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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
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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

:  ބުރާސްފަތި :  2017 އޮގަސްޓު 10 – 1438 ޛުލްޤަޢިދާ 18ތާރީޚު 115އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ަގވާިއދު ަމގުމަީތގަިއ ތަކެތި ބެހެއްޓުަމށް ހުއްަދ ދޫކުރުމުގެމާލޭގެ 

  

  



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                115 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

3 
     

  ` 

  
  

 
 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 .ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 

  ގަވާއިދު މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުުމގެމާލޭގެ 
  

 ފުރަތަމަ ބައި 
  

 ންމު މާއްދާތައް އާ 
  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ  .1  ތަޢާރުފު  
) ގެ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދީފައިާވ ، ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 56ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ންމު ޒަރޫރީ އެހެނިހެން އާ ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ބާރުގެ ދަށުން، 
ނޑައެޅުަމްށ  ގެބޭނުންތަކަށް މާލޭ މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަ

 އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
  

" މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ "މާލޭގެ   .2  ނަން  މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
 މިހެންނެވެ.

  
މާލޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޯތި ގެދޮރުގެ ދަތިކަމާހެދި  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ  .3  މަޤްޞަދު

އެހެނިހެން މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކާއި ޒަރޫރީ ބައެއް 
މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭތީ، އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަގުމަތީގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް 

ވާނެ ގޮތަކަށް މަގުމަތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަ
 ކުރުމެވެ.ޤާއިމުޓުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ބެލެހެއް ހުއްދަ ދިނުމާއި އެކަން

  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ،މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީޒުކުރާނީ  .4  ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތް

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުންނެވެ.
  

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފެށުން

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ   .5
 ފެށިގެންނެވެ.
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މަގުމަތީގައި ތަކެތި 
  ބެހެއްޓުން 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ނަގައިގެން މެނުވީ ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކާއި ޒަރޫރީ ބައެއް   .6
 މެކެވެ.އެހެނިހެން މަަސއްކަތްތަކާއި ކަންކަމަށް މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަ

  
ނޑި، ޖޯލިފަތި، މޭޒު،  ގޮ

ގަސްމުށި ފަދަ ތަކެތި 
 ބެހެއްޓުން 

  

ނޑި، ޖޯލި، މޭޒުފަދަ ތަކެތި  ،މަގުމަތީގައްޔާއި، ގޯޅިތަކުގައްޔާއި، ދުވާރުމަތީގައި  .7 ގަސްމުށި، ގޮ
  ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މަގުމަތީގައި ތަކެތި 
  ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ 

ގައިވާ ފޯމު  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭީނމަގުމަތީގައި ތަކެތި  (ހ)  .8
 .  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ

  
މިނިސްޓްރީން މަގުގެ ސައިޒު  ،މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން (ށ)    

މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަގުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުން  ބެލުމަށްފަހު،
. ދަތިނުވާނެ  ކަމަށް ފެންނަނަމަ، ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  
މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ 

  ފަރާތްތަކަށް 
ދަތިނުވާނެ ގޮތަށް ތަކެތި 

  ބެހެއްޓުން 

މަގުމަތީގައި ތަކެތި މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަދޭ ފަރާތުން ހުއްދަދިނުމަށްފަހު،  (ހ)  .9
ނޑަށް ނޑައަޅާ މިންގަ ހިނގާ މީހުންނަށާއި ، ބަހައްޓަންވާނީ މިނިސްޓްރީގެ ސުޕަވައިޒަރުން ކަ
  ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަށް ވަކި އިންތިޒާމެއްގެ މަތިންނެވެ.

  
ގޭގެއާއި ފިހާރައާއި ގުދަން ފަދަ ތަންތަނުގެ ދޮރުން  ،މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ (ށ)    

 ވަދެނިކުތުމަށް ދަތިނުވާގޮތަށެވެ.
  

 މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓާއިރު، ދުވާރުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. (ނ)    
  

 އެޅުމަށްފަހުއެވެ.މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓާއިރު ބަހައްޓަންވާނީ ކާނުމަތީގައި ސަތަރި  (ރ)    
  

ތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ 
ސަރަހައްދާއި ސައިޒު 

ނޑައެޅުން    ކަ

ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ މަގުގެ ، މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުން .10
މަތިން ތަކެތި ސައިޒަށް ބެލުމަށްފަހު މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ 

ނޑައަޅާނީ  ،ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ނޑު ކަ ތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ ސަރަހައްދާއި ތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ މިންގަ
 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

  
ތަކެތި ން، މަގުމަތީގައި މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދީފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވުމު (ހ) .11  މަގުމަތި ސާފުކުރުން 

ރަނގަޅަށް  ގައި ތަކެތި ބެހެއްޓި ތަންނަގައި، މަގުމަތީތަކެތި  ފަރާތުން އެ  ބެހެއްޓި
   ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

           
ނޑައަޅާފައިވާ  ،މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓި ތަން ސާފުކުރިކަމަށް ބަލާނީ (ށ)     މިނިސްޓްރީން ކަ

ނޑާ އެއްގޮތަށް ސާފުކޮށްފައި ހުރިތޯ ސުޕަވައިޒަރު ޗެކުކޮށް ބެލުމަށްފަހު،  މިންގަ
 . ނޑަށް ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް ނިންމުމުންނެވެ  އެ މިންގަ
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  ދެވަނަ ބައި 
  

  ހުއްދަދިނުން އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމުގެ 
  

އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 
ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް 

  ހުށަހެޅުން 

އެ ގޯއްޗެއްގެ  ،އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި މަގުމަތީގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ (ހ) .12
ުނވަތަ އެ އިމާރާތެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތުން 

ގައިވާ ފޯމު،  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު ލިޔެ
 .  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

  
މަތިން އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ  (ށ)    

(ތިނެއް)  3ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ 
 ހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ދުވަ
  

އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 
 ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ

  ދޫކުރުން

އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް  .13
އެ ސަރަޙައްދުގައި ތަކެތި  މަގުގެ ،މިނިސްޓްރީން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައި  ،އެދި ހުށަހެޅުމުން

(ދޭއް) ދުވަހުެގ  2ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެދި  ބެހެއްޓިދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ، ހުއްދައަށް
. އަދި  ،ތެރޭގައި ދުވަހަށްފަހު އޮީފސް ބަންދުދުވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، ބަންދު ލިޔުމުން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ
 އެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު ހުޅުވާ
  

ހުއްދަ ދޫކުރުމުން 
މަގުމަތީގައި ތަކެތި 

  ބެހެއްޓުން 

މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިންނަމަވެސް، މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭީނ  .14
 .  މިނިސްޓްރީގެ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ހާޒިރުގައި ސުޕަވައިޒަރުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

  
އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ތަކެތި މަގުމަތީގައި 
  ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތު

ކޮންކްރީޓުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހިލަވެއްޔާއި ސިމެންތިފަދަ ތަކެތި މަގުމަތީގައި  ހ)( .15
 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 3ބަހައްޓަން ހުއްދަދެވޭނީ ގިނަވެގެން 

  
ނޑިއާއި، އެހެނިހެން ތަކެތި މަގުމަތީގައި  (ށ)   އިމާރާތެއް ތަޅާލުމަށްފަހު އުކާލަންޖެހޭ ގައުކު

) ގަޑިއިރަށެވެ. 24ގިނަވެގެން  ،ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ  (ސައުވީސް
  

އިމާރާތް ކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްކޮށް ނިންމައި 

  މަގުމަތި ސާފުކުރުން 

 ،މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިން މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު (ހ) .16
ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ނެގި ފަރާތުން، މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓި 

 މަސައްކަތްކުރި ސަރަޙައްދު ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. ،ތަނާއި
  

މަސައްކަތްކުރި ސަރަޙައްދާއި ތަކެތި  ،މަސައްކަތްކުރި ސަރަޙައްދު ސާފުކުރިކަމަށް ބަލާނީ (ށ)    
ބެހެއްޓި ސަރަޙައްދުގެ ކާނު ސާފުކޮށްފިކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ސުޕަވައިޒަރު ބެލުމަށްފަހު ހުއްދަ 

 ދިނުމުންނެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ  (ނ)    
އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  ،މަގުމަތީގެ ކާނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަސަބަބުން މަގުމައްޗާއި 

މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ނެގި ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް  ،ޚަރަދުވާނެ ފައިސާ
 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

  
  

 ތިންވަނަ ބައި 
  

 ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ  އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި  ބޭރުގައްޔާއި،ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ 
  

ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ 
  ބޭރުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން މަގުމަތީގައްޔާއި،  .17
 .  ގޯޅިތަކުގައްޔާއި، ދުވާރުމަތީގައި މުދަލާއި ހުސްޮފށިފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް  .18  ހުއްދައަށް އެދުން 

އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތުން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ތަކެތީެގ 
.    1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ތަފުސީލު ލިޔެ  ގައިވާ ފޯމު، މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

  
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  .19  ހުއްދަ ދޫކުރުން 

އްދުގައި ތަކެިތ ހަމަގުގެ އެ ސަރަ، ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައި
(ދޭއް) ދުވަހުެގ  2 ގެން ބެހެއްޓިދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށި

. އަދި  ،ތެރޭގައި ދުވަހަށްފަހު އޮީފސް ބަންދުދުވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، ބަންދު ލިޔުމުން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު އެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ހުޅުވާ
  

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމާއި 
އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް 

މަގުމަތީގައި ތަކެތި 
  ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތު

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްަދ  (ހ) .20
.  3ގިނަވެގެން  ،ދެވޭނީ   (ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ
  

މުއްދަތު  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ (ށ)  
) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން 24ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް  ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،(ސައުވީސް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  

ވާ ގޮތުގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުާމ ގުޅިގެން އިމި މާއްދާގެ (ށ) ގަ (ނ)    
.  2މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ގިނަވެގެން  ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ  (ދޭއް

  
ތަކެތި ބަހައްޓާފައިހުރި  ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ (ރ)    

) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  25/- އަކަފޫޓަކަށް  ،ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ހުއްދަދެވޭ ކޮންމެ  ،(ފަންސަވީސް
 ދުވަހަކަށް ފީއެއް ނެގުމަށްފަހުއެވެ.
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ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތަކެތި  ބ)(    
 ަތކެތި ބެހެއްޓި ފަރާތުން ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. ،ބެހެއްޓި ތަން 

  
އަލުވި ނުވަތަ ފިޔާ ނުވަތަ ކުނިވާ ޒާތުގެ މިނޫންވެސް އެއްޗެއް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާނަމަ، (ޅ)    

އެ އެއްޗެއް ބެހެއްޓި ފަރާތުން، މަގުމަތީގައި ވަސް ނުހިާފނެފަދަ ގޮތަކަށް މަގުމަތި ދޮވެ 
 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

  
އެ އެއްޗެއް ބެހެއްިޓ  ،މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާ އެއްޗެއްގެ ދިޔަ މަގުމައްޗަށް ފައިބައިފިނަމަ(ޅ)     

 ފަރާތުން، މަގުމަތި ދޮވެ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
  
 
  

 ހަތަރުވަނަ ބައި 
  

 މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެތި ނެގުން  ،އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި
  

ޚިލާފަށް މި ގަވާއިދާ 
މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި 

  ހުންނަ ތަކެތި ނެގުން

ވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ގަމި  ،މަގުމަތީގައްޔާއި، ގޯޅިތަކުގައްޔާއި، ދުވާރުމަތީގައި  (ހ) .21
ެނގުމަށް އެންގުމަށްފަހު، ނުނަގައިފިނަމަ، އެ ތަކެތި ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން  އެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ނަގާ ތަކެއްޗާ  (ށ)    
) ދުވަހުގެ މުހުލަތެއްދިންކަން އަންގަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  5ހަވާލުމަށް  (ފަހެއް

 ންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. އާ
   

ތަކެއްޗާ ހަވާލުވާން އަންނަ  ގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާން ކުރުމުން، އެ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ  (ނ)    
އިވާ ގޮތުގެ ގަ ވަނަ މާއްދާ 22މި ގަވާއިދުގެ  ،ތަކެތި އަނބުރައި ދޫކުރެވޭނީ ފަރާތްތަކަށް އެ 

ނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް މަތިން  ފަހުއެވެ.ކަ
  

މާއްދާގައި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނަގާ ތަކެތި މި  (ރ)    
) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  5މަތިން އިޢުލާންކުރާތާ  (ފަހެއް

ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމުގެ ނުވަތަ  އެ ޖޫރިމަނާ ދައްކައި އަނބުރާ ނުގެންގޮސްފިނަމަ، 
 ލިބިގެންވެއެވެ. ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް އިޚުވިއްކައިލުމުގެ ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގެ 

  
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުމަތީގައި 

ތަކެތި ބަހައްޓާ ފަރާތްތައް 
  ޖޫރިމަނާކުރުން 

) ރުފިޔާއާިއ  600/- މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓާ ފަރާތްތައް  .22 (ހަސަތޭކަ
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  (ދެ  2000/- އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ހާސް

  ލިބިގެންވެއެވެ.
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ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 
  ހަމަވުމުން  ތަކެތި ނެގުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު  (ހ) .23
) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ނެގުމަށް އެންގުމުގެ  24 ،ތަކެތި ނުނަގައިފިނަމަ (ސައުވީސް

ނޑައަޅާ ސުޕަވައިޒަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ބާރު މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ކަ
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް  (ށ)    
ވަނަ  22ވަނަ މާއްދާއާއި  21މި ގަވާއިދުގެ  ،ތަކެތި ނުނަގައިފިނަމަ އެ ، އެންގުމުން

 .  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ
  

މިނިސްޓްރީންދޭ އެއްވެްސ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ނުނަގައިފިނަ  (ނ)    
ދާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއް 22މި ގަވާއިދުގެ  ،ޚިދުމަތެއް އެފަރާތަކަށް ދޭނީ

ޖޫރިމަނާއާއި، މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރި ޚަރަދު 
  ދެއްކުމުންނެވެ.

  
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފަށާއިރު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 
  ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

މި ގަވާއިާދ  މަގުމަތީގައްޔާއި، ގޯޅިތަކުގައްޔާއި، ދުވާރުމަތީގައި ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މި ގަވާއިދަށް .24
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާތާ  ،ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި 

ން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 22ވަނަ މާއްދާއާއި  21ނުނަގައިފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 
 .   ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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               މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުިސންގ ެއންްޑ ިއންފްރާސްްޓރަކްޗަރ

 .ދިވެިހރާްއޖެ  މާލެ،
                                                                   :   ތާރީޚު

  
  

  މަގުމަތީގައި ތަކެތި ެބހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު
  

  

:* ހުއް   ދައަށް އެދޭ ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު
  ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ފުރިހަމަ ނަން:
  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  އަތޮޅާއި ރަށް:
  ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު:  ފޯނު ނަންބަރު:

:     އީމެއިލް އެޑްރެސް

  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި* 
  

:   * ކުރާ މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
  މަގުގެ ނަން:  ތަނުގެ ނަން:
  އަވަށް:  ކޮށީ ނަންބަރު:

  މުއްދަތު:  ތަކެތި ބަހައްޓަން އެދޭ ތާރީޚު:
  ބަހައްޓާ ބޭނުން: ތަކެތި

  

:ބޭ * މަގުމަތީގަިއ ބަހައްޓަން    ނުްނވާ ތަކެްއޗާބެހޭ މަޢުޫލމާތު
  

                        : :  ސިމެންތި   ލަކުޑި

: :  ހިލަވެލި   ފްލައިވުޑް

: :  ހިލަ ނޑުހޮޅި   ދަގަ

:   ތައްގަނޑު:  އެޅިގައު

  ކޮންކްރީޓް މެޝިން:  ދަގަނޑު:

  އެހެނިހެން ތަކެތި:

  

               :   ސޮއި:                                     ތާރީޚު

 

 

 

 

 

 1ޖަުދވަލު 
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  :މަގުމަތީަގއި ބެހެއްޓުމަށް ުހއްދައަށް އެދޭ ތަކެތީގެ މިްނތަކާއި އަދަާދއި ތަފުސީލު

  

  

  

  

  

  

:   * ރަސްމީ ބޭނުމަށް
:  ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން: :  ތާރީޚު:  ސޮއި   ގަޑި

    ފޯމު ނަންބަރު:

  

  


