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 ކައުންސިލް ގޮއިދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ

  ،ގޮއިދޫ.ށ         

   .ދިވެހިރާއްޖެ          

 

 ގަވާއިދު  ވަޅުލުމާބެހޭ  އެއްޗެތި  މަގުގައި  ކޮނުމާއި  މަގު 

 

 ންއުސޫލު 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) ލ( މާއްދާގެ އެ  އެކުޔާމަޝްވަރާ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް

 ގަވާއިދެވެ. ވަޅުލުމާބެހޭ އެއްޗެތި މަގުގައި ކޮނުމާއި މަގު ފައިވާލައިއެކުލަވައި

 އެވެ." ގަވާއިދު ވަޅުލުމާބެހޭ އެއްޗެތި މަގުގައި ކޮނުމާއި މަގު[ ކިޔާނީ އިދަށްގަވާ މި )ށ(  

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

 .ފެށިގެންނެވެ

 ހުްއދަ މަގުކޮްނނަން

 ނެގުން 

 ކައުންސިލުގެ ކުރުމަށް ކަންތަްއތައް ނުވާނެ ނުކޮނެ މަގު ކޮންެމހެން  ،ކޮންނަންވާނީ މަގެއް (ހ) .3

 ލިބުމަށްފަހުގަެއވެ. މަކުންޔުލި ހުއްދަ

 މަގެއް  ކޮނުމަށްޓަކައި ަމގެއް ނަމަވެސް، ހުއްދަލިބުނު މަގުކޮނުުމގެ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ށ)  

 ބަންދުކުރުމާބެހޭ  މަގު ވަގުތީގޮުތން ކޮންނަންވާނީ، މަގެއް އެ ބަންދުކުރަންޖެހޭނަަމ،

 މަގެއް  އެ ވަގުތީގޮތުން ހޯދުމަްށފަހު ހުއްދަ ބަންދުކުރުމުގެ މަގު  ގޮތުގެމަތީން، ވާގަވާއިދުގައި

 .ބަހައްޓައިެގންނެވެ  ބޯޑު ބަންދުކުރާ

 ރާ ކު މަސައްކަތް އެ ވަުގތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުރަމުންދާނަމަ، މަސައްކަތް ކޮނުމުގެ މަގެއް (ނ)  

 ނުވަތަ' ބޯޑު މަސައްކަތްކުރާ' ދުވާލުގަިއނަމަ ނިމެންދެން، މަސައްކަތް ދެކޮޅުގައި އްދުގެހަސަރަ

ނޑުގައިނަމަ އަދި ދިދައެއް، ރަތް  ދި އަ . ހުންނަންވާނެއެވެ ަފއިދިއްލައި ބޮތްކެއް ރަތް ރޭގަ

ނޑެއް ނޑައި ނުވަތަ ވަޅުގަ  ން ފަހު ގެ 6:00 ހަވީރު ުނލައިފަސް ތަނަކަށް ފައިވާކޯރުކަ

ދަމަިއ އެ ކޮށި ވަށައިގެން ރޯނު  ،ހަދައި  ކޮށްޓެއް އުސްކޮށް ވަށައިގެން  އެތަނުގެ  ،ބަހައްޓާނަމަ 

 ދަމައި ވަކިކުރަންވާެނއެވެ.ނުވަތަ ނަނު

 ރަނގަޅު އަތުަރއިގައު 

 ހެދިަފއި ފެންވަަރށް

 ކޮނުން  ަމގުތައް ހުންނަ

 ފައިވާަހދައި ށްކަފެންވަރަ ރަނގަޅުެގން ގައު އަތުރައި ކޮންނަނީ  ހުއްަދލިިބގެން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި 4

 .ލުންނެވެސޫއު ކޮްށފައިވާބަޔާން ތިރީގައި ،މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މަގުގައި އެ މަގެއްނަމަ،

 ފަދަ  ނުލިބޭނެ ގެއްލުން ތަކަށްއެ ގައު ،ނަގަންވާނީ ގާތައް ހުންނަ ފައިއަތުރައި މަގުމަތީގައި (ހ)  

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ އެއްޗެއް ނުާވނެަފދަ ގެއްލުން ގަލަށް ގޮތަކަށް



