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މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ފ.ބިލެތްދޫ

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 42     އަދަދު: 1603      ތާރީޚު: 19 ޞަފަރު 1435  -  22 ޑިސެންބަރު 2013   އާދީއްތަ
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ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް

ފ.ބިލެތްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ލާމަރުކަޒީ )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މިއީ، 

އުތުރުބުރީ  ނިލަންދެއަތޮޅު  މާއްދާއިން  ވަނަ   151 ޤާނޫނު(ގެ  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން 

އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ދަށުން،  ބާރުގެ  ލިބިދޭ  ކައުންސިލަށް  ބިލެތްދޫ 

މަޝްވަރާއާއެކު އެ މާއްދާގެ )ޑ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ މަގުމަތި 

ގަވާއިދެވެ. ކުނިކެހުމާބެހޭ 

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.)ށ(

ޝާއިޢުކުރާ 2.ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  މިގަވާއިދު  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަހުން 

ވަށައިގެންވާ 3.މަގުމަތި ކުނިކެހުން ގޯތީގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ބިމުން  އެރަށެއްގެ  އެފަރާތަކަށް  ފަރާތަކުންވެސް  ކޮންމެ 

އެއްބައި  ދެބައިކުޅަ  ފަޅީގެ  އެގޯއްޗަކާވީ  ސަރަޙައްދުގައި  މަގަށްވާ  ގޯއްޗެއްގެ  އެ  މަގުތަކާއި 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ސާފުކޮށް  ކުނިކަހައި 

ގޯތި ދޫކުރެވުނު ފަރާތްނޫން 

އެހެން ފަރާތަކުން ދިރިއުޅޭ 

ގޯތި

އެ މީހަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތި އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީފައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ )ހ(4.

އެ ގޯތީގައި އުޅެމުންދަނީ ގޯތި ދޫކުރެވުނު ފަރާތްނޫން އެހެން ފަރާތެއްކަމުގައިވިޔަސް

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ ގޯއްޗަކާވީ ސަރަހައްދު ކުނިކެހުމަކީ އެ ގޯއްޗެއްގައި ދިރިއުޅޭ 

ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މަގުގެ ސަރަޙައްދު )ށ( އަމިއްލައަށް  ފަދައިން،  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

ކުނިކަހަން އުޒުރުވެރިވާނަމަ އެ ސަރަހައްދެއް ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން 

ނޑައަޅާ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކައުންސިލުން ކަ ކަ

އާންމު މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެ މަގެއް ނުވަތަ އެ މަގަކުން ބައެއް ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން )ހ(5. މަގު ކުނިކެހުމަށް ފީ ނެގުން

ނޑައެޅުމުގެ ޙައްޤު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަ
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ސާފުކުރުމަށް )ށ( މަތިން  އުސޫލެއްގެ  ވަކި  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ނަންބަރުގެ  މި 

ގޯތިތަކުން  ހުންނަ  ބައެއްގައި  އެމަގަކުން  ނުވަތަ  މަގެއް  ނޑައަޅާ  ކަ ކައުންސިލުން 

ދައްކަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލަށް  ފީއެއް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ކައުންސިލުން 

ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ މަގުތައް  ފީނަގާނެ  ބޭނުމަށް  މިނަންބަރުގެ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތް 

1.  އެ މަގަކީ ނުވަތަ އެ މަގެއްގެ ވަކި ހިސާބަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ދުއްވާ ތަކެތި 

ޕާކުކުރާ މަގެއް ކަމަށްވެފައި އެކަމުގެ ސަބަބުން މަގު ކުނިކެހުމަށް އުނދަގޫވުން.

2.  އެމަގަކީ ނުވަތަ އެމަގެއްގެ ވަކި ސަރަހައްދަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ 

މަރުކަޒެއް ހުރި ތަނެއް ކަމަށްވެފައި އެ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރި ގޯތިތަކާވީ ފަޅިން 

މަގު ސާފުކުރުމުގައި އެ ގޯތި ތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން އިހުމާލުވުން. 

މިގަވާއިދުގައި ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުމުން ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ )ހ(6.ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

ނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަންކަމަށް، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކަމެއް ކުރުމުން ދޭނެ ވަކި އަދަބެއް ކަ

ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  )ފަސްސަތޭކަ(   500/- ރުފިޔާއާއި  )ފަންސާސް(   50/- ބަލައި 

އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލަށް )ށ( ދައްކަންވާނީ  ފީތައް  ޖޫރިމަނާތަކާއި  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  މިގަވާއިދުގައި 

ފަރާތަކަށެވެ. ނޑައަޅާ  ކަ ކައުންސިލުން  ނުވަތަ 

ނޑައަޅާ  މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަ

އުސޫލުތައް

ހިމެނޭ 7. ތެރޭގައި  އިޚުތިޞާސްގެ  ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ނަގަހައްޓައި  މިގަވާއިދު 

ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 3 )ތިނެއް(

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އެ އުސޫލުތައް 

އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ކައުންސިލް: މިގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ކައުންސިލްގެ 8.މާނަކުރުން
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