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 ަކއުންސިލް ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީއަރިއަތޮޅު 

   ދިެވހިރާއްޖެ ،ފެންފުށިދ.އ
 

 ގަވާއިދު  ބަންދުުކރުމާބެހޭ މަގު ވަގުތީގޮތުން

މުގެ ލުން ހިންގު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ 2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ތޯރިޓީގެ މަންޓް އޮލޯކަލް ގަވަރ ،އިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާ 151ޤާނޫނު(ގެ 

ގު މަގޮތުން ވަގުތީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ކައުންސިލުން މަޝްވަރާއާއެކު އެމާއްދާގެ )ތ( ގެ ދަށުން 
 ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ.

 ވާޢިދު[ އެވެ.ވަގުތީ ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ޤަމިޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ ] )ށ(  

 ގެންނެވެ.ހުން ފެށި  ދުވަމިޤަވާޢިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ، މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 

ގެ އުލަތު ދަރުމާއިމިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަގުތީ ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރާ ކު  .3 އިސްިތސްނާ 
 ބޭނުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން މަގުބަންދުކުރާ ކުރުން ނުހިމެނެއެވެ.

މަަސއްކަތެއް ކުުރމަށްޓަކަިއ 

 މަގު ަބންދުުކރުން 

ވެން ނެތް ކަށް ކުރެ ގޮތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގެއް ބަންދުކުރެވޭނީ އެމަސައްކަތަކީ މަގެއް ބަންދުކޮށްގެންނޫން  .4

ހަޅައިގެން ލަށް ހުށައުންސި  މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރަން ޖެހޭނަމަ ކަމަސައްކަތަކަށްވާނަމައެވެ. އެފަދަ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން މަގުބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

ވަގުީތގޮތުން ަމގު ބަްނުދ 

 ކުރެވޭ ޙާލަތްަތއް 

ތިމާޢީ  އިޖްށާއި ރަސްމިއްޔާތު ތަކަށާއިޢާއްމު މަގެއް ބަންދު ކުރެވޭނީ ޚާއްޞަ މުނާސަބަތު ތަކަ  )ހ(  .5
ނީ ށްގެން ނޫދު ކޮކޮންމެހެން މަގު ބަން  ،ކަންކަމަށާއި ޢުމްރާނީ ކަންތައްތަކަށާއި، އަދި މިނޫންވެސް

ރަން ންދުކު ނުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެވަގުތެއްގައި ޙާލަތު ނިޔާ ކުރާ ގޮތުން މަގު ބަ
 ންނެވެ. ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތި 

ދުކުރާ މަގު ބަންރާ "މަގެއް ބަންދު ކުރެވުނީ ކަމަށް ބެލެވޭނީ މަގު ބަންދުކުރުމަށް މިޤަވާޢިދު ލާޒިމްކު )ށ(  
 ބޯޑު" ބެހެއްޓުމުންނެވެ. 

ސް( ގަޑިއިރުގެ )ސައުވީ 24މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ވަގުތީ ގޮތުން މަގެއް ބަންދުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  )ނ(  
 ވަގުތަކަށެވެ. 
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ޔަތްކޮށް ށް ރިޢާޑުމިނަމިމާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ޙާލަތަށާއި ކަމުގެ ކުޑަބޮ )ރ(  
މަށް ދިނު )ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަގު ބަންދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ 24

 މިޤަވާޢިދެއް ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 ންދުކުރަން ގު ބަގެ ހުއްދަދޭންވާނީ މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މަމަގު ބަންދުކުރުމު   .6 ހުއްދަ ދޫކުރުން 
 ވަނަ  5 ވާޢިދުގެމިޤަ ންހުށަހެޅުމު ށް ލިއުމަކުންކައުންސިލަބޭނުންކަމަށް މަގުބަންދު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުން 

 .ކުރުމަށެވެ ކަންތައްތައް ގައިވާ( ހ) ނަންބަރުގެ 

ށް ހުއްަދޭދ މަގު ބަްނދުކުުރމަ

 ވަގުތު ކަނޑަެއޅުން 

 ތަ ނުވަ ދެއްގެއެސަރަޙައް  ދޭންވާނީ ހުއްދަ މަގުބަންދުކުރުމުގެ  އެފަރާތަށް  ހުށަހެޅުމުން އެދި  ކުރުމަށް ބަންދު  މަގެއް  .7

 ބެއްގެ އެހިސާ ވަތަނު  އެސަރަޙައްދެއްގެ، ނުވަތަ އެމަގެއްގެ، ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކާރޫބާރޫގެ އެހިސާބެއްގެ

 .ންނެވެއިސްކަންދީގެ ކުޑަވަގުތަކަށް ންމެއެ ކާރޫބާރޫ

-އިރާ ހަމައަށް  )ހައެއް( ގަޑި 6މަގުބަންދު ކުރަނީ ޢުމުރާނީ މަސައްކަތަކަށްނަމަ، ފުރަތަމަ ހިނގާ  )ހ(  .8 މަގު ަބންދުުކރުމަށް ފީެނގުން 
 ރަށް ހިނގާ )ހައެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތު 6)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއާއި، ފުރަތަމަ  250/

