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ހައްދުންމަތ2ީކަލައިދ2ޫކައުންސިލް

ލ.ކަލައިދޫ،2ދިވެހިރާއްޖެ

ޢާންމުތަންތަނަށާއ2ިމަގުމައްޗަށާއ2ިފަޅުތެރެއަށ2ްދޫކޮށްލާފައިވ2ާތަކެތ2ިނެގުމާބެހ2ޭގަވާއިދު

މިއ2ީޤާނޫނ2ުނަންބަރ27/20102ު)ދިވެހިރާއްޖޭގ2ެއިދާރ2ީދާއިރާތައ2ްލާމަރުކަޒ2ީއުސޫލުނ2ް)ހ(1.ތަޢާރުފާއ2ިނަން

ހިންގުމުގ2ެޤާނޫނު(ގ21512ެވަނ2ަމާއްދާއިނ2ްހައްދުންމަތ2ީކަލައިދ2ޫކައުންސިލަށ2ްލިބިދ2ޭ

ގ2ެ )ދ(2 އެމާއްދާގ2ެ މަޝްވަރާއާއެކ2ު އޮތޯރިޓީގ2ެ ގަވަރމަންޓ2ް ލޯކަލ2ް ދަށުން،2 ބާރުގ2ެ

ދަށުނ2ްކައުންސިލުނ2ްއެކުލަވައިލާފައިވ2ާޢާންމުތަންތަނަށާއ2ިމަގުމައްޗަށާއ2ިފަޅުތެރެއަށ2ް

ގަވާއިދެވެ.2 ހެދިފައިވ2ާ ބަޔާންކުރުމަށ2ް އުސޫލުތައ2ް ނެގުމާބެހ2ޭ ތަކެތ2ި ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ

މ2ިގަވާއިދަށ2ްކިޔަނ22ީ]ޢާންމ2ުތަންތަނަށާއ2ިމަގުމައްޗަށާއ2ިފަޅުތެރެއަށ2ްދޫކޮށްލާފައިވ2ާ)ށ(

ތަކެތ2ިނެގުމާބެހ2ޭގަވާއިދު[2އެވެ.

ޝާއިޢުކުރ22ާ.ޢަމަލުކުރަނ2ްފަށ2ާތާރީޚު ގެޒެޓުގައ2ި ދިވެހިސަރުކާރުގ2ެ ގަވާއިދ2ު މ2ި ފަށާނީ،2 ޢަމަލުކުރަނ2ް ގަވާއިދަށ2ް މ2ި

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުނ2ް

ދޫކޮށްލާފައިވ2ާތަކެތިކަމުގައ2ި

ނޑައެޅުން ކަ

ރަށުގ2ެ)ހ(3. ޢަމަލުކުރުމުގެކުރީނ2ް ގަވާއިދަށ2ް މ2ި ފެށުމާއެކ2ު ޢަމަލުކުރަނ2ް ގަވާއިދަށ2ް މ2ި

ކައުންސިލުން ތަކެތި،2 ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ ފަޅުތެރެއަށ2ް ތަންތަނަށާއ2ި ޢާންމ2ު މަގުތަކަށާއ2ި

ނޑައަޅައ2ި ކަ ތެރޭގައ2ި މަސްދުވަސ2ް )ތިނެއް(2 23 ފަށާތ2ާ ޢަމަލުކުރަނ2ް ގަވާއިދަށ2ް މ2ި

ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުލާނ2ް އަންގައ2ި ޢާންމުކޮށ2ް

ނޑައަޅ2ާތަކެތ2ިބަޔާންކޮށ2ް)ށ( މިމާއްދާގ2ެ)ހ(2ގ2ެދަށުނ2ްދޫކޮށްލާފައިވ2ާތަކެތ2ިކަމުގައ2ިކަ

އިޢުލާންކުރ2ާތާރީޚުނ2ްފެށިގެނ232ް)ތިނެއް(2މަސްދުވަހުގ2ެތެރޭގައ2ިއެތަކެތ2ިއޭގ2ެވެރިފަރާތުނ2ް

ނުނަގައިފިނަމ2ަމ2ިގަވާއިދުގ2ެބޭނުމަށްޓަކައ2ިއެއ2ީދޫކޮށްލާފައިވ2ާތަކެތިކަމުގައ2ިބަލައ2ި

އ2ެމުއްދަތުގ2ެފަހުނ2ްއިތުރ2ުއެންގުމަކާއ2ިނުލައ2ިއެތަކެތ2ިނެގުމުގެބާރ2ުކައުންސިލަށ2ް

ލިބިގެންވެއެވެ.

