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   ގެ އިދާރާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލް 
 އއ.އުކުޅަސް، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ދު އި ވާ ގަ  ބަންދުކުރުމާބެހ  ވަގުތީގޮތުން  އް އްދުތަ ސަރަޙަ ތިމާޢީ ޖު އި  ގާއި މަ 

 
އުޞޫލުން  )ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ( 1. ފާއި ނަން ރުތަޢާ

 އުކުޅަުހ ކައުންސިލަށްއަރިއަތޮުޅ އުުތރުބުރީ ވަނަ މާއްދާއިން  149ެގ  ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު(
   ފައިވާ ވައިލައިއެކު އެކުލަޔާލިބިދ  ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީގެ މަޝްަވރާ

 އެވެ. "ދުއިވާގަބަންދުކުރުމާބެހ  ވަގުތީގޮތުން  އްއްދުތަސަރަޙަތިމާޢީ ޖުއި ގާއި މަ "

ބަންދުކުރުމާބެހ  ވަގުތީގޮތުން  އްއްދުތަސަރަޙަތިމާޢީ ޖުއި ގާއިމަ] ،ވާއިދަށް ކިޔާނީގަ މި )ށ(  
 ދު[ އެވެ.އިވާގަ

ކުރަން ފަށާ ޢަމަލު
 ތާރީޚު

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ގަވާއިދު  މިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުަގއި ، ކުރަން ފަށާނީޢަމަލުދަށް އިވާގަމި  2.
  ފެށިގެންނެވެ.

ކާރިސާއެްއ މެދުވެރިވުމުެގ ހާދިސާއެއް ނުވަތަ ދުރަތީ ޤު) ލަތެއްހާޚާއްޞަ  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 3. އިސްތިސްނާ 
މެދުވެރިވެެގްނ  ނުވަތަ ިއމާރާތެއް ވެއްޓުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވުން( ރެއްފާނުވަތަ ގަހެއް   ،ސަބަބުން

 ޏަކުން ނުވަަތ ކުންފުން އަކުންހިްއސާާވ އިދާރާ)ދައުލަތް ނުވަތަ ދައުލަތް  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބ ނުމަށް 
ވަގުތީގޮތުްނ  އްއްދުތަސަރަޙަތިމާޢީ ޖުއި  ނުވަތަމަގު  ޓަކައި( ދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޚިދާ ގެންދެމުން

 ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކުރެއެވެ. މި އްމާއި ބަންދުކުރާ ފަރާތްތަބަންދުކުރާ ކުރު

 މަގު  ވަގުތީގޮތުން 
 ޢީ ތިމާއިޖު ނުވަތަ 
 އްދުސަރަޙަ

 ބަންދުކުރުން 

 އަންނަނިވި ، ަބންދުކުރަންވާނީ ވަގުތީގޮތުން އްދެއްސަރަޙަ އިޖުތިމާއީ  ނުވަތަ  މަގެއް )ހ( 4.
 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ހުއްދަ ކައުންސިލުން  ންތީމަ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި، ލަތްތަކުގައިހާ

 ،ވެސް ން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައިބަންދުކުރަ އްއްދުތަސަރަޙަ ޢީއިޖުތިމާ ގާއިމަ ބ ނުމަށް ދައުލަތުގެ
ދައުލަތުގެ ބ ނުމަކަށް މަގެއް ނުވަތަ  ،ގެ ހުއްދަ ހޯދަްނ ޖެހ ނެއެވެ. އެހެންަނމަވެސްލުކައުންސި

 ފީ ދައްކާކަށް ނުޖެހ ނެއެެވ. ،އްދެއް ބަންދުކުރާނަމަސަރަޙައިޖުތިމާޢީ 
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 ؛މަށްބ އްވު ރަސްމިއްޔާތުތައް ފްލާތަކަށާއިޙަ ޞަޚާއް (1)   

 ؛ބ އްވުމަށް ހަރަކާތްތައް އެކިއެކި ޢީއިޖުތިމާ (2)   

 ؛މަށްޔުގެންދި ށްޔަކުރި މަސައްކަތްތައް މްރާނީޢު (3)   

 އްދު ސަރަޙަ ނުވަތަ މަގު، ވެސް އިތުރުން  ކަންކަމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި (4)   
 ހަރަކާތެއް  ތަނުވަ މަސައްކަތެއް ނުގެންދެވ ނެ  ށްޔަކުރި ނޫނީ ބަންދުކޮށްގެން

