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 ރާކައުންސިލްގެ އިދާ ގަމު  އްދުންމަތީހަ

  ،ގަން .ލ       

 ދިވެހިރާއްޖެ.      

  

 ގެ އުސޫލު ސާފުކުރުމު ލ. ގަމު މަގުމަތި ކުނިކަހައި

 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ)  .1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ

 ގަވާއިދު ނަްނބަުރ ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގެ ދަށުން ބާުރލިބިގެން އެުކލަވައިލެވިފައިވާ 151ޤާނޫނު) ގެ 

2014/R-328  "ްވަނަ މާއްދާގެ ދަށްުނ   7ގެ "މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު، ލ. ގަނ

 ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

 ] އެވެ.ލ. ގަމު މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމުގެ އުސޫލުމި އުސޫލަށް ކިޔާނީ، [ (ށ)

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ، ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  މި އުސޫލަށް   .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 

 ފެށިގެންނެވެ. 

ކުނިކަހައި ސާފުކުަރންޖެޭހ 

 ތަންތަން 

ތަންތަނާ އިންވެެގންާވ  ދަށުން އަންނަނިވި ތަންތަން ހަވާލުޮކށްފައިވާ ފަރާތްަތކުން، އެ މި އުސޫލުގެ (ހ)  .3

ތަނަކާވީ ފަޅީގެ، މަގުަމތި ުކނިކަހައި ސާފުކޮށް ބަަލހައްޓަްނ   މެދުން ފެށިެގން، އެ މަގުމަގުގެ

 .ޖެހޭނެއެވެ

 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް. .1

 ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް. .2

 ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫޮކށްފައިވާ ބިންތައް. .3

 ތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިބންތައް.ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ކުންުފނި .4

 ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް. .5
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 ބޯަޑރު އިންވެެގންތަނަކާ  އޮތް ގެ ނިޔަަލށް 5 ފެށިގެން އިން 1ނަްނބަރު ގެ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)

 ކޮށް ަބލަހައްޓަން ކުނިކަހައި ސާފު ތެރޭގައި  ގެބޯޑަރު ިއންވެގެން އޮންނަ  ަތނަކާއެ ތަްނތަނުްނ، އޮންނަ 

  ޖެހޭނެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަްނ  5އާއި  4އާއި  3އާއި  2އާއި  1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)

ތަެންއ  ނަމަ، އެ ތަންތަނުގެ ބޭނުންކުރާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އެ

ހައި ސާފުކުރުމުގެ އިންތިާޒމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަުކން މި މާްއދާގެ (ހ) ގަިއ ވާގޮތަްށ، ުކނިކަ

 ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބިމެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާުތގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ސާފުުކރުމަްށ  ކުނިކަހައި

 އުޒުުރެވރިުވން 

  ވަނަ މާއްދާގެ 3މި އުސޫލުގެ  ،ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަްއ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަުކން (ހ)  .4

ނަމަ، އެ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި  ގޮތަށް ުކނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ އި (ށ) ގައިވާ(ހ) އާ

މަތީން، ަކއުންސިލުގެ އިދާރާއަށް "ކުނިކަހައި  ޓަކައި ތިރީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ސާފުކުރުމަށް

 ޖެހޭނެއެވެ. ސާފުކުރުމުގެ މަހުފީ" ދައްކަން

 ؛ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާއެއް( 150/- :މަގު ހިމެނޭ ގޯތިތައް އެއް .1

 ؛(ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ  250/- :މަގު ހިމެނޭ ގޯތިތައް ދެ .2

 ؛(ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ 350/- :މަގު ހިމެނޭ ގޯތިތައް ތިން .3

 (ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ؛ 450/- :މަގު ހިމެނޭ ގޯތިތައް ހަތަރު .4

 ސައްތަ) ރުފިޔާ.(ދުއި 200/- :ބޯޑަރު ސާފުކުރުމަށް .5

 

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި، ދައުަލތުގެ އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކޮްށފައިވާ ބިންތަކާިއ،  (ށ)

       ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިބންތަްއ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ، 

 ގުމައްޗާއި ބޯޑަރު ކުިނކަހައި ސާފުކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ މަ ،ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ 3މި އުސޫލުގެ 

ބޯޑަރަށް އިންވެގެންާވ  ގު ނުވަތަމަ މުން،ޓަކައި އެ ބި ނަމަ، އެ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް

 ޖެހޭނެއެވެ. މަގުން، މަހުފީ ދައްކަން (ހައެއް) ރުފިޔާގެ 6/-ޫފޓަކަށް  ،ފަރާތެއްގެ ދިގުމިނުން

