
 
 

 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 .ދިވެހިރާއްޖެ  ،ލ. އިސްދޫ

    

 ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު 
 
 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް    2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(   .1 ފާިއ ނަން ތަޢާރު
ޤާނޫނު(ގެ   އެކުލަވާލާފައިވާ     151ހިންގުމުގެ  ބާރުލިބިގެން  އިން  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ޤަވާޢިދެވެ.  ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމުގެ
  

ކިޔާނީ )ށ(  ޤަވާޢިދަށް  ބެހޭ  ]   މި  ގެންގުޅުމާ  ސޫފާސޫފި  ދޫނި  އަދި  ޖަނަވާރު  ރަށުގައި 

 ޤަވާޢިދު" އެވެ. 

ޝާއިޢުކުރާ    .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީުޚ ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  މިޤަވާޢިދު  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤަވާޢިދަށް  މި 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  

ހިނގާފަިއވާ   ކުރީގައި 

 ކަންކަމަށް މިޤަވާޢިދު ހިންގުން 

ށް  މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގައިފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަކަ  .3

މި ޤަވާޢިދެއް ނުހިނގާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަށްފަހު މިޤަވާޢިދުގައި  
 ވަކިކަމެއް ލާޒިމްކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހިނގާނެއެވެ. 

ޖަނަވާރު   ރަށުގައި 

 ގެންގުޅުމުގެ ހުްއދަދިނުން 

ޤަވާ  .4 ކުރަން  ޢަދަށް  ޢިމި  ނުވަތަ މަލު  ސޫފާސޫފި  ދޫނި  ގެންގުޅެމުންދާ  ރަށުގައި  ފެށުމާއެކު 
އު ދޫކުރާނޭ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  އެކަން  ދެނެގަނެ  ކައުންސިލުން  ޞޫ ޖަނަވާރު  ލެއް 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 )ހ(   .5 ތަކެތި ވަލުތެރޭގަިއ ގެންގުޅޭ 

 

ރަށްރަށުގެ  ޢަދަށް  ޢިވާޤަމި   ފެށުމުގެ ކުރިން  ކޮށި އެޅުމަކާނުލައި  މަލުކުރަން  ވަލުތެރޭގައި 

ދޫނި   ގެންގުޅެމުންދާ   ނިސްބަތްވާގޮތަށް  ފަރާތަކަށް  ވަކި  އަޅައިގެން  ކޮށި  ނުވަތަ 
ގެންގުޅޭ  ،ސޫފާސޫފި ޖަނަވާރުތައް  ފަދަ  ބަކަރި  ކައުންސިލުގެ    ،ފަރާތްތަކުން  ކުކުޅު، 

ގެންގުޅެނޭ އެތަކެތި  އަޅައިގެން  ކޮށި  މި  ހުއްދައާއެކު  ހޯދުމަށް  ދަށް  ޢިވާޤަތަނެއް 



ދުވަހުން ޢަ ކައުންސިލަށް    3ފެށިގެން    މަލުކުރަންފަށާ  މަސްދުވަސްތެރޭގައި  )ތިނެއް( 

 ހުށަހަޅައި، މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އެކަންކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
  

މި )ށ(  ގެންގުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި  ގެ )ހ(  ނަންބަރުދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާއި ޖަނަވާރު 

ފަރާތްތަކަށް   ގެންގުޅެމުންދާ  ޖަނަވާރު  ނުވަތަ  ސޫފާސޫފި  ދޫނި  މަތިން   ގޮތުގެ  ގައިވާ 
 ކައުންސިލުން އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.

  
މިޢަދަށް  ޢިވާޤަމި   )ނ(  ފެށުމަށްފަހު  އެއްގޮޢިވާޤަމަލުކުރަން  ހުއްދަ  ތްވާގޮދާ  މަތިން  ތުގެ 

 ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ނަގައިގެން މެނުވީ ރަށުގައި  ދޫނި ސޫފާސޫފި 

ގެންގުޅޭ   ގޯތީގައި  ައމިްއލަ 

 ތަކެތި

މި  .6 ބޭނުމަށްޓަކައި  އެކަށީގެންވާ  ޢިވާޤަމުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ގޮތެއްގެމަތިން  ޚިލާފުނުވާ  ދާއި 
ޖަނަވާރާއި  ގެންގުޅޭ  ގެންގުޅުމަށް     ،މަދުމިނަކަށް  ތަކެތި  ފަދަ  ގުރާ  ސޫފާސޫފި  ދޫނި 