 .ހިންގުމަށް

މަގު ބަންދުކުރުމަށް  ،އްދެއް ބަންދު ކުރެވުނީ ކަމަށް ބެލެވ ނީސަރަޙަމަގެއް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ  )ށ(  
 ބޯޑު ބެހެއްޓުމުންނެވެ.އަންގައިދ   ކޮށްފައިވާކަންމަގު ބަންދު ،ކުރާމުގަވާއިދު ލާޒި  މި

 ،އްދެއް ބަންދުކުރެވ ނީސަރަޙަތިމާޢީ ޖުނުވަތަ އި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން މަގެއް މި )ނ(  
 )ސައުވީސް( ަގޑިއިރުގެ ވަގުތަކަށެވެ. 24ގިނަވެގެން 

ލަތަށާއި ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ހާ މަސައްކަތުގެ  ،ނަމަވެސް މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތް މި )ރ(  
ތަ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދެއް ުނވަ ގެއް)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަ 24 ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ގަވާއިދެއް ހުރަެހއްނާޅައެވެ. ބަންދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމަށް މި

ބަންދުކުރުމަށް ބ ނުންާވ  ،އްދު ބަންދުކުރުމުެގ ހުއްދަދ ންވާނީސަރަޙަމަގު ނުވަަތ އިޖުތިމާީޢ  )ހ( 5. ހުއްދަ ދޫކުރުން 
ޓަކައި ބަންދުކުރަން  މަސައްކަތް ުކރުމަށް ،ކޮށްފަރާތުން ކުރަން ބ ނުން ަމސައްކަތް ބަޔާން

   )ހ( ގެ  މާއްދާގެވަނަ  4ގަވާއިދުގެ  މި ،ހުށަހެޅުމުން މު ފޯކައުންސިލަށްބ ނުންކަމަށް 
ކަންތައްތައް  ވަަނ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ( 4ން )ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެ( 1)

 ކުރުމަށެވެ.

     ،ށް އެދެވ ނީޔަވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އްދެއްރަޙަސަނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ މަގެއް  )ށ(  
 ބަންދުކޮށްގެން ކުރަންެޖހ  ަމސައްކަތަކަށް މަސްއޫލުވާ  އްދެއްސަރަޙަނުވަތަ ިއޖުތިމާޢީ މަގެްއ  އެ
ފަރާތަކީ  މަސައްކަތެއް ކުރަމުންގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށެވެ. އަދި އެ ، ނުވަތަ އެތަށްރާފަ

ރިފަރާތްކަން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުކަން އެނގ ނ  ޞައްޙަ ލިޔެކިޔުން މަސައްކަތުގެ ވެ
ބަދަލުގައި  ގެށް އެދެނީ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުޔަހުއްދަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މި 

ފަރާތާ  އެކަން އެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރު، އެހެން ފަރާތަކުންނަމަ
    ،ހުއްދަ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ވާލުކޮށްފައިވާކަމުގެހަ
ށް އެދ  ލިޔުންތަކާއެކު ޔަހުްއދަ ،ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދ  ރަްސީމ ލިޔުމެއް އެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ްއ އްދެއް ބަންދުކޮށްގެން ޫނނީ ކުރެވެން ނެްތ މަސައްކަތެސަރަޙަމަގެއް ނުވަަތ އިޖުިތމާޢީ  )ނ(  
އްދެއް ސަރަޙަޓަކައި މަގެއް ބަންދުކުރަން ބ ނުންވާަނމަ، މަގެއް ނުަވތަ އިޖުތިމާޢީ  ކުރުމަށް

ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައުންިސލަށް  ،ކުރިން ހުގެ)އެކެއް( ދުވަ 1ބަންދުކުރުމަށް ބ ނުންވާ ދުވަހުގެ 
 އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ބަންދުކުރުމުގެ މަގު 
 ދޫކުރުމުގައި ހުއްދަ

 ކުރަންވާނެ  ރިޢާޔަތް
 ކަންކަން 

 ސަރަޙައްދު ކުޑަ  އެންމެ  ބ ނުންވާނެ  ބަންދުކުރުމަށް ސަރަޙައްދު ތިމާޢީޖުއި  ނުވަތަ މަގު )ހ( 6.
 .ބަންދުކުރުން ސަރަޙައްދު އެ ، ކަނޑައަޅައި

