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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
ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016 އޮގަސްޓު 17 -  1437 ޛުލްޤަޢިދާ 14ތާރީޚު 133އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން ުމދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ފި

 ދުގަވާއި މަުގމައްޗަށްވާ ގޮތަށް މުަދލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭދޮރުން ޭބރުގައި 

  )އޮމަދޫ .ތ( 
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  ކައުންސިލް އޮމަދޫ ކޮޅުމަޑުލު
 ދިވެހިރާއްޖެ.، އޮމަދޫ

 

  ހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި ފި 

 ދު ގަވާއި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ 
  

      
ުލްނ އުސޫ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

)ގެ  ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް  ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް 151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
 މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ

ފިހާރަ ފިހާރައިގަ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާިއ އިވާ ލާފައިއެކުލަވަ
ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަްށ 

ބަހައްޓާ  އްޓޭނެ ގޮތާއި ހުއްދަނުނަގައިހުއްދަނެގުމާއި، އަދި އެފަދަ ތަކެތި ބެހެ
ނޑައެޅުމުގެ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ   ދެވެ.ގަވާއިގޮތް ކަ

   
ދަށް ކިޔާނީ "ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ގަވާއިމި  (ށ)    

ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި 
" އެވެ.ގަވާއިބެހެއްޓުމާބެހޭ   ދު

  
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދު ދިވެހިގަވާއި މި ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީގަވާއި މި  .2  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
  

ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި 
ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމަށް 
 ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދުން 

ކުޑަދޮރުން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުމާއި އެއްވެސް ފިހާރައަކުން އެ ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި  (ހ)  .3
ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް އެ ފިހާރައެއްގެ މުދަލާއި ތަކެތި 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިުލްނ  ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންސިލުން ކަ

 ހޯދައިގެންނެވެ.
  

ން ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓޭީނ ދީގެމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ މި (ށ)    
ނޑައެޅިފައިވާ ހަމައެކަނި އެ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ވަގުތުތަކުގައި  ވިއްކުމަށް ކަ

  ތަކެވެ.މުދާ
ގުދަންކުރާ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި 

  ބެހެއްޓުން 
އި އެ ފިހާރައަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މުދާތައް ފިޔަވަ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  3ދުގެ ގަވާއިމި   .4

ގެނެވޭ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގުދަންކުރާ މުދާ ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުން މަގުމައްޗަށްާވ 
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 ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
  

 މަނާކަމެކެވެ. ދުގެ ދަށުން ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ދުވާރު މަތީ ބެހެއްޓުމަކީގަވާއިމި (ހ)   .5  ދުވާރު މަތީ މުދާ ބެހެއްޓުން 
  

(ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ ފިހާރައަކުން މުދާ މާއްދާގެ  މި(ށ)    
ކަށް ނުވަަތ އަރުވާ ބޭލުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގައި ހުންނަ މުދަލާއި ތަކެތި، ފިހާރައަ

ބާލައި ނިމެންދެން، މިގޮތުން މުދާ ބަހައްޓާ ވަގުތު  އިފިހާރައަކުން އަރުވަ
 އެއް ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް، މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

  
ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުންނާއި 
ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރަށް 

މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި 
ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި ބެހެއްޓޭނެ 

  ވަގުތު 

ފިހާރައިގެ މުދަލާިއ  ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުންނާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރަށް ވާގޮތަށް އެ (ހ)  .6
މަތިން ހިނގާ ތެރޭގައި މަގުގެ ދުވާރު ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ފިހާރައިގެ އިމުގެ

  މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެހެން ފަސޭހައިން ނެގޭނެ ގޮތަކަށެވެ.
  

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ މުދާ ނުވަަތ  ވަނަ  3ދުގެ ގަވާއިމި  (ށ)  
ތަކެތި، ފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމަކީ 
. އަދި އެފަދަ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި އެ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތިން  މަނާކަމެކެވެ

 ނަގަންވާނެއެވެ.
  

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުންނާއި  6އަދި ، 5، 4ދުގެ ގަވާއިމި  (ހ)  .7  ދާ ޚިލާފުވުން ގަވާއި
ފަރާތްތަކަށް އެ މުދަލާއި  ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން  ތަކެތި އެތަނުން ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަ
 ރާތްތަކުން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ފަ

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދަލާއި ތަކެތި ނެގުމަށް އަންގާ ލިޔުްނ  (ށ)    

އެރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ލިޔުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
ން މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހުރި މުދަލާއި އެ ފިހާރައި އެ މުދަލާއި ތަކެތި ނުނަގައިފިނަމަ،

 ތަކެތި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ނަގާ މުދާތައް އަނބުރާ އެ ފިހާރައިެގ  (ނ)    
މަދުމިނަށް ބަލާފައި،  ނެގި މުދަލެއްގެ ބާވަތާއި އޭގެ ގިނަ އެ ، ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރެވޭނީ

) އާއި -/500 ރ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުެގ 5000/- ރ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ
ނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމާދަދަކުން ކައުންސިލުން އަ އެކު އެ މުދާތައް ނެގުމަށް ދިަޔ ކަ

 ޚަރަދު ކައުންސިލަށް ދެއްކުމުންނެވެ.
  

ދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ގަވާއި މި
  ލުތައްއުސޫ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެ ތިޞާޞްންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިޚުއްޓައި ހި ދު ނަގަހަގަވާއި މި  .8
 ން ފަށާތާމަލުކުރަޢަވާއިދަށް ގަޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަންސަ
) މަސްދުވަ 3   ކުރަންވާނެއެވެ.މުކޮށް ޝާއިޢުއާންއުސޫލުތައް  ތެރޭގައި ހަދާ އެހުގެ (ތިނެއް
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" (ހ)   .9  މާނަކުރުން  ުދގަިއ ެއހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮްށފައި ުނވާަނމަ، ކަުއްނސިލްކަމަްށ ަގވާއި މި"ކައުންސިލް
ބުނެފަިއ ެއަވނީ، ިދވެިހރާްއޖޭެގ އިދާީރ ދާިއރާަތްއ ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިްނގުުމގެ ާޤނޫުނ 

.ކައު އޮމަދޫ ކޮޅުަމުޑލު) ގެ ަދށުން ިއންތިޚާބުޮކށްފަިއވާ 2010/7(   ްނސިލަށެވެ
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