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 ކައުންސިލް  ސިޓީ އައްޑޫ
  ހިތަދޫ،.ސ   

   .ދިވެހިރާއްޖެ   
 

 ގަވާއިދު  ބެހެއްޓުމާބެހޭ  ނެރެފައި  ތަކެތި  ފަދަ  ޓިނު  ވާ، ހޮޅި، ދަގަނޑު، ދަނޑި، ހުރަހަށް  މަގު  ގޭގެއިން 

 
 އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ (ހ) .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

 ލޯކަލް  ދަށުްނ، ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް  މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ ( ޤާޫނނު ހިންގުމުގެ
 ކައުންސިލުން  ދަށުން ގެ( ގ) މާއްދާގެ އެ  ،އެކުމަޝްވަރާޔާ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ތަކެތި  ފަދަ ނުޓި ވާ، ހޮޅި، ދަަގނޑު، ދަނޑި، ހުރަހަށް ަމގު ގޭގެއިން ،ފައިވާލައިއެކުލަވައި
 ގަވާއިދެވެ. ބެހެއްޓުމާެބހޭ ނެރެފައި

 ފަދަ  ޓިނު ވާ، ހޮޅި، ދަގަނޑު، ދަނޑި، ހުރަހަށް މަގު ގޭގެއިން] ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  
 އެވެ." ަގވާއިދު ބެހެއްޓުާމބެހޭ ނެރެފައި ތަކެތި

 ޝާއިޢުކުރާ  ގަވާއިދު  މި ގެޒެޓުގައި  ވެހިސަރުކާރުގެދި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި )ހ( .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން
 .ފެށިގެްނނެވެ ދުވަހުން

      ،ކޮށްފައިވާ ކުރިން ޢަމަުލކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް މި ،ެފށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި )ށ(  
 މުކޮށްންއާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބުނެފައިވާގޮތަށް މި ގަވާއިދުގައި ،ކަންތައްތައް ޚިލާފު ގަވާއިދާ މި

( ިތނެއް) 3 ފެށިގެން ތާީރޚުން ކުރާއިޢުލާނު މިގޮތަށް. ކުރަންވާނެެއވެ އިޢުލާނު އަންގައި
 ފިޔަވަޅު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތްތަކާމެދު އިޞްލާޙުކޮށްފައިނުވާ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ
 .އަޅަންވާނެއެވެ

 ހުަރހަށް ަމގު ގޭެގއިން
 ޮހޅި، ދަަގނޑު، ދަނޑި،

 ތަކެތި ދަފަ ޓިނު ވާ،
 ބެހެއްޓުން  ނެރެފައި

 ހުރަހަށް މަގެއްގެ ނޫންގޮތަކަށް ގޮތަށް ފައިވާ ކަނޑައަޅައި ގަވާއިދުގައި މި ފަރާތަކުން އެއްވެސް )ހ( .3
 .ނުވާނެއެވެ ބަހަްއަޓއިގެން ނެރެފައި ތަކެތި ފަދަ ިޓނު ވާ، ހޮޅި، ދަގަނޑު، ދަނޑި،

 ަފދަ  ޓިނު ވާ، ހޮޅި، ދަަގނޑު، ދަނޑި، ،އޮތްނަމަވެސް އެހެން  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ( 
 ކަމާބެހޭ ޓަކައިކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ނޫންގޮތެއްގައި ބަހައްޓައިގެން އެއްޗެއް
 ބެހެްއޓުމަށް ބަހަްއޓާ ެއއްގޮތަށް ގަވާއިުދތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި ކަާމެބހޭ ލިބިެގން، ހުއްދަ އޮފީހުގެ

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ގަވާއިދު މި

 ގަވާއިަދކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު، ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .4 ުޅއެުޅން ވަފިޔަ
 ދިނުމަްށފަހު ނަސޭަހތް ފަހަރަށް ފުަރތަމަ ކަންކަމުގައި، ފައިނުވާކަނަޑއަޅައި ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް
 ރުފިޔާއާ( އެއްހާސް) 1000/- ރުިފޔާއާއި( ކަފަސްސަތޭ) 500/- ތަކުރާރުކޮށްިފނަމަ ކުށް ދެވަނަފަހަރު
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( އެއްާހސް)  1000/- ،ތަކުާރރުކޮށްފިނަމަ ުކށް ފަހަރު ިތންވަނަ ޖޫރިމަނާކުުރން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ
 ފަަހރަށް ހަތަރުވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ތިންހާސް) 3000/- ރުފިޔާއާއި

 ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ( ފަސްހާސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ތިންހާސް) 3000/- ،ނަމަތަކުރާރުކޮށްފި
     ފަަހރަކު  ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ ކުށް އިތުަރށް ހަތަރުފަހަރަށްވުރެ އަދި  .ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ
 ލަށްކައުންސި ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި އިޚްތިޔާރު  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން( ފަސްހާސް) 5000/-

