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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް
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  ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު 

  ދިވެހިރާއްޖެ  ހދ. ނޮޅިވަރަމު،
  

  ގަވާއިދު  ވަޅުލުމާބެހޭ  އެއްޗެތި  މަގުގައި  ކޮނުމާއި  މަގު 
  

 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު މިއީ  )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް ދަށުން، ބާރުގެ  ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް އްދާއިން މާ ވަނަ 151 ގެ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން  ދަށުން  ގެ ) ލ( މާއްދާގެ އެ  މަޝްވަރާއާއެކު  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް 
  ގަވާއިދެވެ. ވަޅުލުމާބެހޭ އެއްޗެތި  މަގުގައި ކޮނުމާއި މަގު ލާފައިވާއެކުލަވައި

  އެވެ." ގަވާއިދު ވަޅުލުމާބެހޭ އެއްޗެތި މަގުގައި ކޮނުމާއި މަގު[ ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި  )ށ(    

 ދުވަހުްނ ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި  .2 ތާރީޚު ފަށާ  ކުރަން ޢަމަލު
  .ފެށިގެންނެވެ

 ހުއްދަ މަގުކޮންނަން 
  ނެގުން 

 ކައުންސިލުގެ ކުރުމްަށ ކަންތައްތައް ވާނެނު ނުކޮނެ  މަގު ކޮންމެހެން  ކޮންނަންވާނީ މަގެއް  (ހ)  .3
  ލިބުމަށްފަހުގައެވެ. މަކުންޔުލި ހުއްދަ

 މަގެއް  ކޮނުމަށްޓަކައި  މަގެއް  ނަމަވެސް، ހުއްދަލިބުނު މަގުކޮނުމުގެ ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި  (ށ)    
 ބެހޭ ބަންދުކުރުމާ މަގު  ވަގުތީގޮތުން ކޮންނަންވާނީ، މަގެއް އެ  ބަންދުކުރަންޖެހޭނަމަ،

 ގޮތުން  ވަގުތީ ހޯދުމަށްފަހު ހުއްދަ ކުރުމުގެ ބަންދު މަގު ގޮތުގެމަތީން، ވާވާއިދުގައިގަ
  .ބަހައްޓައިގެންނެވެ ބޯޑު ބަންދުކުރާ މަގެއް އެ

 ކުރާ  މަސައްކަތް އެ ކުރާވަގުތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ، މަސައްކަތް ކޮނުމުގެ  މަގެއް  (ނ)    
 ނުވަތަ ' ބޯޑު މަސައްކަތްކުރާ ' ދުވާލުގައިނަމަ ނިމެންދެން، ކަތްމަސައް  ދެކޮޅުގައި އްދުގެހަސަރަ
ނޑުގައި އަދި ދިދައެއް، ރަތް  ދިއަ. ހުންނަންވާނެއެވެ ދިއްލާފައި ބޮތްކެއް ރަތް  ނަމަ ރޭގަ

ނޑެއް ނޑިފައިވާ ނުވަތަ ވަޅުގަ ނޑު ނުލެިވ، ފަސް ތަނެއް  ކޯރުކެ  ފަހުން ގެ 6 ރޭގަ
އެ ކޮށި ވަށައިގެން ރޯނު ނުވަތަ  ހަދައި ކޮށްޓެއް ސްކޮށްއު ވަށައިގެން  އެތަނުގެ ބަހައްޓާނަމަ

  ނަނު ދަމައި ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

 ރަނގަޅު އަތުރައިގައު 
 ހެދިފައި  ފެންވަރަށް 
  ކޮނުން  މަގުތައް ހުންނަ

 ހަދާފައިވާ  ފެންވަރަްށ ރަނގަޅު ގައު އަތުރައިގެން  ކޮންނަނީ  ހުއްދަލިބިގެން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  4
  .ލުންނެވެސޫއު ކޮށްފައިވާބަޔާން  ތިރީގައި ކުރަންވާނީ  މަސައްކަތް މަގުގައި އެ  މަ،މަގެއްނަ

 ފަދަ ނުލިބޭެނ ގެއްލުްނ އެ ގާތަކަށް ނަގަންވާނީ ގާތައް ހުންނަ  އަތުރާފައި މަގުމަތީގައި  (ހ)    
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  .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ އެއްޗެއް ުނވާނެފަދަ ގެއްލުން ގަލަށް  ގޮތަކަށް

 ހައިޑްރޯލިކް  އަތުރަންވާނީ  ގައު  އަލުން ނެގުމަށްފަހު ގާތައް ދުވާރުމަތިން  މަގުމަތިންނާއި   (ށ)    
 އެއްޗަކުން ވެސް އެހެން ބޭނުންކުރާ ހަރުކުރުމަށް ބިން ނުވަތަ  އެއްޗަކުން ބިންހަރުކުރާ
ނޑު   .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ އެއްވަރު ހަރުކޮށް ބިންގަ

