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ތައާރަފާއި ނަން

.1

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި
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މަގުބަންދުކުރުމުގެ
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މިއީ އުމްރާނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ

ގޮތްގޮތުން

އަދި މިނޫންވެސް

މާލެތެރޭގައި

މަސައްކަތްތަކުގެ

ކުރެވެމުންދާ

ތެރެއިން

މަގެއް

މާލޭގެ

ބަންދުކޮށްގެންނޫނީ ކުރެވެން ނެތް އަދި ކޮންމެހެން
މަސައްކަތްތައް

ކުރަންޖެހޭ

ކުރަމުން

އުޞޫލަކުން

އެއް

ކަނޑައެޅޭ

ގެންދިޔުމަށްޓަކައި

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ .މިގަވާއިދަށް ކުރުކޮށް
ކިޔާނީ " މަގުބަންދުކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު" އެވެ.

މަގުބަންދުކުރުން

މާލޭގެ

)ހ(

ބަންދުކޮށްގެން

މަގެއް

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ހުއްދަ ދެވޭނީ އުމްރާނީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި މިނޫންވެސް

ގޮތްގޮތުން

މާލެ

ކުރެވެމުންދާ

ތެރޭގައި

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގެއް ބަންދުކޮށްގެންނޫނީ
އަދި

ކުރެވެންނެތް

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ.
)ށ(

ކުރަންޖެހޭ

ކޮންމެހެން

މަގެއް ބަންދު ކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ހަތަރު

ފުރޮޅީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭގޮތަށް

އެމަގެއް ބަންދުކުރެވޭނަމައެވެ.

ހުއްދަ ދިނުން

މަގުބަންދުކުރުމުގެ
އަވަށެއްގެ

1

އަވަށު

ހުއްދަދޭނީ

އޮފީހުންނެވެ.

އެމަގެއް

އެކަމަށް

ހިމެނޭ

އެދި

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަވަށު އޮފީސްތަކުން މިހުއްދަ
ދޫކުރަމުންގެންދާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ.

މަގުބަންދުކުރުމަށް
ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި

މަގުބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެމަގެއް ނުވަތަ

.4

އެހިސާބެއްގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލާ އެމަގެއް

އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލް

ނުވަތަ އެހިސާބެއްގެ ކާރޫބާރޫ އެންމެ ކުޑަވަގުތަކަށް

އިސްކަންދީގެންނެވެ.
މަގުބަންދުކުރުމަށް
ހުއްދަދެވޭ ކަންތައްތަކާ

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން މަގުބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ

.5

ކަންތައްތަކާ ހުއްދަ ދެވޭ ވަގުތާ ނެގޭފީ މިގަވާއިދުގެ

ހުއްދަދެވޭ ވަގުތާ

ޖަދުވަލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ނެގޭފީ
މަގުބަންދުކުރުމުގެ
ހުއްދައަށް އެދުން

.6

މަގުބަންދުކުރުމުގެ

)ހ(

ހުށަހަޅަންވާނީ

ހުއްދައަށްއެދި

އެމަގެއް ބަންދުކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް
ފަރާތް

މަސްއޫލުވާ

އެމަސައްކަތެއް

ނުވަތަ

މންގެންދާ ކޮންޓްރަކްޓަރެވެ.
ކުރަ ު

މަގެއް ބަންދުކޮށްގެންނޫނީ ކުރެވެންނެތް މަސައްކަތެއް

)ށ(

ކުރުމަށްޓަކައި

މަގެއް

ކުރުމުގެ

ދެގަޑިއިރަށްވުރެ

ދިގުމުއްދަތަކަށް

އެދި

އެމަސައްކަތެއް

ބަންދުކުރަންބޭނުންވާނަމަ
ށ
ހުއްދައަ ް

ކުރަންބޭނުންވާ

ރަސްމީގަޑީގައި

ދުވަހެއް

އެމަގެއް

ތިން

ދުވަހުގެ

ކުރިން

ހިމެނޭ

އަވަށުއޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ(

އެމަގެއް

ބަންދު

އަވަށެއްގެ

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާ މުއްދަތަށްވުރެ މަދުވަގުތު

ކޮޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނިންމާލެވިދާނެ މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށްޓަކައި މަގު ބަންދު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ

އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  24ގަޑިއިރު ކުރިން
ރަސްމީގަޑީގައި އެމަގެއް ހިމެނޭ އަވަށެއްގެ އަވަށު

2

އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މަގެއް ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ

)ރ(

ބޭނުންވާ

އެކަމަށްޓަކައި

ހިމެނޭގޮތަށް

މަޢުލޫމާތު

އެކުލަވާލާފައިވާ އަވަށު އޮފީހުން ދޫކުރާ ފޯމަކުންނެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތާ ޒިންމާ

.7

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

.8

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

.9

މަގެއް

ކުރަމުންގެންގާ

ބަންދުކޮށްގެން

މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ
ޒިންމާ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބަންދުކުރުމުގެ

ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ދެ

)ހ(

ގަޑިއިރަށްވުރެ

ބަންދުކޮށްގެން

އުފުލަންޖެހޭނީ

ހުއްދައަށް

ދިގު

އެއްވެސް

އެމަގެއް

ހުށަހަޅާ

އެދި

މަގެއް

މުއްދަތަކަށް

މަސައްކަތެއްކުރާނަމަ

އެމަގެއް ބަންދުކުރުމުގެ  24ގަޑިއިރު ކުރިން ޚަބަރު
ފަތުރާ

ވަސީލަތްތަކަށާ

އެން.އެސް.އެސް

ފަޔަރ

އެންޑް ރެސްކިޔު އަށާ ޓްރެފިކް ޕޮލިހަށާ މިނިސްޓްރީ

އޮފް ޓްރާންސްފޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއަށާ މާލޭ

މުނިސިޕަލްޓީއަށް އެމަގެއް ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ
އަވަށެއްގެ

އޮފީހަށް

އަވަށު

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ލިޔުމަކުން

ދެއަވަށެއް ހިމެނޭ މަގެއް ބަންދުކުރާނަމަ އެމަގެއް

ބަންދުކުރުމުގެ
)ހ(ގައި

24

ގަޑިއިރުކުރިން

ނަންގަނެވިފައިވާ

މިމާއްދާގެ

ތަންތަނުގެ

އިތުރަށް

އެމަގެއް ގުޅިފައިވާ އަނެއް އަށުގެ އަވަށު އޮފީހަށް
އެމަގެއް ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ އަވަށެއްގެ އަވަށު

އޮފީހުން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
މަގެއް

)ހ(

ބަންދުކޮށްގެން

އެއްވެސް

މަސައްކަތެއް

ކުރަމުންދާނަމަ އެމަގެއް ހިމެނޭ އަވަށެއްގެ އަވަށު

3

އޮފީހުގެ

ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ޓްރެފިކްވާޑްން އަދި

ޓްރެފިކް ޕޮލިހުންވެސް އެޞަރަޙައްދެއް ބަލަހައްޓަމުން

ގެންދަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާއިރު
އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިގެން

އެކަމެއް

ރަގަޅު

އެމަސައްކަތެއް

ކުރުމަށް

ކުރަމުން

ގެންދަންވާނީ

ރަގަޅުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

)ށ(

އަންގައިފިނަމަ

އެކަމެއް

މަގުބަންދުކޮށްގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން

ގެންދާނަމަ މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ
މަސައްކަތެއް ނިމެންދެން މަޢުލޫމާތު ދެވޭ ވަރުގެ
ދިވެއްސެއް މަސައްކުރުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ

ތަނުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
މަގެއް

)ނ(

ނިމުނީ

ބަންދުކުރުމަށް

ކަމުގައި

އެމަސައްކަތެއްކުރުމަށްޓަކައި

ހުރިހާ

އެއްޗެއް

ނިމުމުންނެވެ.
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ހުއްދަދެވޭ

ނަގާ

މަސައްކަތެއް

މަގުމަތީގައި
މަގުމަތި

ބެލެވޭނީ
ބަހައްޓާ

ސާފުކޮށް

ޖަދުވަލު

ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން މަގުބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނެކަންތައްތަކާއި ހުއްދަ ދެވޭނެ ވަގުތާ
އެވަގުތައް ނަގާފީގެ ތަފްސީލެވެ.

ބަޔަކަށް

ހުއްދަދެވޭ ފރަތަނަ  6ގަޑިއއަރަށް ނުވަތަ  6ގަޑިއިރުގެ

ގަޑއަކަށް ނުވަތަ ގަޑއެއްގެ ބަޔަކަށްެ

ހުއްދަދެވޭ ފުރަތަމަ  6ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ

ބަޔަކަށް

ހުއްދަދެވޭ ފުރަތަމަ  2ގަޑިއރަށް ނުވަތަ  2ގަޑިއިރުގެ

އިޖުތިމާޢީގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް

ގަޑިއަކަށް ނުވަތަ ގަޑިއެއްގެ ބަޔަކަށް

150/-

ހުއްދަދެވޭ ފުރަތަމަ  2ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ
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75/50/250/އުމްރާނީގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް

50/އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް

150/-

