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 ކައުންސިލް ހަންޏާމީދޫއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ ،ހަންޏާމީދޫއދ. 
 

 އެޅުމާއި  ދުއްވުމާއި  އުޅަނދުފަހަރު  ފަޅުތެރޭގައި  އެއްސުމާއި  އުޅަނދުފަހަރު  އެއްގަމުތޮށީގައި  ކަނޑުތޮށީގައާއި 
 ގަވާއިދު  ފީނެގުމާބެހޭ  އެކަންކަމަށް 

 
 ސޫލުންއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 ލޯކަލް  ން،ދަށު ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ
 ންކައުންސިލު ދަށުން ގެ( އ) އެމާއްދާގެ  މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް

 ރޭގައި ފަޅުތެ އެއްސުމާއި އުޅަނދުފަހަރު އެއްގަމުތޮށީގައި ގައާއި ކަނޑުތޮށީ އެކުލަވާލާފައިވާ
 ގަވާިއދެވެ. ފީނެގުމާބެހޭ އެކަންކަމަށް އެޅުމާއި  ދުއްވުމާއި އުޅަނދުފަހަރު

 ސުމާއިއެއް އުޅަނދުފަހަރު އެއްގަމުތޮށީގައި ކަނޑުތޮށީގައާއި] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  
 އެވެ." ގަވާއިދު ފީނެގުމާބެހޭ އެކަންކަމަށް އެޅުމާއި އިދުއްވުމާ އުޅަނދުފަހަރު ފަޅުތެރޭގައި

 ން ދުވަހު ޢުކުރާ ޝާއި ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާރީޚު  ފަށާ ކުރަން ޢަމަލު
 .ފެށިގެންނެވެ

ކުރީަގއި ހިނގާފަިއވާ 
ކަންކަމަށް މި ަގާވއިދު 

 ހިންގުން 

 ގައި ޮތށީ އްގަމުއެ ފައްތިޔާތަކާއި ހުރި ކަނޑުތޮށީގައި  ެފށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަން ވާއިދަށްގަ މި .3
 ލުން ކައުންސި  ތަންތަނާމެދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންކަމުގައި އައްސާނޭ އުޅަނދު އަމިއްލައަށް އެބަޔަކު

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ވަކިގޮތެއް

އެހެން ފަރާތަކާ 
 މަަސއްކަތް ހަވާލުކުުރން 

ުރމުގެ ކުށްެގން ވާލުކޮމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިުލން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އެެހން ފަރާތަކާއި ހަ 4
 ޙައްޤު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ވާ ށައިގެންވަ ރަށުގެ ބަނދަރުަތކަށާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލާ ހިނގާނީ މި ގަވާއިދު )ހ( .5 މި ަގވާިއދު ހިންގާ ދާިއރާ 
 .އްދުތަކަށެވެހަސަރަ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން އްދުގެހަސަރަ

 ސޫލެއް އު  ވަކި ސަރުކާރުން ބަނދަރުތަކާއި، ދީފައިވާ ކުއްޔަށް ސަރުކާރުން ވަކިބަޔަކަށް )ށ(  
 ނީހިނގާ ދުމިގަވާއި މައްޗަށް ބަނދަރުތަކުގެ އްދީހަސަރަ ބަނދަރުތަކާއި، ހަމަޖައްސާފައިވާ

 .ވާނަމައެވެ ކަމަށް ކައުންިސލުން ަބލަހައްޓަނީ ންއެތަންތަ

ކަނޑުތޮށީަގާއއި 
އެްއގަމުޮތށީަގއި ައޅާ 

 އުޅަނދުފަަހރު 

ން އުންސިލުށް ކަކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމަށް ފައްތިޔާ ލެވޭނީ އެކަމަ .6
 އްކައިގެންނެވެ. ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފީއެއް ދަ
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އުޅަނދުފަަހރު ައއްސާނޭ 
 ސަރަަހއްދު 

 އަޅާނީކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމު ތޮށީގައި އުޅަނދު ފަހަރު އައްސާނޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑަ  .7
 ކައުންސިލުންނެވެ.

