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 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                        
ފެރިދޫ، އއ.  

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމާއި ، ބޭނުންކުރުމާ އި ،  
 މަގުމަގާއި  އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި ، ޕާކުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

ދާރީ ދާއިރާތައް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާއިން  148ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޞޫލާމަރުކަޒީ އު

މަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ވަރދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަކައުންސިލަށް ލިބި
އެ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން  ،މަޝްވަރާއާއެކު

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު  ،ވައިލައިފައިވާއެކުލަ
މަގުމަގާއި އާންމު ތަންތަނުަގިއ  ހި ދުއްވުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި،ނުލާ އެއްޗެ
 ގަވާއިދެވެ. ޕާކުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާބެހޭ ،ޕާކުކުރުމާއި

"އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
މަގުމަގާއި އާންމު ތަންތަނުަގިއ  ،ބޭނުންކުރުމާއި ،ނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމާއި

 ޕާކުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. ،ޕާކުކުރުމާއި

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 
 ތާރީޚު 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު   .2
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ. 

ބަންާޑރަ މަުގތަކުަގއި 

ޓްރެފިކު ނިޝާންތައް 

ބެހެއްުޓމާއި 
 ބަދަލުކުުރން 

ބަންޑާރަ މަގުތަކުގައި ޓްރެފިުކ ނިޝާންތައް ހަރުކުރުމާއި ބެހެއްޓުމާިއ  )ހ(  .3
ދަތުރުފަތުރާބެޭހ  ،އެ ނިޝާންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ،ނެގުމާއި

 ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ބަންޑާރަ މަގުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ދުވެލި އަންގައިދޭ  )ށ(  
 ،ބަދަލުކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު ،ބެހެއްޓުމާއި ،ނިޝާންތައް ހަރުކުރުމާއި

ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކައުންސިލަށް ދަތުރުފަތުރާބެހޭ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.
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އުވައިލުާމއި، ވަށްބުުރ  ،އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ ބަންޑާރަ މަުގތައް ކަނޑައެޅުމާއި )ނ(  
މިފަދަ ަކންތައްަތއް ކުރުމުގެ  ،ހެދުމާއި، ދުވެލި މަތަ ބެހެއްޓުާމއި، ނެގުމާއި

ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ވުޒާރާއިްނ ކަނޑައަޅާ  ،ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚުިތޔާރު ،ބާރާއި
 ށް ިލބިގެންވެއެވެ. ގޮތެއްގެ މަތީން ކައުންސިލަ

ބަންޑާރަ މަގުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމާއި، މަޑުކުރުމާއި،  )ރ(  
މަުޑކުރުން މަނާ ތަންތަނާިއ، މަޑުކުރުން ނުވަަތ  ،މަޑުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި

ވަކި ބާވަތެއްގެ އުޅަނދު ވަނުްނ ، ޕާކު ކުރުން މަނާ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމާއި
ޙައްދާއި ވަގުތު ަކނޑައެޅުމާއި، ނުވަތަ ޕާކު ކުރުން މަާނ ތަްނތަނާއި ސަރަ

އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން މަާނ މަގުތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، 
މަގުތަކާއި މަގުތަކުގެ ހާލަތު ައްނގައިދޭ ޓްރެފިކު ނިޝާްނތައް ކަނޑައެޅުމާއި، 
އެއްގަމު އުޅަނދަށް މުދާ އަރުވައި ބާލާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ގަޑިތައް 

ންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ކަނޑައެޅުމާއި، އާ
ަދތުރުފަތުރާބެޭހ  ވުޒާރާއިން  ،ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ
 ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކައުންސިލުންނެވެ.

ނިޝާންތަކާ  ޓްރެފިކް

ޚިލާފަށް އުަޅނދު 
 ޕާކުކުރުން 

 ޤާއިމުކޮށްފަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ޓަކައި  )ހ(  .4
 ،ނިޝާްނތަާކ ޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމާއި ހުންނަ ޓްރެފިކް

 ގެންދިއުމާއި، ޕާކު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޤާނޫުނ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަަދ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ މަްއޗަށް )ށ(  
)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫުނ( ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  2009/5ނަންބަރު 

 ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެެވ.

