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ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ 

ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ހއ. ވަށަފަރު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 415       ތާރީޚު: 19 ޛުލްޙިއްޖާ 1435  -  13 އޮކްޓޫބަރު 2014   ހޯމަ

2014/R-358 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލް

ހއ. ވަށަފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި 

މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު

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

ބާރުގެ  ލިބިދޭ  ކައުންސިލަށް  މާއްދާއިން  ވަނަ   151 ޤާނޫނު(ގެ  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން 

ދަށުން  ގެ  )މ(  އެމާއްދާގެ  މަޝްވަރާއާއެކު  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ދަށުން، 

ނެރެފައި  ތަކެތި  މުދަލާއި  ކުޑަދޮރުން  ފިހާރައިގެ  ފިހާރަ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ކައުންސިލުން 

ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ 

ހުއްދަނެގުމާއި، އަދި އެފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތާއި، ހުއްދަ ނުނަގައި މުދަލާއި ތަކެތި 

ގަވާއިދެވެ.  ނޑައެޅުމުގެ  ކަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ  ފަރާތްތަކާމެދު  ބަހައްޓާ 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި )ށ(

ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ 

އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 2.ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

ފެށިގެންނެވެ.

ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި 

ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމަށް 

ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދުން

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

ތަކެތި  މުދަލާއި  ފިހާރައެއްގެ  އެ  ގޮތަށް  މަގުމައްޗަށްވާ  ބޭރުގައި  ދޮރުން  ފިހާރައިގެ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލުން  ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންސިލުން ކަ

ހޯދައިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީގެން ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި )ށ(

ނޑައެޅިފައިވާ މުދާ ތަކެވެ. އެ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ވަގުތުތަކުގައި ވިއްކުމަށް ކަ
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ގުދަންކުރާ މުދާ ނުވަތަ 

ތަކެތި ބެހެއްޓުން 

މި ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މުދާތައް ފިޔަވައި އެ ފިހާރައަކަށް 4.

ގެނެވޭ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގުދަންކުރާ މުދާ ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުން މަގުމައްޗަށްވާ 

ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ދުވާރު މަތީ ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.)ހ( 5.ދުވާރު މަތީ މުދާ ބެހެއްޓުން

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ ފިހާރައަކުން މުދާ އަރުވާ )ށ( 

ފިހާރައަކުން  ނުވަތަ  ފިހާރައަކަށް  ތަކެތި،  މުދަލާއި  ހުންނަ  މަގުމަތީގައި  ބޭލުމަށްޓަކައި 

ގަޑިއިރަށްވުރެ  އެއް  ވަގުތު  ބަހައްޓާ  މުދާ  މިގޮތުން  ނިމެންދެން،  ބާލައި  އަރުވައި 

ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. މަގުމަތީގައި  އިތުރުނުވާގޮތަށް، 

ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުންނާއި 

ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރަށް 

މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި 

ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި ބެހެއްޓޭނެ 

ވަގުތު

ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުންނާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރަށް ވާގޮތަށް އެފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި )ހ(6.

ހިނގާ  މަތިން  ދުވާރު  މަގުގެ  ތެރޭގައި  އިމުގެ  ފިހާރައިގެ  ހުންނަންވާނީ  ބަހައްޓާފައި 

މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެހެން ފަސޭހައިން ނެގޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ މުދާ ނުވަތަ )ށ(

ތަކެތި، ފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

އަދި އެފަދަ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި އެ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތިން ނަގަންވާނެއެވެ.

ކުޑަދޮރުންނާއި )ހ(7.ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން ފިހާރައިގެ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ   6 އަދި   ،5  ،4 ގަވާއިދުގެ  މި 

ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އެ މުދަލާއި ތަކެތި 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ  އެތަނުން ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަ

އަންގަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމަކުން  ފަރާތްތަކުން 

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

ފަރާތަށް ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ލިޔުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މުދަލާއި ތަކެތި 

ނުނަގައިފިނަމަ، އެ ފިހާރައިން މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހުރި މުދަލާއި ތަކެތި ނެގުމުގެ ބާރު 

ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

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

ބަލާފައި،  ގިނަމަދުމިނަށް  އޭގެ  ބާވަތާއި  މުދަލެއްގެ  އެނެގި  ދޫކުރެވޭނީ،  ވެރިފަރާތަށް 

-/500 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި -/5000 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން 

ނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމާ އެކު އެ މުދާތައް ނެގުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު  ކައުންސިލުން ކަ

ދެއްކުމުންނެވެ. ކައުންސިލަށް 

ނޑައަޅާ  މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަ

އުސޫލުތައް

މިގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކާ 8.

ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ 
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ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

]ކައުންސިލް[: މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަށް )ހ( 9.މާނަކުރުން

ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި 

ވަށަފަރު  އުތުރުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ   )7/2010( ޤާނޫނު 

ކައުންސިލަށެވެ.