ފައްތިޔާ ެއޅުމަށް 
 ހުއްަދދިނުން 

 ފޯމު އެދޭ ހުއްދައަށް މުގެއެޅު  ފައްތިޔާ ދެވޭނީ ހުއްދަ އެޅުމުގެ ފައްތިޔާ ކަނޑުތޮށީގައި )ހ( .8
 އްގެންމާގޮތެނި އެކަމާމެދު ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލަށް ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ

 އް ޅަނދެއެ އު އިކުޑަބޮޑުމިނާ އެ އުޅަނދެއްގެ ުހއްދަދިނުމުގައި އެޅުމަށް ފައްތިޔާ. މަތިންނެވެ
 .ނެއެވެކުރަންވާ ރިޢާޔަތް މިނަށް މަދު ގިނަ ދަތުރުތަކުގެ ކުރާ

އަހަުރ ( ދޭއް) 2. މުއްދަތަށެވެ އަހަރުދުވަހުގެ( ދޭއް) 2 ހުއްދަދޭނީ އެޅުމުގެ ފައްތިޔާ )ށ(  
 ދިނުމަށްކުއްޔަށް އްދުތައްހަސަރަ  ހުރި  ފައްތިޔާ ނުވަތަ ފައްތިޔާތައް މުއްދަތުހަމަވާ ހަމަވުމުން

 .ކުރަންވާނެއެވެ އިޢުލާން އަލުން

 ކުލި ެއޅުމަށް ފައްތިޔާ
 ކަނޑަެއޅުން 

އަތޮުޅ  އަޅާނީކަނޑަ ފީ ދިނުަމށްަޓކައި ހުއްދަ ބުނެފައިވާމާއްދާަގއި  ވަނަ 8 މި ގަވާއިދުގެ )ހ( .9
 ނދަރެއްބަ އެ ަކނޑައެޅުމުގައި ފީ. ކައުންސިލުންނެވެ މަތިން މަޝްވަރާގެ ގެކައުންސިލު

 ޢާޔަތް ރި މަދުމިނަށް ގިނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާދުއްވާ ބޭނުންކުރާ ފަޅެއް އެ ނުވަތަ
 .ކުރަންވާނެއެވެ

ގައި މެދު ކައުންސިލުގެ ފަރާތާއި ހިފާ ކުއްޔަށް ދިނުމަށްަޓކައި ކުއްޔަށް ފައްތިޔާ )ށ(  
 .އިމުކުރަންވާނެއެވެގާ އެއްބަސްވުމެއް

 ން،ތުދުއްވާފަރާ އުޅަނދެއް އެ ަނމުގައި އުޅަނދެއްގެ ފުރާދުއްވާ އެދެްނވާނީ ހިފަން ކުއްޔަށް ފައްތިޔާ .10 ހިފާފަރާތް  ކުއްޔަށް
 .ފަރާތުންނެވެ ހަވާލުވެފައިވާ ދުއްވުމަށް އުޅަނދެއް އެ ނުވަތަ

އެހެން ފަރާތަކަށް 
 ކުއްޔަށްދިުނން 

 ންިސލުންކައު ކަމަށްއެ ދެވޭނީ ުކއްޔަށް ފަރާތަކަށް އެހެން ފައްތިޔާއެއް ދީފައިވާ ކުއްޔަށް ކައުންސިލުން .11
 ފައްތިޔާ ށްބޭނުންކުރުމަ ފަރާތެއް ހެން އެ ގޮތެއްގައި ދާއިމީ އަދި. ފަހުގައެވެ ހޯދުމަށް ހުއްދަ

 .ނުވާނެއެވެ ކުއްޔަށްދީގެން

 ދޫކުުރުމގެ ފައްތިޔާ
 އުސޫލު 

 ށް ކައުންސިލަ އުސޫލެއް ޢާންމު ދޫކުރާނޭ  ފައްތިޔާ ގޮތުގެމަތިން ޚިލާފުނުވާ ގަވާއިދާ މި .12
 .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

 ުއޅަނދު އެްއގަމުޮތށީަގއި
 ެއއްސުން  ފަހަރު

 ތޮށީގައި އެއްގަމު ފަރާތުން ގެކައުންސިލު އައްސަންވާނީ ވައު އުޅަނދުފަހަރުގެ  ތޮށީގައި އެއްގަމު )ހ( .13
 .ގައެވެތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްސުމަށް ނުވަތަ ވައުއެޅުމަށް،