 ދިވެހިަސުރކާރުގެ ެގޒެޓް                                  293  އަަދދު:                             48 ލިުއމް: ވޮ

 
 

4 

 ބިންހަރުކުރާ  އަތުރަންވާނީ ގައު  އަލުން ނެގުމަށްފަހު ާގތައް ދުވާރުމަތިން މަގުމަތިންނާއި (ށ)  

ނޑު  އެއްޗަކުން ެއހެން ބޭނުންކުރާ ހަރުކުރުމަށް ބިން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ހައިޑްރޯލިކް  ބިންގަ

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ އެއްވަރު ހަރުކޮށް

 އި ޗިއެއްހައިން ،ބިން ހަުރކުރުމަށްފަހު ،ފަދައިން ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ މާއްދާގެ (ށ) މި (ނ)  

ނޑު އެ ،އިބޯމިނަށް ދޮންވެލިަފތުރަ ތަކުގެ މައްޗަށް އުގަ ،އެތުރުމަށްފަހުއު މަތީގައި ގަ ގެވެލިގަ

 ލަންވާނެއެވެ.ދޭތެރެ ފުރާ އުދެގަ ،އިދޮންވެލި އަޅަ

 ތެޅުމަށް ނުވަތަ  ހަމަޖެއްސުމަށް، އްތަގައު އެ ،އެތުރުމުގައި ތައްގާ ނަގައި ގައު މަގުމަތިން (ރ)  

 .އެއްޗެކެވެ ނުާވނެގެއްލުން ގަލަށް ،މުގުރުފަދަ ލަކުޑި ބޭނުންކުރަންވާނީ

 އެކަން  ހަލާކުވެޖެނަމަ، ގައު  ގެޖަންކުަޝނު ނުވަތަ ަމތީގެ ދުވާރު ނުވަތަ މަގުމަތީގެ (ބ)  

 ކޮށް، އައު ގައު އަތުރައިފައި،ބަދަލު ގައުތައް ވީހަލާކު އެންގުމާއެކު، ކައުންސިލަށް

 .ވާނެއެވެގަންންއެކަން އަ ކައުންސިލަށް ފަރާތުން ފައިވާހުއްދަނަގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް

 މަސައްކަތެއް ލައިގެންކޮށައި ތަންަތން ފައިވާއަޅައި ސިމެންތި ކައިރިއަށް ފާރު ދުވާރުގެ (ޅ)  

 ކޮތަޅު) އެކެއް( 1 ވެއްޔަށް ގޯނި) އަށެއް( 8 ކޮންމެ ،ނިމުމުން މަސައްކަތް އެ ކުރާނަމަ،

 ސިމެންތި ،ތައްޔާރުކޮށް ސިމެންތި އަޅައިގެން  ސިމެންތި ވެއްޔާއި ޕްރޮޕޯޝަނަށް ސިމެންތީގެ

 .ހަދަންވާނެއެވެ ގެންއަލުން ސިމެންިތ އަޅައި ތަންތަަނށް ކޮށި

 ރަނަގޅު ގެންއަަޅއި  ތާރު

 ަފިއވާަހދައި ށްކަފެންވަރަ

 ނުން ކޮ މަެގއް

ނޑު މަގެއްގެ އިވާފަހަދައި ށްކަފެންވަރަ ރަނގަޅު ގެންތާރުއަޅައި (ހ) .5 ނޑައި ތާރުގަ       ގެންކަ

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ކޮނެވޭނީ މަގެއް އެ  ކުރީގައި  މަގު އެ ،ދަށުން ހުއްދައެއްގެ  ކަ

 .އެވެފަހުގަ ދެއްކުމަށް  ކައުންސިލަށް ޚަރަދު ިހނގާނެ  ހެދުމަށް ފެންވަރަށް އޮތް

ނޑު ގެމަގެއް ފައިވާހަދައި ގެންތާރުއަޅައި (ށ)   ނޑައިގެން ތާރުގަ  މަސައްކަތްކުރަން މަގުގައި ކަ

 ހެދުަމށް  ފެންވަރަށް އޮތް އިހު މަގު އެ ުހއްދަދޭންވާނީ އެކަމަށް ،ބޭނުންވިނަމަވެސް

 .ހުރިނަމައެވެ ިލެބންވަގުތު  އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ

