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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ހސަރުކާ ު
ދިވެ ި

`

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
ށ.މާއުނގޫދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
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ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް
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ޚ
ރ ު
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ ީ
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ނ
ތސް ާ
އިސް ި

.3

ރމަށްޓަކައި
ސއްކަތެއް ކު ު
މަ ަ

.4

ތގޮތުން މަގު
ވަގު ީ

.5

)ހ(

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނު( ގެ  151ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ކލަވައިލައިފައިވާ
އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،އެ މާއްދާގެ )ތ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އެ ު
ބހޭ ގަވާއިދެވެ.
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާ ެ

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ވަގުތީ ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރާ ކުރުމާއި ،ދައުލަތުގެ
ބޭނުމަށް ވަގުތީގޮތުން މަގުބަންދުކުރާ ކުރުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ނ
ކރު ް
ބންދު ު
މަގު ަ

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގެއް ބަންދުކުރެވޭނީ ،އެ މަސައްކަތަކީ މަގެއް ބަންދުކޮށްގެންނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވެން
ނެތް މަސައްކަތަކަށްވާނަމައެވެ .އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރަން ޖެހޭނަމަ ،ކައުންސިލަށް
ހުށަހަޅައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން މަގުބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
)ހ(

އާންމު

މަގެއް

ބަންދުކުރެވޭނީ

ޚާއްޞަ

މުނާސަބަތުތަކަށާއި

ރަސްމިއްޔާތުތަކަށާއި

އިޖުތިމާޢީ

ކަންކަމަށާއި ޢުމްރާނީ ކަންތައްތަކަށާއި ،ކޮންމެހެން މަގު ބަންދުކޮށްގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭ އެނޫން

އ
ރވޭ ހާލަތްތަ ް
ކ ެ
ބަންދު ު

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެވަގުތެއްގައި ހާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން މަގު ބަންދުކުރަން ކައުންސިލުން
ކަ ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
)ށ(

މަގެއް ބަންދު ކުރެވުނީކަމަށް ބެލޭނީ ،މަގު ބަންދުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ލާޒިމްކުރާ "މަގު ބަންދުކުރާ
ބޯޑު" ބެހެއްޓުމުންނެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން މަގެއް ބަންދުކުރެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ
ވަގުތަކަށެވެ.
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ައދަދު301 :

ވޮލި ުއމް48 :
)ރ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ހސަރުކާ ު
ދިވެ ި

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މަސައްކަތުގެ ހާލަތަށާއި ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް) 24 ،ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަގު ބަންދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ
ދިނުމަކަށް މި ގަވާއިދެއް ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ނ
ހުއްދަ ދޫކުރު ް

.6

ދ
ދ ޭ
ރމަށް ހުއް ަ
ނދުކު ު
މަގު ބަ ް

.7

ނ
ނގު ް
ކރުމަށް ފީ ެ
ބންދު ު
މަގު ަ

.8

ރމުގެ
ނދުކު ު
ގއް ބަ ް
މަ ެ

.9

މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް ،މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މަގު ބަންދުކުރަން
ބޭނުންކަމަށް ،މަގު ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ލިއުމަކުން ހުށަހެޅުމުން ،މި ގަވާއިދުގެ
ވނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށެވެ.
ަ 5

ނ
އޅު ް
ވަގުތު ކަނޑަ ެ

މަގެއް ބަންދުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ،އެފަރާތަށް މަގުބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،އެ ސަރަހައްދެއްގެ
ނުވަތަ އެހިސާބެއްގެ ކާރޫބާރޫގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،އެ މަގެއްގެ ،ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދެއްގެ ،ނުވަތަ
އެހިސާބެއްގެ ކާރޫބާރޫ އެންމެ ކުޑަވަގުތަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.
)ހ(

މަގު ބަންދުކުރަނީ ޢުމުރާނީ މަސައްކަތަކަށްނަމަ ،ފުރަތަމަ ހިނގާ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރާ ހަމައަށް
) 250/ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއާއި ،ފުރަތަމަ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަކަށް ) 150/-އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެވެ.

