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 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު،

 ދިވެހިރާއްޖެ. 
 

 

 

 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 
  މުއްދަތު އާކުރަން  އަލަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށައަޅަނީ 

  ތަކެތި ަބހައްޓާ މަގު: 
  ތަކެތި ަބހައްޓާ މުއްދަތު: 

 ސަރަޙައްދުތަކެތި ަބހައްޓާ މަގުގައި 
  ތަފްޟީލް 
ސަރަޙައްދުގެ ތަކެތި ަ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   އަދި ފުރިހަމަ ނޯޓް: ޙުއްދަ ދެވޭނީ މަގުތަކުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގައި ހުއްދަ ދެވޭނޭ އުސޫލާއި ޙިލާފު ނުވާ  
 އެވަނީއެވެ.   އުސޫލް   ދެވޭނޭ   ހުއްދަ   ބެހެއްޓުމުގައި   ތަކެތި   މަގުތަކުގައި ސަފްޙާގައި  

  



 
 

 އުޞޫލް   އަމަލުކުރާނެ   ކަންކަމާއި   ބަލާނެ   ދިނުމުގައި   ހުއްދަ   ބެހެއްޓުމުގެ   މަގުތަކުގައި   ތަކެތި   ގެންނަ   ކުރުމަށް   ޢިމާރާތް 

ފުޅާމިނުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ  މަގުގެ   .1
 މިންވަރު

 )ދިހަ( ފޫޓް އަްށވުރެ ފުޅާ މަގުތަކަެށވެ.  10)ދިހަ( ފޫޓް ނުވަަތ   10ތަކެިތ ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ 

މަގުގެ ދެފަރާުތގައި ތަކެިތ ބެހެއްޓުމުގެ   .2
 ހުއްދަ ދިނުން 

 )ވިހި( ފޫޓް ނުވަަތ އެއްއަްށވުރެ ފުޅާ މަގުތަކުގައެވެ. 20ބެހެއްޓޭނީ  މަގުގެ ދެފަރާުތގައި )ދިމާވާގޮަތްށ( ތަކެިތ 

 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިވާ ހުސްބިންތަކުގައި މަސައްކަްތ ކުރުމަްށ ގެންނަ ތަކެިތ ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.  ހުސްބިންތަކުގައި ތަކެިތ ބެހެއްޓުން  .3

ވެރިފަރާްތ ނިޔާވެފައިވާނަމަ ވާރިޘުންގެ  .1 ހުއްދައަްށ އެދި ހުަށހަޅާ ފަރާތް   .4 ގޯީތގެ  ގޯީތގެ ވެރިފަރާތަކުންނެވެ.  ހުަށހަޅަންވާނީ  އެދި  ހުއްދައަްށ  ބެހެއްޓުމުގެ  ތަކެިތ 
 ތެރެއިން އެކަމަްށ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. ނުވަަތ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ. 

ތަކެިތ ބަހައްޓާފަރާުތން ސަމާލުކަން   .5
 ކަންކަން ދޭންޖެހޭ

 ރާނާފައިވާ ފާރަކާއި އިންވެގެން ތަކެިތ ބަހައްޓާއިރު ފާރުގައި ނުޖެހޭނެހެން ތަކެިތ ބެހެއްޓުން.  .1
 ފޫޓަްށވުރެ ފުޅާކޮްށ ތަކެިތ ނުބެހެއްޓުން.  4މަގުގެ  .2
ތަކެިތ   .3 ނުވާނެހެން  އުނދަގޫ  އެއްޗެއްސަްށ  ދުއްވާ  މީހުންނާއި  ވަދެނިކުމެވާ  )ތަކެތި މަގަްށ  އޭގެފަހުންވެސް  ބަހައްޓާއިރުއާއި 

