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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ 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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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

:  އަންގާރަ  :  2018 ނޮވެންބަރު 27 – 1440 ރަބީޢުލްއައްވަލް 19ތާރީޚު 192އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

 ދު ގަާވއިކުރުމާބެހޭ ޙިމާޔަތްތިމާވެށި 
  

  ގއ. މާެމންދޫ
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 ކައުންސިލް ހުަވދުައތޮޅު އުުތުރބުރީ ާމމެްނޫދ 

     ދިެވހިރާްއޖެ  ާމމެްނދޫ، އ.ގ

   

 ދު ގަވާއި ކުރުމާބެހޭ ޙިމާޔަތް ތިމާވެށި 
  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ).1  ފާއި ނަން ތަޢާރު
)ގެ  ކައުންސިލަށް ލިިބޭދ  ހައްދުންމަތީ އިސްދޫއިން ވަނަ މާއްދާ 151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

(ޅ) ގެ  މާއްދާގެ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކުގެދަށުން ކައުންސިލުން  ވެށްޓަްށ ކުރުމާއި ތިމާޙިމާޔަތްތިމާވެށި  ކަ
 ދެވެ.ގަވާއިނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ އެޅިދާ ށްމެދު ކައުންސިލަގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާ

  
" އެވެ.ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިމި  (ށ)      ދު

  
 ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ދުގަވާއިމި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ދަށްގަވާއި މި.2  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

 .ފެށިގެންނެވެ
  

މާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ތި
ރައްކާތެރިކުރުމަށް 
  ސަމާލުކަން ދިނުން 

ނޑާއި، ފެނާއި، ގަސްގަހާގެއްސާއި، .3 ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގައި ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ފަސްގަ
ނޑުތަކާއި ޖައްވާއި  ނޑުދޮށްތަކާއި، ފަޅުފަޅާއި، ފަރުފަރާއި، މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަންތަނާއި، ކަ ގޮ

އެ ތަންތަނުގައި އުޅޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އިންސާނުންނަށް ، އެ ތަންތަނުގައިވާ ތަކެއްޗާއި
ގެއްލުންދޭ ނުވަތަ އުނދަގޫކުރާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، 

ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފައިދާތައް ދަމަހައްޓައި އިތުރު  އެ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެ ކުރިއެރުމަށް ޙިއްޞާކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވާތީ، މިކަންކަމުގެ ދެމިއޮތުމަށާއި ރާއްޖޭ

 ޞަ ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޚާއް  ކައުންސިލުގެ ދާއިރާތަކަށް ، މައްޗަށް ކައުންސިލުންނާއި
 ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

  
ކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރި 

ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ސިޔާސަތު 
  ން ތަންފީޒުކުރު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  93/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު.4
ޓާބޭެހ ށް ކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގޮތުން ތިމާވެޙިމާޔަތްދަށުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި 

ނޑައަޅާފައިވާ ިސޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ސަމާލު އިން ވުޒާރާ  ދޭންވާނެއެވެ. ކަންކަ
  

ޤުދްރަތީ ނުވަތަ 
ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭ ޠަބީޢީ

ތަންތަނާއި ތަކެތި 
  ޙިމާޔަތްކުރުން

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ  93/4ޤާނޫނު ނަންބަރ (ހ) .5
)ގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ޓާބެހޭ ވުޒާރާއިންށް ތިމާވެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  4  ޤާނޫނު ދްރަތީ ޤުކަ

 ލުގެކެތީގެ ތެރެއިން ކައުންސިގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭ ތަންތަނާއި ތަނުވަތަ ޠަބީޢީ 
  ޙިމާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ން ލުކައުންސިއިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި 
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 (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މި ގަވާއިމި (ށ)     
ރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޤުދުލުކައުންސި ތަނާއި ތަކެތީގެ އިތުރަށްތަން

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ  ،ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަމަށް ކައުންސިލަށް ފެންނަ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތުގައި
 ސަމާލުކަމަށް ކައުންސިލުން ގެންނަންވާނެއެވެ. ވުޒާރާގެ

  
ޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ ތިމާވެށް
  ޕޯޓް ބަޔާންކުރާ ރި މިންވަރު 

ކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ޓަށް ފާހަގަރާއްޖޭގެ ތިމާވެށް(ހ) .6
ޓަށް އަސަރު ފޯރާެނ މުގު ކުރިން، އެކަމަކުން ތިމާވެށްތެރޭގައި ހިންގުގެ ދާއިރާގެލުކައުންސި

ކާރުގެ ކަމާބެޭހ ކޮޕީކޮށް، ސަރު ކައުންސިލަށް މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ހަދައި
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވުޒާރާއަށް 

  
މި  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު (ށ)     

ނޑައަޅާނީ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ވުޒާރާގެ  ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދަންޖެހޭ ކަންކަމާއި އުޞޫލު ކަ
  މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލުންނެވެ.