)ށ(

މަގު ބަންދުކުރެވެނީ އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށްނަމަ ،ފުރަތަމަ ) 6ހައެއް(
ގަޑިއިރާ ހަމައަށް ) 150/-އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއާއި،ފުރަތަމަ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ
އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަކަށް ) 50/-ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ،ހުއްދަދޭ ފުރަތަމަ ) 2ދޭއް( ގަޑިއިރަށް 75/-
)ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ ،އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ) 2ދޭއް( ގަޑިއެއްގެއިރަކަށް ނުވަތަ ) 2ދޭއް(
ގަޑިއިރުން ބަޔަކަށް ) 50/-ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކާގޮތަށެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ފީ ނެގުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަގުތުތައް
ފުރިހަމަނުވިނަމަވެސް،

ފީ

ދައްކަންވާނީ،

ވަގުތު

ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް

ބަލައިގެން

މުޅިޖުމްލަ

ވަގުތަށެވެ.
)ހ(

މަގެއް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެވޭނީ ،އެ މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތަކަށް މަސްއޫލުވާ ފަރާތުން ،ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށެވެ.

ނ
އދު ް
ދއަށް ެ
ހުއް ަ

އަދި އެފަރާތަކީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތްކަން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުކަން އެނގޭނޭ ސާބިތު ލިއުން
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ މި ހުއްދައަށް އެދެނީ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ބަދަލުގައި އެހެން
ފަރާތަކުންނަމަ،

ވެރިފަރާތުން

ނުވަތަ

ކޮންޓްރެކްޓަރު

އެކަން

ހަވާލުކުރިކަމުގެ

ލިއުން

އފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުންެ ،
ލިއުމެއް ،ހުއްދައަށް އެދޭ ލިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މަގެއް ބަންދުކޮށްގެންނޫނީ ކުރެވެން ނެތް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ) 2ދޭއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު
މުއްދަތަކަށް

މަގެއް

ބަންދުކުރަން

4

ބޭނުންވާނަމަ،

އެ

މަގެއް

ބަންދުކުރުމުގެ

ހުއްދައަށްއެދި

ައދަދު301 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ހސަރުކާ ު
ދިވެ ި

އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ރަސްމީ
ގަޑީގައި ކައުންސިލަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކރުމަށް
ބންދު ު
މަގު ަ

.10

ކރާ ބޯޑު
ބންދު ު
މަގު ަ

.11

ކރާ ބޯޑަށް
ބންދު ު
މަގު ަ

.12

މހުންނަށް
މަގުން ހިނގާ ީ

.13

ޑ
ކރާ ބޯ ު
ބޭނުން ު

ނ
ބެހެއްޓު ް

މަގު

ބަންދުކުރުމަށް

ހުއްދަދޭއިރު،

މަގު

ބަންދުކުރުމަށް

ބޭނުންކުރާ

ބޯޑު،

ކައުންސިލުން

ލިބޭގޮތަށް

ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

މަގެއް ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވީނަމަވެސް ،މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މަގު
ބަންދުކުރާ ބޯޑު ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

)ށ(

މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯޑު ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މީހަކު ހާޒިރުވެ ހުރެގެންނެވެ.

)ނ(

މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ބޯޑަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ،
އެ ބޯޑަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .ބޯޑަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ނުދައްކާ

ޢަމަލުކުރާނެ

ފަރާތްތަކާމެދު

އުސޫލެއް،

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ކައުންސިލުން

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ނ
ފީނެގު ް

މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ބަހައްޓާ ބޯޑު ބޭނުންކުރަނީ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދު ވަގުތަކަށްނަމަ
) 20/ވިހި( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި ބޯޑު ބޭނުންކުރެވެނީ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރާއި ) 12ބާރަ(ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށްނަމަ) 40/- ،ސާޅީސް( ރުފިޔާ ،އަދި ) 12ބާރަ( ގަޑިއިރާއި ) 24ސައުވީސް(
ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށްނަމަ ) 60/-ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި ) 24ސައުވީސް(
ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރަކަށް ) 20/-ވިހި( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފީ
ދައްކަންވާނެއެވެ.

