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  ީދުަވާހިއ ާތއެްއގެ ހޯމަ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2016 އޮގަސްޓު 7 - 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 4ތާރީޚު 114އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ދު ަގވާއި ންމުތަންތަނަށާއި މަުގމައްޗަާށއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެިތ ނެގުާމބެހޭ ޢާ

  )ޅައިަމގު.ށ( 
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  ކައުންސިލް ޅައިމަގު އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު
 ދިވެހިރާއްޖެ.، ޅައިމަގު

 

 ދު ގަވާއި  ންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ޢާ
  

     
ލުން އުސޫމަރުކަޒީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ 2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

)ގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލަށް  ވަނަ މާއްދާއިން  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
މާއްދާގެ (ދ) ގެ  ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ

އްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމަ ލާފައިވާއިއެކުލަވަ ދަށުން ކައުންސިލުން
  ދެވެ. ގަވާއިލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ 

 
"ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި  މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ(ށ)    

" އެވެ.ގަވާއި ނެގުމާބެހޭ    ދު
  

ދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިމި  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
  ފެށިގެންނެވެ.

 
ކަމުގައި  ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި 

ނޑައެޅުން    ކަ
އި ދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެކުރީން ރަށުގެ މަގުތަކަާށގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މި ގަވާއިމި (ހ)  .3

ދަށް ގަވާއިމި  ކައުންސިލުން  ޢާންމުތަންތަނަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި 
) މަސްދުވަ 3ން ފަށާތާ މަލުކުރަޢަ ނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށް އަންގައި ތެރޭގައި ކަ ހުގެ(ތިނެއް

  އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
  

ނޑައަޅާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށް މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގަ  މި(ށ)     އި ކަ
ތަކެތި އޭގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސް(ތިނެއް)  3އިޢުލާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތިކަމުގައި ގަވާއިވެރިފަރާތުން ނުނަގައިފިނަމަ މި 

ބާރު  ތަކެތި ނެގުމުގެ އެ ބަލައި އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން އިތުރު އެންގުމަކާއި ނުލައި 
  ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
މާއްދާގެ (ށ)ގެ ބޭނުމަށް މަގުތަކަށާއި ޢާންމުތަންތަނަށް އަދި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ  މި(ނ)    

ނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.   ތަކެތި ކަ
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 ގޮތް. ބާވަތުން އެ އެއްޗެއް ހުރި ނުވަތަ އޮތް އެ އެއްޗެއްގެ  .1     
  

އެއްޗެއް ހުރީ ޢާންމުކޮށް މީހުން ބޭނުންކުރާ ޢާންމު ތަނެއްގައި ބޭނުމެއް ނެތް  އެ  .2     
 ގޮތެއްގައިކަން.

  
 ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫވުން. އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެ އެ  .3     

  
ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުެގ  އެއްޗެއް އެތަނުގައި އެ  .4     

 ބޫލުކުރެވުން.ގަލަޙަތު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލަށް ޞްމަ
  

ނޑުދޮށުގައި އޮތް ނުވަތަ ހުރި އެއްޗެއްނަމަ  އެ  .5      އެއްޗަކީ ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ ގޮ
  ގެއްލުން ލިބެމުންދިޔުން. ޓަށްށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ޢާންމުންނަށާއި ތިމާވެ

  
ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗަކަށް 

  ހުއްދަހޯދުން 
ނޑައެޅުމަށް ފަހުވެސް އެ  .4 ތަނަކީ އެފަދަ އެއްޗެްއ  ކައުންސިލުން އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް ކަ

ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަމަށް ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، ކައުންސިލްގެ ހުއްަދއާއެކު 
ނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް އެ    އެއްޗެއް އެ ތަނެއްގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ.  ކައުންސިލުން ކަ

  
ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް 

  އެންގުން 
ނޑައަޅާ  3ދުގެ ގަވާއިމި  (ހ)  .5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތިކަމުގައި ކަ

ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި  ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއީ
ނޑައަޅަންވާނީ، އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ ވެރިފަރާތަށް އެ އެއްޗެއް ނެގުމަށް  ކަ
. ވެރިފަރާތް ނޭނގޭނަމަ، ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު   އެންގުމަށްފަހުގައެވެ

ޗަކާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، އެއީ (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތުން އެ އެއް 30
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.   ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ކަ

