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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
 ުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2016 އޮގަސްޓު 1 -  1437 ޝައްވާލް 27ތާރީޚު 101އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ގަވާއިދުބެހޭ އަދި ޫދނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާ  ރަށުގައި ޖަނަވާރު 

  (ފ.ފީއަލި) 
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  ކައުންސިލް ފީއަލީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ފީއަލި

 

 ދު ގަވާއި ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާ ބެހޭ 
  
 

ލުން ސޫދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު( 2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް  151ގެ )ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ) ހ(މާއްދާގެ  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ
  . ދެވެގަވާއިއަދި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުުޅމުގެ  ލާފައިވާ ރަށުގައި ޖަނަވާރުއިއެކުލަވަ

  
" ުދގަވާއިރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާ ބެހޭ [، ދަށް ކިޔާނީގަވާއިމި )ށ(    

  .އެވެ
  

ނޑައަޅާފައިވާ މިގަވާއިދުގައި )ނ(      ހެދިފައިވާ  މިކަމާގުޅިގެން ކުރުމުގައި  ކަންކަން  ކަ
  .ޖެހޭނެއެވެ ތަބާވާން ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި 

  
 ދުވަހުްނ ޝާިއޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ދުގަވާއި މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން  ދަށްގަވާއިމި .2 ތާރީޚު ފަށާ ކުރަން  ޢަމަލު

   .ފެށިގެންނެވެ
 

 ޖަނަވާރު  ރަށުގައި
  ދިނުން  ހުއްދަ ގެންގުޅުމުގެ 

ފެށުމާއެކު ރަށުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ދޫނިސޫފާޫސފި ނުވަތަ ޖަނަވާރު ދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަވާއި މި  .3
ތަކެތި  ދެނެގަނެ، ދޫނިސޫފާސޫފި ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށާއި، އެ

) ތިނެއް ( 3ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގަވާއިލުތައް މި ސޫގެންގުޅޭނެ ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ އު
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ ހުގެމަސްދުވަ   .ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ކަ

  
  )ހ(  .4  ތަކިެތ ގެންގުޅޭ ވަލުތެރޭގައި 

 
ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ ވަލުތެރޭގައި ކޮށިއެޅުމަކާނުލައި ނުވަތަ ގަވާއިމި 

ކޮށިއަޅައިގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ގެންގުޅެމުންދާ ދޫނިސޫފާސޫިފ، ކުކުޅު، 
ދާށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ގަވާއިބަކަރިފަދަ ޖަނަވާރުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން، މި 

ތެރޭގައި ހަދަންޖެޭހ ހުގެ މަސްދުވަ) ތިނެއް( 3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ށްދަވާއިގަމި 
ނޑައަޅައުސޫލުތައް ކައުންސިލުން  ތަކެތި ގެންގުޅޭެނ  ނިމުމުން، ކޮށިއަޅައިގެން އެ  އިކަ
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  .ތަނެއް ހޯދުމަށް، ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

) ހ(ދޫނި ސޫފާސޫިފ ގެންގުޅުމާއި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަށް ބިންދޫކުރުމުގައި މިމާއްދާގެ   )ށ(    
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދޫނިސޫފާސޫފި ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅެމުންދާ ފަރާތްތަަކށް 

  .ކައުންސިލުން އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ
  

ގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ދާ އެއްގަވާއި ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މިގަވާއި މި )ނ(    
  .ނަގައިގެން މެނުވީ ރަށުގައި ދޫނިސޫފާސޫފި ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
 ގެންގުޅޭ  ގޯތީގައި  އަމިއްލަ
  ތަކެތި

މުގެ އޮތް ނަމަވެސް، މުނިފޫހިފިލުވު  ގައި އެހެްނ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  4ދުގެ ގަވާއިމި   .5
ދާއި ޚިލާފުނުވާގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލުން ގަވާއިގެގޮތުގައި، މި ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޕެޓު

ނޑައަޅާ އެކަށީގެންވާ މަދު  ދަދަކަށް ޖަނަވާރާއި، ދޫނި ފަދަ ތަކެތި އަމިއްލަ ގޯތީގައި އަކަ
މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  މި. ގެންގުޅުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހެއެވެ

ނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެއެކަށީގެންވާ    .މަދުމިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ކަ
  

 ބާވަތްތަކުގެ  ނޫޅޭ  ންމުކޮށްއާ
 ޖަނަވާރު /ދޫނިސޫފާސޫފި

  ގެންގުޅުން 

ންމުކޮށް ނޫޅޭ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖަނަވާރެއް ނުވަތަ ދޫންޏެއް އެއްވެސް އާރާއްޖޭގައި  )ހ(  .6
  . ނެވެންކައުންސިލުން ހުއްދަ ނަގައިގެބޭނުމަކަށް ގެންގުޅެންވާނީ އެކަމަށް 