 ވެސް އެއް އަދި .ނުވާނެއެވެ ލައިގެން ނަގިލި ނުވަތަ ލޮތާރި އެއްގަމަށް  އުޅަނދަކުން އެއްވެސް )ށ(  
 ވައު  ގައިއެއްޗެއް އެއްވެސް ހުރި އަތިރިމަތީގައި ުހރަސްކޮށް ތޮށި އެއްގަމު އުޅަނދަކުން
 .ނުވާނެއެވެ އައްސައިގެން

 ވުމަކީބޭއް ށްފައިމަޑުކޮ ުނވަތަ އައްސާފައި އުޅަނދު ވާގޮތަށް ދިަގށް ތޮށީގެ ތޮށީގައި އެއްގަމު )ހ( .14 އުޅަނދު ާބްއވަންވީ ގޮތް 
 ވާމުތޮއްޓަށްއެއްގަ ކޮޅުފަސްކޮޅު ނުވަތަ ދިރުނބާކޮޅު އޮންނަންވާނީ އުޅަނދު. މަނާކަމެކެވެ

 .ގޮތަށެވެ
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 އްވަން ބާ ޅަނދެއްއު ދިގަްށވާގޮތަށް ތޮށީގެ އެއްގަމު އޮްތނަމަވެސް އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ )ށ(  
 ލުން ންސިކައު ދެއްކުމަށްފަހު ފީއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެަކމަށް ކައުންސިލުން ޖެހިއްޖެނަމަ

 ތެއްގައި ވަގު ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކަމަށް ކައުންސިލުން ދަށުން ހުއްދައެއްގެ  ދޭ އެކަމަށް
 .ބޭއްވިދާނެއެވެ

ދަ އެފަ ގައި އްދެއްހަސަރަ ކޮށްފައިވާޞަޚާއް ބޭނުމަކަށް ވަކި ޖެޓީގައި ނުވަތަ ބަނދަރުގައި )ނ(  
 .ކެވެމަނާކަމެ ބޭއްވުމަކީ އުޅަނުދފަހަރު ނޫންޮގތަކަށް ބޭނުމަކަށް

 ބައެއް ނިންދޯ ނުވަތަ އާލާތެއް އެއްވެސް ހުރި އުޅަނދުގައި އޮންނަ ބާއްވާފައި ތޮށީގައި އެއްގަމު .15 ގޮތް  ޮއންނަްނވީ އުޅަނދު
 ހުރެގެން  ވާގޮތަށް އެއްގަމަށް ނުވަތަ ސަރަހައްދަށް ރަށުގެ ހުރަސްވެ ތޮށި އެއްގަމު ނަމަވެސް،
 .ނުވާނެއެވެ

 ާކއިމުާނސަބަތަ ވަކި
 ުއޅަނދެއް ންގުިޅގެ
 ެޖހުން  ނަގަން

 ސް ނަމަވެ ބައެއް ަބނދަރުން ނުވަތަ އެކުގައި ބަނދަރު ގުޅިގެން މުނާސަބަތަކާ ވަކި )ހ( .16
     ނުވަތަ  ވެރިފަރާތަށް އުޅަނދެއްގެ އެ ބަޔާންކޮށް އެކަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހުސްކުރަން

 ކުރިން  ރުގެގަޑިއި( އަށެއް ސާޅީސް) 48 މަދުވެގެން ފަާރތަކަށް ހުރި ހަވާލުވެ އުޅަނދަކާ އެ
 ނަކަށްތަ އެހެން ނަގައިގެން އުޅަނދެއް  އެ ކައުންސިލުން. ންޖެހޭނެއެވެފޮނުވަ ނޯޓިސް

 ސާޅީސް ) 48 ފެށިގެން ވަގުތުން ލިބުނު ނޯޓިސް އެ ފަރާތަށް ރައްދުވާ ނޯޓިސް ގެންދަންވާނީ
 ދި އަ ށްފިނަަމ،ނުކޮ މަލުޢަ އެފަރާތުން  އެއްގޮތަށް އާ އެ ނޯޓިސް ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ( އަށެއް