މިމާއްދާގ2ެ)ށ(ގ2ެބޭނުމަށ2ްމަގުތަކަށާއ2ިޢާންމުތަންތަނަށ2ްއަދ2ިފަޅުތެރެއަށ2ްދޫކޮށްލާފައިވ2ާ)ނ(

ނޑައެޅުމުގައ2ިކައުންސިލުނ2ްއަންނަނިވ2ިކަންކަމަށ2ްރިޢާޔަތ2ްކުރަންވާނެއެވެ. ތަކެތ2ިކަ

12 އ2ެއެއްޗެއްގ2ެބާވަތުނ2ްއ2ެއެއްޗެއ2ްހުރ2ިނުވަތ2ައޮތްގޮތް..



4

22 އެއެއްޗެއ2ްހުރ2ީޢާންމުކޮށ2ްމީހުނ2ްބޭނުންކުރ2ާޢާންމ2ުތަނެއްގައ2ިބޭނުމެއ2ްނެތ2ް.

ގޮތެއްގައިކަން.

32 އެއެއްޗެއްގ2ެސަބަބުނ2ްއެސަރަޙައްދ2ުބޭނުންކުރ2ާމީހުންނަށ2ްއުނދަގޫވުން..

42 އެއެއްޗެއ2ްއެތަނުގައ2ިހުރުމުގ2ެސަބަބުނ2ްނުވަތ2ައޮތުމުގ2ެސަބަބުނ2ްމުޖުތަމަޢުގ2ެ.

މަސްލަޙަތ2ުގެއްލިގެނ2ްހިނގައިދާނ2ެކަމަށ2ްކައުންސިލަށ2ްގަބޫލުކުރެވުން.

52 އެއްޗެއްނަމ2ަ. ހުރ2ި ނުވަތ2ަ އޮތ2ް ނޑުދޮށުގައ2ި ގޮ ނުވަތ2ަ ފަޅުތެރޭގައ2ި އެއެއްޗަކ2ީ

ލިބެމުންދިޔުން. ގެއްލުނ2ް ތިމާވެށްޓަށ2ް ޢާންމުންނަށާއ2ި ސަބަބުނ2ް އެކަމުގ2ެ

ދޫކޮށްލާފައިވ2ާއެއްޗަކަށ2ް

ހުއްދަހޯދުން

ނޑައެޅުމަށ2ްފަހުވެސ2ްއެތަނަކ2ީއެފަދ2ައެއްޗެއ42ް. ކައުންސިލުނ2ްއެއ2ީދޫކޮށްލާފައިވ2ާއެއްޗެއްކަމަށ2ްކަ

ހުއްދައާއެކ2ު ކައުންސިލްގ2ެ ފެންނަނަމަ،2 ކައުންސިލަށ2ް ތަނެއްކަމަށ2ް އެކަށީގެންވ2ާ ބޭއްވުމަށ2ް

ނޑައަޅ2ާމުއްދަތަކަށ2ްއެއެއްޗެއ2ްއ2ެތަނެއްގައ2ިބޭއްވިދާނެއެވެ.2 ކައުންސިލުނ2ްކަ

ދޫކޮށްލާފައިވ2ާތަކެތ2ިނެގުމަށ2ް

އެންގުން

ނޑައަޅ2ާ)ހ(5. މ2ިގަވާއިދުގ232ެވަނ2ަމާއްދާގ2ެ)ހ(2ގ2ެދަށުނ2ްދޫކޮށްލާފައިވ2ާތަކެތިކަމުގައ2ިކަ

އެއްޗެއްކަމުގައ2ި ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ އެއ2ީ އެއްޗެއ2ް އެއްވެސ2ް އެހެނ2ް ފިޔަވައ2ި ތަކެތ2ި

