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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެދުވަހު ބުރާސްފަތި

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ކާއި އުސޫލުތައްގަވާއިދުތަ

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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ޑުތަކުރުފާނުމަގު ބޮ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ގޫދޫމަ

 ގަވާއިދު  ބެލެހެއްޓުމާބެހ   ބަނދަރު 

 އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިާރތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް ދަށުްނ، ބާރުގެ ިލިބދ  ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ަވނަ 151 ގެ( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން  ދަށުން ގެ( ހހ) އެމާއްދާގެ  މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ގަވާއިދެވެ. މި ގަވާއިދު ބެލެެހއްޓުމާބެހ  ބަނދަރު އެކުލަވާލާފައިވާ

ބަލަހައްޓާީނ މިލަދުންމަޑުލު ެދކުނުބުރީ މަގޫދޫ ބަނދަރާއި އެ ބަނދަރާ ގުޅިފައިވާ 
 ސަރަޙައްދެވެ.

 އެވެ." ގަވާއިދު ބެލެހެއްޓުާމބެހ  ބަނދަރު] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  

 ޝާއިޢުކުރާ  ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި )ހ( .2 ތާރީޚު  ފަށާ  ކުރަން  ޢަމަލު 
 .ފެށިގެްނނެވެ ދުވަހުން

 ކައުންސިލުން ތެރ ގައި މަސްދުވަހުގެ( ތިނެއް ) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން  ޢަމަލު މި ގަވާއިދަށް )ށ(  
 އިޢުލާން ޢާންމުކޮށް ކަނޑައަޅައި ސަރަހައްދު ފަޅުގެ  ބަނދަރާގުޅ  ސަރަހައްދާއި ބަނދަރުގެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 އަދި . ޒިންމާއެކެވެ ކައުންސިލުގެ ބެލެހެއްޓުމަކީ ބަނދަރު މަގޫދޫ ދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު )ހ( .3 ބެލެހެއްޓުން  ބަނދަރު 
 .އެއްގޮތަށެވެ މި ަގވާއިދާ ބ ުނންކުރަންވާނީ ބަނދަރު އުޅަނދުތައް ލަފާފުރާ ބަނދަރަށް

 ފީ  ނަގަންެޖހ  ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ  ބެލެހެއްޓުމަށާއި ބަނދަރު ފަރާތުން ކައުންސިލުގެ )ށ(  
 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޚާއްޞަ ބަޔަކު ުނވަތަ މީހަކު އެކަމަށް ނެގުމަށްޓަކައި

 އެޅުމަށް އުޅަނދުތައް އެހެނިހެން ބ ލުމަށާއި މުދާ އެޅުމަށާއި މަސްދޯނިފަހަރު ބަނދަރުގައި )ނ(  
ނޑައެޅުމުގެ ސަރަހައްދުތައް  .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ކަ
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 ދެކުނުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު 
 ސަރަހައްދާއި  ބަނދަރު  މަގޫދޫ 

 އަޅާ  އުޅަނދުފަހަރު 
 ސަރަހައްދުތައް 

 އެޅުަމށް އުޅަނދުފަހަރު ތެރ ގައި ބަނދަރުގެ މަގޫދޫ  ދެކުނުބުރީ ިމލަދުންމަުޑލު ހިންގ  މި ގަވާއިދު 4
ނޑައަޅައި އެނގ ގޮތަށް ވަކިވަކިން ސަރަހައްދުތައް ޚާއްޞަކުރާ  ފެންާނނެ ޢާންމުކޮށް ކައުންސިުލްނ ކަ
 .ބަހައްަޓންވާނެއެވެ ފަދައިން

 ބ ލުމާއި  މުދާ  ބަނދަރަށް 
 ބަރުކުރުން  މުދާ  ބަނދަރުން 

ނޑުގައި )ހ( .5  އެޫނންވެސް  ނުވަތަ ބ ުލމަށް، މުދާ ބަރުކުރުމަށާއި މުދާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން ބ ނުމަކު ނޑުގެ ބަނދަރުގައި އިތުރަށް ވަގުތަށްވުރެ ކަ  ތޮށިގަ
ނޑާ ދިގަށް  .  ހޯދައިގެންނެވެ ހުްއދަ ކައުންސިލުގެ ވާނީ ބާއްވަން ކައިރިކޮށްފައި ތޮށިގަ

 ފީ ނުދައްކައި ބ އްވ ނީ އުޅަނދު ފޫޓުގެ 69-1 ބ ލުމަށް މުދާ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ސާޅީސް ) 48 އެުރވުމަށްވެސް މުދާ އަދި. ގަޑިއިރަށެވެ( އަށެއް  ސާޅީސް) 48 ގިނަވެގެން

 ގަޑިއިރަށެވެ.( އަށެއް

ފޫޓުގެ އުޅަނދު ފީ ނުދައްކައި  119-70މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުދާ ބ ލުމަށް  )ނ(  
 )ހަްތދިހަ ދ އް( ގަޑިއިރަށެވެ. އަިދ މުދާ އެރުވުމަށް ވެސް  72ބ އްވ ނީ ގިނަވެެގން 

 )ހަތްދިހަ ދ އް( ގަޑިއިރަށެވެ. 72

ފޫަޓށް ވުރެ ިދގު އުޅަނދު ފީ ނުދައްކަިއ  120މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން މުާދ ބ ލުމަްށ  )ރ(  
 )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރަށެވެ. އަދި މުދާ އެރުވުމަށް ވެސް  48ބ އްވ ނީ ގިނަވެގެން 

 )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރަށެވެ. 48

)ނ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުަތށް ވުރެ އިތުރުވާ ވަގުތަްށ ، މި މާއްދާގެ )ށ(  )ބ(  
 ފީ ނެގ ނީ ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުންނެވެ.

ރ. 50/8ފޫޓަށްވުރެ ކުރު އުޅަނުދަފހަރުން ފީ ނެގ ނީ ކޮންެމ ގަޑިއިރަކަށް  69 .1   
 )އަށްރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ގެ މަގުންނެވެ.

ރ. 50/12ދެމެދުގެ ުއޅަނދުފަހަރުން ފީ ނެގ ނީ ގަޑިިއރަކަށް ފޫޓާ  99ފޫޓާއި  70 .2   
 )ބާރަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ގެ މަގުންނެވެ.

ރ. 50/16ފޫޓަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދުަފހަރުން ފީ ނެގ ީނ ކޮންމެ ގަޑިިއރަކަށް  100 .3   
 )ސޯޅަރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ގެ މަގުންނެވެ.

