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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
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  ކަުއންސިލް  ހައްުދްނމަތީ އިްސދޫ

 ިދވެިހރާއްޖެ  އިސްދޫ،.ލ

  

 ގަވާއިދު ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ 
 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ).1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
)ގެ ހިން ލިބިދޭ  ކައުންސިލަށް ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ އިންވަނަ މާއްދާ 151ގުމުގެ ޤާނޫނު

ގެ ދަށުން ) ދ( މާއްދާގެ  އެ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު 
ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ  ލާފައިވާއެކުލަވައި ކައުންސިލުން

. ގަވާއިލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ސޫކެތި ނެގުމާބެހޭ އުތަ   ދެވެ
 

ންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ  "ޢާ ދަށް ކިޔަނީ ގަވާއިމި (ށ)    
  " އެވެ.ގަވާއިދުތަކެތި ނެގުމާބެހޭ 

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

  .ފެށިގެންނެވެ
 

ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތިކަމުގައި 
ނޑައެޅުން    ކަ

މަގުތަކަށާއި  ރަށުގެ ދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެކުރީން ގަވާއި ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މި ގަވާއިމި (ހ)  .3
ދަށް ގަވާއިމި  ންކައުންސިލު ލާފައިވާ ތަކެތިޢާންމުތަންތަނަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށް

) މަސްދުވަހުގެ 3ން ފަށާތާ މަލުކުރަޢަ ނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށް އަންގައި ތެރޭގައި ކަ(ތިނެއް
  އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

  
ނޑައަޅާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށް  މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  މި(ށ)   ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ކަ

ތަކެތި އޭގެ  ތެރޭގައި އެ މަސްދުވަހުގެ(ތިނެއް)  3ފެށިގެން ތާރީޚުން  އިޢުލާންކުރާ
ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތިކަމުގައި ގަވާއިދުވެރިފަރާތުން ނުނަގައިފިނަމަ މި 

ބާރު ކައުންސިލަށް  ތަކެތި ނެގުމުގެ ނުލައި އެ ތުގެ ފަހުން އިތުރު އެންގުމަކާއެ މުއްދަ  ބަލައި
  އެވެ.ލިބިގެންވެ

  
ގެ (ށ)ގެ ބޭނުމަށް މަގުތަކަށާއި ޢާންމުތަންތަނަށް އަދި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ މާއްދާ މި(ނ)  

ނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.   ތަެކތި ކަ

 އެ އެއްޗެއްގެ ބާވަތުން އެ އެއްޗެއް ހުރި ނުވަތަ އޮތްގޮތް. -1

ތަނެއްގައި ބޭނުމެއް ނެތް  ހުރީ ޢާންމުކޮށް މީހުން ބޭނުންކުރާ ޢާންމު އެއްޗެއް އެ -2
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 ގޮތެއްގައިކަން.

 ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫވުން. އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެ އެ -3

އެއްޗެއް އެތަނުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ  އެ -4
 ބޫލުކުރެވުން.ގަހިނގައިދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލަށް ތު ގެއްލިގެން ހަމަސްލަ

ނޑުދޮށުގައި އޮތް ނުވަތަ ހުރި އެއްޗެއްނަމަ އެކަމުގެ  އެ -5 އެއްޗަކީ ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ ގޮ
 ޓަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދިޔުން.ށްސަބަބުން ޢާންމުންނަށާއި ތިމާވެ 

  
ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗަކަށް 

  ހުއްދަހޯދުން 
ނޑައެޅުމަށްކައުންސިލުން އެއީ ދޫ  .4 ފަހުވެސް އެތަނަކީ އެފަދަ އެއްެޗްއ  ކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް ކަ

ކައުންސިލްގެ ހުއްަދއާއެކު  ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ، އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަމަށް ބޭއްވުމަށް
ނޑަ .  ތަނެއްގައިއަޅާ މުއްދަތަކަށް އެއެއްޗެއް އެކައުންސިލުން ކަ   ބޭއްވިދާނެއެވެ

  
ވާ ތަކެތި ދޫކޮށްލާފައި

  ނެގުމަށް އެންގުން 
ނޑައަޅާ  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތިކަމުގައި ކަ

ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި 
ނޑައަޅަންވާނީ، އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ ވެރިފަރާތަ ށް އެ އެއްޗެއް ނެގުމަށް ކަ

. ވެރިފަރާތް ނޭނގޭނަމަ، ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު  އެންގުމަށްފަހުގައެވެ
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗަކާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، އެއީ  30

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.   ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ކަ
  

(ފަނަރަ)  15ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު  ފަރާތް އެނގޭ ތަކެތި ނެގުމަށް އެ ވެރި (ށ)  
ތަކެއްޗަކީ ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި  ދުވަހުގެތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަމަ އެ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.   ކަ
  

މަތިން ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ގަވާއިދުމި  (ހ)  .6  ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުން 
ނޑައެޅުމަށްފަހު އެ .  ގަވާއިދުއެއްޗެއް ނެގުމުގެ ބާރު މި  ކަ   ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ގެއްލުމަކަށް  މި ގޮތުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނަގައިގެން ގެންދިއުމުގައި އެ އެއްޗަކަށް ލިބޭ  (ށ)  

. އެ ގެންދާ ފަރާތުން ޒިންމާވާކަ   ށް ނުޖެހޭނެއެވެ
  

ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމުގެ ކުރިން، ނެގީ ކޮން އެއްޗެއްކަމާއި، އެ ތަކެތި ނެގީ  (ނ)  
ކޮންތަނަކުން ކަމާއި އަދި އެ ތަކެތި ނެގިއިރު ހުރި ހާލަތު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް އެކަން ކުރާ 

. އެ ރިޕޯޓުގައި އެ ތަކެތި  އޭރު ހުރިގޮތް އެނގޭނޭ ފޮޓޯ  ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ
  ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  
ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް 

  އަނބުރާ ގެންދިއުން 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ، އަނބުރާ އޭގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބޭީނ ،މި ގޮތުގެމަތިން ނަގާ ތަކެތި  .7

ންސިލަްށ އޭގެ ވެރިފަރާތުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމަށް ކުރި ޚަރަދު ކައު ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު،
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  .ދިނުމުންނެވެ 
  

  ވެރިފަރާތް ނޭނގޭ އެއްޗެއްނަމަ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު.  (ހ)    
  

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ (ށ)     އެއްޗެއް ނެގުމަށް އެންގުމަށް އިޢުލާނެއް  ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަން ކަ
  ކުރަން ޖެހުނުނަމަ އެކަމަށް ދިޔަ ޚަރަދު.

  
އެނޫން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ތަންނޫން އޮތް  އެ ، ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް (ނ)    

  ޚަރަދު. އިއިވާނަމަ އެކަމަށް ދިޔަ އެންމެހައެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފަ
  

ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި 
  ނައްތާލުން 

ތީގެ ތެރެއިން ނޑައަޅާ ތަކެގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ކަގަވާއިދުމި  (ހ)  .8
ނޑައެ ބޭނުންކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަކެތި ތަކެތި ނެގުމަށް ދީފައިވާ  ޅުމަށްފަހު އެއެގޮތަށް ކަ

) މަސްދުވަސް ފަހުން އެ 3ހިނދުން ފެށިގެން މުއްދަތު ހަމަވާ  އެއްޗެްއ  (ތިނެއް
  ންވެއެވެ.ތަންފީޒު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެ  ގަވާއިދު ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުޑަކަމަށް  (ށ)   

ނޑު އެކުލަވައިލާނީ ކައުންސިލުންނެވެ. ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ   ކަ
  

މަ ތަކެތި، ނެގުމަށް އަންގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ނުފެތޭ މި (ނ)   
ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް  ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަތަކެތި  އެ

  ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ތަކެތި  ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ 
  ވިއްކާލުން 

 ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް ނެގުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ގަވާއިދުމި  (ހ)  .9
ވެރިފަރާތުން ، އެއްޗެއް ބޭނުންނޫންކަމަށް އަންގާ ތަކެއްޗާއި ގެ ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗެއް އެ

ކައުންސިލުން ، ތަކެތި  ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނަގައިގެން ގެންދާ
ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު  (ތިނެއް) މަސްދުވަސްވުމުން އެ 3ނެގުމަށްފަހު 
  ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަށް

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

ލިބޭ ބާވަތުގެ  ތަށް ގެއްލުންޙައްޞިދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްގެ ބާވަތުން އޭގެ ސަބަބުން ޢާންމު 
އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ، ތިމާވެށްޓަށް ނުރައްކަލެއް ފޯރާފާނޭ ތަކެތިތަކެއްޗާއި، 

ނޑައަޅާ ހިނދުން ފެށިގެން  ކުރާ ގަވާއިދު ތަންފީޒު ނައްތައިލުމުގެ ބާރު މި  އެއްޗެއް އެކަ
  ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި 

 ތަކެތި  ހުންނަ
އް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް ނުވަތަ އެއްޗެ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ތަކެތިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ  .10

  ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ފަޅުތެރޭގައި ދޫވެފައިހުރި ތަކެއްޗަށެވެ.
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ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި 
  ހުންނަ އުޅަނދު 

) (ހަތެއް  7އެއްވެސް އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިއްޖެނަމަ އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން  (ހ)  .11
. ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުެގ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އެ އުޅަނދެއް ނަގަންވާނެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ މުހުލަތުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ، ގެ ބޭނުމަށްޓަކައިގަވާއިދުނުނަގައިފިނަމަ މި  ކަ
ނޑަނާޅާނަމަ، އެއީ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަމުގައި  ކައުންސިލުން ކަ

  އެވެ.ނެދާބެލެވި
  

) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެ އަދި  10އެއްވެސް އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައިއޮވެ (ށ)  (ދިހައެއް
ވާނަމަ  އެ އުޅަނދު އޮތް ތަނުގެ ގޮތުން ފަޅުގެ ބޭނުންކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ

ްނވާނެއެވެ. އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަ އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތަށް އެ
  ން ނުވާނަމަ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.ގީ ވެރިފަރާތް ޔަ

 
މިގޮތުން އިޢުލާންކުރާ ހިނދުން ފެށިގެން ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް ނެގުމަށް އަންގާ ދުވަހުން (ނ) 

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  10ފެށިގެން  ޅަނދެއް އުނޅަދެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އު (ދިހައެއް
އެ އުޅަނދެއް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 6މި ގަވާއިދުގެ ، ނުނަގައިފިނަމަ

ނޑައަޅާ ތަނަކަށް އެ އުޅަނދެއް  ނަގައިގެން އެފަދަ އުޅަނދުތައް ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަ
. މި ގޮތަށް ގެންދާ ގެންދިއުމެއްގައި ގެންދި އުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އެ އުޅަނދަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށާއި، އެ އުޅަނދެއް އެތަނުގައި ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ 
  އެއް ނުވާނެއެވެ.ގެއްލުމަކަށް ކައުންސިލުން ޒިންމާ 

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

ފިނަމަ، އެ އުޅަނދެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައި ށްޓަކައިއެ އުޅަނދަކާ ހަވާުލވުމަ، ވެރިން
. އަދި އެ މުއްދަތުގެ  7މި ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ އުޅަނދެއް އޭގެ  7ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 
   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭނީ، 

 
ވަނަ  8މި މާއްދާގެ (ނ) ގެދަށުން ގެންދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައްަޗށް، މި ގަވާއިދުގެ (ބ) 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މި ފަދަ އުޅަނދެއްގެ  9މާއްދާއާއި 
އުޅަނދެއް  އެ ނައްތާލަންވާނީ ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނީ އް ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ އެފަދަ އުޅަނދެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް (އެކެއް) އަހަރު 1ނަގައިގެން ގެންދިޔަ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ތަކެތި  އެ  ން އެ އުޅަނދާ ހަވާލުނުވިނަމަ، ވެރިފަރާތަށް އޭގެ ވެރިފަރާތު ފާއިތުވީއިރުވެސް 

އަންގައި އެކަމަށް ޝަރުޢީ  ލިޔުމަކުން  ލާނެ ކަމަށްނައްތާލާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކާ
އަދި އެ ފަދަ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގޭނަމަ  ކޯޓަކުން އަމުރު ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ.

