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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

ބުދަ  : :  2017 ސެޕްޓެންބަރު 27 – 1439 މުޙައްރަމް 7ތާރީޚު 133އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ދު ގަވާއި  ތަޅާލުމާބެހޭ  އިންފާރު އަދި ފާރު މަގު
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  ކައުންސިލްތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ 
   ދިވެހިރާއްޖެ ހއ. ކެލާ،

   

  ދު ގަވާއި  ތަޅާލުމާބެހޭ  އިންފާރު  އަދި  ފާރު  މަގު 

  
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ)  .1  އި ނަން ތަޢާރުފާ

)ގެ  ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް  ކައުންސިލަށްއިން ވަނަ މާއްދާ 151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
 ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ) (ޒ މާއްދާގެ ޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި

  ދެވެ.ގަވާއި ބެހޭމަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅަލުމާ ލާފައިވާ އިއެކުލަވަ
  

  އެވެ.] ދުގަވާއި ތަޅާލުމާބެހޭ އިންފާރު  އަދި ފާރު  މަގު[ދަށް ކިޔާނީ ގަވާއި މި  (ށ)    
  

 ދުވަހުްނ ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ުދގަވާއިމި ،ފަށާނީ ްނޢަމަލުކުރަ ދަށްގަވާއި މި  .2  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
. މިގޮތުން ދެވޭ މުހުލަތުގައި 'މަގުފާރު އަދި  30ފެށިގެން  ދުވަހުގެ މުހުލަެތއް ދިނުމަށް ފަހުއެވެ

' ގަވާއިއިންފާރު ތަޅާލުމާ ބެހޭ  ން ފެންނާނެހެ ންމުންނަށްއާންމުކޮށް ކައުންސިލުގެ ދާއިރާގައި އާދު
  ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

  
އެކަމަކަށް  އި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށާއި އެނޫން ބޭނުންތަކަށް ދެވިފައިވާ ބިންބިމުގަ  (ހ)  .3  އިންފާރު ވަކި ކުރުން

ނޑައެޅިފައިވާ އު ނުވަތަ  އިއަޅަ  ށް ލަކުން ހުންނަންވާނީ އިންފާރު ވަކިވާނޭގޮތަށް ފުޅަސޫކަ
 .    ފާރުލެވިފައެވެ

  
ނޑަންވާނީ ނުވަތަ ބުނެގައި ގެ (ހ) މާއްދާ މި  (ށ)     ވުނު ފުޅަށް ނުވަތަ ފާރުން މަގަށް ދޮރުކަ

ނޑާފައިވާ ދޮރެއް ބައްދަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.   ކަ
  

އިންވަކިކުރުމަށް ފާރު 
  ރޭނުން 
  

  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ކައުންސިލުން ރާނަންވާނީ  ފާރު އިމެއްގައި އެއްވެސް ބިމެއްގެ ނުވަތަ ގޯއްޗެއް  .4
  

ނޑުން   މަގަްށ ދޮރުފަތް ޢިމާރާތުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރާށީގެ  ހުންނަ އިމުގައި މަގާގުޅޭ ބިމުގެ ނުވަތަ  ގޯތީގެ  .5  ދޮރު ކެ
    .ނުވާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން ގޮތަށް ހުޅުވޭ
  

 ވާނީަނގަްނ ފުޅަފެއް ުނވަތަ ފާރެއް ރާނާފައިވާ އިމެއްގައި އެއްވެސް ބިމެއްގެ ނުވަތަ  ގޯއްޗެއް  .6  އިންފާރު ތެޅުން 
  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ންކައުންސިލު
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 ކާއިސަލާމަތީ ކަންތައްތަ 
  ރައްކާތެރިކަން

ރާނާފައިވާ އިންފާރެއް ނުވަތަ ފުޅަފެއް ނަގަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތާއި   (ހ)  .7
. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅިނަމަވެްސ  ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައެވެ

ނޑަށް އްގެ މީހެ ޅުމުގެ ސަބަބުން އެހެންއިންފާރު ތެ އަށް ނުވަތަ ނަފުރާ ނުވަތަ  ހަށިގަ
އިންފާރު ނުވަތަ ފުޅަށް  ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު އްޖެނަމަ، އެލިބި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް

  ދޭންޖެހޭނެއެވެ.ނެގިފަރާތުން 
   

ޓިފައި ހުންނަ ތަނެއްގައި ބެހެއް އެކައުންސިލްގެ ހުއްދަާއއެކު ލަންވާނީ ޅާ ތަ އިންފާރެއް  (ށ)    
ދިނުމަށް ފާރުގައި  މުކޮށް ޚިދުމަތްންއާޓާއި ޓެލެފޯން އަދި އެނޫންވެސް ށްކަރަންޓް ފޮ
 ހުއްދަ ފަރާތެއްގެ އެއްޗެއް ނިސްބަތްވާ  އެއެއްޗެއް ބެހެއްޓިފައިވާނަމަ،  ވާހަރުކުރެވިފައި

   ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. ހޯދައި އެ
  

(ށ)ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިެގން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް  މާއްދާގެ މިއިންފާރު ތެޅުމުގައި   (ނ)    
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޚިލާފަށް ޢަމަލު ސާގެ އިރުޝާދުތަކާތްވާ މުއައްސައެއްޗެއް ނިސްބަ އެ

އިންފާރެއް ތަޅައިާލ  އެގެއްލުމުގެ ބަދަުލ  ކަށް ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ، އެއެއިން އެއްޗަ
  ން ދޭންވާނެއެވެ.ފަރާތަކު

  
ހުންނަ ގެއެއް ނުވަތަ ގެއެއްގެ ގިފިލި ަފަދ ޖެހިގެން  ފާރާ އެ އް ތަޅާލައިފިނަމައިންފާރެ  )ރ(    

ހުންނަ ގެއަކަށް ޖެހިގެން ތަނެއް ހާމަވާނަމަ އެފަދަ ފާރެއް ތަޅާލުމަށް ހުއްދަދޭންވާނީ، 
ހު، ނުވަތަ ފާރު ތަޅާލަން ންވާ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފައެކަން އަންގައި ރައްކާތެރިވާން އެކަށީގެ

. ޖެހިގެންހުރި ގޭގެ ވެރިންނަކީ  ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެކަން އަމިއްލައަށް ރަނގަޅުކުރުމުންނެވެ
ވުރެ ނިކަމެތި ބައެއްނަމަ ފާުރ ކީ އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭވަރަށްނުވަތަ އުޅޭ މީހުންނަ

 ޅާލުމުގެ ސަަބބުން ހާމަވާ ތަޅާލުމުގެ ހުއްަދ ދޭންވާނީ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެފާރު ތަ
  ނެވެ. ންބައްދައިދިނުމުތަން 
  

 ވަކިގޮތަކަްށ ދަކުންގަވާއި  ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން  އެހެން ކަމެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ދުގައިގަވާއި މި  .8  ދާ ޚިލާފުވުން ގަވާއި
ނޑައެޅިފައި ޢަމަލުކުރުމަށް  ކަމެއް ކުރި އެ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ،ކަންކަމުގައި ނުވާ ކަ

 އެކަމެއް ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ކަމެއް އެފަދަ ފަހަރަށް ދެވަނަ އަދި ،އެންގުމާއެކު  ކުރުމަށްއިޞްލާޙު
 5000/- އާއި)ރުފިޔާ ސަތޭކަ ފަސް( 500/-  ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކަމުގެ އެކުއެންގުމާ ނުކުރުމަށް 

 ކައުންސިލަށް  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ދަދަކުންއަ  ދެމެދުގެ އާ ) ރުފިޔާ ހާސް ފަސް(
  .ލިބިގެންވެއެވެ

  
ދުގެ ދަށުން އިގަވާ މި

ނޑައަޅާ އު   ލުތައްސޫކަ
 ހިމެޭނ ތެރޭގައިގެއިޚްތިޞާޞް ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި  ދުވާއިގަ މި  .9

) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ މަލުކުރަން ޢަ ދަށްގަވާއި މި  އުސޫލުތައް ޖެހޭ ހަދަން ގޮތުން ގުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާ
  .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު މުކޮށްން އާ އުސޫލުތައް އެ އިދަހަ ތެރޭގައިހުގެމަސްދުވަ

  
:   (ހ)  .10  މާނަކުރުން   ނުވާނަމަ، ބަޔާންކުރެވިފައި ގޮތަކަށް  ވަކި ތަނެއްގައި  ވަކި ދުގައިގަވާއި މި ކައުންސިލް

 ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިމެނޭނީ ތެރޭގައި  މާނައިގެ ކައުންސިލްގެ
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 އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) 2010/7ނަންބަރު ( ނޫނު ޤާ ހިންގުމުގެ އުސޫލުްނ
  ކައުންސިލަށެވެ. ލާކެތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

  
: މި  (ށ)     ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،  ތަނެއްގައި ވަކި ދުގައި ވަކިގަވާއި އިންފާރު

ފައި ހުންނަ ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެނޫން ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށް އިގެ ތެރޭގައި،އިންފާރުގެ މާނަ 
މަށް ރަޙައްދު ވަކިކުރުސަބިމެއްގެ  ބިންބިމުގެ ވަށައިގެން އެ  ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަ 
ނޑާއި، ފާރާއި، ފުޅަށް، ހިމެނެއެވެ.ޖަހާފައި   ވާ ބިތްގަ

 

 