ނޑު ކައިރީގައި މުދާ ބަރުކުރުމަށްފަހު  )ޅ(   ނުވަތަ މުދާ ބ ލުމަށްފަހު އެ އުޅަނެދއް ތޮށިގަ
 ބާއްވާނަމަ، ބާއްަވންވާނީ ތޮށިަގނޑުގެ ހުރަހަށެވެ.
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 ނުވަތަ  ބަރުކޮށްގެން ަތކެތި ފަދަ ގެރިގުއި އަކިރި، ދޮްނވެލި، ހިލަވެިލ، ހިަލ، ސިމެންތި، )ކ(  
ވާީނ،  ބާލަން އަރުވައި އުޅަނދުފަހަރުން އެފަދަ ތަެކތި  ބަނދަރަްށ އަންނަ ބަރުކުރަން

ނޑައަޅާ ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދަކަށެވެ.   ބާަލންވާނީ ތަކެތި މިފަދަ ކައުންސިލުން ކަ
 ނިމިގެން  މަސައްކަތް އަދި. އަޅައިގެންނެވެ ތަރަފާލު ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދެއްގައި ސަތަރި

 .ވާނެއެވެ ސާފުކުރަން އެ ސަރަހައްދު ތެރ ގައި ގަޑިއިރު( ހަތަރެއް) 4 ލަސްވެގެން އެންމެ

 ބަނދަރު ބަރުކުރުމަށް އުޅަނދަށް ތަކެތި، ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ކ) މިމާއްދާގެ )އ(  
 އެންމެ ބެހެއްޓ ނީ ނުވަަތ ބ ލުމަށްފަހު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓ ނީ ސަރަހައްދުގައި

 .ގަޑިއިރަށެވެ( ސައުވީސް) 24 ގިނަވެގެން

 ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓުމަކީ ސާފުކޮށް ސަރަހައްދު ބަނަދރު ަބނދަރާއި ޢާންމުކޮށް )ހ( .6 ސާފުކުރުން  ބަނދަރު 
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ސަރަހައްދަށް އެއްގަމު ސަބަބަކާެހދި އެނޫންވެސް ނުވަތަ ސަބަބުން  ބ ލުމުގެ މުދާއަރުވައި )ށ(  
( ފަހެއް) 5 ގިނަވެގެން އެންމެ  ނިމުމުން އެ މަސައްކަތް ތަކެތި، ކުނިފަދަ ތެލާއި އެޅ 

 .ސާފުކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން ކުރުވި  ނުވަތަ އެ މަސައްކަތްކުރި ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ

 އެއްގަމު ބަނދަރުގެ ބަސްތާަތއް ފަދަ ކާޑު ހިލަވެލި، ހިަލ، ދޮންވެިލ، ސިމެންތި، )ނ(  
 އަދި. އަޅައިގެންނެވެ ތަަރފާލު ނުވަތަ އެ ަތކެތި ބާލައި ސަތަރި، ޖައްސަންވާނީ ތޮށިމަތީގައި
 ތަރަފާލު ނުވަތަ ސަތަރި ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ ހަތަރެއް() 4 ގިނަވެގެން ނިމުމުން މަސައްކަތް
 .ސާފުކުރަންވާނެއެވެ އެކުގައި ަތކެއްޗާ ރިހު އެޅިފައި ތަނަށް ނަގައި،

 ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތް ޚިލާފުވާ އާ( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 (ފަސްސަތ ކަ. )ރ500/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަަހރު ދެވަނަ ދިނުން، ނަސ ޙަތް
 ިތންވަނަ  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން އާދެމެދުގެ ރުފިޔާ (އެއްހާސް. )ރ1000/- ރުފިޔާއާއި

 ތިން. )ރ3000/- ރުފިޔާއާއި (އެއްހާސް. )ރ1000/- ތަކުރާރުކޮށްިފނަމަ  ފަހަރު ކުށް
 ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ހަތަރުަވނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ފިޔާއާރު (ހާސް
 ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  (ފަސްހާސް. )ރ5000/- ރުފިޔާއާއި  (ތިންހާސް. )ރ3000/- ނަމަ

 ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ ކުށް އިތުރަށް  ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި  ރުންކު ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން
 ގަވާއިދުގެ  މި އިޚްތިޔާރު، ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން( ފަސްހާސް ) ރ.5000/- ފަހަރަކު
 .ލިބިެގންވެެއވެ ކައުންސިލަށް ދަށުން

 ގެއްލުން  ލިބ   ބަނދަރަށް 
 ކުރުން  މަރާމާތު 

ނޑުގައި އުޅަނދެއް އެއްވެސް .7  ނުވަތަ ތެރ ގައި، ބަރުކުރުމުގެ މުދާ ބާލައި ނުވަތަ ޖެހި ތޮށިގަ
ނޑަށް ހުރެ، ސަބަބަކާ އެނޫންވެސް  ަބލައި ގެއްލުމެއް  އެވީ ވެްއޖެނަމަ، ގެްއލުން ތޮށިގަ
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 ދެމެދު ކައުންސިލާ ފަރާތަކާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެ އުޅަނދަކާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އެއުޅަނދެއްގެ
 ހަވާލުވެަފއިވާ އެ އުޅަނދާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނދެއްގެ މަތީން، ގޮތެއްގެ އެއްބަސްވާ
ނޑު ޚަރަދުކޮށްގެން ފަރާތުން  .  ކުރަންވާނެއެވެ މަރާމާތު ތޮށިގަ

 ގެއްލުން  ލިބ    ބަނދަރަށް 
 ނުދިނުން  މަރާމާރުކޮށް 

 އުޅަނދުގެ  ގޮތަށް، އެްއބަސްވެވިފައިވާ ެދފަރާތުން މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގަިއވާ ވަނަ 7 މި ގަވާއިދުގެ .8
 ނަަމ، ނުދީފި މަރާމާތުކޮށް ތޮށިަގނޑު ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ އުޅަނދާ  ނުވަތަ ފަރާތުން ވެރި

 .ގޮތަކަށެވެ ކުރެ ގޮތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 .ކުރުން ޙައްލު މެދުވެރިކޮށް  ކޯޓެއް ޝަރުޢީ )ހ(  

 ފަރާތުން  ޒިންމާވާ އެ އުޅަނދަކަށް ހަލާކުވިތަން، ބަނދަރުން ސަބަބުން އެ އުޅަނދުގެ )ށ(  
ނޑައަޅައި ގޮަތށް ނުލިބ  ޚިދުމަތް ބަނދަުރން އެ އުޅަނދަށް ކުރަންދެން، މަރާމާތު  ކަ
 ބެލެހެއްޓުަމށް  ހިންގައި ބަނަދރު ނުވަތަ ކައުންސިލް ުފލުހުން،) އިދާރާ ތަންފީޛީ

