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 ކައުންސިލް ވިލުފުށީ ކޮޅުމަޑުލު
 ، ވިލުފުށި.ތ      
   .ދިވެހިރާއްޖެ     

  
 ދު ގަވާއިކުރުމާބެހޭ ޙިމާޔަތްތިމާވެށި 

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

ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ  ވިލުފުށީ ކޮޅުމަޑުލުވަނަ މާއްދާއިން  151ގެ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(
)ޅ( ެގ  މާއްދާގެ އެ   ،އެކުޔާބާރުގެ ދަށުްނ، ލޯކަލް ގަވަރަމްނޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާ

ވެށްޓަްށ ތިމާ ،ކުރުމާއިޙިމާޔަތްތިމާވެށި  ފައިވާ ރަށްތަކުގެކަނޑައަޅައި ދަށުން ކައުންސިލުން 
 ދެވެ.ގަވާއިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ އެޅިދާނެ ފި ށްމެދު ކައުްނސިލަގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާ

 
 ދު" އެވެ.ގަވާއި"ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ  ،ދަށް ކިޔާނީގަވާއިމި  )ށ(  

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

 .ފެށިގެންނެވެ

 
ވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ތިމާ

ތެރިުކރުމަށް ރައްަކއު
 ސަމާލުކަން ިދނުން 

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގައި ހިމެޭނ ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑާއި، ފެނާއި، ގަސްގަހާގެއްސާއި،   .3
ގޮނޑުދޮށްތަކާއި، ފަޅުފަޅާއި، ަފރުފަރާއި، މިނޫންވެސް މިފަދަ ަތންތަނާއި، ަކނޑުތަކާއި ޖައްވާިއ 

، އެ ތަންތަނުގަިއ އުޅޭ ތަެކތީގެ ތެރެއިން އިންސާނުްނނަށް އެ ތަންތަނުގައިވާ ތަކެއްޗާއި
ތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، އުޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކަގެއްލުންދޭ ނުވަތަ އުނދަގޫކުރާ ތަކެތި ފި

ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފައިދާތައް ދަމަހައްޓައި އިތުރު އެ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ކަމަށްވާތީ، މިކަންކަމުގެ ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކެއްހިއްސާޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ދެމިއޮތުމަށާއި ރާއް

 ޞަ ނިސްަބްތވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޚާއް ކަުއންސިލުގެ ދާއިރާތަކަށް، މައްޗަށް ކައުންސިލުންނާއި
 ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 
ުކރުާމއި ތެރިތިމާވެށި ރައްަކއު

ދެމެެހއްޓުާމބެހޭ ސިާޔސަތު 
 ރުން ތަންފީޒުކު

ެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ާޤނޫނު( 93/4 ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .4
ާޓބެޭހ ށްގޮތުން ތިމާވެބެހޭ ތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއުކޮށް ރައްކަޙިމާޔަތްދަށުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި 

 ދޭންވާނެއެވެ.  ސަމާލުކަންފައިވާ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކައުންސިލުންއިކަނޑައަޅައިން ވުޒާރާ
ޤުްދރަތީ ނުަވތަ 

ގޮުތަގއި ދެމެެހއްޓޭ ޠަބީޢީ
 )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ  93/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ(   .5

ޤުދްރަތީ ފައިވާ އިޑައަޅަަކނ ޓާބެހޭ ވުޒާރާއިންށް ތިމާވެވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން  4ގެ  ޤާނޫނު(
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ތަންތަނާއި ތަކެތި 
 ޙިމާޔަތްުކރުން 

 ލުގެ ކެތީގެ ތެރެއިން ކައުންސިގޮތުގައި ދެމެެހއްޓޭ ތަންަތނާއި ތަނުވަތަ ަޠބީޢީ
 ޙިމާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ން ލުކައުންސިއިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނާއި ތަެކތި 

 ށްފައިވާ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮމާއްދާގެ މި  ،ދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ެފށުމަށްފަހުގަވާއިމި  )ށ(   
ރަތީ ނުވަތަ ގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޤުދުލުކައުންސި ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ އިތުރަށް 

ސަރުކާރުގެ  ،ތަްނަތނާއި ތަކެތި ކަމަްށ ކައުންސިލަށް ފެންނަ ދެމެހެްއޓޭނެގޮތުގައިޠަބީޢީ
 ސަމާލުކަމަށް ކައުންސިލުން ގެންނަންވާނެއެވެ. ކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ

 
ނެ ޓަށް އަަސރު ފޯރާތިމާވެށް

 ޕޯޓް މިންަވރު ބަޔާންުކރާ ރި
ުކރެވޭފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެދާެނ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ޓަށް ފާހަގަރާއްޖޭގެ ތިމާވެށް )ހ(   .6

ަޓށް އަސަރު މުގު ކުރިން، އެކަމަކުން ތިމާވެށްތެރޭގައި ހިންގު ގެ ދާއިރާގެލުކައުންސި
ކޮޕީކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލަށް ،ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ހަދައި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވުޒާރާއަށް
 

ތިމާެވށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު  ،މި  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ )ށ(   
ތިމާވެށްޓާބެހޭ ވުޒާރާގެ  ،ލު ކަނޑައަޅާނީސޫބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދަންޖެހޭ ކަންކަމާއި އު

  ންސިލުްނނެވެ.މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައު
 

 ރާކަމަށް ޓަްށ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯއްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތިމާެވށްހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެ  .7 ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްުޓވުން 
އެދި ކަާމބެހޭ ވުޒާރާެގ  އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުްއޓުވުމަށްިހނދެއްގައި،  ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ

  އެވެ.ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް ގެންނަންވާނެ
 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ގެްޞޞް އިޚްތިގެކައުންސިލުޓަށް ގެއްުލން ލިޭބފަދަ ގޮތަކަށް ތިމާވެށް )ހ(   .8 ކުންޏާއި ތެލާއި ވިހަ ތަކެތި 
ކުނި ނުވަތަ ތެޔޮ ނުަވތަ ވިހަ ގޭސްފަދަ އެއްޗެއް ެތރި ނުރައްކައުތަނަކަށް، އެއްވެސް 

 ނުވަތަ އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.  އުކާލައި
 

 )ށ(  
 

ން އުކާލަންޖެހޭ ތަކެިތ ފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށް  މާއްދާގެ މި
 ނުވަތަ އަޅާނެ ތަނެއް ަކއުންސިލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އުކާލާނެ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ބާވަތެއްގެ ކުންޏެއް އެންުދމުގެ ބާރު ލިބިެގންވަީނ  )ނ(  

 ވެ.ކައުންސިލަށެ
 

ންސިލުން އަންދާލައިގެން ތަކެތި ކައުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ރ(  
މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ގެއްުލންނުވާގޮތަްށ، އެކަށީގެްނާވ  ،އެކަން ކުރަންާވނީ ،ނަމައްތައިލާނެ

 އެކުގައެވެ. ކަމާތެރިއުރައްކަ
 

ލުަމްށ ކައުންސިލުން ފީއެއް ނެއްތައި  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ތަކެތި)ހ( ގައި މާއްދާގެމި  ( ބ)  
 ދެއް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ގަވާއިނެގުމަކަށް މި 

ގަލާއި ެވއްާޔއި އަކިރި 
 ނެގުން 

ގޮތުން ގަލާއި، ވެއްޔާއި، ޤުދްރަތީ  ަތންތަނާިއ،އްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަ ސަރަލުގެކައުންސި )ހ(   .9
ބެހޭ ވުޒާރާެގ ޓާ ށްގަންވާީނ ތިމާވެއަކިރި އުފެދޭ ތަންަތނުން، ގަާލއި، ވެއްޔާއި އަކިރި ނަ
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ދުގެ ދަށުން ގަވާއިމި  ފައިވާ ތަންތަނުްނ،ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި މަޝްވަރާގެ މަތިން
 ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންެނވެ.

 
ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ  ލުގެކައުންސި، ކައުންސިލުން ހުއްދަ ލިބިގެން )ށ(   

 ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެކުރާ ކުރުމާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްފަޅުފުން
ގައި ގޮތުން އަކިރި ނަގާ ނެގުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގޮނޑުދޮށާއި ފަޅު ސާފުކުރުމުގެ 

 ބުނެފައިވާ އަކިރި ނެގުމުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.
 

ރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްަދ ން ފެުށމުގެ ކުރިން ސަރުކާރަދަށް ޢަމަލުކުގަވާއިމި  )ނ(  
      ދަށް ަޢމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ކަުއްނސިލުން ހުއްދަ ލިބިގެްނ ގަވާއިމި  ،ލިބިގެންނާއި 

އެ ކައުންސިލެއްގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ފަޅުފުންކުރާ ކުރުމަށް ވެލި ނަގާ 
 .ގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެުބނެފައިވާ ވެލި ނެގުމު މާއްދާގެ )ހ( ގައިނެގުން މި 

 
ކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ  ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމަށް ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  9ދުގެ ގަވާއިމި   .10 ހުއްދަ ޯހދުން 

، ވެއްޔާއި އަިކރި ތަންތަުނން މުކުރާއާންއުންިސލުން ކަނޑައަޅައި ކަ މަޝްވަރާގެ މަތިން
 ފައި އެ ފޯމު ށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދައަ ،ނަގަންވާނީ

ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ  ންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފީއެއް ދައްކައި،ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމަްށ ކައު
 ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. 

