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 މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ޤަވާއިދު  އައްޑޫ ސިޓީގެ 

 

ުއޞޫލުްނ ) ިދވެހިާރއްޭޖގެ އިދާީރ ާދއިާރަތއް ލާަމރުކަޒީ  2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ   )ހ( .1

ީޓ ( ގެ ަދށުން ާބރުލިބިގެން، ލަވނަ ާމއްދާެގ ) 151ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު(ގެ  ައއްޑޫ ސި
     ަޤވާއިެދވެ. މަުގ ކޮނުމާިއ މަުގަގއި ެއއްެޗތި ވަޅުލުމާބެހޭ ާވ ަފއިއެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން

  " ެއވެ. ޤަާވއިދު ަމގު ކޮނުާމއި ަމުގގަިއ ެއއްެޗތި ަވޅުލުމާބެހޭ  " މި ޤަާވއިދަށް ިކޔާނީ ،   )ށ( 

 

ަދށް ޢަމަލުުކރަން ަފށާނީ، ިމޤަާވއިދު ިދވެހި ަސރުާކރުެގ ގެޒެުޓަގއި ޝާިއޢުކުާރ ޢިމިޤަވާ  .2

 ދުވަހުން ފެިށގެންނެެވ. 

ަދށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުމެގ ކުރިްނ ހިނގާަފއިާވ ުނވަަތ ކޮށްަފިއވާ ކަެމްއގެ ަމއްޗަކަްށ މިޤަވާޢި )ހ(.   3

ނަަމވެސް މިަޤވާއިަދށް ޢަމަލު ކުރަްނ ެފށުމަށްަފހު މިަޤވާޢިުދގަިއ މި ޤަާވއިދެްއ ނުހިނގާނެެއވެ. 

 ވަކިކަމެއް ލާޒިމްޮކށްަފއިވާނަމަ، އެކަެމއް މިަޤާވއިދުެގ ދަށުން ިހނގާެނެއވެ. 

  

ގެ ުހއްދަ ކައުްނސިލްމަގެްއ ކޮންނަންާވނީ ކޮންމެހެން ަމގު ނުކޮެނ ނުާވނެ ކަންަތއްަތއް ުކރުމަްށ  )ހ(  .4

 ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަުހަގއެެވ. 
މި ޤަާވއިުދގެ ަދށުން ަމގުކޮނުުމގެ ުހއްދަލިބުނު ނަަމވެސް، މަެގއް ކޮނުަމށްޓަަކއި ަމގެްއ  )ށ( 

ޭހ  ބަންދުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެމަެގއް ކޮންަނންވާނީ، ަވގުީތޮގތުން ަމގު ބަންދުކުރުމާ ބެ

ބަންުދ ކުރުުމގެ ުހއްދަ ޯހދުމަށްފަުހ ަވުގތީ ގޮތުން އެަމގެްއ  ޤަވާއިުދަގއިާވ ޮގތުގެަމތީން، ަމގު
  ބަންދުކުރާ ބޯޑް ބަހައްަޓިއގެންެނވެ. 

މަގެއް ކޮނުުމގެ މަަސއްކަތް ުކރަމުންދާނަމަ، މަަސއްކަތް ުކާރވަުގތުަގއި އެމަސައްަކތް ކުާރ  )ނ(  
ަމ ސަރަޙައްުދގެ ދެކޮުޅގައި މަަސއްަކތް ނިމެންދެން ދުވާުލގައިނަަމ، ރަ  ނުޑގައިނަ ތްދިދަެއއް ޭރގަ

ނެޑއް ުނވަަތ ކޯުރފަދަ ތަނެްއ ފަްސ ރަތް ބޮތްެކއް ިދއްލާަފއި ހުންަނންވާެނެއވެ. އަިދ ވަުޅގަ

ތަޢާރުފާއި 
 ނަން 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 
 ޚް ތާރީ

މަގުކޮންނަން ހުއްދަ 

   ނެގުން 

ކުރީގައި ހިނގާފައިވާ 
ކަންކަމަށް މިޤަވާއިދު 

 ހިނގުން  



ނޑު  ުނ  6ނުލެވި، ޭރގަ ެގ ފަހުްނ ބަަހއްޓާނަމަ ެއތަނުެގ ވަަށއިެގން އުސްކޮްށ ޮކށްޓެއްހަަދިއ ރޯ

 ނުވަތަ ނަނުދަމަިއ ވަކިުކރަްނވާނެެއވެ. 
 

  

މި ޤަާވއިުދގެ ަދށުން ުހއްދަލިބިގެްނ ކޮންނަީނ ގާއަާޅ ރަނަގޅު ފެންަވރަްށ ަތއްާޔރު ުކެރވިަފއިާވ   . 5 
  މަގެއްނަަމ، އެަމުގގަިއ މަސައްަކތް ުކރަންާވނީ ިތީރގައި ބަާޔންކުެރވިަފިއވާ ުއޞޫލުންެނވެ. 