 .ކުރުން ތަންފީޛު އެކަން މެުދވެރިކޮށް އްތަ( އިދާރާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ

 ކުރުމަށް  ޙައްލު  މައްސަލަ 
 ޚަރަދު  ހިނގާ 

 ޙައްލުނުވުމުގެ  މައްސަލަ ދަްއކައިގެން ވާހަކަ ދެފަރާތުން ގޮތަށް މާއްދާގައިވާ ވަނަ 8 މި ގަވާއިދުގެ .9
 ިހނގާ އެކަމަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކޯޓަށްދާންޖެހ  ފަދަ ޙާލަތެއް ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ ސަބަބުން
 .ދ ންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން ހަވާލުވެުހރި އެ އުޅަނދާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނދެއްގެ ޚަރަދު

 ލޮތާރި  ވާ އެޅުމާއި  އެއްގަމަށް 
 އެޅުން 

 ނުވަތަ  ވާ އެޅުމަށް، ަބނަދރުގައި ފަރާތުން ކައުންސިލުގެ އައްސަންވާނީ ވާ އުޅަނދުތަކުގެ )ހ( .10
ނޑައަޅާފައިވާ އެއްސުމަށް  .ތަނެއްގައެވެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ކަ

  އެއްޗެއް  ބ ުނންކުރެވ  އެފަދަިއން ނުވަތަ ލޮތާރި އެއްގަމަށް އުޅަނދަކުން އެއްވެސް )ށ(  
 .އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ

 ވަކިފަރާތަކަށް  ބަނދަރު 
 ޙާއްޞަވުން 

 ޚިދުމަތަކަށްވުމުން  ހުޅުވާލެވިގެންދެވ  ފަރާތަކަށް ހުރިހާ ޢާންމުކޮށް  ބަނދަރުގެ ޚިދުމަތަކީ )ހ( .11
ނޑައަޅާފައިވާ މުދާ ބ ލުމަށް ބަނދަރުގެ ވަކި  ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ކައުންސިލުން ކަ
 .ނުބ އްވ ނެއެވެ ޚާއްޞަކުރެވިފައި އުޅަނދަކަށް ވަކި ދިމާލެއް

 ޖާގައޮތް  ބަނދަރުގެ ބަނދަރެއްގައިވެސް ކޮންމެ އޮތްަނމަވެސް، އެހެން( ހ) މިމާއްދާގެ )ށ(  
 ވަކި ަބނދަރުގެ ނަާގގޮތަށް ފީ ފަރާތުން ކަުއންސިލުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް މިންވަރަކަށް
 ހުއްދަ  ދާއިމީ ހުއްދައާއި ވަގުތީ ބ އްވުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައި އުޅަނދަކަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް

ނޑައެޅުމުގެ އްތިޔާފަ ދިނުމާއި ިމ  މިގޮތުން. ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު  ކަ
 ނުވަތަ  ވަގުތީ  މިގޮތަށް ތެރ ގައި މަސްދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ަފށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް
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ނޑައަޅައި  އުސޫލެއް ވަކި ކައުންސިލުން އެޅުމަށް ފައްތިޔާ ނުވަތަ ދާއިމީ  ކަ
 .ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ

  ކުރުމަށް، އުޅަނދުތައް ގާތް ފެރީ  އަރައި ފ ބުމަށާއި މީހުން މުދާ އަރުވައި ބ ލުމަށާއި )ނ(  
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު  .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ބަނދަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއް ކަ

ނޑައަޅާ ގައި ( ނ) މި މާއްދާގެ )ރ(   މި  ވަގުތު ބ އްވ ނ  ނުދައްކައި ފީ  ސަރަހައްދުގައި ކަ
 ކައުންސިލުން ތެރ ގައި މަސްދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް

ނޑައަޅައި  .ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ ކަ

 ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް ގާތް އުޅަނދުތައް ފެރީ ފ ބުމާއި ައރައި މީހުން އަރުވައި ބ ލުމާއި މުދާ )ބ(  
ނޑައަޅާ  އުޅަނދުފަހަރު ބ އްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ބ ނުމަކު އެހެން އެނޫން ސަރަހައްދުގައި ކަ

 ވާ އެޅުން  ފަޅުތެރ ގައި 

 

ލޮތާިރ  ވާ އެޅުމާއި ކުރަންވާނީ ކަންތައްތައް އެޅުން ފަދަ ލޮތާރި  ވާ އެޅުމާއި ފަޅުތެރ ގައި )ހ( .12
ނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން އެޅުމަށް  .އެއްގޮތަށެވެ އުސޫލާ ޢާންމު ކަ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް ފުރަތަމަ )ށ(  
. ރ500/- ނަމަ ތަުކރާރުކޮށްފި ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ ދިނުން، ނަސ ޙަތް ފަހަރަށް

 ޢަދަދަކުން  އާދެމެދުގެ ރުފިޔާ( އެއްހާސް. )ރ1000/- ރުފިޔާއާއި( ފަސްސަތ ކަ)
 ރުފިޔާއާއި ( އެއްހާސް. )ރ1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަހަރު  ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛

 ފަހަރު  ަހތަރުވަނަ ޖޫރިަމނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުިފޔާއާ( ހާސް ތިން. )ރ3000/-
( ފަސްހާސް. )ރ5000/- ރުފިޔާއާއި( ތިންހާސް. )ރ3000/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް

 ކުށް  ރަށްއިތު ވުރެ ަފހަރަށް ހަތަރު އަދި ކުރުން ޫޖރިމަނާ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ރުފިޔާއިން( ފަސްހާސް. )ރ5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ
 .ވެއެވެލިބިގެން ކައުންސިލަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި އިޚްތިޔާރު،

 ޖެޓީ  ނުވަތަ  ފާލަން  ރަސްމީ 
 ސަރަހައްދު 

 ޖެޓީ  ނުަވތަ ފާލަން ދަތިވާޮގތަށް، ހިފުމަށް ބ ނުން ފާލަމުގެ ރަސްމީ  ނުވަތަ ޖެޓީ ރަސްމީ )ހ( .13
 .ނުވާނެއެވެ ބާއްވައިގެން އަޅާފައި އުޅަނދެއް އެއްވެސް ކައިރީގައި

 ނުވަތަ" ފާލަން ރަސްމީ " އެހެން އުޅަނދުފިޔަވައި،  އުޅަނދުތައް ދ  ހުއްދަ ކައުންސިލުން )ށ(  
 އަރުވައި ތަންމަތި ފޮށި ފަސިންޖަރުންގެ އަށް ކައިރިކޮށް ފަސިންޖަރުންނާއި" ޖެޓީ ރަސްމީ"