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ކުނިކަހައި ސާފުކުރާނީ،  3ޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް، މި އުސޫލުގެ ރަށުގެ އި (ނ)

 މަތީން، ކައުންިސލުގެ އިދާރާއިންނެވެ. ރަށުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ނިންމާ ގޮތެއްގެ

(ހަތަރެއް) ވަނަ ހަފުތާ ނިމުމުން،  4(ދޭއް) ވަނަ ހަފުާތ ނިމުމުްނނާއި،  2ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  (ހ)  .5 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

        ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) އާިއ (ށ) ގައި ވާގޮަތށް، ކުނިކަހަިއ ސާފުކޮށްފައިވޭޯތ  3މި އުސޫލުގެ 

 100/-އް ނުވާ ފަރާތްތަ މި އިދާރާގެ ފަރާތުން ބަލައި ޗެކުކުރާއިރު، ކުނިކަހައި ސާފުކޮށްފައި

 (އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާއިން ޖޫރިނަމާ ކުރުމާއެކު، "ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް އަންގާ ޗިޓް" ފޮނުވޭނެއެވެ.
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 ކުނިކެހިނަމަވެސް، "ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް އަންގާ ޗިޓް" ފޮނުވުމަށްފަހު، އެ ޗިޓުގައިވާ މުއްދަތުގައި (ށ)

ގޮތުގައި  ގެ މަ، ކުނިކަހައި ސާފުނުކުރާ ފަރާތެއްނަ ނުކުރާ އެކަން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ރިޕޯޓް

 ސާފުކުރުމުގެ ގޮތަށް، ކުނިކަހައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގައިވާ  4ރެކޯޑުކޮށް، މި އުސޫލުގެ 

   ވޭނެއެވެ.ޮގތުގައި ރެކޯޑުކޮށް، އެކަން ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދެ މަހުފީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ

(ދިހައެއް)  10ރުމުގެ މަހުފީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން، ކޮންެމ މީލާދީ މަހެއްގެ ކުނިކަހައި ސާފުކު (ނ)

(ަފންސާސް) ރުފިޔާގެ  50/-ނަމަ، މަހުފީގެ އިތުަރށް،  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަހުފީ ުނދައްކައިފި

 ޖެހޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން

ދައްކަންޖެހި، ނުދައްކާހުރި ފަރާތްތަކުން، ފައިސާ  މަނާކުނިކަހައި ސާފުކުރުމުގެ މަހުފީއާއި، ޖޫރި (ރ)

އިދާރާއިން ކޮށްދޭންޖެހޭ  ސިލުގެދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންދެން، އެ ގޯތިތަކާއި، ބިްނބިމާ ގުޅިގެން ކައުން

ކަންތައްތައް، ޮކށްނުދީ ހިެފހެއްުޓމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާއާިއ 

 ޢަތް މެދުވެރިކޮްށ ހޯދުމުގެ ބާރުވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޖުރިމަނާ، ޝަރީ

  އެއްގޮތަށް މި އުސޫލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވާލުކޮށް ހަގޯތިތައް އޮންނަ  ރުބޯޑަ ގޯއްޗާއި އިންވެގެން މަގު ނުވަތަ  .6 އިސްިތސްނާ 

 ނެވެ.ބޯޑަރު ސާފުކޮށްދިނުމުން ފުރަތަމަފަހަރަށް އެ މަގާއި ކައުންސިުލގެ އިދާރާއިން ،ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ

ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލްުނ  "ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ (ހ)  .7 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  155ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ކައުންސިލަށެވެ.އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ހައްދުންަމތީ ގަމު 

މި ރަށުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށާއި އަމިއްލަ ވަނީ،  "ގޯތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެ (ށ)

 ގޯއްޗަށެވެ.

 ވާދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ،  "ބިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ (ނ)

 ބިންތަކަށެވެ.

ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ "ފީ" (ފައިސާ)  ވަީނ، މަށް ބުނެފައި އެ"މަހުފީ" ކަ (ރ)

 އަށެވެ.

        ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން  ވަނީ، ކަމަށް ބުނެފައި އެ "ގޯތި / ބިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް" (ބ)

 އެ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބިމެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.

ދެމެދު  ނުވަތަ ބިމާ އިންވެގެން، ކައިރީގައިވާ މަގާ ގޯއްޗާ ަވނީ، "ބޯޑަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ (ޅ)

 "ބޯޑަރު" އަށެވެ. ގްރީން އޭރިޔާ ނުވަތަ މަގުގެ ހުސްބިން ނުވަތަ އޮންނަ

........................... 

 

 


