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ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1 :

ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

`
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ފީއަލީ ކައުންސިލް
ފ.ފީއަލި ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

ޚ
ރ ު
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ ީ

.2

މގައި
އވާ ތަކެތިކަ ު
ދޫކޮށްލާފަ ި

.3

(ހ)

ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
މިއީ ޤާނޫނު ނަ ް
ވނަ މާއްދާއިން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލަށް
ނނު)ގެ ަ 151
ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ މާއްދާގެ (ދ) ގެ
ތނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް
ވއިލާފައިވާ ޢާންމުތަން ަ
ދަށުން ކައުންސިލުން އެކުލަ ަ
ފއިވާ ގަވާއިދެވެ.
މބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ހެދި ަ
ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގު ާ

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ "ޢާ ންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި
ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

(ހ)

އ
މއެކު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެކުރީން ރަށުގެ މަގުތަކަށާ ި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ާ
ތނަށާއި
ޢާންމުތަން ަ

ށ
ފަޅުތެރެއަ ް

ދޫކޮށްލާފައިވާ

ތަކެތި

ކައުންސިލުން

މި

ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށް އަންގައި
އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ދކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށް
ށން ޫ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ތރޭގައި އެ ތަކެތި އޭގެ
ނ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ެ
އިޢުލާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
އ
ދކޮށްލާފައިވާ ތަކެތިކަމުގަ ި
ވެރިފަރާތުން ނުނަގައިފިނަމަ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެއީ ޫ
ބަލައި އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން އިތުރު އެންގުމަކާނުލައި އެ ތަކެތި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ދ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ
ތނަށް އަ ި
މި މާއްދާގެ (ށ)ގެ ބޭނުމަށް މަގުތަކަށާއި ޢާންމުތަން ަ
ޢޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ތަކެތި ކަނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރި ާ
 -1އެ އެއްޗެއްގެ ބާވަތުން އެ އެއްޗެއް ހުރި ނުވަތަ އޮތްގޮތް.
ތ
ނ ް
ނއްގައި ބޭނުމެއް ެ
މ ތަ ެ
ބނުންކުރާ ޢާން ު
 -2އެ އެއްޗެއް ހުރީ ޢާންމުކޮށް މީހުން ޭ
3

ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1 :

ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

ގޮތެއްގައިކަން.
 -3އެ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫވުން.
 -4އެ އެއްޗެއް އެތަނުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ
ކރެވުން.
ދނެ ކަމަށް ކައުންސިލަށް ގަބޫލު ު
މަސްލަހަތު ގެއްލިގެން ހިނގައި ާ
ރ އެއްޗެއްނަމަ އެކަމުގެ
 -5އެ އެއްޗަކީ ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށުގައި އޮތް ނުވަތަ ހު ި
މންދިޔުން.
ށޓަށް ގެއްލުން ލިބެ ު
ވ ް
މންނަށާއި ތިމާ ެ
ސަބަބުން ޢާން ު
އއްޗަކަށް
އވާ ެ
ދޫކޮށްލާފަ ި

.4

އވާ ތަކެތި
ދޫކޮށްލާފަ ި

.5

ނ
އވާ ތަކެތި ނެގު ް
ދޫކޮށްލާފަ ި

.6

އއްޗެއް
އވާ ެ
ދޫކޮށްލާފަ ި

.7

ނ
ދހޯދު ް
ހުއް ަ

ކައުންސިލުން އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހުވެސް އެތަނަކީ އެފަދަ އެއްޗެއް
ބޭއްވުމަށް

ގންވާ
އެކަށީ ެ

އކަމަށް
ތަނެ ް

ކައުންސިލަށް

ނމަ،
ފންނަ ަ
ެ

ކައުންސިލްގެ

ކ
ހުއްދައާއެ ު

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް އެއެއްޗެއް އެތަނެއްގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ނ
ނގު ް
މށް އެ ް
ނެގު ަ

(ހ)

ވ ތަކެތިކަމުގައި ކަނޑައަޅާ
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައި ާ
ތަކެތި