ދުވެީލގެ ާބރުމިން 
 ،ކަނޑަެއޅުާމއި

ނިޝާންަތއް 
 ހަރުކުރުން 

)އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުެގ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން  2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .5
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކާއި އެކި މަގުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް 

އެ ޤާނޫނުގެ  ،ހުއްދަކުރާ ދުވެލީގެ ބާރުމިން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ވުޒާރާއަށް ނުވަތަ އެ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް  ދަށުން ދަތުރުފަތުރާބެހޭ

ލިބިގެންވާ ިހނދު، މިޮގތުން ކަނޑައެޅޭ އެކި މަގުތަކާއި އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް 
   ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ދުވެލީގެ ބާރުމިން އަންގައިދޭ ނިޝާން ަފސޭހައިން ފެންނާނޭހެްނ 

 ނީ ކައުންސިުލންނެވެ.އެ މަގެއްގައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބަހައްޓާ

ސީޓްބެލްޓު އެުޅމާއި 
 ހެލްމެޓު އެޅުން 

)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ  2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  .6
ނުވަތަ އެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ހަާދ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ވަކި ިމްނގަނޑަކަށްވުރެ 
ބާރަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނުވަަތ 

ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީ، މަގުތަކުގައި، ދެފުރޮޅަށްވުރެ ިގނަ 
 ސީޓް ބެލްޓު އަޅައިގެންނެވެ.
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)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ  2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ށ(  .7 
ނުވަތަ އެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ހަާދ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ވަކި ިމްނގަނޑަކަށްވުރެ 
ބާރަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނުވަަތ 

އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީ، ހެލްމެޓު މަގުތަކުގައި، ދެފުރޮޅުލީ އެއްގަމު 
އަޅައިގެންނެވެ. އަދި މިފަދަ ިއތުރު މަގުތައް، ދަތުރުަފތުރާބެޭހ ވުޒާރާއިން 
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެ މަގު ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން ަކނޑައެޅުމުގެ 
އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ މަގުތަކުގެ 

ތު އާންމުކޮށް އިޢުާލުނ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު، މަޢުލޫމާ
 ފަސޭހަކަމާއެކު އާންމުންނަށް ލިެބން ހުންނަންާވނެއެވެ.

ަމގުގެ ވާްތ  ،ބަންޑާރަ މަގުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީ )ނ(  
 ފަރާތުންނެވެ.

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ  )ހ(  .8 ރޯޑްާވދިަނސް 
)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤާނޫނު( ެގ  2009/5ތެރެއިން، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ވުާޒރާއިން ކަނޑައަޅާ ބާވަތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކުގެ   ،ދަށުން
އަޅާ މުއްދަތުތަކެއްގެ ތެރޭގަިއ ރޯޑްވާދިނަސް، އެ ވުޒާރާއިން ކަނޑަ

 ހަދަންވާނެއެވެ.

ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެއްގަމު އުޅަނދެއްގެ  )ށ(  
ރޯޑުވާދިނަސް ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަަދ 

ދަތުރުަފތުރާބެޭހ ވުޒާރާއަށް  ގެ ރޯޑުވާދިނަސް ބާޠިލުކުރުމަށްއުޅަނދު
 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހުށަހެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަ

ގެ ދަށުްނ ) އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު ( 2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ނ(  
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ރޯޑްވާދިނަްސ ހެދުމާއި، 

، ކުރާނީ ކޮށްދިނުމާއި، އެ މަސައްކަތަށް މީހުން ޢައްޔަނު ސަރޓިފައި
 ންސިލުންނެވެ.ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކައު

އުޅަނދު ުދްއވުާމއި 

 ބޭނުންުކރުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަންާވނީ ނުވަަތ  )ހ(  .9

)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ  2009/5ބޭނުންކުރަންވާީނ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ  ،ޤާނޫނު( އާއި

އިވާ އިދާރާއެއްގައި މަތީން، އުޅަނދުތައް ރަޖިސްަޓރީ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފަ
 ކޮށްގެންނެވެ. ރަޖިސްޓަރީ
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ކުރަން ނުޖެހޭ އުޅަނދެއް އާންމު ދަތުރުފަތުުރގެ ނިޒާމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ )ށ(  
ތެރޭގައި ދުއްވަންވާނީ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަންވާނީ، ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ނުޖެހޭ 
ބާވަތްތަކުގެ އުޅަނދު، އެ ނިާޒމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދަތުރުފަތުރާބެޭހ 

 ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

އެްއގަމު ދަތުރުފަުތުރގެ 
ޚިުދމަތް ދިުނމަށް 

 ރަިޖސްޓަރީ ކުރުން 

އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މީހުން އުފުލުމަށާއި ުމދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަްތ   .10
 2009/5ދިނުމަށް ޭބނުންކުރާ އުޅަނދަކުްނ އެ ޚިދުމަތެއް ދޭންވާީނ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

 )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުންނެވެ.

އިަމރޖެްނސީ ަބރުޮގނު 

އަަޅއިފައި ދާ 
 އެންިބއުލާްނސް 

އަޅައިފައި ދާ އެންބިއުލާންސާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ  އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު  .11
ބައްތިއަށް  ވާ މަގުގެ އިދިކޮޅަށާއި ޓްރެފިކްފަރާތްތަކުގެ ވެހިކަލްތައް، އެއްޮކޅަށް ދުއް

އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޕީޑަށްވުރެ ބާރަށް ވެސް ދުއްވިދާނެއެވެ. ، މަޑުނުކޮށް
 ފައި ދާ އެންބިއުލާންސާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު އަޅައި 

ފަރާތްތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ަފސޭހަކަމާއެކު ދެވޭނެ ގޮތަށް މަގުގައި ދުއްވާ އެހެން 
ވެހިކަލްތަކުން ޖާގަ ދޭންވާެނއެވެ. އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު އަޅައިފައި ާދ 

އެޅުމަކީ ކަލަށް ހުރަސްއެންބިއުލާންސަށް ނުވަތަ ސަލާަމތީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވެހި
 މަނާކަމެކެވެ.

އެްއގަމު ދަތުރުފަުތުރގެ 

ޤާނޫުނގެ ދަށުން 
 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

)އެއްގަމު  2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  .12
 ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫުނ( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ކުރުމަށް ނަންބަރާއި ނިޝާންެޖހުން.އެއްގަމު އުޅަނދު ބޭނުން )ހ(  

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ އުޅަނދުަތއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް  )ށ(  
 އުޅަނދު އެއްތަނުން އަނެއްތަަންށ ދުއްވައިފައި ގެންދިއުން.

 އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އުޅަނދުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން. )ނ(  

 ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުން. )ރ(  

 ،ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ޑްރައިވިންގ ސްކޫލު ހިންގުމާއި )ބ(  
 އެ ތަންތަނުގައި އިންސްޓްރަކްޓަުރން ގެންގުޅުން.

 ދަސްކުރަން ދުއްވުން. )ޅ(  

 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން. )ކ(  



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-107ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              149 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

7 
 

 އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން. )އ(  

 ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް އަގު ނެގުން. )ވ(  

އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަާރ ގުޅުންހުރި  )މ(  
ކަންތައްތަކާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާމެުދ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން.

 ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން. )ފ(  

 ކުނި އުކައިލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ގެންގުޅުން. )ދ(  

 ހިނގާ މީހުންަނށް އުނދަގޫވާގޮަތށް ދުއްވުން. )ތ(  

ޕާކު ކުރުމާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކާެމދު ފިޔަވަޅު  )ލ(  
 އެޅުން.