 ކައުންސިލުން ވަކި ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  

ކަނޑައަޅާނީ  ނަންބަރުމި ކޮބައިކަން  މިންވަރަކީ  މަދު  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ 

ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަ ލުކުރަންވާނީ  ކައުންސިލުންނެވެ. އަދި 
އު ހަމަހަމަވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެނަށް  ޞޫހުރިހާ  ކަނޑައަޅަންވާނީ  އެކަން  ލަކުންނެވެ. 

 ލަކުންނެވެ.ޞޫއެއްއު

ބާވަތްތަކުގެ   ޢާންމުކޮށްނޫޅޭ 

ދޫނިސޫފާސޫފި/ޖަނަވާރު  

 ގެންގުޅުން 

އެއްވެސް  ޢާރާއްޖޭގައި   )ހ(   .7 ދޫންޏެއް  ނުވަތަ  ޖަނަވާރެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ންމުކޮށްނޫޅޭ 

 ބޭނުމަކަށް ގެންގުޅެންވާނީ އެކަމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަނަގައިގެނެވެ.  

  
)ހ(ނަންބަރުމި )ށ(  އެހެން    ގެ  ރާއޮތްނަމަވެގައި  ދުވަސްތަކެއްވަންދެން  ސް،  ގިނަ  އްޖޭގައި 

ސަބަބުން   ގުރާ،  ޢާގެންގުޅުމުގެ  ތެރެއިން،  ދޫނީގެ  ބާވަތްތަކުގެ  ތަފާތު  ންމުވެފައިވާ 

ކައުންސިލުން   ގެންގުޅުމަށް  ދޫނި  ބާވަތްތަކުގެ  ފަދަ  މުނިޔާ  މައިނާ،  ލަވްބާރޑް، 
 ވަކިހުއްދައެއްނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ރަށުގައި  ބޭނުމަށް    ވިޔަފާރީގެ

ޖަނަވާރު   ނުވަތަ  ދޫނި 

 ގެންގުޅުން 

މި    .8 ގެންގުޅެވޭނީ  ޖަނަވާރު  ނުވަތަ  ސޫފާސޫފި  ދޫނި  ރަށުގައި   ބޭނުމަށް  ދާއި  ޢިވާޤަވިޔަފާރީގެ 
އު ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެކަމަށް  ކައުންސިލުން  ގޮތުގެމަތިން  އެކަމަށް  ޞޫޚިލާފުނުވާ  ލަކުން 

 އެއްދެއްކުމަށް ފަހުއެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ 

ައދި   ދޫނިސޫފާސޫފި  ރަށުގަިއ 

ބިން  ގެންގުޅުމަށް    ޖަނަވާރު 

ސޫފާސޫފި  .9 ދޫނި  އެމީހެއްގެ    ، ރަށުގައި  ގެންގުޅުމަށް  ޖަނަވާރު  ވައްތަރުގެ  އެކި  އަދި  ކުކުޅު، 



ދޫކުރެވޭނެ  ދޫކުރުން  ތަނެއް  ބަންޑާރަބިމުން  ފިޔަވައި  ބިން  އުޢާ  އަމިއްލަ  ކައުންސިލުން  ޞޫ ންމު  ލެއް 

ދޫކުރަންވާނީ   ބިން  ގެންގުޅުމަށް  ދޫނި  ނުވަތަ  ޖަނަވާރު،  ރަށުގައި  އަދި  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 
 ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. 

ސޫފާސޫފި  (ހ) ބިމަކީ    ، ދޫނި  ހުއްދަދެވޭ  ގެންގުޅުމުގެ  ޖަނަވާރު  މުނިފޫހި  ޢާނުވަތަ  ންމުން 
 ނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ  ބިމަކަށް ނުވުން.ންމު ބޭޢާފިލުވުމަށް ނުވަތަ 

 .އްދާއި ދުރުގައިހުރި ތަނަކަށްވުންޙަންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޢާއެބިމަކީ  (ށ)

މީހު  (ނ) ޖަނަވާރަކީ  އެދިފައިވާ  ގެންގުޅެން  ބާވަތެއްގެ  ންއެބިމުގައި  ނުރައްކާތެރި  ނަށް 

 ޖަނަވާރަކަށް ނުވުން. 