އެހެން

ފިޔަވައި

އވެސް
އެ ް

އެއީ

އެއްޗެއް

ދޫކޮށްލާފައިވާ

އެއްޗެއްކަމުގައި

ކަނޑައަޅަންވާނީ ،އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ ވެރިފަރާތަށް އެ އެއްޗެއް ނެގުމަށް
ހދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު
ޯ
ތ ނޭނގޭނަމަ ،ވެރިފަރާތް
އެންގުމަށްފަހުގައެވެ .ވެރިފަރާ ް
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗަކާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،އެއީ
ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

މށް އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު ( 15ފަނަރަ)
ވެރިފަރާތް އެނގޭ ތަކެތި ނެގު ަ
ދުވަހުގެތެރޭގައި

މ
ނުނަގައިފިނަ ަ

އެ

ތަކެއްޗަކީ

ދޫކޮށްލާފައިވާ

ތަކެތި

ކަމުގައި

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މި

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ށލާފައިވާ
ދޫކޮ ް

އެއްޗެއްކަމުގައި

ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ އެއްޗެއް ނެގުމުގެ ބާރު މި ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

ށ
ތ ނަގައިގެން ގެންދިއުމުގައި އެ އެއްޗަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަ ް
ލފައިވާ ތަކެ ި
މި ގޮތުން ދޫކޮށް ާ
އެ ގެންދާ ފަރާތުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

ގ
ގ ކުރިން ،ނެގީ ކޮން އެއްޗެއްކަމާއި ،އެ ތަކެތި ނެ ީ
ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމު ެ
ރ
ހލަތު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް އެކަން ކު ާ
ތކެތި ނެގިއިރު ހުރި ާ
އ އަދި އެ ަ
ކޮންތަނަކުން ކަމާ ި
ޓ
ނ ފޮ ޯ
ތ އޭރު ހުރިގޮތް އެނގޭ ޭ
ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .އެ ރިޕޯޓުގައި އެ ތަކެ ި
ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ނ
ދއު ް
ގން ި
ބރާ ެ
އަނ ު

ދށުން
ށ ލިބޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ަ
މި ގޮތުގެމަތިން ނަގާ ތަކެތި ،އަނބުރާ އޭގެ ވެރިފަރާތަ ް
ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު ،އޭގެ ވެރިފަރާތުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމަށް ކުރި ޚަރަދު ކައުންސިލަށް
4

ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1 :

ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

ދިނުމުންނެވެ.
(ހ)

ރމަށް ދިޔަ ޚަރަދު.
ވެރިފަރާތް ނޭނގޭ އެއްޗެއްނަމަ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކު ު

(ށ)

އ
ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ އެއްޗެއް ނެގުމަށް އެންގުމަށް އިޢުލާނެ ް
ކުރަން ޖެހުނުނަމަ އެކަމަށް ދިޔަ ޚަރަދު.

(ނ)

ނ
ހން ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލު ް
ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއް ،އެ އޮތްތަންނޫން އެނޫން އެ ެ
އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަށް ދިޔަ އެންމެހައި ޚަރަދު.

އވާ ތަކެތި
ދޫކޮށްލާފަ ި

.8

ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ތަކެތި

.9

ފއި
ރއަށް ދޫކޮށްލާ ަ
ފަޅުތެ ެ

.10

ނ
ނައްތާލު ް

(ހ)

ށލާފައިވާ
ދޫކޮ ް

ނ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް

ނ
އެއްޗެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ތަކެތީގެ ތެރެއި ް

ބޭނުންކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަކެތި އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ ތަކެތި ނެގުމަށް ދީފައިވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ހިނދުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް ފަހުން އެ އެއްޗެއް
ގންވެއެވެ.
ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބި ެ
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ،
ަ

ވ
ދޫކޮށްލާފައި ާ

އެއްޗެއް

ބޭނުންކުޑަކަމަށް

ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު އެކުލަވައިލާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
(ނ)

ތގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަމަ
މި މާއްދާގެ (ހ) އަށް ނުފެތޭ ތަކެތި ،ނެގުމަށް އަންގާ މުއްދަ ު
އެ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
ވިއްކާލު ް

(ހ)