 ނުވަތަ  މަގު ވަގުތަށް އެ ހަމައެަކނި، ކަނޑައަޅާއި ވަގުތު މަދު އެންމެ ހ ދަވާނެ އެކަމަކަށް )ށ( 
 .ބަންދުކުރުން ސަރަޙައްދު ތިމާޢީޖުއި

 ގަޑިތަކަށް  ދަތިނުވާނެ އުޅަނދުތަކަށް ދުއްވާ މީހުްނނަށާއި ހިނގާ ބަންދުކުރުމުން މަގެއް (ނ)  
 ނުވަތަ މަގުތައް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ދީގެން ަސމާލުކަން  ަކމަށް އެ ، އޮތްނަމަ  ދެވެން ސަމާލުކަން 

 .ބަންދުކުރުން ސަރަޙައްދުތައް ތިމާޢީޖުއި

 ންދުކުރުމުގެ ބަ
 ހުއްދައިގައި

 ކަންކަން  ންވާނެ ނަހިމަ

 ދޫކުރާ  ދިނުމުގެގޮތުން ހުއްދަ  ކައުްނސިލުން ބަންދުކުރުމަށްމަގެއް ނުވަަތ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދެއް  7.
 .ހިމަނަންާވނެއެވެ މަޢުޫލމާތު އަންނަނިވި ،ހުއްދައިގައި

 .ސަރަޙައްދު  ދ ހުއްދަ ރަންބަންދުކު )ހ( 

 .ގަޑި ދ ހުއްދަ ރަންބަންދުކު )ށ( 

 .ނިޝާންތައް ބަހައްޓަންޖެހ  ސަރަޙައްދުގައި ބަންދުކުރާ )ނ(  

 ކުރަންޖެހ  ފުރިހަމަ ސަރަޙައްދުގައި ބަންދުކުރާ ،ނަމަރާބަންދުކު ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް )ރ(  
 .ިމންގަނޑުތައް ސަލާމަތީ

ކަތަކަށްނަމަ، ފުރަތަަމ ބަންދުކުރަނީ ޢުމުރާނީ މަސައްއްދެއް ސަރަޙަނުވަތަ އިޖުިތމާޢީ  މަގު )ހ( 8. ބަންދުކުރުމަށް ފީނެގުން 
)ހައެއް(  6ރުފިޔާއާއި، ފުރަތަމަ  ސަތ ކަ(ސްފަ) 500/- ށްޔަރާ ހަމަގަޑިއި)ހައެއް(  6ހިނގާ 

ސަތ ކަ ފަންސާސް( އެއް) 150/- އިރަކަށްއެއްގެގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑި
 ނެވެ. ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކައިގެން

ތަކަށް ނުވަތަ ތްރަކާހަ ޢީިތމާޖުބަންދު ކުރެވެީނ އިއްދެއް ސަރަޙަނުވަަތ އިޖުތިމާީޢ  މަގު )ށ(  
 ރުފިޔާއާއި،( ސަތ ކަސްފަ) 500/- ށްޔަ ހަމަގަޑިއިރާ)ހައެއް(  6މަސައްކަތަކަށްނަމަ، ފުރަތަމަ 

 100/- އިރަކަށްއެއްގެގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑި)ހައެއް(  6ފުރަތަމަ 
 ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކައިގެންނެވެ.ސަތ ކައެއް)
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 އެހެނިހެން ފައިވާ މަސައްަކތްތައް ފިޔަވައި ބަޔާންކޮށްގައި  ގެ )ހ( އާއި )ށ(މާއްދާ މި )ނ(  
     ހުއްދަދެވ  ފުރަތަމަ ،ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުެރވ ނީ ކަންތައްތަކަށް

ރުފިޔާ، އަދި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ( ސަތ ކަ ފަންސާސްއެއް) 150/-ށް އިރަގަޑި)ދ އް(  2
 .ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކާގޮތަށެވެ( ހެއްހަތްދިހަފަ) 75/-އިރަކަށް ގަޑި)ދ އް(  2

ފައިވާ ފީ ނެގުމުގަިއ ކަނޑަެއޅިފައިވާ ބަޔާންކޮށް )ނ( ގައި އާއި ، )ށ( އާއި )ހ(މާއްދާގެ  މި )ރ(  
 ގެން ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ބަލައި ވަގުތު އް ފުރިހަމަ ނުވިަނމަވެްސ ފީ ދައްކަންވާނީ، ތަވަގުތު
 ލަ ވަގުތަށެވެ.މުމުޅިޖު 

 ،ނަމަވެސްއޮތް  ފައިބަޔާންކޮށްގައި އެހެން  )ނ( އާއި)ށ( އާއި ހ( މި މާއްދާގެ ) )ބ(  
އި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކާ ޒިންގއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ފަންޑްރެއި

 އެއް ފީއްދުތަކުން ސަރަޙަ ޢީހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބ ނުމަށް ބަންދުކުރާ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާ
 ނުނެގ ނެއެވެ.

