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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެދުވަހުބުރާސްފަތި 

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ކާއި އުސޫލުތައްގަވާއިދުތަ

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
ތަކުރުފާނުމަގު ބޮޑު  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ގޫދޫމަ

 ގަވާއިދު  ކުނިކެހުމާބެހ   މަގުމަތި 

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

 ކައުންސިލުން  ދަށުން ގެ( ޑ) އެމާއްދާގެ މަްޝވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ގަވާއިދެވެ. ކުނިކެުހމާބެހ  މަގުމަތި އެކުލަވާލާފައިވާ

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

 ދުވަުހން ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަާށނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާރީޚު  ފަށާ  ކުރަން  ޢަމަލު 
 .ފެށިގެންނެވެ

 މަގުތަކާއި ވަށައިގެންވާ ގޯތީގެ ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުން އެ ރަށެއްގެ އެފަރާތަކަށް ފަރާތަކުންވެސް ކޮންމެ .3 ކުނިކެހުން  މަގުމަތި 
 ސާފުކޮށް ކުނިކަހައި އެއްބައި ދެބައިކުޅަ ފަޅީގެ  އެ ގޯއްޗަކާވީ ސަރަހައްދުގައި މަގަށްވާ އެ ގޯއްޗެއްގެ

 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 ފަރާތްނޫން  ދޫކުރެވުނު  ގޯތި 
 ދިރިއުޅ   ފަރާތަކުން  އެހެން 
 ގޯތި 

އެ  ނުވަތަ ކަމުގައިވިޔަސް  ކުއްޔަށްދީފައިވީ ފަރާތަކަށް އެހެން ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކަށްއެ  )ހ( 4
މި  ފަރާތެއްކަމުގައިވިޔަސް އެހެން ފަރާތްނޫން ޫދކުރެވުނު ގޯތި އުޅެމުންދަނީ ގޯތީގައި
 ތެއްގެ ފަރާ ދިރިއުޅ  އެގޯއްޗެއްގައި ކުނިކެހުމަކީ ސަރަހައްދު އެ ގޯއްޗަކާވީ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ

 .ޒިންމާއެކެވެ

 ސަރަހައްދު  މަގުގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން، އަމިއްލައަށް މިހެން ގައި (ހ) މިމާއްދާގެ )ށ(  
 ކައުންސިލުން  ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކުނިކަހައި ސަރަހައްދެއް އެ އުޒުރުވެރިވާނަމަ ކުނިކަހަން
ނޑައަޅާ ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން މަތިން އުސޫލެއްގެ ކަ  .ދައްކަންވާނެއެވެ ފީއެއް ކަ

 އުސޫލެއްގެ މަތިން ވަކި ބައެއް  އެ މަގަކުން ނުވަތަ އެ ަމގެއް މަސްލަހަތަްށޓަކައި ޢާންމު )ހ( .5 ނެގުން  ފީ  ކުނިކެހުމަށް  މަގު 
ނޑައެޅުމުގެ ބ ނުންވާކަމަށް ސާފުކުރުމަށް  .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ޙައްޤު ކަ
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ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ސާފުކުރުމަށް  މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ހ) ނަންބަރުގެ މި )ށ(  
ނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ގޯތިތަކުން  ހުންނަ ބައެއްގައި އެމަގަކުން ނުވަތަ މަގެއް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން  .ދައްކަންވާނެއެވެ ކައުންސިލަށް އެއް ފީ ކަ

ނޑައެޅުމުގައި މަގުތައް ފީނަާގނެ  ބ ނުަމށް މި ނަންބަރުގެ   ރިޢާޔަތް ކަންކަމަށް  އަްނނަނިވި ކަ
 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ޕާކުކުރާ ދުއްވާތަކެތި ޢަދަދަކަށް ގިނަ ހިސާބަކީ ވަކި އެ މަގެއްގެ ނުވަތަ އެ މަގަކީ .1   
 .އުނދަގޫުވން ކުނިކެހުމަށް މަގު ސަބަބުން އެކަމުގެ ކަމަށްވެފައި މަގެއް

 ޚިދުމަތްދ  ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް  ސަރަހައްދަކީ ވަކި އެ މަގެއްގެ  ނުވަތަ އެ މަގަކީ .2   
 ފަޅިން ގޯތިތަކާވީ ހުރި  ސަރަހައްދެއްގައި  އެ ކަމަށްވެފައި ތަނެއް ހުރި މަރުކަޒެއް

 .އިހުމާލުވުން ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅ  ގޯތިތަކުގައި އެ ސާފުކުރުމުގައި މަގު

 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 

 

 އަންގާފައިވާ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ  ނުކުރުމުން ކަމެއް އަންގާފައިވާ ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ހ(( .6
ނޑައަޅާފައި ދ ނެ ވަކި އަދަބެއް ކުރުމުން ކަމެއް  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކަމުގެ ކަންކަމަށް، ނުވާ ކަ
 ދަކުންޢަދަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ފަސްސަތ ކަ) 500/- ރުފިޔާއާއި( ފަންސާސް) 50/- ބަލައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ

 ނުވަތަ  ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނީ ފީތައް ޖޫރިމަނާތަކާއި އެންމެހައި ހިމެނ  މި ގަވާއިދުގައި )ށ(  
ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން  .ފަރާތަކަށެވެ ކަ

 ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް  ކަ

 ހިެމނ  އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރ ގައި ކައުންސިލުގެ ިހންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .7
( ތިނެއް ) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  އުސޫލުތައް މި ހަަދންޖެހ  ގޮތުން ގުޅ  ސަރަހައްދުތަކާ
 ހަދަންާވނެއެވެ. އަދި އެ އުސޫލުތަކަްށ ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ އުސޫުލތައް  ތެރ ގައި މަސްދުވަހުގެ
 ކުރުމަށްފަހުަގއެވެ.  ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް

 ވަކި ތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުާވނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި"  ކައުންސިލް" .8 މާނަ ކުރުން 
 ހިންގުުމގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެވަީނ، ބުނެފައި  ކައުންސިލްކަމަށް

 މަޫގދޫ ިމލަދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރި އިްނތިޚާބުކޮށްފައިވާ ަދށުން ގެ( 2010/7) ޤާނޫނު
 .ކައުންސިލަށެވެ
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