 .މަނާކަމެކެވެ ބ ލުމަކީ

 ފަހަަރށް  ފުރަތަމަ ނުވަތަ ަފރާތްތައް ފަރާތް ޚިލާފުވާ އާ އަދި )ށ( (ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
( ފަސްސަތ ކަ. )ރ500/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަަހރު ދެވަނަ ދިނުން، ނަސ ޙަތް
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 ތިންވަނަ  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން އާދެމެދުގެ ރުފިޔާ( އެއްހާސް. )ރ1000/- ރުފިޔާއާއި
 ތިން. )ރ3000/- ރުފިޔާއާއި( އެއްހާސް. )ރ1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ކުށް ފަހަރު
 ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަހަރު ހަތަރުވަނަ  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް
 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ފަސްހާސް. )ރ5000/- ރުފިޔާއާއި( ތިންހާސް. )ރ3000/- ނަމަ

 ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް އިތުރަށް ވުރެ  ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި  ކުރުން ނާޖޫރިމަ ޢަދަދަކުން
 ގަވާއިދުގެ މި އިޚްތިޔާރު، ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން( ފަސްހާސް. )ރ5000/- ފަހަރަކު
 .ލިބިެގންވެެއވެ ކައުންސިލަށް ދަށުން

 ަބނދަރުތެރ ގައި  މަސްކިރުވަންވާނީ، އުޅަނދަށް އަނެއް އުޅަނދު އެއް ބަނދަރުތެރ ގައި )ހ( .14 މަސްކިރުން  ބަނދަރުތެރ ގައި 
 މަތިން، ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކާ ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން މަސްކިރުމަށް
  ގޮުތން  މި . ފަރާތްތަކަށެވެ މަސްކިރާ ިލބިފައިވާ ހުއްދަ ލިޔުުމން ހުށަހަޅައި ކައުންސިލަށް

  ކައުންސިލުން ތެރ ގައި ދުވަހުގެ މަސް( ތިނެއް ) 3 ަފށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި
ނޑައަޅައި އުސޫލުތައް މި  .ޢާންމުކުރަންވާނެވެ ކަ

 ނޫންެވސް  މި  ބާވަތްތަކާއި މަހުގެ  ކުންޏާއި، ބަނދަރުތެރެއަށް ތެރ ގައިވެސް، މަސްކިރުމުގެ )ށ(  
 .މަނާކަމެކެވެ އެޅުމަކީ ތަކެތި މިފަދަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ަފރާތްތައް ފުރަތަމަ ފަހަަރްށ  )ނ(  
ރ. )ފަސްސަތ ކަ( 500/-ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ނަސ ޙަތް ދިނުން، ދެވަނަ ފަަހރު ކުށް 

ރ. )އެއްހާސް( ރުފިޔާ އާދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަަނ 1000/-ރުފިޔާއާއި 
ރ. )ތިން 3000/-ރ. )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި 1000/-ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަަމ 

ތަރުވަަނ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަ
ރ. )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 5000/-ރ. )ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި 3000/-ނަމަ 

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރު ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ 
ޚްތިޔާރު، މި ގަވާއިދުގެ ރ. )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އ5000ި/-ފަހަރަކު 

 ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ބަނދަރަށް ވަދެ  )ހ( .15 އުޅަނދުފަހަރު  ފަތުރުވެރިންގެ 
އުޅަނދުފަހަރު، ނިކުމެ ހަދަންވާނީ ކައުންސިލުެގ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. މިޮގތުްނ ވަންނަ 

)ފަންސާސް( އެމެރިކާ  50/-)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަކަށް  24ބަނދަރުގައި އޮންނަ ޮކންމެ 
)ފަންސާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވާ ދިވެހި ފައިސާ، އެ އުޅަނދަކުން  50/-ޑޮލަރު ނުވަތަ 

ސާ )ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ހަމަނުވިކަމުގައިވިޔަސް ފައި 24ކައުންސިލަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ. 
 )ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށެވެ. 24ނަގާނީ 
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ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ބަނދަރުގެ ނެުރން ވަނުމަްށ ފަހު، އުޅަނދު ނެރުްނ  )ށ(  
އ ގައި ތިބި ފަސިންޖަރުންނާއި، ފަޅުވެރިން ޢާންމުކޮށް ފެންނަ ގޮތަްށ ، ނިކުންނަށް ދެން

 ހެދުމެއްގައެވެ.އުޅަނދުގައި ތިބެންޖެހ ނީ އެކަށީެގންވާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ އުޅަނދަކާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތް ނުވަަތ  )ނ(  
 އެޖެންޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ަނސ ޙަތް ދިނުން، ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 

ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުްނ ރ. )އެއްހާސް( ރުފިޔާ އ1000ާ/-ރ. )ފަސްސަތ ކަ( ރުފިޔާއާއި 500/-
ރ. )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި 1000/-ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަނަ ފަހަުރ ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

ރ. )ތިން ހާސް( ރުިފޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިަމނާކުރުން؛ ަހތަރުވަނަ ފަހަުރ 3000/-
)ފަސްހާސް( ރ. 5000/-ރ. )ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި 3000/-ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޫޖރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރު ަފހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުްށ 
ރ. )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ 5000/-ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

 އިޚްތިޔާރު، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އުޅަނދު  ޙާލަތެއްގައި  ޚާއްޞަ 
 ސަރަހައްދުން  އަޅާފައިވާ 
 ނެގުން 

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން، އުޅަނދެއް އޮތްތަުނން ނަަގްނ  )ހ( .16
ބ ނުންވެއްޖެނަަމ، އެ އުޅަނދެއް ނަގަންޖެހ  ޚާއްޞަ ޙާލަތް ބަޔާްނކޮށް ލިޔުމަކުން އުޅަނދުެގ 

 ވެރި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަން ާވނެވެ.

