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 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                        
ފެރިދޫ، އއ.  

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
 

 ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު  148 ޤާނޫނު( ގެ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

މަންްޓ ރިޢާޔަތްކޮށް، ލޯކަްލ ގަވަރ ށް މާއްދާގެ )ހހ( އައެ ،ލިބިގެން
އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުާމ ބެހޭގޮތުްނ 
އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުްނ 

 އެ ބަނދަރާ ގުޅިފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ. ،ނަދރާއިބަ އއ. ފެރިދޫ ބަލަހައްޓާނީ 

 "ބަނދަުރ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" އެެވ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  )ހ(  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 
 .ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ 

)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާތާ  )ށ(  
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދާއި ބަނދަރާ ގުޅޭ ފަޅުގެ 

 ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ބަނދަަރށް ލަފާފުާރ ބަނދަރު ބެެލހެއްޓުމަކީ ކައު )ހ(  .3 ބަނަދރު ބެލެެހއްޓުން 
 އުޅަނދުތައް ބަނދަރު ބޭުނންކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.

މި ގަާވއިދުގެ ދަށުްނ  ،ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ަބނަދރު ބެލެހެއްޓުމަށާއި  )ށ(  
 ނަގަން ޖެހޭ ފީ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.

ނދަރުގައި އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމާއި މުދާ ބޭލުމުގެ ސަރަޙައްދުތައް ބަ )ނ(  
 ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-810ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              150 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

4 
 

އުޅަނދުފަަހރު ެއޅުމަށް 

 ޚާްއޞަކުރާ ަސރަަޙއްުދތައް 
ބަނދަރުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުފަަހރު އެޅުމަށް ޚާއްޞަކުރާ ސަރަޙައްދުތައް ވަކިވަކިން   .4

  ކައުންސިލުން ކަނަޑއަޅައި އާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.އެނގޭގޮތަށް

 ،ބަނަދރަށް ުމދާ ބޭލުާމއި
 ބަނަދރުން ުމދާ ަބރުކުރުން 

  ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މުދާ ބަރުކުރުމަށާއި މުދާ ބޭލުމަށް، ނުވަަތ  )ހ(  .5
ގުތަްށވުރެ އިތުރަްށ އެ ނޫންވެސް ބޭނުމަުކ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަ

ބަނދަރުގައި ތޮށިގަނޑުގެ ދިަގށް ތޮށިގަނޑާ ކައިރިކޮށްފައި ބާއްވަންވާީނ 
 ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންެނވެ.

މީޓަރާ  21މީޓަރާއި  3ބޭލުމަށް  އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުދާ އަރުވައިމި މާ )ށ(  
)ހައެއް(  6ގިނަވެގެން  ،ދެމެދުގެ އުޅަނދު ފީ ނުދައްކައި ބޭއްވޭނީ

 ގަޑިއިރަށެވެ. 

މީޓަރާ  36މީޓަރާިއ  22މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުާދ އަރުވައި ބޭލުމަށް  )ނ(  
)ަހތްދިހަ ދޭއް(  72ގިނަވެގެން  ،ދެމެދުގެ އުޅަނދު ފީ ނުދައްކައި ބޭއްވޭނީ

 ގަޑިއިރަށެވެ. 

ވުރެ ދިގު މީޓަރަށް 37މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް  )ރ(  
 )ދިހައެއް( ގަޑިއިރަށެވެ. 10ގިނަވެގެން  ،އުޅަނދު ފީ ނުދައްކައި ބޭއްވޭނީ

)ނ( އާއި، )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަގުތަށްވުެރ ، މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ބ(  
 ިތރީގައި މިވާ އުސޫލުންނެވެ. ،އިތުރުވާ ވަގުތަށް ފީ ނެގޭނީ

ކޮންމެ  ،ޅަނދުފަހަރުން ފީ ނެގޭނީމީޓަރާ ދެމެދުގެ އު 21މީޓަރާއި  3 (1)   
 މަގުްނނެވެ. ގެ)ތިނެއް( ރުފިޔާ 3/-އެއްގެއިރަށް މީޓަރަކަށް ކޮންމެ ގަޑި

ކޮންމެ  ،މީޓަާރ ދެމެުދގެ އުޅަނދުފަހަރުން ީފ ނެގޭނީ  36މީޓަރާއި  22 (2)   
 )ފަހެއް( ރުފިޔާގެ މަގުންެނވެ. 5/-މީޓަރަކަށް ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަށް 

ކޮންމެ މީޓަރަކަްށ  ،ޓަރަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދުފަހަރުން ފީ ނެގޭނީމީ 37 (3)   
)ހަތެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ގެ  50/7ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަށް 

 މަގުންނެވެ.