 .ދިނުމުންނެވެ ހުއްދަ ކައުންސިުލން ކަމަށް އެ ވަޅުލަންވާނީ، އެއްޗެއް އެއްވެސް މަގެއްގައި .6 ވަޅުލުން  ތަކެތި މަުގގައި

 މުްނގެން އާ ޚިުދމަތްތަކަށް

 ނަާގގޮތަށް ފަިއސާ އަތުން

 ވަޅުެލވޭ ޚިުދމަތްިދނުމަށް

 ތަކެތި

 ތަެކތި  ވަޅުލާ ޚިދުަމތްދިނުމަށް ނަގާގޮތަށް ފައިސާ އަުތން މުންގެންއާ ޚިދުމަތްތަކަށް )ހ( .7

ނޑަ ކައުންސިލުން ވަޅުލުމަށް އެއްޗެއް ފަދަ އެ  މަގުތަކުގައި އެ ،ވަޅުލަންވާނީ  ފައިވާޅައިއަކަ

 .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ލާސޫއު

 ޚިދުމަތްދޭނަަމ، އަުގނަގާގޮތަށް އަތުން މުންގެންއާ ވަޅުލައިގެން އެއްޗެއް މަގުމަތީގައި )ށ(  

 ކައުންސިލަށް މަހަކު ޮކންމެ އެފަރާތަުކން ،ތުގެ މަތިންތިރީގައިވާ ގޮ ،ރޭޓުން ތިރީގައިވާ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ މަހުފީ

 .ލާރި) ދޭއް( 2 މަހަކު މީޓަރަކަށް ކޮންމެ ވަޅުލާ ސަޕްލައިއެއްނަމަ، ވަޅުލަނީ .1

 .ލާރި) ހަތަރެއް( 4 މަހަކު މީޓަރަކަށް ކޮންމެ ހޮޅީގެ ވަޅުލާ ހޮޅިއެއްނަމަ، ވަޅުލަނީ .2
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 ނޫންނަމަ، އެއްޗެއް ބާވަތެއްގެ ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައި) ށ( މާއްދާގެ  މި ނީލަވަޅު މަގުމަތީގައި (ނ)  

ނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން މަތިން މަޝްވަރާގެ ކައުންސިލުގެ އަތޮޅު ފީނަގާނީ އެއްޗަކަށް އެ  ކަ

 .ދަދަކަށެވެއަ

 ހިންަގން މި ަގވާިއދު

 ކުިރން ފެށުމުގެ

 ތަކެއްޗަށް ފަިއވާވަޅުަލއި

 ފީނެގުން 

 ޚިދުމަތެއް  ނަގާގޮތަށް ފީ އަތުން  މުންގެންއާ ެފށުމުގެކުރިން ޢަމަލުކުރަން ވާއިދަށްގަ މި (ހ) .8

 ގައިކައުންސިލު ފައިވާކަންވަޅުލައި  އެއްޗެއް އެ ފަިއވާނަމަ،ވަޅުލައި އެއްޗެއް ދިނުމަށް

    ،ފެށިގެން މަސްދުވަހުން) ދޭއް ( 2 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  މި ،ރީކޮށްރަޖިސްޓަ

ނޑައެޅިފައިވާ  އްޗަށްތަކެ އެ  ތަކެތި  އެ އެފަރާތަކުން ނުވަތަ . ދައްކަންވާނެއެވެ ފީ ކަ

 މިޮގތަށް . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެކަން ކައުންސިލަށް ކުންޔުމަލި ބޭނުްނނުވާނަަމ، ބޭނުންކުރުމަށް

 .ޢަމަލުުކރަންވާނެއެވެ ފައިވާގޮތަށްބަޔާންކޮށް ތިރީަގއި ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުނުކުރާ

  އެންގުމާއެކު، ފީދައްަކން ކުރާލާޒިމު ދަށުން ގަާވއިދުގެ މި ތަކެއްޗަށް ފައިވާވަޅުލައި .1

 މަސްދުވަހުގެ ) ދޭއް( 2 ނުދައްކައިފިނަމަ، ފީ ތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ) ދޭއް( 2