ނޑައަޅަންވާނީ،2އ2ެއެއްޗެއްގ2ެވެރިފަރާތ2ްއެނގޭނަމ2ަވެރިފަރާތަށ2ްއ2ެއެއްޗެއ2ްނެގުމަށ2ް ކަ

އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހ2ު ހޯދުމަށ2ް ވެރިފަރާތ2ް ވެރިފަރާތ2ްނޭނގޭނަމަ،2 އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.2

230)ތިރީސް(2ދުވަހުގ2ެތެރޭގައ2ިވެރިފަރާތުނ2ްއ2ެއެއްޗަކ2ާހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ،2އެއ2ީ

ނޑައެޅިދާނެއެވެ. ކަ އެއްޗެއްކަމުގައ2ި ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ

215)ށ( އެންގުމަށްފަހ2ު ވެރިފަރާތަށ2ް އެތަކެތީގ2ެ ނެގުމަށ2ް ތަކެތ2ި އެނގ2ޭ ވެރިފަރާތ2ް

ކަމުގައ2ި ތަކެތ2ި ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ އެތަކެއްޗަކ2ީ ނުނަގައިފިނަމ2ަ ދުވަހުގެތެރޭގައ2ި )ފަނަރަ(2

. ނޑައަޅަންވާނެއެވެ ކަ

އެއްޗެއްކަމުގައ2ި)ހ(6.ދޫކޮށްލާފައިވ2ާތަކެތ2ިނެގުން ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ މަތިނ2ް ގޮތުގ2ެ ބަޔާންކޮށްފައިވ2ާ ގަވާއިދުގައ2ި މ2ި

ނޑައެޅުމަށްފަހ2ުއ2ެއެއްޗެއ2ްނެގުމުގ2ެބާރ2ުމ2ިގަވާއިދ2ުހިންގ2ާފަރާތަށ2ްލިބިގެންވެއެވެ.2 ކަ

މ2ިގޮތުނ2ްދޫކޮށްލާފައިވ2ާތަކެތ2ިނަގައިގެނ2ްގެންދިއުމުގައ2ިއ2ެއެއްޗަކަށ2ްލިބ2ޭގެއްލުމަކަށ2ް)ށ(

އ2ެގެންދ2ާފަރާތުނ2ްޒިންމާވާކަށ2ްނުޖެހޭނެއެވެ.2

ނެގ2ީ)ނ( އެތަކެތ2ި އެއްޗެއްކަމާއި،2 ކޮނ2ް ނެގ2ީ ކުރިން،2 ނެގުމުގ2ެ ތަކެތ2ި ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ

ކޮންތަނަކުނ2ްކަމާއ2ިއަދ2ިއ2ެތަކެތ2ިނެގިއިރ2ުހުރ2ިހާލަތ2ުބަޔާންކުރ2ާރިޕޯޓެއ2ްއެކަނ2ް

ކުރ2ާފަރާތަކުނ2ްތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.2އ2ެރިޕޯޓުގައ2ިއ2ެތަކެތ2ިއޭރ2ުހުރިގޮތ2ްއެނގޭނ2ޭ

ހިމަނަންވާނެއެވެ. ފޮޓ2ޯ

ދޫކޮށްލާފައިވ2ާއެއްޗެއް

އަނބުރ2ާގެންދިއުން

ދަށުނ72ް. ގަވާއިދުގ2ެ މ2ި ލިބޭނީ،2 ވެރިފަރާތަށ2ް އޭގ2ެ އަނބުރ2ާ ތަކެތި،2 ނަގ2ާ ގޮތުގެމަތިނ2ް މ2ި

ކައުންސިލަށ2ް ޚަރަދ2ު ކުރ2ި ކަންކަމަށ2ް ތިރީގައިމިވ2ާ ވެރިފަރާތުނ2ް އޭގ2ެ ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު،2

ދިނުމުންނެވެ.
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ވެރިފަރާތ2ްނޭނގ2ޭއެއްޗެއްނަމ2ަވެރިފަރާތ2ްހޯދުމަށ2ްއިޢުލާނ2ްކުރުމަށ2ްދިޔ2ަޚަރަދު.2)ހ(

ނޑައެޅުމަށްޓަކައ2ިއެއެއްޗެއ2ްނެގުމަށ2ްއެންގުމަށ2ްއިޢުލާނެއ2ް)ށ( ދޫކޮށްލާފައިވ2ާއެއްޗެއްކަނ2ްކަ

ކުރަނ2ްޖެހުނުނަމ2ައެކަމަށ2ްދިޔ2ަޚަރަދު.