ިޗއެއްހާ ބޯމިނަށް ން ހަރުކުރުމަށްފަހު އިްނބި ،ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން މާއްދާގެ (ށ) މި  (ނ)    
ނޑު މަތީގައި ގާއެތުރުމަށްފަހު އެ އިދޮންވެލިފަތުރަ  އި ގާތަކުގެ މައްޗަށް ދޮންވެލި އަޅަ ވެލިގަ

  ދޭތެރެ ފުރާލަންވާނެއެވެ. ދެގާ

 ބޭނުން  ތެޅުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް، އް ގާތަ އެ އެތުރުމުގައި ތައް ނަގައި ގާ ގައު  މަގުމަތިން  (ރ)    
  .އެއްޗެކެވެ ނުވާނެފަދަ ގެއްލުން ގަލަށް މުގުރުފަދަ ލަކުޑި ރަންވާނީ ކު

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

  .ދައްކަންވާނެއެވެ ލަށްކައުންސި ފަރާތުން

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

  .ހަދަންވާނެއެވެއަލުން ސިމެންތި އަޅައި  ތަންތަން 

 ރަނގަޅު  ގެން އަޅައި ތާރު
 ހަދާފައިވާ ފެންވަރަށް 

  ކޮނުން  މަގެއް

ނޑު މަގެއްގެ އިވާހަދާފަ ފެންވަރަށް  ރަނގަޅު ތާރުއަޅައި   (ހ)  .5 ނޑައި ތާރުގަ  މަގެއް  އެ  ގެން ކަ
ނޑައަޅާ ސިލުންކައުން އެކަމަށް ކޮނެވޭނީ  ހުރި  ކުރީގައި މަގު  އެ  ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ކަ
  .ފަހުގައެވެ ދެއްކުމަށް ކައުންސިލަށް  ޚަރަދު ހިނގާނެ ހެދުމަށް ފެންވަރަށް

ނޑު މަގެއް ހަދާފައިވާ ތާރުއަޅައި  (ށ)     ނޑައިގެްނ ތާރުގަ  ކުރަން  މަސައްކަތް މަގުގައި ކަ
 ބޭނުންކުރާ ހެދުމަށް ފެންވަރަށް ހުރި  އިހު މަގު  އެ  ހުއްދަދޭންވާނީ އެކަމަށް  ބޭނުންވިނަމަވެސް

  .ހުރިނަމައެވެ ލިބެންވަގުތު  އެ  ތަކެތި

  .ދިނުމުންނެވެ ހުއަްދ ކައުންސިލުން ކަމަށް އެ ވަޅުލަންވާނީ، އެއްޗެއް އެއްވެސް މަގެއްގައި  .6  ވަޅުލުން  ތަކެތި މަގުގައި 

 މުންގެ ންޢާ ޚިދުމަތްތަކަށް
 ނަގާ  ފައިސާ އަތުން
 ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ގޮތަށް
  ތަކެތި  ވަޅުލެވޭ

 ތަކެތި  ވަޅުލެވޭ ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް ގޮތަްށ ނަގާ ފައިސާ އަތުން މުންގެންޢާ ޚިދުމަތްތަކަށް  )ހ(  .7
ނޑަ ކައުންސިލުން ވަޅުލުމަށް އެއްޗެއް ފަދަ އެ މަގުތަކުގައި އެ ވަޅުލަންވާނީ  ޅާފައިވާއަކަ

  .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ލާސޫއު

 ޚިދުމަތްދޭނަމަ، ގޮތަށް އަގުނަގާ އަތުން  މުންގެ ންޢާ ވަޅުލައިގެން އެއްޗެއް މަގުމަތީގައި  )ށ(    
 ފީ  މަހު މަހަކު ކޮންމެ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ކައުންސިލަށް ރޭޓުން  ތިރީގައިވާ އެފަރާތަކުން

  .ދައްކަންވާނެއެވެ
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 ލާރި ) ދޭއް( 2 މަހަކު މީޓަރަކަށް  ކޮންމެ ވަޅުލެވޭ ނަމަ، ސަޕްަލއިއެއް ވަޅުލަނީ .1

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

 އެއްޗެއް  ބާވަތެއްގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައި ) ށ( މާއްދާގެ މި ވަޅުލެވެނީ މަގުމަތީގައި  (ނ)    
 ކައުންސިލުން  މަތިން މަޝްވަރާގެ ކައުންސިލުގެ އަތޮޅު ފީނަގާނީ އެއްޗަކަށް އެ  ނޫންނަމަ،
ނޑައަޅާ   .ދަދަކަށެވެޢަ ކަ