  
ރާކަމަށް ޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯއްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވްެށހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެ.7  ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުވުން

އެދި ކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ  އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓުވުމަށްހިނދެއްގައި،  ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ
  ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

  
ތެރޭގައި ހިމެޭނ އިޚްތިސާސްގެ ކައުންސިލްގެޓަށް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ތިމާވެްށ(ހ) .8  އި ތެލާއި ވިހަ ތަކިެތކުންޏާ

ކުނި ނުވަތަ ތެޔޮ ނުވަތަ ވިހަ ގޭސްފަަދ އެއްޗެއް ނުރައްކާތެރި ތަނަކަށް، އެއްވެސް 
.  އުކާލައި  ނުވަތަ އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

  
 (ށ)    

  
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން އުކާލަންޖެޭހ  (ހ) ގައި މާއްދާގެމި 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ތަކެތި އުކާލަން ނުވަތަ އަޅާނެ ތަނެއް ކައުންސިލުން ކަ
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތެއްގެ ކުންޏެއް އެންދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަީނ  (ނ)    
 ކައުންސިލަށެވެ.

  
ތަކެތި ކައުންސިލުން އަންދާލައިގެން ނައްތާލާނަމަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި  (ރ)    

އެކަން ކުރަންވާނީ މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް، އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި 
 ކަމާއެކުގައެވެ.

  
ލުން ފީއެއް (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނައްތާލުމަށް ކައުންސި މާއްދާގެމި ) ބ(    

 ދެއް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ގަވާއިނެގުމަކަށް މި 
  

ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި 
  ނެގުން 

އަދި ޤުދްރަތީ ގޮތުން ގަލާއި، ތަންތަނާއި އްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙަސަރަ ލުގެކައުންސި(ހ) .9
ބެހޭ ޓާށްވެއްޔާއި، އަކިރި އުފެދޭ ތަންތަނުން، ގަލާއި، ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގަންވާނީ ތިމާވެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                            192  އަދަދު:      47 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

5

ނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުން، ވުޒާރާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން  ދުގެ ގަވާއިމި  ކައުންސިލުން ކަ
 ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

  
ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ  ލުގެކައުންސި، ކައުންސިލުން ހުއްދަ ލިބިގެން(ށ)     

ފަޅުފުންކުރާ ކުރުމާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ 
ނޑުދޮށާއި ފަޅު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އަކިރި ނަގާ ނެގުން މި މާއްދާގެ (ހ)  ގައި ގޮ

 ބުނެފައިވާ އަކިރި ނެގުމުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.
  

ން ފެށުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްަދ ރަދަށް ޢަމަލުކުވާއިގަމި  (ނ)    
ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ހުއްދަ ލިބިގެން ގަވާއިލިބިގެންނާއި މި 

އެ ކައުންސިލެއްގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ފަޅުފުންކުރާ ކުރުމަށް ވެލި ނަާގ 
 .ބުނެފައިވާ ވެލި ނެގުމުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ މާއްދާގެ (ހ) ގައިމި ނެގުން 

  
ކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ  ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމަށް  ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  9ދުގެ ގަވާއިމި .10  ހުއްދަ ހޯދުން 

ނޑައަޅައި ކަ މަޝްވަރާގެ މަތިން ވެއްޔާއި އަކިރި ، ތަންތަނުން މުކުރާ އާންއުންސިލުން ކަ
ގަންވާނީ ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި، ނަ

ނޑައަޅާ ފީއެއް ދައްކައި،އެކަމަށް ކައު ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް  ންސިލުން ކަ
 .  ފަހުގައެވެ

  
ށިގެން ރި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ހުއްދަ ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެދުގެ ދަށުން ވެލި ނުވަތަ އަކިގަވާއިމި .11  ހުއްދަދެވޭ މުއްދަތު

