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.1

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

.2

އިސްތިސްނާ

.3

މަސައްކަތެއް

4

)ހ(

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

)ށ(

ނ މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ވަގުތީގޮތު ް

ނ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު ް
ފެށިގެންނެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަގުތީ ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރާ ކުރުމާއި
ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން މަގުބަންދުކުރާ ކުރުން ނުހިމެނެއެވެ.

ކުރުމަށްޓަކައި މަގު

ނ ނޫން ގޮތަކަށް
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގެއް ބަންދުކުރެވޭނީ އެމަސައްކަތަކީ މަގެއް ބަންދުކޮށްގެ ް
ކުރެވެން ނެތް މަސައްކަތަކަށްވާނަމައެވެ .އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރަން ޖެހޭނަމަ

ބަންދުކުރުން

ނ
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުމު ް
ހޯދަންވާނެއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދު
ކުރެވޭ ޙާލަތްތައް

.5

)ހ(

ޢާންމު މަގެއް ބަންދު ކުރެވޭނީ ،ޚާއްޞަ މުނާސަބަތު ތަކަށާއި ރަސްމިއްޔާތު ތަކަށާއި
އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށާއި ޢުމްރާނީ ކަންތައްތަކަށާއި ،އަދި މިނޫންވެސް ،ކޮންމެހެން މަގު
ބަންދުކޮށްގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެ ވަގުތެއްގައި ޙާލަތު ނިޔާ ކުރާ
ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރަން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

)ށ(

ދ ލާޒިމްކުރާ "މަގު
މަގެއް ބަންދު ކުރެވުނީ ކަމަށް ބެލެވޭނީ މަގު ބަންދުކުރުމަށް މި ގަވާއި ު
ބަންދުކުރާ ބޯޑު" ބެހެއްޓުމުންނެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަގުތީ ގޮތުން މަގެއް ބަންދުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ) 24ސައުވީސް(
ގަޑިއިރުގެ ވަގުތަކަށެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ޙާލަތަށާއި ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަގު ބަންދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން
3
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ހުއްދަ ދިނުމަށް މި ގަވާއިދެއް ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
ހުއްދަ ދޫކުރުން

.6

މަގު ބަންދުކުރުމަށް

.7

މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަދޭންވާނީ ،މަގުބަންދު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުން ކުރަން ބޭނުން މަސައްކަތް
ބަޔާންކޮށް

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި

މަގު

ބަންދުކުރަން

ބޭނުންކަމަށް

ކައުންސިލަށް

ލިޔުމަކުން

ހުށަހެޅުމުން މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށެވެ.
ހުއްދަދޭ ވަގުތު

އެދި

އެ ސަރަހައްދެއްގެ ނުވަތަ އެ ހިސާބެއްގެ ކާރޫބާރުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެމަގެއްގެ ،ނުވަތަ

ކަނޑައެޅުން

އެސަރަހައްދެއްގެ ،ނުވަތަ އެހިސާބެއްގެ ކާރޫބާރު އެންމެ ކުޑަވަގުތަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.

މަގު ބަންދުކުރުމަށް

.8

މަގެއް ބަންދު ކުރުމުގެ

.9

ފީނެގުން

މަގެއް

ބަންދު

ކުރުމަށް

ހުށަހެޅުމުން

އެފަރާތަށް

މަގުބަންދުކުރުމުގެ

ދ
ހުއް ަ

ދޭންވާނީ

)ހ(

މަގުބަންދު ކުރަނީ ޢުމުރާނީ މަސައްކަތަކަށްނަމަ ،ފުރަތަމަ ހިނގާ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރާ
ހަމައަށް ) 250/-ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއާއި ،ފުރަތަމަ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ
އ
އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް ) 150/-ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ ފީއެ ް
ދައްކައިގެންނެވެ.