 މި މާއްދާގެ ބ ނުމަށްޓަކައި ޙާއްޞަ ޙާލަތުތައްކަމުގައި އަންނަނިިވ ކަންތައްތައް ބެލެވިދާނެވެ. )ށ(  

 ވަކި ރަސްމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އެ އުޅަނދު އޮތް ސަރަހައްދު ހުސްކުރަންޖެހުން. .1   

 ބޮޑު އުޅަނދެއް ބަނދަރަށް ވަްނނަން ޖެހުން. .2   

 ސާފުކުރުމަށް ރ ވިފައިވާ ހަރަކާތެއްގެ ދަށުން ކުރެވ  ކަމަކާ ގުޅިގެން.ބަނދަރުތެރެ  .3   

 ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރަްނޖެހ  ކަމަކާ ގުޅިގެން އުޅަނދު ނަގަންޖެހުން. .4   

މި ގޮތަށް ޚާއްޞަ ޙާލަތުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުގައި އިމަރޖެންސީ    
 ޖެހުން ިއސްތިސްނާވާނެއެވެ.ޙާލަތެއްގައި ނަގަންޖެހ  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ އެންގުން އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އުޅަނދު  )ނ(  
ޙަވާލުވެގެން ހުރި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުން، ނުވަތަ އެއިން މީހަކު ނެތްނަމަ އެ އުޅަނދުގެ 
ފަޅުވެރިޔަކާ ހަވާލުކުރުމުން، ފަޅުވެރިޔަކުވެސް ނެތްނަމަ ނުވަތަ، އެ ނޯޓިސްއާއި ހަވާލުވުމަށް 
 އުޒުރުވެރިވާނަމަ އެ އުޅަނދުގައި އެ ލިއުން ޢާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަްށ ހަރުކުރުމުްނ 

 އެ އުޅަނދު ނެގުމަށް އެންގުނީ ކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.
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)ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އުޅަނދެއް ނަގަން އެންގުމުން ، މި މާއްދާގެ )ހ( )ރ(  
ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަސ ޙަތް ދިނުން، ދެވަނަ އެ އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތް ނުވަތަ 

ރ. 1000/-ރ. )ފަސްސަތ ކަ( ރުފިޔާއާއި 500/-ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްިފ ނަމަ 
)އެއްހާސް( ރުފިޔާ އާދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަނަ ފަހަރު ުކްށ 

ރ. )ތިން ހާސް( ރުފިޔާއާ 3000/-ރ. )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި 1000/-ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 
ރ. 3000/-ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުުރން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަުކރާރުކޮށްފި ނަމަ 

ރ. )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިަމާނ 5000/-)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި 
ރ. 5000/-ކޮންމެ ފަހަރަކު  ކުރުން އަދި ހަތަރު ަފހަރަށް ުވރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ގެއްލުން  އިންޖީނަށް 
 ނުކުރެވ   ދަތުރު  ލިބުންފަދަ 

 އުޅަނދު  މެދުވެރިވާ  ޙާލަތު 

ނުކުރެވ  ޮގތް ދިމާވެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުެވސް  އިންޖީނަށް ގެއްލުްނ ލިުބން ފަަދ ކަންކަމުގައި ދަތުރު .17
ނޑު ދިގަށް ބ އްވ ނީ ކައުންސިލުގެ ހުއްދައާއެކު، ގިނަވެގެން  ނޑުކައިރީގައި ތޮށިގަ )ފަެހއް(  5ތޮށިގަ

ރ. 100/-)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަކަށް  24ދުވަސް ވަންދެންނެވެ. އެއަށްުވރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ހަމަ  24ލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. )ސަތ ކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ކައުންސި

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށް  24ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ވަގުތަށް ފީެނގ ނީ  5ނުވިކަމުގައިވީނަމަވެސް، 
ފީނެގ  މިންވަރަށެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދ ނީ ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ބަޔާންކޮްށ 

)ިތނެްއ(  3މަކުން ހުށަެހޅުމުންނެވެ. އަދި މި ގޮތަްށ ުހށަހަޅާތާ ގިނަވެގެްނ ކައުންސިލަށް ލިޔު
 ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ކައުންސިލުން އުޅަނދަށް ޖަވާބެއް ދ ންވާނެވެ.

 ބަނދަރު  ބަނދަރާއި 
 އެޅުން  ކުނި  ސަރަހައްދަށް 

ބަނދަރާއި ބަނދަުރ އެއްވެސް އުޅަނދަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފަޅުތެރެއަށާއި  )ހ( .18
ސަރަހައްދަށް ކުނިފަދަތަކެތި އެޅުމާއި، ޑަސްބިން ދޮވުމާއި، މަހުގެ އުކާލެވ  ބައިތަކާއި، 
ކަރުގޮހޮރު ފަދަ ތަކެތި އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ބަނދަރާއި ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް 

 ޤަޟާޙާޖާތް ކުރުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ.

ތެޔޮ އެކުލެވ  ނުވަތަ ތެޔޮފަދަ އެއްޗަކާ ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން އުޅަނދުގެ އަޑީގައި ހުންނަ  )ށ(  
ނޑު ބަނދަރުތެރެައށް ހިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ނުވަތަ ދިޔަގަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ާއއި ޚިލާފުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަަރްށ  )ނ(  
ރ. )ފަސްސަތ ކަ( 500/-ނަސ ޙަތް ދިނުން، ދެވަނަ ފަަހރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 

ރ. )އެއްހާސް( ރުފިޔާ އާދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަަނ 1000/-ރުފިޔާއާއި 
ރ. )ތިން 3000/-ރ. )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި 1000/-ތަކުރާރުކޮށްފިނަަމ  ފަހަރު ކުށް

ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަަނ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި 
ރ. )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 5000/-ރ. )ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި 3000/-ނަމަ 
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އަދި ހަތަރު ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ  ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން
ރ. )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މި ގަވާއިދުގެ 5000/-ފަހަރަކު 

 ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

 ސަރަހައްދުގައި  ބަނދަރު 
ނޑުން   މަސްކެ

 މަހެއް  ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްވެސް އެހެން ބަނދަރުގެ ފިޔަވައި މާރުކ ޓު މަސް )ހ( .19
ނޑުމާއި މަސްތަކެއް ނުވަތަ  .މަނާކަމެކެވެ ވިއްކުމަކީ ކެ

 އެއްގަމުޮތށްޓާއި  ބަނދަރުގެ އުފުލުމުގަިއ، ނުވަތަ ގެންިދއުމުގައި މަސް މާރުކ ޓަށް މަސް )ށ(  
 އަދި. މަނާކަމެކެވެ ކުރުމަކީ ންއެކަ ހަޑިވާގޮތަށް ގާތައް އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު

 ފަރާތުން  ކުރި އެކަން ސާފުކުރުމަކީ ހަޑިވިތަނެއް އެ ނަމަ  ދިމާވެއްޖެ ފަދަކަމެއް އެ
 .ކަމެކެވެ ކުރަންޖެހ ނެ

 ފަހަަރށް  ފުރަތަމަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތް ޚިލާފުވާ ާއއި( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
( ފަސްސަތ ކަ. )ރ500/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަަހރު ދެވަނަ ދިނުން، ނަސ ޙަތް
 ތިންވަނަ  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން އާދެމެދުގެ ރުފިޔާ( އެއްހާސް. )ރ1000/- ރުފިޔާއާއި
 ތިން. )ރ3000/- ރުފިޔާއާއި( އެއްހާސް. )ރ1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ކުށް ފަހަރު
 ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަހަރު ހަތަރުވަނަ  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް
 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ފަސްހާސް. )ރ5000/- ރުފިޔާއާއި( ތިންހާސް. )ރ3000/- ނަމަ

 ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް އިތުރަށް ވުރެ  ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި  ކުރުން ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން
 ގަވާއިދުގެ މި އިޚްތިޔާރު، ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން( ފަސްހާސް. )ރ5000/- ފަހަރަކު
 .ލިބިެގންވެެއވެ ކައުންސިލަށް ދަށުން

 އެންކޮށްޓާއި  ބަނދަރުތެރ ގައި 
 ގެންގުޅުން  ދިރ މަސް 

 ބަހައްޓައިގެން  ކޮށީގައި ދިރ މަސް ސަރަހައްދުގައި އެންކޮށްޓާއި ބަނދަރު ބަނދަރުތެރ ގައާއި )ހ( .20
 .މަނާކަމެކެވެ ގެންގުޅުމަކީ ދާއިމީކޮށް

 މަސްވެރިން  މަސްވެރިކަމަށް މޫސުމީ ނަމަވެސް، ބުނެފައިވީ އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ގޮތަށް ވަގުތީ ދާތަކުގައި ހުންނަ  ހަރުކޮށްފައި ދޯނީގައި ދޯނީގައްޔާއި މަސް ދިރ  ގެންގުޅ 

 ގެންގުޅެންވާނީ  މަސް ގޮތަށް މި  އަދި. ނާޅައެވެ ހުރަހެއް( ހ) މާއްދާގެ މި ގެންގުޅުމަކަށް
 .ގޮތަށެވެ ނުާވނެ އުނދަގޫ ފަރާތްތަކަށް ންއެހެ

 ފަހަަރށް  ފުރަތަމަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތް ޚިލާފުވާ ާއއި( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ފަސްސަތ ކަ . )ރ500/- ަނމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަހަރަށް ދެވަނަ ދިނުމަށްފަހު ނަސ ޙަތް
 ތިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދަދަކުން އާދެމެދުގެ( ރުފިޔާ އެއްހާސް. )ރ-/1000 އާއި ( ރުފިޔާ
 ތިން . )ރ3000/- އާއި( ރުފިޔާ  އެއްހާސް. )ރ1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ހަރަށްފަ ވަނަ
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 ތަކުރާރުކޮށްފި  ފަހަރަށް ވަނަ ހަތަރު ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަަދދަކުން ދެމެދުގެ އާ( ރުފިޔާ ހާސް
 ދެމެދުގެ  އާ( ރުފިޔާ ފަސްހާސް. )ރ5000/- އާއި( ރުފިޔާ ތިންހާސް. )ރ3000/- ނަމަ

 ކޮންމެ ތަކުރާރުވާ ކުށް އިތުރަށް ވުރެއް ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި ކުރުން ޖޫރިމަނާ އަދަދަކުން
 ޤަވާޢިދުގެ  މި އިޚްތިޔާރު، ކުރުމުގެ  ޖޫރިމަނާ އިން ( ރުފިޔާ ފަސްހާސް . )ރ5000/- ފަހަރަކު
 .ިލބިގެންެވއެވެ ކައުންސިލަށް ދަށުން،

 ސަރަހައްދުގެ  ބަނދަރު 
 އުޅަނދު  ފެތ   ފަޅުތެރެއަށް 

 ގޮސްފިނަމަ، އަޑިއަށް ނުވަތަ ފެތިއްޖެނަމަ، އުޅަނދެއް ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތެރެއަށް ބަނދަރު )ހ( .21
 އަދި. ނަގަންވާނެއެވެ ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ( އަށެއް ސާޅީސް) 48 ގިނަވެގެން އެ އުޅަނދެއް
( ފަހެއް ) 5 އޮވެ، ޮގސްފައި އަޑިއަށް ނުވަތަ ފެތިފައި ސަރަހައްަދށް ބަނދަރު އުޅަނދެއް
  ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ ނެގުމަށް އުޅަނދެއް އެ އްޖެނަމަ،އިތުރުވެ ދުވަހަށްވުރެ

. އަންގަންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް ހަވާލުވެހުރި އުޅަނދަކާ  އެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް އުޅަނދެއްގެ އެ
 ހޯދުމަށްޓަކައި އެފަރާތެއް ނ ނގ ނަމަ ފަރާތް ހަވާލުވެހުރި ނުވަތަ ފަރާތް ވެރި އުޅަނދުގެ އަދި

 .ކުރަންވާނެވެ އިޢުލާން ޢާންމުކޮށް

ދުވަހުެގ ( ިދހައެއް) 10 ކުާރތާ އިޢުާލން ނުވަތަ އަންގާތާ ގޮަތށް  ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ޚަބަރެއް އެއްވެސް ފަރާތުން ހުރި ހަވާލުވެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އުޅަނދެއްގެ އެ ތެރ ގައި
އެނގިގެން ިމ މާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ެއންގުްނ  ފަރާތް އެ ނުވަތަ ނަމަ، ނުވެއްޖެ

 ަބނދަރު  އުޅަނދެއް އެ، ނުނަގަިއފިނަމަ  ސަރަހައްދުން ޮއތް އުޅަނދު އެންގުމަށްފަހު ވެސް
ނޑައަޅާ ކައުްނސިލުން ނަގައި ސަރަހައްދުން  ކޯޓު  ހުއްދަ، ގެންދިޔުމުގެ ތަނަކަށް  ކަ
 ެގންދާ  ގޮތަށް މި އަދި. ގެްނދަންވާެނވެ އުޅަނދު ތަނަކަށް އެ ހޯދައި ދަށުން އަމުރެއްގެ

 ޒިންމާވާކަށް ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ގެއްލުމަކަށް އެއްވެސް ލިބ  އުޅަނދަށް ގެންދިޔުމުގައި
 .ނުޖެހ ނެއެވެ

 ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ ނެގުަމށާއި އުޅަނދުތައް ނެގ  އުޫސލުން ގައިވާ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(  
  ޚަރަދާއި، ދިޔަ ނެގުމަށް ސަރަހައްދުން އެ އުޅަނދު އިޢުލާން ކުރުމަށާއި ހޯދުމަށް

 ޖޫރިމަނާއެއް އަދި ނުދައްކައިވާނަމަ، ދަންކަންޖެހި ފީއެއް އެއްވެސް  އިތުރު އުޅަނދަށް އެ
ފައިާސ ، ޚަލާޞްކޮށް ދަްއކައި ކުރެވި އެ ފައިސާއެއް ނުދައްކައިވާނަމަ، އެ ފައިސާތައް

 އުޅަނދެއް އެ ހުށަހެޅުމުން، ލިޔުންތައް ރަސްމީ އުޅަނދާބެހ  އެ  ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުމާއި
 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތާ އުޅަނދުގެ