ދޫކޮށްލާފައިވ2ާއެއްޗެއް،2އެއޮތްތަނ2ްނޫނ2ްއެހެނ2ްތަނަކަށ2ްގެންދިއުމަށ2ްކައުންސިލުނ2ް)ނ(

އެއްވެސ2ްޚަރަދެއ2ްކޮށްފައިވާނަމ2ައެކަމަށ2ްދިޔ2ައެންމެހައ2ިޚަރަދު.

ތެރެއިނ2ް)ހ(8.ދޫކޮށްލާފައިވ2ާތަކެތ2ިނައްތާލުން ތަކެތީގ2ެ ނޑައަޅ2ާ ކަ އެއްޗެއްކަމުގައ2ި ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ ދަށުނ2ް ގަވާއިދުގ2ެ މ2ި

ނެގުމަށ2ް އެތަކެތ2ި ނޑައެޅުމަށްފަހ2ު ކަ އެގޮތަށ2ް ތަކެތ2ި ފާހަގަކުރެވ2ޭ ބޭނުންކުޑަކަމަށ2ް

ދީފައިވ2ާމުއްދަތ2ުހަމަވ2ާހިނދުނ2ްފެށިގެނ232ް)ތިނެއް(2މަސްދުވަސ2ްފަހުނ2ްއެއެއްޗެއ2ް

ލިބިގެންވެއެވެ. ފަރާތަށ2ް ކުރ2ާ ތަންފީޛ2ު މިގަވާއިދ2ު އިޚްތިޔާރ2ު ނައްތާލުމުގ2ެ

ބޭނުންކުޑަކަމަށ2ް)ށ( އެއްޗެއ2ް ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ،2 ގައ2ި )ހ(2 މާއްދާގ2ެ މ2ި

ކައުންސިލުންނެވެ. އެކުލަވާލާނ2ީ ނޑ2ު މިންގަ ބަލާނ2ެ ނޑައެޅުމުގައ2ި ކަ

މިމާއްދާގ2ެ)ހ(2އަށ2ްނުފެތ2ޭތަކެތި،2ނެގުމަށ2ްއަންގ2ާމުއްދަތުގ2ެތެރޭގައ2ިނުނަގައިފިނަމ2ަ)ނ(

އެތަކެތ2ިބެހެއްޓުމަށ2ްޚާއްޞ2ަކުރެވިފައިވ2ާތަނަކަށ2ްގެންދިއުމުގ2ެއިޚުތިޔާރ2ުކައުންސިލަށ2ް

ލިބިގެންވެއެވެ.

ދޫކޮށްލާފައ2ިހުންނަތަކެތ2ި

ވިއްކާލުން

މ2ިގަވާއިދުގ2ެދަށުނ2ްދޫކޮށްލާފައިވ2ާއެއްޗެއ2ްނެގުމަށ2ްދީފައިވ2ާމުއްދަތ2ުހަމަވުމަށްފަހު)ހ(9.

އ2ެއެއްޗެއްގ2ެވެރިފަރާތުނ2ްއ2ެއެއްޗެއ2ްބޭނުންނޫންކަމަށ2ްއަންގ2ާތަކެއްޗާއި،2ވެރިފަރާތުނ2ް

ކައުންސިލުނ2ް ގެންދާތަކެތި،2 ފަރާތުނ2ްނަގައިގެނ2ް ކައުންސިލްގ2ެ ނުނެގުމުގ2ެސަބަބުނ2ް

ނެގުމަށްފަހ232ު)ތިނެއް(2މަސްދުވަސްވުމުނ2ްއެތަކެތ2ިނީލަމުގައ2ިވިއްކާލުމުގ2ެއިޚުތިޔާރ2ު

ކައުންސިލަށ2ްލިބިގެންވެއެވެ.