ނވާގޮތަށް
ދަތި ު

މަގު ބަންދުކުރާ ބޯޑު ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ،މަސައްކަތްކުރާންވާނީ އެ މަގުން ހިނގާ
މީހުންނަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގައި ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްމަތީންނެވެ.

ނ
ސއްކަތްކުރު ް
މަ ަ
ނ
ރ ް
މސައްކަތް ކު ު
ރޭގަނޑު ަ

.14

ގއި
ދ ަ
ހއް ު
ސއްކަތުގެ ސަރަ ަ
މަ ަ

.15

މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން މަސަކަތްކުރަން ބޭނުންވަނީ ހަވީރު  6ގެ ފަހުން ކަމުގައިވާނަމަ ،ނުވަތަ މަސަކަތް ދުވާލު
އ
ފެށިނަމަވެސް ،އެ މަސައްކަތް ހަވީރު  6ގެ ފަހުން ދެމިގެންދާނަމަ ،ހަވީރު  6ގެ ފަހުން ނިވިދިއްލޭ ބައްތިއެ ް
ބޯޑުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ރގެ މީހަކު
ވވަ ު
ދ ޭ
މަޢުލޫމާތު ެ

ހުއްދަޔާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދެވޭވަރުގެ ދިވެއްސަކު އެތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ނ
ހުރު ް
އދުތަކާ
ގވާ ި
ކއި ަ
ޤާނޫނުތަ ާ
މސައްކަތް
އގޮތަށް ަ
އެ ް
ނ
ކުރު ް

މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ،މަސައްކަތް ނިމުމާ ހަމައަށް ،މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދީފައިވާ

.16

މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާއިރު ،އެ މަގެއް ހިމެނޭ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން
މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކުން އެކަން ބަލާއިރު ،އިޞްލާޙުކުރާންޖެހޭ ކަމެއް
ފާހަގަކުރެވިގެން އެކަން އިޞްލާޙުކުރަން އަންގައިފިނަމަ ،އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާންވާނީ އެކަން ރަނގަޅު
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

5

ައދަދު301 :

ވޮލި ުއމް48 :
ތއް
ސަލާމަތީ ކަން ަ

.17

މގު
މމުންަ ،
ސއްކަތް ނި ު
މަ ަ

.18

ހމެނޭ
ގއި ނު ި
އދު ަ
ވ ި
ގ ާ
މި ަ

.19

ނ
ކރު ް
ފުރިހަމަ ު

)ހ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ހސަރުކާ ު
ދިވެ ި

މަގެއް ބަންދުކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ އިމާރާތެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްނަމަ ،އެ މަސައްކަތް
ކުރުމުގައި

އިމާރާތްކުރުމުގައި

ސަލާމަތީގޮތުން

ކަމާބެހޭ

ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމަށް

ވުޒާރާއިން

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް
ފުރިހަމައަށް އަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ
އެކަށީގެންވާ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.

ނ
ސާފުކުރު ް

މަގުބަންދުކޮށްގެން ކުރި މަސައްކަތް ނިމުމުން ،އެ މަގު ރީތިކޮށް ކުނިކަހައި
މަގުމައްޗަށް

ސިމެންތިފަދަ

އެއްޗެއް

އެޅިފައިވާނަމަ،

ނުވަތަ

އެ

ސާފުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި

މަސައްކަތުގެ

ސަބަބުން

މަގުމަތި

ހަޑިވެފައިވާނަމަ ،އެތަނެއް ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
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.2 1

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވީ އާންމު މަގެއް ބަންދުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ،އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން
ވަކިގޮތަކަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

ކަންކަމުގައި،

ފުރަތަމަ

ފަހަރަށް

ނަސޭހަތްދިނުމަށްފަހު

ދެވަނަފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ) 500/- ،ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި ) 1000/-އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ
އ
ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަނަފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ) 1000/- ،އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ި
) 3000/ތިންހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ،ތރު
) 3000/ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 5000/-ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަ ަފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ) 5000/-ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އސޫލުތައް
އޅާ ު
ކަނޑަ ަ

ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
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މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ،ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކާ
ހަދައި ،އެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

.2 2

ކައުންސިލް:

މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ކައުންސިލުގެ މާނައިގެ

ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) (7/2010ގެ
ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލެވެ.
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