 
ށިގެްނ ދަ ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެދުގެ ދަށުން ެވލި ނުވަަތ އަކިރި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭީނ ހުއްގަވާއިމި   .11 ހުއްަދެދވޭ މުްއދަތު 

ދުވަަހށެވެ. ނަމަވެސް، ވެލި ނުވަތަ ައކިރި ނަގަން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ )ދޭއް( މަސް 2ގިނަވެގެން 
     ފިނަަމ، އިތުރުމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި

 އިތުރުކޮށް ދެވިދާނެެއވެ.ދުވަހަށް ހުއްދައިގެ މުއްދަތު )އެކެއް( މަސް 1
 

ކުރުމަށްފަހު، ރި ނެގިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ފުރިހަމަވެއްޔާއި އަކި ،ދުގެ ދަށުން ހުއްދަލިބިގެންގަވާއިމި   .12 ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 
ކައުންސިލަްށ ކޮންމެ މަހަކު  ،ެއ ރިޕޯޓް ، ހުއްަދއިގައިވާ މުއްދަތަށް،ހުއްދަ ލިބުުނ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 ގެންސިުލގެ ަސރަހަްއދު ކައު
ތެރެއިން ވެއްާޔއި އަިކރި 

ނަގާ ތަންތަުނގެ މަޢުޫލމާތު 
 ބެލެހެއްޓުން 

 

ތަކެތި ނަގާ ބޭނުމާއި،  އެ ،ކައުންސިލުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާ ތަންތަނާއި  .13
 ޓަންާވނެއެވެ.އެ މަޢުލޫމާތުތައް ކައުންސިލުްނ ބަލަހައް ،ދަދާއި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށްއަނަގާ 

ކަމަކުން،  ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައިެގ އިމުގެ ބޭރުން ކުރާ 10ދުގެ ގަވާއިމި   .14 ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ހޯުދން 
ހިމެނޭ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި  ގެޞާޞްގެ އިޚްތިކައުންސިލު ކަމަކުން، ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ

 ތް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ، ޝަރީޢަ ޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރާފަދަތިމާވެށް
 މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުަވތަ ވާ ފަރާތްތަކާއި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުދުގަގަވާއި މި )ހ(   .15 ދާ ޚިލާފުުވން ގަާވއި 
 ،ފައިނުވާ ކަންކަމުގައިޅައިްށ ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަތަކަދަކުން ވަކިގޮގަވާއި
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    500/- ،ނަމަުކށް ތަުކރާރުކޮށްފި ފަހަރަށްދެަވނަ ،ްތ ދިނުަމށްފަހުހަފަހަރަށް ނަސޭފުރަތަމަ
ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  އާ ރުފިޔާ( ހާސް)އެއް 1000/-އާއި ރުފިޔާ ()ފަސްސަތޭކަ
އާއި ރުފިޔާ ()އެއްހާސް 1000/- ،ށްފިނަމަރަށް ތަކުރާރުކޮަފހަ ނަވަތިން؛ ޖޫރިމަނާކުރުން

ވަނަ ފަހަރަްށ ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުުރން؛ ަހތަރުއާ ދެމެދުގެ އަރުފިޔާ (ހާސް)ތިން  3000/-
ރުފިޔާއާ  ()ފަސްހާސް 5000/-އާއި ރުފިޔާ ()ތިންހާސް 3000/- ،ނަމަތަކުރާރުކޮށްފި

އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުވާ  ރެވުއަދި ހަތަރު ފަހަރަށް ؛ރުންކުދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ
     ،އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެއިން ޖޫރިމަނާރުފިޔާ ()ފަސްހާސް 5000/- ،ކޮންމެ ފަހަރަކު

 ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގަވާއިމި 
 

 93/4 ޤާޫނނު ނަންބަރު ،ފައި ވީނަމަވެސްކޮށްން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންމިހެ )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ  9ގެ ( ވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާ

 ދަށުން ޖޫރިމަނާނެގުމަށް މި ގަާވއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

ދުގެ ދަށުން ަގވާއި  މި
 ލުަތއް ސޫކަނޑަައޅާ އު

ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ގެޞްއިޚްތިޞާ ގެކައުންސިލު ދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައިގަވާއި މި  .16
ވާއިދަށް ގަމި  ،ލުތައްސޫއުޖެހޭ ހަދަންދުގެ ދަށުން ގަވާއި މިގޮތުން ދުތަކާ ގުޅޭއްހަސަރަ

މުކޮށް އާންލުތައް ސޫއު އެ ،ހަދައިތެރޭގައި  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ 3 މަލުކުރަން ފަށާތާޢަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.ޝާއިޢު

 
ކައުންސިލްކަމަށް  ނުވާނަމަ، ށްފައިބަޔާންކޮ އެހެން ގޮތަކަށް ދުގައިގަވާއި މި " ކައުންސިލް" )ހ(   .17 މާނަކުރުން 

 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބުނެފައި އެވަީނ،
 ކައުންސިލަށެވެ. ވިލުފުށީ ކޮޅުމަޑުލު ންތިޚާބުކޮށްފައިވާއި  ދަށުން ގެ( 2010/7) ޤާނޫނު
 

 )ށ(   
 

 ތަނެއްގައި ވަކި ވަކި ގެ ދުގަވާއި މި ،އެވަނީ " ކަމަށް ބުނެފައިތިމާވެށްޓާބެހޭ ވުޒާރާ"
ފައި ނުވާނަަމ، ތިމާވެށްޓާބެހޭ ކަންތަްއތައް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ށްގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ

 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށެވެ.ހަ
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