  
އޮތް ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން  ގައި އެހެން ) ހ(މާއްދާގެ  މި  )ށ(  

ންމުވެފައިވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ދޫނީގެ ތެރެއިން، ގުރާ، އާގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން 
ރޑް، މައިނާ، މުނިޔާ ފަދަ ބާވަތްތަކުގެ ދޫނި  ގެންގުޅުމަށް ކައުންސިލުން ވަކި ލަވްބާ

  .ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
  

 ރަށުގައި ބޭނުމަށް ވިޔަފާރީގެ 
 ޖަނަވާރު ނުވަތަ  ދޫނި

  ގެންގުޅުން 

ދާިއ ގަވާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ރަށުގައި ދޫނިސޫފާސޫިފ ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅެވޭނީ މި   .7
ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޚިލާފުނުވާގޮތުގެ މަތިން އަދި ކައުންސިލުން ކަ

ނޑައަޅާ ފީއެއް ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ ދުތަކާގަވާއި ޤާނޫނާއި    .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަ
  

 އަދި ސޫފާސޫފި ދޫނި ރަށުގައި
 ބިން  ގެންގުޅުމަށް ޖަނަވާރު 
  ދޫކުރުން

މީހެްއެގ  ދޫނިސޫފާސޫފި، ކުކުޅު، އަދި އެކި ވައްތަރުގެ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަށް އެރަށުގައި   .8
ނޑައަޅަބިން ފިޔަވައި ބަންޑާރަ ބިމުން ތަނެއް ދޫ އަމިއްލަ  އި ކުރެވޭނީ ކައުންސިލުން ކަ
އަދި ރަށުގައި ޖަނަވާރު،  ނުވަތަ ދޫނި ގެންގުޅުމަށް .  މަތިންނެވެ މުކޮށްފައިވާ އުސޫލެއްގެއާން

  .ބިންދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ
  

ންމުން އާދޫނިސޫފާސޫިފ ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ބިމަކީ   )ހ(    
  .ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބިމަކަށް ނުވުން ންމު އާމުނިފޫހިފިލުވުަމށް ނުވަތަ 

  
  .ދުރުގައި ހުރި ތަނަކަށްވުން ންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާއާ ބިމަކީ  އެ  )ށ(    
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ބިމުގައި ގެންގުޅެން އެދިފައިވާ ޖަނަވާރަކީ މީހުންނަށް ނުރައްކާތެރި ބާވަތެއްގެ  އެ  )ނ(    
  .ޖަނަވާރަކަށް ނުވުން

  
ތަކެތީގެ ސަބަބުްނ  ބިމުގައި ގެންގުޅޭ ބާވަތުގެ ދޫނިސޫފާސޫފި، ޖަނަވާރު ފަދަ އެ  )ރ(    

ނޭ ނޭގޮތަކަށް އެކަންކުރެވޭ ސާފުތާހިރުކަމަށް އަސަރެއް ނުފޯރާ ންމު އާސަރަޙައްދެއްގެ  އެ
  .ބަޔަކަށް ލިބިފައިވުން ކަން އެކަމަށް އެދޭސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާބިލުވަ
  

 ތަންތަނުގައި  ޢާންމު 
 މުނިފޫހިފިލުވުމަށް 

ދޫނިސޫފާސޫފި އަދި ޖަނަވާރު 
  ގެންގުޅުން 

އެހެން އޮތްނަމަވެސް މުނިފޫހިިފލުވުމަށް ގައި ) ހ(ވަނަމާއްދާގެ  8ދުގެ ގަވާއި މި  .9
ފަދަ ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުުވމުގެ ބޭނުމަށް ދޫނިސޫފާސޫފި އަދި  ޕާކު/ ކޮށްފައިވާ ބިން ޞަޚާއް

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ދެވިދާނެއެވެ   .ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލުން ކަ
  

ދޫނިސޫފާސޫފި އަދި ޖަނަވާރު 
  ފެށުން ގެންގުޅެން 

ތަނުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ބިން ދޫކުރުމަށްފަހުވެސް އެ 8ދުގެ ގަވާއި މި  .10
ތަކެތި ގެންގުޅުމަށް  ތަނުގައި އެ  ބިމެއްގައި ޖަނަވާރު ނުވަތަ ދޫނި ގެންގުޅެންވާނީ އެ ނުވަތަ އެ

  . ކައުންސިލުން ވަކިހުއްދައެއް ނެގުމަށްފަހުއެވެ
އިވާ ކަންކަން ލިބުނު ފަރާތުން ތިރީގަ ކައުންސިލުން ހުއްދަދޫކުރަންވާނީ ބިން  މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މި