 
ަދ  (ހ)  މަގުމަީތގަިއ ައތުާރފަިއ ހުންނަ ަގއުަތއް ަނގަްނވާނީ ެއގާތަކަްށ ެގއްލުމެްއ ނުލިބޭނެ ފަ

 ގޮތަަކށް ގަލަްނ ެގއްލުން ުނވާނެފަަދ ެއއްެޗއް ބޭނުންކޮްށގެންެނވެ. 

 
މަގުމަތިންާނއި ުދވާރުަމތިން ަގއުަތއްނެގުަމށްފަހު އަލުން ގަުއ ައތުރަްނވާނީ ހައިްޑރޯލިްކ  )ށ(  

ނޑު ހަރުކޮްށ  ބިންހަރުކުރާ އެއްޗަުކން ނުަވތަ ބިން ހަރުކުރުަމށް ބޭނުން ކުރާ ެއއްޗަކުން ބިްނގަ

 އެްއަވރުކުރުަމށްފަުހގަެއވެ.
 

މިމާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަާޔންކުެރވުުނ ފަަދއިން ބިްނ ަހރުކުރުަމށްފަުހ އިންިޗއެއްާހ ބޯމިނަްށ  )ނ(  
ނޑު މަީތގައި ާގއެތު  ރުމަްށފަހު ާގތަކުގެ ަމއްޗަށް ޮދންވެލިަފތުާރ ދޮންމެލިފަތުރާ އެވެިލގަ

ނޑު މަީތގައި ާގއެުތރުމަށްފަހު ާގތަކުގެ ަމއްޗަށް ދޮްނވެލި ައޅާ ދެގާޭދތެޭރ  އެވެިލގަ

 ފުރާލަންާވނެެއވެ. 
 

ްނ  )ރ(  މަގުމަތިން ަގއުނަާގ ަގއުަތއް އެުތރުުމގަިއ ެއގަުއތަުކގައި ހަމަޖެއްސުަމށް ެތޅުމަށް ބޭނު

   މުުގރުފަަދ ގަލަްށ ެގއްލުން ުނވާނެފަަދ ެއއްޗެެކވެ. ކުރަންވާީނ ލަކުޑި 
 

ްނ  )ބ(   މަގުމަތިްނ ުނވަަތ ދުާވރު ަމތީަގިއ ނުަވތަ ަޖންކްޝަްނެގ ާގ ހަލާކުެވއްޖެނަމަ، އެކަ
ކައުންސިލަށް އެްނގުމާއެުކ، ހަލާކުީވ ގަުލގެ ބަދަލު މަަސއްކަްތ ކުރުަމށް ުހއްދަަނގާަފއިާވ 

  ްނވާނެެއވެ. ފަރާުތން ކަުއންސިލަށް ަދއްކަ

 
ާފރާ ކަިއރިން ސިމެންތި އަާޅފަިއވާ ތަްނތަން ކޮށާލަިއގެން މަަސއްކަެތއް ކުރާނަމަ، ދުވާުރގެ  )ޅ( 

)އެެކއް( ސިމެންިތ ބޭނުންކޮްށގެްނ ސިމެންިތ  1)ައށެއް( ވެލި  8އެމަސައްަކތް ނިމުމުން 

 ތައްާޔރުކޮްށ އަލުން ސިެމންތި ޮކށިތަްނތަން ހަދަްނވާެނއެެވ. 
 

ތާރު އަޅައި 
ރަނގަޅު 

ފެންވަރަށް 
   ތައްޔާރު 

ގާއަތުރައި ރަނގަޅު 
ފެންވަރަށް ހެދިފައި 
    ހުންނަ މަގުތައް ކޮނުން 



ނޑަިއ އެަމގެްއ  )ހ(  . 6 ނޑު ކަ ީނ ތާުރއަަޅއި ރަނގަޅު ފެންަވރަށް ހެދިަފއިވާ ަމެގއްގެ ތާުރގަ ކޮނެވޭ

ނޑައަާޅ ުހއްދަެއްއގެ ދަުށން އެމަުގ ކުީރަގއި ުހރި ފެންަވރަްށ  އެކަމަށް ަކއުންސިލުްނ ކަ
   ށް ޖަމާުކރުމަށް ފަހުަގެއވެ. ހެދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަުދ ކައުްނސިލަ

  

ނަޑިއގެން ަމގުަގއި މަަސއްކަްތ ކުަރްނ )ށ(    ނޑު ކަ ތާުރއަަޅއި ހެދިަފިއވާ ަމގެްއ ާތރުގަ

ބޭނުންވިނަމަެވސް އެކަަމށް ހުއްދަދޭްނވާނީ އެމަގު އިހު ހުރި ފެންަވރަށް ހެދުަމށް ބޭނުންކުާރ 

 ތަކެތި އެަވުގތުަގއި ލިބެން ުހރިނަމަެއވެ. 

