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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް
ށ.މާއުނގޫދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އ ބެހެއްޓުމާއި ،ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި
ކތި ނެރެފަ ި
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މދަ ާ
މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް ު

ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ޚ
ރ ު
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ ީ

.2

ދރުން
އގެ ކުޑަ ޮ
ފިހާރަ ި

.3

)ހ(

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ
ޤާނޫނު( ގެ  151ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާޔާއެކު ،އެ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ،ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި
މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަނެގުމާއި ،އެފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތާއި،
ހުއްދަނުނަގައި ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ،ފިހާރައިގެ
ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

ނރެފައި
މުދަލާއި ތަކެތި ެ

)ހ(

އެއްވެސް ފިހާރައަކުން އެ ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ކުޑަދޮރުން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުމާއި ،ފިހާރައިގެ
ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް އެ ފިހާރައެއްގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންސިލުން

ނސިލުން
ޓމަށް ކައު ް
ބެހެއް ު

ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

ނ
ހދު ް
ހުއްދަ ޯ

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަދީގެން ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި
އެ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ވަގުތުތަކުގައި ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުދަލެވެ.

މދާ ނުވަތަ
ދންކުރާ ު
ގު ަ

.4

ނ
ބހެއްޓު ް
ވރުމަތީ މުދާ ެ
ދު ާ

.5

ތަކެތި ބެހެއްޓުން

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މުދާ ފިޔަވައި ،އެ ފިހާރައަކަށް ގެންނަ މުދަލުގެ
ނުވަތަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގުދަންކުރާ މުދާ ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުން މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ދުވާރުމަތީ ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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)ށ(

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ ފިހާރައަކުން މުދާ އަރުވާ
ބޭލުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގައި ހުންނަ މުދަލާއި ތަކެތި ،ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ ފިހާރައަކުން އަރުވައި ބާލައި
ނިމެންދެން އެއް ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ،މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ނއި
ދރުން ާ
އގެ ކުޑަ ޮ
ފިހާރަ ި
ބރަށް
ދރުން ޭ
އގެ ޮ
ފިހާރަ ި

.6

)ހ(

ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ފިހާރައިގެ
އިމުގެ ތެރޭގައި މަގުގެ ދުވާރުމަތިން ހިނގާމީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާނެހެން ފަސޭހައިން ނެގޭނެ

މދަލާއި
ވގޮތަށް ު
ށ ާ
ގމައްޗަ ް
މަ ު

ގޮތަކަށެވެ.

ހއްޓޭނެ
މއި ބެ ެ
ތަކެތި ބެހެއްޓު ާ
ތ
ވަގު ު

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި،
ފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި އެފަދަ މުދާ
ނުވަތަ ތަކެތި އެ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތިން ނަގަންވާނެއެވެ.

ނ
ވ ް
އދާ ޚިލާފު ު
ވ ި
ގަ ާ

.7

އދުގެ ދަށުން
ވ ި
ގ ާ
މި ަ

.8

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާއާއި  5ވަނަ މާއްދާއާއި  6ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ފިހާރައިގެ
ކުޑަދޮރުންނާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރަށްވާގޮތަށް މުދާ ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އެ މުދަލެއް އެތަނުން
ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދަލާއި ތަކެތި ނެގުމަށް އަންގާ ލިޔުން އެ ރައްދުވާ ފަރާތަށް
ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ލިޔުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

އެ މުދަލާއި ތަކެތި ނުނަގައިފިނަމަ،

އެ ފިހާރައިން މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް ހުރި މުދަލާއި ތަކެތި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ނަގާ މުދާތައް އަނބުރާ އެ ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތަށް
ދޫކުރެވޭނީ ) 500/-ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި 5000/-

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމާއެކު އެ މުދާ ނެގުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ކައުންސިލަށް
ދެއްކުމުންނެވެ.

އ
އސޫލުތަ ް
އޅާ ު
ކަނޑަ ަ

މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކާ
ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި
ހަދައި ،އެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
މާނަކުރު ް
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ކައުންސިލް :މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ކައުންސިލުގެ މާނައިގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) (7/2010ގެ
ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލެވެ.

4

