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 ކައުންސިލް  މާމެންދޫ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

  ،މާމެންދޫއ.ގ        

   .ދިވެހިރާއްޖެ        

 

 ގަވާއިދު ފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ އި މައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލަ ންމުތަންތަނަށާއި މަގު އާ 

 

ލުން ސޫއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ)  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

 ކައުންސިލަށް  މާމެންދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އިންވަނަ މާއްދާ 151ގެ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)

ެގ ) ދ( މާއްދާގެ އެ އެކުވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ަމޝްވަރާޔާލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުްނ، ލޯކަްލ ގަ 

ތަންތަަނށާިއ މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް  ންމުއާ ،ފައިވާލައިއެކުލަވައި ދަށުން ކައުންސިލުން

 ދެވެ. ގަވާއިފައިވާ ދައިލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ހަސޫދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުާމބެހޭ އު

 

ފައިާވ އިމައްޗަށާއި ަފޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލަންުމތަންތަަނށާއި މަގުއާ" ،ނީދަށް ކިޔާގަވާއިމި  (ށ)  

 ވެ." އެގަވާއިދުތަކެތި ނެގުމާބެހޭ 

 

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

 .ފެށިގެންނެވެ

 

ަފއިވާ އިދޫކޮށްލަ

ނަޑއެުޅން   ތަކެތިކަމުަގއި ކަ

 ރަށުގެ ،މުގެކުރީންދަށް ޢަމަލުކުރުގަވާއިމި  ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކުގަވާއިމި  (ހ)  .3

މި  ންކައުންސިލު ފައިވާ ތަކެތިއިންތަނަށާިއ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލަތަ ންމުއާމަގުތަކަށާއި 

އި ޢާންމުކޮށް ނޑައަޅަތެރޭަގއި ކަ (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ 3ން ަފށާތާ މަލުކުރަޢަދަށް ގަވާއި

 ކުރަންވާނެއެވެ.އަންގައި އިޢުލާނު

 

އަޅާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށް ކަމުގައި ަކނޑަފައިވާ ތަކެތިއިޫދކޮށްލަ ންމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު  މި (ށ)  

ތަކެތި އޭެގ  ތެރޭގައި އެ މަސްދުވަހުގެ(ިތނެއް)  3ފެށިެގްނ ތާރީޚުން ކުރާ އިޢުލާނު

ފައިވާ އިގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެއީ ދޫކޮށްލަގަވާއިދުމި  ،ވެރިފަރާތުން ނުނަގައިފިނަމަ 

ބާުރ  ތަކެތި ނެގުމުގެ ުނލައި އެގެ ފަހުން އިތުރު އެންގުމަކާތު އެ މުއްދަ ، ތަކެތިކަމުގައި ބަލައި

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ފައިާވ އިފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލަ އިންމުތަްނތަނަށާއާމަގުތަކަށާއި  ،ގެ ޭބނުމަށް ގެ (ށ)މާއްދާ މި (ނ)  

ނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިާޢޔަތް ކުރަ  ންވާނެއެވެ.ތަކެތި ކަ

 ގޮތް. ނުވަތަ އޮތް ގޮތްއެ އެއްޗެއްގެ ބާވަތުން އެ އެއްޗެއް ހުރި -1
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ަތެނއްގައި ބޭނުމެއް ނެްތ  ންމުއާންމުކޮށް މީހުން ބޭުނންކުރާ އާއެއްޗެއް ހުރީ  އެ -2

 ގޮތެއްގައިކަން.

 އްދު ބޭނުންކުރާ މީހުްނނަށް ުއނދަގޫވުން.ހަސަރަ  އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެ އެ -3

ނުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ އެއްޗެއް އެތަ އެ -4

 ބޫލުކުެރވުން.ގަކަމަށް ކައުންސިލަށް ތު ގެއްލިގެން ހިނގައިާދނެޙަލަޞްމަ

ނޑުދޮށުގައި އޮތް  އެ -5 ނުވަތަ ހުރި އެްއޗެއްނަމަ  އެއްޗަކީ ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ ގޮ

 ޓަށް ގެްއލުން ލިބެމުންދިޔުން.ށްތިމާވެ  ންމުންނަށާއިއާއެކަމުގެ ސަބަބުން  ،އެއްޗެއްނަމަ