މަގު ބަންދުކުރުމަށް 
 ޑު ބ ނުންކުރާ ބޯ

ގޮތަްށ ކައުންސިލުން ލިބ  ،މަގުބަންދުކުރުމަށް ބ ނުންކުރާ ބޯޑު ،އިރުދ މަގުބަންދު ކުރުމަށް ހުއްދަ  .9
 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ކޮށްތައްޔާރު

މަގު 
 ކޮށްފައިވާކަން ދުބަން

 ޑު ބޯއަންގައިދ  
 ބެހެއްޓުން

ސް، ބަންދުކޮށްގެން އޮތަ ލިބިފައި ދުކުރުމަށް ހުއްދަބަން އްދެއްސަރަޙަނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ  މަގެއް )ހ( .10
 ބަހައްޓައިގެންނެވެ. ޑުބޯއަންގައިދ   ކޮށްފައިވާކަންމަގު ބަންދު ،މަސައްކަތްކުރަންވާނީ

ގެ ލުސިންކައު ،ބަހައްޓަންވާނީ ޑުބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯ އްދެއްސަރަޙަނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ  މަގު )ށ( 
 ރުވެ ހުރެގެންނެވެ.ހާޒިހަކު ފަރާތުން މީ

 ބޯޑަށް އެއްެވސް ގެއްުލމެއްވެއްޖެަނމަ، ނުވަަތ ހަލާކުވެއްޖެަނމަ، މަގު ބަންދުކުރުމަށް ދޫކުރެވ  )ނ(  
 ލިބ  ގެއްލުމުގެ  ށްދައްކަންވާެނއެވެ. ބޯޑަ ބޯޑަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުެގ ބަދަލު ކައުްނސިލަށް އެ

ބޯޑު  ،ރަދުޚައެ ބޯޑު މަރާމާތުކުރަން ނުވަތަ އައު ބޯެޑއް ހަދަން ދާ  ލައި،ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަ
 ކަންވާނެއެވެ.އްއެ ފައިސާ ކަުއންސިލަށް ދަ ،އެންގުމުން ފަރާތަށް ގިކުއްޔަށް ނެ

 އްދުސަރަޙަ ނުވަތަ މަގު، ނަމަވެސް އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ގެއްލުމެއް ބޯޑަށް އެ ވާލުކުރާއިރުހަ އަނބުރާ ބޯޑު ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ސާފުކޮށްފައި
 އްދުސަރަޙަ ނުވަތަ މަގު، ބަދަލުގައި ރައްދުކުރުމުގެ ފައިސާ ޓްޒިޑިޕޮ، ލިބިފައިވާނަމަ
 ފައިސާ  ޓްޒިޑިޕޮ ހެއްދުމަށް ބޯޑެއް އައު ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޯޑުގެ ނުވަތަ ސާފުކުރުމަށް

 .ބ ނުންކުރެވ ނެއެވެ
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މަގު ބަންދުކުރާ ބޯޑަށް 
 ފީނެގުން 

   )ހައެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ  6 ،ބ ނުންކުރަނީމަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ބަހައްޓާ ބޯޑު  )ހ( .11
)ވިހި( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ަދއްކަންވާނެއެވެ. އަދި ބޯޑު  20/- ،މަދު ވަގުތަކަށްނަމަ

     )ބާރަ( ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށްނަމަ، 12)ހައެއް( ގަޑިއިރާއި  6 ،ބ ނުންކުރެވެނީ
ސް( ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ )ސައުވީ 24)ބާރަ( ގަޑިއިރާއި  12)ސާޅީސް( ރުފިޔާ، އަދި  40-/

)ސައުވީސް(  24)ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި  60-/ވަގުތަކަށްނަމަ 
)ވިހި( ރުފިޔާގެ ރ ޓުން  20-/)ހައެއް( ަގޑިއިރަކަށް  6ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންެމ 

 ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ސަތ ކަ( ރުފިޔާ ކައުންސިލަށް ސް )ފަ 500/-އެުކ މާފޯގެ ގޮތުގަިއ ޒިޓުމަގު ބަންުދ ބޯޑަށް ޑިޕޮ )ށ(  
 ބ ނުން  ބަންދުކުރި ސަހަރައްދު ނުވަތަ މަގު، ޓަކީޒިޑިޕޮ ބަހައްޓާ މިގޮތުން ދައްކަވަންވާނެއެވެ. 