ހ
ފއިވާ އެއްޗެއް ނެގުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަ ު
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާ ަ
އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗެއް ބޭނުންނޫންކަމަށް އަންގާ ތަކެއްޗާއި ،ވެރިފަރާތުން
ނދާ ތަކެތި ،ކައުންސިލުން
ސލްގެ ފަރާތުން ނަގައިގެން ގެ ް
ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ކައުން ި
މގައި ވިއްކާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ސދުވަސްވުމުން އެ ތަކެތި ނީލަ ު
ނެގުމަށްފަހު ( 3ތިނެއް) މަ ް
ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ސ
ދގައި އެހެން އޮތްނަމަވެ ް
މ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއް ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއިި ،
ގ
ތ ެ
ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްގެ ބާވަތުން އޭގެ ސަބަބުން ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ބާވަ ު
ކށްލާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި
ކލެއް ފޯރާފާނޭ ތަކެތި ،އެއީ ދޫ ޮ
ޓށް ނުރައް ަ
ތަކެއްޗާއި ،ތިމާވެށް ަ
ކަނޑައަޅާ ހިނދުން ފެށިގެން އެ އެއްޗެއް ނައްތައިލުމުގެ ބާރު މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާ
ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހުންނަ ތަކެތި

ވތަ
ނ ތަކެތިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ އެއްޗެއް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް ނު ަ
ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުން ަ
ގތަކަށް ފަޅުތެރޭގައި ދޫވެފައިހުރި ތަކެއްޗަށެވެ.
ނން އެހެން ޮ
ބާއްވަންޖެހޭ ގޮތް ޫ

5

ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1 :

ފއި
ރއަށް ދޫކޮށްލާ ަ
ފަޅުތެ ެ
ދ
އޅަނ ު
ހުންނަ ު

.11

ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

(ހ)

އެއްވެސް އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިއްޖެނަމަ އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ( 7ހަތެއް)
ފއި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ
ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ އުޅަނދެއް ނަގަންވާނެއެވެ .ފަޅުތެރެއަށް ފެތި ަ
ށ
ނ ގޮތަކަ ް
ނމަށްޓަކައި ،އެހެ ް
ނނަގައިފިނަމަ މި ގަވާއިދުގެ ބޭ ު
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުހުލަތުގައި ު
ކައުންސިލުން ކަނޑަނާޅާނަމަ ،އެއީ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަމުގައި
ބެލެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

އެއްވެސް އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތިފައިއޮވެ ( 10ދިހައެއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެ އަދި
މ
ގ ވާނަ ަ
ރތްތަކަށް އުނދަ ޫ
އހެން ފަ ާ
ނ ފަޅުގެ ބޭނުންކުރާ ެ
ގ ގޮތު ް
އެ އުޅަނދު އޮތް ތަނު ެ
އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތަށް އެ އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ރންވާނެއެވެ.
ވެރިފަރާތް ޔަގީން ނުވާނަމަ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކު ަ

(ނ)

ނ
ށ ނެގުމަށް އަންގާ ދުވަހު ް
ނ ފެށިގެން ނުވަތަ ވެރިފަރާތަ ް
މިގޮތުން އިޢުލާންކުރާ ހިނދު ް
ފެށިގެން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އުނޅަދެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނދެއް
ނުނަގައިފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެ އުޅަނދެއް
ނަގައިގެން އެފަދަ އުޅަނދުތައް ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް އެ އުޅަނދެއް
ގެންދިއުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ގޮތަށް ގެންދާ ގެންދިއުމެއްގައި
އެ އުޅަނދަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށާއި ،އެ އުޅަނދެއް އެތަނުގައި ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމަކަށް ކައުންސިލުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

(ރ)

ހގެތެރޭގައި އެ އުޅަނދެއްގެ
މި ގޮތުން ގެންދާ އުޅަނދެއް ގެންދާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަ ު
ވެރިން ،އެ އުޅަނދަކާ ހަވާލުވުމަށްޓަކައި އެ އުޅަނދެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގެ
ދށުން އެ އުޅަނދެއް އޭގެ
ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ގވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ،މި ަ

(ބ)

ގންދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައްޗަށް ،މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ
ށން ެ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެދަ ު
ވނެއެވެ .އަދި މި ފަދަ އުޅަނދެއްގެ
ގން ނު ާ
ދށުން ޢަމަލުކޮށް ެ
މާއްދާއާއި  9ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ވއްކާލަންވާނީ އެ އުޅަނދެއް
ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ އެފަދަ އުޅަނދެއް ނައްތާލަންވާނީ ނުވަތަ ި
ނަގައިގެން

ގެންދިޔަ

ތާރީޚުން

ފެށިގެން

1

(އެކެއް)

