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 އުތުުރބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްލަދުންމަތީ ތި

  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ފިއްލަދޫހއ.
 

 ގަވާއިދު  ހިންދުމާބެހޭ  ފެން  އަންނަ  މަގުމައްޗަށް  ފުރާޅުން  ގޭގޭ 
 

 ސޫލުންއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް  ން،ދަށު ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ (ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ންކައުންސިލު ދަށުން ގެ( ޔ) މާއްދާގެ އެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ވާއިދެވެ.ގަ ހިންުދމާބެހޭ ފެން އަންނަ މަގުމައްޗަށް ފުރާޅުން ގޭގޭ ލާފައިވާވައިއެކުލަ

 އެވެ. "ގަވާއިދު ިހންދުމާބެހޭ ފެން އަންނަ މަގުމައްޗަށް ފުރާޅުން ގޭގޭ] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  

 ން ދުވަހު ޢުކުރާ ޝާއި ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން
 .ފެށިގެންނެވެ

 ޢިާމރާތްކުުރމާއި ގޯތީަގއި
 ފުރާޅުލުން 

 ލާމަރުކަޒީ  ތައްދާއިރާ އިދާރީ ދިެވިހރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާޫނނު މާރާތްކުރަންވާނީޢި ގޯތީގައި .3
 މާރާތްުކރަން ޢި ގެދޮރުގައި ގޯތި] ަގއިވާ( ޓ) މާއްދާގެ ވަނަ 151 ގެ  (ާޤނޫނު ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު

 ބޭރަށް  މުންއި  މަގުގެ ފުރާޅު ގޭގޭ އަދި. މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ަގއިވާ [ގަވާއިދު ދިނުމާބެހޭ ހުއްދަ
 .ގޮތަކަށެވެ ފުށުާނރާ ގަވާއިދާ އެ ބަހައްޓަންާވނީ

 ގުިޅގެން ިއމާ މަުގމަތީ
 ހުންނަ ކޮށްފައި

 ހިޔާކުރުން  ޢިމާރާތްަތއް

 ގޮތަށް ފެންފަހިވާ ަމގުމައްޗަށް ބިނާތައް ހުންނަ ޢިމާރާތްކޮށްފައި ފަޅިން މަގުމައްޗާވީ އިމުގެ )ހ( 4
 ށް ޮގތަ ބާނުފައި ންފެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް ހޮޅިގުޅައި ،އިދިޔަދޮވިލަ ފުރާޅުގައި ހިޔާކުރާނަމަ،
 .ހަދަންވާނެއެވެ

 ހުރެގެން  ފައިބާގޮަތށް ފެން މަގުމައްޗަށް ދިޔަދޮވީން ބުނެަފއިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  
 .ނުވާނެއެވެ

 ަމގަށް ޓެރަހުން ޢިމާރާުތގެ
 ފައިާބގޮތަށް ފެން

 ބެހެއްޓުން 

 ކޯނުއެއާރ ނާއިފެ ޖަމާވާ ތަންަތަނށް ބެލްކަނީ ފަދަ ،ޓެރަސް ހުންނަ ދައިފައިހަ ޢިމާރާތުގައި )ހ( .5
 ހޭގޮަތށް އޮ މަގުމައްޗަށް ނުަވތަ ފައިބާގޮތަށް  މަގުމައްޗަށްއުފެދޭ ެފން  ތަކެތިން  ފަދަ

 .މަނާކަމެކެވެ ބެހެއްޓުމަކީ

 ނުއެއާރކޯ ނާއިފެ މާވާޖަ ތަންަތަނށް ފަދަ ބެލްކަނީ ،ޓެރަސް ހުންނަ ހަދައިފައި ޢިމާރާތުގައި )ށ(   
ެގ ނު ކާ އިާބފެންފަ ހޮޅިން އެ  ހޮޅިލައި ނުފައިބާގޮަތށް މަގުަމއްޗަށްއުފެދޭ ެފން  ތަކެތިން  ފަދަ

 .ހަދަްނވާނެއެވެ ގޮތް ހިންޭދނެ ބިމަށް ގޮަތކުން އެހެންވެސް ނުވަތަ ތެރެއަށް
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 ކުރިން ގެޢަމަލުކުރުމު ގަވާއިދަށް މި ޚިލާފަށް ގޮތާ ބުނެފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
( ހައެއް) 6 ފެށިގެން ތާރީުޚން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ތަންަތން ހެދިފައިވާ

 .ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 ވާއިަދކުންގަ ވަތަނު ންޤާނޫނަކު  ެއހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަްނކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .6 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
 ،ަމށްފަހުސޭަހތްދިނުނަ ފަހަރަށް ުފރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ަކނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް
( ހާސް އްއެ) 1000/- ރުފިޔާއާއި( ކަސަތޭ ފަސް) 500/- ،ތަކުރާރުކޮށްިފނަމަ ކުށް ދެވަނަފަހަރު

  1000/- ،ނަމަތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ނަފަހަރު ތިންވަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ކުރުން؛ޖޫރިމަނާ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ތިން) 3000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް އެއް)

( ހާސް ސް ފަ) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް ތިން) 3000/- ،ތަކުރާރުކޮްށފިނަމަ ފަހަރަށް ހަތަރުވަނަ
 ކުރާ ތަކުރާރު  ށްކު އިތުރަށް ވުރެ ހަތަރުފަހަރަށް އަދި ކުރުންޖޫރިމަނާ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ދަށުން  ވާއިދުގެގަ މި ތިޔާރުއިޚު ޖޫރިމަނާކުުރމުގެ ރުފިޔާއިން( ހާސް ފަސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ

 .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ
 އުސޫލުަތއް  ކަނޑަައޅާ

 މެނޭހި އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ  ންގުމަށްޓަކައި،ހި ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .7
( އްިތނެ) 3 ތާފަށާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްދުތަކާޙަސަރަ

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ންމުކޮށްއާ ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް މަސްދުވަހުގެ

ފައި ންކުެރވިށް ބަޔާމި ގަވާއިދުގައި ވަކި ަތނެއްގައި ވަކިގޮތަކަ އެވަނީ، މަށް ބުނެފައިކަ "ކައުންސިލް" .8 މާނަކުރުން 
ސޫލުން އު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ނުވާނަމަ، ޤާޫނނު ނަންބަރު 

 .ވެންސިލަށެއުކަލަދޫ ުއތުރުބުރީ ފިއްލަުދންމަތީ ތި ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
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