 (ނ) މި މާއްދާގެ ޫދކުރެވ ނީ އުޅަނދު ދެން ދުވަސްވުމުން،( ަފނަރަ) 15 ނަގާތާ އުޅަނދު )ރ(  
 ހަތްދިހަ) 75/- ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ހިނގާ އިތުރަށް އިތުރުން ޖޫރިމަނާގެ  ފީ އާއި  ގައިވާ
 އުޅަނދެއް  ނެގ  މިގޮތުން އަދި. ފަހުގައެވެ ދެއްކުމަށް ޖޫރިމަނާއެއް ރުފިޔާގެ( ފަހެއް

 އުޅަނދެއް އެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، މުއްދަތަށްވުރެ މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ނުގެންގޮސް



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 322 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 13 

. ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ވިއްކައިލުމުގެ ނީަލމުގައި ނުވަތަ ބާރު ނައްތައިލުމުގެ
 .ދަށުންނެވެ އަމުރެއްގެ ކޯޓު ފަހު ކުރުމަށް އިޢުލާން ޢާންމުޮކށް ކުރާނީ ކަންތައް މިގޮތަށް

ފީގެ ގޮތުގަިއ  ޖޫރިމަނާއާއި އުޅަނުދތަކަށް، ނައްތައިލެވ  ދަށުން  ގެ  (ރ) މި މާއްދާގެ )ބ(  
 އިޚްތިޔާރު  ދަޢުވާކުރުމުގެ ވެރިފަރާތާމެދު  އުޅަނދުގެ އެ ހޯދުމަށް ފައިސާދައްކަންޖެހ  
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް

 ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ 
 ނެގ   ފަޅުތެރެއިން 
 ނެގުމުގައި  އުޅަނދުތައް 

 ގޮތް  ކުރާނެ  ޢަމަލު 

 ނެގުމުގެ  އުޅަނދުތައް ނަގާ ސަރަހައްދުން ބަނދަރު ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 21 މި ގަވާއިދުގެ )ހ( .22
 .ކުރަންވާނެއެވެ ޢަމަލު ގޮތަށް ތިރީގައިވާ ކުރިން

 .ނަގަްނވާނެއެވެ ވީޑިއޯ ނުވަތަ ފޮޓޯ ުކރިން ނެގުމުގެ އޮތް ތަނުން އުޅަނދު .1  

 ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓެއް ބަޔާންކުރާ ޙާލަތު އޮތް އުޅަނދު ކުރިން ނެގުމުގެ އުޅަނދު .2   
 ކައުންސިލުގައި ވަޒަންކުރި ޙާލަތު އުޅަނދުގެ އެ ފަރާތާއި،ތައްޔާރުކުރި  ރިޕޯޓް

 ސޮއިކޮށްފައި  ރިޕޯޓުގައި ގޮތުގައި، ހެކިންގެ މީހަކު ދެ އިތުރު ނުހިމެނ 
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

 އެކުލަވައިލުމުގައި ރިޕޯޓު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ 2 ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  
 ދެކުުނބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު ނުވަތަ  ސްޓ ޝަންގެ ޕޮލިސް މަގޫދޫ  ދެކުނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

 .ހޯދަންވާނެވެ އެހީތެރިކަން ފުލުުހންގެ ތިބ  މަގޫދޫ ގައި ގާއިމުވެ

 މޫދަށް  ސަރަހައްދަށް  ބަނދަރު 
 އުޅުން  އެރި 

 .މަނާކަމެކެވެ އުޅުމަކީ މޫދަށް އެރި ޢާންމުކޮށް ފަޅުތެރެއަށް ސަރަހައްދުގެ ބަނދަރު )ހ( .23

 ނަސ ހަތް ފަހަރު ފުރަތަމަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތް ޚިލާފުވާ އާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
. ރ500/- ފަހަރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އެކަން ދިނުމަށްފަހު

 ދަށުން، ގަވާއިދުގެ  މި އިޚްތިޔާރު، ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން( ފަސްސަތ ކަ)
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް

 އުޅަނދު  ފަޅުތެރ ގައި 
 ސްޕީޑް  ޖެހ   ދުއްވަން 

 ހާދިސާއަކަށް ނުރައްކާތެރި ދިމާވެދާނެ ދުއްވަންވާނީ އުޅަނދު ފަޅުތެރ ގައި ސަރަހައްދުގެ ބަނދަރު .24
 ވުރެ  މ ލަށް ނޯޓިކަލް 4 ގަޑިއަކު ގޮތުން  މި ރައްކާތެރިވެގެންނެވެ. މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ
 .މަނާކަމެކެވެ ދުއްވުމަކީ އުޅަނދު ފަޅުތެރ ގައި ސްޕީޑެއްގައި ބާރު

 ސަރަހައްދުގައި  ބަނދަރު 
 މަރާމާތު  އޮޑިދޯނިފަހަރު 

 ކުރުން 

 ލިޔުމަުކން ހުއްދަ ކައުންސިލުގެ ކުރަންވާނީ މަރާމާތު އުޅަނދެއް އެއްެވސް ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު .25
 ފަރާތަކުން  އެއްވެސް ސަބަބާއެކު އެކަށީގެންވާ އެދި ހުއްދައަކަށް މިފަދަ އަދި. ލިބިގެންނެވެ
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ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   މަތިން އުސޫލުގެ  ކަ
 .ދ ންވާނެއެވެ ލަސްނުކޮށް ހުއްދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް އެ

 ބަނދަރުގައި  ސަބަބެއްނެތި 
 ބަހައްޓާ  އަޅައިފައި 

 އުޅަނދުތައް 

 ބެހެްއޓ ނީ  ބ ނުންނުކޮށް އަޅާފައި، ބަނދަރުގައި ފަހަރު އުޅަނދު ނެތި ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ )ހ( .26
 .މުއްދަތަށެވެ ުދވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ގިނަވެގެން އެންމެ

 ކައުންސިލަށް ޙާލަތެއްގައި، ދިމާވެއްޖެ ކަމެއް ފަދަ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
ނޑައަޅާ ކަުއްނސިލުން ހުށަހަޅައިގެން، ލިޔުމަކުން  މުއްަދތެއް  އިތުރު މަތިން، އުސޫލެއްގެ ކަ
 ޢާންމުކޮށް  ލިޔުން ދ  ކައުންސިލުން އަންގައި އިތުރުކުރިކަން މުއްދަތު އަދި. ދެވިދާނެވެ
 .ހުންނަންވާނެވެ އުޅަނދުގައި ގޮަތށް ފެންނާނ 

