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 ކައުންސިލް ގާދިއްފުށީ ކޮޅުމަޑުލު

  ،ގާދިއްފުށި.ތ       

   .ދިވެހިރާއްޖެ       

 

 އެޅުމާއި  ދުއްވުމާއި  އުޅަނދުފަހަރު  ފަޅުތެރޭގައި  ،އެއްސުމާއި  އުޅަނދުފަހަރު  އެއްގަމުތޮށީގައި  އި ކަނޑުތޮށީގައްޔާ 

 ގަވާއިދު  ފީނެގުމާބެހޭ  އެކަންކަމަށް 

 

 އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ްނބަރުނަ ޤާނޫނު މިއީ )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ 

 ލޯކަލް  ދަށުން، ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން  ދަށުން ގެ) އ( މާއްދާގެ އެ ،އެކުމަްޝވަރާޔާ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް

ނޑު ފައިވާއެކުލަވައިލައި  އެއްސުމާއި  އުޅަނދުފަހަރު އެއްގަމުތޮށީގައި އިއްޔާތޮީށގަކަ

 ގަވާއިދެވެ. ފީނެގުމާބެހޭ އެކަންކަމަށް އެޅުމާއި ދުއްވުމާއި އުޅަނދުފަހަރު ފަޅުތެރޭގައި

ނޑުތޮށީގައްޔާ[ ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި )ށ(    އެއްސުމާއި  އުޅަނދުފަހަރު އެއްގަމުތޮށީގައި އިކަ

 އެވެ." ގަވާއިދު ފީނެގުމާބެހޭ އެކަންކަމަށް އެޅުމާއި ދުއްވުމާއި އުޅަނދުފަހަރު ފަޅުތެރޭގައި

 ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  މި ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

 .ފެށިގެންނެވެ

ަފއިވާ ކުރީަގއި ހިނގައި

ކަންކަމަށް މި ަގާވއިދު 

 ހިންގުން 

ނޑުތޮށީގައި ފެުށމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .3  ތޮީށގައި އެއްގަމު ފައްތިޔާތަކާއި ުހރި ކަ

ނޑައަޅައި ތަންކަމުގައި އައްސާނޭ އުޅަނދު އަމިއްލައަށް އެބަޔަކު  ކައުންސިލުން ތަންތަނާމެދު ފައިވާކަ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ވަކިގޮތެއް

އެހެން ފަރާތަކާ 

 ލުކުުރން މަަސއްކަތް ހަވާ

ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުމުގެ  މަސައްކަތެއް އެހެން ފަރާތަކާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ 4

 ޙައްޤު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 އިގެންވާ ވަށަ ރަށުގެ ،ބަނދަރުތަކަށާއި ފައިވާހަވާލުކޮށް ކައުންސިލާ ،ހިނގާނީ މި ގަވާއިދު (ހ) .5 މި ަގވާިއދު ހިންގާ ދާިއރާ 

 .އްދުތަކަށެވެހަސަރަ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ގެކައުންސިލު ތެރެއިން އްދުގެހަސަރަ

 އުސޫލެއް ވަކި ަސރުކާރުން ަބނދަރުތަކާއި، ކުއްޔަށްދީފައިވާ ސަރުކާރުން ވަކިބަޔަކަށް (ށ)  

 ގަވާއިދު  މި މައްޗަށް ބަނދަރުތަކުގެ އްދީހަސަރަ ބަނދަރުތަކަށެވެ. ފައިވާހަމަޖައްސައި

 .ވާނަމައެވެ ކައުންސިލުންކަމަށް ބަލަހައްަޓނީ  އެަތންތަން ،ނގާނީހި

ނޑުތޮީށގައްޔާ  އި ކަ

އެްއގަމުޮތށީަގއި ައޅާ 

 އުޅަނދުފަަހރު 

ނޑުތޮށީގައްޔާ .6 އި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމަށް ފައްތިޔާ ލެވޭނީ އެކަމަށް ކައުންސިލުްނ ކަ

ނޑައަޅާ ފީއެއް ދައްކައިގެންނެވެ. ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންސިލުން   ކަ
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އުޅަނދުފަަހރު ައއްސާނޭ 

 ސަރަަހއްދު 

ނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދު .7 ނޑައަޅާނީ ކަ ފަހަރު އައްސާނޭ ސަރަހައްދުތައް ކަ

 ކައުންސިލުންނެވެ.

