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  ,SECRETARIAT OF NAIFARU COUNCIL ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު  

 ,Faadhippolhu Naifaru ނައިފަރު،ފާދިއްޕޮޅު 

  Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ.

 Municipal Service މުނިސިޕަލް ޙިދުމަތް

 

 މަގުތަކުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް މާރާތް ކުރުމަށް ގެންނަ ތަކެތި  ޢި
 

 ނަންބަރު: .............................  ފޯމް  އްދައަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙު 
  ފުރިހަމަ ނަން:

  އެޑްރެސް: 
  އައި ޑީ ކާޑު ނަންަބރ: 

  ފޯން ނަންަބރު: 
 

 ތަކެތި ބެހެއްޓުން 
  ދަތު އާކުރަންމުއް  އަލަށް ދި ހުށައަޅަނީ އަށް އެއްދަހު

  ތަކެތި ަބހައްޓާ މަގު: 
  ަބހައްޓާ މުއްދަތު: ތަކެތި 

 ސަރަޙައްދުތަކެތި ަބހައްޓާ މަގުގައި 
  ޟީލް ތަފް

 ގެސަރަޙައްދުތަކެތި ަބހައްޓާ މަގުގައި 
، ދިގުމިން، (4'ފުޅާމިން ) ) :މިންތައް
 އަކަފޫޓް( 

 
  ލް: ޟީަބހައްޓާ ތަކެތީގެ ތަފް

 

 ފޯމް ބަލާގަތް މުވައްޒަފު   ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތުން 

  ސޮއި:    ސޮއި: 
  ނަން:    ނަން: 

  މަޤާމް:    އެޑްރެސް:
  ތާރީޙް:    ތާރީޙް: 

ވަނަ    2ށެވެ.  ފޯމަވާ    ފައި ވި ކުރެ   މަގުތަކުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގައި ހުއްދަ ދެވޭނޭ އުސޫލާއި ޙިލާފު ނުވާ އަދި ފުރިހަމަ ނޯޓް: ޙުއްދަ ދެވޭނީ  
 އެވަނީއެވެ.   އުސޫލް   ދެވޭނޭ   ހުއްދަ   ބެހެއްޓުމުގައި   ތަކެތި   މަގުތަކުގައި ސަފްޙާގައި  
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 އުޞޫލް   އަމަލުކުރާނެ   ކަންކަމާއި   ބަލާނެ   ދިނުމުގައި   ހުއްދަ   ބެހެއްޓުމުގެ   މަގުތަކުގައި   ތަކެތި  ގެންނަ   ކުރުމަށް   ޢިމާރާތް 

މަުގެގ ފުޅާމިުނގައި    .1

 ހުންނަންޖެހޭނެ މިްނަވރު 

 )ދިހަ( ފޫޓް އަށްުވރެ ފުޅާ މަުގތަކަށެެވ.  10)ދިހަ( ފޫޓް ނުަވތަ  10ދޫކުރެޭވނީ ތަކެތި ބެހެއްޓުމުެގ ހުއްދަ 

މަުގެގ ދެފަރާތުަގއި ތަކެތި    .2

 ބެހެއްޓުމުެގ ހުއްދަ ދިނުން 

 )ިވހި( ފޫޓް ނުަވތަ އެއްއަށްވުރެ ފުޅާ މަުގތަކުަގއެެވ. 20)ދިމާާވޮގތަށް( ތަކެތި ބެހެއްޓޭނީ މަުގެގ ދެފަރާތުަގއި 

 ކައުންސިލްެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއިާވ ހުސްބިންތަކުަގއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ެގްނނަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމުެގ ހުއްދަ ދެިވދާނެއެެވ.  ހުސްބިންތަކުަގއި ތަކެތި ބެހެއްޓުން   .3

ނިޔާެވފައިާވަނމަ  .1 އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް  ހުއްދައަށް  .4 ެވރިފަރާތް  ޯގތީެގ  ެވރިފަރާތަކުންެނެވ.  ޯގތީެގ  ހުށަހަޅަްނާވނީ  އެދި  ހުއްދައަށް  ބެހެއްޓުމުެގ  ތަކެތި 

 ވާރިޘުްނެގ ތެރެއިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެެވ. ނުަވތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީދީފައިާވ ފަރާތެކެެވ.  

ތަކެތި ބަހައްޓާފަރާތުން   .5
 ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަންކަން 

 ރާނާފައިާވ ފާރަކާއި އިްނެވެގން ތަކެތި ބަހައްޓާއިރު ފާރުަގއި ނުޖެހޭނެހެން ތަކެތި ބެހެއްޓުން.  .1
 ފޫޓަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ތަކެތި ުނބެހެއްޓުން.  4މަުގެގ  .2

ނުވާ  .3 އުނދަޫގ  އެއްޗެއްސަށް  ދުއްާވ  މީހުްނނާއި  ަވދެނިކުމެާވ  އޭެގފަހުންެވސް މަަގށް  ބަހައްޓާއިރުއާއި  ތަކެތި  ނެހެން 
 )ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުްނނައިރު( އަމަލުތައް ބެހެއްޓުން. 

