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 ކައުންސިލް އުތީމުތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ  ،އުތީމުހއ.
 

 ގަވާއިދު  ވަޅުލުމާބެހ   އެއްޗެތި  މަގުގައި  ކޮނުމާއި  މަގު 
 

 ސޫލުންއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް  ން،ދަށު ބާރުގެ ލިބިދ  ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ (ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ން ކައުންސިލު ދަށުން ގެ( ލ) މާއްދާގެ އެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 .ގަވާއިދެވެ ވަޅުލުމާބެހ  އެއްޗެތި މަގުގައި ކޮނުމާއި މަގު ލާފައިވާއެކުލަވައި

 އެވެ." ދުގަވާއި ވަޅުލުމާބެހ  އެއްޗެތި މަގުގައި މާއިކޮނު މަގު] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  

 ން ދުވަހު ޢުކުރާ ޝާއި ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާރީޚު  ފަށާ ކުރަން ޢަމަލު
 .ފެށިގެންނެވެ

 ހުްއދަ މަގުކޮްނނަން
 ނެގުން 

 އުންސިލުގެ ކަ ކުރުމަށް ކަންތައްތައް ނުވާނެ ނުކޮނެ މަގު ކޮންމެހެން  ކޮންނަންވާނީ މަގެއް )ހ( .3
 ލިބުމަށްފަހުގަެއވެ. މަކުންޔުލި ހުއްދަ

 އް މަގެ ކައިކޮނުމަށްޓަ ަމގެއް ނަމަވެސް، ހުއްދަލިބުނު މަގުކޮނުުމގެ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
 ބެހ   މާކުރުބަންދު މަގު ވަގުތީޮގތުން  ކޮންނަންވާީނ، މަެގއް އެ ބަންދުކުރަންޖެހ ނަަމ،

     ޮގތުން  ތީވަގު ހޯދުމަށްފަހު ހުއްދަ ކުރުމުގެ ބަންދު ަމގު ގޮތުގެމަތީން، ވާގަވާއިދުގައި
 .ބަހަްއޓައިގެންނެވެ ބޯޑު ބަންދުކުރާ މަގެއް އެ

 ރާ ކު ސައްކަތްމަ އެ ކުރާވަުގތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ، މަސައްކަތް ކޮނުމުގެ މަގެއް )ނ(  
 ތަނުވަ' ޑުބޯ ކުރާމަސައްކަތް' ދުވާލުގަިއނަމަ ނިމެންދެން، މަސައްކަތް ކޮޅުގައިދެ އްދުގެހަސަރަ
 ދިއަ. އެވެހުންނަންވާނެ ދިއްލާފައި ބޮތްކެއް ރަތް ނަމަ ރ ގަނޑުގައި އަދި ދިދައެއް، ރަތް

 ފަހުން  ގެ 6 ރ ގަނޑު ނުލެވި، ފަސް ތަނެއް ކޯރުކެނޑިފައިވާ ނުވަތަ ވަޅުގަނޑެއް
ވަތަ ނުގެން ރޯނު އެ ކޮށި ވަށައި ހަދައި ކޮށްޓެއް އުސްކޮށް  ވަށައިގެން  ގެއެތަނު ބަހައްޓާނަމަ

 ނަނު ދަމައި ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

 ރަނގަޅު އަތުަރއިގައު 
 ހެދިަފއި ފެންވަަރށް
 ކޮނުން  ަމގުތައް ހުންނަ

 ވާފައިހަދާ ށްފެންވަރަ ރަނގަޅުގައު އަތުރައިގެން  ކޮންނަނީ ހުއްދަލިބިގެން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި 4
 .ނެވެލުންސޫއު ކޮްށފައިވާބަޔާން ތިރީގައި ކުރަންވާނީ މަސައްކަތް މަގުގައި އެ މަގެއްނަމަ،

 ަފދަ  ނުިލބ ނެ ގެއްލުން އެ ގާތަަކށް ނަގަންވާނީ ގާތައް ހުންނަ  އަތުރާފައި މަގުމަތީގައި )ހ(  
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 .ބ ނުންކޮށްގެންނެވެ އެއްޗެއް ނުާވނެަފދަ ގެއްލުން ގަލަށް ގޮތަކަށް