ފައްތިޔާ ެއޅުމަށް 

 ހުއްަދދިނުން 

ނޑުތޮށީގައި (ހ) .8  ފޯމު އެދޭ ހުއްދައަށް އެޅުމުގެ ފައްތިޔާ ،ވޭނީދެ ހުއްދަ އެޅުމުގެ  ފައްތިޔާ ކަ

 ނިންމާގޮތެއްގެ އެކަމާމެދު ކައުންސިލުން ،ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 އް އެ އުޅަނދެ ކުޑަބޮޑުމިނާއި އެ އުޅަނދެއްގެ ،ުހއްދަދިނުމުގައި އެޅުމަށް ފަްއތިޔާ. މަތިންނެވެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް މަދުމިނަށް  ގިނަ ދަތުރުތަކުގެ ކުރާ

 ދުވަސް އަހަރު) ދޭއް( 2. މުއްަދތަށެވެ  އަހަރުދުވަހުގެ) ދޭއް( 2 ހުއްދަދޭނީ އެޅުމުގެ ފައްތިޔާ (ށ)  

 އްދުތައް ހަސަރަ ފައްތިޔާހުރި ނުވަތަ ފައްތިޔާތައް މުއްދަތުހަމަވާފައްތިޔާ އެޅުމުގެ  ،ހަމަވުމުން

 .ނެއެވެކުރަންވާ އިޢުލާނު އަލުން ކުއްޔަށްދިނުމަށް

 ކުލި ެއޅުމަށް ފައްތިޔާ

ނޑަެއޅުން   ކަ

އަތޮޅު  ކަނޑައަޅާނީ ފީ ދިނުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ބުނެފައިވާމާއްދާގައި  ވަނަ 8 މި ގަވާއިދުގެ (ހ) .9

ނޑައެޅުމުގައި ފީ. ކައުންސިލުންނެވެ މަޝްވަރާގެމަތިން ގެކައުންސިލު  ނުވަތަ  ބަނދަރެއް އެ ކަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް މަދުމިނަށް ގިނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާދުއްވާ ބޭނުންކުރާ ފަޅެއް އެ

 މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްދެ ކައުންސިލާ  ފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިފާ ދިނުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ފައްތިޔާ (ށ)  

 .އިމުކުރަންވާނެއެވެޤާ

 ފަރާތުން، ދުއްވާ އުޅަނދެއް އެ ަނމުގައި ނދެއްގެއުޅަ ފުރާދުއްވާ ،އެދެންާވނީ ކުއްޔަށްހިފަން ފައްތިޔާ .10 ފަރާތް  ކުއްޔަށްހިފާ

 .ފަރާތުންނެވެ ހަވާލުވެފައިވާ ދުއްވުމަށް އުޅަނދެއް އެ ނުވަތަ

އެހެން ފަރާތަކަށް 

 ކުއްޔަށްދިުނން 

 ކައުންިސލުން އެކަމަށް ،ުކއްޔަށްދެވޭނީ ފަރާތަކަށް އެހެން ަފއްތިޔާއެއް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ކައުންސިލުން .11

 ަފއްތިޔާ  ބޭނުންކުރުމަށް ފަރާތެއް އެހެން  ދާއިމީގޮތެއްގައި އަދި. ފަހުގައެވެ ށްހޯދުމަ ހުއްދަ

 .ނުވާނެއެވެ ކުއްޔަށްދީގެން

 ދޫކުުރުމގެ ފައްތިޔާ

 އުސޫލު 

 ކައުންސިލަށް  އުސޫލެއް ންމުއާ ދޫކުރާނޭ  ފައްތިޔާ ގެމަތިންގޮެތއް ޚިލާފުނުވާ ގަވާއިދާ މި .12

ނޑައެޅިދާނެއެވެ  .ކަ

 އިއެްއގަމުޮތށީގަ 

 ެއއްސުން  އުޅަނދުފަަހރު

 ފަރާތުން  ގެކައުންސިލު ،އައްސަންވާނީ ވައު އުޅަނދުފަހަރުގެ ތޮށީގައި އެއްގަމު (ހ) .13

ނޑައަޅައި އެއްސުމަށް ނުވަތަ ވައުއެޅުމަށް، އެއްގަމުތޮށީގައި  ނުވަތަ  އެއްޗެއްގައި ފައިވާކަ