މުދާ ބަރުކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ މުދާ ބޭލުމަށްފަހު އެ އުޅަނެދއް ތޮށިގަނޑު  )ޅ(  
 ގެ ހުރަހަށެވެ.ތޮށިަގނޑު ،ކައިރީގައި ބާއްވާނަމަ ބާއްވަންާވނީ

، ދަގަނޑާއި، އަކިރިއާއި، ދޮންވެއްޔާއި، ހިލަވެްއޔާއި، ހިލަޔާއި، ސިމެންތިއާއި )ކ(  
ގެރިގުިއ ފަދަ ތަކެިތ ، ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި، ގޭހާއި، ތެލާއި، ލަކުޑިއާއި

ބަރުކޮށްގެން ނުަވތަ ބަރުކުރަން ބަނދަރަްށ އަންނަ އުޅަނުދަފހަރުން އެފަަދ 
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ލަންާވނީ، ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދެއްގައެވެ. ތަކެތި އަރުވައި ބާ
އެ ސަރަޙައްދެއްގައި  ،ތެލާއި ގޭސް ފިޔަވައި އެހެނިެހން ތަކެިތ ބާލަްނވާނީ

އެންެމ  ،ސަތަރި ނުވަތަ ތަރަފާލު އަޅައިގެންނެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިމިގެން
)ފަހެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަޙައްދު  5ލަސްވެގެން 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ސާފު

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަކެތި، އުޅަނދުްނ ބޭލުމަށްފަުހ  )އ(  
)ސައުވީސް(  24އެންެމ ގިނަވެގެން  ،ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބެހެްއޓޭނީ

 ގަޑިއިރަށެވެ.

ްށ )ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ގޮތަ 24މި މާއްދާގެ )އ( އާ ޚިލާަފށް  )ވ(  
ބަހައްޓާ މުދަލަކީ ދޫކޮށްލަިއފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ބަލަިއ، އެފަަދ ތަކެއްޗާމެދު 

 ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ެގ ފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަީކ ކައުންސިލުބަނދަރާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ސާ  )ހ(  .6 ބަނަދރު ސާފުުކރުން 
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަަބކާހެދި އެއްގަމު  )ށ(  
އެންެމ  ،ސަރަޙައްދަށް އެޅޭ ތެލާއި ކުނި ފަދަ ތަކެތި، އެ މަސައްކަތް ނިުމމުން

)ފަހެއް( ގަޑިއިރުެގ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކުރި ނުވަތަ ކުރުވި  5ގިނަވެގެން 
 ވެ.ފަރާތަކުން ސާފުކުރަންވާނެއެ

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު  )ނ(  
 -/500 ،ނަސޭހަތް ދިނުން، ދެަވނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ

)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  -/1,000)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި 
 -/1,000 ،ރުކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންަވނަ ަފހަރު ކުށް ތަކުރާ

)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެުދގެ އަދަދަކުން  -/3,000)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި 
 -/3,000 ،ހަތަރުވަަނ ަފހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ؛ ޖޫރިމަނާކުރުން

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެުދގެ އަދަދަކުން  -/5,000)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި 
ފަަހރަށް ވުރެ އިތުރަށް ުކށް ތަކުާރރުކުރާ ކޮންމެ  ޖޫރިމަނާކުރުން. އަދި ހަތަރު

 ، )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު -/5,000ފަހަރަކު 
 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބަނަދރަށް ލިބޭ ެގއްލުން 
 މަރާާމތުކުރުން 

ދާ ބޭލުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މުދާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހި ނުވަތަ މު  .7
ބަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ތޮށިގަނޑަށް ގެއްލުްނ 
     ވެއްޖެނަމަ، އެފަދައިން ިލބޭ ގެއްލުމަކަށް އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުަވަތ 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-810ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              150 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

6 
 

ގަނޑަށް ލިުބުނ އެ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަކުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ތޮށި
       ،އެ ތަނެއް މަރާމާތުކުރުމަށް އަންގައިފިނަމަ  ،ގެއްލުން ކައުންސިލުން ބަލައި

ތޮިށގަނަޑްށ  ،އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަކުން
 ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރަްނވާނެއެވެ. 

ބަނަދރަށް ލިބޭ ެގއްލުން 
 ދިުނން މަރާާމތުކޮށް ނު

ތޮށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުަމްށ ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 7މި ގަވާއިދުގެ   .8
ޒިންމާވުމަށް ނުވަތަ ޮތށިގަނަޑށް ލިބުނު ގެއްުލން މަރާމާުތކުރުމަށް އުޅަނދުގެ 

މައްސަަލ  ،ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފިނަމަ
 ޢީ ކޯޓު މެދުވެިރކޮށެވެ. ޝަރު ،ނިންމާނީ

މަްއސަލަ ޙައްލުުކރުމަށް 

 ހިނގާ ަޚރަދު 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުްނ ކޯޓަށް ދާންޖެހޭފަަދ  8މި ގަވާއިދުގެ   .9

ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުްނ 
 ފަރާތަކުން ދޭންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ

އެްއގަމަށް ވައު އެުޅމާއި 
 ލޮތާރި ލުން

ތުން ަބނދަރުގައި ވައު ކައުންސިލުގެ ފަރާ ،އުޅަނދުތަކުގެ ވައު އައްސަންވާނީ )ހ(  .10
ނުވަތަ އެއްސުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ  އެޅުމަށް

 ތަނެއްގައެވެ.

ށް ލޮތާރި ނުވަތަ އެފަދަިއްނ ބޭނުންކުރެޭވ އެއްވެސް އުޅަނދަކުން އެއްގަމަ  )ށ(  
 އެއްޗެއް ލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ބަނަދރު ވަކި ފަާރތަކަށް 

 ޚާްއޞަވުން 
ބަނދަރުގެ ޚިދުމަތަކީ އާންމުޮކށް ހުރިހާ ފަރާތަަކށް ހުޅުވަިއލައިގެން ޭދ  )ހ(  .11

މުާދ ޭބލުމަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާުތްނ ބަނދަރުްނ  ،ވުމުން ޚިދުމަތަކަށް
ޅައިފައިވާ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ ވަކި ދިމާއެއް ވަކި އުޅަނދަކަށް ކަނޑައަ

 ޚާއްޞަކޮށްފައެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ކޮންމެ ބަނދަރެއްގައި ވެސް  )ށ(  
 ބަނދަރުގެ ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި، ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން 

ށް ަބނދަރުގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ވަކި އުޅަނދަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ފީ ނަގާގޮތަ
 ފައްތިާޔ ބޭއްވުމަްށ  ،ބޭއްވުމަށް ވަގުީތ ހުއްދައާއި ާދއިމީ ހުއްދަ ދިނުމާއި

  ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ޚާއްޞަކޮށްފައި ބޭއްވުމަްށ  މި ގޮތުން ވަކި ސަރަޙައްދެއް ވަކި އުޅަނދަކަށް

ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ދަތުރުވެރީން ރަށަށް އަރައި ފޭބުމަށާއި މުދާ އަރުވައި 
ބޭލުމަށް އެެހން އުޅަނދުތަކަްށ އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ހުރިކަްނ ކައުންސިލުްނ 

 ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.
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ފެރީ އުޅަނދުތައް  ،މީހުން އަރައި ފޭބުމަށާއި ،މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށާއި )ނ(  
ކައުންސިލަށް  ،ގާތްކުރުމަށް ބަނދަރުގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެރީ އުޅަނދުތައް  ،މީހުން އަރައި ފޭބުމަށާއި ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން )ރ(  
ތު ގާތްކުރުމަށް ބަނދަރުގައި ޚާއްޞަކުރާ ސަރަޙައްދުގައި އުޅަނދު ބޭއްވޭނެ ވަގު

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު

ކުރުމަށް ފޭބުމާއި ފެރީ އުޅަނދުތައް ގާތް މީހުން އަރައި ،މުދާ އަރުވައި ބޭލުމާއި )ބ(  
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުގައި އެ ނޫން އެހެން ބޭނުމަުކ 

 އުޅަނދުފަހަރު ބޭއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ވައު އެޅުމާއި  ،ފަޅުތެރޭގައި ވައު އެޅުމާއި ލޮތާރި އެޅުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ  .12 އެުޅން  ފަޅުތެޭރގައި ވައު
 ލޮތާރި ލުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. 