  
(ފަނަރަ)  15ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު  ވެރިފަރާތް އެނގޭ ތަކެތި ނެގުމަށް އެ (ށ)    

ތަކެއްޗަކީ ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި  ދުވަހުގެތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަމަ އެ 
ނޑަ   އަޅަންވާނެއެވެ.ކަ
  

ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ގަވާއިމި  (ހ)  .6  ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުން 
ނޑައެޅުމަށްފަހު އެ . ގަވާއިއެއްޗެއް ނެގުމުގެ ބާރު މި  ކަ   ދު ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ތަކެތި ނަގައިގެން ގެންދިއުމުގައި އެ އެއްޗަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް މި ގޮތުން ދޫކޮށްލާފައިވާ  (ށ)    

 .   އެ ގެންދާ ފަރާތުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
  

ތަކެތި ނެގީ  ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމުގެ ކުރިން، ނެގީ ކޮން އެއްޗެއްކަމާއި، އެ  (ނ)    
ލަތު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް އެކަން ކުރާ ކޮންތަނަކުން ކަމާއި އަދި އެ ތަކެތި ނެގިއިރު ހުރި ހާ

. އެ ރިޕޯޓުގައި އެ ތަކެތި އޭރު ހުރިގޮތް އެނގޭނޭ ފޮޓޯ  ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               114 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

5 
 

  ހިމަނަންވާނެއެވެ.
  

ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް އަނބުރާ 
  ގެންދިއުން 

ދުގެ ދަށުން ވާއިގައަނބުރާ އޭގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބޭނީ، މި  ،މި ގޮތުގެމަތިން ނަގާ ތަކެތި  .7
ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު، އޭގެ ވެރިފަރާތުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމަށް ކުރި ޚަރަދު ކައުންސިލަްށ 

  .ދިނުމުންނެވެ 
  

  ވެރިފަރާތް ނޭނގޭ އެއްޗެއްނަމަ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު.  (ހ)    
  

ނޑައެޅުމަ (ށ)     އެއްޗެއް ނެގުމަށް އެންގުމަށް އިޢުލާނެއް  ށްޓަކައި އެދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަން ކަ
  ކުރަން ޖެހުނުނަމަ އެކަމަށް ދިޔަ ޚަރަދު.

  
އޮތް ތަންނޫން އެނޫން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް  ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް، އެ (ނ)    

  .ޚަރަދު އިއިވާނަމަ އެކަމަށް ދިޔަ އެންމެހަކައުންސިލުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފަ
  

ނޑައަޅާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގަވާއިމި  (ހ)  .8 ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނައްތާލުން  ދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ކަ
ނޑައެޅުމަށްފަހު އެ ތަކެތި ނެގުމަށް ދީފައިވާ  ބޭނުންކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަކެތި އެގޮތަށް ކަ

) މަސްދުވަސް ފަހުން އެ (ތިނެ 3މުއްދަތު ހަމަވާ ހިނދުން ފެށިގެން  އެއްޗެއް  އް
  ދު ތަންފީޒު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގަވާއި  ތިޔާރު މިނައްތާލުމުގެ އިޚު 

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުޑަކަމަށް  (ށ)    

ނޑައެޅު ނޑު އެކުލަވަކަ   ންނެވެ.ލާނީ ކައުންސިލުއި މުގައި ބަލާނެ މިންގަ
  

ތަކެތި، ނެގުމަށް އަންގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަމަ  މާއްދާގެ (ހ) އަށް ނުފެތޭ މި (ނ)    
ތިޔާރު ކައުންސިލަށް އިވާ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚުތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފަ އެ

  ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ތަކެތި  ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ 
  ވިއްކާލުން 

ދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް ނެގުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަުހ ގަވާއި މި (ހ)  .9
ވެރިފަރާތުން ، އެއްޗެއް ބޭނުންނޫންކަމަށް އަންގާ ތަކެއްޗާއި އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ  އެ

 ކައުންސިލުން ، ތަކެތި  ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނަގައިގެން ގެންދާ
ތިޔާރު ތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ އިޚުތަކެ  (ތިނެއް) މަސްދުވަސްވުމުން އެ  3ނެގުމަށްފަހު 

  ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް  8ގަވާއިދުގެ  މާއްދާގެ (ހ) އާއި، މި  މި (ށ)    
ލިބޭ ބާވަތުގެ  ތަށް ގެއްލުންއްޙަ ޞިދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްގެ ބާވަތުން އޭގެ ސަބަބުން ޢާންމު 

އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގަިއ ، ތިމާވެށްޓަށް ނުރައްކަލެއް ފޯރާފާނޭ ތަކެތިތަކެއްޗާއި، 
ނޑައަޅާ ހިނދުން ފެށިގެން އެ ދު ތަންފީޒު ކުރާ ގަވާއިއެއްޗެއް ނައްތައިލުމުގެ ބާރު މި  ކަ

  ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ފައި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާ
 ތަކެތި  ހުންނަ

އެއްޗެއް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް ނުވަތަ  ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ތަކެތިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ .10
  ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ފަޅުތެރޭގައި ދޫވެފައިހުރި ތަކެއްޗަށެވެ.

  
ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި 

  ހުންނަ އުޅަނދު 
އް) (ހަތެ 7އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިއްޖެނަމަ އެ  އެއްވެސް (ހ) .11

. ފަޅުތެރެއަށް ހުގެ ދުވަ ފެތިފައި އޮންނަ  ތެރޭގައި އެ އުޅަނދެއް ނަގަންވާނެއެވެ
ނޑައެޅިފައިވާ މުހުލަތުގައި ނުނަގައިފިނަމަ މި  ،އުޅަނދުފަހަރު ދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ގަވާއިކަ
ނޑަނާޅާނަމަ، އެއީ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ތަކެތި  އެހެން ގޮތަކަށް  ކައުންސިލުން ކަ

  ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ.
  

) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެ އަދި  10އެއްވެސް އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައިއޮވެ (ށ)   (ދިހައެއް
ވާނަމަ  ކަށް އުނދަގޫބޭނުންކުރާ އެހެން ފަރާތްތަ ޅަނދު އޮތް ތަނުގެ ގޮތުން ފަޅުއެ އު

ްނގަންވާނެއެވެ. އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން އަ  އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތަށް އެ
  ން ނުވާނަމަ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.ގީ ވެރިފަރާތް ޔަ

 
އަންގާ ދުވަހުްނ  މިގޮތުން އިޢުލާންކުރާ ހިނދުން ފެށިގެން ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް ނެގުމަށް (ނ)  

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  10ފެށިގެން  އުނޅަދެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނދެއް  (ދިހައެއް
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ އުޅަނދެއް  6ދުގެ ގަވާއިނުނަގައިފިނަމަ، މި 

ނޑައަޅާ ތަނަކަށް އެ  އުޅަނދެއް ނަގައިގެން އެފަދަ އުޅަނދުތައް ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަ
. މި ގޮތަށް ގެންދާ ގެންދިއުމެއްގައި  ގެންދިއުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ތަނުގައި ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ  އެ އުޅަނދަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށާއި، އެ އުޅަނދެއް އެ
  ގެއްލުމަކަށް ކައުންސިލުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

 
) ދުވަ 30 އުޅަނދެއް ގެންދާތާމި ގޮތުން ގެންދާ (ރ)   ތެރޭގައި އެ އުޅަނދެއްގެ ހުގެ (ތިރީސް

ވެރިން، އެ އުޅަނދަކާ ހަވާުލވުމަށްޓަކައި އެ އުޅަނދެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 
. އަދި އެ މުއްދަތުގެ  7ދުގެ ގަވާއިމި  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ އުޅަނދެއް އޭގެ  7ދުގެ ގަވާއިއިފިނަމަ، މި ތެރޭގައި ހުށަނާޅަ
. ގަވާއިވާލުކުރެވޭނީ، މި ހަވެރިފަރާތާ    ދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ

 
ވަނަ  8ދުގެ ގަވާއި މި މާއްދާގެ (ނ) ގެދަށުން ގެންދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައްޗަށް، މި (ބ)  

ށުން ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މި ފަދަ އުޅަނދެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 9މާއްދާއާއި 
އުޅަނދެއް  ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ އެފަދަ އުޅަނދެއް ނައްތާލަންވާނީ ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނީ އެ

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  1ނަގައިގެން ގެންދިޔަ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ތަކެތި  އެ އުޅަނދާ ހަވާލުނުވިނަމަ، ވެރިފަރާތަށް އެ އޭގެ ވެރިފަރާތުން  ފާއިތުވީއިރުވެސް 

ަނއްތާލާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކާލާނެ ކަމަށް ލިޔުމަކުން އަންގައި އެކަމަށް ޝަރުޢީ 
. އަދި އެ ފަދަ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގޭނަމަ  ކޯޓަކުން އަމުރު ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ

  އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުމަކުން އެންގުމަކާ ނުލައިވެސް މި
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ބޭނުންކުރާ  އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައި ނުވަތަ ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފަޅު އެ(ޅ)   
އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުފޯރިނަމަވެސް، އެފަދަ އުޅަނދެއްގެ 

. އަދި މިފަދަ ވެރިފަރާތަށް އެ އުޅަނދެއް ނެގުމަށް  ކައުންސިލުން އަންގަންވާނެއެވެ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، (ނ)، (ރ)  11އަދި ، 7، 6ދުގެ ގަވާއި އުޅަނދުތަކާމެދުވެސް މި 

  އަދި (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
  

ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްފައިހުންނަ 
 ތަކެތި ވަގުތުން ނެގުން 

އެއްޗަކީ އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ .12
ޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރައިފާނެ އެއެްޗްއ ށްނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެ، އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ

ކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ އެއްޗެއް ވަގުތުން ނެގުން ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާނެ ނުރައްކަލުން 
ށްޓަކައި އެފަދަ އެއްޗެއް އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ސަރަޙައްދަކަށް ގެންދިއުމުެގ ސަލާމަތްވުމަ

  ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ދުގެ ދަށުން ގަވާއި މި
ނޑައަޅާ    ލުތައްއުސޫކަ

) (ތިނެއް 3ްނ ފަށާތާ މަލުކުރަޢަދަށް ގަވާއިމި  ،ދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައިގަވާއި މި.13
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ގެ ތިޞާސްސިލުގެ އިޚުތެރޭގައި ކައުން ހުގެމަސްދުވަ

  ކުރަންވާނެއެވެ.މުކޮށް ޝާއިޢުއާންލުތައް އުސޫ ލުތައް ހަދައި އެއުސޫހަދަން ޖެހޭ 
  

ކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ވާ ފަރާތްތައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުދުގަގަވާއި މި(ހ).14 ދާއި ޚިލާފުވުންގަވާއި
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައިގަވާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ،ދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
ރ (ފަސްސަތޭކަ 500/-ތް ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ހަނަސޭ
) އާ ރ (އެއްހާސ1000ް/- ) އާއި ރުފިޔާ ؛ ގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންދެމެދު ރުފިޔާ

) އާއި  ރ (އެއްހާސ1000ް/-ތިންވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ރ 3000/-ރުފިޔާ
) އާ ދެމެދުގެ އަ(ތިން ރަށް ވަނަ ފަހަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ

) އާއި ރ 3000/-ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ  )(ފަސްހާސް ރުފިރ 5000/-(ތިންހާސް ރުފިޔާ އާ ޔާ
 ކުރާ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރު ފަހަރަށްވުރެ ވަނަކުރުން އަދި ހަތަރު ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ

) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ  އިޚު(ފަސްހާސް ރުފި ރ 5000/-ކޮންމެ ފަހަރަކު  ތިޔާރު ޔާ
  ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގަވާއިމި 
 

ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ  އިއެންމެހަ ދުގައި ހިމެނޭގަވާއިމި(ށ)  
ނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.   ކައުންސިލުން ކަ

 
"  މި(ހ).15 ކުރުން މާނަ ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަށް ގަވާއި "ކައުންސިލް

ތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ 
 ޅައިމަގު އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު ) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 2010/7(

  ކައުންސިލަށެވެ.
 

"(ށ)    ފަޅު ކަމަށް  ދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،ގަވާއި މި "ފަޅު
ާގ ނހި ޞާޞްތިޚުއި ކައުންސިލްގެ ޅައިމަގުއުތުރުބުރީ  ންމަޑުލުމިލަދު ވަނީ، ބުނެފައި އެ
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ނޑާސަރަ ނޑުކަމުގައި ނުބެލެވޭ ސަރަޙައްދެވެ.  ،ގުޅިފައިވާ ހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަ ކަ
  ގިރި ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.  ،މީގެ ތެރޭގައި އެ ފަޅުގައި ހިމެނޭ ވިލު

  