ސޫފާސޫފި   (ރ) ދޫނި  ބާވަތުގެ  ގެންގުޅޭ  ސަބަބުން  ތީ ތަކެފަދަ  ޖަނަވާރު  ،  އެބިމުގައި  ގެ 

ކުރެވޭނޭ  ޢާއްދެއްގެ  ޙައެސަރަ އެކަން  ގޮތަކަށް  އަސަރެއްނުފޯރާނޭ  ކަމަށް  ސާފުތާހިރު  ންމު 
 ބިލްކަން އެކަމަށް އެދޭބަޔަކަށް ލިބިފައިވުން.ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާ ވަސީލަތްތައް 

 

މުނިފޫހި   ތަންތަނުގަިއ  ޢާންމު 

ދޫނިސޫފާސޫފި ައދި  ފިލުވުމަށް  

 ޖަނަވާރު ގެންގުޅެން 

އެހެން  ނަންބަރުނަ  ވަ  9މިޤަވާޢިދުގެ    .10 ގައި  )ހ(  ފިލުވުމަށް  އޮތްނަމަވެގެ  މުނިފޫހި  ސް 

ދޫނިސޫފާސޫފި އަދި  ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބިން/ޕާކް ފަދަ ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ބޭނުމަށް  

 ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދެވިދާނެއެވެ.

ޖަނަވާރު   ައދި  ދޫނިސޫފާސޫފި 

 ގެންގުޅެން ފެށުން 

ފަހުވެސް    ނަންބަރުގެ ނަ  ވަ  9މިޤަވާޢިދުގެ   )ހ(   .11 ބިންދޫކުރުމަށް  ކައުންސިލުން  ދަށުން 
ރު ނުވަތަ ދޫނި ގެންގުޅެންވާނީ އެތަނުގައި އެތަކެތި  އެތަނުގައި ނުވަތަ އެބިމެއްގައި ޖަނަވާ

 ގެންގުޅުމަށް ކައުންސިލުން ވަކި ހުއްދައެއް ނެގުމަށްފަހުއެވެ.  

ލިބުނަންބަރުމި ބިން  ދޫކުރަންވާނީ  ހުއްދަ  ކައުންސިލުން  ބޭނުމަށް  ފަރާތުން  ގެ  ނު 

 ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.  

 އެތަނުގައި ގެންގުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗަކާއި އެކަށީގެންވާފަދަ ކޮއްޓެއް އަޅާފައިވުން. (ހ)

ލިބޭނޭ   (ށ) ފެން  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ދޫންޏަށް  ނުވަތަ  ޖަނަވާރު  ގެންގުޅޭނޭ  އެކޮށީގައި 
 ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައިވުން.

އެކޮށީގައި  ތްއަ  (ނ) ރައްކާތެރި ތަނެއް  ތިބޭނޭ  ވާރެއިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ވަދެ  ވާއި 
 ހަދާފައިހުރުން. 



 ވަތަ ބަޔަކު ހަމައްޖައްސާފައިވުން.  ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެކޮށި ބަލަހައްޓާނޭ މީހަކު ނު  (ރ)

މަލުކުރާނޭ  ޢަޖަނަވާރާއި ދޫންޏަށްޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް    (ބ)
 ގޮތެއް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އެފަދަ ކަމެއްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނޭއް އޮތުން. 

ނައްތާލުމަ  (ޅ) ނަޖިސް  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  ގިނަވިޔަނުދީ  އެކަށީގެންވާ  ކޮށީގައި  ށް 
 ނިޒާމެއްރޭވިފައިވުން. 