  )ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކައިގެންނެވެ. 150/-ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 

އް( )ހައެ 6 ތަމަމަގުބަންދު ކުރެވެނީ  އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށްނަމަ، ފުރަ )ށ(  
ރަށްވުރެ ޑިއި)ހައެއް( ގަ 6)ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއާއި،ފުރަތަމަ  150/-ގަޑިއިރާ ހަމައަށް 

 ންނެވެ.)ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކައިގެ  50/-އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 

ގުތީ ތަކަށް ވަތައްމިމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(ގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކަން )ނ(  
 75/-އިރަށް )ދޭއް( ގަޑި 2 ފުރަތަމަ ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ހުއްދަދެވޭ
)ދޭއް(  2ވަތަ )ދޭއް( ގަޑިއިރަކަށް ނު 2)ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ، އަދި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ 

 )ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކާގޮތަށެވެ. 50/-ގަޑިއިރުން ބަޔަކަށް 

ތައް ޑިއިރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަމިމާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ފީ ނެގުމު  )ރ(  
ޖުމްލަ  މުޅިފުރިހަމަ ނުވިނަމަވެސް ފީ ދައްކަންވާނީ، ގަޑިއިރު ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަމަށް ބަލައި

 ވަގުތަށެވެ.

މަެގއް ަބންދު ުކރުުމެގ 

 ހުއްަދއަށް ެއދުން 

 ރަންޖެހޭ ކުށްގެންމަގެއް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެވޭނީ އެމަގެއް ބަންދުކޮ  )ހ(  .9
ވެ. އަދި ޓަރަކަށެރެކްމަސައްކަތަކަށް މަސްއޫލުވާފާރާތުން، ނުވަތަ އެމަސައްކަތެއް ކުރަމުންގެންދާ ކޮންޓް

އުން ތު ލިއެފަރާތަކީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތްކަން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުކަން އެނގޭނޭ ސާބި
ހެން އެލުގައި ރ ބަދަ ރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މިހުއްދައަށް އެދެނީ ވެރިފަ

ން ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެކަން ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިއު، ފަރާތަކުންނަމަ
ސްމީ އިދޭ ރައަންގަ ހުއްދަ ހޯދަން ހުށައަޅާ ފަރާތުން އެފަރާތަކީ ކާކުކަން ، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި

 އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލިއުމެއް ހުއްދައަށް އެދޭ ލިޔުންތަކާ
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ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު  )ދޭއް( 2މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން ނޫނީ ކުރެވެން ނެތް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި  )ށ(  
ސައްކަތެއް ދި އެމައަށްއެމުއްދަތަކަށް މަގެއް ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އެމަގެއް ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ

 ގަޑީގައި )ތިނެއް( ދުވަސް ކުރިން ރަސްމީ 3މަށް ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރު
 ކައުންސިލަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަގު ަބންދުުކރުމަށް ބޭނުން 
 ކުރާ ބޯޑް 

ގޮތަށް ލިބޭ މަގުބަންދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭއިރު މަގުބަންދުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބޯޑު ކައުންސިލުން  .10
 ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަގު ަބންދު ކުރާ ބޯޑް 
 ބެހެއްޓުން 

ގު މަ ވާނީ ން ތްކުރަމަގެއް ބަންދު ކުރުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވީނަމަވެސް، މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަ )ހ(  .11
 ބަންދުކުރާ ބޯޑު ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

ވެ ޟިރުއުންސިލްގެ ފަރާތުން މީހަކު ޙާނީ ކަމަގު ބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯޑް ބަހައްޓަންވާ  )ށ(  
 ހުރެގެންނެވެ.

ޑަށް އެބޯ، އްޖެނަމަކުވެމަގު ބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ބޯޑަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ހަލާ )ނ(  
ނުދައްކާ   ބަދަލުލުމުގެ ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ބޯޑަކަށްލިބޭ ގެއް

 .ވާނެއެވެޅަން ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލެއް މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަ

މަގު ަބންދުުކރާ ބޯޑަށް 
 ފީނެގުން 

- މަދު ވަގުތަކަށްނަމަ )ހައެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ 6ރާއިރު ބަހައްޓާ ބޯޑު ބޭނުން ކުރަނީ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކު  .12
)ބާރަ(  12އިރާއި )ހައެއް( ގަޑި 6)ވިހި( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ބޯޑު ބޭނުންކުރެވެނީ  20/

)ސައުވީސް(  24 ( ގަޑިއިރާއި)ބާރަ 12)ސާޅީސް( ރުފިޔާ، އަދި  40-/ގަޑި އިރާއި ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށްނަމަ، 
ސައުވީސް( ) 24)ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި  60-/ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށްނަމަ 

ޓުން ފީ )ވިހި( ރުފިޔާގެ ރޭ 20-/)ހައެއް( ގަޑިއިރަކަށް  6ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ 
 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 މަގުން ިހނގާ ީމހުންނަށް
ދަތި ނުވާ ގޮތަށް 
 މަަސއްކަތްކުރުން 

ހުންނަށް ހިނގާ މީ ގުންމަގުބަންދު ކުރާބޯޑު ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް، މަސައްކަތް ކުރާންވާނީ އެމަ  .13
 ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުގައި ދަތި ނުވާނެ ގޮތެއްމަތީންނެވެ.