އި އެއްވެސް ރަސްމީ ފާލަމުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ދަތިވާގޮތަށް، ފާލަން ކައިރީގަ )ހ(  .13 ރަްސމީ ފާލަމުގެ ަސަރޙަްއދު 
 އުޅަނދެއް އަޅައިފައި ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

    ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދޭ އުޅަނދުތައް ފިޔަވައި، އެހެން އުޅަނދު  )ށ(  
ފަސިންޖަރުްނނާއި ފަސިންަޖރުންގެ ފޮިށ  ،"ރަސްމީ ފާލަން" އަށް ކައިރިކޮށް

 ތަންމަތި އަރުވައި ބޭލުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

 ބަނަދރު ތެޭރގައި

 މަސްކިުރން 
ބަނދަރުތެރޭގައި އެއް އުޅަނދު އަނެއް އުޅަނދަށް މަސްކިރުވަންވާނީ،  )ހ(  .14

ބަނދަރުތެރޭގައި މަސްކިރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 
މަތީން، ކައުންސިަލށް ހުށަހަޅަިއގެން ލިއުމުން ހުއްަދ ލިބިފަިއވާ މަސްކިރާ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ކުންޏާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކާިއ  ،މުގެ ތެރޭގައި ވެސް، ބަނދަރުތެރެއަށްމަސްކިރު )ށ(  
 މި ނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ފަތުރުެވރިްނގެ 

 އުޅަނދުފަަހރު 
 ،ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރަށް ވަދެނުކުމެ ހަދަންވާނީ )ހ(  .15

، ގޮތުން ވަންނަ ުއޅަނދުފަހަރުކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެްނނެވެ. މި
)ފަންސާސް(  50)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަކަށް  24ބަނދަރުގައި އޮންނަ ކޮންމެ 

، )ފަންސާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ 50އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ 
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު  24އެ އުޅަނދަކުން ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 )ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށެވެ. 24 ،ފައިސާ ނަގާނީ ،ޔަސްހަމަނުވިކަމުގައި ވި
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ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ބަނދަރުގެ ނެރުން ވަނުމަށްަފހު، އުޅަނދު  )ށ(  
ނެރުން ނުކުްނނަންދެްނ، އޭގައި ތިބި ފަސިންޖަރުްނނާއި، ފަޅުވެިރން އާންމުކޮްށ 

 ދުމެއްގައެެވ.ފެންނަ ގޮތަށް އުޅަނދުގައި ިތބެްނޖެހޭނީ އެކަށީގެންވާ ހެ

 ގޮވައިގެން ދަތުރުކުާރ ކުފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ފަތުރުވެރިޔަޞިއްޙީ ކުއްލި  )ނ(  
ަފތުރުވެރިްނ ދަތުރުކުރާ  އުޅަނދުފަހަރަކީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނުބެލެވޭނެެއވެ. ކަމުގައެއް އުޅަނދެއް

ޚާްއޞަ ހާލަތެްއގައި 

ަފިއވާ އުޅަނދު ައޅައި
 ެނގުން ސަަރޙަްއދުން 

ކައުންސިލުގެ ތަނުން  އުޅަނދެއް އޮތް، ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން )ހ(  .16
ނަގަްނ ބޭުނންވެއްޖެަނމަ، އެ އުޅަނދެއް ނަގަންޖެޭހ ޚާއްޞަ ހާލަތް  ފަރާތުން

ބަޔާންކޮށް ލިއުމަކުން އުޅަނދުެގ ވެރި ފަރާތަށް ނުވަތަ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ 
 .ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ކަމުގައި އަންނަނިިވ  ތައްޞަ ހާލަތްޓަކައި ޚާއް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ށ(  
 ކަންތައްތައް ބެލެވިާދނެއެވެ.

ވަކި ރަސްމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އެ އުޅަނދު އޮތް ސަރަޙައްދު  (1)   
 ހުސްކުރަން ޖެހުން؛

 ބޮޑު އުޅަނދެއް ބަނދަރަށް ވަްނނަން ޖެހުން؛ (2)   

 ސާފުކުރުމަށް ރާަވއިފައިވާ ހަރަކާތެއްގެ ދަށުން ކުރެވޭ ބަނދަރުތެރެ (3)   
 ކަމަކާ ގުޅިގެން؛

ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ުކރަންޖެހޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން ުއޅަނދު  (4)   
 ނަގަންޖެހުން.