 

ަފއިވާ އެއްޗަކަށް އިދޫކޮށްލަ

 ހުއްަދހޯދުން 

ނޑައެޅުމަށްފަހުވެސް އެތަނަކީ އެފަދަ އެއްޗެއް އިކައުންސިލުން އެއީ ދޫކޮށްލަ  .4 ފަިއވާ އެއްޗެއްކަމަށް ކަ

އްދައާއެުކ ގެ ހުކައުންސިލު ކައުންސިލަށް ެފންނަަނމަ، އެކަށީެގންވާ ތަނެްއކަމަށް ބޭއްވުމަށް

ނޑަ  ބޭއްވިދާނެއެވެ.  ތަނެއްގައިއަޅާ މުއްދަތަކަށް އެއެއްޗެއް އެކައުންސިލުން ކަ

 

ަފއިވާ ތަކެތި އިދޫކޮށްލަ

 ނެގުަމށް އެްނގުން 

ނޑައަޅާ މާއްދާެގ (ހ) ެގ ދަުށން ދޫކޮށްލައި ވަނަ  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .5 ފަިއވާ ތަކެތިކަމުގައި ކަ

ފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި އެއްޗެއް އެއީ ދޫކޮށްލައިއެްއވެސް  ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން

ނޑައަޅަންވާނީ، އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ ވެރިަފރާތަށް އެ އެއްޗެއް ނެގުމަށް  ،ކަ

އެންގުމަށްފަހުގައެވެ. ވެރިފަރާްތ ނޭނގޭނަމަ، ވެރިފަރާތް ޯހދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު     

ވާލުނުވެއްޖެނަމަ، އެއީ ރިފަރާތުން އެ އެއްޗަކާ ހަ(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެ 30

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.ދޫކޮށްލައި  ފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ކަ

 

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

ކަމުގަިއ ވާ ތަކެތިފައިއިތަކެއްޗަކީ ދޫކޮްށލަ އެ ،ތެރޭގައި ނުނަގައިިފނަމަ ދުވަހުގެ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

 

ަފއިވާ ތަކެތި އިދޫކޮށްލަ

 ނެގުން 

ފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި އިށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލަގައި ބަޔާންކޮގަވާއިދުމި  (ހ)  .6

ނޑައެޅުމަށްފަހު  ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ގަވާއިދުއެއްޗެއް ނެގުމުގެ ބާރު މި  އެ ،ކަ

 

 ގެއްލުމަކަްށ  ފައިވާ ތަކެިތ ނަގައިގެން ގެންދިއުމުގައި އެ އެއްޗަކަށް ލިބޭއިމި ގޮތުން ދޫކޮށްލަ (ށ)  

 ނުޖެހޭނެއެވެ.  އް އެ ގެންދާ ފަރާތުން ޒިންމާވާކަށެ

 

އި، އެ ތަކެތި ނެގީ ފައިވާ ތަކެތި ނެގުމުެގ ކުރިން، ނެގީ ކޮން އެއްޗެއްކަމާދޫކޮށްލައި (ނ)      

އަދި އެ ތަެކތި ނެގިއިރު ހުރި ހާލަތު ބަޔާްނކުރާ ރިޕޯޓެއް އެކަން ކުރާ  ކަމާއިކޮންތަނަކުން

ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެެވ. އެ ރިޕޯޓުގައި އެ ތަކެިތ އޭރު ހުރިގޮތް އެނގޭޭނ ފޮޯޓ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

ަފއިވާ އެއްެޗއް އިދޫކޮށްލަ

 އަނުބރާ ެގންިދއުން 

މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން ، އޭގެ ވެރިފަރާތަްށ ލިބޭނީ އަނބުރާ ،މި ގޮތުގެމަތިން ނަގާ ތަކެތި  .7

އޭގެ ވެރިފަރާތުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމަށް ކުރި ޚަރަދު ކައުންސިލަށް  ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު،

 .ދިނުމުންނެވެ 
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 ކުރުަމށް ދިޔަ ޚަރަދު. ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ،ވެރިފަރާތް ނޭނގޭ އެއްޗެއްނަމަ (ހ)  

 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެއިލަދޫކޮށް (ށ)   އެއްޗެއް ނެގުމަށް އެންގުމަށް  ފައިވާ އެއްޗެއްކަން ކަ