 ކް ހައިޑްރޯލި އަތުރަންވާނީ ގައު  އަލުން ނެގުމަށްފަހު ާގތައް ދުވާރުމަތިން މަގުމަތިންނާއި )ށ(  
 އްޗަކުން އެވެސް އެހެން ބ ުނންުކރާ ހަރުކުރުމަށް ބިން ނުވަތަ  އެއްޗަކުން ބިންހަރުކުރާ
 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ އެއްވަރު ހަރުކޮށް ބިންގަނޑު

ނަށް ހާ ބޯމިޗިއެއްބިން ހަރުކުރުމަްށފަހު އިން ،ނު ފަދައިންގައި ބަޔާންކުރެވު މާއްދާގެ )ށ( މި )ނ(  
 އިޅަވެލި އަ  ދޮންގާތަކުގެ މައްޗަށް ވެލިގަނޑު މަތީގައި ގާއެތުރުމަށްފަހު އެ އިދޮންވެލިފަތުރަ

 ދ ތެރެ ފުރާލަންވާނެއެވެ. ދެގާ

 ބ ނުން  މަށްތެޅު ހަމަެޖއްސުމަށް، އްގާތަ އެ އެތުރުމުގައި ތައް ނަގައި ގާ  ގައު މަގުމަތިން )ރ(  
 .އެއްޗެކެވެ  ނުވާނެފަދަ ގެއްލުން ގަލަށް މުގުރުފަދަ ލަކުޑި ކުރަންވާނީ

 އެކަން ހަލާކުވެޖެނަމަ، ގައު ޖަންކްޝަންގެ ނުވަތަ މަތީގެ ދުވާރު ނުވަތަ މަގުމަތީގެ )ބ(  
 ވާދަނަގާފައިހުއް ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ބަދަލު ގަލުގެ ހަލާކުވީ އެންގުމާއެކު، ކައުންސިލަށް

 .ދައްކަންާވނެއެވެ ކައުންސިލަށް ރާތުންފަ

 ނަމަ،ކުރާ ކަތެއްމަސައް ކޮާށލައިގެން ތަްނތަން އަޅާފައިވާ ސިމެްނތި ކައިރިއަށް ފާރު ދުވާރުގެ )ޅ(  
 ސިމެންތި، ކޮތަޅު( އެކެއް) 1 ވެއްޔަށް ގޯނި( އަށެއް) 8 ކޮންމެ  ނިމުމުން، މަސައްކަތް އެ
 ކޮށި މެންތިސި ތައްޔާރުކޮށް ސިމެންތި ނުންކޮށްެގންބ  ސިމެންތި ވެއްޔާއި ޕްރޮޕޯޝަނަށް މި

 .ހަދަންވާނެއެވެއަުލން ސިމެންތި އަޅައި  ތަންތަން

 ރަނަގޅު ގެންއަަޅއި  ތާރު
 ހަދާަފއިވާ ފެންވަަރށް

 ކޮނުން  މަެގއް

 މަގެއް  އެ ގެންކަނޑައި ތާރުގަނޑު މަގެއްގެ އިވާހަދާފަ ފެންވަރަށް ރަނގަޅު ތާރުއަޅައި )ހ( .5
 ހުރި  ގައިކުރީ މަގު އެ ދަށުން  ހުއްދައެއްގެ ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން  އެކަމަށް ކޮނެވ ނީ
 .ފަހުގައެވެ ދެއްކުމަށް ކައުންސިލަށް ޚަރަދު ހިނާގނެ ހެދުމަށް ފެންވަރަށް

 ރަން ކު މަސައްކަތް މަގުގައި ކަނޑައިގެން ތާރުގަނޑު މަގެއް  ހަދާފައިވާ ތާރުއަޅައި )ށ(  
 ކުރާ ބ ނުން މަށްހެދު ފެންވަރަށް ހުރި އިހު މަގު އެ ހުއްަދދ ންވާނީ އެކަމަށް ބ ނުންވިނަމަވެސް

 .ހުރިނަަމއެވެ ލިބެންވަގުތު  އެ ތަކެތި

 .ންނެވެދިނުމު ހުއްދަ ކައުންސިުލން ކަމަށް އެ ވަޅުލަންވާނީ، އެއްޗެއް އެއްވެސް މަގެއްގައި .6 ވަޅުލުން  ތަކެތި މަުގގައި