މިމާއްދާގ2ެ)ހ(2އާއި،2މިގަވާއިދުގ282ެވަނ2ަމާއްދާގައ2ިއެހެނ2ްއޮތްނަމަވެސ2ްދޫކޮށްލާފައިވ2ާ)ށ(

އެއްޗެއްގ2ެބާވަތުނ2ްއޭގ2ެސަބަބުނ2ްޢާންމ2ުޞިއްޙަތަށ2ްގެއްލުންލިބ2ޭބާވަތުގ2ެތަކެއްޗާއި،2

އެއްޗެއްކަމުގައ2ި ދޫކޮށްލާފައިވ2ާ އެއ2ީ ތަކެތި،2 ފޯރައިފާނ2ޭ ނުރައްކަލެއ2ް ތިމާވެށްޓަށ2ް

ނޑައަޅ2ާހިނދުނ2ްފެށިގެނ2ްއ2ެއެއްޗެއ2ްނައްތައިލުމުގ2ެބާރ2ުމ2ިގަވާއިދ2ުތަންފީޛ2ު ކަ

ކުރ2ާފަރާތަށ2ްލިބިގެންވެއެވެ.

ފަޅުތެރެއަށ2ްދޫކޮށްލާފައ2ި

ހުންނަތަކެތ2ި

ފަޅުތެރެއަށ2ްދޫކޮށްލާފައ2ިހުންނ2ަތަކެތިކަމުގައ2ިބެލެވޭނ2ީއެއެއްޗެއ2ްހުންނަންޖެހ2ޭގޮތ2ްނުވަތ102ަ.

ބާއްވަންޖެހ2ޭގޮތ2ްނޫނ2ްއެހެނ2ްގޮތަކަށ2ްފަޅުތެރޭގައ2ިދޫވެފައިހުރ2ިތަކެއްޗަށެވެ.

ފަޅުތެރެއަށ2ްދޫކޮށްލާފައ2ިހުންނ2ަ

އުޅަނދު

އެއްވެސ2ްއުޅަނދެއ2ްފަޅުތެރެއަށ2ްފެތިއްޖެނަމ2ައ2ެއުޅަނދެއްގ2ެވެރިފަރާތުނ272ް)ހަތެއް(2)ހ(11.

އޮންނަ 2 ފެތިފައ2ި ފަޅުތެރެއަށ2ް ނަގަންވާނެއެވެ.2 އުޅަނދެއ2ް އ2ެ ތެރޭގައ2ި ދުވަހުގ2ެ



6

ނޑައެޅިފައިވ2ާމުހުލަތުގައ2ިނުނަގައިފިނަމ2ަމ2ިގަވާއިދުގ2ެބޭނުމަށްޓަކައި،2 އުޅަނދުފަހަރ2ުކަ

ނޑަނާޅާނަމަ،2އެއ2ީފަޅުތެރެއަށ2ްދޫކޮށްލާފައ2ިހުންނ2ަ އެހެނ2ްގޮތަކަށ2ްކައުންސިލުނ2ްކަ

ތަކެތ2ިކަމުގައ2ިބެލެވިދާނެއެވެ.

އެއްވެސ2ްއުޅަނދެއ2ްފަޅުތެރެއަށ2ްފެތިފައިއޮވ2102ެ)ދިހައެއް(2ދުވަހަށްވުރ2ެއިތުރުވ2ެއަދ2ި)ށ(

އ2ެއުޅަނދ2ުއޮތ2ްތަނުގ2ެގޮތުނ2ްފަޅުގ2ެބޭނުންކުރ2ާއެހެނ2ްފަރާތްތަކަށ2ްއުނދަގ2ޫވާނަމ2ަ

އ2ެއުޅަނދެއްގ2ެވެރިފަރާތަށ2ްއ2ެއުޅަނދެއ2ްނެގުމަށ2ްކައުންސިލުނ2ްއަންގަންވާނެއެވެ.2

ވެރިފަރާތ2ްޔަގީނ2ްނުވާނަމ2ަވެރިފަރާތ2ްހޯދުމަށްޓަކައ2ިއިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުނ2ްއިޢުލާންކުރ2ާހިނދުނ2ްފެށިގެނ2ްނުވަތ2ަވެރިފަރާތަށ2ްނެގުމަށ2ްއަންގ2ާދުވަހުނ2ް)ނ(

