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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުދަ  : :  2017 ސެޕްޓެންބަރު 20 – 1438 ޛުލްޙިއްޖާ 29ތާރީޚު 128އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

ނޑި، ހުރަހަށް މަގު ގޭގެއިން ނޑު، ދަ  ގަވާއިދު ބެހެއްޓުމާބެހޭ ނެރެފައި ތަކެތި ފަދަ ޓިނު  ވާ، ހޮޅި، ަދގަ

  
  ހއ.ކެލާ 
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    ކައުންސިލްތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ  ހއ.ކެލާ،
  

ނޑި، ހުރަހަށް މަގު  ގޭގެއިން  ނޑު، ދަ   ގަވާއިދު  ބެހެއްޓުމާބެހޭ  ނެރެފައި  ތަކެތި  ފަދަ  ޓިނު  ވާ، ހޮޅި، ދަގަ
  

 އުސޫލުން  މަރުކަޒީލާ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ަނންބަރު  ޤާނޫނު މިއީ  )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް  ދަށުން، ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން  ވަނަ 151 ގެ ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން ދަށުން  ގެ ) ގ( މާއްދާގެ އެ  މަޝްވަރާއާއެކު  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް 
ނޑި، ހުރަހަށް މަގު  ގޭގެއިން ،ލާފައިވާއެކުލަވައި ނޑު، ދަ  ކެތި ތަ ފަދަ ޓިނު  ވާ، ހޮޅި، ދަގަ
  ގަވާއިދެވެ. ބެހެއްޓުމާބެހޭ ނެރެފައި

ނޑި، ހުރަހަށް މަގު ގޭގެއިން[ ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި  )ށ(     ނޑު، ދަ  ފަދަ  ޓިނު ވާ، ހޮޅި، ދަގަ
  އެވެ." ގަވާއިދު ބެހެއްޓުމާބެހޭ ނެރެފައި ތަކެތި

 ޝާއިޢުކުރާ  ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި  (ހ)  .2  ތާރީޚު ފަށާ  ކުރަން ޢަމަލު
  .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން

 ކޮށްފައިވާ ކުރިން  ކުރުމުގެޢަމަލު ގަވާއިދަށް މި ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި  (ށ)    
 އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ގޮތަށް ބުނެފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ކަންތައްތައް ޚިލާފު ގަވާއިދާ މި
 ފެށިގެން  ތާރީޚުން ކުރާ އިޢުލާނު  މިގޮތަށް . ކުރަންވާނެއެވެ އިޢުލާން އިއަންގަ މުކޮށް ންއާ
 ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތްތަކާމެދު އިޞްލާޙުކޮށްފައިނުވާ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ) ތިނެއް ( 3

  .އަޅަންވާނެއެވެ ފިޔަވަޅު

 ހުރަހަށް މަގު  ގޭގެއިން
ނޑި، ނޑު، ދަ  ހޮޅި، ދަގަ

 ތަކެތި ފަދަ  ޓިނު ވާ،
  ބެހެއްޓުން  އިނެރެފަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ފަރާތަކުން އެއްވެސް  (ހ)  .3  ހުރަހަށް މަގެއްގެ ނޫންގޮތަކަށް ގޮތަްށ ކަ
ނޑި، ނޑު، ދަ   .ނުވާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން ނެރެފައި ތަކެތި  ފަދަ ޓިނު ވާ، ހޮޅި، ދަގަ

ނޑި، އޮތްނަމަވެސް އެހެން ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  (ށ)   ނޑު، ދަ  ފަދަ  ޓިނު ވާ، ޅި،ހޮ ދަގަ
 ކަމާބެހޭ  ޓަކައިކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ނޫންގޮތެއްގައި ބަހައްޓައިގެން އެއްޗެއް
 ބެހެއްޓުމަށް  ބަހައްޓާ  އެއްގޮތަށް ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި  ކަމާބެހޭ ލިބިގެން، ހުއްދަ އޮފީހުގެ

  .ނާޅައެވެ ހުރަހެއްގަވާއިދު  މި

 ގަވާއިދަކުން  ުނވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެްނ މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ދުގައިގަވާއި މި  4  ވަޅުއެޅުން ފިޔަ
ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް  ދިނުމަށްފަހު ނަސޭހަތް ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަ

) ހާސް އެއް ( 1000/- ޔާއާއި ރުފި) ކަފަސްސަތޭ( 500/-  ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ
 1000/-  ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަހަރު ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
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 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުްނއަ  ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ ) ހާސް ތްިނ( 3000/-  ރުފިޔާއާއި) އެއްހާސް(
) ފަސްހާސް( 5000/-  ރުފިޔާއާއި ) ންހާސްތި ( 3000/-  ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ފަހަރަށް ހަތަރުވަނަ
 ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް  އިތުރަށް  ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު  އަދި ކުރުން  ޖޫރިމަނާ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން) ފަސްހާސް( 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ

