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 މާމެންދޫ ކައުންސިލް  އުތުރުބުރ  ހުވަދުއަތޮޅު 
   ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާމެންދޫ. ގއ

 

ދޮރުން ބޭރުގައި  ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮުރން މުދަލާއި ތަކެތި ެނރެަފއި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ 

 ދުގަވާއިގޮތަށް ުމދަާލއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ މަގުމައްޗަށްވާ

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7މިއ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރު
ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން،  ކައުންސިލަށް  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި މާމެންދޫ ވަނަ މާއްދާއިން 151ޤާނޫނު(ގެ 

ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން  މާއްދާގެ )މ( ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ
ދޮރުން  ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ގެރަ ފިހާރައިލާފައިވާ ފިހާ އި ވައެކުލަ

ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަނެގުމާއި، އަދި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ 
ނޑައެޅުމުގެ ބަ  އްޓޭނެ ގޮތާއި ހުއްދަނުނަގައިބެހެ  ދެވެ.ގަވާއިހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަ
 

 ދަށް ކިޔާނ  "ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ގަވާއިމި  )ށ(  
 .ދު" އެވެގަވާއިގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ 

 
ދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ގަވާއި  ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، މިގަވާއި މި  .2 ޚު ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ  

 ފެށިގެންނެވެ.
 

ފިހާރަިއގެ ކުޑަޮދރުން 
މުދަލާއި ތަކެތި ެނރެފައި 

ބެހެއްުޓމަށް ކައުްނސިލުން 
 ހުއްދަ ޯހދުން 

 ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި ން އެ ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ކުޑަދޮރުން އެއްވެސް ފިހާރައަކު  )ހ( .3
 ކައުންސިލުން ގޮތަށް އެ ފިހާރައެއްގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނ  ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަމުގެ   ހޯދައިގެންނެވެ.ކައުންސިލުން ހުއްދަ  ކަ

       ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓޭނ  ހަމައެކަނި  ދ ގެން ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދައްދާމާމި  )ށ(  
 ތަކެވެ.ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުދާއެ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ވަގުތުތަކުގައި 

 
ގުަދންކުރާ ުމދާ ނުވަތަ 

 ތަކެތި ބެހެއްޓުން 
 މުދާ  ގެނެވޭ  ފިހާރައަކަށް  އެ  ފިޔަވައި މުދާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  އިގަ( ށ) ގެ މާއްދާ ވަނަ  3 ދުގެގަވާއި މި .4

 ބެހެއްޓުމަކ   މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް  ބޭރުން ދޮރުން ފިހާރައިގެ  ،މުދާ ގުދަންކުރާ ތެރެއިން ތަކެތ ގެ ނުވަތަ 
 .މަނާކަމެކެވެ

 
މުދާ  ގައިދުާވރު މަތ  
 ބެހެއްޓުން 

 ބެހެއްޓުމަކ  މަނާކަމެކެވެ. ގައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ދުވާރު މަތ ދުގެ ދަށުން ފިހާރައި ގަވާއި މި  )ހ(  .5
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 އި ވަނުވަތަ ފިހާރައަކުން މުދާ އަރު ސް، ފިހާރައަކަށްނަމަވެ)ހ( ގައި އެހެން އޮތް މާއްދާގެ މި )ށ(   
ލައި ބާ  އިވަކަށް ނުވަތަ ފިހާރައަކުން އަރުހުންނަ މުދަލާއި ތަކެތި، ފިހާރައަ މަގުމަތ ގައި ބޭލުމަށްޓަކައި 

މަގުމަތ ގައި  އެއް ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް، މިގޮތުން މުދާ ބަހައްޓާ ވަގުތު، ނިމެންދެން
 ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

 
ފިހާރަިއގެ ކުޑަޮދރުންާނއި 

ފިހާރަިއގެ ޮދރުން ޭބރަށް 

މަުގމައްޗަްށވާ ޮގތަށް މުދަާލއި 
ތަކެތި ބެހެއްޓުާމއި ބެެހއްޓޭނެ 

 ވަގުތު 

ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓާފައި  ވާގޮތަށް އެބޭރަށް  ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުންނާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން  )ހ( .6
ތެރޭގައި މަގުގެ ދުވާރު މަތިން ހިނގާ މ ހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެހެން ންވާނ  ފިހާރައިގެ އިމުގެހުންނަ

 ފަސޭހައިން ނެގޭނެ ގޮތަކަށެވެ.
 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި، ފިހާރަ  ވަނަ 3ދުގެ ގަވާއިމި  )ށ( 
ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތ ގައި ބެހެއްޓުމަކ  މަނާކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ މުދާ ނުވަތަ 

 ތަކެތި އެ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތިން ނަގަންވާނެއެވެ.
 

ގެ ދޮރުން ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުންނާއި ފިހާރައި 6އަދި ، 5، 4ދުގެ ގަވާއިމި  )ހ( .7 ޚިލާފުުވން  ގަާވިއދާ
 އެތަނުން ނެގުމަށް  ފަރާތްތަކަށް އެ މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓާ ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތިބޭރަށްވާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާ ލިޔުމަކުން  ތްތަކުންކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަ
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

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

   ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ލިޔުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މުދަލާއި ތަކެތި ނުނަގައިފިނަމަ،
 މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހުރި މުދަލާއި ތަކެތި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ ފިހާރައިން

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

 (ސަތޭކަ  )ފަސް  -/500ނެގި މުދަލެއްގެ ބާވަތާއި އޭގެ ގިނަމަދުމިނަށް ބަލާފައި،  ދޫކުރެވޭނ ، އެ
ނޑައަޅާ ދަދަކުން ކައުންސިލުން އައާ ދެމެދުގެ ރުފިޔާ (ހާސް )ފަސް 5000/-ރުފިޔާއާއި  ކަ

 އެކު އެ މުދާތައް ނެގުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ކައުންސިލަށް ދެއްކުމުންނެވެ.ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމާ
 

ދުގެ ދަށުން ަގވާއި  މި

ނޑަައޅާ އު   ލުތައް ސޫކަ
 ގުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާ ހިމެނޭ  ތެރޭގައިގެ އިޚްތިޞާޞް  ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށްޓަކައި އިނަގަހައްޓަ ދުގަވާއި  މި .8

  ހަދައި  ތެރޭގައިހުގެމަސްދުވަ( ތިނެއް) 3 ފަށާތާ މަލުކުރަންޢަ ވާއިދަށްގަ މި  އުސޫލުތައް ޖެހޭ ހަދަން ގޮތުން
 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު މުކޮށްއާން އުސޫލުތައް އެ
 

ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަށް ބުނެފައި ގަވާއި މިއުންސިލް" "ކަ )ހ(  .9 މާނަކުރުން 
ގެ  (2010/7ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )އެވަނ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުސޫ

 ށެވެ.ކައުންސިލަ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި މާމެންދޫ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 

 