 .ގަބޫލުކުެރވޭނަމައެވެ ކައުންސިލަށް ނަގަންެޖހޭކަމަށް އުޅަނދު އެ ކޮންމެހެން

 ފަސް) 500/- ޚިލާފުވާ ަފރާތްތައް އެންގުންތަކާ އަންގާ ގައިވާޮގތަށް( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ނާކުރުމުގެމަޖޫރި ޢަދަދަކުން އާ ދެމެދުގެރުފިޔާ( ހާސް ފަސް) 5000/- އާއިރުފިޔާ( ސަތޭކަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު

 ޙާލަތެްއަގއި ޚާްއޞަ
 ައޅާފަިއވާ އުޅަނދު

 ނެުގން  ސަރަަހއްުދން

 ޅަނދެއްއު ސަބަބުން ހިނގުމުގެ ހާދިސާއެއް ނުރައްކާތެރި ނުވަތަ އެފަދަ ހާދިސާއެއް އަލިފާނުގެ .17
 އްދަހު  ރާތެއްގެފަ އެއްވެސް ެއކަމަކަށް އްޖެނަމަޭބނުންވެ ގެންދިއުމަށް އެހެްނތަނަކަށް ޫނން އޮތްތަން
 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހޯދާކަށް

 ފަޅުތެޭރގައި
 ުދއްވުން  އުޅަނދުފަަހރު

 ފަޅުގައި އަދި  ކާއިއުޅަނދުތަ އަޅާފައިހުރި ފަޅުތެރޭގައި ދުއްވަންވާނީ އުޅަނދެއް  އެއްވެސް  ފަޅުތެރޭގައި .18
 ްއވާއިރުދު ތެރޭގައިފަޅު. ަބލައިގެންނެވެ ނުވާނެގޮަތށްދަތި  ުއޅަނދުތަކަށް އެހެނިހެން  ބޭނުންކުރަމުންދާ 

 .ނެއެވެޑުކުރަންވާމަ ދުވެލި މިްނވަރަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ރައްކާތެރިކަމަށް އުޅަނދުފަހަރުގެ އެހެން

ފަޅުތެޭރގައި 
އުޅަނދުފަަހރު ުދއްވާނެ 

 ސްޕީޑް 

 އުޅަނދެއް ރަށްބާ އެންމެ ގޮތެއްގައި މު ޢާން ފަޅުތެރޭގައި ބޭނުމަށް މާއްދާގެ ވަނަ 20 މި ގަވާއިދުގެ .19
 ާދރާއިންއި ބަލަހައްޓާ  ކަންތައްތައް ދަތުރުަފތުރާބެހޭ  ކަނޑުގެ ކަނޑައަޅާނީ ސްޕީޑެއް ދުއްވޭނޭ

 .މަތިންނެވެ އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ

 ގަވާއިަދކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަުކން ެއހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަްނކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .20 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
 ދިނުަމށްފަހު  ނަސޭަހތް ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް

( އެއްހާސް) 1000/- ރުފިޔާއާއި( ކަސަތޭ ފަސް) 500/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ
 1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަަހރު ތިންަވނަ ނާކުރުން؛ޖޫރިމަ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
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 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ތިން) 3000/- ރުފިޔާއާއި( އެއްހާސް)
( ާހސް ފަސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް ތިން ) 3000/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮްށފި ފަހަރަށް  ހަތަރުވަނަ
 ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި ކުރުން ޖޫރިމަނާ ކުންޢަދަދަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ގަވާއިދުގެ މި އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން( ހާސް ަފސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ
 .ންވެެއވެލިބިގެ  ކައުންސިލަށް ދަށުން

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ
 އުސޫލުަތއް  ކަނޑަައޅާ

 މެނޭހި އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .21
( އްތިނެ ) 3 ށާތާފަ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ޖެހޭ ހަދަން ގޮތުން ގުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ
 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް މަސްދުވަހުގެ

 ެނފައިބު  ކަމަށްކައުންސިލް ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮްށފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" .22 ން މާނަ ކުރު
 ގެ ( 2010/7) ާޤނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ،
 .ކައުންސިލަށެވެ ހަންޏާމީދޫއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  އިންތިޚާބުކޮްށފައިވާ ދަށުން

 

________________________ 
 


	Cover 11
	11.Kanduthosheega aai eggamu thosheega ulhandhu faharu essumaai

