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  ީހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

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

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް އި ޝާގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގަ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ގޫދޫމަ

 ގަވާއިދު  ހިންދުމާބެހޭ  ފެން އަންނަ  މަގުމައްޗަށް  ފުރާޅުން  ގޭގޭ 

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

 ކައުންސިލުން ދަށުން ގެ( ޔ) އެމާއްދާގެ މަްޝވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ގަވާއިދެވެ. ހިންދުާމބެހޭ ފެން އަންނަ މަގުމައްޗަށް ފުރާޅުން ގޭގޭ އެކުލަވާލާފައިވާ

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

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

 ޢިމާރާތްކުރުމާއި  ގޯތީގައި 
 ފުރާޅުލުން 

 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާޫނނު ޢިމާރާތްކުރަންވާނީ ގޯތީގައި .3
 މާރާތްކުރަންޢި ގެދޮރުގައި ގޯތި] ގައިވާ( ޓ) މާއްދާގެ  ވަނަ 151 ގެ (ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު

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

 ގުޅިގެން  އިމާ  މަގުމަތީ 
 ޢިމާރާތްތައް  ހުންނަ  ކޮށްފައި 

 ކުރުން  ހިޔާ 

 ފެންފަހިވާގޮތަށް  ަމގުމައްޗަށް ބިނާތައް ހުންނަ ޢިމާރާތްކޮށްފައި ފަޅިން މަގުމައްޗާވީ  އިމުގެ )ހ( .4
 ނުފައިބާ ފެން ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް ގުޅައި  ހޮޅި ދިޔަދޮވިލައި ފުރާޅުގައި  ކުރާނަމަ، ހިޔާ

 .ހަދަންވާނެއެވެ ގޮތަށް

 ހުރެގެން ގޮތަށް ފައިބާ ފެން މަގުމައްޗަށް ދިޔަދޮވީން ބުނެފައިވާ ގައި (ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  
 .ނުވާނެއެވެ

 މަގަށް  ޓެރަހުން  ޢިމާރާތުގެ 
 ބެހެއްޓުން  ގޮތަށް  ފެންފައިބާ 

އެއާރކޯުނ  ފެނާއި ޖަމާވާ ަތންތަަނށް  ބެލްކަނީ ފަދަ ޓެރަސް ުހންނަ ހަދައިފައި ޢިމާރާތުގައި )ހ( .5
 ބެހެްއޓުމަކީ އޮހޭގޮތަށް މަގުމައްޗަށް  ނުަވތަ ަފއިބާގޮތަށް މަގުމައްޗަށް ތަކެތިން ފަދަ

 .މަނާކަމެކެވެ
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އެއާރކޯުނ  ފެނާއި ޖަމާވާ ަތންތަަނށް  ބެލްކަނީ ފަދަ ޓެރަސް ުހންނަ ހަދައިފައި ޢިމާރާތުގައި )ށ(  
ކާނުެގ  ފައިބާެފން ހޮޅިން އެ  ހޮޅިލައި ނުފައިބާގޮަތށް އުފެދޭ ެފން މަގުަމއްޗަށް ތަކެތިން  ފަދަ

 .ހަދަްނވާނެއެވެ ގޮތް ހިންޭދނެ ބިމަށް ގޮަތކުން އެހެންވެސް ނުވަތަ ތެރެއަށް

 ކުރިން  ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް މި ޚިލާފަށް ގޮތާ ބުނެފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 މަސް( ހައެއް) 6 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ތަންތަން ހެދިފައިވާ
 .ކުރަންވާނެއެވެ ރަނގަޅު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ނުަވތަ  ޤާނޫނަކުން އެހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .6 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަަމލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއިދަކުން  ނަސޭަހތް  ފަހަަރށް ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަ
- ރުފިޔާއާއި ( ކަފަސްސަތޭ) ރ500/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ުކށް ފަހަރު ދެވަނަ ދިނުމަށްފަހު

 ކުށް  ަފހަރު ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ ( އެއްހާސް) ރ1000/
 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ތިން) 3000/- ރުފިޔާއާއި( އެއްހާސް) ރ1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ

( ތިންާހސް) 3000/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮްށފި ފަހަރަށް ަހތަރުވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން
 ހަތަރު އަދި ކުރުން ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ ( ފަސްހާސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި
 ރުފިޔާއިން( ފަސްހާސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަހަރަށް
 .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ

 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް  ކަ

 ހިެމނޭ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ ިހންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .7
( ތިނެއް) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  އުސޫލުތައް މި ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްދުތަކާހަސަރަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް އުސޫލުތައްތެރޭގައި ހަދައި އެ  މަސްދުވަހުގެ

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް  އެވަނީ، ކަމަށް ބުނެފައި "ކައުންސިލް" )ހ( .8 މާނަ ކުރުން 
)ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 
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