އަހަރުދުވަހުގެ

މުއްދަތެއް

ތ
ވނަމަ ،ވެރިފަރާތަށް އެ ތަކެ ި
ފާއިތުވީއިރުވެސް އޭގެ ވެރިފަރާތުން އެ އުޅަނދާ ހަވާލުނު ި
ޢ
ނ އަންގައި އެކަމަށް ޝަރު ީ
މގައި ވިއްކާލާނެ ކަމަށް ލިޔުމަކު ް
ތ ނީލަ ު
މށް ނުވަ ަ
ނައްތާލާނެ ކަ ަ
ކޯޓަކުން އަމުރު ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ .އަދި އެ ފަދަ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގޭނަމަ
ލިޔުމަކުން އެންގުމަކާ ނުލައިވެސް މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ޅ)

ރ
ލފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފަޅު ބޭނުންކު ާ
ފއި ނުވަތަ ދޫކޮށް ާ
އެ އުޅަނދެއް ފަޅުތެރެއަށް ފެތި ަ
އެހެން

ފަރާތްތަކަށް

ވެރިފަރާތަށް

އެ

އެއްވެސް

އުނދަގުލެއް

އުޅަނދެއް ނެގުމަށް
6

ނުފޯރިނަމަވެސް،

ކައުންސިލުން

އެފަދަ

އުޅަނދެއްގެ

އަންގަންވާނެއެވެ.

މިފަދަ

އަދި

ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1 :

ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

މއްދާގެ (ހ)( ،ނ)( ،ރ)
ދ  11ވަނަ ާ
އުޅަނދުތަކާމެދުވެސް މި ގަވާއިދުގެ  ،7 ،6އަ ި
އަދި (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ފއިހުންނަ
ރއަށް ދޫކޮށް ަ
ފަޅުތެ ެ

.12

އދުގެ ދަށުން
ގވާ ި
މި ަ

.13

ނ
ތން ނެގު ް
ތަކެތި ވަގު ު

ފަޅުތެރެއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކީ އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ
ނދެވޭ އަސަރެއް ފޯރައިފާނެ އެއްޗެއް
އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ޭ
ނ ކުރިމަތިވާނެ ނުރައްކަލުން
ސބަބު ް
ަ
ވތަ އޭގެ
ގން ނު ަ
ވގުތުން ނެ ު
ކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ އެއްޗެއް ަ
ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެފަދަ އެއްޗެއް އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ސަރަހައްދަކަށް ގެންދިއުމުގެ
ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އ
ތ ް
އޅާ އުސޫލު ަ
ކަނޑަ ަ

މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 3ތިނެއް)
ނސިލުގެ އިޚްތިޞާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައު ް
ކރަންވާނެއެވެ.
ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަދައި އެ އުސޫލުތައް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢު ު

ނ
ފވު ް
އދާއި ޚިލާ ު
ވ ި
ގަ ާ

.14

ނ
މާނަކުރު ް

.15

(ހ)

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ،އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި ،ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
ނމަ ( 500/-ފަސް ސަތޭކަ)
ވނަ ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ަ
ށފަހު ދެ ަ
ނަސޭހަތް ދިނުމަ ް
ރުފިޔާއާއި ( 1000/-އެއް ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަނަ
ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ( 1000/-އެއް ހާސް ) ރުފިޔާއާއި ( 3000/-ތިން ހާސް)
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ
އއި ( 5000/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން
( 3000/ތިން ހާސް) ރުފިޔާ ާތކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
ކށް ަ
ފހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ު
ޖޫރިމަނާކުރުން އަދި ހަތަރު ަ
( 5000/ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުންކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ތ
މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ ،ކައުންސިލަށް ނުވަ ަ
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.

(ހ)

"ކައުންސިލް" މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ކައުންސިލްކަމަށް ބުނެފައި
އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ
ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ފީއަލީ ކައުންސިލަށެވެ.

(ށ)

ވފައި ނުވާނަމަ،ފަޅު ކަމަށް
ނއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެ ި
"ފަޅު" މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަ ެ
ބުނެފައި އެވަނީ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ

ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުކަމުގައި ނުބެލެވޭ ސަރަޙައްދެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި އެ ފަޅުގައި ހިމެނޭ ވިލު ،ގިރި ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.
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