 ެއކަމަށް ދިޔަ ޚަރަދު. ،އިޢުލާނެއް ކުރަން ޖެހުނުނަމަ

 

އެހެން ތަނަަކށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ތަންޫނން އޮތް އެ، ފައިވާ އެއްޗެއްއިދޫކޮށްލަ (ނ)  

 ޚަރަދު. އިކަމަށް ދިޔަ އެންމެހައެ ،އިވާނަމައެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފަ

 

ަފއިވާ ތަކެތި އިދޫކޮށްލަ

 ލުން އްަތއިނެ

ތީގެ ތެރެއިން ފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ތަކެއިން ދޫކޮްށލަ ގެ ދަށުގަވާއިދުމި  (ހ)  .8

ނޑައެ ބޭނުންކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަކެތި ތަކެތި ނެގުމަށް ދީފައިވާ  ޅުމަށްފަހު އެ އެގޮތަށް ކަ

އެއްޗެއް  ފަހުން އެ  ުހގެ(ތިނެއް) މަސްދުވަ 3ފެިށގެން  ިހނދުންތު ހަމަވާ މުއްދަ

 ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ތަންފީޒު ގަވާއިދު ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއްތައިނެ

 

ފައިވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުޑަކަމަށް ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ، ދޫކޮްށލައި މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާ ނޑު އެކުލަވައިލާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.ކަ  ނެ މިންގަ

 

  ،ަތކެތި، ނެގުމަށް އަންގާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަމަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ނުފެތޭ މި (ނ)  

ފައިވާ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ކޮށްބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަތަކެތި  އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ތަކެތި  ަފއި ހުންނައިދޫކޮށްލަ

 ލުން އިވިއްކަ 

     ،ފައިވާ އެއްޗެއް ނެގުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުއި ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލަގަވާއިދުމި  (ހ)  .9

 ވެރިފަރާތުން، އެއްޗެއް ބޭނުންނޫންކަމަށް އަންގާ ތަކެއްޗާއި އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ  އެ

ކައުންސިލުން ، ތަކެތި ރާތުން ނަގައިގެން ގެްނދާގެ ފަނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ކައުންިސލު

ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިވިއްކަ ތަކެތި ނީލަމުގައި  (ތިނެއް) މަސްުދވަސްވުމުން އެ 3ނެގުމަށްފަހު 

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 ،އެހެން އޮތްނަމަވެސް ވަނަ މާއްދާގައި 8ގަވާއިދުގެ  މާއްދާގެ (ހ) އާއި، މި  މި (ށ)  

ލިބޭ  ތަށް ގެއްލުންޙައްޞިންމު އާފައިވާ އެއްޗެއްގެ ބާވަތުން އޭގެ ސަބަބުން އިދޫކޮށްލަ

ފައިވާ އިއެއީ ދޫކޮށްލަ، ތިމާވެށްަޓށް ނުރައްކަލެއް ފޯރާފާނޭ ތަކެތިބާވަތުގެ ތަކެއްޗާއި، 

ނޑައަޅާ ހިނދުން ފެށިގެން  ގަވާއިދު އްތައިލުމުގެ ބާރު މި ނެ އެއްޗެއް އެއެއްޗެއްކަމުގައި ކަ

 ރާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ.ކުތަންފީޒު

 

ފައި އިފަޅުތެެރއަށް ދޫކޮށްލަ 

 ތަކެތި  ހުންނަ

އެއްޗެއް ހުންނަންޖެހޭގޮތް ނުވަތަ  ނީ އެއި ހުންނަ ތަކެތިކަމުގައި ބެލޭފައިފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލަ  .10

 ގޮތް ޫނން އެހެން ގޮަތކަށް ފަޅުތެރޭގައި ދޫވެފައިހުރި ތަކެއްޗަށެވެ.ބާއްވަންޖެހޭ

 

ފައި އިއަށް ދޫކޮށްލަ ފަޅުތެރެ 

 ހުންނަ ުއޅަނދު 

) (ހަތެއް 7އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން  ،އެއްވެސް އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިއްޖެނަމަ (ހ)  .11