 ،މި ގޮތަށް ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި )ނ(  
 ނަގަްނޖެހޭ ޖެހުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފަިއވާ އެންގުން އެ އުޅަނދުގެ ވެިރފަރާތާ ނުވަަތ  )ރ(  
އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަކާ ހަވާލު ކުރުމުން، ނުވަތަ އެއިން މީހަކު 

ވެސް  ނެތްނަމަ އެ އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިޔަކާ ހަވާލުކުރުމުން، ފަޅުވެރިޔަކު
އާންމުކޮްށ  ،ހަވާލުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ  ، ނުވަަތ އެ ޯނޓިހާ ތްނަމަނެ

، އެ އުޅަނދު ނެގުމަްށ ހަރުކުރުމުންންއެ އުޅަނދުގައި ެއ ލިޔުފެންނަގޮތަށް 
 ކަމަށް ބަަލންވާނެއެވެ.އެންގުނީ
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އިންީޖނަށް ެގއްލުން 

ލިބުންފަދަ ަދތުރު ނުކުެރވޭ 
 ހާލަތު މެުދވެިރވާ ުއޅަނދު 

އްލުން ލިުބންފަަދ ކަންކަމުގައި ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތް ދިމާވެފައިވާ އިންޖީނަށް ގެ  .17
، ކައުންސިލުެގ އުޅަނދުފަހަރު ވެސް ތޮށިގަނޑު ކައިރީގައި ތޮށިގަނޑު ދިގަށް ބޭއްވޭނީ

)ފަހެއް( ދުވަސް ވަންެދންނެވެ. އެއަށްވުރެ އިތުރުާވ  5އެކު، ގިނަވަގެން ހުއްދަޔާ
)އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް  -/100)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަކަށް  24ކޮންމެ 

ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، )ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ހަމަ 24ވެ. ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެ
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށް  24 ،ތަށް ފީ ނެގޭނީ )ފަހެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ވަގު 5

ިލބިފައިާވ  ،ފީ ނެގޭ މިންވަރަށެވެ. މި މާްއދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުްއދަ ދޭނީ
މަކުން ހުަށހެޅުމުންނެވެ. އަދި މި ގޮތަްށ ން ބަޔާންކޮްށ ކައުންސިަލށް ލިޔުގެއްލު

ން އުޅަނދަށް ޖަވާބެްއ )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލު 3ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 
 ދޭންވާނެއެވެ.

ާރއި ބަނދަރު ބަނދަ 
 ެއޅުން ސަަރޙަްއދަށް ކުނި

އެއްވެސް އުޅަނދަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފަޅުތެރެއަށާއި ބަނދަރާިއ  )ހ(  .18
ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ކުންޏާއި އެފަދަ އެހެން ތަކެތި އެޅުމާިއ، ޑަސްބިން 

ކަރުގޮހޮރުފަދަ ތަކެތި އެޅުމަކީ  ބައިތަކާއި، މަހުގެ އުކައިލެވޭ ދޮވުމާއި
   މަނާކަމެކެވެ. އަދި ބަނދަރާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ޤަޟާޙާޖާތް 

 ވެސް މަނާކަމެކެވެ. ކުރުމަކީ

އުޅަނދުގެ އަޑީގައި ހުންނަ ތެޔޮ އެކުލެވޭ ނުވަތަ ތެޔޮ ފަދަ އެއްޗަކާއެކު  )ށ(  
ރުތެރެައށް ހިއްކުމަކީ ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން ނުަވތަ ދިޔަގަނޑު ބަނދަ

 މަނާކަމެކެވެ.

ބަނަދރު ަސރަަޙއްުދަގއި 
 މަސްކެނުޑން 

މަސް މާރުކޭޓަށް ނުވަތަ މަސްކެނޑުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަން  )ހ(  .19
ފިޔަވައި ބަނދަރުގެ އެހެްނ ެއއްވެސް ތަނެއްގައި މަސް ކެނޑުމާއި މަސް 

 ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ނުވަތަ މަސްކެނޑުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަށް  މަސް މާރުކޭޓަށް )ށ(  
މަސް ގެންދިއުމުގައި ނުވަތަ ަމސް އުފުލުމުގައި، ބަނދަރުގެ ެއއްގަމުތޮށްޓާިއ 
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އަޅައިފައިވާ ގާތަށް ހަޑިވާގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކީ 

ތަނެއް  އެ ހަޑިވި ،މަނާކަމެކެވެ. އަދި އެ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
 ސާފުކުރުމަކީ އެކަން ކުރި ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ބަނަދރުެތރޭަގއި 
އެންކޮށްޓާއި ދިޭރމަސް 

 ގެްނގުޅުން 

ބަނދަރުތެރޭގައްޔާއި ބަނދަރު ަސރަޙައްދުގައި އެން ކޮށްޓާއި ދިރޭމަސް ކޮށީގައި  )ހ(  .20
 ބަހައްޓައިގެން ދާއިމީކޮށް ގެންގުުޅމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ފައި އޮތް ނަމަެވސް، މޫސުމީ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްމި )ށ(  
ދޯނީގައްޔާއި ދޯނީގައި  ،މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރިން ގެންގުޅޭ ދިރޭމަސް

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ާދތަކުގައި ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުމަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( 
އެހެން ފަރާތްތަކަށް  ،ނީހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އަދި މި ގޮތަށް މަސް ގެންގުޅެންވާ

 އުނދަގޫ ނުވާނެ ގޮތަށެވެ.

