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 ކައުންސިލް އުތުުރބުރީ އުލިގަމުމަތި ލަދުންތި
   ދިވެހިރާއްޖެ  ،އުލިގަންހއ.

 

 ގަވާއިދު  ބެހ  ކުނިކެހުމާ  މަގުމަތި 
 

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

 ންކައުންސިލު ދަށުން ގެ( ޑ) މާއްދާގެ  އެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ގަވާއިދެވެ. ކުނިކެހުމާބެހ  މަގުމަތިއެކުލަވައިލާފައިވާ 

 އެވެ." ގަވާއިދު ކުނިކެހުމާބެހ  މަގުމަތި] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  

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

 ވާމަގަށް ގެ ގޯއްޗެއްއެ މަގުތަކާއި ވަށައިގެންވާ ގޯތީގެ ދޫކޮށްފައިވާ އެފަރާތަކަށް ވެސްކުންފަރާތަ ކޮންމެ .3 ކުނިކެހުން  މަުގމަތި
 .ނެއެވެހައްޓަންވާބަލަ ސާފުކޮށް ކުނިކަހައި އެއްބައި ދެބައިކުޅަ ފަޅީގެ އެ ގޯއްޗަކާވީ އްދުގައިޙަސަރަ

 ދޫކުެރވުނު ގޯތި
 ެއހެން ފަރާތްނޫން
 ގޯތި  ިދރިުއޅ  ފަރާތަކުން

  ވަތަނު އިވިޔަސް ކަމުގަ ކުއްޔަށްދީފައިވީ ފަރާތަކަށް އެހެން ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް އެ )ހ( 4
      ވިޔަސް އިކަމުގަފަރާތެއް އެހެން ފަރާތްނޫން ދޫކުރެވުނު ގޯތި އުޅެމުންދަނީ ތީގައިގޯ އެ
 ޅ ދިރިއު އިގޯއްޗެއްގަ އެ ކުނިކެހުމަކީ  އްދުޙަރަސަ ގޯްއޗަކާވީ އެ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މި

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެއްގެ

 އްދު ޙަސަރަ  މަގުގެ ލައަށްއަމިއްވާ ފަދައިން، ބަޔާންކުރެވިފައި ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ސިލުން ކައުން އިސާފުކުރުމަށްޓަކަ ކުނިކަހައި އްދެއްޙަސަރަ އެ  ،ރުވެރިވާނަމަޒުއު ކުނިކަހަން
 .ވެދައްކަންވާނެއެ ފީއެއް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން މަތިން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ

 ފީ ކުނިކެުހމަށް މަގު
 ނެގުން 

 އްގެ މަތިން ސޫލެއު ވަކި ބައެއް  މަގަކުން އެ ނުވަތަ ގެއްމަ  އެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ންމުއާ )ހ( .5
 .ވެލިބިގެންވެއެ ކައުންސިލަށް ޙައްޤު ކަނޑައެޅުމުގެ ބ ނުންވާކަމަށް ސާފުކުރުމަށް

ްށ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ސާފުކުރުމަ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ހ) ނަންބަރުގެ މި )ށ(  
 ކުންގޯތިތަ ހުންނަ ބައެއްގައި ގަކުން މަ އެ ނުވަތަ މަގެއް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން
 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކައުންސިލަށް ފީއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން

 ޔަތްޢާރި ކަންކަމަށް  އަްނނަނިވި ކަނޑައެޅުމުގައި މަގުތައް ފީނަާގނެ  ބ ނުަމށް ނަންބަރުގެ މި
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 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ކެތިތަ ދުއްވާ ދަދަކަށް އަ ގިނަ ހިސާބަކީ ވަކި މަގެއްގެ އެ ނުވަތަ މަގަކީ އެ .1
 .ނދަގޫވުންއު ކުނިކެހުމަށް  މަގު ސަބަބުން އެކަމުގެ ކަމަށްވެފައި މަގެއް ޕާކުކުރާ

 

 ޚިދުމަތްދ   ށްރައްޔިތުންނަ ންމުއާ އްދަކީޙަސަރަ ވަކި މަގެއްގެ އެ ނުވަތަ މަގަކީ އެ .2
 ފަޅިން  ވީކާތަގޯތި ހުރި އްދެއްގައި ޙަސަރަ އެ ކަމަށްވެފައި ތަނެއް ހުރި މަރުކަޒެއް

 .ންއިހުމާލުވު ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅ  ގޯތިތަކުގައި އެ ސާފުކުރުމުގައި މަގު

 އިވާ އަންާގފަ ނުކުރުމަށް ނުަވތަ ނުކުރުމުން ކަމެއް އަންާގފައިވާ ކުރުމަށް ގައިގަވާއިދު މި ހ(( .6 ޚިލާފުުވން ގަާވިއދާ 
 ށްޑަބޮޑުމިނަކު ކަމުގެ ،ކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ އަދަބެއްދ ނެ ވަކި  ކުރުމުން ކަމެއް
 ދަކުން ދައަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ސަތ ކަ ފަސް ) 500/- ރުފިޔާއާއި( ފަންސާސް) 50/- ބަލައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ތިޔާރުއިޚު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ

 ަވތަ ނު ންސިލަށްކައު ދައްަކންވާނީ ފީތައް ޖޫރިމަނާތަކާއި އެންމެަހއި ހިމެނ  ގަވާއިދުގައި މި )ށ(  
 .ފަރާތަކަށެވެ ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ
 އުސޫލުަތއް  ކަނޑަައޅާ

 މެނ ހި ތިޞާޞްގެ ތެރ ގައިއިޚް ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .7
( އްތިނެ) 3 ތާފަށާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ހަދަންޖެހ  ގޮތުން ގުޅ  އްދުތަކާޙަސަރަ

 ތައް އުސޫލު ހަދަންާވނެއެވެ. އަދި އެ އުސޫލުތަކަްށ ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ  ތެރ ގައި މަސްދުވަހުގެ
 ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.  ޢާންމުކޮށް

 ަކމަށް އުންސިލްކަ ނަމަ،ވަކި ތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާްނކުރެވިފައިނުވާ މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" .8 މާނަ ކުރުން 
 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެވަނީ، ނެފައިބު
 .ސިލަށެވެކައުން އުތުުރބުީރ އުލިގަމުމަތި ލަދުންތި އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7)
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