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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
ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   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

:  ބުދަ :  2016 އޮގަސްޓު 17 -  1437 ޛުލްޤަޢިދާ 14ތާރީޚު 132އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

މަގުމަީތަގއި ގާޑިާއ ނުވަތަ މޭޒު ބަަހއްޓައިގެްނ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި 

  ދު ގަާވއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ

  )ޮއމަދޫ .ތ( 
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  ކައުންސިލް އޮމަދޫ ކޮޅުމަޑުލު

 ދިވެހިރާއްޖެ.، އޮމަދޫ

 

 ދު ގަވާއި  މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ 
  

      
ލުން އުސޫރާތައް ލާމަރުކަޒީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއި 2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

)ގެ  ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަްލ ކައުންސިލަށް ވަނަ މާއްދާއިން  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
 މާއްދާގެ (ވ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ

ފާރިކުރުމާިއ ލާފައިވާ މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަ އިއެކުލަވަ
  ދެވެ.ގަވާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ 

  
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ދަށް ކިޔާނީ [ގަވާއި މި (ށ)    

] އެވެ.ގަވާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ    ދު
  

ދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުާރ ގަވާއި މި  ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީގަވާއިމި   .2  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  
ކުރީގައި ހިނގާފައިވާ 

ދު ގަވާއިކަންކަމަށް މި 
  ހިންގުމާއި އިސްތިސްނާތައް

ތަންތަނާއި މަގުތަކުގައި ވަކި މުނާސަބަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުމުއްދަތަކަށް  އާންމު (ހ)  .3
ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ހުޅުވާލެވޭ ވިޔަާފިރ  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ގާޑިޔާ މޭޒު

  ދުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.ގަވާއި މި
  

ގާޑިޔާ މޭޒުފަދަ ތަކެތީގައި 
ތަންތަނުގައި  އާންމު

  ވިޔަފާރިކުރުން 

ތަންތަނާއި މަގުތަކުގައި އަތްގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު  އާންމު ދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއި މި  .4
ހުންނަ ތަކެތީގައި ވިޔަފާރިކުރަންވާނީ،  ވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭގޮތަށް ހަދާފައިނު

.  ކައުންސިލުން  ހުއްދަ   ހޯދައިގެންނެވެ
  

ތަންތަނުގައި  އާންމު
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

 އުފުލޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ 
ތަކެތީގައާއި އެނޫންވެސް 
  ގޮތްގޮތުން ވިޔަފާރި ކުރުން 

މަގެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ ގާޑިޔާއާއި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން  އާންމު (ހ)  .5
ކާބޯތަކެތި، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ވިއްކަންވާނީ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިއުމަކުްނ 

  ހޯދައިގެންނެވެ.
  

ގައި ނުވަތަ މަގުމަތީގައި ތަނެއް  އާންމުކައުންސިލުން ވަކިގޮތަކަށް ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ،  (ށ)  
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ހަދައިގެން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކޮށްގެން  ުނކުރެވޭ ގޮތަށް ތަނެއްއެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލު
  ވިޔަފާރިކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  
މަގުމަތީގައި ކާބޯތަކެތި 

ވިއްކުމަށް ދެވޭނެ 
  ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިން 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭގޮތަށް ހަދާފަިއ  މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް (ހ)  .6
ހުންނަ ތަކެތި، ބޭއްވުމަށް ޖަގަހަ ދެވޭނީ އެފަދަ އެއްޗެއް ބޭއްވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ 

. މިގޮތުން  ކައުންސިލުެގ ދެވޭނީ ހުއްދަކުރުމަށް ގާޑިޔާތަކުގައި ވިޔަފާރިތަނުގައެވެ
ނޑައަޅާ  ،ކުންޖާގަ އޮންނަ ބޮޑެތި މަގުތަ، ތިޞާސްގައި ހިމެނޭއިޚު ކައުންސިލުން ކަ

  ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ.
  