 .ންވެއެވެލިބިގެ

 ސަޕްލަިއއެއް ކަރަންޓް
 ުހރަްސވާޮގތަށް މަގު

 ބޭނުންުކރުން 

 ކުރެވެން ގޮތަކަށް ނޫން ބޭނުންކޮށްގެން  ސަޕްލައިއެއް  ކަރަންޓް ހުރަސްވާގޮތަށް، މަގެއް )ހ( .5
 ކައުންސިލުން  އިތުރަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ)ސާޅީސްއަށެއް(  48 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުހުންނަ
( ދިހައެއް) 10 އިންޗިއާއި( ފަހެއް) 5 ސަޕްލައި ކަރަންޓް ހުރަސްކޮށް މަގު ދޭންވާނީ،ހުއްދަ

 މަސައްކަތްކުރާ ގެންގޮސްގެންގެން ކޭބަލް ކަރަންޓް ވަޅުލައިގެން ބިމުގައި  ގައިދެމެދު އިންޗިއާ
 ތިރީގައިވާ  ކުރަންޖެހޭނީ އެކަން ،ގެންދާނަމަ ސަޕްލައި ކަަރންޓް ގޮތަކަށް މިނޫން. ގޮތަށެވެ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 ހުރަސްކޮށް މަގު ށްކަޮގތަ ދަތިނުވާނެ މީހުންަނށް ހިނގާ އުޅަނދުފަހަރާއި ދުއްވާ މަގުގައި .1
 .ގެންދިއުން ސަޕްލައި

 .ގެންދިއުން މަތިން ފޫުޓގެ( ފަނަރަ ) 15 ފެށިގެން ބިމުން ،ސަޕްލައި ހުރަސްކުރާ މަގުގެ .2

 ސަޕްލައި މަތީގައި  ގޮތަަކށް ތިރިނުވާނެ ފޫޓަށްވުރެ( ަފނަރަ) 15 ފެށިގެން ބިމުން .3
 ސަބަބުން  ގެންގޮސްފައިވާގޮތުގެ ސަޕްލައި ހަރުކުރެވިފައިވުމާއި، ރަނގަޅަށް

 ސަޕްލައި ކަރަންޓް ގޮތަަކށް އުނދަޫގނުވާނެ ނަށްންމީހު ބިނގާވާހިނގާ  ޓެރިންނާއިއަވަށް
 .ގެންދިއުން

 ޮކނުނު  ވަޅުލުމަށް ،ގެންދާނަމަ ސަޕްލައި ހުރަސްކޮށް މަގު ވަޅުލައިގެން ސަޕްލައި ބިމުގައި )ށ(  
 އަދި. އެއްވަރުކުރަންވާނެއެވެ ރަނގަޅަށް މަގު ،ފަސްބާރުކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އްދުހަސަރަ

 މަގު  ހުރިގޮތަށް އިހު ނަގައި ތައްސަޕްލައި މަުގމަތިން ،ނިމުމުން މަސައްކަތް
 .ރީތިކުރަންވާނެއެވެ

 ހުއްދަ  ބެހެއްޓުމުގެ ސަޕްލައި ގެންދެވޭ ކޮނެގެން ބިން ހުރަސްކޮށް މަގު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ނ(  
 .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ގިނަވެގެން ދެވޭނީ

 ނިމުމުން މަސައްކަތް ،އޮތްނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައި މުއްދަތެއް ގައި( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 .ނަގަންވާނެއެވެ ތައްސަޕްލައި މަގުމަތިން ލަސްނުކޮށް

 ސަޕްަލއި ސްކޮށްުހރަ މަގު
 އެެހން ވަޅުުލމުަގއި
 ގެއްލުްނވުން  އެއްޗަކަށް

 ޤާޫނނާއި މަގުކޮންނަނިކޮށް ވަޅުލުމަށް ސަޕްލައިއެއް ކަރަންޓް ލިބިގެން ހުއްދަ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .6
 ބުނުލި  އެ ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ، މިލްކިއްޔާަތކަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން ފައިވާ ވަޅުލައި އެއްގޮތަށްގަވާއިދާ 

 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ނަމަވެސް. ޒިންމާވާންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ބަދަލަށް ގެއްލުމެއްގެ
      ކަމުގައިވިަޔސް، ލިބުނު ގެއްލުމެއް ސަބަބުން  މަގުކޮނުމުގެ އެްއޗަކަށް ފައިވާބަހައްޓައި ޚިލާފަށް

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ކަށެއްޒިންމާވާ ންފަރާތު މަސައްކަތްކުރި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ގެއްލުމަކަށް އެ
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 މުއްދަތު ފައިވާކަނޑައަޅައި ގެންދިއުމަށް ސަޕްލައި ގެންދަންޖެހޭ ހުރަސްކޮށް މަގު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .7 ފީނެގުން 
 ސަޕްލައި ،ފީއެއް ގެރުފިޔާ( އެއްދިހަ) 10/- ކޮންމެދުވަހަަކށް ބަހައްޓާ މަގުގައި ުނނަގައި ހަމަވުމަށްފަހު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކައުންސިަލށް ރާތުންފަ ބަހައްޓާ

