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 ކައުންސިލް މަންދޫ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ

  ،މަންދޫ .އދ        

   .ދިވެހިރާއްޖެ          

 

ދޮރުން ބޭރުގައި  ފިހާރައިގެ ،ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުްނ މުދަލާއި ތަެކތި ނެރެފަިއ ބެހެއްޓުމާއިފިހާރަ

 ދުގަވާއިގޮތަށް ުމދަާލއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ މަގުމައްޗަށްވާ

 
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ  2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ

ރމަންޓް ލޯކަލް ގަވަ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 151ޤާނޫނު) ގެ 

ފައިވާ އިލައިލަވަސިލުން އެކުކައުން(މ) ގެ ދަށުން  އެ މާއްދާގެ ،އެކުޔާއޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާ 

ދޮރުން ބޭރުގައި  ފިހާރައިގެ ،ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރަފިހާރައިގެ

 ،އެފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތާއި ހެއްޓުމަށް ހުއްދަނެގުމާއި،ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެމަގުމައްޗަށްވާ 

 ދެވެ.އި ވާގަގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ މަލުކުރާނެމެދު ޢަބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާ ހުއްދަނުނަގައި

 ފިހާރައިގެ  ،ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި"ފިހާރަ  ،ދަށް ކިޔާނީގަވާއި މި  (ށ)  

 ދު" އެވެ.ގަވާއިގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ 

 ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި  .2 ޚު ށާ ތާރީ ޢަމަލުކުރަން ފަ

 .ފެށިގެންނެވެ 

ފިހާރަިއގެ ކުޑަޮދރުން 

މުދަލާއި ތަކެތި ެނރެފައި 

ބެހެއްުޓމަށް ކައުްނސިލުން 

 ހުއްދަ ޯހދުން 

 ފިހާރައިގެ  ،ތަކެތި ކުޑަދޮރުން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުމާއި އެއްވެސް ފިހާރައަކުން އެ ފިހާރައިގެ މުދަލާއި (ހ)  .3

ގޮތަށް އެ ފިހާރައެއްގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންސިލުން ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ

 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

       މައެކަނިހަ ގެން ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓޭނީމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަދީ  މި (ށ)  

 ވެ.ލެ ކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުދައެ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ވަގުތުތަކުގައި ވިއް

ގުަދންކުރާ ުމދާ ނުވަތަ 

 ތަކެތި ބެހެއްޓުން 

 ލުގެ މުދަ ނައެ ފިހާރައަކަށް ގެން  ،ފިޔަވައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މުދާ  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  3ދުގެ ގަވާއިމި   .4

ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ ގެ ދޮރުން ބޭރުން މަގުމައްޗަށްވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގުދަންކުރާ މުދާ ފިހާރައި  ނުވަތަ 

 މަނާކަމެކެވެ.

 މަތީ ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ދުވާރުފި ،ދުގެ ދަށުންގަވާއި މި  (ހ)   .5 މަތީ މުދާ ެބހެއްޓުން ދުާވރު
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އި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ ފިހާރައަކުން މުދާ އަރުވާ (ހ) ގަމާއްދާގެ  މި (ށ)   

ބާލައި  އިކަށް ނުވަތަ ފިހާރައަކުން އަރުވަބޭލުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގައި ހުންނަ މުދަލާއި ތަކެތި، ފިހާރައަ

 މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. ،ނިމެންދެން އެއް ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް

ފިހާރަިއގެ ކުޑަޮދރުންާނއި 

ގެ ޮދރުން ޭބރަށް ފިހާރައި 

ގޮތަށް ުމދަލާއި މަުގމައްޗަްށވާ 

ތަކެތި ބެހެއްޓުާމއި ބެެހއްޓޭނެ 

 ވަގުތު 

 

ފައި ހުންނަ ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ފިހާރައިގެ އިއިގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ބަހައްޓަފިހާރަ (ހ)  .6

ނުވާނެހެން ފަސޭހައިން ނެގޭނެ ތިން ހިނގާމީހުންނަށް އުނދަގޫ މަ އިމުގެ ތެރޭގައި މަގުގެ ދުވާރު

 ގޮތަކަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި،  3ދުގެ ގަވާއިމި  (ށ) 

އެފަދަ މުދާ  ފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި

 ނުވަތަ ތަކެތި އެ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތިން ނަގަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ފިހާރައިގެ  6 ވަނަ މާއްދާއާއި 5 ވަނަ މާއްދާއާއި 4ދުގެ ގަވާއިމި  (ހ)  .7 ދާ ޚިލާފުުވން ގަާވއި 

ށް އެ މުދަލެއް އެތަނުން ފަރާތްތަކަ ގޮތަށް މުދާ ބަހައްޓާނާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރަށްވާ ކުޑަދޮރުން

ނޑައަޅަނެގުމަށް ކައުންސިލު ފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން އިން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަ

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދަލާއި ތަކެތި ނެގުމަށް އަންގާ ލިޔުން އެ ރައްދުވާ ފަރާތަށް  (ށ)  

  ،ހުން ފެށިގެން އެ ލިޔުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އެ މުދަލާއި ތަކެތި ނުނަގައިފިނަމަލިބުނު ދުވަ

 ގޮތަށް ހުރި މުދަލާއި ތަކެތި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ ފިހާރައިން މަގުމައްޗަށްވާ 

އެ ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ނަގާ މުދާތައް އަނބުރާ  (ނ)  

ދަދަކުން އަ އާ ދެމެދުގެ ރުފިޔާ )(ފަސްހާސް  5000/-އާއި ރުފިޔާ )(ފަސްސަތޭކަ 500/-ކުރެވޭނީ ދޫ

ނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމާއެކު އެ މުދާ ކައުންސިލުން  ނެގުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ކައުންސިލަށް  ކަ

 ދެއްކުމުންނެވެ.

ދުގެ ދަށުން ަގާވއި  މި

ނޑަައޅާ އު   ލުތައް ސޫކަ

8.  
 އްދުތަކާ ހަސަރަ ހިމެނޭ ތެރޭގައި ގެއިޚްތިޞާޞް ގެކައުންސިލު  ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި ދުގަވާއި  މި

 ތެރޭގައިހުގެމަސްދުވަ) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ މަލުކުރަންޢަ ވާއިދަށްގަ މި ،އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން

 .ވާނެއެވެކުރަން  ޝާއިޢު މުކޮށްއާން އުސޫލުތައް އެ ،ހަދައި

ގެ މާނައިގެ ފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލު ށް އްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮދުގައި ވަކިތަނެގަވާއި ކައުންސިލް: މި  .9 މާނަކުރުން 

) ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( ،ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ

 ކައުންސިލެވެ. މަންދޫ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 

 