) މަސް 2ގިނަވެގެން  . ނަމަވެސް، ވެލި ނުވަތަ އަކިރި ނަގަން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ (ދޭއް ދުވަހަށެވެ
 ފިނަމަ، އިތުރުމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ކައުންސިލަށް ހުށަހަަޅއި

 ދުވަހަށް ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދެވިދާނެއެވެ.(އެކެއް) މަސް 1
  

ދުގެ ދަށުން ހުއްދަލިބިގެން ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ގަވާއިމި .12  ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 
ށް ކައުންސިލަކޮންމެ މަހަކު  ،އެ ރިޕޯޓް ހުއްދައިގައިވާ މުއްދަތަށް،، ހުއްދަ ލިބުނު ފަރާތުން

 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

 ގެ ކައުންސިލުގެ ސަރަހައްދު
ތެރެއިން ވެއްޔާއި އަކިރި 

ނަގާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު 
  ބެލެހެއްޓުން 

  

ތަކެތި ނަގާ ބޭނުމާއި،  ކައުންސިލުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާ ތަންތަނާއި އެ.13
  ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ދަދާއި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައްއަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ އިމުގެ ބޭރުން ކުރާކަމަކުން،  10ދުގެ ގަވާއިމި .14  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ހިމެނޭ ތަނެއްެގ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިސާސްގެތެރޭގައި  ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާކަމަކުން،

 ތްވޭ އަސަރެއް ފޯރާފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ، ޝަރީޢަޓަށް ނޭދެތިމާވެށް
 މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން އި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުދުގަގަވާއި މި(ހ) .15  ދާ ޚިލާފުވުން ގަވާއި
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައިގަވާއިނުވަތަ  ފުރަތަމަ  ،ދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

 500/-  ނަމަކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ތް ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށްހަފަހަރަށް ނަސޭ 
ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  އާރުފިޔާ) ހާސް (އެއް  1000/-އާއި ރުފިޔާ )ސަތޭކަ (ފަސް

އާިއ ރުފިޔާ )ހާސް (އެއް 1000/-ރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ނަ ފަހަވަތިން؛ ޖޫރިމަނާކުރުން
ވަނަ ފަހަރަށް ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުއާ ދެމެދުގެ އަރުފިޔާ )(ތިން ހާސް 3000/-

ރުފިޔާއާ  )ހާސް (ފަސް 5000/- އާއި ރުފިޔާ )ހާސް (ތިން 3000/-ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި
އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާުރވާ  ވުރެ ން އަދި ހަތަރު ފަހަރަށްރުކު  ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ

އިޚްތިޔާުރ  އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ރުފިޔާ )ހާސް (ފަސް 5000/- ކޮންމެ ފަހަރަކު 
 ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގަވާއިމި 
  

 93/4 މިހެން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު (ށ)    
ވަނަ މާއްދާގެ  9ގެ ) (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު

 ދަށުން ޖޫރިމަނާނެގުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
  

ދުގެ ދަށުން ގަވާއިމި
ނޑައަޅާ އު   ލުތައްސޫކަ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެއިޚްތިޞާސް ގެކައުންސިލު ދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ގަވާއި މި.16
ވާއިދަްށ ގަމި ލުތައް ސޫއުޖެހޭ ހަދަންދުގެ ދަށުން ގަވާއި މިސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

މުކޮށް ޝާއިޢު އާންލުތައް ސޫއު ހަދައި އެތެރޭގައި (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ 3 މަލުކުރަން ފަށާތާޢަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.

  
ކައުންސިލްކަމަްށ  ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގޮތަކަށް  ދުގައިގަވާއި މި" ކައުންސިލް"(ހ) .17  މާނަކުރުން 

 ހިންގުުމގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުނެފައި އެވަނީ،
 ުއތުރުބުީރ މާެމްނދޫ  ވަުދއަތޮޅު ހު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ ) 2010/7( ޤާނޫނު

 ކައުންސިލަށެވެ.
  

(ށ)     
  

 ތަނެއްގައި ވަކި  ވަކި ގެދުގަވާއި  މި ،އެވަނީ " ކަމަށް ބުނެފައިހޭ ވުޒާރާތިމާވެށްޓާބެ"
ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ތިމާވެށްޓާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ 

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށެވެ.
  

  