 ުމންގެންޢާ ޚިުދމަތްތަކަށް
 ނަގާ ސާފައި  އަތުން
 ދިނުމަށް ިޚދުމަތް ގޮތަށް
 ތަކެތި  ވަޅުެލވ 

 ތަކެތި  ލެވ ވަޅު ދިނުމަށް ޚިދުމަތް  ގޮތަށް ނަގާ ފައިސާ  އަތުން  މުންގެންޢާ ޚިދުމަތްތަކަށް (ހ) .7
 ޅާފައިވާއަޑަކަނ ކައުންސިލުން ވަޅުލުމަށް އެއްޗެއް  ފަދަ އެ  މަގުތަކުގައި އެ ވަޅުލަންވާނީ

 .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ލާސޫއު

 ،މަތްދ ނަމަޚިދު ގޮތަށް އަގުަނގާ އަތުން މުންގެންޢާ ވަޅުލައިގެން އެއްޗެއް މަގުމަތީގައި (ށ)  
 ފީ  މަހު މަހަކު މެކޮންތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން  ަކއުންސިލަށް ރ ޓުން ތިރީގައިވާ އެފަރާތަކުން

 .ދައްކަންވާނެއެވެ
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 ލާރި( އްދ ) 2 މަހަކު މީޓަރަކަށް ކޮންމެ ވަޅުލެވ  ނަމަ، ސަޕްލައިއެއް ވަޅުލަނީ .1

 .ލާރި( ހަތަރު) 4 މަހަކު މީޓަރަކަށް ކޮންމެ ހޮޅީގެ ވަޅުލެވ  ހޮޅިއެއްނަމަ، ވަޅުލަނީ .2

 އެއްޗެއް  ބާވަތެއްގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައި( ށ) ާމއްދާގެ މި ވަޅުލެވެނީ މަގުމަތީގައި )ނ(  
 އުންސިލުން ކަ މަތިން މަޝްަވރާގެ ކައުންސިލުގެ އަތޮޅު ފީނަާގނީ އެއްޗަކަށް އެ  ނޫންނަމަ،
 .ދަދަކަށެވެޢަ ކަނޑައަޅާ

 ހިންަގން މި ަގވާިއދު
 ކުިރން ފެށުމުގެ

 ތަކެއްަޗށް ވަޅުެލވިފަިއވާ
 ފީނެގުން 

 އް ޚިދުމަތެ ނަގާގޮތަށް ފީ އަުތން  މުންގެންޢާ ެފށުމުގެކުރިން ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި )ހ( .8
 ގައިލުކައުންސި ވަޅުލާފައިވާކަން އެއްޗެއް އެ ،ވަޅުލާފައިވާނަމަ އެއްޗެއް ދިނުމަށް
 ސްދުވަހުންމަ( ދ އް) 2 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ތަކެއްޗަށް އެ ރީކޮށްރަޖިސްޓަ
 ރުަމށް ބ ނުންކު ތިތަކެ އެ އެފަރާތަކުން  ނުވަތަ. ދައްކަންވާނެއެވެ ފީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފެށިގެން
 ނުކުރާ  ޢަމަލު ށްމިގޮތަ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކުންޔުމަލި ށްކައުންސިލަ އެކަން ނުވާނަަމ، ބ ނުން

 .ކުރަންވާެނއެވެ ޢަމަލު ގޮތަށް ބަޔާންކުެރވިފައިވާ ތިރީގައި ފަރާތްތަކާމެދު

  ކު،ންގުމާއެއެ ފީދަްއކަން ކުރާލާޒިމު ދަށުން ގަާވއިދުގެ މި ތަކެއްޗަށް ވަޅުލާފައިވާ .1
 ވަހުގެ މަސްދު( ދ އް) 2 ފިނަމަ،ނުދައްކައި ފީ ތެރ ަގއި މަސްދުވަހުގެ( ދ އް) 2
 ކަށް ތައެފަރާ ކުރެވ ނެކަން ޖޫރިމަނާ އިންރުފިޔާ( ސަތ ކަ ފަސް) 500/- އެކުއާފީ

