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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
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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

:  ހޯމަ :  2017 މާރިޗު 6 – 1438 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 7ތާރީޚު 40އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ގަވާއިދު ހިްނދުމާބެހޭ ފެން އަންނަ މަގުމައްޗަށް ފުރާޅުން ގޭގޭ
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  ކައުންސިލްނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ފީއަލީ 

 ދިވެިހރާއްޖެ  ،ލިފ.ފީއަ
  

  ގަވާއިދު  ހިންދުމާބެހޭ  ފެން  އަންނަ  މަގުމައްޗަށް  ފުރާޅުން  ގޭގޭ 
  

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

 ކައުންސިލުން  ދަށުން  ގެ) ޔ( މާއްދާގެ އެ  މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
  ގަވާއިދެވެ. ހިންދުމާބެހޭ ފެން އަންނަ މަގުމައްޗަށް ފުރާޅުން ގޭގޭ ލާފައިވާވައިއެކުލަ

  އެވެ." ގަވާއިދު ހިންދުމާބެހޭ ފެން އަންނަ  މަގުމައްޗަށް  ފުރާޅުން ގޭގޭ[ ނީކިޔާ ގަވާއިދަށް މި  )ށ(    

 ދުވަހުްނ ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި  .2  ތާރީޚު ފަށާ ކުރަން ޢަމަލު
  .ފެށިގެންނެވެ

 ޢިމާރާތްކުރުމާއި ގޯތީގައި 
  ފުރާޅުލުން 

 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ ގައިގޯތީ  .3
 މާރާތްކުރަން ޢި ގެދޮރުގައި ގޯތި [ ގައިވާ) ޓ( މާއްދާގެ ވަނަ 151 ގެ  )ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު

 ބޭރަށް  އިމުން  ގުގެ މަ ފުރާޅު  ގޭގޭ އަދި. މަތިންނެވެ ގޮތުގެ  ގައިވާ ]ގަވާއިދު ދިނުމާބެހޭ ހުއްދަ
  .ގޮތަކަށެވެ ފުށުނާރާ ގަވާއިދާ އެ ބަހައްޓަންވާނީ

 ގުޅިގެން އިމާ  މަގުމަތީ
 ހުންނަ  ކޮށްފައި

  ކުރުންހިޔާ ޢިމާރާތްތައް

 ފެންފަހިވާގޮތަށް މަގުމައްޗަށް ބިނާތައް  ހުންނަ ިޢމާރާތްކޮށްފައި ފަޅިން މަގުމައްޗާވީ އިމުގެ  (ހ)  4
 ގޮތަށް ނުފައިބާ ފެން ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް ގުޅައި ހޮޅި ،ޔަދޮވިލައިދި ފުރާޅުގައި ކުރާނަމަ،ހިޔާ

  .ހަދަންވާނެއެވެ

 ހުރެގެން ގޮތަށްފައިބާ ފެން މަގުމައްޗަށް  ދިޔަދޮވީން ބުނެފައިވާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    
  .ނުވާނެއެވެ

 މަގަށް  ޓެރަހުން  ޢިމާރާތުގެ
 ގޮތަށްފައިބާ  ފެން

  ބެހެއްޓުން 

 އެއާރކުޯނ ފެނާއި ޖަމާވާ  ތަންތަނަށް ބެލްކަނީ ފަދަ ،ޓެރަސް ހުންނަ  ހަދައިފައި ރާތުގައިޢިމާ  (ހ)  .5
 އޮހޭގޮތަށް  މަގުމައްޗަށް ނުވަތަ  ފައިބާގޮތަށް  މަގުމައްޗަށް އުފެދޭ ފެން  ތަކެތިން  ފަދަ

  .މަނާކަމެކެވެ ބެހެއްޓުމަކީ

 އެއާރކޯނު ފެނާއި ޖަމާވާ  ންތަނަށްތަ  ފަދަ ބެލްކަނީ ،ޓެރަސް ހުންނަ  ހަދައިފައި ޢިމާރާތުގައި  (ށ)     
ގެ ކާނު ފައިބާފެން ހޮޅިން އެ ހޮޅިލައި ނުފައިބާގޮތަށް މަގުމައްޗަށްއުފެދޭ ފެން  ތަކެތިން  ފަދަ

  .ހަދަންވާނެއެވެ ގޮތް ހިންދޭނެ ބިމަށް  ގޮތަކުން އެހެންވެސް ނުވަތަ  ތެރެއަށް 
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 ކުރިން  ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދަްށ މި ޚިލާފަްށ ގޮތާ  ބުނެފައިވާ ގައި ) ހ( މާއްދާގެ  މި  (ނ)    
) ހައެއް ( 6 ފެށިގެން  ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ތަންތަން ހެދިފައިވާ

  .ކުރަންވާނެއެވެރަނގަޅު ތެރޭގައި ދުވަހުގެމަސް

 ގަވާއިދަކުން  ުނވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެްނ މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި  .6  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް   ،ދިނުމަށްފަހުނަސޭހަތް ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަ

) ހާސް އެއް ( 1000/- ރުފިޔާއާއި) ކަސަތޭ ފަސް( 500/- ،ނަމަތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަހަރުދެވަނަ
 1000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް  ފަހަރު ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުން އަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ހާސް ތިން ( 3000/-  ރުފިޔާއާއި) ހާސް އެއް(
) ހާސް ފަސް ( 5000/- ރުފިޔާއާއި ) ހާސް ތިން( 3000/- ،ނަމަތަކުރާރުކޮށްފި ފަހަރަށްހަތަރުވަނަ
 ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަަހރަށްހަތަރު އަދި ކުރުންޖޫރިމަނާ ދަދަކުންއަ މެދުގެދެ ރުފިޔާއާ
 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި ތިޔާރުއިޚު ކުރުމުގެޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން) ހާސް ފަސް( 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ

  .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް

 ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް ކަ

 ހިމެޭނ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު  .7
) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްދުތަކާޙަސަރަ

  .ނެއެވެކުރަންވާޝާއިޢު  ންމުކޮށްއާ  ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް މަސްދުވަހުގެ

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް  އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް  "ކައުންސިލް"  (ހ)  .8  ކުރުން މާނަ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ގެ ދަށުން  ނިލަންދެއަތޮޅު  ފައިވާ އިންތިޚާބުކޮށްލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
  .ކައުންސިލަށެވެ އުތުރުބުރި ފީއަލީ

  

_________________  
  


