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 ކައުންސިލް މާމެންދޫ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ

  ،މާމެންދޫއ.ގ         

   .ދިވެހިރާއްޖެ          

 

 ގަވާއިދު  ބަންދުުކރުމާބެހޭ މަގު ވަގުތީގޮތުން

 ލުން ހިންގުމުގެ ސޫ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު 2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

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

ފައިވާ އިލައިއެކުލަވަ ކައުންސިލުން މާއްދާގެ (ތ) ގެ ދަށުން  އެ ،އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު

 ދެވެ.ގަވާއި ބެހޭ ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާވަގުތީ

 ދު] އެވެ.ގަވާއި ބެހޭ ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާ ވަގުތީ ވާއިދަށް ކިޔާނީ [ގަ މި (ށ)  

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ދު ގަވާއި  މިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ، ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީގަވާއި މި   .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 

 ފެށިގެންނެވެ.

ދައުލަތުގެ  ،ތުން މަގު ބަންދުކުރާ ކުރުމާއިގޮލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަގުތީ ހާ ދުގެ ދަށުން، ޚާއްޞަ ގަވާއި  މި  .3 އިސްިތސްނާ 

 ނުހިމެނެއެވެ. މެއްބޭނުމަށް ވަގުތީގޮތުން މަގުބަންދުކުރާ ކުރު

މަަސއްކަތެއް ކުުރމަށްޓަކަިއ 

 މަގު ަބންދުުކރުން 

މަސައްކަތަކީ މަގެއް ބަންދުކޮށްގެންނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވެން  އެ ،މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގެއް ބަންދުކުރެވޭނީ  .4

ކައުންސިލަށް  ،ނެތް މަސައްކަތަކަށްވާނަމައެވެ. އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރަން ޖެހޭނަމަ

ނޑައެޅިފައިވާ އު  ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ.ލުން މަގުބަންދު ސޫ ހުށަހަޅައިގެން ކަ

ވަގުީތގޮތުން މަގު 

 ލަތްތައް ހާުކެރވޭ ބަންދު

ތިމާޢީ ތުތަކަށާއި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށާއި އިޖުކުރެވޭނީ ޚާއްޞަ މުނާސަބަންދުމު މަގެއް ބައާން (ހ)  .5

އެނޫން ކޮށްގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭ ކޮންމެހެން މަގު ބަންދު ކަންކަމަށާއި ޢުމްރާނީ ކަންތައްތަކަށާއި، 

ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރަން ކައުންސިލުން ލަތު ނިޔާކުރާ ހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެވަގުތެއްގައި 

ނ  މަތިންނެވެ.  ޑައަޅާ ގޮތެއްގެކަ

ދު ލާޒިމްކުރާ "މަގު ބަންދުކުރާ ގަވާއި މަގު ބަންދުކުރުމަށް މި ،ނީ މަގެއް ބަންދު ކުރެވުނީކަމަށް ބެލޭ (ށ)  

 ބޯޑު" ބެހެއްޓުމުންނެވެ. 

 (ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ  24ގިނަވެގެން  ،ގޮތުން މަގެއް ބަންދުކުރެވޭނީގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަގުތީ  މި (ނ)  

 ވަގުތަކަށެވެ. 
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ލަތަށާއި ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ހާ މަސައްކަތުގެ  ،މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް މި (ރ)  

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަގު ބަންދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ  24 ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ދެއް ހުރަހެއްނާޅައެވެ.ގަވާއި ށް މިކަ ދިނުމަ

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މަގު ބަންދުކުރަން  ،މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް ،ދޭންވާނީ މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ  .6 ކުރުން ހުއްދަ ދޫ

   ދުގެ ގަވާއި މި ،ހުށަހެޅުމުން ށް ލިއުމަކުންކައުންސިލަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުން ބަންދު މަގު  ،ބޭނުންކަމަށް