ވަތަ މަސަކަތް ދުވާލު ގެ ފަހުން ކަމުގައިވާނަމަ، ނު 6ކުރަން ބޭނުންވަނީ ހަވީރު މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން މަސަކަތް  .14 ރޭގަނޑު މަަސއްކަތް ކުރުން 
ދިއްލޭ ބައްތިއެްއ ގެ ފަހުން ނިވި  6ގެ ފަހުން ދެމިގެންދާނަމަ، ހަވީރު  6ފެށިނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ހަވީރު 

 ބޯޑުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަަސއްކަތުގެ ސަަރޙަްއދުަގއި 
 ެދވޭ ަވރުގެ މަޢުލޫމާތު

 މީހަކު ހުރުން 

މަށް ންދުކުރު ގު ބަމަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު މަސައްކަތް ނިމުމާއި ހަމައަށް، މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މަ  .15
 ވެ.ވާނެއެ ދެވިފައިވާ ހުއްދައާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދެވޭ ވަރުގެ ދިވެއްސެއް އެތަނުގައި ހުންނަން

ޤާނޫނު ތަކާއި ަޤވާޢިދުތަކާ 
ްއގޮތަށް ަމސައްކަތް އެ

 ކުރުން 

މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާއިރު އެމަގެއް ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން   .16
މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން އެކަން ބަލާއިރު އިޞްލާޙްކުރާންޖެހޭ ކަމެއް 

ކުރަން އަންގައިފިނަމަ، އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާންވާނީ އެކަން ރަނގަޅު ފާހަގަކުރެވި އެކަން އިޞްލާޙް
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 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ސަލާމަތީ ކަންަތއް ފުރިހަމަ 
 ކުރުން 

 ސައްކަތްއެމަ، މަގެއް ބަންދުކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ޢިމާރާތެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްނަމަ )ހ(  .17
 ޒާރާއިން ހޭ ވުސަލާމަތީ ގޮތުން ގެންގުޅެން ޖެހޭނެކަމަށް ކަމާބެ ކުރުމުގައި ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި
 ވަޅުތައް  ފިޔަ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ސަލާމަތީ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި

 ފުރިހަމައަށް އަޅަންވާނެއެވެ.

ނީ ންވާއްކަތް ކުރަމިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މަސަ )ށ(  
 އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.

މަަސއްކަތް ނިުމމުން ަމގު 
 ސާފުކުރުން 

 ވެ. އަދި ވާނެއެމަގުބަންދުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް ނިމުމުން އެމަގު ރީތިކޮށް ކުނިކަހާ  ސާފުކުރަން  .18
ތި ގުމަޅިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން  މަމަގުމައްޗަށް ސިމެންތިފަދަ އެއްޗެއް އެ

 ހަޑިވެފައިވާނަމަ، އެތަނެއް ރަނގަޅަށް ސާފު ކުރަންވާނެއެވެ.

މިަޤވާޢިުދަގއި ނުހިެމނޭ 
 ގޮތެްއަގއި ަމގު ބަްނދުކުރުން 

 ކެވެ.މެނާކަމިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވީ ޢާއްމު މަގެއް ބަންދުކުރުމަކީ މަ  .19

 ވަކިގޮތަކަށް ވާޢިދަކުންތަ ޤައެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަ ،މިޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު  .20 ޤަާވއިދާ ޚިލާފުުވން 
ށް ކުށް ނަ ފަހަރަ ދެވަޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަސޭޙަތްދުނުމަށްފަހު

ދުގެ ޢަދަދަކުން )އެއް ހާސް( ރުފިޔާއާއި ދެމެ 1000/-)ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި  500/-ރުކޮށްފި ނަމަ ތަކުރާ 
 3000/-)އެއް ހާސް( ރުފިޔާ އާއި  1000/-ތިންވަނަ ފަހަރު ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ  ؛ޖޫރިމަނާ ކުރުން

 3000/-ނަމަ ކޮށްފިފަހަރު ތަކުރާރުހަތަރުވަނަ  ؛)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން
 އަދި ހަތަރު  ؛ން)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރު 5000/-)ތިންހާސް( ރުފިޔާ އާއި 

 ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ )ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއިން 5000/-ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 
 ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު މި ޤަވާޢި 

 
މިަޤވާޢިުދގެ ދަުށން 

 ކަނޑަައޅާ އުޞޫލުަތއް
 ހެދުން 

ން ޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަ ,މިޤަވާޢިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި  .21
ގައި ހަދައި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ  3 ހަދަން ޖެހޭ އުޞޫލުތައް މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ

 އެއުޞޫލުތައް ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ ގެ މާނައިއުންސިލްމިޤަވާޢިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ކަ  ކައުންސިލް:  .22 މާނަކުރުން 

 ( ގެ 2010/7)ނޫނު  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

 ކައުންސިލެވެ. ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީއަރިއަތޮޅު ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 
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