  ލިޔުމަކުން އެންގުމަކާ ނުލައިވެސް މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 

ބޭނުންކުރާ  ވަތަ ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފަޅުއުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައި ނު އެ(ޅ)  
އްގެ އެފަދަ އުޅަނދެ ވެސް،ނަމަ ކަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުފޯރިއެހެން ފަރާތްތަ

އަދި މިފަދަ  ވެރިފަރާތަށް އެ އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ނަ މާއްދާގެ (ހ)، (ނ)، (ރ) ވަ  11އަދި ، 7، 6މި ގަވާއިދުގެ  އުޅަނދުތަކާމެދުވެސް
  އަދި (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

  
ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްފައިހުންނަ 

 ތަކެތި ވަގުތުން ނެގުން 
ފަޅުތެރެއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކީ އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާެނ  .12

ޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރައިފާނެ އެއެްޗްއ ށްސަބަބުން ތިމާވެއެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ އޭގެ 
ކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ އެއްޗެއް ވަގުތުން ނެގުން ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާނެ ނުރައްކަލުން 

އްދަކަށް ގެންދިއުމުގެ ހަ ސާަލމަތްވުމަށްޓަކައި އެފަދަ އެއްޗެއް އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ސަރަ
  ންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބާރު ކައު 

 
ގެ ދަށުން ގަވާއިދު މި

ނޑައަޅާ އު   ލުތައްސޫކަ
(ތިނެްއ)  3ން ފަށާތާ މަލުކުރަޢަދަށް ގަވާއިމި  ،ަނގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ގަވާއިދު މި .13

ރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ 
  ކުރަންވާނެއެވެ.މުކޮށް ޝާއިޢު ންލުތައް ޢާސޫއު ލުތައް ހަދައި އެ ސޫހޭ އުޖެހަދަން
  

މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ވާ ފަރާތްތަކާމާ ޚިލާފު ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަގަވާއިދު މި(ހ).14 ދާއި ޚިލާފުވުންގަވާއި
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައިގަވާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ،ދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
 )ސަތޭކަ (ފަސް 500/- ތް ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ހަނަސޭ
ވަނަ ތިން؛ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން އާރުފިޔާ )ހާސް (އެއް  1000/-އާއި ރުފިޔާ
 )ން ހާސް(ތި 3000/-އާއި ރުފިޔާ ) ހާސް  (އެއް  1000/- ރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ފަހަ

ނަމަ ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފި އާ ދެމެދުގެ އަރުފިޔާ
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  )ހާސް (ފަސް 5000/-އާއި ރުފިޔާ )ހާސް (ތިން  3000/-

 އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުން އަދި ހަތަރު ފަހަރަށް ވުރެ ކުޖޫރިމަނާ
ގެ ދަށުން ގަވާއިދުއިޚްތިޔާރު މި ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  )ހާސް (ފަސް 5000/-

  ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ށް ނުވަތަ ކައުންސިލަ ،ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ އިގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަ  މި(ށ) 
ނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.   ކައުންސިލުން ކަ

 
ކަުއންސިލްަކމަްށ ބުނެަފިއ  ުނވާަނމަ، ބަާޔންކޮށްފައި  އެެހން ޮގތަކަށް  ަގއިގަާވއިދު  މި "ކައުންސިލް"(ހ).15 ކުރުން މާނަ

 ގެ) 2010/7( ޤާޫނނު ިހންުގމުގެ  އުސޫުލން ާލމަރުަކޒީ ާދއިރާަތއް ިއދާރީ  ިދވެިހާރއްޭޖގެ އެަވނީ،
.ަކއުންސިަލށެ ަހްއުދންމަީތ ިއސްދޫ  އިްނތިޚާުބކޮށްފަިއވާ ދަުށން   ވެ
 

ކަމަށް  ފަޅުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،ގަވާއިދު މި "ފަޅު"(ށ)  
ނގާ ސަރަހައްދުގެ ހި އިޚްތިޞާޞްގެ ލްކައުންސި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ބުނެފައި އެވަނީ،
ނޑާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  . މީގެ ތެ ކަ ނޑުކަމުގައި ނުބެލެވޭ ސަރަޙައްދެވެ  ރޭގައި ގުޅިފައިވާ ކަ

.  ،ވިލު އެ ފަޅުގައި ހިމެނޭ   ގިރި ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ
  