ައމިްއލަ   ބޭނުމަށް  ވިޔަފާރީގެ 

ގޯތީގައި ޖަނަވާރު ނުވަތަ ދޫނި  

 ގެންގުޅުން 

މި   )ހ(   .12 ގޯތީގައި  ބަންޑާރަ  ނުވަތަ  ބުނެފައިވާ  ނަންބަރުވަނަ    6ދުގެ  ޢިވާޤަ އަމިއްލަ  ގައި 
ވިޔަފާރީ  އިތުރަށް،  ބޭނުމަށްވުރެ  ފިލުވުމުގެ  އެނޫންވެސް  ގެ  މުނިފޫހި  ނުވަތަ  ބޭނުމަށް 

 ބޭނުމަކަށް ދޫނި ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
 

a.   )ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗަކީ  ނަންބަރުމި )ށ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  ގެ 

ގޯއްޗެއްނަމަ އަދި އެގޯތި  ޙަންމުން ދިރުއުޅޭ ސަރަޢާ އެކަށީގެންވާ ދުރުތަނެއްގައިވާ  އްދާއި 
މާރާތްކޮށް މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށުމާ ހަމައަށް  ޢިދޫކުރެވުނު ހިނދުން ފެށިގެން އެގޯތީގައި  

ޖަނަވާރު   އަދި  ދޫނިސޫފާސޫފި  ހުއްދައާއެކު  ކައުންސިލުގެ  ގޯއްޗެއްގައި  އެފަދަ 
 ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.  

ދޫންޏެއް    .13 ިޙމާޔަތްކޮށްފަިއވާ ތަކެތި  އަދި  ޖަނަވާރެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ކޮށްފައިވާ  ޙިމާޔަތް  ސަރުކާރުން 
 މުނިފޫހިފުލިވުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކަމެއް  ޢިމިޤަވާ  .14 ފިޔަވަޅު ެއޅުން  އަންގާފައިވާ  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ދުގައި  އަންގާފައިވާ  ނުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ނުކުރުމުން 
ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކަމުގެ  ކަންކަމަށް  ނުވާ  ކަނޑައަޅާފައި  އަދަބެއް  ވަކި  ކަނޑައެޅިގެން  ކުރުމުން 

ޢަދަދަކުން    ހާސް()ފަސް  5000/-( ރުފިޔާއާއި  ސަތޭކަސް)ފަ  500/-ބަލައި   ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ 
 ސިލް ތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުން

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކަނޑަައޅާ  
 ުއޞޫލުތަްއ

ހިންގުމަށްޓަކައ )ހ(   .15 ނަގަހައްޓައި  ތާރީޚުން    ،މިޤަވާޢިދު  ފަށާ  ކުރަން  ޢަމަލު  މިޤަވާޢިދަށް 
އިޚްތިޞާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ    6ފެށިގެން   ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ 

ޢާއްމުކޮށް   އެއުޞޫލުތައް  ހަދައި  އުޞޫލުތައް  ޖެހޭ  ހަދަން  ގޮތުން  ގުޅޭ  ސަރަޙައްދުތަކާ 
 ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ. 

  
އެޖޫރިމަނާކުރި  ދުގައި  ޢިމިޤަވާ )ށ(  ދައްކަންވާނީ  ފީތައް  ޖޫރިމަނާތަކާއި  އެންމެހާ  ހިމެނޭ 

 ކައުންސިލަކަށެވެ. 



 

ނުވާނަމަ،    ކައުންސިލް: )ހ(   .16 މާނަ ކުރުން  ބަޔާންކުރެވިފައި  ވަކިގޮތަކަށް  ވަކިތަނެއްގައި  މިޤަވާޢިދުގައި 

 ކައުންސިލުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލެވެ. 
  

މީހުންނާއި،  )ށ(  ކުރުމުގައި  ތަފްސީރު  ބަސްތައް  ބޭނުންކުރެވިފައިވާ  މިޤަވާޢިދުގައި 

އަދި ފަރާތްތަކުގެ   ހިމެނޭނެއެވެ.  ފަދަތަންތަން  އޮފީސް  ގުރޫޕް،  ކުންފުނި،  މާނާގައި، 
އެބަހެއް  ބަސްތައް  ބޭނުންކުރެވިފައިވާ  އެއްޖިންސަކަށް  ނުވަތަ  ފަރުދަކަށް  ވަކިވަކި 

މީހުންނަށް   ގިނަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ގޮތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ޙާލަތަށް  ބޭނުންކުރެވިފައިވާ 
 މާނަކުރެވިދާނެއެވެ.  ނުވަތަ ދެޖިންސް އެކުލެވޭ ގޮތަށް 

----------- 