)ށ(

މަގުބަންދު

ކުރެވެނީ

އިޖްތިމާޢީ

ހަރަކާތްތަކަށް

ނުވަތަ

މަސައްކަތަކަށްނަމަ،

ފުރަތަމަ

) 6ހައެއް( ގަޑިއިރާ ހަމައަށް ) 150/-ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއާއި ،ފުރަތަމަ
) 6ހައެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް ) 50/-ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ
ފީއެއް ދައްކައިގެންނެވެ.
)ނ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެ ް
ކަންތައްތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ހުއްދަދެވޭ ފުރަތަމަ
) 2ދޭއް( ގަޑިއިރަށް ) 75/-ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާ ،އަދި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ
) 2ދޭއް( ގަޑިއިރަކަށް ނުވަތަ ) 2ދޭއް( ގަޑިއިރުން ބަޔަކަށް ) 50/-ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ
ފީއެއް ދައްކާގޮތަށެވެ.

)ރ(

ނގުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
މި މާއްދާގެ )ހ() ،ށ( އަދި )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ފީ ެ
ވކަމަށް ބަލައި
ގަޑިއިރުތައް ފުރިހަމަ ނުވިނަމަވެސް ފީ ދައްކަންވާނީ ،ގަޑިއިރު ފުރިހަމަ ވެފައި ާ
މުޅިޖުމުލަ ވަގުތަށެވެ.

ހުއްދައަށް އެދުން

)ހ(

ނ ކުރަންޖެހޭ
ނ އެ މަގެއް ބަންދުކޮށްގެ ް
މަގެއް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެވޭ ީ
މަސައްކަތަކަށް

މަސްއޫލުވާފާރާތަށް،

ނުވަތަ

އެ

މަސައްކަތެއް

ކުރަމުންގެންދާ

ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށެވެ .އަދި އެފަރާތަކީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތްކަން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުކަން
އެނގޭނޭ ޞައްޙަ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ މި ހުއްދައަށް އެދެނީ ވެރިފަރާތް
ނުވަތަ

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ

ބަދަލުގައި

އެހެން

ފަރާތަކުންނަމަ،

ވެރިފަރާތުން

ނުވަތަ

ކޮންޓްރެކްޓަރު އެކަން އެފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި،
ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުއްދައަށް
އެދޭ ލިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

4

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު132 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ށ(

މަގެއް

ނޫނީ

ބަންދުކޮށްގެން

ކުރެވެންނެތް

މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށްޓަކައި

)ދޭއް(

2

ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މަގެއް ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެ މަގެއް ބަންދުކުރުމުގެ
ހުއްދައަށްއެދި އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ) 3ތިނެއް(
ދުވަސް ކުރިން ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މަގު ބަންދުކުރުމަށް

.10

މަގު ބަންދު ކުރާ ބޯޑު

.11

މަގު ބަންދުކުރާ ބޯޑަށް

.12

މަގުން ހިނގާ މީހުންނަށް

.13

ބޭނުން ކުރާ ބޯޑު

ބެހެއްޓުން

ނ ކުރާ ބޯޑު ކައުންސިލުން
ނދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭއިރު މަގު ބަންދުކުރުމަށް ބޭނު ް
މަގުބަ ް
ލިބޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

މަގެއް ބަންދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވީނަމަވެސް ،މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ
މަގު ބަންދުކުރާ ބޯޑު ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

)ށ(

މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯޑު ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މީހަކު ހާޒިރުވެ
ހުރެގެންނެވެ.

)ނ(

ނވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ،
މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ބޯޑަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަު ،
އެ ބޯޑަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .ބޯޑަކަށް ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ފީނެގުން

މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ބަހައްޓާ ބޯޑު ބޭނުން ކުރަނީ ) 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.

ދަތި ނުވާ ގޮތަށް

މީހުންނަށް ހިނގައި ބިނގައިވެ އުޅުމުގައި ދަތި ނުވާނެ ގޮތެއްމަތީންނެވެ.

