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 މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ބ.ހިތާދޫ 

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

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

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ  148ގެ  ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ޞޫއު

    މާއްދާގެ  އެ ،އެކުޔާމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ  ،ފައިވާވައިލައި ކައުންސިލުން އެކުލަ)ކ( ގެ ދަށުން 

މަގުމަގާއި އާންމު  އި،ބޭނުންކުރުމާދުއްވުމާއި، އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ އެއްެޗހި 
 ޕާކުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ. ،ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި

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

 ޕާކުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  މި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ބަންާޑރަ މަުގތަކުަގއި 
ންތައް ޝާނި ކްޓްރެފި

 ެނުގމާިއ،، މާއިބެހެއްޓު 
 ބަދަލުކުުރން 

  ،ބެހެއްޓުމާއި ނެގުމާއިހަރުކުރުމާއި ނިޝާންތައް  ކް ބަންޑާރަ މަގުތަކުގައި ޓްރެފި )ހ(  .3
ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ  ،ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުއެ ނިޝާންތައް 

 ން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ތީގޮތެއްގެ މަ

އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ދުވެލި އަންގައިދޭ ނިޝާންތައް އެއްގަމު ބަންޑާރަ މަގުތަކުގައި  )ށ(  
ވުޒާރާއިން  ދަތުރުފަތުރާބެހޭ  ،ބެހެއްޓުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުހަރުކުރުމާއި 

 ން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ތީ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ

ލުމާއި، ވަށްބުރު ހެދުމާއި، ވައިއު ،މާއިއެއްކޮޅަށް ދުއްވާ ބަންޑާރަ މަގުތައް ކަނޑައެޅު )ނ(  
މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރާއި ބަދަލު  ،ދުވެލި މަތަ ބެހެއްޓުމާއި، ނެގުމާއި

ން ތީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަދަތުރުފަތުރާބެހޭ  ،އުމުގެ އިޚުތިޔާރުގެނަ
 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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ބަންޑާރަ މަގުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމާއި، މަޑުކުރުމާއި، މަޑުކުރަންޖެހޭ  )ރ(  
މަޑުކުރުން މަނާ ތަންތަނާއި، މަޑުކުރުން ނުވަތަ ޕާކު ކުރުން މަނާ  ،ތަންތަނާއި

ވަކި ބާވަތެއްގެ އުޅަނދު ވަނުން ނުވަތަ ޕާކު ކުރުން މަނާ ، ވަގުތު ކަނޑައެޅުމާއި
ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދާއި ވަގުތު ކަނޑައެޅުމާއި، ެއއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން މަނާ 

ލަތު އަންގައިދޭ ހާ މަގުތަކާއި މަގުތަކުގެ  މަގުތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމާއި،
ށް މުދާ އަރުވައި ބާލާ ދަނނިޝާންތައް ކަނޑައެޅުމާއި، އެއްގަމު އުޅަ ކްޓްރެފި 

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް  އާންމު ސަރަޙައްދުތަކާއި ގަޑިތައް ކަނޑައެޅުމާއި، 
 ،ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ

 ލުންނެވެ.ން ކައުންސިތީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަދަތުރުފަތުރާބެހޭ  

ނިޝާންތަކާ  ކްޓްރެފި
 ޚިލާފަށް އުަޅނދު ޕާކުކުުރން 

ޓަކައި ޤާއިމުކޮށްފައި  ފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމު ދަތުރު  )ހ(  .4
ގެންދިއުމާއި،  ،ނިޝާންތަކާ ޚިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމާއި ކް ހުންނަ ޓްރެފި 

 ޕާކު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަދަ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ މައްޗަށް މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  މި )ށ(  
)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  2009/5

 ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ދުވެީލގެ ާބރުމިން 
ނިާޝންތައް  ،ކަނޑަެއޅުާމއި

 ހަރުކުރުން 

    ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( ފަތުރުގެ ޤާނޫނުއެއްގަމު ދަތުރު) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   .5
ސަރަޙައްދުތަކާއި އެކި މަގުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ހުއްދަކުރާ ދުވެލީގެ  އެކި

ދަތުރުފަތުރާބެހޭ  ދަށުން ޤާނޫނުގެއެ  ،ބާރުމިން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ހިނދު، މިގޮތުން  ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާ  ވުޒާރާއިން  ވުޒާރާއަށް ނުވަތަ އެ

އެޅޭ އެކި މަގުތަކާއި އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ދުވެލީގެ ބާރުމިން ކަނޑަ
މަގެއްގައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދެއްގައި  އަންގައިދޭ ނިޝާން ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން އެ

 ންސިލުންނެވެ.ބަހައްޓާނީ ކައު

ސީޓްބެލްޓު އެުޅމާއި ހެްލމެޓު 

 އެޅުން 
   ގެ ދަށުން ނުވަތަ ( އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު ) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .6

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ވަކި މިންގަނޑަކަށްވުރެ ބާރަށް  އެ
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނުވަތަ 

ގަމު އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީ، ޅުލީ އެއްމަގުތަކުގައި، ދެފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮ
 އަޅައިގެންނެވެ. ޓު ބެލްސީޓް