ބަނަދރު ަސރަަޙއްުދގެ 

 ފަޅުތެެރއަށް ފެތޭ ުއޅަނދު 
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ ފަޅުތެރެއަށް އުޅަނދެއް ފެތިއްޖެަނމަ، ނުަވަތ  )ހ(  .21

         އުޅަނދެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެނަމަ، އެ އުޅަނދެއް ގިނަވެގެން 
އިރުގެ ތެރޭގައި ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި އުޅަނދެްއ )ހަތްދިހަދޭްއ( ގަޑި 72

)ފަހެއް(  5ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ފެތިފައި ނުވަތަ އަޑިއަށް ގޮސްފައި އޮވެ 
ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، ެއ އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކަުއންސިލުގެ ފަރާތުްނ 
އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ އުޅަނދެއްގެ އޮޕަރޭޓަރަށް 
އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އުޅަނުދގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ހަާވލުެވހުރި ފަރާތް 

 އެ ފަރާތެއް ހޯދުަމްށ ޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. ،ނޭނގޭނަމަ

        މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް އަންގާތާ ނުވަތަ އިުޢލާނު ކުރާތާ )ށ(  
 އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަަތ އެ ،)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10

ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ ފަރާތް 
    ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ އެންގުްނ އެ ފަރާތަްށ  ،އެނގިގެން

އެންގުމަށްފަހު ވެސް އެ އުޅަނދު އޮތް ސަރަޙައްދުން ނުނަގައިފިނަމަ، ބަނދަރު 
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް  ،ޅަނދެއް ނަގައިސަރަޙައްދުން އެ އު

ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ގެންާދ  ،ގެންދިއުމުގެ ބާރު
ްނ ގެންދިއުމުގައި އުޅަނދަށް ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތު

 ޒިންމާވާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އުޅަނދުެގ  ،ން ނަގާ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށާއި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ އުސޫލު )ނ(  
އުޅަނދު އެ ސަރަޙައްދުން ނެގުަމްށ  ،ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިޢުލާުނ ކުރުމަށާއި

ދިޔަ ޚަރަދާއި، އެ އުޅަނދަށް އިތުރު އެއްވެސް ފީއެްއ ދައްކަންޖެިހ 
    ނުދައްކައިވާނަމަ، އަދި ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވި އެ ފައިސާ ނުދައްކައިވާނަމަ، 
  އެ ކަންކަމުގެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށް، ފައިސާ ދެއްކިަކމުގެ ލިޔުމާއި 
   އެ އުޅަނދާބެހޭ ރަސްމީ ލިުއންތައް ހުށަހެޅުމުްނ، އުޅަނދުެގ ވެރިފަރާތާ 

 އެ އުޅަނދެއް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

   ،ވުމުން، ދެްނ އުޅަނުދ ދޫކުރެވޭނީ )ފަނަރަ( ދުވަސް 15އުޅަނދު ނަގާތާ  )ރ(  
 މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފީާއއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއާއި އިތުރަށް ހިނާގ މި
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)ހަތްދިހަފަހެއް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމަށް  -/75ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 
)ހައެއް(  6ފަހުގައެވެ. އަދި މި ގޮތުން ނެގޭ އުޅަނދެއް ނުގެންގޮސް 

ނދެއް ނައްތައިލުމުެގ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އެ އުޅަ
ކައުންސިލަްށ  ،ބާރު ނުވަތަ ނީލަމުގައި ވިއްކައިލުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 ،ކުރުމަށްފަހު އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ،ލިބިގެންވެއެވެ. މި ގޮތަށް ކަންަތއް ކުރާނީ
 ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ނާއާއި ފީގެ މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ނައްތައިލެވޭ އުޅަނދުތަކަށް، ޖޫރިމަ )ބ(  
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާމެދު 

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ދަޢުވާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 
ފަޅުތެެރއިން ަނގާ 

އުޅަނދުަތއް ނެުގމުަގއި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ަބނދަރު ސަރަޙައްދުން ނަގާ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން 21މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .22
 ިތރީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. ،އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ ކުރިން

