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 ކައުންސިލް ކުނުބުރީ ފިނޭދެތިލަދުންމަތީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ ،ފިނޭދ.ހ

 

ރުގައި  ބޭދޮރުން ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮުރން މުދަލާއި ތަކެތި ެނރެަފއި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ 

 ދުގަވާއިގޮތަށް ުމދަާލއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ މަގުމައްޗަށްވާ

 

މާބެހޭ ލުން ހިންގު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫ 2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ()ހ  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރު
ރމަންޓް ލޯކަލް ގަވަ  ،ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 151ޤާނޫނު( ގެ 

 ފިހާރަ ވާ ފައިލަވާލާކައުންސިލުން އެކުއެ މާއްދާގެ  )މ( ގެ ދަށުން  ،އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު
މައްޗަށްވާ ގައި މަގުބޭރު  ފިހާރައިގަ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން

ތާއި ގޮޓޭނެ ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަނެގުމާއި، އަދި އެފަދަ ތަކެތި ބެހެއް
 ވެ.ވާޢިދެ މަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤަ ހުއްދަނުނަގައިގެން ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަ

ހާރައިގެ ޓުމާއި ފިހެއް މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެ )ށ(  
 ." އެވެދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ޢުކުރާ ޝާއި  މިޤަވާޢިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .2 ޚް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީ 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ފިހާރަިއގެ ކުޑަޮދރުްނ 
މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެަފިއ 
ބެހެއްުޓމަށް ކައުްނސިލުްނ 

 ހުއްދަ ޯހދުން 

އިގެ އި ފިހާރަޓުމާތި ކުޑަދޮރުން ބޭރުގައި ބެހެއްއެއްވެސް ފިހާރައަކުން އެ ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެ )ހ(  .3
ސިލުން ނީ ކައުންންވާދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް އެ ފިހާރައެއްގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓަ

 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

     މައެކަނި ނީ ހަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވިގެން ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓޭ )ށ(  
 .ކެވެއެ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ވަގުތުތަކުގައި ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުދާ ތަ 

ގުަދންކުރާ މުދާ ުނވަަތ 
 ތަކެތި ބެހެއްޓުން 

މުދާ  ހާރައަކަށް ގެނެވޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މުދާތައް ފިޔަވައި އެ ފި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  3މި ޤަވާޢިދުގެ   .4
ކީ ހެއްޓުމަބެ ތަށް ކެތީގެ ތެރެއިން ގުދަންކުރާ މުދާ ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުން މަގުމައްޗަށްވާ ގޮ ނުވަތަ ތަ

 މަނާކަމެކެވެ.

 ވެ.ކަމެކެ މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ދުވާރު މަތީ ބެހެއްޓުމަކީ މަނާ )ހ(   .5 ދުާވރު މަތީ ުމދާ ބެެހއްޓުން 
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ވާ  އަރުއެހެން އޮތްނަމަވެސް، ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ ފިހާރައަކުން މުދާ )ހ( ގައިމިމާއްދާގެ  )ށ(   
 ބާލައި ން އަރުވާއަކުބޭލުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގައި ހުންނަ މުދަލާއި ތަކެތި، ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ ފިހާރަ

 ވެ.މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓިދާނެއެ ،ނިމެންދެން އެއް ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް

ފިހާރަިއގެ ކުޑަޮދރުންާނިއ 
ފިހާރަިއގެ ޮދރުން ޭބރަްށ 
 މަުގމައްޗަްށވާ ގޮތަށް ުމދަލާއި 
 ތަކެތި ބެހެއްޓުާމއި ބެެހއްޓޭނެ 

 ވަގުތު 

 

ހާރައިގެ ންވާނީ ފިންނަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފިހާރައިގެ މުދަލާއި ތަކެތި ހު )ހ(  .6
ގޭނެ ނެ އިން ތިން ހިނގާމީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެހެން ފަސޭހައިމުގެ ތެރޭގައި މަގުގެ ދުވާރުމަ

 ގޮތަކަށެވެ.

، ވަތަ ތަކެތިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ މުދާ ނު  3މި ޤަވާޢިދުގެ  )ށ( 
ފަދަ މުދާ  އެ . އަދިކެވެފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެ

 ނުވަތަ ތަކެތި އެ ވަގުތުތަކުގައި މަގުމަތިން ނަގަންވާނެއެވެ.

ން ހާރައިގެ ދޮރުވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުންނާއި ފި 6އަދި  5، 4މި ޤަވާޢިދުގެ  )ހ(  .7 ޤަވާިޢދާ ޚިލާުފވުން 
 ން ނުވަތަ ސިލުގުމަށް ކައުންބޭރަށްވާ ގޮތަށް މުދާ ބަހައްޓާފަރާތްތަކަށް އެ މުދަލެއް އެތަނުން ނެ

 . ނެއެވެކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން އަންގަންވާ

ރާތަށް ދުވާ ފަ ރައްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދަލާއި ތަކެތި ނެގުމަށް އަންގާ ލިޔުން އެ )ށ(  
 ނަމަ ނަގައިފި ތި ނުވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އެ މުދަލާއި ތަކެލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ލިޔުމުގައި

 ންވެއެވެ.  ލިބިގެސިލަށްއެ ފިހާރައިން މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހުރި މުދަލާއި ތަކެތި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުން

ތަށް ރިފަރާމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ނަގާ މުދާތައް އަނބުރާ އެ ފިހާރައިގެ ވެ )ނ(  
ގެ ރ )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އާ ދެމެދު 5000/-ރ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި 500/-ކުރެވޭނީ ދޫ

ދު ޔަ ޚަރަ ދިމަށް ޢަދަދަކުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމާ އެކު އެ މުދާތައް ނެގު
 ކައުންސިލަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

މިަޤވާޢިުދގެ ދަށުްނ 
 ކަނޑަައޅާ އުޞޫލުަތއް 

 ގުޅޭ ކާ ރަޙައްދުތަސަ ހިމެނޭ  ތެރޭގައި ގެ އިޚްތިޞާޞް  ކައުންސިލްގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި  ދު ގަވާއި މި  .8
  ހަދައި  ތެރޭގައި ގެހުމަސްދުވަ ( ތިނެއް ) 3 ފަށާތާ  މަލުކުރަންޢަ ވާއިދަށްގަ  މި އުސޫލުތައް  ޖެހޭ  ހަދަން ގޮތުން 

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު މުކޮށްއާން އުސޫލުތައް އެ

ނައިގެ ސިލްގެ މާ އުންކައުންސިލް: މިޤަވާޢިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ކަ  .9 މާނަކުރުން 
ގެ  (2010/7) ނޫނުތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ 

 ކައުންސިލެވެ. ކުނުބުރީ ފިނޭދެ ތިލަދުންމަތީ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 
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