ގައިވާ ޖަގަހަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެތަންތަނުގެ ބޮޑު މިނާއި ތަނުގެ  މާއްދާގެ (ހ) މި (ށ)    
ނޑައަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި މި ބޭނުން ހިފާނެ  ސަރަޙައްދުްނ  ގޮތް ކައުންސިލުން ކަ

  ކީ މަނާކަމެކެވެ.ބޭރުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަ
  

ބިނގާވެ އުޅޭ ސަރަޙައްދުން ހިނގާ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ އެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބަހައްޓާ (ރ)    
  ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.ނާއި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ދަތިމީހުން
  

އެހެން ދުވަސްތަކުގައި  އިދުވަސް ފިޔަވަކުރަންވާނީ ހުކުރު ތަކެތީގައި ވިޔަފާރި ގާޑިޔާ މޭޒުފަދަ   .7  ވިޔަފާރީ ކުރުމުގެ ވަގުތު 
ފެށިގެން  އިނ11:00ްދުވަހުގެ މެންދުރު އަށެވެ. އަދި ހުކުރު 1:00އިން މެންދަމު  5:30ފަތިހު 
  ކަމެކެވެ.ދެމެދު ވިޔަފާރިކުރުމަކީ މަނާ އާ 13:30

  
ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު 
  ހުންނަންވީ ގޮތް 

ގާިޑާޔ  ބަހައްޓައިގެން ކާބޯތަކެތި ވިއްކަންވާނީ އެ  ނުގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުތަންތަ އާންމު (ހ)  .8
ނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްގެންނެވެ.   ނުވަތަ މޭޒު ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަ

  
ގާޑިޔާ ނުވަތަ  ދުގެ ދަށުން ހުއްދަދެވޭ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުގައި ކައުންސިލުން އެގަވާއި މި (ށ)    

ނޑައަޅާފައިވާ ނަންބަރު ފެންނަ ގޮތަށް އޭގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.މޭޒަ   ކަށް ކަ
  

ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އަޑުގަދަކޮްށ ދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިގަވާއި މި (ނ)    
  ލަވަޖެހުމާއި އަޑުގަދަވާފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  
މޭޒު ހިޔާކޮށްފައި ބަހައްޓާނަމަ، ގާޑިޔާއިން ނުވަތަ މޭޒުން ބޭރަށް  ގާޑިޔާ ނުވަތަ (ރ)    

. އަދި އެފަަދ  1 (އެކެއް) ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑަށް ނެރެފައިވާގޮތަށް ހިޔާ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  ތަންތަނުގައި ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

  
ގާޑިޔާ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން 
 ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ

  ތަކެތި

ހޯދާފަިއވާ  ތަންތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ އާންމުބަހައްޓައި  ގާޑިޔަލުގައި ނުވަތަ މޭޒު   .9
. ނަމަވެސް  ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ތަކެތީގައި ވިއްކަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެއްޗެވެ

ްނ ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާ ލުއިކާނާ އަދި ބުއިންތައް ކައުންސިލުގެ ހުއްދައާއެކު ވިއްކުމަކަށް ކުޑަކުދި
  މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މި
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ޞިއްޙީ މިންގަނޑު 
  ހިފެހެއްޓުން 

އްޙީގޮތުން ކާބޯތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ޞިތަކެތި ހުންނަންވާނީ  ދުގެ ދަށުން ވިއްކާގަވާއި މި .10
ނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޞިއްޙީ ގޮތުން ކާބޯތަކެތި  ދުތަކާގަވާއިނާއި ކަ

އެއިރަުކ  ޑު ބެލެހެއްޓުމާނބެހެއްޓުމަށް ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޞިއްޙީ މިންގަ
ނޑައަޅާ ހަ   ލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.އުސޫވާލުވެފައިވާ އިދާރާތަކުން ކަ
  

އްދުގެ ކުރާ ސަރަޙަ ވިޔަފާރި
  ސާފުޠާހިރުކަން 

ހިރުކޮށް ތާދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ސާފުގަވާއި މި .11
ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ  ބެލެހެއްޓުމަކީ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ސަރަޙައްދަކަށް  އުކާލުމަށް ކުނި  ،ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން އުފެދޭ ކުނިބުނި ކަ
  އުކާލަންވާނެއެވެ.

