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2013/R-569 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް

ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ނ.މަނަދޫ

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 42    އަދަދު: 628     ތާރީޚު: 3 މުޙައްރަމް 1435  -  7 ނޮވެންބަރު 2013   ބުރާސްފަތި
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މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލް

ނ.މަނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 151 ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް 

ކައުންސިލުން  ދަށުން  ގެ  )ވ(  އެމާއްދާގެ  މަޝްވަރާއާއެކު  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް 

ވިޔަފާރިކުރުމާއި  ބަހައްޓައިގެން  މޭޒު  ނުވަތަ  ގާޑިޔާ  މަގުމަތީގައި  އެކުލަވާލާފައިވާ 

ގަވާއިދެވެ. ފީނެގުމާބެހޭ  އެކަންކަމަށް 

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި )ށ(

އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 2.ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

ފެށިގެންނެވެ.

މިގަވާއިދު ހިންގުމާއި 

އިސްތިސްނާތައް

އާންމު ތަންތަނާއި މަގުތަކުގައި ވަކި މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން ކުރު މުއްދަތަކަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި 3.

ގާޑިޔާ މޭޒުފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ހުޅުވާލެވޭ ވިޔަފާރި މިގަވާއިދުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

ގާޑިޔާ މޭޒުފަދަ ތަކެތީގައި 

އާންމު ތަންތަނުގައި 

ވިޔަފާރިކުރުން

މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އާންމު ތަންތަނާއި މަގުތަކުގައި އަތްގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު 4.

ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭގޮތަށް ހަދާފައިހުންނަ ތަކެތީގައި ވިޔަފާރިކުރަންވާނީ، 

ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. 

އާންމު ތަންތަނުގައި އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް އުފުލޭގޮތަށް 

ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތީގައާއި 

އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން  

ވިޔަފާރި ކުރުން

އާންމު މަގެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ ގާޑިޔާއާއި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން )ހ(5.

ކާބޯތަކެތި، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ވިއްކަންވާނީ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިއުމަކުން 

ހޯދައިގެންނެވެ.

ކައުންސިލުން ވަކިގޮތަކަށް ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ، އާންމުތަނެއްގައި ނުވަތަ މަގުމަތީގައި )ށ(

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ތަނެއްހަދައިގެން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކޮށްގެން 

ވިޔަފާރިކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
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މަގުމަތީގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމަށް 

ދެވޭނެ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިން 

މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭގޮތަށް ހަދާފައި )ހ(6.

ޚާއްޞަކުރެވޭ  ބޭއްވުމަށް  އެއްޗެއް  އެފަދަ  ދެވޭނީ  ޖަގަހަ  ބޭއްވުމަށް  ތަކެތި،  ހުންނަ 

ކައުންސިލުގެ  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  ކުރުމަށް  ވިޔަފާރި  ގާޑިޔާތަކުގައި  މިގޮތުން  ތަނުގައެވެ. 

ނޑައަޅާ  ކަ ކައުންސިލުން  މަގުތަކުން،  ބޮޑެތި  އޮންނަ  ޖާގަ  ހިމެނޭ،  އިޚްތިޞާސްގައި 

ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ.

ތަނުގެ )ށ( މިނާއި  ބޮޑު  އެތަންތަނުގެ  ކުރިން  ދޫކުރުމުގެ  ޖަގަހަ  )ހ(ގައިވާ  މިމާއްދާގެ 

ނޑައަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި މިސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި  ބޭނުން ހިފާނެގޮތް ކައުންސިލުން ކަ

މަނާކަމެކެވެ. ބެހެއްޓުމަކީ  ތަކެތި  ވިޔަފާރިކުރުމާއި 

އުޅޭ )ރ( ބިނގާވެ  ހިނގާ  އެސަރަޙައްދުން  ބަހައްޓަންވާނީ  ބަހައްޓާތަކެތި  ވިޔަފާރިކުރުމަށް 

މަތީންނެވެ. ގޮތެއްގެ  ނުވާނެ  ދަތި  އުޅަނދުތަކަށް  ދުއްވާ  މީހުންނާއި 

ދުވަސްތަކުގައި 7.ވިޔަފާރީ ކުރުމުގެ ވަގުތު  އެހެން  ފިޔަވައި  ހުކުރުދުވަސް  ކުރަންވާނީ  ވިޔަފާރި  މޭޒުފަދަތަކެތީގައި  ގާޑިޔާ 

ފަތިހު 5:30 އިން މެންދަމު 1:00 އަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 އިންފެށިގެން 

13:30 އާދެމެދު ވިޔަފާރިކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ހުންނަންވީ 

ގޮތް

އާންމު ތަންތަނުގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ކާބޯތަކެތި ވިއްކަންވާނީ އެގާޑިޔާ )ހ(8.

ނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްގެންނެވެ. ނުވަތަ މޭޒު ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ކަ

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދެވޭ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުގައި ކައުންސިލުން އެގާޑިޔާ ނުވަތަ )ށ(

ނޑައަޅާފައިވާ ނަންބަރު ފެންނަ ގޮތަށް އޭގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މޭޒަކަށް ކަ

އަޑުގަދަކޮށް )ނ( ތަނެއްގައި  އެއްވެސް  ހުއްދަދެވޭ  ކުރުމަށް  ވިޔަފާރި  ދަށުން  މިގަވާއިދުގެ 

މަނާކަމެކެވެ. ކުރުމަކީ  ކަންތައްތައް  އަޑުގަދަވާފަދަ  ލަވަޖެހުމާއި 

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

1 )އެކެއް( ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑަށް ނެރެފައިވާގޮތަށް ހިޔާ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ 

ތަންތަނުގައި ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ގާޑިޔާ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން 

ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ 

ދެވޭތަކެތި

ހުއްދަހޯދާފައިވާ 9. ވިޔަފާރިކުރުމަށް  އާންމުތަންތަނުގައި  މޭޒުބަހައްޓައި  ނުވަތަ  ގާޑިޔަލުގައި 

ނަމަވެސް  ތަކެއްޗެވެ.  އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވިއްކަންވާނީ  ތަކެތީގައި  އެފަދަ  ފަރާތްތަކުން 

ކުޑަކުދިން ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާ ލުއިކާނާ އަދި ބުއިންތައް ކައުންސިލުގެ ހުއްދައާއެކު ވިއްކުމަކަށް 

ނާޅައެވެ. ހުރަހެއް  މިމާއްދާ 

ނޑު ހިފެހެއްޓުން ބެހެއްޓުމަށް 10.ޞިއްޙީ މިންގަ ކާބޯތަކެތި  ޞިއްޙީގޮތުން  ހުންނަންވާނީ  ވިއްކާތަކެތި  ދަށުން  މިގަވާއިދުގެ 

ކާބޯތަކެތި  ގޮތުން  ޞިއްޙީ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނާއި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ނޑު ބެލެހެއްޓުމާއި އެއިރަކު ބެހެއްޓުމަށް ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ޞިއްޙީ މިންގަ
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ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާތަކުން ކަ

ވިޔަފާރި ކުރާ ސަރަޙައްދުގެ 

ސާފުތާހިރުކަން

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ސާފުޠާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ 11.

ޒިންމާއެކެވެ.  ފަރާތުގެ  ހުއްދަނަގާފައިވާ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ބަހައްޓައިގެން  މޭޒު  ނުވަތަ  ގާޑިޔާ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ސަރަޙައްދަކަށް އުކާލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އުފެދޭ ކުނިބުނި، ކުނިއުކާލުމަށް ކަ

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި ވިޔާފާރިއަށް ބޭނުންކުރާ މުދާތައް ރައްކާތެރިކޮށް 12.މުދާތަކަށް ޒިންމާވުން 

ބެލެހެއްޓުމަކީ އެގާޑިޔާއެއް ނުވަތަ މޭޒެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ގާޑިޔާއާއި މޭޒުތަކުން 

ވިޔަފާރިކުރަން ފެށުން

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުގެ ވިޔަފާރިއާ ހަވާލުވެގެން ދިވެއްސަކު 13.

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  އެތާނގައި ނެތި ވިޔަފާރި 

މަހުފީއެއް 14.ފީނެގުން ނޑައަޅާ  ކަ ކައުންސިލުން  ކުރަންވާނީ  ވިޔަފާރި  މޭޒުބަހައްޓައިގެން  ނުވަތަ  ގާޑިޔާ 

ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ފަރާތަކަށް  ނޑައަޅާ  ކަ ކައުންސިލުން  ނުވަތަ  ކައުންސިލަށް 

ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ހުއްދަ ނެގުން ކަ

ހުއްދަދޭންވާނީ، 15. ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް  މޭޒުބަހައްޓައިގެން  ނުވަތަ  ގާޑިޔާ 

އެތަނުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  ލިޔުން  ކަމުގެ  ދީފައިވާ 

ނުވަތަ 16.ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން  ޤާނޫނަކުން  އެހެން  މެދު،  ފަރާތްތަކާ  ޚިލާފުވާ  ކަންކަމާ  ހިމެނިފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި 

ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ކަންކަމުގައި،  ނޑައެޅިފައިނުވާ  ކަ ޢަމަލުކުރުމަށް  ވަކިގޮތަކަށް  ގަވާއިދަކުން 

ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ -/500 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި

-/1000 )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިން ވަނަ ފަހަރު ކުށް 

ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ -/1000 )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި -/3000 )ތިން ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ -/3000 )ތިންހާސް(

ރުފިޔާއާއި -/5000 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރު 

)ފަސްހާސް(   5000/- ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް  އިތުރަށް  ވުރެ  ފަހަރަށް  ވަނަ 

ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިގަވާއިދު ހިންގުމަށް 

ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހެދުން  

ހިމެނޭ 17. ތެރޭގައި  އިޚުތިޞާޞްގެ  ކައުންސިލްގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ނަގަހައްޓައި  މިގަވާއިދު 

ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 3 )ތިނެއް(

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

]ކައުންސިލް[: މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަށް )ހ(މާނަކުރުން

ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި 

ޤާނޫނު )7/2010( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ 

ކައުންސިލަށެވެ.