 .ތަނެއްގައެވެ

 އެއްވެސް  އަދި. ނުވާނެއެވެ ލައިގެން ނަގިލި ނުވަތަ ލޮތާރި އެއްގަމަށް  އުޅަނދަކުން އެއްވެސް (ށ)  

 ވައު އެއްޗެއްގައި  އެއްވެސް ހުރި އަތިރިމަތީގައި ހުރަސްކޮށް އެއްގަމުތޮށި އުޅަނދަކުން

 .ނުވާނެއެވެ އައްސައިގެން

 ބޭއްވުަމކީ  މަޑުކޮށްފައި ުނވަތަ އައްސާފައި އުޅަނދު ދިގަށްާވގޮތަށް ޮތށީގެ ،އެއްގަމުތޮށީގައި (ހ) .14 އުޅަނދު ާބްއވަންވީ ގޮތް 

 ޓަށްވާ ށްއެއްގަމުތޮ ކޮޅުފަސްކޮޅު ނުވަތަ ދިރުނބާކޮޅު އޮންނަންވާނީ އުޅަނދު. މަނާކަމެކެވެ

 .ގޮތަށެވެ
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 އުޅަނދެއް  ދިގަށްވާގޮތަށް އެއްގަމުތޮށީގެ ،އޮތްނަމަވެސް އެހެން  ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ،ދެއްކުމަށްފަހު ފީއެއް ފައިވާނޑައަޅައިކަ އެކަމަށް ކައުްނސިލުން ،ޖެހިއްޖެނަމަ ބާއްވަން

ނޑައަޅައި އެކަމަށް ކައުންސިލުން ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ދޭ އެކަމަށް ކައުންސިލުން  ފައިވާ ކަ

 .ބޭއްވިދާނެއެވެ ވަގުތެއްގައި

އެފަދަ  އްދެއްގައި ހަސަރަ ކޮށްފައިވާޞަޚާއް ބޭނުމަކަށް ވަކި ޖެޓީގައި ނުވަތަ ބަނދަރުގައި (ނ)  

 .މަނާކަމެކެވެ ބޭއްވުމަކީ އުޅަނުދފަހަރު ނޫންޮގތަކަށް ބޭނުމަކަށް

 ަބއެއް ދޯނިން ނުވަތަ އާލާތެއް އެއްވެސް  އުޅަނދުގައިހުރި އޮންނަ ފައިބާއްވައި އެއްގަމުތޮށީގައި .15 ގޮތް  ޮއންނަްނވީ އުޅަނދު

 ހުެރގެން ވާގޮތަށްއެއްގަމަށް ނުވަތަ ވާގޮތަށްސަރަހައްދަށް ރަށުގެ ހުރަސްވާގޮތަށް އެއްގަމުތޮށި ނަމަވެސް،

 .ނުވާނެއެވެ

 ކާމުާނސަބަތަ ވަކި

 ުއޅަނދެއް ގުިޅގެން

 ެޖހުން  ނަގަން

 ހުސްކުރަން ބައެއް ބަނދަރުން ނުވަތަ އެކުގައި ބަނދަރު ގުޅިގެން މުނާސަބަތަކާ ވަކި (ހ) .16

 ުއޅަނަދކާ  އެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް އުޅަނދެއްގެ އެ ،ބަޔާްނކޮށް އެކަން ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

 ނޯޓިސް  ކުރިން ގަޑިއިރުގެ) ސާޅީސްއަށެއް( 48 މަދުވެގެން ފަރާތަކަށް ވާލުވެހުރިހަ

 ،ގެންދަންާވނީ ތަނަކަށް  އެެހން ނަގައިގެން އުޅަނދެއް އެ ކަުއންސިލުން . ންޖެހޭނެއެވެފޮނުވަ

) ސާޅީސްއަށެއް( 48 ެފށިގެން ވަގުތުން ލިބުނު ނޯޓިސް އެ ފަރާތަށް ރައްދުވާ ނޯޓިސް

   ކޮންމެެހން  އަދި ޢަމަލުނުޮކށްފިނަމަ، އެފަރާތުން އެއްގޮތަށް އެ ނޯޓިހާ ގައިތެރޭ ގަޑިއިރުގެ

 .ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ ކައުންސިލަށް ނަގަންޖެހޭކަމަށް އުޅަނދު އެ