މަުގ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަށް ބަލައި މަުގމަތީ ތަކެތި ބަހައްޓާއިރު ެގއްލުމެއް  .4
 ދިމާުނާވނެހެން ތަކެތި ބެހެއްޓުން. 

ބަހައްޓާފައި ހުރީ މަުގ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުްނާވނެ ފަދަ ޮގތަކަށްކަން ކައުންސިލަށް ފާހަަގެވއްޖެނަމަ،   ތަކެތި .5

 އެކަން ރަަނަގޅުކުރުން.  

ސް ފައިސާއެއް  މަސްދުަވހަށެެވ. މި މުއްދަތައް އެއްެވ  3އެންމެ ިގަނެވެގން އެއްފަހަރާ ތަކެތި ބެހެއްޓުމުެގ ހުއްދަ ދެޭވނީ   .1 ހުއްދައިެގ މުއްދަތު   .6

 ހަފްތާކުރިން ކައުްނސިލަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.   1ނުނެޭގެނއެެވ. މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ބޭނުންނަމަ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ  
- ހުއްދަ އާކޮށްދެޭވނީ    ، ދޫކުރެިވފައިާވ މުއްދަތު ފާއިތުުވމުން އަލުން ހުއްދަ އާކުރާްނ ހުށައަޅަަނމަހުއްދަ އާ ކުރަން   .2

 )ފަންސާސް( ރުފިޔާ ެގ ޖޫރިމައިާނއެއް ދެއްކުމުންެނެވ. 50/

ރީެގ ރޭޓުން ފީއެއް  )ހަތްދިހަ( ލާ   0.70)ތިނެއް( މަހަށްުވރެ އިތުރުާވ ކޮްނމެ ދުަވހަކަށް އަކަފޫޓްއެއްެގ މަުގން    3 .1 ފައިސާ ެނުގން   .7
 ނެޭގެނއެެވ. 

 މަހުެގ މުއްދަތަކަށެެވ.  3އަުގ ަނގައިެގން އެންމެ ިގަނެވެގން ބިްނ ދޫކުރެޭވނީ  .2

)ތިނެއް( މަސް ހަމަުވމަށް ފަހު، ހުއްދައިެގ މުއްދަތު   3)ތިނެއް( މަސް ހަމަެވ އަދި އަުގނަަގއިެގން    3އަުގ ނުނަަގއި   .1 މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން   .8
ުނންާވނަމަ ހުއްދަ އިތުރުކުރަން ބޭުނންާވ ސަބަބާއި، މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލަށް ސިޓީ އަކުްނ  އިތުރުކުމަށް ބޭ

 ހުށަހަޅަން ާވެނއެެވ. 
 ހަފްތާ ކުރިންެނެވ.  2ކުރިން ދޫކުރެިވފައިާވ ހުއްދައިެގ މުއްދަތު ހަމަުވމުެގ މި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަްނާވނީ  .2

ހުއްދަ    ، )ދޭތް( ހަފްތާެގ މުއްދަތު ފާއިތުވުމުން އަލުްނ ހުއްދަ އާކުރާން ހުށަހަޅާނަމަ   2ހުއްދަ އާ ކުރަން ދޫކުރެިވފައިާވ   .3
 ެވ. )ފަންސާސް( ރުފިޔާ ެގ ޖޫރިމައިާނއެއް ދެއްކުމުންނެ  50/-އާކޮށްދެޭވނީ 

 މި ހުއްދަ އިތުރުކޮށްދެޭވނީ ކައުްނސިލުްނ ނިންމާ ޮގތެއްެގ މަތިންެނެވ.  .4

ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ަނާގފައިާވ ހުއްދައިެގ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ިނމިފައިާވނަމަ އެކަން ކައުންސިލަށް ލިޔުމުްނ   .1 އަލުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން   .9
 އަްނަގންާވނެއެެވ.  

ޓުމަށް ނަާގފައިާވ މުއްދަތުަގއި މަސައްކަތް ނުިނމޭަނމަ، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ތަކެތި ބެހެއް .2
 ަވނަ މާއްދާަގއިާވ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަެވފައިާވނަމައެެވ.  6ހުއްދަ ދޫކުރެޭވނީ މިއުޞޫލުެގ 

3.  ަ

 ނަމުަގއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ދެަވނަ ފަހަރަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެހުއްދަ ބެލެޭވނީ އައު ހުއްދައެއްޮގތުގައެެވ.

ފަރާތްތަކާމެދު  މި އުސޫލާ ހިލާފުާވ   .10

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަކުްނ   1000/-)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ އާއި    500/-މި އުސޫލާ ޚިލާފުާވ ފަރާތްތަކުން  

 ޖޫރި މަނާކުރެޭވނެއެެވ. 

މާނީ ކައުންސިލްގައި މަޝްަވރާ ކުރުމަށްފަހު ކައުްނސިލުންެގ  އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެަނމަ އެކަންމަށް ޮގތެއް ިނން އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާުވން   .11
 އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިްނމާޮގތެއްެގ މަތިްނެނެވ. 
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ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ަނާގފައިާވ ހުއްދައިެގ މުއްދަތުެގ ތެރޭގއި މަސައްކަތް ނިމިފައިާވކަން ކައުންސިލަށްއަްނަގއި، އެފަރާތުެގ 

 