 .ކުރުމަށެވެ އްކަންތައްތަ ގައިވާ) ހ( ނަންބަރުގެ ވަނަ  5

މަގު ބަްނދުކުުރމަށް ހުއްަދޭދ 

 ވަގުތު ަކނޑަެއޅުން 

 އްދެއްގެ ހަސަރަ އެ  ،ދޭންވާނީ ހުއްދަ  މަގުބަންދުކުރުމުގެ  އެފަރާތަށް  ،ހުށަހެޅުމުން އެދި ބަންދުކުރުމަށް މަގެއް  .7

 ނުވަތަ  ދެއްގެ،އް ހަސަރަ އެ  ނުވަތަ މަގެއްގެ، އެ  ،ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކާރޫބާރޫގެ  އެހިސާބެއްގެ  ނުވަތަ 

 .ންނެވެއިސްކަންދީގެ ކުޑަވަގުތަކަށް އެންމެ ކާރޫބާރޫ އެހިސާބެއްގެ

     (ހައެއް) ގަޑިއިރާ ހަމައަށް 6ކުރަނީ ޢުމުރާނީ މަސައްކަތަކަށްނަމަ، ފުރަތަމަ ހިނގާ ބަންދު  މަގު (ހ)  .8 މަގު ަބންދުުކރުމަށް ފީެނގުން 

ހިނގާ  (ހައެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް  6މަ (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ރުފިޔާއާއި، ފުރަތަ 250/-

 ނެވެ. ންވާސާސް) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަސަތޭކަ ފަންއެއް( 150/-ރަކަށް އްގެއިކޮންމެ ގަޑިއެ

(ހައެއް)  6ކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށްނަމަ، ފުރަތަމަ ރަކާތަ ހަ ތިމާޢީ ބަންދުކުރެވެނީ އިޖު މަގު (ށ)  

ރެ (ހައެއް) ގަޑިއިރަށްވު  6ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާއާއި،ފުރަތަމަ އްއެ( 150/-ގަޑިއިރާ ހަމައަށް 

 ނެވެ.ންވާސާސް) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަ (ފަން 50/-ރަކަށް އްގެއި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑިއެ

ހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އެ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) މި (ނ)  

 75/-(ދޭއް) ގަޑިއިރަށް  2ފުރަތަމަ  ދަދޭހުއް ،ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީތީވަގު 

(ދޭއް)  2ރަކަށް ނުވަތަ އްގެއި(ދޭއް) ގަޑިއެ  2ށް ހިނގާ ކޮންމެ އިތުރަ (ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ،

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

ނޑައަ ށް ނެގުމަ(ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ފީ  އި(ށ) އާ އާއި މާއްދާގެ (ހ) މި )(ރ   ތައް ވަގުތު ފައިވާ ޅައިކަ

މުޅިޖުމްލަ  ގެންވެފައިވާކަމަށް ބަލައިފުރިހަމަ  ވަގުތުފީ ދައްކަންވާނީ،  ،ނުވިނަމަވެސްފުރިހަމަ

 ވަގުތަށެވެ.

ކުުރމުގެ މަެގއް ބަްނދު

 ހުއްަދއަށް ެއދުން 

މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ  އެ ،ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެވޭނީތުން ބަންދު މަގެއް ވަގުތީގޮ (ހ)  .9

މަސައްކަތެއް ކުރަމުންގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށެވެ.  ރާތުން، ނުވަތަ އެފަ މަސައްކަތަކަށް މަސްއޫލުވާ

ތު ލިއުން އަދި އެފަރާތަކީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތްކަން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުކަން އެނގޭނޭ ސާބި

ބަދަލުގައި އެހެން  ގެހުއްދައަށް އެދެނީ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރު  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މި

ވާލުކުރިކަމުގެ ލިއުން ހައެކަން  ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރު ، ފަރާތަކުންނަމަ

ތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ އެފަރާ ،ޅާ ފަރާތުންހަހުއްދަ ހޯދަން ހުށަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި

 ހުއްދައަށް އެދޭ ލިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ލިއުމެއް

(ދޭއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު  2ނޫނީ ކުރެވެން ނެތް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން  (ށ)  

        ންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި މަގެއް ބަ މުއްދަތަކަށް މަގެއް ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އެ
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ކުރިން ރަސްމީ  ހުގެ(ތިނެއް) ދުވަ 3ންވާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރުމަށް ބޭނު އެ

 ގަޑީގައި ކައުންސިލަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަގު ަބންދުުކރުމަށް 

 ުކރާ ބޯޑު ބޭނުން

ސިލުން ލިބޭގޮތަށް ކައުން ،ކުރާ ބޯޑުބަންދުކުރުމަށް ބޭނުން މަގު ،އިރުބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ މަގު  .10

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ށް ތައްޔާރުކޮ

 މަގު ަބންދުުކރާ ބޯޑު

 ބެހެއްޓުން 

ކުރުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވީނަމަވެސް، މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މަގު މަގެއް ބަންދު  (ހ)  .11

 ބަންދުކުރާ ބޯޑު ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

 ރުވެ ހުރެގެންނެވެ.ހާޒިގެ ފަރާތުން މީހަކު އުންސިލު ނީ ކަބަހައްޓަންވާ މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯޑު (ށ)  

    ވޭ ބޯޑަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރެ  (ނ)  

 ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ބޯޑަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ބޯޑަކަށް އެ

ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ގަވާއި  މި  ،ލެއްސޫކުރާނެ އުނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލު

ނ  ޑައަޅަންވާނެއެވެ.ކަ

މަގު ަބންދުުކރާ ބޯޑަށް 

 ފީނެގުން 

    (ހައެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދު ވަގުތަކަށްނަމަ 6ކުރަނީ ރާއިރު ބަހައްޓާ ބޯޑު ބޭނުން މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކު   .12

(ބާރަ)  12އެއް) ގަޑިއިރާއި (ހަ 6(ވިހި) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ބޯޑު ބޭނުންކުރެވެނީ  20/-

(ސައުވީސް)  24(ބާރަ) ގަޑިއިރާއި  12(ސާޅީސް) ރުފިޔާ، އަދި  40-/ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށްނަމަ،  ގަޑިއިރާ

(ސައުވީސް)  24(ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި  60-/ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށްނަމަ 

(ވިހި) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފީ  20-/ށް (ހައެއް) ގަޑިއިރަކަ 6ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 މަގުން ިހނގާ ީމހުންނަށް

ގޮތަށް ދަތިުނވާ

 މަަސއްކަތްކުރުން 

މަގުން ހިނގާ  ކުރާންވާނީ އެ އްކަތްކުރިނަމަވެސް، މަސައްކަތްބޯޑު ބަހައްޓައިގެން މަސަ ކުރާބަންދު  މަގު  .13

 އްމަތީންނެވެ.ނުވާނެ ގޮތެމީހުންނަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގައި ދަތި

ގެ ފަހުން ކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ މަސަކަތް ދުވާލު  6މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން މަސަކަތްކުރަން ބޭނުންވަނީ ހަވީރު   .14 ރޭަގނޑު ަމސައްކަތް ކުުރން 

ގެ ފަހުން ނިވިދިއްލޭ ބައްތިއެްއ  6ގެ ފަހުން ދެމިގެންދާނަމަ، ހަވީރު  6މަސައްކަތް ހަވީރު  އެ ،ފެށިނަމަވެސް

 ގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ބޯޑު

އްުދަގއި ހަ މަަސއްކަތުގެ ސަރަ

ވަުރގެ މީހަކު ެދވޭ  މަޢުލޫމާތު

 ހުރުން 

ފައިވާ ނުވަތަ މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދީ  ގުޅިގެން މަސައްކަތް ނިމުމާ ހަމައަށް، މަސައްކަތާ  ،މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު  .15

 އެތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ކު އްސަގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދެވޭވަރުގެ ދިވެ ޔާހުއްދަ

ދުތަކާ ަގވާއި ތަާކއި ޤާނޫނު

އެްއގޮތަށް ަމސައްކަތް 

 ކުރުން 

ތުން ގެ ފަރާމަގެއް ހިމެނޭ ކައުންސިލު  އެ  ،މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާއިރު  .16