   ގެ ދަށުން ނުވަތަ ( އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު ) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ވަކި މިންގަނޑަކަށްވުރެ ބާރަށް  އެ

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނުވަތަ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް 
އަޅައިގެންނެވެ.  ޓުއްވަންވާނީ، ހެލްމެދު ދުމަގުތަކުގައި، ދެފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނ

ން ތީބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަދަތުރުފަތުރާއަދި މިފަދަ އިތުރު މަގުތައް، 
ކައުންސިލަށް  ޚުތިޔާރު މަގު ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން ކަނޑައެޅުމުގެ އި އެ

ނު ކޮށް އިޢުލާއާންމު ލޫމާތުޢުމަގުތަކުގެ މަލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ 
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ފަސޭހަކަމާއެކު އާންމުންނަށް ލިބެން އެ މަޢުލޫމާތު،  ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ތް ފަރާތުންނެވެ.މަގުގެ ވާ ،ބަންޑާރަ މަގުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީ )ނ(  

ކުރާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ  ރީއަލަށް ރަޖިސްޓަ )ހ(  .7 ރޯޑްާވދިަނސް 
 ،ގެ ދަށުން( އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ތެރެއިން، 
  ކަނޑައަޅާ ބާވަތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް،  ވުޒާރާއިންބެހޭ  ދަތުރުފަތުރާ 

 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ހަދަންވާނެއެވެ. ވުޒާރާއިން އެ

ދެއްގެ ނން އެއްގަމު އުޅަތީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަރާބެހޭ ވުޒާދަތުރުފަތުރާ )ށ(  
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ  ކައުންސިލަށް ރޯޑުވާދިނަސް ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް 

ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ދަތުރުފަތުރާ ކުރުމަށްބާޠިލުއުޅަނދުގެ ރޯޑުވާދިނަސް 
 ތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުއި

ފައިވާ ހަދައިގެ ދަށުން ) އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
      ، ދީ ސަރޓިފައިކޮށް ، ހަދައި ދަށުން ރޯޑްވާދިނަސް ލުތަކުގެސޫގަވާއިދާއި އު

ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ، ކުރާނީނު އެ މަސައްކަތަށް މީހުން ޢައްޔަ
 ން ކައުންސިލުންނެވެ.ތީގޮތެއްގެ މަ

އުޅަނދު ުދްއވުާމއި 

 ބޭނުންުކރުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީ ނުވަތަ  )ހ(  .8

ނު( އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫ) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ބޭނުންކުރަންވާނީ، 
ން، އުޅަނދުތައް ތީމަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ،އިއާ

 އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ. ފައިވާޅައިރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކަނޑައަ

ރަޖިސްޓަރީކުރަން ނުޖެހޭ އުޅަނދެއް އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި  )ށ(  
ރީ ކުރަން ނުޖެހޭ ބާވަތްތަކުގެ ދުއްވަންވާނީ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަންވާނީ، ރަޖިސްޓަ 

 ވުޒާރާއިން ބެހޭ ދަތުރުފަތުރާއުޅަނދު، އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
 ންނެވެ.ތީ މަ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

އެްއގަމު ދަތުރުފަުތުރގެ 
ޚިުދމަތް ދިުނމަށް 

 ކުރުން  ރަިޖސްޓަރީ

އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މީހުން އުފުލުމަށާއި މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް   .9
 2009/5ނަންބަރު  ޤާނޫނުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކުން އެ ޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ، 

 ލުންނެވެ.ސޫފައިވާ އުޅައިގައި ކަނޑައަ( އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު)

އިަމރޖެްނސީ ަބރުޮގނު 

 ފައި ދާ އެްނބިއުލާްނސް ަޅއިއަ
ފައި ދާ އެންބިއުލާންސާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޅައިއަ އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު   .10

 އަދި  ،ބައްތިއަށް މަޑުނުކޮށް ކްމަގުގެ އިދިކޮޅަށާއި ޓްރެފި ވެހިކަލްތައް، އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ 
ވެސް ދުއްވިދާނެއެވެ. އިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު  ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޕީޑަށްވުރެ ބާރަށް

ފަރާތްތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް  ފައި ދާ އެންބިއުލާންސާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭޅައިއަ
ދުއްވާ އެހެން ވެހިކަލްތަކުން ޖާގަ ދޭންވާނެއެވެ. ފަސޭހަކަމާއެކު ދެވޭނެ ގޮތަށް މަގުގައި 

ފައި ދާ އެންބިއުލާންސަށް ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ ޅައިއިމަރޖެންސީ ބަރުގޮނު އަ
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 ފަރާތްތަކުގެ ވެހިކަލަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އެްއގަމު ދަތުރުފަުތުރގެ 

ޤާނޫުނގެ ދަށުން 
 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަމު) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކަންކަމުތިރީގައިވާ   .11
 ންނެވެ.ތީމަ ތުގެގޮ ފައިވާ ޅައިގައި ކަނޑައަ( ޤާނޫނު

 އެއްގަމު އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމަށް ނަންބަރާއި ނިޝާންޖެހުން. )ހ(  

ނުކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ  )ށ(  
 ފައި ގެންދިއުން.ވައިއުޅަނދު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދުއް

 އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އުޅަނދުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން. )ނ(  

 ކުރުން.އައުވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ  )ރ(  

      ،ސްކޫލު ހިންގުމާއިޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ޑްރައިވިންގ  )ބ(  
 ތަންތަނުގައި އިންސްޓްރަކްޓަރުން ގެންގުޅުން. އެ

 ދަސްކުރަން ދުއްވުން. )ޅ(  

 އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން. )ކ(  

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން. އާންމު )އ(  

 ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް އަގު ނެގުން. )ވ(  

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅުންހުރި  އާންމު )މ(  
 ކަންތައްތަކާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން.

 ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން. )ފ(  

 އުޅަނދުފަހަރު ގެންގުޅުން.ލުމަށް ބޭނުންކުރާ ކައި ކުނި އު )ދ(  

 ދުއްވުން. ށްހިނގާ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާގޮތަ  )ތ(  

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

ތަްނތަނުަގއި  އާންމު
 ކުރުން ޕާކު

ތަންތަނުގައި ޕާކު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ނޫން އެހެން  އާންމު )ހ(  .12
 ސަރަޙައްދެއްގައި ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

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

 ން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.ތީމަގޮތުގެ 
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ތަްނތަނުަގއި  އާންމު

ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ުއޅަނދު 
 ނެގުން 

ތަނެއްގައި  އާންމުފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޅައިކަނޑައަ ދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާއިން  )ހ(  .13
ނުވަތަ  ގެ ޚިދުމަތަށްފުލުހުން ދިވެހި ތަނުން ނެގުމުގެ ބާރު  ޕާކުކޮށްފައިވާ އުޅަނދު އެ

  ތަނެއްގައި  ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ނަގާ އުޅަނދު ދޫކުރެވޭނީ، އެ 
 ފައިވާ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.ކޮށްކުރުމުގެ ސަބަބުން ޕާކު

 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،)ހ( ގައިވާ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާނީ މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ންނެވެ.ތީމަ ފައިވާ ގޮތުގެޅައިގައި ކަނޑައަ( ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނުއެއްގަމު )

ތަްނތަނުަގއި  އާންމު

 ޕާކުކުރުމަށް ފީެނގުން 
ފައިވާ ޅައިކަނޑައަދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާއިން  ،އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކިންގ ފީ ނަގަންވާނީ  .14

 ންނެވެ.ތީލުގެ މަސޫއު

މަގުތަުކގައި ޕާކު ކުުރމަށް 
 ފީނެގުން 

މަގުތަކުގައި ޕާކު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޕާކުކުރާ  އާންމު  .15
      ،އާއި )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( 5/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އުޅަނދުތަކުން

ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ ދަތުރުފަތުރުގެ ވުޒާރާއިން ،ދުތަކާއިގަވާއިފައިވާ ދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ 
 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ން ފީ ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރުތީ ގެ މައެއްގޮތްވާ ގޮތުތަކާ ލުސޫއު

 ގައި ނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއްއޮތް  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ(  .16 ޖޫރިަމނާ 
  ،ފައިވާ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނީޅައިނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަ

ންނެވެ. އަދި އެ ނޫން ތީ ގައިވާ ގޮތުގެ މަދެއްނުވަތަ އެ ގަވާއި ގައިއެ ޤާނޫނެއް 
 ންނެވެ.ތީމަ ދުގައިވާ ގޮތުގެގަވާއިމި  ،ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ

މެހައި ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ ން ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެ މި )ށ(  
 ކައުންސިލަށެވެ.

ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މި  .17 މާނަކުރުން 
     މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

      ތަނެއްގައި  ގަވާއިދުގައި ވަކި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި "ކައުންސިލް" )ހ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ފައި ނުވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށް ގޮތަކަށް ބަޔާން  ވަކި

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  އިދާރީ
 ކައުންސިލަށެވެ.މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 

    ތަނެއްގައި  ގަވާއިދުގައި ވަކި  ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި އާންމު" )ށ(  
ވާ ނުވަތަ ގާ ބިނގާތަނެއްގައި މީހުން ހިނ ފައި ނުވާނަމަ، އެކޮށްގޮތަކަށް ބަޔާން  ވަކި

ން އާންމުތަނަކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި،  އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި އެ
ވެސް ބޭނުންތަކުގައި  މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބުމަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި ނުވަތަ އެހެން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން  ،އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި
 ތަންތަނަށެވެ. އާންމުކަނޑައަޅާ 
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 ،އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ބަންޑާރަ ބިމުން ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި"ބަންޑާރަ މަގު"  )ނ(  
މަގުތަކާއި  ހައިފައިވާ އެންމެއެ ބޭނުމަށް ހަދައި ،އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅައި

 ހައިއެންމެ ރާ ލަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތްތަކަކަށް ބޭނުންކު އު ދަ ،ގޯތިތައް ފިޔަވައި
 ވެ.ކަށެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަ 

____________________________ 

 