ފެށިގެނ2102ް)ދިހައެއް(2ދުވަހުގ2ެތެރޭގައ2ިއ2ެއުނޅަދެއްގ2ެވެރިފަރާތުނ2ްއ2ެއުޅަނދެއ2ް

އުޅަނދެއ2ް އ2ެ މަތިން،2 ގޮތުގ2ެ މާއްދާގައިވ2ާ ވަނ2ަ 26 ގަވާއިދުގ2ެ މ2ި ނުނަގައިފިނަމަ،2

ތަނަކަށ2ް ނޑައަޅ2ާ ކަ ކައުންސިލުނ2ް ބެހެއްޓުމަށ2ް އުޅަނދުތައ2ް އެފަދ2ަ ނަގައިގެނ2ް

ގެންދ2ާ ގޮތަށ2ް މ2ި ލިބިގެންވެއެވެ.2 ކައުންސިލަށ2ް ބާރ2ު ގެންދިއުމުގ2ެ އުޅަނދެއ2ް އ2ެ

ގެންދިއުމެއްގައ2ިއ2ެއުޅަނދަކަށ2ްލިބ2ޭގެއްލުމަކަށާއި،2އ2ެއުޅަނދެއ2ްއެތަނުގައ2ިބޭއްވުމުގ2ެ

ނުވާނެއެވެ. ޒިންމާއެއ2ް ކައުންސިލުނ2ް ގެއްލުމަކަށ2ް ލިބ2ޭ ސަބަބުނ2ް

މ2ިގޮތުނ2ްގެންދ2ާއުޅަނދެއ2ްގެންދާތ2302ާ)ތިރީސް(2ދުވަހުގ2ެތެރޭގައ2ިއ2ެއުޅަނދެއްގ2ެ)ރ(

ވެރިން،2އ2ެއުޅަނދަކ2ާހަވާލުވުމަށްޓަކައ2ިއ2ެއުޅަނދެއްގ2ެލިޔެކިޔުންތައ2ްހުށަހަޅައިފިނަމަ،2

މ2ިގަވާއިދުގ272ެވަނ2ަމާއްދާގައިވ2ާގޮތުގ2ެމަތިނ2ްޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.2އަދ2ިއ2ެމުއްދަތުގ2ެ

ތެރޭގައ2ިހުށަނާޅައިފިނަމަ،2މ2ިގަވާއިދުގ272ެވަނ2ަމާއްދާގ2ެދަށުނ2ްއ2ެއުޅަނދެއ2ްއޭގ2ެ

ވެރިފަރާތ2ާހަވާލުކުރެވޭނީ،2މ2ިގަވާއިދުގ2ެދަށުނ2ްޖޫރިމަނ2ާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.2

މ2ިމާއްދާގ2ެ)ނ(2ގެދަށުނ2ްގެންދ2ާއުޅަނދުފަހަރުގ2ެމައްޗަށް،2މ2ިގަވާއިދުގ282ެވަނ2ަ)ބ(

މާއްދާއާއ292ިވަނ2ަމާއްދާގ2ެދަށުނ2ްޢަމަލުކޮށްގެނ2ްނުވާނެއެވެ.2އަދ2ިމ2ިފަދ2ައުޅަނދެއްގ2ެ

ވިއްކާލަންވާނ2ީ ނުވަތ2ަ ނައްތާލަންވާނ2ީ އުޅަނދެއ2ް އެފަދ2ަ އެނގޭނަމ2ަ ވެރިފަރާތ2ް

އަހަރުދުވަހުގ2ެ )އެކެއް(2 21 ފެށިގެނ2ް ތާރީޚުނ2ް ގެންދިޔ2ަ ނަގައިގެނ2ް އެއުޅަނދެއ2ް

މުއްދަތެއ2ްފާއިތުވީއިރުވެސ2ްއޭގ2ެވެރިފަރާތުނ2ްއ2ެއުޅަނދ2ާހަވާލުނުވިނަމަ،2ވެރިފަރާތަށ2ް

އެތަކެތ2ިނައްތާލާނ2ެކަމަށ2ްނުވަތ2ަނީލަމުގައ2ިވިއްކާލާނ2ެކަމަށ2ްލިޔުމަކުނ2ްއަންގައ2ި

