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 އުތުުރބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްލަދުންމަތީ ތި
   ދިވެހިރާއްޖެ ،މޮޅަދޫއ.ހ

 

 ގަވާއިދު  ބެހެއްޓުމާބެހޭ  ނެރެފައި  ތަކެތި  ފަދަ  ޓިނު  ވާ، ހޮޅި، ދަގަނޑު، ދަނޑި، ހުރަހަށް  މަގު  ގޭގެއިން 
 

 ސޫލުން އު ލާމަރުކަޒީ ދާިއރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް  ްނ،ދަށު ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް  މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ ( ޤާޫނނު ހިންގުމުގެ

 ން ކައުންސިލު  ދަށުން ގެ( ގ) މާއްދާގެ އެ މަްޝވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ތަކެތި  ފަދަ ޓިނު ވާ، ހޮޅި، ދަގަނޑު، ދަނޑި، ހުރަހަށް މަގު ގޭގެއިން ،ލާފައިވާއެކުލަވައި
 ގަވާއިދެވެ. ބެހެއްޓުމާެބހޭ ނެރެފައި

 ތަކެތި ފަދަ ނުޓި ވާ، ހޮޅި، ދަގަނޑު، ދަނޑި، ހުރަހަށް މަގު ގޭގެއިން] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  
 އެވެ." ގަވާއިދު ބެހެއްޓުމާެބހޭ ނެރެފައި

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

      ވާކޮށްފައި ކުރިން ޢަމަުލކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް މި ެފށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި )ށ(  
 ކުރުމަށްއިޞްލާޙު ގޮތަށް ބުނެފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި  ކަންތައްތައް ޚިލާފު  ގަވާއިދާ މި
    ފެށިގެން ންތާރީޚު ކުރާއިޢުާލނު  މިގޮތަށް. ކުރަންވާނެއެވެ އިޢުލާން އަންގައި ކޮށްމުންއާ
 ދަށުން  ވާއިދުގެގަ މި ފަރާތްަތކާމެދު އިޞްލާޙުކޮށްފައިނުވާ ތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3

 .އަޅަންވާނެއެވެ ފިޔަވަޅު

 ހުަރހަށް ަމގު ގޭެގއިން
 ޮހޅި، ދަަގނޑު، ދަނޑި،

 ތަކެތި ފަދަ ޓިނު ވާ،
 ބެހެއްޓުން  ނެރެފައި

 ރަހަށްހު ގެއްގެމަ ނޫންގޮތަކަށް ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ފަރާތަކުން އެއްވެސް )ހ( .3
 .އެވެނުވާނެ ބަހަްއަޓއިގެން ނެރެފައި ތަކެތި ފަދަ ިޓނު ވާ، ހޮޅި، ދަގަނޑު، ދަނޑި،

 އެއްޗެއް  ދަފަ ޓިނު ވާ، ހޮޅި، ދަގަނޑު، ޑި،ދަނ އޮތްނަމަވެސް އެހެން ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ( 
 ދަހުއް ހުގެއޮފީ ބެހޭކަމާ ޓަކައިކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ނޫންޮގތެއްގައި ބަހައްޓައިގެން

ވާއިދު  ގަމި މަށްބެހެއްޓު ބަހައްޓާ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދުތަކާ ޤާޫނނުތަކާއި  ކަމާބެހޭ ލިބިގެން،
 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް

 ގަވާއިަދކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަުކން ެއހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަްނކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .4 ުޅން ވަުޅއެފިޔަ
 ދިނުަމށްފަހު  ނަސޭަހތް ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް

( ހާސް އެއް) 1000/- ރުފިޔާއާއި( ކަސަތޭ ފަސް) 500/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮްށފި ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ
  1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަަހރު ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
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 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ތިން) 3000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް އެއް)
( ާހސް ފަސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް ތިން ) 3000/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮްށފި ފަހަރަށް  ހަތަރުވަނަ
 ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި ކުރުން ޖޫރިމަނާ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ގަވާއިދުގެ މި އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން( ހާސް ަފސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ
 .ންވެެއވެލިބިގެ  ސިލަށްކައުން ދަށުން

 ސަޕްލަިއއެއް ކަރަންޓް
 ގޮތަށް ުހރަްސވާ މަގު

 ކުރުން  ބޭނުން

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

 އިންޗިއާ( އެއްދިހަ) 10 އިންޗިާއއި( ފަހެއް) 5 ބިމުގައި ސަޕްލައި ކަރަންޓް ހުރަސްކޮށް މަގު
 ނޫންމި. ތަށެވެގޮ ކުރާ މަސައްކަތް ގެންގޮސްގެންގެން ކޭބަލް ކަރަންޓް  ވަޅުލައިގެން ގައިދެމެދު

