއްޗެއް، ދޫކޮށްލާފައިވާ )ނ(  
 .ޚަރަދު އެންމެހައި ދިޔަ އެކަމަށް ކޮށްފައިވާނަމަ ޚަރަދެއް އެއްވެސް ކައުންސިލުން

 ތަކެތި  ދޫކޮށްލާފައިވާ 
 ނައްތާލުން 

 ތެރެއިން  ތަކެތީގެ ކަނޑައަޅާ އެއްޗެއްކަމުގައި  ދޫކޮށްލާފައިވާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ހ( .8
ނޑައެޅުމަށްފަހު އެގޮތަށް ތަެކތި ފާހަގަކުރެވ  ބ ނުންކުޑަކަމަށް  ދީފައިވާ ނެގުމަށް  ތަކެތި އެ  ކަ

 އެއްޗެއް  އެ ފަހުން މަސްދުވަސް( ތިނެއް) 3 ފެށިގެން ހިނދުން ހަމަވާ މުއްދަތު
 .ލިބިެގްނވެއެވެ ފަރާތަށް ތަންފީޒުކުރާ ގަވާއިދު މި އިޚްތިޔާރު ނައްތާލުމުގެ

 ބ ނުންކުޑަކަމަށް އެއްޗެއް ދޫކޮށްާލފައިވާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ، ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
ނޑައެޅުމުގައި ނޑު ބަލާނެ ކަ  .ކައުންސިލުންނެވެ  އެކުލަވާލާނީ މިންގަ

 ނުނަގައިފިނަމަ ތެރ ގައި މުއްދަތުގެ  އަންގާ ނެގުމަށް ަތކެތި، ނުފެތ  އަށް( ހ) މިމާއްދާގެ )ނ(  
 ކައުންސިލަށް  އިޚްތިޔާރު ގެންދިއުމުގެ  ތަނަކަށް ުކރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ބެހެްއޓުމަށް އެތަކެތި

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ހުންނަތަކެތި  ދޫކޮށްލާފައި 
 ވިއްކާލުން 

 އެ  ހަމަވުމަްށފަހު މުއްދަތު ދީފައިވާ  ނެގުމަށް އެއްޗެއް ދޫކޮށްލާަފއިވާ ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި )ހ( .9
 ވެރިފަރާތުން  ތަކެއްޗާއި، ައންގާ  ބ ނުންނޫންކަމަށް އެއްޗެއް އެ ވެރިފަރާތުން އެއްޗެއްގެ
 ކައުންސިލުން ެގންދާތަކެތި، ނަގައިގެން ފަރާތުން ގެކައުންިސލު ސަބަބުން ނުނެގުމުގެ

 އިޚްތިޔާރު  ވިއްކާލުމުގެ ނީލަމުގައި އެތަކެތި މަސްދުވަސްވުމުން( ތިނެއް) 3 މަށްފަހުނެގު
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް
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 ދޫކޮށްލާފައިވާ  އޮތްނަމަވެސް އެހެން މާއްދާގައި ވަނަ 8 މިގަވާއިދުގެ އާއި( ހ) މިމާއްދާގެ )ށ(  
 ތަކެއްޗާއި، ބާވަތުގެ ގެއްލުްނލިބ  ތަށްޙައްޞި ޢާންމު ސަބަުބން އ ގެ ބާވަތުން އެއްޗެއްގެ
ނޑައަޅާ  އެއްޗެއްކަމުގައި ދޫޮކށްލާފައިވާ އެއީ ތަކެތި، ފޯރާާފނ  ނުރައްކަލެއް ތިމާވެށްޓަށް  ކަ
 ފަރާަތށް ތަންފީޒުކުރާ ގަާވއިދު މި ބާރު ނައްތައިލުމުގެ އެއްޗެއް އެ  ެފށިގެން ހިނދުން

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ދޫކޮށްލާފައި  ފަޅުތެރެއަށް 
 ހުންނަތަކެތި 

 ނުަވތަ ގޮތް ހުންނަންޖެހ  ެއއްޗެއް އެ ބެލެވ ނީ ތަކެތިކަމުގައި ހުްނނަ  ދޫކޮށްލާފައި ފަޅުތެރެއަށް .10
 .ތަކެއްޗަށެވެ ދޫވެފައިހުރި ފަޅުތެރ ގައި ގޮަތކަށް އެހެން ޫނން ބާއްވަންޖެހ ގޮތް