އުޅަނދެއްގ2ެ ފަދ2ަ އ2ެ އަދ2ި ފަހުގައެވެ.2 ހޯދުމަށ2ް އަމުރ2ު ކޯޓަކުނ2ް ޝަރުޢ2ީ އެކަމަށ2ް

ވެރިފަރާތ2ްނޭނގޭނަމ2ަލިޔުމަކުނ2ްއެންގުމަކ2ާނުލައިވެސ2ްމ2ިއަކުރުގައިވ2ާގޮތުގ2ެމަތިނ2ް

ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

އ2ެއުޅަނދެއ2ްފަޅުތެރެއަށ2ްފެތިފައ2ިނުވަތ2ަދޫކޮށްލާފައ2ިއޮތުމުގ2ެސަބަބުނ2ްފަޅ2ުބޭނުންކުރ2ާ)ޅ(

އުޅަނދެއްގ2ެ އެފަދ2ަ ނުފޯރިނަމަވެސް،2 އުނދަގުލެއ2ް އެއްވެސ2ް ފަރާތްތަކަށ2ް އެހެނ2ް

މިފަދ2ަ އަދ2ި އަންގަންވާނެއެވެ.2 ކައުންސިލުނ2ް ނެގުމަށ2ް އުޅަނދެއ2ް އ2ެ ވެރިފަރާތަށ2ް
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އުޅަނދުތަކާމެދުވެސ2ްމ2ިގަވާއިދުގ2،72،62ެއަދ2112ިވަނ2ަމާއްދާގ2ެ)ހ(،2)ނ(،2)ރ(2

އަދ2ި)ބ(2ގައިވ2ާގޮތުގ2ެމަތިނ2ްޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ފަޅުތެރެއަށ2ްދޫކޮށްފައިހުންނ2ަ

ތަކެތ2ިވަގުތުނ2ްނެގުން

ހިނގައިފާނ122ެ. ހާދިސާއެއ2ް ނުރައްކާތެރ2ި ސަބަބުނ2ް އޭގ2ެ އެއްޗަކ2ީ ދޫކުރެވިފައިވ2ާ ފަޅުތެރެއަށ2ް

އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ،2ނުވަތ2ައޭގ2ެސަބަބުނ2ްތިމާވެށްޓަށ2ްނޭދެވ2ޭއަސަރެއ2ްފޯރާފާނ2ެއެއްޗެއ2ް

ކަމަށްވާނަމ2ައެފަދ2ައެއްޗެއ2ްވަގުތުނ2ްނެގުނ2ްނުވަތ2ައޭގ2ެސަބަބުނ2ްކުރިމަތިވާނ2ެނުރައްކަލުނ2ް

ސަރަޙައްދަކަށ2ް ކުޑ2ަ ނުރައްކާތެރިކަނ2ް އެއަށްވުރ2ެ އެއްޗެއ2ް އެފަދ2ަ ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައ2ި

ލިބިގެންވެއެވެ.2 ކައުންސިލަށ2ް ބާރ2ު ގެންދިއުމުގ2ެ

ނޑައަޅ2ާ މިގަވާއިދުގ2ެދަށުނ2ްކަ

އުސޫލުތައް

)ތިނެއް(132. 23 ފަށާތ2ާ ޢަމަލުކުރަނ2ް ގަވާއިދަށ2ް މ2ި ހިންގުމަށްޓަކައި،2 ނަގަހައްޓައ2ި މިގަވާއިދ2ު

މަސްދުވަހުގ2ެތެރޭގައ2ިކައުންސިލުގ2ެއިޚުތިޞާސްގ2ެތެރޭގައ2ިހިމެނ2ޭސަރަޙައްދުތަކ2ާގުޅ2ޭގޮތުނ2ް

ހަދަންޖެހ2ޭއުސޫލުތައ2ްހަދައ2ިއ2ެއުސޫލުތައ2ްޢާންމުކޮށ2ްޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މިގަވާއިދުގައ2ިހިމެނިފައިވ2ާކަންކަމ2ާޚިލާފުވ2ާފަރާތްތަކ2ާމެދު،2އެހެނ2ްޤާނޫނަކުނ2ްނުވަތ2ަ)ހ(14.ގަވާއިދ2ާޚިލާފުވުން