 ބެހެއްޓި ޓްޒިޑިޕޮ އެ، ރައްދުކުުރމާއެކު ކައުންސިލަށް ބޯޑު، ސާފުކޮށް އްދުސަރަޙަ، ނިންމައި
އްދު ސާފުނުކުރާނަމަ އަދި ބޯުޑ އަނބުާރ ސަރަޙަ ޓެކެވެ.ޒިޑިޕޮ ނެރައްދުކުރެވ  އަނބުރާ ފަރާތަށް
ރަދު ޚަސާފުކުރަްނ ދިޔަ  ،ކުރެވ ނީ ފައިސާ ައނބުރާ ހަވާލު  އެ  ،ށް ރައްދުނުކުރާނަމަލަކައުންސި

 ރަދު ކެނުޑމަށްފަހު ބާކީ އޮްނނަ ފައިސާއެކެވެ.ޚަނުވަތަ ބޯޑު އަލުން ހެދުމަށް ދިޔަ 

މަގުން ހިނގާ 
މީހުންނަށް 

ދަތިނުވާގޮތަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން 

މަގުްނ ހިނާގ  މަގުބަންދު ކުރާބޯޑު ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެްސ، މަަސއްކަތް ކުރާންވާނީ އެ  .12
 މަތީްނނެވެ.ގެ ގޮތެއް ނ މީހުންނަށް ހިނާގ ބިނގާވެއުޅުމުގަިއ ދަތި ނުވާ

 ރ ގަނޑުގެ 
 މަގު ވަގުތުތަކުގައި 
 ބަންދުކުރުން 

ެގ  6ބަންދުކޮށްގެން މަސަކަތްކުރަން ބ ނުންވަނީ ހަވީުރ  އްދެއްސަރަޙަނުވަތަ އިޖުިތމާޢީ  އްމަގެ )ހ( .13
ެގ  6ަމސައްކަތް ހަވީުރ  ކަްތ ދުވާލު ފެށިނަމަވެްސ އެއްވާަނމަ، ނުވަތަ މަސަ ފަހުން ކަމުގައި 

ފައި ގެ ފަހުން ނިވިދިއްލ  ބައްތިއެއް ބޯޑުގައި ހަރުކޮށް 6ފަހުން ދެމިގެންދާނަމަ، ހަވީރު 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކާ ުގޅުންހުިރ މަގުކޮނެގެްނ ކ ބަލް ނުވަތަ ހޮޅިއަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( މިހެން އޮތްކަމުގަިއ ވިޔަސް )ށ(  
 ،ނުނިމިއްެޖނަމަ ކަމެއް ެއފަދަ )ހައެއް( ގެ ކުރިންނެވެ. 6ހަވީރު  ،ކުރަންޖެހ ނީ މަސަތްކަތެއް

 ށް ޔަކުރި މަސައްކަތް ނުވަތަ ގެންދާނަމަ ށްޔަކުރި މަސައްކަތް ވަގުތުގައި ރ ގަނޑުގެ އަދި
 ތަކެތި  މެޝިނަރީފަދަ މަސައްަކތްކުރާ ނުވަތަ ،ހުރިނަމަ ކޮނެފައި ތަން ،ނަމަވެސް ނުގެންދިޔަ

 ސަރަޙައްދެއްކަން  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ސަރަޙައްދަކީ އެ، ހުރިނަމަ ފައިޓައިބަހައް
 ހެން ނ އެނގ  ސަރަޙައްދެއްކަން ހުރި ފައިކޮށް މަސައްކަތް  ސަރަޙައްދަކީ އެ  ނުވަތަ  ހެންނ އެނގ 

          ހެންނ ފެންނާ ނިޝާންތައް ފައިވާޓައި ބަހައް ސަރަޙައްދުގައި އެ ސަރަޙައްދާއި އެ
 ދާއިސަރަޙައް ކޮނެފައިވާ ނިޝާންތަކާއި ،ދެމުމާއެކު ޓ ޕް ވަށައިގެން ސަރަޙައްދުގެ އެ

