ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު431 :

އަންގާރަ

ތާރީޚު 20 :ޛުލްޙިއްޖާ  14 - 1435އޮކްޓޫބަރު 2014

ގަވާއިދު ނަންބަރުު2014/R-374 :

މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ހއ.މޮޅަދޫ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

ބުރާސްފަތި

އަދި
ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލް
ހއ.މޮޅަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

.2

މަގުކޮންނަން ހުއްދަ ނެގުން

.3

ގާއަތުރައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް

.4

(ހ)

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  151ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް

ލިބިދޭ ބާރުގެ

ދަށުން ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެމާއްދާގެ (ލ) ގެ ދަށުން
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.
(ށ)

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ [މަގުކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު] އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
(ހ)

މަގެއް ކޮންނަންވާނީ ކޮންމެހެން މަގު ނުކޮނެ ނުވާނެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ
ހުއްދަ ލިއުމަކުން ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

(ށ)

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަލިބުނު ނަމަވެސް ،މަގެއް ކޮނުމަށްޓަކައި މަގެއް
ބަންދުކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެމަގެއް ކޮންނަންވާނީ ،ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ވަގުތީ ގޮތުން
އެމަގެއް ބަންދުކުރާ ބޯޑު ބަހައްޓައިގެންނެވެ.

(ނ)

މަގެއް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ ،މަސައްކަތް ކުރާވަގުތުގައި އެމަސައްކަތް ކުރާ
ސަރަޙައްދުގެ ދެކޮޅުގައި މަސައްކަތް ނިމެންދެން ،ދުވާލުގައިނަމަ 'މަސައްކަތްކުރާ ބޯޑު'
ނުވަތަ ރަތްދިދައެއް ،އަދި ރޭގަނޑުގައިނަމަ ،ރަތްބޮތްކެއް ދިއްލާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އަދި ވަޅުގަނޑެއް ނުވަތަ ކޯރުކެނޑިފައިވާ ތަނެއް ފަސް ނުލެވި ،ރޭގަނޑު  6ގެ
ފަހުން ބަހައްޓާނަމަ އެތަނުގެ ވަށައިގެން އުސްކޮށް ކޮށްޓެއްހަދައި އެ ކޮށި ވަށައިގެން
ރޯނު ނުވަތަ ނަނު ދަމައި ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

ހަދާފައި ހުންނަ މަގުތައް
ކޮނުން

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަލިބިގެން ކޮންނަނީ ގާ އަތުރައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ
މަގެއްނަމަ ،އެމަގުގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުންނެވެ.

3

(ހ)

މަގުމަތީގައި އަތުރާފައި ހުންނަ ގާތައް ނަގަންވާނީ އެ ގާތަކަށް ގެއްލުން ނުލިބޭނެ ފަދަ
ގޮތަކަށް ގަލަށް ގެއްލުން ނުވާނެފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

(ށ)

މަގުމަތިންނާއި ދުވާރުމަތިން ގާތައްނެގުމަށްފަހު އަލުން ގާ އަތުރަންވާނީ ހައިޑްރޯލިކް
ބިންހަރުކުރާ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ބިން ހަރުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެހެންވެސް އެއްޗަކުން
ބިންގަނޑު ހަރުކޮށް އެއްވަރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ)

މިމާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ،ބިން ހަރުކުރުމަށްފަހު އިންޗިއެއްހާ
ބޯމިނަށް ދޮންވެލި ފަތުރައި އެވެލިގަނޑު މަތީގައި ގާއެތުރުމަށްފަހު ގާތަކުގެ މައްޗަށް
ދޮންވެލި އަޅައި ދެގާ ދޭތެރެ ފުރާލަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މަގުމަތިން ގާނަގައި ގާތައް އެތުރުމުގައި އެގާތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ،ތެޅުމަށް ބޭނުން
ކުރަންވާނީ ލަކުޑި މުގުރުފަދަ ގަލަށް ގެއްލުން ނުވާނެފަދަ އެއްޗެކެވެ.

(ބ)

މަގުމަތީގެ ނުވަތަ ދުވާރު މަތީގެ ނުވަތަ ޖަންކްޝަންގެ ގާ ހަލާކުވެޖެނަމަ ،އެކަން
ކައުންސިލަށް އެންގުމާއެކު ،ހަލާކުވީ ގަލުގެ ބަދަލު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ
ނަގާފައިވާ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ދުވާރުގެ ފާރު ކައިރިއަށް ސިމެންތި އަޅާފައިވާ ތަންތަން ކޮށާލައިގެން މަސައްކަތެއް
ކުރާނަމަ ،އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ،ކޮންމެ ( 8އަށެއް) ގޯނި ވެއްޔަށް ( 1އެކެއް)
ކޮތަޅު ސިމެންތި ،މި ޕްރޮޕޯޝަނަށް ވެއްޔާއި ސިމެންތި ބޭނުންކޮށްގެން ސިމެންތި
ތައްޔާރުކޮށް ސިމެންތި ކޮށި ތަންތަން އަލުން ސިމެންތި އަޅައި ހަދަންވާނެއެވެ.