ނޑައަޅަ ކުރާންޖެހޭ ކަމެއް އިޞްލާޙު  ،ކަން ބަލާއިރުފައިވާ ފަރާތަކުން އެއިމަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުމަށް ކަ

ގެންދާންވާނީ އެކަން ރަނގަޅު މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ކުރަން އަންގައިފިނަމަ، އެއެކަން އިޞްލާޙު  ގެންފާހަގަކުރެވި 

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
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ސަލާމަތީ ކަންަތއް 

 ުކރުން ފުރިހަމަ

މަސައްކަތް  އްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެމާރާތެއިމަގެއް ބަންދުކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ  (ހ)  .17

ށް ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ޖެހޭނެކަމަސަލާމަތީގޮތުން ގެންގުޅެން ކުރުމުގައި މާރާތްއިކުރުމުގައި 

ނޑައަޅަ ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ސޫދުތަކާއި އުގަވާއިފައިވާ އިކަ ލުތަކާއި މިންގަ

 ފުރިހަމައަށް އަޅަންވާނެއެވެ.

ނީ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރަންވާ މި (ށ)  

 ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.ސަލާމަތީ ތެރިކަމުގެ އުއެކަށީގެންވާ ރައްކަ

ަމގު  ،މަަސއްކަތް ނިުމމުން

 ސާފުކުރުން 

ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި   އިކުނިކަހަ މަގު ރީތިކޮށް  އެ ،މަސައްކަތް ނިމުމުން މަގުބަންދުކޮށްގެން ކުރި  .18

މަގުމަތި  މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން  މަގުމައްޗަށް ސިމެންތިފަދަ އެއްޗެއް އެޅިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ވާނަމަ، އެތަނެއް ރަނގަޅަށް ސާފުހަޑިވެފައި 

ދުަގއި ނުިހމެނޭ ަގާވއި  މި

 ގޮތެްއަގއި ަމގު ބަްނދުކުރުން 

 މު މަގެއް ބަންދުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އާންދަށުން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވީ  ދުގެ ގަވާއި  މި  .19

ދަކުން ގަވާއި އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ  ،ދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދުގަވާއި  މި  .20 ާވިއދާ ޚިލާފުުވން ގަ

ނުމަށްފަހު ތްދި ހަ ންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަސޭކަ ނުވާށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަކިގޮތަކަ

 (އެއްހާސް) ރުފިޔާއާ  1000/-(ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި  500/- ،ނަމަރުކޮށްފި ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާ ދެވަނަ

      އާއި (އެއްހާސް) ރުފިޔާ  1000/- ،ތިންވަނަފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ؛ކުރުން ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ އަ ދެމެދުގެ 

 ،   ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ؛ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންއަ ދެމެދުގެ  (ތިންހާސް) ރުފިޔާއާ 3000/-

ހަތަރު  ؛ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންއަދެމެދުގެ  (ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ 5000/-އި އާ(ތިންހާސް) ރުފިޔާ 3000/-

ކުރުމުގެ (ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  5000/-ރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކު

 ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގަވާއިމި  ،އިޚްތިޔާރު

 

ދުގެ ދަށުން ަގާވއި  މި

ނޑަައޅާ އު   ލުތައްސޫކަ

 ހެދުން 

ކާ އްދުތަ ހަތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޞްގެ ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާ  ،ދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައިގަވާއި  މި  .21

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގަވާއިމި  ،ލުތައްސޫޖެހޭ އުގުޅޭގޮތުން ހަދަން

 ކުރަންވާނެއެވެ.މުކޮށް ޝާއިޢުއާންލުތައް ސޫއު އެ ،ހަދައި

2 މާނަކުރުން  ގެ މާނައިގެ އުންސިލުފައި ނުވާނަމަ، ކަށް އްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ ދުގައި ވަކިތަނެގަވާއި މި  ކައުންސިލް:  .2

) ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( ،ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ

 ކައުންސިލެވެ. މާމެންދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން އިންތި

____________________ 

 