           ވާނެއެވެ. ންނަންހު ފައިލައިދިއް އެއްކޮށް ސަރަޙައްދު ފެންނަވަރަށް މެޝިނަރީތައް
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)ހައެއް( ގެ ފަހުން ކޮންމެހެްނ  6ހަވީރު  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މިހެން އޮތް ަނމަވެސް )ނ(  
 ގެ ހުއްދަ ލިބިގެްނ ކުރެވ ނެއެވެ.ލުކުރަންޖެހ  ަމސަތްކަތް ކައުންސި

 ގުޅިގެން މަސައްކަތާ
 ނުން މަޢުލޫމާތު ދި

ށް މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ނުވަަތ މަގު ބަންދުކުރުަމްށ ޔަހަމަ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު މަސައްކަތް ިނމުމާ  .14
ލޫމާެތްއ ޢުއެ މަ ،ނަމަދިއްޖެއެ އް ދިނުމަށް ކައުންސިލުންމަޢުލޫމާތެއެއްވެސް ގުޅިގެން  ޔާފައިވާ ހުއްދަދީ

 ދ ންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނުތަކާއި 
ދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިވާގަ

 މަސައްކަތް ކުރުން 

ބަންދުކޮށްގެން އެއްވެްސ މަސައްކަތެއް ކުަރމުންދާއިރު  އްދެއްސަރަޙަމާޢީ ނުވަތަ ިއޖުތި މަގެއް )ހ( .15
ގެ ފަރާތުްނ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވަިއޒް ލުިހމެނ  ކައުްނސިއްދެއް ސަރަޙަނުވަތަ މަގެްއ  އެ

ކުރާންޖެހ  ކަމެްއ ޙުފައިވާ ފަރާތަކުން އެކަން ބަލާއިރު އިޞްލާޅައިކުރުމަށް ކަނޑައަ
 ،ށް ގެންދާންވާނީޔަމަަސއްކަތް ކުރި ކުރަން އަންގައިފިނަމަ، އެޙުން އިޞްލާއެކަ ގެންފާހަގަކުރެވި

 އެކަން ރަނގަޅު ކުުރމަށްފަހުގައެވެ.

 ،ލަންޖެހ ނީވައިތަނެއް ފޮރު އްދެއް ކޮނުމަށްފަހު ފަސްއަޅައި އެ ސަރަޙަމަގެއް ނުވަތަ  )ށ(  
 ޗެކްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ލައިކައުންސިލުން ބަ

ތަްނ  ެގ ފަރާތުން ޗެުކ ނުކުރަނީްސ ކޮނުނު ލު)ށ( ގައިާވ ގޮތަށް ކައުންސި މި މާއްދާގެ )ނ(  
އެ މަގެްއ ނުވަތަ   ،އްދެއް ކޮުނމަށްފަހުސަރަޙައެ މަގެއް ނުވަތަ  ،ފަސްއަޅައި ފޮރުވައިފި ނަމަ

 )ދ އް( މަސް ދުވަސްވަންދެން 2ތަނަކަށް  އްދެއް ކޮނުނު ފަރާތުން ކޮނުނުސަރަޙަ
ފައިވާ ނަރެއް ލައި)ދ އް( މަސްދުވަހުގެ ތެރ ގައި ކޮނުނު ަތނުގައި ވަޅު 2ޒިންމާވާްނޖެހ ނެއެވެ. 

ނުވަތަ ހޮޅިއެއް ބުރިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފަސްގަނުޑ ދޫވުމުެގ ސަބަބުން ހިނގާބިނގާވެއުޅ  
ކޮނުނު ފަރާތުގެ އިހުމާލުގެ  ،މީހުންނަށާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ދިމާވެދާނެ ގެއްލުންތަކާއި

 ގެއްލުންތަކަށް ކޮނުުނ ފަރާތުން ޒިންމާާވންޖެހ ނެއެވެ.ފަދަ އެހެނިހެން އެވާ ސަބަބުން ދިމާ

ސަލާމަތީ ކަންތައް 
 ފުރިހަމަކުރުން 

މާރާތެއްކުރުމުެގ އިކުރަންޖެހ  ަމސައްކަތަކީ  ގެންބަންދުކޮށް އްދެއްސަރަޙަނުވަތަ  މަގެއް )ހ( .16
މުގައި ސަާލމަތީގޮތުްނ މަސައްކަތް ކުުރމުގައި ިއމާރާތްކުރު މަސައްކަތެއްނަމަ، އެ