  
ދުގެ ދަށުން ހުއްދަދެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި ވިޔާފާރިއަށް ބޭނުންކުރާ މުދާތަްއ ގަވާއި މި .12  މުދާތަކަށް ޒިންމާވުން 

 މާއެކެވެ.ގާޑިޔާއެްއ ނުވަތަ މޭޒެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ
  

ގާޑިޔާއާއި މޭޒުތަކުން 
  ވިޔަފާރިކުރަން ފެށުން

ކޮށްގެން އްގައި ދިވެއްސަކު ނެތި ވިޔަފާރިދެވިފައިވާ ތަނުގައި އެއްވެސް އިރެވިޔާފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ .13
 .   ނުވާނެއެވެ

  
ނޑައަޅާ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު  .14  ފީނެގުން  މަހުފީއެްއ  ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރެވޭނީ ކައުންސިލުން ކަ

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ދެއްކުމުންނެވެ.   ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަ
  

ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ ހުއްދަ  ކަ

  ނެގުން 

ގާޑިޔާއާއި މޭޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހުއްދަދޭންވާނީ،  .15
ން ޑްރަގްސް އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް ުފޑް އެންޑް  މުގެ ހުއްދަ،ކުރުޔަފާރި ވި ތަނުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އެ

  ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުުމންނެވެ.
  

ދާ ޚިލާފަށް ގަވާއި
   ޢަމަލުކުރުން 

މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ތަކާވާ ފަރާތްއި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުދުގަގަވާއި މި .16
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައިދަކުން ވަކިގޮތަކަގަވާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަްށ  ،ށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
) ރުފިޔާރ (ފަސްސަތޭކަ 500/-ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަަހރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ތްހަނަސޭ
) އާދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ރ (އެއްހާސް 1000/-އާއި  ވަނަ ފަހަރަށް ތިން؛ ރުފިޔާ

) އާއި  ރ (އެއްހާސް 1000/-ފިނަމަ ތަކުރާރުކޮށް ) އާ  ރ3000/-ރުފިޔާ (ތިން ހާސް ރުފިޔާ
ރ 3000/-ރަށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ވަނަ ފަހަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުދެމެދުގެ އަ

) އާއި  ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ރ 5000/-(ތިންހާސް ރުފިޔާ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ
ރ 5000/-ކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިތުރަށް ކުށް ތަ ފަހަރަށްވުރެ ވަނަ ކުރުން އަދި ހަތަރު
) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ  އިޚު(ފަސްހާސް ރުފި ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ގަވާއިތިޔާރު މި ޔާ
  ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ދު ހިންގުމަށް ގަވާއި މި

ލުތައް އުސޫހަދަންޖެހޭ 
    ހެދުން 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެ ތިޞާޞްމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިޚުންގުނަގަހައްޓައި ހި  ގަވާއިދު  މި .17
ން ފަށާާތ ދަށް ޢަމަލުކުރަގަވާއިސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މި 

) މަސްދުވަ 3   ކުރަންވާނެއެވެ.ކޮށް ޝާއިޢުއާންމުއުސޫލުތައް  ތެރޭގައި ހަދައި އެހުގެ (ތިނެއް
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ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ގަވާއި  " މި"ކައުންސިލް (ހ)    ކުރުން މާނަ
ކައުންސިލްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލްނ 

 އޮމަދޫ ކޮޅުމަޑުލު) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (
  ކައުންސިލަށެވެ.

  
 

 
  
 


