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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

އާދީއްތަ   : :  2018 އެޕްރީލް 22 – 1439 ޝަޢުބާން 6ތާރީޚު 67އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  ގަވާއިދު ބެހޭ ކުނިކެހުމާ މަގުމަތި
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  ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ އިސްދޫ، .ލ

  

  ގަވާއިދު  ބެހޭކުނިކެހުމާ  މަގުމަތި 
  

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

 ކައުންސިލުން  ދަށުން  ގެ ) ޑ( މާއްދާގެ  އެ  މަޝްވަރާއާއެކު  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް 
  ގަވާއިދެވެ. ކުނިކެހުމާބެހޭ މަގުމަތިއެކުލަވައިލާފައިވާ 

  އެވެ." ގަވާއިދު ކުނިކެހުމާބެހޭ މަގުމަތި [ ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި  )ށ(    

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

 މަގަށްވާ  އެ ގޯއްޗެއްގެ މަގުތަކާއި ވަށައިގެންވާ ގޯތީގެ ދޫކޮށްފައިވާ  އެފަރާތަކަށް ވެސްކުންފަރާތަ ކޮންމެ  .3  ކުނިކެހުން  މަގުމަތި
  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ސާފުކޮށް ކުނިކަހައި އެއްބައި ދެބައިކުޅަ ފަޅީގެ އެ ގޯއްޗަކާވީ އްދުގައިޙަސަރަ

 ދޫކުރެވުނު  ގޯތި
 އެހެން  ފަރާތްނޫން
  ގޯތި  ދިރިއުޅޭ  ފަރާތަކުން

 ނުވަތަ  ކަމުގައިވިޔަސް ކުއްޔަށްދީފައިވީ ފަރާތަކަށް  އެހެން  ގޯތި ވިފައިވާދޫކުރެ މީހަކަށް  އެ  (ހ)  4
 ވިޔަސްކަމުގައިފަރާތެއް  އެހެން ފަރާތްނޫން ދޫކުރެވުނު  ގޯތި އުޅެމުންދަނީ ގޯތީގައި އެ
 ދިރިއުޅޭ  ގޯއްޗެއްގައި އެ  ކުނިކެހުމަކީ އްދުޙަ ރަސަ ގޯއްޗަކާވީ އެ އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ މި

  .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެއްގެ

 އުްދޙަސަރަ މަގުގެ އަމިއްލައަށްވާ ފަދައިން، ބަޔާންކުރެވިފައި ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި  (ށ)    
 ކައުންސިލުން  ސާފުކުރުމަށްޓަކައި  ކުނިކަހައި އްދެއް ޙަސަރަ އެ ،ރުވެރިވާނަމަޒު އު ކުނިކަހަން
ނޑައަޅާ ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން މަތިން އުސޫލެއްގެ ކަ   .ދައްކަންވާނެއެވެ އެއްފީ ކަ

 ފީ  ކުނިކެހުމަށް މަގު
  ނެގުން 

 ސޫލެއްގެ މަތިން އު ވަކި  ބައެއް މަގަކުން  އެ ނުވަތަ މަގެއް އެ  މަސްލަހަތަށްޓަކައި  ންމުއާ  (ހ)  .5
ނޑައެޅުމުގެ ބޭނުންވާކަމަށް  ސާފުކުރުމަށް   .ލިބިގެންވެއެވެ  ކައުންސިލަށް ޙައްޤު ކަ

ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ސާފުކުރުމަށް  މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ ) ހ( ަނންބަރުގެ  މި  (ށ)    
ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން  ގޯތިތަކުން  ހުންނަ  ބައެއްގައި މަގަކުން އެ  ނުވަތަ  މަގެއް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން   .ދައްކަންވާނެއެވެ ކައުންސިލަށް އެއްފީ ކަ

ނޑައެޅުމުގައި މަގުތައް ފީނަގާނެ ބޭނުމަށް  ނަންބަރުގެ  މި  ަޔތް ޢާރި ކަންކަމަށް އަންނަނިވި  ކަ
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  .ކުރަންވާނެއެވެ

 ތަކެތި ދުއްވާ ދަދަކަށްއަ ގިނަ ހިސާބަކީ ވަކި މަގެއްގެ  އެ ނުވަތަ މަގަކީ އެ .1
 .އުނދަގޫވުން  ކުނިކެހުމަށް  މަގު ސަބަބުން އެކަމުގެ ކަމަށްވެފައި މަގެއް ޕާކުކުރާ

 
 ޚިދުމަތްދޭ ރައްޔިތުންނަށް  މުންއާ އްދަކީ ޙަސަރަ ވަކި މަގެއްގެ އެ ނުވަތަ  މަގަކީ އެ .2

 ފަޅިން ވީތަކާގޯތި ހުރި އްދެއްގައިޙަސަރަ  އެ ކަމަށްވެފައި ތަނެއް ހުރި  މަރުކަޒެއް
  .އިހުމާލުވުން ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅޭ ގޯތިތަކުގައި އެ ސާފުކުރުމުގައި މަގު

 އަންގާފައިވާ  ނުކުރުމްަށ ނުވަތަ ނުކުރުމުން ކަމެއް  އަންގާފައިވާ ކުރުމަށް  ގައި ގަވާއިދު މި  ހ)(  .6  ޚިލާފުވުން ގަވާއިދާ 
ނޑައަޅާފައި އަދަބެއްދޭނެ ވަކި  ކުރުމުން  ކަމެއް  ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކަމުގެ  ،ކަންކަމަށް ނުވާކަ
 ދަކުންދައަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ސަތޭކަ ފަސް( 500/- ރުފިޔާއާއި) ފަންސާސް( 50/- ބަލައި

  .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ތިޔާރުއިޚު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ

 ުނވަތަ  ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނީ  ފީތައް  ޖޫރިމަނާތަކާއި އެންމެހައި ހިމެނޭ  ގަވާއިދުގައި  މި (ށ)    
ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން   .ފަރާތަކަށެވެ ކަ

 ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް ކަ

 ހިމެނޭ  ތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި އިޚް ކައުންސިލުގެ ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި  މި ގަވާއިދު  .7
) ތިނެއް ( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫުލތައް މި ހަދަންޖެހޭ ގޮތުން ގުޅޭ އްދުތަކާޙަސަރަ

. އަދި އެ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ އުސޫލުތައް  ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ  ހަދަންވާނެއެވެ
. ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް   ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 ކައުންސިލްކަމަށް  ވަކި ތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް"  .8  ކުރުން މާނަ 
 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ، ބުނެފައި

  .ކައުންސިލަށެވެ ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) 2010/7(
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