  .ފަހުއެވެފުރިހަމަކުރުމަށް
  

ފަަދ  ތަނުގައި ގެންގުޅުމަށް ބޭނުންވާ ދޫނިސޫފާސޫފި އަދި ޖަނަވާރަށް އެކަށީގެންވާ އެ  )ހ(    
  .ކޮށްޓެއް އަޅާފައިވުން

  
ުނވަތަ ޖަނަވާރަށް ފެނާއި، ކާނާ ލިބޭނެގޮތެއް ކޮށީގައި ގެންގުޅޭނެ ދޫނިސޫފާސޫފި  އެ  )ށ(    

  .ހަމަޖައްސާފައިުވން
  

ކޮށީގައި  އަތްވާއި ވާރެއިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ވަދެތިބޭނޭ ރައްކާތެރި ތަނެއް އެ  )ނ(    
  .ހަދާފައިހުރުން

  
ބެލެހެއްޓުމުގައި ޒިންމަވާނެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު  ކޮށި  ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެ )ރ(    

  . ހަމަޖައްސާފައިުވން
  

ބަލިމަޑުކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޢަމަލުކުާރޭނ  ޖަނަވާރާއި ދޫންޏަށް ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި   )ބ(    
  .އް އޮތުންކަމެއް ކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެ ގޮތެއް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އެފަދަ

  
ަނއްތާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ކޮށީގައި ނަޖިސް ގިނަވިޔަނުދީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނަޖިސް   )ޅ(    

  .ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވުން
  

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ 
ގޯތީގައި ޖަނަވާރު ނުވަތަ ދޫނި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  5ދުގެ ގަވާއި އަމިއްލަ ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯތީގައި މި  )ހ(  .11
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މުނިފޫހިފިލުވުުމގެ ބޭނުމަށްވުރެ އިތުރަށް، 
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  .ބޭނުމަކަށް ދޫނި ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ  ގެންގުޅުން 
  

ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްަޗީކ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
ގޯއްޗެއްނަމަ އަދި އެ ގޯތި ތަނެއްގައިވާ  ންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާ އެކަށީގެންވާ ދުރުއާ

ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކޮށް މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށުމާ ހަމައަށް  ދޫކުރެވުނު ހިނދުން ފެށިގެން އެ
ގޯތީގެ ވަށައިގެންވާ ގޯތިތަކުގައި މީހުން ނޫޅޭކަމަށް ވާނަމަ އެފަދަ ގޯއްޗެއްގައި  ނުވަތަ އެ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،  ވަނަ މާއްދާއާ 7ދުގެ ގަވާއިކައުންސިލުގެ ހުއްދައާއެކު، މި 
  .ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދޫނިސޫފާސޫފި އަދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ

  
ެގ މުނިފޫހިފުލިވުމު  ދޫންޏެއް އިަދ ޖަނަވާރެއް  ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުން  .12  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަކެތި

  .މަނާކަމެކެވެ ގެންގުޅުމަކީ ބޭނުމަށް  ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ ބޭނުމުގައި 
  

ވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުދުގަގަވާއި މި .13  ފިޔަވަޅު އެޅުން 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގަވާއި ދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
) ރުފިޔާ ފަސްސަތޭކަ(ރ 500/-ތް ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ަފހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ހަނަސޭ
ވަނަ ފަހަރަށް އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންދެމެދުގެ  އާ) ރުފިޔާ އެއްހާސް(ރ 1000/-އާއި 

ާއ ) ރުފިޔާ ހާސްތިން (ރ 3000/- އާއި ) ރުފިޔާ އެއްހާސް (ރ 1000/-ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 
ރ 3000/- ނަމަ ވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރު ދެމެދުގެ އަ

އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ) ރުފިޔާ ފަސްހާސް( ރ5000/-އާއި ) ރުފިޔާ ތިންހާސް(
ރ 5000/- ކޮންމެ ފަހަރަކު  ކުރާއިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރު ރުން އަދި ހަތަރު ފަހަރަށް ވުރެކު
ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ގަވާއިތިޔާރު މި މަނާކުރުމުގެ އިޚުއިން ޖޫރި) ރުފިޔާ ފަސްހާސް(

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

 ދަށުން ދުގެ ގަވާއި މި
ނޑައަޅާ   ލުތައްސޫއު ކަ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެ ދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގަވާއި މި  )ހ( .14
މަލުކުރަން ފަށާާތ ޢަދަށް ގަވާއިމި ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް  ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ

  .ކުރަންވާނެއެވެޝާއިޢު އާންމުކޮށް އިހަދަ ތެރޭގައި ހުގެމަސްދުވަ) ތިނެއް( 3
  

ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ ޖޫރިމަނާކުރި  އިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަގަވާއިމި  )ށ(   
ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ   .ކައުންސިލަށް ނުވަތަ އެކައުންސިލުން ކަ

  
ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަްށ ގަވާއި މި  "ކައުންސިލް" )ހ( .15  ކުރުން މާނަ

ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 
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