އެ އުޅަނދެއް ނަގަންވާނެއެވެ. ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައި އޮންަނ ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ
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ނޑައެޅިފައިވާ މުހުލަތުގައިއުޅަނދުފަހަރުގެ  ، ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުިމ  ،ނަމަނުނަގައިފި  ކަ

ނޑަނާޅާނަމަ، ފައި ހުްނަނ އިށްލައެއީ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮ އެހެން ގޮތަކަށް ކައުންސިލުން ކަ

 ނެއެވެ.ދާލިތަކެތިކަމުގައި ބެ

 

  (ދިހައެއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެ އަދި  10އެއްވެސް އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައިއޮވެ  (ށ)  

    ،ގޮތުްނ ފަޅުގެ ބޭނުންކުރާ އެހެން ަފރާތްތަކަށް އުނދަގޫވާނަމަ އޮތް ތަނުގެއެ އުޅަނދު 

އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަންވާނެއެވެ.  އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތަށް އެ

 ކުރަްނވާނެއެވެ.ރިަފރާތް ހޯދުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުވެ ،ނުވާނަމަންގީވެރިފަރާތް ޔަ

 

ކުރާ ހިނދުްނ ފެށިގެން ނުވަތަ ވެރިފަރާތަްށ ނެގުމަށް އަންގާ ދުވަހުްނ މިގޮތުން އިޢުލާނު (ނ)  

އުނޅަދެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނދެއް  (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  10ފެށިގެން 

އެ އުޅަނދެއް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 6މި ގަވާއިދުގެ ، ނުނަގައިފިނަމަ

ނޑައަޅާ ތަނަކަށް ނަގައިގެން އެފަދަ އުޅަނދުތައް އެ އުޅަނދެއް  ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަ

       ވެއެވެ. މިގޮތަްށ ގެންދާ ގެންދިއުމެއްގައި އުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންގެންދި

އެ އުޅަނދަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށާއި، އެ އުޅަނދެއް އެތަނުގައި ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ 

 އެއް ނުވާނެއެވެ.ގެއްލުމަކަށް ކައުންސިލުން ޒިންމާ

 

ތެރޭގައި އެ އުޅަނދެއްގެ  ހުގެ (ތިރީސް) ދުވަ 30ދެއް ގެންދާތާ ގޮތުން ގެންދާ އުޅަނމި (ރ)  

ފިނަމަ،   އެ އުޅަނދެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައި އެ އުޅަނދަކާ ހަވާލުވުމަށްޓަކައި، ވެރިން

ނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭ 7މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން އެ އުޅަނދެއް އޭގެ  7ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

  ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭނީ، މި ަގވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 

ވަަނ  8ވާއިދުގެ ަދށުން ގެންދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައްޗަްށ، މި ގަ މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ (ބ)  

ފަދަ އުޅަނދެއްގެ ލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ. އަދި މިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަ 9މާއްދާއާއި 

      ލަންާވނީއިލަންާވީނ ނުވަތަ ވިއްކައްތައިނެއެފަަދ އުޅަނދެއް  ،ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ

ގެ މުއްދަތެއް ދުވަހު(އެކެއް) އަހަރު 1އުޅަނދެއް ނަގައިގެން ގެންދިޔަ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އެ

 ތަކެތި  އެ ން އެ އުޅަނދާ ހަވާލުނުިވނަމަ، ވެރިފަރާތަށްއޭގެ ވެރިފަރާތު ފާއިތުވީއިރުވެސް

އެކަމަށް  ،އަންގައި ލިޔުމަކުން ކަމަށްލާނެއިލާނެކަމަށް ނުވަތަ ނީަލމުގައި ވިއްކައްތައިނެ

 ،ރާތް ނޭނގޭނަމަފަދަ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފައަދި އެ ފަހުއެވެ.ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އަމުރު ހޯދުމަށް

 މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.ލައިވެސް މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެލިޔުމަކުން އެންގުމަކާ ނު

 

 ފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފަޅުއިރެއަށް ފެތިފައި ނުވަތަ ދޫކޮށްލައުޅަނދެއް ފަޅުތެ އެ (ޅ)  

އްގެ ފަދަ އުޅަނދެއެ ވެސް،ަނމަ ަކށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުފޯރިބޭނުންކުރާ އެހެްނ ފަރާތްތަ