 500/- ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް އެންގުްނތަކާ އަންގާ ގައިވާގޮަތށް) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ދަދަކުންއަ އާ ދެމެދުގެރުފިޔާހާސް) ފަސް( 5000/- އާއިރުފިޔާ) ފަސްސަތޭކަ(

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ

 ،ލަތެްއގައި ހާ ޚާްއޞަ

 ަފިއވާައޅައި އުޅަނދު

 ނެުގން  ސަރަަހއްުދން

 އުޅަނދެއް ސަބަބުން ހިނގުމުގެ ހާދިސާއެއް ތެރިނުރައްކައު ނުވަތަ އެފަދަ ހާދިސާއެއް އަލިފާނުގެ .17

 ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް  އެކަމަކަށް ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ގެންދިއުމަށް އެހެންަތނަކަށް  ނޫން ންއޮތްތަ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ  ހޯދާކަށެއް އެއްހުއްދަ

 ފަޅުތެޭރގައި

 ުދއްވުން  އުޅަނދުފަަހރު

 އިފަޅުގަ ،އުޅަނދުތަކާއި ފައިހުރިއަޅައި ފަޅުތެރޭގައި ،ދުއްވަންވާނީ އުޅަނދެއް  އެއްވެސް  ފަޅުތެރޭގައި .18

 ދުްއވާއިރު ފަޅުތެރޭގައި. ަބލައިގެންނެވެ ދަިތނުވާނެގޮަތށް ުއޅަނދުތަކަށް އެހެނިހެން  ބޭނުންކުރަމުންދާ 

 .މަޑުކުރަންވާނެއެވެ ދުވެލި މިްނވަރަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ތެރިކަމަށްރައްކައު އުޅަނދުފަހަރުގެ އެހެން

ފަޅުތެޭރގައި 

އުޅަނދުފަަހރު ުދއްވާނެ 

 ސްޕީޑް 

 އުޅަނދެއް ބާރަށް އެންމެ ންމުގޮތެއްގައިއާ ފަޅުތެރޭގައި ބޭނުމަށް މާއްދާގެ ވަނަ 20 ވާއިދުގެމި ގަ .19

ނޑައަޅާނީ ސްޕީޑެއް ދުއްވޭނޭ ނޑުގެ ކަ  އިާދރާއިން ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް ދަތުރުފަތުރާބެހޭ  ކަ

ނޑައަޅާ  .މަތިންނެވެ އުސޫލެއްގެ ކަ

 ގަވާއިަދކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު، ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ނިފައިވާހިމެ ގަވާއިދުގައި މި .20 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 

ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް  ނަސޭހަތްދިނުަމްށފަހު ފުރަތަމަފަހަރަށް ކަންކަމުގައި، ކަ

) އެއްާހސް( 1000/- ރުފިޔާއާއި) ފަސްސަތޭކަ( 500/- ،ތަކުރާރުކޮްށފިނަމަ ކުށް  ދެވަނަފަހަރު

 1000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ތިންވަނަފަހަރު  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
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 ހަަތރުވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ތިންހާސް( 3000/- ރުފިޔާއާއި) އެއްހާސް(

 ދެެމދުގެ  ރުފިޔާއާ) ފަސްހާސް( 5000/- ރުފިޔާއާއި) ތިންހާސް( 3000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ފަހަރަށް

 ،   ފަަހރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ ކުށް ިއތުރަށް ހަތަރުފަހަރަށްވުރެ އަދި  ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ޢަދަދަކުން

 ކައުްނސިލަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ،އިޚްތިޔާރު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން) ފަސްހާސް( 5000/-

 .ންވެއެވެލިބިގެ

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ

ނޑަައޅާ  ުއސޫލުތައް  ކަ

 ހިމެނޭ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .21

) ިތނެއް( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ،އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ސަރަހައްދުތަކާ

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ންމުކޮށްއާ އެ އުސޫލުތައް ،ތެރޭގައި ހަދައި މަސްދުވަހުގެ

 ުބެނފައި ކައުންސިލްކަމަށް ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮްށފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" .22 މާނަ ކުރުން 

 ގެ ) 2010/7( ާޤނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ،

 .ކައުންސިލަށެވެ ގާދިއްފުށީ ކޮޅުމަޑުލު ފައިވާއިންތިޚާބުކޮށް  ދަށުން
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