 ހިންގަން މި ގަވާއިދު
 ކުރިން ފެށުމުގެ

 ތަކެއްޗަށް ވަޅުލެވިފައިވާ 
  ފީނެގުން 

 ޚިދުމަތެއް ނަގާގޮތަށް  ފީ އަތުން  މުންގެންޢާ  ފެށުމުގެކުރިން ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި  (ހ)  .8
 ގައިކައުންސިލު ލާފައިވާކަންވަޅު އެއްޗެއް އެ ވަޅުލާފަިއވާނަމަ، އެއްޗެއް ދިނުމަށް
 މަސްދުވަހުން ) ދޭއް( 2 ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  މި ތަކެއްޗަށް އެ ރީކޮށް ރަޖިސްޓަ
ނޑައެޅިފައިވާ ފެށިގެން  ބޭނުންކުރުމަށް  ތަކެތި އެ  އެފަރާތަކުން ނުވަތަ. ދައްކަންވާނެއެވެ ފީ ކަ
 ނުކުރާ ޢަމަލު މިގޮތަށް . ހަޅަންވާނެއެވެހުށަ ކުންޔުމަލި ކައުންސިލަށް އެކަން ނުވާނަމަ، ބޭނުން

  .ކުރަންވާނެއެވެ ޢަމަލު ގޮތަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ފަރާތްތަކާމެދު

 އެންގުމާއެކު، ފީދައްކަން ކުރާލާޒިމު ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި ތަކެއްޗަށް ވަޅުލާފައިވާ .1
 ސްދުވަހުގެ މަ) ދޭއް( 2 ނުދައްކައިފިނަމަ، ފީ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ) ދޭއް( 2
 ކަށް އެފަރާތަ  ކުރެވޭނެކަން ޖޫރިމަނާ އިންރުފިޔާ) ސަތޭކަ ފަސް( 500/-  އެކުއާފީ

 ހަމަވުމަށްފަހު، މުއްދަތު ދައްކަންޖެހޭ ފީ އަދި. ނެއެވެއަންގަންވާ ލިޔުމަކުން
 ޖޫރިމަނާ ފީއާއި މަސްދުވަހުގެ) ދޭއް ( 2 ތެރޭގައިދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7

ބަޔާންކޮށް  ލިޔުމުގައި އެ ނެގޭނެކަންވެސް ކައުންސިލަށް ތިތަކެ އެ ނުދައްކައިފިނަމަ،
 .އަންގަންވާނެއެވެ

 ފީ  މުއްދަތުގައި  ވާބަޔާންކޮށްފައި  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 1 ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި .2
 ތަކެތި  އެ  ަފރާތަކުން  ވަޅުލާފައިވާ ތަކެތި  އެ ނުވަތަ  ނުވާނަމަ، ދައްކައިފައި
 މަގުމައްޗަށާއި  ތަންތަނަށާއި ޢާންމު( އެއީ ނުވާނަމަ، ނަގާފައި މަގުތަކުން
 ދޫކޮށްލާފައިވާ  ދަށުން ގެ) ގަވާއިދު ނެގުމާބެހޭ ތަކެތި ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަޅުތެރެއަށް

 .ބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައި ތަކެތި

 ތަކެތިކަމުގައި  ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަދައިން ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 2 ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި .3
ނޑައަޅާ  .މަނާކަމެކެވެ ދިނުމަކީ  ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް ން ބޭނުންކޮށްގެ ތަކެތި  ކަ

 ދޫކޮށްލަާފއިވާ މަތިން ގޮތުގެ ބުނެފައިވާ ނަންބަރުގައި  ވަނަ  2 ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި .4
 ގެއްލުމަކަށް އެ ކަމުގައިވިޔަސް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ސަބަބުން  މަގުކޮނުމުގެ އެއްޗަކަށް

  .ނުޖެހޭނެއެވެ ށެއްމާވާކަޒިން ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތް  ނުވަތަ ކައުންސިލުން

 ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ 
  ޢަމަލުކުރުން 

 ކުން ގަވާއަިދ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު، ވާޚިލާފު ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގައިގަވާއިދު މި  .9
ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް  ކުރި އެޖޫރިމަނާކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި،  ކަންކަމުގައި، ކަ

 1000/- ރުފިޔާއާއި ) ސަތޭކަ  ފަސް( 500/-ފަހަރު  ފުރަތަމަ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމާއެކު، 
 ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންޢަ ރުފިޔާއާދެމެދުގެ) ހާސް އެއް(
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 އަދަދަކުން  ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ހާސް ތިން( 3000/-  ރުފިޔާއާއި) ހާސް އެއް ( 1000/-
 ރުފިޔާއާއި) ހާސް ތިން( 3000/-  ނަމަ  ތަކުރާރުކޮށްފި ފަހަރު ކުށް ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛

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

 ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި
ނޑައަޅާ  އުސޫލުތައް ކަ

  ހެދުން 

 ހިމެޭނ ތެރޭގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި .10
) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި އުސޫލުތައް ޖެހޭ ހަދަން ގޮތުން ގުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާ
  .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު  ޢާންމުކޮށް އުސޫލުތައް އެ  ހަދައި ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ
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