 ދޫކޮށްލާފައި  ފަޅުތެރެއަށް 
 އުޅަނދު  ހުންނަ 

( ތެއް ހަ) 7 ވެރިފަރާތުން އުޅަނދެއްގެ އެ ފެތިއްޖެނަމަ ފަޅުތެރެއަށް އުޅަނދެއް އެއްވެސް )ހ( .11
 އޮންނަ  ފެތިފައި ފަޅުެތރެއަށް. ނަގަންވާނެއެވެ އުޅަނދެއް އެ ތެރ ގައިދުވަހުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ  ބ ނުމަށްޓަކައި، ގަވާއިދުގެ މި  ނުނަގައިިފނަމަ މުހުލަތުގައި ކަ
ނޑަނާޅާނަމަ، ކައުންސިލުން ގޮތަކަށް އެހެން  ތަކެތި  ހުންނަ ދޫކޮށްލާފައި ފަޅުތެރެއަށް އެއީ ކަ
 .ބެލެވިދާނެއެވެ ކަމުގައި

 އަދި އިތުރުވެ ދުވަހަށްވުރެ( ދިހައެއް) 10 އޮވެ ފެތިފައި ފަޅުތެރެއަށް  އުޅަނދެއް އެއްވެސް )ށ(  
 އެ  ވާނަމަ އުނދަގޫ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ބ ނުންކުރާ ފަޅުގެ ގޮތުން ތަނުގެ އޮތް އުޅަނދު އެ

 ތް ވެރިފަރާ. އަންގަންވާނެއެވެ ކައުންސިލުން ނެގުމަށް އެއުޅަނދެއް ވެރިފަރާތަށް އުޅަނދެއްގެ
 .އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ ހޯުދމަށްޓަކައި ވެރިފަރާތް ނުވާނަމަ ޔަޤީން

 ދުވަހުން  އަންގާ ނެގުމަށް ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ފެށިގެން ހިނދުން  އިޢުލާންކުރާ މިގޮތުން )ނ(  
 އުޅަނދެއް އެ ވެރިފަރާތުން އެއުނޅަދެއްގެ ތެރ ގައި ދުވަުހގެ( ދިހައެއް) 10 ފެށިގެން

 އުޅަނދެއް އެ މަތިން، ޮގތުގެ  މާއްދާގައިވާ ވަނަ 6ގަވާއިދުެގ  މި ނުނަގައިފިނަމަ،
ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ބެހެއްޓުމަށް  އުޅަނދުތައް  އެފަދަ ނަގައިގެން  އެ ތަނަކަށް ކަ
 ގެންދާ  ގޮތަށް މި. ލިބިގެންވެއެވެ  ކައުންސިލަށް ބާރު ގެންދިއުމުގެ އުޅަނދެއް

 ބ އްވުމުގެ އެތަނުގައި އުޅަނދެއް އެ ގެއްލުމަކަށާއި، ލިބ  އުޅަނދަކަށް  އެ ގެންދިއުމެއްގައި
 .ވެނުވާނެއެ ޒިންމާއެއް ކައުންސިލުން ގެއްލުމަަކށް ލިބ  ސަބަބުން

 އުޅަނދެއްގެ  އެ ތެރ ގައިުހގެދުވަ( ތިރީސް) 30 ގެންދާތާ އުޅަނދެއް ގެންދާ ގޮތުން މި )ރ(  
 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ލިޔެކިޔުންތައް އުޅަނދެއްގެ އެ ހަވާލުވުމަށްޓަކައި އުޅަނދަކާ އެ ވެރިން،

 މުއްދަތުގެ އެ އަދި. ޢަމަލުކުރެވ ނެއެވެ މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި
 އ ގެ  އުޅަނދެއް އެ ަދށުން މާއްދާގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި ހުށަނާޅައިފިނަަމ، ގައިތެރ 

 .ކުރުމަށްފަހުއެވެ ޖޫރިމަނާ ދަށުން ަގވާއިދުގެ މި ވާލުކުރެވ ނީ،ހަ ވެރިފަރާތާ
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 ވަނަ  8 ގަވާއިދުގެ މި މައްޗަށް، އުޅަނދުފަހަރުގެ ގެންދާ ގެދަށުން( ނ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 އުޅަނދެއްގެ  ފަދަ މި ައދި. ނުވާނެއެވެ ޢަމަލުކޮށްގެން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 9 މާއްދާއާއި
 އެ ވިއްކާލަންވާނީ  ނުވަތަ ނައްތާލަންާވނީ އުޅަނދެއް އެފަދަ  އެނގ ނަމަ ވެރިފަރާތް
 މުއްދަތެއް  އަހަރުދުވަހުގެ( އެކެއް) 1 ފެށިގެން ތާރީޚުން ގެންދިޔަ ނަގައިގެން އުޅަނދެއް
 އެތަކެތި ވެރިފަރާތަށް ހަވާލުނުވިަނމަ، އުޅަނދާ އެ ވެރިފަރާތުން އ ގެ އިރުވެސްފާއިތުވީ