 .ންނެވެގެމަތިގޮތު ތިީރގައިވާ ކުރަންޖެހޭނީ އެކަން ގެންދާނަމަ ސަޕްލައި ކަރަންޓް ގޮތަކަށް

 ހުރަސްކޮށް ގުމަ ގޮތަށް ނުާވނެ ދަތި މީހުންަނށް ހިނގާ އުޅަނދުފަހަރާއި ދުއްވާ މަގުގައި .1
 .ގެންދިއުން ސަޕްލައި

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

 ޕްލައި ސަތީގައި މަ ގޮތަަކށް ތިރިނުވާނެ ފޫޓަށްވުރެ( ަފނަރަ) 15 ފެށިގެން ބިމުން .3
 ސަބަބުން  ގޮތުގެ ގެންގޮސްފައިވާ  ސަޕްލައި ހަރުކުރެވިފައިވުމާއި، ރަނގަޅަށް

 ސަޕްލައި ކަރަންޓް ގޮަތކަށް އުނދަގޫނުާވނެ މީހުނަށް ބިނގާވާ ހިނގާ  ޓެރިންނާއިއަވަށް
 .ގެންދިއުން

 ކޮނުނު  މަށްޅުލުވަ ގެންދާނަމަ ސަޕްލައި ހުރަސްކޮށް، މަގު ވަޅުލައިގެން ސަޕްލައި ބިމުގައި )ށ(  
 ދިއަ. ވާނެއެވެކުރަން އެއްވަރު ަރނގަޅަށް މަގު ކުރުމަށްފަހު ފަސްބާރު  ރަނގަޅަށް އްދުހަސަރަ

 .ރަންވާނެއެވެރީތިކު މަގު ހުރިގޮތަށް އިހު ނަގައި ސަޕްލައި މަގުމަތިން ނިމުމުން މަސައްކަތް

 ދަ ހުއް އްޓުމުގެބެހެ ސަޕްލައި ގެންދެވޭ ކޮނެގެން ބިން ހުރަސްކޮށް މަގު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ނ(  
 .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ގިނަވެގެން ދެވޭނީ

 ންނިމުމު މަސައްކަތް އޮތްނަމަެވސް ކަނޑައެޅިފައި މުްއދަތު ގައި( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 .ނަގަންވާނެއެވެ ސަޕްލައި މަގުމަތިން ލަސްނުކޮށް

 ސަޕްަލއި ުހރަސްކޮށް މަގު
 އެެހން ުލމުަގއިވަޅު

 ގެއްލުްނވުން  އެއްޗަކަށް

 ނާއިޤާނޫ  ނިކޮށްމަގުކޮންނަ ވަޅުލުމަށް ސަޕްލައިއެއް ކަރަންޓް ލިބިގެން ހުއްދަ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .6
 ބުނު ލި  އެ ،ވެއްޖެނަމަގެއްލުމެއް މިލްކިއްޔާަތކަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން ވަޅުލެވިފައިވާ  އެއްގޮތަށްގަވާއިދާ 

 އިދާގަވާ ނޫނާއިޤާ ނަމަވެސް. ޒިންމާވާންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ދަލަށްބަ ގެއްލުމެއްގެ
     ސް ގައިވީނަމަވެކަމު ލިބުނު ގެއްލުމެއް ސަބަބުން މަގުކޮނުމުގެ އެއްޗަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ޚިލާފަށް

 .ނެއެވެހޭނުޖެ ޒިންމާވާކަށް ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ގެއްލުމަކަށް އެ

 މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގެންދިއުމަށް ސަޕްލައި ގެންދަންޖެހޭ ހުރަސްކޮށް މަގު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .7 ފީނެގުން 
 ފީއެއް  ގެރުފިޔާ( އެއްދިހަ) ރ10/- ކޮންމެދުވަހަކަށް ބަހައްޓާ މަގުަގއި ނުނަގައި ހަމަވުމަށްފަހު
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 .ކަންވާނެއެވެދައް ކައުންސިލަށް ފަރާތުން ބަހައްޓާ ސަޕްލައި