 ޮއންނަ  ބަނދަރުގައި އުޅަނުދފަހަރު ފަރާތްތަކުގެ ޚިލާފުވާ އާ ( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ކައުންސިލަށް  ފީއެއް ރުިފޔާގެ( ސަތ ކަ) 100/- ގަޑިިއރަކަށް( ސައުވީސް) 24 ކޮންމެ

 24 ނެގ ނީ ފީ ވަުގތަށްވެސް ޮއންނަ ނުވެ ހަމަ( ސައުވީސް) 24 އަދި. ނެގ ނެވެ
 .ގަޑިއިރަށެވެ( ސައުވީސް)

ނޑައެޅިފައި ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮަތކަށް ވަކި ޤާނޫނަކުން އެހެން )ހ( .27 ޖޫރިމަނާ    ކަންކަމުގައި، ނުވާ ކަ
 މި ގަވާއިދުގައި ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމުން ކަމެއް އަންގާފައިވާ ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި

ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ކުރުމުން، ހިމެނިފައިވާކަމެއް  ކުރި  އެ ކުށެއް މަތިން ގޮތުގެ ކަ
 .ވެއެވެ ލިބިގެން ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ޢަމަލުކުރުމުގެ ރާތަކާމެދުފަ

 ކުށް  އެކުރި  ފަރާތެއް އެ ޖޫރިމަނާކުރެވ ނީ، ފަރާތެއް އެއްވެސް  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
 ބައްދަލުވުމަކަށް ކައުންސިލުގެ އެކަން ދިރާސާކޮށް، ހާދިސާ ކުށުގެ ބަލައި، ކައުންސިލުން
ނޑައެޅުމުންނެވެ ކުރުމަށް ޖޫރިމަނާ ފަރާތެއް އެ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅައި  .ކަ

. ކައުންސިލަށެވެ ދައްކަންވާނީ ފީތައް ޖޫރިމަނާތަކާއި އެންމެހައި ހިމެނ  މި ގަވާއިދުގައި )ނ(  
ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ނުވަތަ  .ފަރާތަކަށެވެ ކަ

 ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް  ކަ

 ހިެމނ  އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރ ގައި ކައުންސިލުގެ  ިހންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .28
( ތިެނއް) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ޖެހ  ހަދަން ގޮތުން ގުޅ  ސަރަޙައްދުތަކާ
  އަދި .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް ތެރ ގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް މަސްދުވަހުގެ

 މަިތން  ލަފާގެ އޮތީރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމެއް  ނެތް ގަވާއިދުގައި މި
ނޑައެޅުމުގެ  ގޮތެއް އެކަމެއްގައި  .ލިބިގެންވެެއވެ ކައުންސިލަށް ބާރު ކަ
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 ކައުންސިލްކަަމށް  ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮްށފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި "  ކައުންސިލް" )ހ( .29 މާނަ ކުރުން 
 ޤާޫނނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

 .ކައުންސިލަށެވެ މަގޫދޫ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުުބރި އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7)

 ހިންގައި  ބަނދަރު ކަުއންސިލާއި އިފުލުުހންނާ އެވަނީ، ުބނެފައި ކަމަށް " އިދާރާތައް ތަންފީޒީ" )ށ(  
 .ަފރާތްތަކަށެވެ ހަާވލުކޮށްފައިވާ ބެލެހެއްޓުމަށް

 ހ ދަކޮށްލުމުގެ ވަގުތު ުހސް ކަމެއްނެތި އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް" އުޅުން އެރި މޫދަށް" )ނ(  
 ކުއްލި . ކަންކަމަށެވެ ފަދަ އުޅުން އެރި މޫދަށް ބ ނުމުގައި މަޖާކޮށްލުމުގެ  ނުވަތަ ބ ނުމުގައި
 މޫދަށް މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ ކައުސިލުގެ ނުވަތަ  ދިމާވެގެން ހާދިސާއެއް

 .ނުހިމެނެއެވެ ތެރ ގައި މާނައިގެ މި އެރުން

 ބަނދަރު ފަރާތަކަށް، އެއްވެސް ކައުންސިލުން އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް" ހުއްދަ ވަގުތީ" )ރ(  
 ެދވ   މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ( އެކެއް) 1 ވަކިކަމެއްކުރުމަށް  ސަރަހައްދުގައި

 .އަށެވެ ހުއްދަ

 ަބނދަރު  ފަރާތަކަށް، އެްއވެސް ކައުންސިލުން އެވަނީ، ބުނެަފއި ކަމަށް" ހުއްދަ ދާއިމީ" )ބ(  
 ދެމެދުގެ  މަސްދުވަހާ( ބާރަ) 12 މަސްދުވަހާއި( އެކެއް) 1 ވަކިކަމެއްކުރުމަށް  ސަރަހައްދުގައި
 .އަށެވެ ހުއްދަ ދެވ  މުއްދަތަކަށް

ނޑައަޅައި ކަމުގައި ޖެޓީ ރަސްމީ  ކައުންސިލުން އެވަނީ، ބުނެފައި  ކަމަށް" ޖެޓީ ރަސްމީ" )ޅ(    ކަ
 .ޖެީޓއެވެ އިޢުލާންކޮްށފައިވާ ޢާންމުކޮށް

 އުޅ  އަޅައި ޢާންމުކޮށް ބަަޔކު އެަތނެއްގެ އެވަނީ، ުބނެފައި ކަމަށް" ހެދުން އެކަށީގެންވާ" )ކ(  
 .ހެުދމެކެވެ އެހެން އެއްގޮތް އެއާ ނުވަތަ

 ގެ ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގަވާއިދުގެ މި އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް" ސަރަހައްދު ބަނދަރު" )އ(  
 .ސަރަހައްދަށެވެ އިޢުލާންކުރާ ޢާންމުކޮށް ކައުންސިލުން ދަށުން

 ފަރާތްތަކުގެ  މީހުންނާއި، ކުރުމުގައި ތަފްސީރު ބަސްތައް ބ ނުންކުރެވިފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި )ވ(  
. ހިމެނ ނެއެވެ ފަދަތަންަތން ޖަމާޢަތްތައް ޖަމްޢިއްޔާ އޮފީސް، ގުރޫޕް، ކުންފުނި، މާނާގައި،

 އެ ބަހެއް ބަސްތައް ބ ނުންކުރެވިަފއިވާ އެއްޖިންސަކަށް ނުވަތަ  ފަރުދަކަށް ވަކިވަކި އަދި
 ދެ ނުވަތަ މީހުންނަށް ގިނަ ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޙާލަތަށް ބ ނުންކުރެވިފައިވާ

 .މާނަކުރެވިދާނެއެވެ ގޮތަށް އެކުލެވ  ޖިންސް
 

________________________ 