 ކަށްއެފަރާތަ ކުރެވޭނެކަން ޖޫރިމަނާ އިންރުފިޔާ) ފަސްސަތޭކަ( 500/- އެކުއާފީ

      ހަމަވުމަށްފަުހ، މުއްދަތު ފީދައްކަންޖެހޭ އަދި. ނެއެވެއަންގަންވާ ލިޔުމަކުން

 ޖޫރިމަނާ ފީއާއި މަސްދުވަހުގެ) ދޭއް( 2 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7

ބަޔާންކޮްށ  ިލޔުމުގައި އެ ނެގޭނެކަންވެސް ކައުންސިލަށް ތަެކތި އެ ނުދައްކައިފިނަމަ،

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 ފީ  މުއްދަތުގައި ވާ ކޮށްފައިބަޔާން ނަންބަރުގައި ވަނަ 1 ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި .2

 ތަެކތި  އެ ފަރާަތކުން ފައިވާވަޅުލައި ތަކެތި އެ ނުވަތަ ނުވާނަމަ، ދައްކައިފައި

 މަގުމައްޗަށާއި ތަންަތނަށާއި  ންމުއާ( އެއީ ނުވާނަަމ، ފައިނަގައި މަގުތަކުން

 އިވާފަދޫކޮށްލައި ދަށުން ގެ) ގަވާއިދު ނެގުމާބެހޭ ތަކެތި ފައިވާދޫކޮށްލައި ފަޅުތެރެއަށް

 .ނެއެވެބެލޭ ތަކެތިކަމުގައި

 ފައިވާ ދޫކޮށްލައި ފަދައިން  ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 2 ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި .3

ނޑައަޅާ ތަކެތިކަމުގައި  ދިނުމަކީ  ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި  ކަ

 .މަނާކަމެކެވެ

 މަތިން  ގޮތުގެ ބުެނފައިވާ  ނަްނބަރުގައި ވަނަ 2 ގެ ) ހ( މާއްދާގެ މި .4

 ،ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް ގެއްލުމެއް ސަބަބުން މަގުކޮނުމުގެ އެއްޗަކަށް ފައިވާކޮށްލައިދޫ

 ށެއްޒިންމާވާކަ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ގެއްލުމަކަށް އެ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 ޚިލާފަށް ަގާވިއދާ

 ޢަމަލުކުރުން 

 ކުންގަވާއިދަ  ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ތްތަކާމެދު،ފަރާ ވާޚިލާފު ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގައިގަވާއިދު މި .9

ނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް    ލަތްތަކުގައި، ހާޖޫރިމަނާކުރަންޖެހޭ  ކަންކަމުގައި، ފައިނުވާކަ

     ރުފިޔާއާއި ) ފަސްސަތޭކަ( 500/-ފަަހރު  ފުރަތަމަކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމާއެކު،  ކުރި އެ

 ަފހަރު ކުށްދެވަނަ ޫޖރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) އްހާސްއެ( 1000/-
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 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ތިންހާސް( 3000/- ރުފިޔާއާއި) އެއްހާސް( 1000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ

      ރުފިާޔއާއި ) ތިންހާސް( 3000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިަނމަ ފަހަރު ކުށް ތިްނވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދަދަކުން

 ިތންވަނަ ަފހަރަށްވުރެ  އަދި ؛ޖޫރިމަާނކުރުން ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ފަސްހާސް( 5000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ރުފިޔާއިން) ފަސްހާސް( 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ ރުކުރާތަކުރާ ކުށް އިތުރަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި އިޚްތިޔާރު

 ދަށުން ަގވާިއދުގެ މި

ނޑަައޅާ  ުއސޫލުތައް ކަ

 ހެދުން 

 ހިމެނޭ ތެރޭގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި .10

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

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ންމުކޮށްއާ ލުތައްއުސޫ އެ ،ހަދައި ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 ކައުންސިލްކަމަށް  ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" (ހ) .11 ކުރުން މާނަ

 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

 .ކައުންސިލަށެވެ ގޮއިދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ ންތިޚާުބކޮށްފައިވާއި ދަށުން ގެ) 2010/7(
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