     ށްފަުހ،ހަމަވުމަ މުއްދަތު ދައްކަންޖެހ  ފީ އަދި. ނެއެވެއަންގަންވާ ލިޔުމަކުން
 ޖޫރިމަނާ ފީއާއި މަސްދުވަހުގެ( ދ އް) 2 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ )ހަތެއް( 7

ކޮްށ ބަޔާން އިިލޔުމުގަ އެ ނެގ ނެކަންވެސް ކައުންސިލަށް ތަެކތި އެ ކައިފިނަމަ،ނުދައް
 .އަންގަންވާނެއެވެ

 ފީ  މުއްދަތުގައި ވާ ބަޔާންކޮށްފައި ނަންބަރުގައި ވަނަ 1 ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި .2
 ެކތި ތަ އެ ފަރާތަކުން ވަޅުލާފައިވާ ތަކެތި އެ ނުވަތަ  ނުވާނަމަ، ދައްކައިފައި
 އިމަގުމައްޗަށާ ތަްނތަނަށާއި  ޢާންމު ) އެއީ ނުވާނަަމ، އި ނަގާފަ މަގުތަކުން
 ވާ ކޮށްލާފައިދޫ ދަށުން ގެ( ގަވާއިދު ނެގުމާބެހ  ތަކެތި ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަޅުތެރެއަށް

 .ބެލެވ ނެއެވެ ކަމުގައި ތަކެތި

 ކެތިކަމުގައިތަ ދޫކޮށްާލފަިއވާ ފަދައިން ަނންބަރުގައިވާ ވަނަ 2 ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި .3
 .މެކެވެމަނާކަ ދިނުމަކީ ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް ބ ނުންކޮށްގެން ކެތިތަ ކަނޑައަޅާ

 ށްލާފައިވާ ދޫކޮ ަމިތން ގޮތުގެ ުބނެފައިވާ ަނންބަރުގައި ވަނަ  2 ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި .4
 ކަށްގެއްލުމަ އެ ކަމުގައިވިޔަސް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ސަބަބުން  މަގުކޮނުމުގެ އެއްޗަކަށް

 .އެވެނުޖެހ ނެ ށެއްޒިންމާވާކަ ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތް ނުވަތަ ކައުންސިލުން

 ޚިލާފަށް ގަާވިއދާ
 ޢަމަލުކުރުން 

 ކުންގަވާއިދަ  ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު، ވާޚިލާފު ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގައިގަވާއިދު މި .9
 ކުރި   ޙާލަތްތަކުގައި، އެޖޫރިަމނާކުރަންޖެހ  ކަންކަމުގައި، ަކނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް

 1000/- ރުފިޔާއާއި( ސަތ ކަ ފަސް) 500/-ފަހަރު  ފުރަތަމަކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމާއެކު، 
     ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންޢަ ރުފިޔާއާދެމެދުގެ ( ހާސް އެއް)
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 އަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ާހސް ންތި) 3000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް އެއް) 1000/-
      ރުފިޔާއާއި( ހާސް ތިން) 3000/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ފަަހރު ކުށް ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛

 ތިންވަނަ ފަހަރަްށވުރެ އަދި ކުރުން ޖޫރިމަނާ  ދަދަކުންޢަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ފަސް) 5000/-
 ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން( ހާސް ފަސް) 5000/- ހަރަކުފަ ކޮންމެ ރުކުރާތަކުރާ ކުށް އިތުރަށް
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި އިޚްތިޔާރު

 ދަށުން ަގވާިއދުގެ މި
 އުސޫލުަތއް ކަނޑަައޅާ
 ހެދުން 

 މެނ ހި ތެރ ގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި .10
( ތިެނއް) 3 ށާތާފަ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި އުސޫލުތައް ޖެހ  ހަދަން ގޮތުން ގުޅ  ސަރަޙައްދުތަކާ
 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް އުސޫލުތައް އެ ހަދައި ތެރ ގައި މަސްދުވަހުގެ

 މަށް ންސިލްކަކައު ނަމަ،ނުވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" )ހ( .11 މާނަ ކުރުން 
 ނޫނު ޤާ ގުމުގެހިން އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

 .ވެއުންސިލަށެކަ އުތީމުތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުީރ  އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7)
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