ތާރު އަޅައިގެން ރަނގަޅު
ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ މަގެއް

.5

(ހ)

ތާރުއަޅައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ މަގެއްގެ ތާރުގަނޑު ކަނޑައިގެން އެމަގެއް
ކޮނެވޭނީ އެކަމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެމަގު ކުރީގައި ހުރި

ކޮނުން

ފެންވަރަށް ހެދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ކައުންސިލަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.
(ށ)

ތާރުއަޅައި ހަދާފައިވާ މަގެއް ތާރުގަނޑު ކަނޑައިގެން މަގުގައި މަސައްކަތް ކުރަން
ބޭނުންވިނަމަވެސް އެކަމަށް ހުއްދަދޭންވާނީ އެމަގު އިހު ހުރި ފެންވަރަށް ހެދުމަށް
ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެވަގުތު ލިބެން ހުރިނަމައެވެ.

މަގުގައި ތަކެތި ވަޅުލުން

.6

ޚިދުމަތްތަކަށް އާންމުންގެ

.7

އަތުން ފައިސާ ނަގާ ގޮތަށް

މަގެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ވަޅުލާންވާނީ ،އެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.
(ހ)

ޚިދުމަތްތަކަށް އާންމުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަޅުލާ ތަކެތި
ވަޅުލަންވާނީ އެ މަގުތަކުގައި އެ ފަދަ އެއްޗެއް ވަޅުލުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑަޅާފައިވާ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަޅުލެވޭ

އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ތަކެތި

(ށ)

މަގުމަތީގައި އެއްޗެއް ވަޅުލައިގެން އާންމުންގެ އަތުން އަގުނަގާ ގޮތަށް ޚިދުމަތްދޭނަމަ،
އެފަރާތަކުން ތިރީގައި ވާ ރޭޓުން ކައުންސިލަށް ތިރީައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މަހަކު

4

ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ނ)

-1

ވަޅުލަނީ ސަޕްލައިއެއް ނަމަ ،ވަޅުލެވޭ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް މަހަކު ( 2ދޭއް) ލާރި

-2

ވަޅުލަނީ ހޮޅިއެއްނަމަ ،ވަޅުލެވޭ ހޮޅީގެ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް މަހަކު ( 4ހަތަރު) ލާރި.

މަގުމަތީގައި ވަޅުލަނީ

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް

ނޫންނަމަ ،އެ އެއްޗަކަށް ފީ ނަގާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށެވެ.
މިގަވާއިދު ހިންގަން ފެށުމުގެ
ކުރިން ވަޅުލާފައިވާ ތަކެއްޗަށް
ފީނެގުން

.8

(ހ)

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އާންމުންގެ އަތުން ފީ ނަގާގޮތަށް ޚިދުމަތެއް
ދިނުމަށް އެއްޗެއް ވަޅުލާފައިވާނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ވަޅުލާފައިވާކަން ކައުންސިލުގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،އެ ތަކެއްޗަށް މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 2ދޭއް) މަސް ހަމަވާ
ދުވަހުން ފެށިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ އެފަރާތަކުން އެތަކެތި
ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުން ނުވާނަމަ ،އެކަން ކައުންސިލަށް ލިއުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މިގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު
ކުރަންވާނެއެވެ.
-1

ވަޅުލާފައިވާ ތަކެއްޗަށް މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމު ކުރާ ފީ ދައްކަން އެންގުމާއެކު،
( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ( 2 ،ދޭއް) މަސް ދުވަހުގެ
ފީ އާއި އެކު 500/-ރ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެކަން
އެފަރާތްކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ފީ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު
ހަމަވުމަށްފަހު 7 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ފީއާއި ޖޫރިމަނާ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ތަކެތި ކައުންސިލަށް ނެގޭނެ ކަންވެސް އެލިޔުމުގައި
ބަޔާންކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

-2

މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި މުއްދަތުގައިވާ ފީ
ދައްކައިފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އެތަކެތި ވަޅުލާފައިވާ ފަރާތަކުން އެތަކެތި
މަގުތަކުން ނަގާފައި ނުވާނަމަ ،އެއީ (ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި
ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ
ތަކެތި ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

-3

މިމާއްދާގެ

(ހ)

ގެ

2

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާފަދައިން

ދޫކޮށްލާފައިވާ

ތަކެތިކަމުގައިކަނޑައަޅާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަކީ
މަ ނާ ކަ މެ ކެ ވެ.
-4

މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލާފައިވާ
އެއްޗަކަށް މަގުކޮނުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެ ގެއްލުމަކަށް
ކައުންސިލުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

5

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

.9

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ

.10

މާނަ ކުރުން

.11

މިގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ،މިގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ
ކަމެއްގައި އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި
ނުވާކަންކަމުގައި،

ޖޫރިމަނާކުރަން

ޖެހޭ

ހާލަތްތަކުގައި،

އެކުރިކަމެއް

އިޞްލާޙުކުރުމަށް

އެންގުމާއެކު ،ފުރަތަމަ ފަހަރު ( 500/-ފައްސަތޭކަ) ރުފިޔާއާއި ( 1000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާއާ
ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛ ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ 1000/-
(އެއްހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 3000/-ތިންހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛
ތިންވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ( 3000/-ތިންހާސް) ރުފިޔާއާއި 5000/-
(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިން ވަނަ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކުށް
ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އުސޫލުތައް

މިގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ،ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 3ތިނެއް)
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.
މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ކައުންސިލްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ
ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލަށެވެ.
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