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ރާއްޖޭތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު
މިޤަވާއިދަކީ

ފަރާތުން

ސަރުކާރުގެ

ފަޅު

ފުންކޮށްދެއްވާ ،ސަރުކާރާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ތޮށިލާ

ރަނގަޅު

ބަނދަރުތަކަށް

ފެންވަރަށް

ހެދިފައިވާ

ހައްދަވައިދެއްވާފައިވާ
ޤަވާއިދެކެވެ.

މިޤަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ
ރަށުއޮފީހުންނެވެ.

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަރު ކުރުމަށާއި

.1

މުދާ ބޭލުމަށްޓަކައި ބަނދަރުގައި ތަން އޮތް ވަރަކުން

ތޮށިގަނޑު ދިގަށް ތޮށިގަނޑާ ކައިރިކޮށް ބޭއްވޭނީ 48

ގަޑިއިރު ވަންދެނެވެ .މިއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 24

ގަޑިއަކަށް  100/-ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.
 24ގަޑި ފުރިހަމަ ނުވެ އޮންނަ ބަޔަށް ފީނެގޭނީ 24

ގަޑިއިރަށެވެ.
މުދާ

.2

ބަރުކުރުމަށް

އުޅަނދުފަހަރު

ފަހު

ތޮށިގަނޑު

ނުވަތަ

ކައިރީގައި

ބާއްވަންވާނީ ތޮށިގަނޑުގެ ހުރަހަށެވެ.

.3

ބޭލުމަށްފަހު
ބާއްވާނަމަ

އެއްވެސް އުޅަނދެއް ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހި ނުވަތަ މުދާ
އަރުވާބޭލުމުގެ

ތެރޭގައި

ތޮށިގަނޑަށް

ގެއްލުމެއް

ވެއްޖެނަމަ ،އެވީ ގެއްލުމެއް ބަލައި އެއުޅަނދެއްގެ
1

ރަށުއޮފީސް އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތީން

ވެރިފަރާތާ

އެއުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތޮށިގަނޑު

މަރާމާތުކުރަންވާނެއެވެ.

ވެރިފަރާތާއި

މިގޮތުން

ރަށުއޮފީހާއި

ދެމެދު

ވަކި

އުޅަނދުގެ

ގޮތަކަށް

އެއްބަސް ނުވެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެއްބަސްވެފައިވާ

ގޮތަށް

އުޅަނދުގެ

މަރާމާތުކޮށް

ނުދީފިނަމަ

ވެރިފަރާތުން

ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

.4

ތޮށިގަނޑު
ނިންމާނީ

މައްސަލަ

އެއްވެސް އުޅަނދަކުން އެއްގަމަށް ލޮތާރި ލައިގެން

ނުވާނެއެވެ .ވާ އައްސަން ވާނީ ރަށުއޮފީހުން އެކަމަށް

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްގައެވެ.
.5

އެއްވެސް

.6

ފާލަމާ

އުޅަނދަކަށް

ވަކިދިމާއެއް

ތޮށިގަނޑުގެ

ޚާއްޞަކުރެވިފައެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ.
ތޮށިގަނޑު

ކައިރިއަށް

ލަފާކުރާ

އުޅަނދު

ފަހަރަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ފަޅުތެރޭގައި ވާ އެޅުންފަދަ

ޢަމަލެއް އެއްވެސް އުޅަނދަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ފާލަމުގެ ދެފަރާތުން އިންޖަހާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި

.7

އެއްވެސް އުޅަނދެއް ބާއްވައިގެންނުވާނެއެވެ.
ޚާއްޞަ

.8

ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެގެން

އޮފީހުން

އެ

އުޅަނދެއް އޮތް ތަނުން ނަގަން އަންގައިފިނަމަ ،އެ

އުޅަނދެއް އެތަނުން ނަގަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް އުޅަނދަކުން އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން

.9

ބަނދަރުކަމުގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ތެލާއި

ކުނިފަދަ
2

ތަކެތި

އެޅުމަކީ

މަނާކަމެކެވެ.

....ކީ

އަދަބު/

ކަނޑައެޅި

ޖޫރިމަނާ

މާއްދާއެއްކަމުގައި

މިމާއްދާ މި ގަވައިދުން

އުނިކުރެވިފައެވެ.

.10

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

އިންޖީނަށް ގެއްލުމެއް ލިބުންފަދަ ކަންކަމުގައި ދަތުރު
ދިމާވެފައިވާ

ނުކުރެވޭގޮތް

އުޅަނދުފަހަރުވެސް

ތޮށިގަނޑު ކައިރީގައި ތޮށިގަނޑު ދިގަށް ބޭއްވޭނީ 84

ގަޑިއިރު ވަންދެނެވެ .މިއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 24

ގަޑިއަކަށް  50/-ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދޭންވާނެއެވެ24 .
ގަޑިއިރު ފުރިހަމަނުވެ އޮންނަބަޔަށް ފީ ނެގޭނީ 24

ގަޑިއަށެވެ.
މުދާ

.11

ބޭލުމުގެ

އަރުވާ

ސަބަބުން

އެއްގަމު

ސަރަޙައްދަށް އެޅޭ ތެލާ ކުނިފަދަ ތަކެތި އެމަސައްކަތް
ނިމުމާއެކު އެމަސައްކަތް ކުރި ނުވަތަ ކުރުވި ފަރާތުން
ގތަށް
މި ޮ

ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ......މި މާއްދާއަކީ އަދަބު /

ޖޫރިމަނާ

މާއްދާއެއްކަމުގައި

ކަނޑައެޅި

އުނިކުރެވިފައެވެ.

ދަށުން

ވާތީ،

ނެގޭ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

މިމާއްދާ

ހުރިހާ

މިވަނީ

.12

މިޤަވާއިދުގެ

.13

އެ ރަށެއްގެ ޙާލަތާއި ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުގެ

ޖަމާކުރައްވާނީ ރަށުގެ އެކައުންޓަށެވެ.

ފައިސާއެއް

މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ޤަވާއިދާއި ތަޢާރަޟް ނުވާ

ގޮތުގެ މަތީން ޤަވާއިދު ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަތޮޅު
އޮފީހުގެ މަތިން ރަށުއޮފީހަށް ލިބިގެންނެވެ .މިގޮތުން
އިތުރު ޤަވާއިދެއް ހެދިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

3

އެމް.އޭ.އޭގެ ނަންބަރ -95/5އޭ

) 15ފެބްރުއަރީ  (1995ގެ ސަރކިއުލަރ

4