އަދި މިފަދަ  ވެރިފަރާތަށް އެ އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ވަަނ  11ވަނަ މާއްދާއާއި  7ވަނަ މާއްދާއާއި  6މި ގަވާއިދުގެ  އުޅަނދުތަކާމެދުވެސް

 (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) އާއި (ރ) އާއި
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ފަޅުތެެރއަށް ދޫކޮށްަފއިހުންނަ 

 ތަކެތި ވަގުުތން ނެގުން 

ތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ އުއެއްޗަކީ އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކަ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  .12

ޓަށް ޭނދެވޭ އަސަރެއް ފޯރައިފާނެ އެއްޗެއް ށްއެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެ

ން ކުަސބަބުްނ ކުރިމަތިވާނެ ނުރައްކަލައެއްޗެއް ވަގުތުން ނެުގން ނުަވތަ އޭގެ  އެފަދަ  ،ކަމަށްވާނަމަ

އްދަކަށް ގެންދިއުމުގެ ހަތެރިކަން ކުޑަ ސަރައުދަ އެއްޗެއް އެއަށްވުރެ ނުރައްކަސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެފަ

 ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

ގެ ދަށުން ަގވާިއދު މި

ނޑަައޅާ އު   ލުތައް ސޫކަ

(ތިނެއް)  3ން ފަށާތާ މަލުކުރަޢަ ދަށް ގަވާއިމި  ،ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ގަވާއިދު މި  .13

ގޮތުން އްދުތަކާ ގުޅޭހަރަތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަޞްގެ ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.މުކޮށް ޝާއިޢުންއާލުތައް ސޫއު އެ  ،ލުތައް ހަދައިސޫޖެހޭ އުހަދަން

 

މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ވާ ފަރާތްތަކާމާ ޚިލާފުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަގަވާއިދު މި (ހ)  .14 ދާއި ޚިލާުފވުން ގަާވއި 

ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައިގަވާއި ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ،ދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

 )(ފަސްސަތޭކަ 500/- ،ނަމަށްފިތްދިނުމަށްަފހު ދެވަނަފަަހރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮހަނަސޭ

؛ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން އާރުފިޔާ )(އެއްހާސް 1000/-އާއި ރުފިޔާ
 )ހާސް(ތިން 3000/-އާއި ރުފިޔާ  )ހާސް(އެއް 1000/- ،ރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިަނމަފަހަވަނަތިން

      ،ނަމަރާރުކޮށްފިދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ތަކުއާ ދެމެދުގެ އަރުފިޔާ

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  )(ފަސްހާސް 5000/-އާއި ރުފިޔާ )(ތިންހާސް 3000/-

      އިތުރަށް ކުށް ަތކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  ވުރެއަދި ހަތަރު ފަހަރަށް :ރުންކުޖޫރިމަނާ

ދަށުްނ  ގެގަވާއިދުއިޚްތިޔާރު މި އިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާ )(ފަސްހާސް 5000/-

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ށް ނުވަަތ ކައުންސިލަ ،ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ އިގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަ މި (ށ)  

ނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.  ކައުންސިލުން ކަ

 

ކައުންސިލްކަމަްށ  ،ނުވާނަމަ ބަޔާންކޮްށފައި އެހެން ގޮތަކަށް " މި ގަވާއިދުގައިކައުންސިލް" (ހ)  .15 ކުރުން މާނަ

 ާޤނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުނެފައި އެވަީނ،

 މާމެންދޫ ހުވަދުައޮތޅު އުތުރުބުރީ  ިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ )2010/7(

 ކައުންސިލަށެވެ.

 

ކަމަށް ފަޅު ފައި ނުވާނަމަ،ށް ބަޔާންކޮ އްގައި ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެ މި "ފަޅު" (ށ)  

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ގެ ކައުންސިލް މާމެންދޫ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ބުނެފައި އެވަނީ،

ނޑާ ގު ،ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޑުކަމުގައި ނުބެލޭކަ ވެ. ށެއްދަހަސަރަ ޅިފައިވާ ކަ

 ނެއެވެ. ވެސް ހިމެނޭގިރި އިވިލާ އެ ފަޅުގައި ހިމެނޭ މީގެ ތެރޭގައި
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