  .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް

 އެއްސަޕްލައި ކަރަންޓް 
 ގޮތަށް ހުރަސްވާ މަގު

  ކުރުން  ބޭނުން

 ކުރެވެން  ގޮތަކަށް ނޫން  ބޭނުންކޮށްގެން ސަޕްލައިއެއް ކަރަންޓް ހުރަސްވާގޮތަށް، މަގެއް  (ހ)  .5
 ހުއްދަދޭންވާނީ، ކައުންސިލުން  އިތުރަށް  ގަޑިއިރަށްވުރެ 48 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް ނުހުންނަ

 އިންޗިއާ ) ދިހައެއް( 10 އިންޗިއާއި) ފަހެއް( 5 ބިމުގައި ސަޕްލައި ންޓްކަރަ ހުރަސްކޮށް މަގު
 މިނޫން . ގޮތަށެވެ ކުރާ މަސައްކަތް ގެންގޮސްގެންގެން ކޭބަލް ކަރަންޓް  ވަޅުަލއިގެން ގައިދެމެދު
  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ތިރީގައިވާ ކުރަންޖެހޭނީ އެކަން  ގެންދާނަމަ ސަޕްލައި ކަރަންޓް  ގޮތަކަށް

 ހުރަސްކޮށް  މަގު ގޮތަށް ނުވާނެ ދަތި މީހުންނަށް ހިނގާ އުޅަނދުފަހަރާއި ދުއްވާ މަގުގައި .1
 .ގެންދިއުން ސަޕްލައި

 .ގެންދިއުން މަތިން ފޫޓުގެ) ފަނަރަ ( 15 ފެށިގެން  ބިމުން ސަޕްލައި ހުރަސްކުރާ މަގުގެ .2

 ސަޕްަލއި މަތީގައި  ގޮތަކަށް ނުވާނެ  ތިިރ ފޫޓަށްވުރެ ) ފަނަރަ ( 15 ފެށިގެން  ބިމުން .3
 ސަބަބުން  ގޮތުގެ  ގެންގޮސްފައިވާ ސަޕްލައި ހަރުކުރެވިފައިވުމާއި، ރަނގަޅަށް

 ސަޕްލައި ކަރަންޓް ގޮތަކަށް އުނދަގޫނުވާނެ މީހުނަށް ބިނގާވާ ހިނގާ ޓެރިންނާއި އަވަށް
  .ގެންދިއުން

 ކޮނުނު  ވަޅުލުމަށް ގެންދާނަމަ ސަޕްލައި ހުރަސްކޮށް، މަގު ވަޅުލައިގެން ސަޕްަލއި ބިމުގައި  (ށ)    
 އަދި . ކުރަންވާނެއެވެ އެއްވަރު ރަނގަޅަށް  މަގު ކުރުމަށްފަހު ފަސްބާރު ރަނގަޅަށް އްދުހަސަރަ

  .ރީތިކުރަންވާނެއެވެ މަގު ހުރިގޮތަށް އިހު ނަގައި ސަޕްލައި މަގުމަތިން  ނިމުމުން މަސައްކަތް

 ހުއްދަ ގެބެެހއްޓުމު ސަޕްލައި ގެންދެވޭ  ކޮނެގެްނ ބިން ހުރަސްކޮށް މަގު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  (ނ)    
  .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ) ފަސްދޮޅަސް( 60 ގިނަވެގެން ދެވޭނީ

ނޑައެޅިފައި މުއްދަތު ގައި ) ނ( މާއްދާގެ  މި  (ރ)      ނިމުމުން  މަސައްކަތް އޮތްނަމަވެސް ކަ
  .ނަގަންވާނެއެވެ ސަޕްލައި މަގުމަތިން ލަސްނުކޮށް

 ސަޕްލައި ހުރަސްކޮށް  މަގު
 އެހެން  ވަޅުލުމުގައި
  އްލުންވުން ގެ އެއްޗަކަށް

 ޤާނޫނާއި މަގުކޮންނަނިކޮށް ވަޅުލުމަށް ސަޕްލައިއެއް  ކަރަންޓް ލިބިގެން ހުއްދަ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  .6
 ލިބުނު  އެ ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ، މިލްކިއްޔާތަކަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން  ވަޅުލެވިފައިވާ އެއްގޮތަށްގަވާއިދާ 
 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ނަމަވެސް. ޒިންމާވާންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ބަދަލަށް ގެއްލުމެއްގެ

 ކަމުގައިވީނަމަވެސް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ސަބަބުން މަގުކޮނުމުގެ އެއްޗަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ޚިލާފަށް
  .ނުޖެހޭނެއެވެ ޒިންމާވާކަށް  ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތް  ނުވަތަ ކައުންސިލުން ގެއްލުމަކަށް އެ