 އެކަމަށް  އަންގައި ލިޔުމަކުން ކަމަށް ވިއްކާލާނެ ނީަލމުގައި ނުވަތަ ކަމަށް ނައްތާލާނެ
 ވެރިފަރާތް  އުޅަނދެއްގެ ފަދަ އެ އަދި. ފަހުއެވެ ހޯދުމަށް އަމުރު ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ

 މަތިން ގޮތުގެ އަކުރުގައިވާ މި ނުލައިވެސް އެންގުމަކާ ލިޔުމަކުން ނ ނގ ނަމަ
 .ޢަމަލުކުރެވ ނެއެވެ

އެއުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައި ނުވަތަ ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފަޅުބ ނުންކުރާ  )ޅ(  
އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެއްވެްސ އުނދަގުލެއް ނުފޯރިނަމަވެްސ، އެފަދަ އުޅަނދެއްގެ 
ވެރިފަރާތަށް އެ އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުްނ އަންަގންވާނެއެވެ. އަދި މިފަަދ 

)ރ( އަދި ، )ނ(، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 11އަދި ، 7، 6އުޅަނދުތަކާމެދުވެސް މި ގަވާއިދުގެ 
 )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަަމުލކުރެވ ނެއެވެ.

 ދޫކޮށްފައިހުންނަ  ފަޅުތެރެއަށް 
 ނެގުން  ވަގުތުން  ތަކެތި 

ފަޅުތެރެއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކީ އ ގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ  .12
އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ އ ގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ނ ދެވ  އަސަރެއް ފޯރައިފާނެ އެއްޗެއް 

ކުރިމަތިވާނެ ނުރައްކަލުްނ ކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ އެއްޗެއް ވަގުތުން ނެގުން ނުވަތަ އ ގެ ސަބަބުން 
ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެފަދަ އެއްޗެއް އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ސަރަހައްދަކަށް ގެންދިއުމުގެ 

 ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ނޑައަޅާ   ހެދުން  އުސޫލުތައް  ކަ

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ިހންގުމަށްޓަކައި،  .13
)ތިެނއް(  3ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅ  ގޮތުން ހަދަން ޖެހ  އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.ޢާންމުމަސްދުވަހުގެ ތެރ ގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް 

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުަވތަ  )ހ( .14 ޢަމަލުކުރުން  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރު  ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަުލކުރުމަށް ކަ

( ރ )ފަސްސަތ ކ500ަ/-ނަސ ހަތް ދިނުމަށްަފހު ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަަމ 
ރ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިން ވަނަ 1000/-ރުފިޔާއާއި 

)ތިން ހާސް(  3000/-ރ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި 1000/-ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރު ވަަނ ފަަހރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  5000/-)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި  3000/-
 ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރު ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 
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)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ގަވާއިދުގެ ދަުށްނ  5000/-
 ބިގެންވެއެވެ.ކައުންސިލަށް ލި

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނ  އެންމެހައި ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ  )ށ(  
ނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.  ކައުންސިލުން ކަ

"ކައުންސިލް" މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަށް  )ހ( .15 މާނަ ކުރުން 
ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މިލަުދންމަޑުލު ދެކުނުބުރި މަގޫޫދ 2010/7)
 ކައުންސިލަށެވެ.

ނުވާނަމަ، ފަޅު ކަމަށް "ފަޅު" މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި  )ށ(  
ބުނެފައި އެވަީނ، ކައުންސިލްެގ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދުގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  

ނޑާއި ގުޅިފައިވާ ކަނޑުކަމުގައި ނުބެލެވ  ސަރަހައްދެވެ. މީގެ ތެރ ގައި އެ ފަޅުގައި  ،ކަ
 ގިރި ވެސް ހިމެނ ނެއެވެ. ،ހިމެނ  ވިލު
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