 ބަހައްޓާފައި ހުންނައިރު( އަމަލުަތއް ބެހެއްޓުން. 
  މަގު ބޭނުން ކުރާ ފަރާްތަތކަްށ ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާެތރި ހާދިސާއަްށ ބަލައި މަގުމަީތ ތަކެިތ ބަހައްޓާއިރު ގެއްލުމެއް ދިމާނުވާނެހެން  .4

 ތަކެިތ ބެހެއްޓުން. 
ރީ މަގު ބޭނުންކުރާ ފަރާްތތަކަްށ ގެއްލުންވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށްކަން ކައުންސިލަްށ ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، އެކަން  ތަކެިތ ބަހައްޓާފައި ހު .5

 ރަނަގަޅުކުރުން. 

ދެވޭނީ   .1 ހުއްދައިގެ މުއްދަުތ  .6 ހުއްދަ  ބެހެއްޓުމުގެ  ތަކެިތ  އެއްފަހަރާ  ގިނަވެގެން  ފައިސާއެއް    3އެންމެ  އެއްވެސް  މުއްދަަތއް  މި  މަސްދުވަހަެށވެ. 
 ހަފްތާކުރިން ކައުންސިލަްށ ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.    1ނުނެގޭނެއެވެ. މުއްދަުތ އިތުރު ކުރަން ބޭނުންނަމަ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ 

)ފަންސާސް(    50/-ހުއްދަ އާކޮްށދެވޭނީ    ، ހުއްދަ އާ ކުރަން ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަުތ ފާއިުތވުމުން އަލުން ހުއްދަ އާކުރާން ހުަށއަޅަނަމަ .2
 ރުފިޔާ ގެ ޖޫރިމައިނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ. 

 . އަގުނެގޭނެއެވެ  ފަދައިން  މިވާ  ތިރީގައި  ،އިތުރުވާނަމަ  މަހަްށވުރެ(  ިތނެއް)  3  ހުންނަާތ  ބަހައްޓާފައި  ތަކެިތ  ގެންނަ  ކުރުމަްށ  އިމާރާްތ .1 ފައިސާ ނެގުން   .7
 މިންވަރު  ޖެހޭ ްށމަހަކަ  މަގުން ރުފިޔާ( ފަހެއް) 5 އަކަފޫޓަކަްށ ،ނަމަ މަގެއް •
 ކަމަްށ  ހުސްބިމެއް)  މިންވަރު  ޖެހޭ  މަހަކަްށ  މަގުން  ރުފިޔާ(  ިތނެއް)  3  އަކަފޫޓަކަށް   ،ނަމަ  ހުސްބިމެއް  ކައުންސިލްގެ •

. ބިންތަކެވެ  ކައުންސިލްގެ  ، ކުރެވިފައިނުވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ނަންމަީތ  ފަރާެތއްގެ  އެއްވެސް  ،ނެްތ  އިމާރާެތއް  ،ބެލެވޭނީ
 .( ނުބެލޭނެއެވެ  ގޮުތގައި ހުސްބިމުގެ އާަތއްއޭރި ގްރީން ކުރެވިފައިވާ ަތރައްޤީ ،އަދި

 .މުއްދަތަކަެށވެ މަހުގެ  3 ދޫކުރެވޭނީ ބިން  ގިނަވެގެން އެންމެ ނަގައިގެން އަގު .2

 އިތުރުކުމަށް   މުއްދަުތ  ހުއްދައިގެ   ،ފަހު  ހަމަވުމަްށ   މަސް(  ިތނެއް)  3  އަގުނަގައިގެން  އަދި   ހަމަވެ  މަސް(  ިތނެއް)  3  ނުނަގައި  އަގު .1 މުއްދަުތ އިތުރު ކުރުން   .8
 . ވާނެއެވެ ހުަށހަޅަން އަކުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް  ބަޔާންކޮްށ މުއްދަުތ ،ސަބަބާއި  ބޭނުންވާ އިތުރުކުރަން ހުއްދަ  ބޭނުންވާނަމަ