  ރޯާނއި ުހރަހަށް މަގު
 ެދމުން  ބެނާ

 ވާނީދަމަން އެއްޗެއް އެޫންނވެސް ނުވަތަ ބެނާއެއް ުނވަތަ ރޯނެއް ހުރަހަށް މަގެއްގެ (ހ) .8
 ކާގޯއްޗަ ހަށްހުރަ މަގެއްގެ އަދި . ހޯދައިގެންނެވެ ހުއްދަ އެކަމަށް މަކުންޔުލި ކައުންސިލުން

 އްއެއްޗެ އެ ގުޅިގެން ވާ ތަނަކާ ކިއްޔާތުގައިމިލް ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއް ނުވަތަ
    ނުވަތަ  ތުންވެރިފަރާ ގޯްއޗެއްގެ އެ އުފުލާނީ ޒިންމާ އެއްޗެއްގެ އެ އިވާނަމަ،ހަރުކުރެވިފަ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ވާލުވެފައިވާހަ ބެލެހެއްުޓން  އެތަނެއް ވަގުތަކު އެ

 ނީ ބެހެއްޓެ ޗެއްއެއް އެފަދަ ނަމަެވސް ިލބުނު ހުއްދަ ގެކަުއންސިލު ދަުށން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  
 އްޗެއްއެ އެ މަ،ތަނެއްގައިނަ ހިމެނޭ މިލްކުވެރިކަމުގައި ނުވަތަ ޒިންމާގައި ފަރާތެއްގެ އެހެން

 .ހޯދުމަށްފަުހގައެވެ ހުއްދަ ވެރިފަރާތުން އެތަނެއްގެ  ބަހައްޓަންާވނީ ހަރުކޮށް

( ތިރީސް) 30 ަބހައްޓަންވާނީ ނަވެގެންގި ތަކެތި ހުއްދަދެވޭ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ

 ޚިލާފަށް ގަާވިއދާ
 ތަކެތި ހުންނަ ބަހައްޓާަފއި

 ނެގުން 

 ލެއްގެ ސޫއު  ނޑައަޅާކަ ކައުްނސިލުން ތަކެތި ހުންނަ ބަހައްޓާފައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ މަގުމަތީގައި )ހ( .9
 އްއެއްޗެ ފަދައެ. ލިބިގެންވެއެވެ އުންސިލަށްކަ ބާރު އިޚްިތޔާރާއި ފުރިހަމަ ނެގުމުގެ ދަށުން

 ން ކައުންސިލު  ގެއްލުމަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް އެ ނެގުމުގައި ހުރިތަނަުކން ނުަވތަ އޮތްތަނަކުން
 .ނުވާނެއެވެ ޒިންމާއެއް

 ވަހުގެ މަސްދު( ތިނެއް) 3 ނެގޭތާ  އެއްޗެއް އެ ތަކެތި ނެގޭ ދަުށން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މުކޮށްންއާ ނުވާނަމަ، ގެންގޮސްފައި ވެރިފަރާތުން އްޗެއްގެ އެ އެ ތެރޭގައި،

 ސިލަށްކައުން ޔާރުއިޚްތި ނައްތާުލމުގެ އެއްޗެއް އެ ތެރޭގައި ތާގެ ހަފު ދެ ލާނުކުރުމަށްފަހު،އިޢު
 ެހން އެ ނުވަތަ ންދަށު ގަވާއިދުގެ މި ދޫކުރެވޭނީ އެއްޗެއް ެނގޭ މިގޮތަށް އަދި. ލިބިގެންވެއެވެ
 ގުމަށްނެ އެއްޗެއް އެ އެކު،އްކުމާދެ ޖޫރިމަނާ ފީއާއި ކުރާލާޒިމު ގަވާއިދަކުން ނުަވތަ ޤާނޫނަކުން

 .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ކައުންސިލަށް ޚަރަދު ހިނގި

 ދަށުން ަގވާިއދުގެ މި
 އުސޫލުަތއް ކަނޑަައޅާ

 ހެދުން 

 މެނޭހި ތެރޭގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި .10
( ތިެނއް) 3 ށާތާފަ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި އުސޫލުތައް ޖެހޭ ހަދަން ގޮތުން ގުޅޭ އްދުތަކާހަސަރަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ންމުކޮށްއާ އުސޫލުތައް އެ ހަދައި ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 ެނފައިބު  ކަމަށްކައުންސިލް ވާނަމަ،ނު ބަޔާންކޮްށފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" .11 މާނަ ކުރުން 
 ގެ ( 2010/7) ާޤނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ،
 .ކައުންސިލަށެވެއުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ލަުދންމަތީ ތި އިންތިޚާބުކޮްށފައިވާ ދަށުން
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