ނޑައެޅިފައިވާ ގެންދިއުމަށް  ސަޕްލައި ގެންދަންޖެހޭ ހުރަސްކޮށް މަގު  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  .7  ފީނެގުން   މުއްދަތު  ކަ
 ފީއެއް  ގެރުފިޔާ) އެއްދިހަ( ރ10/- ކޮންމެދުވަހަކަށް ބަހައްޓާ މަގުގައި ނުނަގައި ހަމަވުމަށްފަހު
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  .ދައްކަންވާނެއެވެ ކައުންސިލަށް ފަރާތުން  ބަހައްޓާ ސަޕްލައި

  ރޯނާއި ހުރަހަށް މަގު
  ދެމުން  ބެނާ

 ދަމަންވާނީ އެއްޗެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ  ބެނާއެއް  ނުވަތަ ރޯނެއް  ހުރަހަށް މަގެއްގެ  )ހ(  .8
 ގޯއްޗަކާ  ުހރަހަށް މަގެއްގެ އަދި. ޯހދައިގެންނެވެ ހުއްދަ އެކަމަށް މަކުންޔުލި ކައުންސިލުން

 އްޗެއްއެ އެ ގުޅިގެން  ވާ ތަނަކާމިލްކިއްޔާތުގައި ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއް ނުވަތަ
 ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުން  ގޯއްޗެއްގެ އެ  އުފުލާނީ ޒިންމާ  އެއްޗެއްގެ އެ  އިވާނަމަ،ހަރުކުރެވިފަ

  .ފަރާތަކުންނެވެ ވާލުވެފައިވާހަ ބެލެހެއްޓުން އެތަނެއް ވަގުތަކު އެ

 ބެހެއްޓެނީ  އެއްޗެއް އެފަދަ ނަމަވެސް ލިބުުނ ހުއްދަ ގެކައުންސިލު ދަށުން  ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    
 އެއްޗެއް  އެ ތަނެއްގައިނަމަ، ހިމެނޭ މިލްކުވެރިކަމުގައި ނުވަތަ ޒިންމާގައި ފަރާތެއްގެ ހެންއެ

  .ހޯދުމަށްަފހުގައެވެ ހުއްދަ ވެރިފަރާތުން  އެތަނެއްގެ ބަހައްޓަންވާނީ ހަރުކޮށް

) ތިރީސް( 30 ބަހައްޓަންވާނީ  ގިނަވެގެން  ތަކެތި ހުއްދަދެވޭ ދަށުން ގެ ) ހ( މާއްދާގެ  މި  (ނ)    
  .މުއްދަތަށެވެ ގެދުވަހު

 ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ 
 ތަކެތި ހުންނަ  ބަހައްޓާފައި

  ނެގުން 

ނޑައަޅާ ކައުންސިލްުނ ތަކެތި ހުންނަ ބަހައްޓާފައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ މަގުމަތީގައި  (ހ)  .9  ކަ
 އެފަދަ . ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ބާރު  އިޚްތިޔާރާއި ފުރިހަމަ ނެގުމުގެ  ދަށުން ލެއްގެސޫއު

 ގެއްލުމަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް  އެ ނެގުމުގައި ހުރިތަނަކުން  ނުވަތަ  އޮތްތަނަކުން އެއްޗެއް
  .ނުވާނެއެވެ ޒިންމާއެއް ކައުންސިލުން

 މަސްދުވަހުގެ) ތިނެއް( 3 ނެގޭތާ އެއްޗެއް އެ  ތަކެތި ނެގޭ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި  (ށ)    
 މުކޮށް ންއާ ،ނުވާނަމަ ގެންގޮސްފައި ވެރިފަރާތުން އެއްޗެއްގެ އެ  ތެރޭގައި،

 ކައުންސިލަށް  އިޚްތިޔާރު  ނައްތާލުމުގެ އެއްޗެއް އެ ތެރޭގައި ތާގެހަފު ދެ ލާނުކުރުމަށްފަހު،އިޢު
 އެހެން  ނުވަތަ  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ދޫކުރެވޭނީ އެއްޗެއް ނެގޭ މިގޮތަށް އަދި. ލިބިގެންވެއެވެ
 ނެގުމަށް  އެއްޗެއް އެ އެކު،އްކުމާދެ ޖޫރިމަނާ ފީއާއި  ކުރާލާޒިމު ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން

  .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ކައުންސިލަށް ޚަރަދު ހިނގި

 ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި
ނޑައަޅާ  އުސޫލުތައް ކަ

  ހެދުން 

 ހިމެޭނ ތެރޭގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި  .10
) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި އުސޫލުތައް ޖެހޭ ހަދަން ގޮތުން ގުޅޭ އްދުތަކާހަސަރަ

  .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު  ންމުކޮށްއާ  އުސޫލުތައް އެ  ހަދައި ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 ބުނެފައި ކައުންސިލްކަމަށް  ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި " ކައުންސިލް"  .11  މާނަ ކުރުން 
 ގެ ) 2010/7( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެވަނީ
  .ކައުންސިލަށެވެތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން

  

  