  ރޯާނއި ުހރަހަށް މަގު
 ެދމުން  ބެނާ

 ކައުންސިލުން ،ދަމަންވާނީ އެއްޗެއް އެނޫން ނުވަތަ ބެނާއެއް ނުވަތަ ރޯނެއް ހުރަހަށް މަގެއްގެ (ހ) .8
 ީމހެއް  ނުވަތަ ގޯއްޗަކާ ހުަރހަށް މަގެއްގެ އަދި. ހޯަދއިގެންނެވެ ހުއްދަ އެކަމަށް މަކުންޔުލި

       އިވާނަމަ،ފަހަރުކޮށް އެއްޗެއް އެ  ގުޅިގެން ވާ ތަނަކާމިލްކިއްޔާތުަގއި ބައެއްގެ  ނުވަތަ
 އެަތނެއް  އެވަގުތަކު ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ގޯއްޗެއްގެ އެ އުފުލާނީ ޒިންމާ އެއްޗެއްގެ އެ

 .ފަރާަތކުންނެވެ ާވލުވެފައިވާހަ ބެލެހެއްޓުން

 އެއްޗެއް  އެފަދަ ،ނަމަވެސް ިލބުނު  ހުއްދަ ގެންސިލުކައު ަދށުން  ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  
   ތަނެއްގައިނަމަ، ހިމެނޭ މިލްކުވެރިކަމުގައި ނުވަތަ ިޒންމާގައި ފަރާތެއްގެ އެހެން ބެހެއްޓެނީ

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ހުްއދަ ވެރިފަރާތުން އެތަނެއްގެ ބަހައްޓަންވާނީ ހަރުކޮށް އެއްޗެއް އެ

( ތިރީސް) 30 ަބހައްޓަންވާނީ ގިނަވެގެން ތަކެތި ހުއްދަދެވޭ ންދަށު ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ

 ޚިލާފަށް ގަާވިއދާ
 ހުްނނަ ފައިބަހައްަޓއި

 ނެގުން  ތަކެތި

 ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން ،ތަކެތި  ހުންނަ ފައިބަހައްޓައި ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ މަގުމަތީގައި )ހ( .9
 އެފަދަ . ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ބާރު އިޚްތިޔާރާއި ފުރިހަމަ ނެގުމުގެ ދަށުން ލެއްގެސޫއު

 ގެއްލުމަށް  ލިބޭ އެއްޗަކަށް އެ  ނެގުމުގައި ތަނަކުން ހުރި ނުވަތަ ތަނަކުން އޮތް  އެއްޗެއް
 .ނުވާނެއެވެ ޒިންމާއެއް ކައުންސިލުން

 މަސްދުވަހުގެ( އްތިނެ) 3 ނެިގތާ އެއްޗެއް އެ ،ތަކެތި ނަގާ ދަުށން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ލާނުކުރުމަށްފަުހ،އިޢު މުކޮށްން އާ ގެންގޮސްފައިނުވާނަަމ، ވެރިފަރާތުން އެއްޗެއްގެ އެ ތެރޭގައި،

 ކައުންސިލަށް  އިޚްތިޔާރު  ލުމުގެނެއްތައި އެއްޗެއް އެ ތެރޭގައި ތާގެހަފު )ދޭއް( 2
 އެހެން  ުނވަތަ ދަށުން ގަާވއިދުގެ މި ،ދޫކުރެވޭނީ އެއްޗެއް ަނގާ މިޮގތަށް އަދި. ލިބިގެންވެއެވެ
 ނެގުމަށް އެއްޗެއް އެ އެކު،އްކުމާދެ ޖޫރިމަނާ ފީއާއި ކުރާލާޒިމު ގަވާއިދަކުން ނުަވތަ ޤާނޫނަކުން

 .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ކައުންސިލަށް ޚަރަދު ހިނގި

 ދަށުން ަގވާިއދުގެ މި
 އުސޫލުަތއް ކަނޑަައޅާ

 ހެދުން 

 ހިމެނޭ ތެރޭގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ  އި،ހިންގުމަށްޓަކަ ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި .10
( ިތނެއް) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ،އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްދުތަކާހަސަރަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ންމުކޮށްއާ އުސޫލުތައް އެ ،ހަދައި ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 ުބެނފައި ކައުންސިލްކަމަށް ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮްށފައި ގޮތަކަށް އެހެން ދުގައިމި ގަވާއި" ކައުންސިލް" .11 މާނަ ކުރުން 
 ގެ ( 2010/7) ާޤނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ،
 .ކައުންސިލަށެވެ ސިޓީ އައްޑޫ އިންތިޚާބުކޮްށފައިވާ ދަށުން
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