އުސޫލުތަކާއި  ،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިޅައިގެންގުޅެންޖެހ ނެަކމަށް ަކމާބެހ  ވުޒާރާއިްނ ކަނޑައަ
 ށް އަޅަްނވާނެއެވެ.ޔަމިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތައް ސަާލމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަ

އެހެނިހެްނ ަމސައްކަތް  ،ފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިތުުރންބަޔާންކޮށްމާއްދާެގ )ހ( ގައި  މި )ށ(  
 ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަަޅއިގެންނެވެ.ކައުއެކަށީގެންވާ ސަާލމަތީ ރައް ،ކުރަންވާނީ

މަސައްކަތް ނިމުމުން 
މާއި މަގު ސާފުކުރު
 މަރާމާތުކުރުން 

ުގ މަ އެ ،މަސައްކަތް ނިމުމުން ރިބަންދުކޮށްގެން ކުއްދެއް ސަރަޙައް ނުވަތަ އިޖުތިމާއީ މަގެ )ހ( .17
ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މަގުމައްޗަްށ  ހައިރީތިކޮށް ކުނިކަ އްދުސަރަޙަ ޢީއިޖުތިމާނުވަތަ 
މަގުމަތި މަަސއްކަތުގެ ސަބަބުން  ފަދަ އެއްޗެއް އެޅިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ސިމެންތި
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 ޒިންމާއެކެވެ. ފަރާތުގެ ދޫކުރެވުނު ހުއްދަ ސާފުކުރުމަކީތަނެއް ރަނގަޅަށް  ހަޑިވެފައިވާނަމަ، އެ
 ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅ ނެެއވެ. ސާފު

 ގަޅަށް ހަރުކޮށް، ފަސްގަނޑު ެލވަލްކުރަންވާނެއެވެ.ނރަ އަޅައި މަގު ކޮނުމަށްފަހު ފަސް )ށ(  

 އެ ސަރަޙައްދުން ތަކެތި އެ ބަހައްޓައިފައިވާނަމަ ތަކެތި މެޝިނަރީ ފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަށް )ނ(  
 ޒިްނމާއެކެވެ. ފަރާތުގެ ދޫކުރެވުނު ހުއްދަ ނެގުމަކީ،

ދުގައި އިވާގަ މި
ނުހިމެނ  ގޮތެއްގައި 

ނުވަތަ  އްގެމަ
އްދެއް ސަރަޙަ ޢީއިޖުތިމާ

 ބަންދުކުރުން 

އްދެއް ސަރަޙަ ޢީނުވަަތ އިޖުތިމާުމ މަގެއް ން އާދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެނުވީ  ދުގެ ދަށުން ހުއްދައިވާގަ މި .18
 ކެވެ.ބަންދުކުރުމަކީ މަނާކަމެ

ފައިވާ ކަމެްއ ގައިފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުުމން ނުަވތަ ނުކުރުމަށް އަންގައިވާއިދުގައި ކުރުމަށް އަންގަ މި .19 ވާއިދާ ޚިލާފުވުން ގަ
 ،ަކމުެގ ކުޑަބޮޑުިމނަށް ބަލައި  ،ފައި ނުާވ ކަްނކަމަށްޅައިކުރުމުން ކަނޑައެޅިގެްނ ވަިކ އަދަބެއް ކަނޑައަ

ދަދަކުން ޖޫރިމަާނ އަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  ()ފަސްހާސް 5000/-އި ރުފިޔާއާ ()ފަސްސަތ ކަ 500/-
 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ތިޔާރުޚްކުރުމުގެ އި

ެގ މާނައިގެ ތެރ ގަިއ ފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލުކޮށް ގޮތަކަށް ބަޔާން ތަނެއްގައި ވަކި ގަވާއިދުގައި ވަކި މި .20 މާނަކުރުން 

ލުްނ ޞޫދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު) 7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ހިމެނ ނީ
 ކައުންސިލެވެ. ެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު  (ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ގޮތުން )ވަގުތީ R-1224/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ކުރަން ފެށުމުން ޢަމަލުވާއިދަށް ގަމި  .21 ގަވާއިދު  ލެވ  ވައިއު
 އުވުނީއެވެ.މަގުބަންދުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު ( 

_______________________ 

 