 . ކުރިންނެވެ ހަފްާތ 2  ހަމަވުމުގެ މުއްދަުތ ހުއްދައިގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ކުރިން ހުަށހަޅަންވާނީ އެދި  ހުއްދައަްށ މި .2
  އާކޮްށދެވޭނީ  ހުއްދަ  ،ހުަށހަޅާނަމަ  އާކުރާން  ހުއްދަ  އަލުން  ފާއިުތވުމުން  މުއްދަުތ  ހަފްާތގެ(  ދޭްތ)  2  ދޫކުރެވިފައިވާ  ކުރަން  އާ  ހުއްދަ .3

 . ދެއްކުމުންނެވެ ޖޫރިމައިނާއެއް ގެ ރުފިޔާ( ފަންސާސް) 50/-
  ބެލުމަްށ   ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ   ންސިލުންކައު ،ކުރިޔަްށދާނަމަ  މަސައްކަްތ  އިމާރާތްކުރުމުގެ  އިތުރުކޮްށދެވޭނީ  މުއްދަުތ  ހުއްދައިގެ  މި .4

 .  ފަހުއެވެ

  ލިޔުމުން   ކައުންސިލަްށ  އެކަން   ނިމިފައިވާނަމަ  މަސައްކަްތ  ތެރޭގައި  މުއްދަުތގެ  ހުއްދައިގެ   ނަގާފައިވާ  ބެހެއްޓުމަްށ  ތަކެިތ .1 އަލުން ހުއްދައަްށ އެދި ހުަށހެޅުން   .9
 .  އަންގަންވާނެއެވެ

 ހުއްދަ  ހުަށހެޅުންތަކަްށ  ހުަށހަޅާ  އެދި  އިތުރުކުރުމަްށ  މުއްދަުތ  ،ނުނިމޭނަމަ  މަސައްކަްތ  މުއްދަުތގައި  ނަގާފައިވާ  ބެހެއްޓުމަްށ  ތަކެިތ .2
 .ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ ކަންަތއްަތއް މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  6 މިއުޞޫލުގެ ދޫކުރެވޭނީ

  ނަމުގައި   އެފަރާުތގެ  ،ކައުންސިލަްށއަންގައި  ނިމިފައިވާކަން  މަސައްކަްތ  ތެރޭގައި  މުއްދަުތގެ  ހުއްދައިގެ   ނަގާފައިވާ  ބެހެއްޓުމަްށ  ތަކެިތ .3
 .ހުއްދައެއްގޮުތގައެވެ އައު ބެލެވޭނީ  އެހުއްދަ ،ހުަށހަޅައިފިނަމަ ފަހަރަްށ  ދެވަނަ އެދި ހުއްދައަްށ ބެހެއްޓުމުގެ ތަކެިތ

މި އުސޫލާ ހިލާފުވާ ފަރާްތތަކާމެދު   .10
 ފިޔަވަޅު އެޅުން

  އަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( އެއްހާސް)  1000/- އާއި ރުފިޔާ( ފަސްސަތޭކަ) 500/- ފަރާްތތަކުން ޚިލާފުވާ އުސޫލާ މި   .1
 .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

  މިބިން  ބޭނުމެއްގައި އެހެން  މިނޫން ،ފަރާްތަތކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ  ބެހެއްޓުމުގެ މަގުަތކުގައި ތަކެިތ ގެންނަ ކުރުމަްށ ޢިމާރާްތ . 2
 . އެޅޭނެއެވެ ފިޔަވަޅު ދަުށން  ގެ(އެކެއް) 1 މިމާއްދާގެ ،ބާޠިލްކޮްށ ހުއްދަ ،ބޭނުންކޮށްފިނަމަ

ޔަުތން އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަންމްަށ ގޮެތއް ނިންމާނީ ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުންގެ އަޣުލަބިއް އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން   .11
 ނިންމާގޮެތއްގެ މަިތންނެވެ. 

 