ފޮޓޯ ނަަގންވާނެއެވެ. ނުވަަތ  ،އުޅަނދު އޮތް ތަނުން ނެގުމުގެ ކުރިން (1)   
 ވީޑިއޯ ކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ އުޅަނދު އޮތް ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ،އުޅަނދު ނެގުމުގެ ކުރިން (2)   
ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތާއި، އެ އުޅަނދުގެ 

ކައުންސިލުަގއި ނުހިމެނޭ އިތުރު ދެ މީހަކު ެހކީންގެ  ،ހާލަތު ވަޒަންކުރި
 ގޮތުގައި، ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ވާ ރިޕޯޓު ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއ2ިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 އެކުލަވައިލުމުގައި ފުލުހުންގެ އެީހތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.

ބަނަދރު ަސރަަޙއްުދގެ 

ފަޅުތެެރއަށް ޫމދަށް ެއރި 

 އުޅުން 

 މެނުވީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ ފަޅުތެރެއަށް ކޮންމެހެން އެރެންޖެހިގެން )ހ(  .23
 އުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އާންމުކޮށް މޫދަށް އެރި

ގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު މި މާއްދާ )ށ(  
އެކަން ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ  ،އެކަްނ ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،ނަސޭހަތް ދިނުމަްށފަހު

  ، )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު -/500ފަހަރަކު 
 ވެ.ކައުންސިަލށް ލިބިގެންވެއެ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
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ފަޅުތެޭރގައި އުަޅނދު 

 ދުްއވަްނޖެހޭ ސްޕީޑް 
ިދމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި  ،ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީ  .24

 ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވެވޭ ވަރުގެ ރައްކައުތެރި ސްޕީޑެއްގައެވެ. 

ބަނަދރު ަސރަަޙއްުދަގއި 
އޮޑިޯދނިފަހަރު 

 މަރާާމތުކުރުން 

ކައުންސިލުެގ  ،ރަޙައްދުގައި އެއްވެސް އުޅަނދެއް މަރާމާތު ކުރަންވާނީބަނދަރު ސަ  .25
އިދާރާގެ ހުއްދަ ލިއުމަކުން ލިބިގެންނެވެ. އަދި މިފަދަ ހުއްދައަކަށް އެދި އެކަށީގެންވާ 
ސަބަބާއެކު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ލަސްނުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ.

ސަަބބެްއނެތި ބަނދަުރގައި 

އަަޅއިފައި ބާްއވާ 
 އުޅަނދުަތއް 

، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ެނިތ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުގަިއ އަޅައިފައި )ހ(  .26
 )ހަތެއް( ދުވަުހގެ މުއްދަތަށެވެ. 7އެންމެ ގިނަވެގެން  ،ބޭނުންނުޮކށް ބޭއްވޭނީ 

،  ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް )ށ(  
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ، ކައުންސިލަށް ލިއުމަކުން ހުށަހަޅައިގެން

އިތުރު މުއްދަތެއް ެދވިދާނެއެވެ. އަދި މުއްދަތު ިއތުރުކުރިކަން ، މަތީން
އަންގައިފައި ކައުންސިލުން ދޭ ިލޔުން އާންމުކޮށް ފެންާނނޭ ގޮތަްށ އުޅަނދުގައި 

 އެވެ.ހުންނަންވާނެ

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރު  )ނ(  
       )ސައުވީސް( ގަޑިއެއްގެއިރަށް 24ބަނދަރުގައި އޮންނަ ކޮންެމ 

     )އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ކައުންސިލަށް ނެގޭނެއެވެ. އަދި -/100
    ، ވެސް ފީ ނެގޭނީ)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ހަމަނުވެ އޮންނަ ވަގުތަށް 24
 )ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށެވެ. 24

ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ 

 ކަންކަން އާންމުުކރުން 
 ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން  .27

ކުރުމާއެކު، އާންމުކޮށް ފެންނާޭނެހްނ  ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު
 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.