 

   މަގެްއަގއި ެއްއވެސް ެއއްޗެްއ ަވޅުލަންވާނީ، އެކަަމށް ކަުއންސިލުން ުހއްދަ ދިނުމުންެނވެ.   .7
 

   

ޚިދުމަތްތަކަްށ ާޢއްމުްނގެ އަުތން ފަިއސާ ަނާގ ޮގތަްށ ޚިދުމަްތ ދިނުަމށް ވަޅުެލޭވ ތަކެިތ  )ހ( .8
ނޑަައޅާަފއިާވ  ވަޅުލަންވާީނ އެަމގުތަުކަގއި އެފަދަ ެއއްޗެްއ ަވޅުލުމަށް ަކއުންސިލުން ކަ

   އުޞޫާލއި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ަމތީންެނވެ. 
 

ުމންގެ އަތުން ައގުނަގާ ގޮަތށް ޚިދުމަތްދޭނަމަ، މަގުމަީތގައި ެއއްޗެއް ވަޅުަލއިގެން ޢާއް )ށ( 

 އެަފރާްތތަކުން ިތީރގައި ވާ ރޭޓުން ަކއުންސިަލށް ކޮންމެ މަހަކު މަުހ ފީ ަދއްކަްނވާެނއެެވ. 
 )ޭދއް( ާލރި  2ވަޅުލަނީ ސަޕްަލއިެއއް ނަަމ، ަވޅުލެވޭ ކޮންެމ މީޓަރަަކށް މަހަކު  -1  

  )ހަަތރު( ލާިރ.  4ވަޅުލަނީ ހޮިޅެއއްނަމަ، ވަޅުލެޭވ ކޮންމެ މީަޓރަކަށް މަހަުކ  -2  

  

ބާަވތެްއގެ އެްއޗެްއ މަގުމަީތގަިއ ަވޅުލެވޭނީ މި ާމއްާދގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކުެރވިަފިއވާ  )ނ(  
ނޫންނަމަ، ެއއްޗަކަށް ފީަނގާނީ ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑު މުިނސިޕަލް ސާރވިސަްސ 

ނޑައަާޅ އަދަދަަކށެެވ.    ޑިޕާޓްމެންޓް ކަ

 
   

  
ފެށުުމގެ ުކރިން ާޢއްމުންގެ ައތުން ފީ ަނާގގޮތަށް ޚިދުަމތެްއ މިޤަވާޢިަދށް ޢަމަލު ކުރަން  )ހ( .9

އެްއޗެްއ ވަޅުލެިވފަިއވާކަްނ ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންްގ  އެ ދިނުމަށް އެްއޗެްއ ވަޅުލާަފއިވާނަމަ،

ެއތަެކއްޗަށް މި ޤަާވޢުދަްށ  މިނިސިޕަލް ސާރިިވސަސް ޑިޕާޓްމެންްޓގައި ރަޖިސްްޓރީކޮށް

މަގުގައި ތަކެތި 
   ވަޅުލުން 

ޚިދުމަތްތަކަށް ޢާއްމުންގެ 
އަތުން ފައިސާ ނަގާ ގޮތަށް 
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަޅުލެވޭ 

     ތަކެތި 

މި ޤަވާއިދު ހިންގަން 
ފެށުމުގެ ކުރިން 

ވަޅުލެވިފައިވާ ތަކެއްޗަށް 
    ފީނެގުން 



. )ދޭ  2ޢަމަލުކުރަން ަފށާތާ  ނަޑއެޅިަފިއވާ ފީ ަދއްކަްނވާނެެއވެ އް( މަސް ުދވަހުން ފެިށގެން ކަ

ނުވަަތ ެއފަާރތަކުްނ ެއތަކެިތ ބޭނުންކުރުަމށް ބޭނުްނ ުނވާނަމަ، އެކަްނ ލޭންޑް ބިލްޑިންގ 
އެންޑު މުިނސިޕަލް ާސރވިސަްސ ޑިޕާޓްމެންަޓށް ިލއުމަކުން ުހށަހަޅަްނވާެނއެެވ. ިމ ޮގތަްށ 

  ާކއި މެދު ތިީރަގއި ބަޔާންުކރެިވފަިއވާ ގޮަތށް ޢަމަލު ުކރަްނވާެނއެެވ. ޢަމަލު ނުކުރާ ފަާރތްތަ

)ދޭއް(  2ވަޅުލާަފއިވާ ތަކެްއޗަށް މި ަޤާވއިދުގެ ަދށުން ލާޒިމް ކުރާ ފީދައްކަްނ އެްނގުާމއެކު،   -1 
ރ 500/-)ދޭއް( މަްސ ދުވަުހެގ ފީ ާއއި އެކު  2މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ީފ ނުަދއްކަިއފިނަމަ، 

ެނ )ފަސް ސަތޭަކ ުރފިޔާ( އިން ޫޖރިމަނާ ުކެރވޭނެެއވެ. އަިދ ެއފަދަ ތަެކތި ަކއުންސިލަށް ނެގޭ
 ކަން އެްނގުން. 