މަސައްކަތްކުރުން
ރޭގަނޑު މަސައްކަތް

.14

މަސައްކަތުގެ

.15

ކުރުން

ގ
މަގު ބަންދުކުރާ ބޯޑު ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ،މަސައްކަތް ކުރާންވާނީ އެ މަގުން ހިނ ާ

ނވަތަ
މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވަނީ ހަވީރު  6ގެ ފަހުން ކަމުގައިވާނަމަު ،
މަސައްކަތް ދުވާލު ފެށިނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ހަވީރު  6ގެ ފަހުން ދެމިގެންދާނަމަ ،ހަވީރު  6ގެ
ފަހުން ނިވިދިއްލޭ ބައްތިއެއް ބޯޑުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ސަރަހައްދުގައި މަޢުލޫމާތު

ބަންދުކުރުމަށް

ދެވޭ ވަރުގެ މީހަކު ހުރުން
ޤާނޫނު ތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
ކުރުން

މަސައްކަތް

ފެށުމަށްފަހު
ދެވިފައިވާ

މަސައްކަތް
އދައާ
ހު ް

ނިމުމާއި
ގުޅިގެން

ހަމައަށް

މަސައްކަތާއި

މަޢުލޫމާތު

ވަރުގެ

ދެވޭ

ގުޅިގެން

ނުވަތަ

ދިވެއްސެއް

މަގު

އެތަނުގައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.
.16

ނ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން
މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާއިރު އެމަގެއް ހިމެ ޭ
މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން އެކަން ބަލާއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ
ކަމެއް ފާހަގަކުރެވި އެކަން އިޞްލާޙުކުރަން އަންގައިފިނަމަ ،އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާންވާނީ
5

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު132 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނ ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
އެކަ ް
ސަލާމަތީ ކަންތައް

.17

ނމުމުން މަގު
މަސައްކަތް ި

.18

މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ

.19

ފުރިހަމަ ކުރުން

)ހ(

މަގެއް

ބަންދުކޮށް

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތަކީ

ޢިމާރާތެއްކުރުމުގެ

މަސައްކަތެއްނަމަ،

އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ސަލާމަތީގޮތުން ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމަށް ކަމާބެހޭ
ވއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ސަލާމަތީ
ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަ ާ
ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމައަށް އަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

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

ސާފުކުރުން

މަގު ބަންދުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް ނިމުމުން އެ މަގު ރީތިކޮށް ކުނިކަހައި

ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި މަގުމައްޗަށް ސިމެންތިފަދަ އެއްޗެއް އެޅިފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މަގުމަތި
ހަޑިވެފައިވާނަމަ ،އެތަނެއް ރަނގަޅަށް ސާފު ކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތެއްގައި މަގު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވީ ޢާންމު މަގެއް ބަންދުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ބަންދުކުރުން
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
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ނ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން
މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ،އެހެ ް
ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި ،ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު
ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ) 500/-ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި ) 1000/-އެއް ހާސް(
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ) 1000/-އެއް
ގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ
ހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 3000/-ތިން ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދު ެ
ޔއާއި ) 5000/-ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއާ
ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ) 3000/-ތިން ހާސް( ރުފި ާ
ދކުން ޖޫރިމަނާކުރުން އަދި ހަތަރު ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ
ދެމެދުގެ ޢަދަ ަ
ސ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ފަހަރަކު ) 5000/-ފަސްހާ ް
ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް

ސަރަހައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ) 3ތިނެއް(

ހެދުން
މާނަ ކުރުން

މި

ގަވާއިދު

ނަގަހައްޓައި

ހިންގުމަށްޓަކައި،

ކައުންސިލުގެ

އިޚްތިޞާޞްގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ނވާނަމަ ،ކައުންސިލުކަމަށް ބުނެފައި
"ކައުންސިލް" މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ު
އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) (7/2010ގެ
ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލަށެވެ.
____________________
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