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 ަކއުންސިލް ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީއަރިއަތޮޅު 

   ދިެވހިރާއްޖެ އދ.ފެންފުށި،
  

 ދު ގަވާއި ތަޅާލުމާބެހ   އިންފާރު  އަދި  ފާރު  މަގު 

 

ޒީ އުޞޫލުން ަތއް ލާމަރުކަރާދާއި އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/7 ަނންބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ނަން  އިތަޢާރުފާ
ށުން، ލޯކަްލ ލިބިދ  ބާރުގެ ދަ ކައުންސިލަށްވަަނ މާއްދާއިން  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

 ސިލުން މާއްދާގެ )ޒ( ގެ ދަށުން ކައުން ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްަވރާއާއެކު އެ
 ދެވެ.ގަވާއިބެހ  މަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅަލުމާލާފައިވާ އިވައެކުލަ
 

 ވެ.އެ[ ދުގަވާއިތަޅާލުމާބެހ   މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު]ދަށް ކިޔާނީ ގަވާއި މި )ށ(  
 

ހުން ރާ ދުވައިޢުކުޝާދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މިގަވާއިމި  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 
 ރު އަދިއި 'މަގުފާދުވަހުގެ މުހުލަެތއް ދިނުމަށް ފަހުއެވެ. މިގޮތުްނ ދެވ  މުހުލަތުގަ 30ފެށިގެން 
ން ންނާނެހެ ނަށް ފެންމުންއާންމުކޮށް ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގައި އާދު' ގަވާއިތަޅާލުމާ ބެހ   އިންފާރު

 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.
 

ަކްށ މައެކަ އިދިރިއުޅުމުގެ ބ ނުމަށާއި އެޫނން ބ ުނންތަކަށް ދެިވފައިވާ ބިންބިމުގަ )ހ( .3 އިންފާރު ވަކި ކުރުން 
ތަ ނުވަ އިޅައަ ށްްނފާރު ވަކިވާނ ޮގތަށް ފުޅަލަކުން ހުންނަންވާނީ އިސޫކަނޑައެޅިފައިވާ އު
  ފާރުލެވިފައެވެ. 

 
ަތ ނީ ނުވަވުނު ފުޅަށް ނުވަތަ ފާރުން މަގަށް ދޮރުކަނޑަންވާބުނެގައި ގެ )ހ( މާއްދާ މި )ށ(  

 ކަނޑާފައިވާ ދޮރެއް ބައްދަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންެނވެ.
 

އިްނވަކިކުރުމަށް ާފރު 
 ރ ނުން 
 

 . ނެވެ ލިބިގެން އްދަހު ކައުންސިލުން ރާނަންވާނީ ފާރު އިމެއްގައި އެއްވެސް ބިމެއްގެ ނުވަތަ އްޗެއްގޯ .4
 

 ގަށް މަ ދޮރުަފތް ޢިމާރާތުގެ ދޮރުަފތާއި ދޮާރށީގެ ހުންނަ އިމުގައި މަގާގުޅ  ބިމުގެ ނުވަތަ  ގޯތީގެ .5 ދޮރު ކެނޑުން 
   .ނުާވނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން ގޮތަށް ހުޅުވ 
 

 ނަގަންާވނީ އްފުޅަފެ ނުވަތަ ފާރެއް ރާނާފައިވާ އިމެއްގައި އެއްވެސް ބިމެއްގެ ނުވަތަ ގޯއްޗެއް .6 ރު ެތޅުން އިންފާ
 .ލިބިގެންނެވެ  ހުއްދަ ކައުންސިލުން
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 ކާއިސަލާމަތީ ކަންަތއްތަ

 ރައްކާެތރިކަން 
 އި ރާނާފައިވާ އިންފާރެއް ނުވަތަ ފުޅަފެއް ނަގަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތާ )ހ( .7

މަވެސް ޅުއެޅިނަޔަވަރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފި
ވަަތ  ނުއަށްނަފުރާ ުނވަތަ ހަށިގަނޑަށް އްގެމީހެ އިންފާރު ތެޅުމުގެ ސަބަބުން އެހެން

ްށ ތަ ފުޅައިންފާރު ނުވަ ލުގެއްލުމެއްގެ ބަދަ އްޖެަނމަ، އެލިބި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް
 ދ ންޖެހ ނެއެވެ.ރާތުން ނެގިފަ

  
ންަނ ޓިފައި ހުތަނެއްގައި ބެހެއް އެ ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއެކު ލަންވާނީ ޅާތަ އިންފާރެއް )ށ(  

ގައި ފާރު ދިނުމަށް މުކޮށް ޚިދުމަތްއާންޓާއި ޓެލެފޯން އަދި އެނޫންވެސް ށްކަރަންޓް ފޮ
 ހުއްދަ ރާތެއްގެފަނިސްބަތްވާ އެއްޗެއް  އެއެއްޗެއް ބެހެއްޓިފައިވާނަމަ،  ވާހަރުކުރެވިފައި

  ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. ހޯދައި އެ
 

ސް ނަމަވެތްކުރި)ށ(ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެްނ މަސައްކަ މާއްދާގެ  މިއިންފާރު ތެޅުމުގައި  )ނ(  
ބަބުން  ސަކުރުމުގެޚިލާފަށް ޢަމަލު ތްވާ މުއައްސަސާގެ އިރުޝާދުތަކާއެއްޗެއް ނިސްބަ އެ

އިލާ  ތަޅައިންފާރެއް އެގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ކަށް ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ، އެއެއިން އެއްޗަ
 ފަރާތަކުން ދ ންވާނެއެވެ.

 
 ލި ފަދަގެ ގިފިހުްނނަ ގެއެއް ނުަވތަ ގެއެއްޖެހިގެން  ާފރާ އެ  އް ތަޅާލައިފިނަމައިންފާރެ (ރ)  

 އަކަށް ނަ ގެހުން ެޖހިގެން މަށް ހުއްދަދ ންވާނީ، ތަނެއް ހާމަވާނަަމ އެފަދަ ފާރެްއ ތަޅާލު
ލަްނ ރު ތަޅާފާތަ ންވާ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު، ނުވައެކަން އަންގައި ރައްކާތެރިވާން އެކަށީގެ

ންނަކީ ގެ ވެރި ގ ބ ނުންވާ ފަރާުތން އެކަން އަމިްއލައަށް ރަނގަޅުކުރުމުންނެވެ. ޖެިހގެންހުރި
ފާރު  ނަމަވުރެ ނިކަމެތި ބައެއްގަޅު ކުރެވ ވަރަށްކީ އެކަްނ ރަނނުވަތަ އުޅ  މީހުންނަ

 ވާން ހާމަބަބުސަތަޅާލުމުގެ ހުއްދަ ދ ންވާނީ ހުއްދަ ބ ނުންވާ ފަރާތުން އެފާރު ތަޅާލުމުގެ 
 ނެވެ. ންބައްދައިދިނުމު ތަން 
 

ތަކަށް  ވަކިގޮދަކުންގަވާއިކަމެއްގައި އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ  ދުގައި ހިމެނިފައިވާގަވާއި މި .8 ދާ ޚިލާފުުވން ގަާވއި 
މެއް ކަ  ކުރި ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ

މެއް މަ އެކަނަށްފި ކަމެއް ތަކުރާރުކޮ ކުރުމަށް އެންގުމާއެކު، އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަދައިޞްލާޙު
 5000/-އާއި ޔާރުފި )ސަތ ކަ )ަފސް 500/-އެކު ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެންގުމާނުކުރުމަށް 

ސިލަށް ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންއަދެމެދުގެ  އާރުފިޔާ )ހާސް )ފަސް
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ދުގެ ދަށުން ަގވާއި  މި

 ލުަތއް ސޫކަނޑަައޅާ އު
 ނ މެ ހި ތެރ ގައިގެއިޚްތިޞާޞް ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި ދުގަވާއި މި .9

( ެނއްތި) 3 ަފށާތާ މަލުކުރަންޢަ ަދށްގަވާއި މި އުސޫލުތައް ޖެހ  ހަަދން ގޮތުން ގުޅ  ސަރަޙައްދުތަކާ
 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު މުކޮށްއާން އުސޫލުތައް އެ އިދަހަ ތެރ ގައިހުގެމަސްދުވަ

 
ޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ގޮތަކަށް ބަ  ތަނެއްގައި ވަކި ދުގައި ވަކިގަވާއި ކައުންސިލް: މި )ހ( .10 މާނަކުރުން 
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ކައުންސިލްގެ މާނައިގެ ތެރ ގައި ހިމެނ ނީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 2010/7ނަންބަރު އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )

 ަކއުންސިލަށެވެ. ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީއަރިއަތޮޅު 
 

ނަމަ، އި ނުވާގޮތަކަށް ަބޔާންކުރެވިފަ ތަނެއްގައި ވަކި ދުގައި ވަކިއިގަވާ އިންފާރު: މި )ށ(  
ްނަނ ފައި ހުކޮށްދޫދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެނޫން ބ ނުްނތަކަށް  އިގެ ތެރ ގައި،އިންފާރުގެ މާނަ

މަށް ކިކުރުރަޙައްދު ވަސަބިމެއްގެ  ބިްނބިމުގެ ވަށައިގެން އެ ބަންޑާރަނުވަތަ އަމިއްލަ 
 އި، ފާރާއި، ފުޅަށް، ހިމެނެއެވެ.ވާ ބިތްގަނޑާޖަހާފައި

 

_________________ 
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