އާންމު ތަްނތަނުަގއި 
 ޕާކު ކުރުން

އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ނޫން އެހެން  )ހ(  .13
 ސަރަޙައްދެއްގައި ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަްށ ޕާކުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ އުޅަނދެއްގެ  )ށ(  
)އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމުގެ  R-1/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ވެރިފަރާތް

 ގަވާއިދު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

އާންމު ތަްނތަނުަގއި 

ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ 
 އުޅަނދު ެނގުން 

ދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާއިން ަކނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އާންުމ  )ހ(  .14
 ށްނަ ތަނެއްގައި ޕާކުކޮށްފައިވާ އުޅަނދު އެ ތަނުްނ ނެގުމުގެ ބާރު ފުލުހުން

   ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ިލބިގެންެވއެވެ. މިގޮތަށް ނަގާ އުޅަނުދ ދޫކުރެވޭނީ، 
 ޖޫރިމަނާ އެ ތަނެއްގައި ޕާކު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮށްފައިވާ 

 ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

 2009/5ޤާނޫނު ނަްނަބރު  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާނީ )ށ(  
 )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އާންމު ތަްނތަނުަގއި 

 ޕާކުކުރުމަށް ފީެނގުން 
އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކިންގ ފީ ނަގަންވާނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާއިން   .15

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ.

މަގުތަުކގައި ޕާކު 
 ކުރުމަށް ފީެނގުން 

އާންމު މަގުތަކުގައި ޕާކު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޕާކުކުރާ   .16
   ،)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އާއި 5/2009ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،އުޅަނދުތަކުން
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ރާއިން ދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާ ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ފީ ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެހެން  )ހ(  .17 ޖޫރިަމނާ 
ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގަިއ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމުގައި 

އެ ޤާނޫެނއްގައި ނުވަތަ އެ ގަވާއިދެްއގައިވާ ގޮތުގެ  ،ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ
މި ގަވާއިދުގައިވާ  ،ވަޅު އަޅާނީމަތީންނެވެ. އަދި އެ ނޫން ކަންކަމުގައި ފިޔަ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެްނމެހައި ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތަްއ ދައްކަންވާނީ  )ށ(  
 ކައުންސިލަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮްށފައިާވ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން  .18 މާނަކުރުން 
ތަކާއި ލަފުޒުތަކަްށ އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުާވހައި ހިނދަކު، އަްނނަނިވި ިޢާބރާތް

 ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

   "ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި  )ހ(  
 2010/7ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާނަމަ، ޤާނޫނު ަނންަބރު 

   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
 ުރބުރީ ފެރިދޫއަރިއަތޮޅު އުތުޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ިއންތިާޚބުކޮށްފައިވާ 

 ކައުންސިލަށެވެ.

ތަނެއްގަިއ  ަވކި ބުެނފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ"އާންމު ތަންތަން" ކަަމށް  )ށ(  
ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވނަމަ، އެ ތަނެއްގައި މީހުން ިހނގާބިނގާާވ 
ނުވަތަ އެއްވެސް ހުރަހެއްނެިތ އެ ތަނަކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވާ 

ށް ހުްނނަ ތަްނަތނާއި ނުވަތަ ތަންތަނާިއ، އާންމުން މަޑުކޮށްަލއިގެން ތިބުމަ
       ،އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އާންމު ތަންތަނަެށވެ.

އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ބަންޑާރަ ބިމުން  ،"ބަންޑާރަ މަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
މަގުަތކާއި ގޯތިތައް  އިދިފައިވާ އެންމެހަކަނޑައަޅައި ހެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް

މަގުތަކާއި  އިތްތަކަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންެމހަ ޔަވައި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮ ފި
 ގޯޅިތަކަށެވެ.

____________________________ 

 


