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 ކައުންސިލް ކުޑަަފރީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ

  ،ކުޑަފަރި.ނ       

  .ދިވެހިރާއްޖެ       

 

 ގަވާއިދު  ހިންދުމާބެހޭ  ފެން  އަންނަ  މަގުމައްޗަށް  ފުރާޅުން  ގެ ގޭގޭ 

 

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

 ލޯކަލް  ދަށުން، ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން  ދަށުން  ގެ) ޔ( މާއްދާގެ އެ އެކުަމްޝވަރާޔާ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް

 ގަވާއިދެވެ. ިހންދުމާބެހޭ ފެން އަންނަ މަގުމައްޗަށް ފުރާޅުން ގެގޭގޭ ،ފައިވާލައިވައިއެކުލަ

" ގަވާއިދު ހިންދުމާެބހޭ ެފން އަންނަ މަގުމައްޗަށް ފުރާޅުން ގެގޭގޭ[ ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި )ށ(  

 އެވެ.

 ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  މި ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

 .ފެށިގެންނެވެ

 ކުުރމާއިޢިާމރާތް ގޯތީަގއި

 ފުރާޅުލުން 

 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މާރާތްކުރަންވާނީއި ގޯތީގައި .3

 މާރާތްކުރަންއި ގޯތިގެދޮރުގައި[ ގައިވާ) ޓ( މާއްދާގެ ވަނަ 151 ގެ )ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު

 ބޭރަށް އިމުން މަގުގެ  ފުރާޅު ގެގޭގޭ އަދި. ންނެވެމަތި ގޮތުގެ ގަިއވާ ]ގަވާއިދު ހުއްދަދިނުމާބެހޭ

 .ގޮތަކަށެވެ ފުށުާނރާ ގަވާއިދާ އެ ބަހައްޓަންާވނީ

 ގުިޅގެން ިއމާ މަުގމަތީ

 ހުންނަ ކޮށްފައި

 ހިޔާުކރުން  ާމރާތްތައްއި

 ފެންފަހިވާގޮތަށް  ަމގުމައްޗަށް ިބނާތައް ހުންނަ މާރާތްކޮށްފައިއި ފަޅިން މަގުމައްޗާވީ އިމުގެ (ހ) 4

 ނުފައިބާޮގތަށް  ފެން ުފރާޅުން މަގުމައްޗަށް ،ހޮޅިގުޅައި ،ދިޔަދޮވިލައި ފުރާޅުގައި ހިޔާކުރާނަމަ،

 .ހަދަންވާނެއެވެ

 ހުރެެގން  ފައިބާޮގތަށް ފެން މަގުމައްޗަށް ދިޔަދޮވިތަކުން ފަދަބުނެފައިވާ  ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 .ނުވާނެއެވެ

 ަމގަށް ޓެރަހުން ޢިމާރާުތގެ

 ާބގޮތަށްފައި ފެން

 ބެހެއްޓުން 

 ރކޯނުއެއަ ފެނާއި ޖަމާވާ ތަންތަަނށް ފަދަ ބެލްކަނި ،ޓެރަސް ހުންނަ ހަދައިފައި މާރާތުގައިއި (ހ) .5

 އޮހޭގޮަތށް  މަގުމައްޗަށް ނުަވތަ ފައިބާގޮތަށް  މަގުމައްޗަށްއުފެދޭ ެފން  ތަކެތިން  ފަދަ

 .މަނާކަމެކެވެ ބެހެއްޓުމަކީ

 އެއާރކޯނު ފެނާއި ޖަމާވާ ތަންތަަނށް ފަދަ ބެލްކަނި ،ޓެރަސް ހުންނަ ހަދައިފައި މާރާތުގައިއި (ށ)   

 ،ފައިބާފެން  ހޮޅިން އެ ،ހޮޅިަލއި ނުފައިބާގޮތަށް ަމގުމައްޗަށްއުފެދޭ ފެން  ތަކެތިން ފަދަ

 .ހަދަންވާނެއެވެ ހިންދޭނެޮގތް  ބިމަށް ގޮތަކުން އެހެންެވސް ނުވަތަ ތެރެއަށްގެ ކާނު
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 ކުރިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް މި ޚިލާފަށް ގޮތާ ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

) ހައެއް( 6 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ތަންތަން ފައިވާހަދައި

 .ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 ގަވާއިަދކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު، ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .6 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 

ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް  ،ނަސޭހަތްދިނުަމށްފަހު ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަ

) އެއްާހސް( 1000/- ރުފިޔާއާއި) ކަފަސްސަތޭ( 500/- ،ތަކުރާރުކޮްށފިނަމަ ކުށް  ދެވަނަފަހަރު

  1000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ތިންވަނަފަހަރު  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ހަަތރުވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ތިންހާސް( 3000/- ރުފިޔާއާއި) އެއްހާސް(

 ރުފިޔާއާ ) ފަސްހާސް( 5000/- ރުފިޔާއާއި ) ތިންހާސް( 3000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ފަހަރަށް

 ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް އިތުރަށް ހަތަރުފަހަރަށްވުރެ އަދި ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ

 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި ،ތިޔާރުއިޚު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން) ފަސްހާސް( 5000/- ފަހަރަކު

 .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ

ނޑަައޅާ  ސޫލުތައް އު  ކަ

 ހިމެނޭ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .7

) ިތނެއް( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ،އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްދުތަކާހަސަރަ

 .ންވާނެއެވެޝާއިޢުކުރަ ންމުކޮށްއާ އެ އުސޫލުތައް ،ތެރޭގައި ހަދައި މަސްދުވަހުގެ

ފައި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށް ތަނެއްގައި ވަކިމި ގަވާއިދުގައި ވަކި  އެވަނީ، ކަމަށް ބުނެފައި "ކައުންސިލް" .8 މާނަކުރުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7ނުވާނަމަ، ޤާޫނނު ނަންބަރު 

 .އުންސިލަށެވެކަ ކުޑަފަރީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އިވާހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަދށުން ިއންތިޚާބުކޮށްފަ

 

_________________ 

 