ަގއި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ުމއްދަުތަގއި ފީ ަދއްކަިއފައި ުނވާނަމަ، ުނވަަތ  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   -2 

 ތި ކަުމަގއި ބެލެވޭެނއެެވ. އެތަކެިތ މަުގތަކުން ަނގާަފއި ުނވާނަމަ، ެއއީ ދޫކޮށްާލފަިއވާ ތަކެ
ނަޑއަާޅ ތަކެިތ ބޭނުންޮކށްެގްނ  2   -3  ވަަނ ނަންބަުރަގއިާވފަދައިްނ ދޫޮކށްލާފަިއާވ ތަެކތި ކަުމގަިއ ކަ

 އެްއވެސް ޚިދުަމތެްއ ދިނުމަކީ މަނާކަމެެކވެ. 

ވަނަ ނަންަބރުަގއި ބުނެަފިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ދޫޮކށްލާަފއިވާ ެއއްޗަކަްށ  2މިމާއްދާގެ  -4 
މަގުކޮނުމުެގ ސަބަބުން ގެއްލުެމއް ލިބުނު ކަމުަގިއވިޔަސް އެ ެގއްލުމަކަށް ލޭންޑް ބިލްޑިންގ 

ްނ  އެންޑް މުިނސިޕަލް ާސރވިސަްސ ޑިޕާރޓްމެްނޓްއިްނ ުނވަަތ މަަސއްކަްތ ކުިރ ަފރާތު
 ކަށް ނުޖެހޭނެެއވެ. ޒިންނާވާ

 

ަގއި ުކރުމަށް އަްނގާަފއިާވ ކަމެއް ނުކުރުމުްނ ނުަވތަ ނުުކރުމަށް އަްނގާަފއިާވ ކަމެްއ މިޤަވާއިދު   .10
ްށ  ނޑަައޅާަފއި ުނވާ ކަންކަަމށް ކަުމގެ ކުޑަބޮޑުމިނަ ނަޑއެިޅގެން ވަކި އަދަބެްއ ކަ ކުރުމުން ކަ

ރ )ފަސްާހސް ރުިފޔާ( ާއ ދެމެދުެގ 5000/-ކަ ރުިފޔާ( ާއއި ރ )ފަސްަސތ500ޭ/-ބަލައި 

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަާނ ކުރުުމގެ އިޚްތިާޔރު ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް މުނިިސޕަލް ސާރވިސަްސ 
  ޑިޕާޓްމެންޓަށް ލިބިގެްނެވއެެވ. 

 
ޭނ  މިޤަވާއިދު   .11 ނަގަަހއްަޓއި ހިްނގުމަށްޓަަކއި، ަކއުންސިުލގެ އިްޚތިާޞސްެތރޭަގއި ހިމެ

ސަރަޙައްުދތަކާ ގުޭޅ ޮގތުްނ ހަދަން ޖެޭހ އުޞޫުލތަްއ ހަަދއި އެުއޞޫލުަތްއ ާޢއްމުކޮްށ ާޝއިުޢ 

  ކުރަންވާެނެއވެ. 
 

 

މިޤަވާއިުދަގއި ބޭނުންުކރެިވފަިއވާ ބަްސތަްއ ތަްފސީރު ުކރުުމގަިއ މީހުންނާިއ، ަފރާްތތަކުެގ   .12
ިދ  މާނާގަިއ، ކުްނފުނި، ުގރޫޕް، ޮއފީްސ ޖަމީއްާޔ ޖަާމއަތް، ފަަދތަންތަްނ ހިމެނޭެނެއވެ. އަ

ވަކިވަކި ފަރުދަަކށް ނުވތަ ެއއްޖިންސަަކށް ބޭނުންކުެރވިަފއިވާ ބަްސތައް އެބަހެްއ 

   ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 

    މާނަ ކުރުން 

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން 
ކަނޑައަޅާ 
 އުޞޫލުތައް 



ންކުރެިވފަިއވާ ޙާލަަތށް އެކަީށގެްނވާ ގޮތަަކށް ރިޢާަޔތްކޮްށ ިގނަ މީހުންަނށް ުނވަަތ ބޭނު

  އެކުެލވޭ ގޮތަްށ މާނަކުެރވިދާެނއެެވ. ދެޖިންސް 
   

 

 