ނޑައެޅިފައިނުވ2ާކަންކަމުގައި،2ފުރަތަމ2ަފަހަރ2ު ގަވާއިދަކުނ2ްވަކިގޮތަކަށ2ްޢަމަލުކުރުމަށ2ްކަ

ނަސޭހަތ2ްދިނުމަށްފަހ2ުދެވަނ2ަފަހަރ2ުކުށ2ްތަކުރާރުކޮށްފ2ިނަމ2ަ-/2500)ފަސްސަތޭކަ(

ރުފިޔާއާއ2ި-/21000)އެއްހާސް(2ރުފިޔާއ2ާދެމެދުގ2ެއަދަދަކުނ2ްޖޫރިމަނާކުރުން؛2ތިންވަނ2ަ

ފަހަރ2ުކުށ2ްތަކުރާރުކޮށްފިނަމ2ަ-/21000)އެއްހާސް(2ރުފިޔާއާއ2ި-/23000)ތިނ2ްހާސް(

ރުފިޔާއ2ާދެމެދުގ2ެއަދަދަކުނ2ްޖޫރިމަނާކުރުން؛2ހަތަރުވަނ2ަފަހަރ2ުކުށ2ްތަކުރާރުކޮށްފ2ިނަމ2ަ

-/23000)ތިންހާސް(2ރުފިޔާއާއ2ި-/25000)ފަސްހާސް(2ރުފިޔާއ2ާދެމެދުގ2ެއަދަދަކުނ2ް

ޖޫރިމަނ2ާކުރުނ2ްއަދ2ިހަތަރ2ުވަނ2ަފަހަރަށ2ްވުރ2ެއިތުރަށ2ްކުށ2ްތަކުރާރުކުރ2ާކޮންމ2ެ

ފަހަރަކ2ު-/25000)ފަސްހާސް(2ރުފިޔާއިނ2ްޖޫރިމަނ2ާކުރުމުގ22ެއިޚުތިޔާރ2ުމ2ިގަވާއިދުގ2ެ

ދަށުނ2ްކައުންސިލަށ2ްލިބިގެންވެއެވެ.

މިގަވާއިދުގައ2ިހިމެނ2ޭއެންމެހައ2ިޖޫރިމަނާތަކާއ2ިފީތައ2ްދައްކަންވާނ2ީކައުންސިލަށ2ްނުވަތ2ަ)ށ(

ނޑައަޅ2ާތަނަކަށެވެ. ކައުންސިލުނ2ްކަ

]ކައުންސިލް[22މިގަވާއިދުގައ2ިއެހެނ2ްގޮތަކަށ2ްބަޔާންކޮށްފައ2ިނުވާނަމަ،2ކައުންސިލްކަމަށ2ް)ހ(15.މާނ2ަކުރުން

ހިންގުމުގ2ެ އުސޫލުނ2ް ލާމަރުކަޒ2ީ ދާއިރާތައ2ް އިދާރ2ީ ދިވެހިރާއްޖޭގ2ެ އެވަނީ،2 ބުނެފައ2ި

ޤާނޫނ2ު)7/2010(2ގ2ެދަށުނ2ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވ2ާހައްދުންމަތ2ީކަލައިދ2ޫކައުންސިލަށެވެ.

]ފަޅު[2މިގަވާއިދުގައ2ިވަކިތަނެއްގައ2ިވަކިގޮތަކަށ2ްބަޔާންކުރެވިފައ2ިނުވާނަމަ،ފަޅ2ުކަމަށ2ް)ށ(

ބުނެފައ2ިއ2ެވަނީ،2ހައްދުންމަތ2ީކަލައިދ2ޫކައުންސިލްގ2ެއިޚުތިޞާޞ2ްހިގ2ާސަރަހައްދުގ2ެ

ނޑުކަމުގައ2ިނުބެލެވ2ޭސަރަޙައްދެވެ.2މީގ2ެތެރޭގައ2ި ނޑ2ާގުޅިފައިވާ،2ކަ ތެރޭގައ2ިހިމެނ2ޭކަ

އ2ެފަޅުގައ2ިހިމެނ2ޭވިލު،2ގިރ2ިވެސ2ްހިމެނޭނެއެވެ.2