އެހެން ޤާނޫނަކުން ވަކި ޮގަތކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ  )ހ(  .28 ރިަމނާ ޖޫ
 ،މި ގަވާއިދުގައި ކުރުމަށް އަންގައިފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުމުން، ކަންކަމުގައި

        ،ނުވަތަ ނުކުރުމަށް މި ގަާވއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމުން
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، މި ގަވާއިދާ  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް

ޚިލާފުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަސޭހަތް ދިނުން، 
)ފަސްސަތޭަކ( ރުފިޔާއާއި  -/500 ،ދެވަނަ ފަހަރު ުކށް ތަކުރާރުކޮްށފި ނަމަ

ަނ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަ -/1,000
    )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި -/1,000 ،ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިަނމަ
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)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޫޖރިމަނާކުރުން؛  -/3,000
)ތިންާހސް( ރުފިޔާއާއި  -/3,000 ،ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާުރކޮށްފިނަމަ

ރިމަނާކުރުން. އަދި )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫ -/5,000
    ހަތަރު ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

       )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު،  -/5,000
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ަބނދަުރ ބެލެހެއްޓުމަްށ 

 ންވެއެވެ.ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ ފަރާތަްށ ލިބިގެ

   އެ ފަރާތެއް ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ )ށ(  
ކައުންސިލުން ނުވަތަ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުަމށް ކައުންސިލުްނ  ،އެ ކުރި ކުށް

 ކުުށގެ ހާދިސާ ދިރާސާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.، ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން ބަލައި

 ،އެންމެހައި ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ )ނ(  
 ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކައުންސިުލން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަިނިވ   .29 މާނަކުރުން 
 ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުާރނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 7/2010"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ ޤާނޫނު( ގެ 

 ކައުންސިލަށެވެ.އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮްށފައިވާ 

  އެވަނީ، ފުލުުހންނާއި ކައުންސިލަށެވެ."ތަންފީޛީ އިދާރާތައް" ކަމަށް ުބނެފައި )ށ(  

ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމުގެ " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުސް"މޫދަށް އެރި އުޅުން )ނ(  
އުޅުންފަދަ ށްުލމުގެ ބޭނުމުގައި މޫދަށް ެއރިބޭނުމުގައި ނުވަތަ މަޖާކޮ 

ގެ ހުއްދަ އް ދިމާވެގެން ނުވަތަ ކައުންސިލުކަންކަމަށެވެ. ކުއްލި ހާދިސާއެ
ފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މޫދަށް އެރުން މި މާނައިގެ ތެރެޔަކު ލިބި

 ނުހިމެނެއެވެ.

"ވަގުތީ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ަބނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ވަކި ކަމެއް  )ރ(  
)އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްަދތަަކށް އެއްވެސް  1ކުރުމަށް 

 ހުްއދައަށެވެ.ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުން ދޭ 

"ދާއިމީ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ވަކި ކަމެއް  )ބ(  
)ބާރަ( މަސްދުަވހާ ދެމެދުގެ  12)އެކެއް( މަސްދުވަހާއި  1ކުރުމަށް 

 ށެވެ.ކައުންސިލުން ދޭ ހުއްދަޔަމުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
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 ފާލަން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، "ރަސްމީ ޖެޓީ" ނުވަތަ "ރަސްމީ )ޅ(  
ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށް ލުން ރަސްމީ ފާލަން ނުވަތަ ޖެޓީކައުންސި

 އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ފާލަމަށް ނުވަަތ ޖެޓީއަށެވެ.

ނެއްގެ ބަަޔކު އާންމުކޮްށ "އެކަށީގެންވާ ހެދުން" ކަަމށް ުބނެފައި އެވަނީ، އެ ތަ  )ކ(  
 އެއްގޮތް އެހެން ހެދުމަކަށެވެ. އުޅޭ ނުވަތަ އެއާއަޅައި

ވަނަ  2"ބަނދަރު ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާިއދުގެ  )އ(  
މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށްނ ކައުންސިލުން އާންމުކޮްށ އިޢުލާނުކުރާ 

 ސަރަޙައްދަށެވެ.

އްވާ "އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އުޅަނދެއް ދު )ވ(  
 ފަރާތާއި އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގާ ފަރާަތށެވެ.

މީހުންނާއި،  ،މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވ ލަފުޒުތައް ތަފުސީރުކުރުމުގައި )މ(  
ފަރާތްތަކުގެ މާނައިގައި، ކުްނފުިނ، ގުރޫޕު، އޮފީސް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަްއ 

ތަން ހިެމނޭނެއެވެ. އަދި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ނުވަަތ މީހުންނާއި ތަން ، ފަދަ
އެއްޖިންސަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިާވ ލަފުޒުތައް އެ ލަފުޒެއް ޭބނުންކޮށްފައިާވ 

މީހުންނަށް ނުަވަތ ދެ ޖިންސް ންވާ ގޮތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ގިނަހާލަތަށް އެކަށީގެ
 އެކުލެވޭ ގޮތަށް މާނަކުރެވިދާނެއެެވ.

____________________________ 

 


