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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ 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

  

އާދީއްތަ   : :  2016 މާރިޗު 20 -  1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 11ތާރީޚު 37އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ނެގުމާެބހޭ އުސޫލު  ތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ންމުއާ
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  މާޅޮސްމަޑުލު ެދކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލް

  .ދިވެހިރާއްޖެ ،ދޫބ.ކެން

 

  ނެގުމާބެހޭ އުސޫލު  ތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި  ންމުއާ
  

  
 ]ތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު ންމުއާ [މިއީ،   .1  ތަޢާރަފު

  .ފައިވާ އުސޫލެކެވެދާދަށުން ހަ  ވަނަ މާއްދާގެ 13ގެ 
  

ތަންތަނާއި މަގުތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  އާންމުަވނީ، ރަށުގެ  ލެވިފައިއިލު އެކުލަވަމި އުސޫ  .2  ޞަދުމަޤު
ބައެއް ތަންތަނާއި، ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެއްޗާއި، އިންދާފައި ހުރި ރުއްގަހާއި ހަދާފައިހުރި 

ނޑައެޅުމުގެ މަޤުޞަދުގައެވެ   .ިމނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ
  

ތަންތަނުގައި ތަކެތި އާންމު 
  ބެހެއްޓުން 

ނޑު އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެތަންތަނުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  އާންމު )ހ(  .3   .ކޮށިގަ
  

ނޑު  )ށ(    ފަދަ އެއްޗެހީގެ އަތިރިމަތީގައި އިންދާފައިވާ ރުއްގަސް ނިވާކުރަން އަޅާފައިވާ ކޮށިގަ
ނޑު ކޮށި ތެރެއިން ވެއްޓިފައިހުރި ނަމަ  ނުނަގައިފި. ނަގަންވާނެއެވެ އެއްޗެހި ފަދަގަ

ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ފަޅުތެރެއަށް  ތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި އާންމު[
އަދި އެ ގަވާއިދުގެ . ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ 6އަދި  5ގެ  ]ގަވާއިދު

  .މަތިން އެ ތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 8
  

ތަކެތި  ދަރު، ފަން ފަދަސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލަކުޑި، ގައު،  އަތިރިމަތީގެ އެކި  )ނ(    
އިދާރާގައި  ގެބެހެއްޓޭނީ ކައުންސިލް އެއްޗެއް މިފަދަ އެއްވެސް. ސާފުކުރަންވާނެއެވެ އިނަގަ

  .އެދި، ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
  

ގިނަ ދުވަހު ބަހައްޓާނަމަ ދުވަހަށްވުރެ  5އަތިރިމަތީގައި ބަހައްޓާ އެއްވެސް އެއްޗެއް  )ރ(    
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހައްޓާ އެއްޗެއް  5. އިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ ގެކައުންސިލް

 ވެ ގާނބިހިނގާ މިގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނީ. ބެހެއްޓުމުގައި ހުއްދައެއް ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
  .އުޅޭ މީހުންނަށާއި ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށެވެ
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މަގުމަތީގައި އަޅާ ގާތަށް، ގައު އެކިއެކި ބޭނުމަށް މަގުމަތީގައި ގައު އެޅިކަމުގައިވިޔަސް،  )ހ(  .4 މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުން 
މިނޫން މަސައްކަތެއް . ސާފުކުރަންވާނެއެވެ މަތިތެރޭގައި ނަގައި، މަގު ހުގެދުވަ 3އަޅާތާ 

  .މަގުމަތީގައި ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެކަމެއްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ތަން ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ
  

ނޑު، ޓިނު އަދި ލަކުޑި މި ބާވަތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެްއ  )ށ(     މަގުމަތީގައި ގައު، ވެލި، ދަގަ
  .ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
ގައި އެކަން އެގޮތަށް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ގެވަޅެއްގައި ޢިމާރާތެއްކުރުން ) ށ(ްނބަރުގެ މި ނަ )ނ(    

ކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަޔަކާއެކު އެފަދަ ކުރަމުންދާނުވަތަ އެފަދަ މަސައްކަތެއް 
ކޮށް ހުއްދަކުރެވޭ މަސައްކަތަށާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ވަގުތަށް ރިޢާޔަތް މަށްއްޓުތަކެތި ބެހެ

  .އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ
  

 ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ބެހެއްޓޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ބެހެއްޓޭީނކައުންސިލުން ދޭ  )ރ(    
އުނދަގޫ  ނުވާގޮތަށް މަގުމަތީ  ށްދުއްވާ އެއްޗެއްސަ ވެ އުޅޭ މީހުންނަށާއި،ގާނބިގާނހި

  .ގޮތަށެވެށް ނުހުންނަ ބޭރަ  ފޫޓު 3ފެށިގެން  ފާރުން
  

މަގުމަތީގައި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް  އެއްޗެހީގެފަދަ  ދަރު )ބ(    
 .ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް މަގުމަތީގައި  އި އުޅޭ ނަގަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަހައްޓައި  )ޅ(    

މިފަދަ އެއްޗެއްވެސް ބަހައްޓަން ވާނީ އެއްވެްސ އަދި . ނޫނެވެ  ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެއް
  .ފަރާތަކަށް އުނދަގޫނުވާ ގޮތަށެވެ

  
އަދި . އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް އިންދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ އި،ކޮޕީގަސް ފިޔަވަމަގުމަތީގައި  )ހ(  .5  އިންދުން  މަގުމަތީގައި ގަސް 

ނޑެއް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ   .އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ކޮށިގަ
  

ގޮތަށް ށް ނުހުންނަ ރަ ފޫޓަށްވުރެ ބޭ 1 ފެށިގެން  ފާރުން  ކޮޕީގަސް އިންދޭނީ މަގުމަތީ  )ށ(    
  .އެއްބަރިޔަށެވެ

  
އެކި ވައްތަރުގެ ޕޮޓްތަކުގައި އިންދާފައި ހުންނަ ގަސްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މަގުމަތީގައި  )ށ(    

އި އިންދާ ގަސްތައްވެސް ގަމި ޕޮޓުތަކު . ޕޮޓްތަކެވެ ބެހެއްޓޭނީ ކޮޕީގަސް އިންދާފައި ހުންނަ
  . ގޮތަށެވެ ށް ނުހުންނަ ބޭރަ ފޫޓަށްވުރެ  1ހުންނަންވާނީ ފާރުން ފެށިގެން 

  
 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


