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.1

ޫ(ހ)

މިއީޫޤާނޫނުޫނަންބަރުޫ(ޫ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެޫއިދާރީޫދާއިރާތައްޫލާމަރުކަޒީޫއުޞޫލުންޫ
ވލާފައިވާޫޫ
އކުލަ ާ
ހިންގުމުގެ ޫޤާނޫނު)ގެ ޫޫ 151ވަނަ ޫމާއްދާގެ ޫ(ހ) ޫއިން ޫބާރުލިބިގެން ޫ ެ
އައްޑޫޫސިޓީގައިޫޖަނަވާރުޫއަދިޫދޫނިސޫފާސޫފިޫގެންގުޅުމުގެޫޤަވާޢިދެވެޫ ޫ.

ޫ

ޫ(ށ)

ޢަމަލުކުރަންޫފަށާޫތާރީޚު

.2

މިޫޤަވާޢިދަށްޫކިޔާނީޫ[ ޖަނަވާރުޫއަދިޫދޫނިޫސޫފާސޫފިޫގެންގުޅުމާޫބެހޭޫޤަވާޢިދު"ޫއެވެޫ .

މި ޫޤަވާޢިދަށް ޫޢަމަލުކުރަން ޫފަށާނީޫ ،މިޤަވާޢިދު ޫދިވެހި ޫސަރުކާރުގެ ޫގެޒެޓުގައި ޫޝާއިޢުކުރާޫ
ދުވަހުންޫފެށިގެންނެވެޫ.

ކުރީގައި

ޫހިނގާފައިވާޫ .3

ން
ކަންކަމަށްޫމިޤަވާޢިދުޫހިންގު ޫ

މިޫޤަވާޢިދަށްޫޢަމަލުކުރަންޫފެށުމުގެޫކުރިންޫހިނގައިފައިވާޫނުވަތަޫކޮށްފައިވާޫކަމެއްގެޫމައްޗަކަށްޫ
މިޫޤަވާޢިދެއްޫނުހިނގާނެއެވެޫ.ނަމަވެސްޫމިޤަވާޢިދަށްޫޢަމަލުޫކުރަންޫފެށުމަށްފަހުޫމިޤަވާޢިދުގައިޫ
އވާނަމަޫ،އެކަމެއްޫމިޤަވާޢިދުގެޫދަށުންޫހިނގާނެއެވެ.
ވަކިކަމެއްޫލާޒިމްކޮށްފަ ި

ރަށުގައި

ޫޖަނަވާރުޫ .4

ން ޫ
ގެންގުޅުމުގެޫހުއްދަދިނު ޫ

ޫމި ޫޤަވާޢިދަށް ޫޢަ މަލު ޫކުރަން ޫފެށުމާއެކު ޫރަށުގައި ޫގެންގުޅެމުންދާ ޫދޫނި ޫސޫފާސޫފި ޫނުވަތަޫ
ޖަނަވާރު ޫދެނެގަނެ ޫއެކަން ޫކުރުމުގެ ޫހުއްދަ ޫދޫކުރާނޭ ޫއުޞޫލެއް ޫކައުންސިލުންޫ

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެޫ .
ވަލުތެރޭގައިޫގެންގުޅޭޫތަކެޫތި ޫ .5

ވލުތެރޭގައި ޫކޮށިޫއެޅުމަކާނުލައިޫ
ޢަމަލުކުރަންޫފެށުމުގެޫކުރިންޫރަށްރަށުގެޫ ަ
ޫ(ހ) ޫ މިޫޤަވާޢިދަށްޫ ޫ
ތކަށް ޫނިސްބަތްވާގޮތަށް ޫގެންގުޅެމުންދާ ޫ ޫދޫނިޫ
ނުވަތަ ޫކޮށި ޫއަޅައިގެން ޫވަކި ޫފަރާ ަ
ސޫފާސޫފި ،ކުކުޅުޫ ،ބަކަރި ޫފަދަ ޫޖަނަވާރުތައް ޫގެންގުޅޭ ޫފަރާތްތަކުންޫ ،ކައުންސިލުގެޫ
މިޤަވާޢިދަށްޫ
ހުއްދައާއެކު ޫކޮށި ޫއަޅައިގެން ޫއެތަކެތި ޫގެންގުޅެނޭ ޫތަނެއް ޫހޯދުމަށް ޫ ޫ
ން ޫ(ޫ 3ތިނެއް) ޫމަސްދުވަސްތެރޭގައި ޫކައުންސިލަށްޫ
ން ޫފެށިގެ ޫ
ޢަމަލުކުރަންފަށާ ޫދުވަހު ޫ
ހުށަހަޅައިޫ،މިޤަވާޢިދާޫއެއްގޮތަށްޫއެކަންކަންޫބަދަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެޫ .

ޫ

(ށ)ޫ ޫ ދޫނިސޫފާސޫފި ޫގެންގުޅުމާއިޫޖަނަވާރުޫގެންގުޅުމަށްޫބިންޫދޫކުރުމުގައިޫމިނަންބަރުގެޫ(ހ)ޫ
ގައިވާ ޫގޮތުގެ ޫމަތިން ޫ ޫދޫނި ޫސޫފާސޫފި ޫނުވަތަ ޫޖަނަވާރު ޫގެންގުޅެމުންދާ ޫފަރާތްތަކަށްޫ
ކައުންސިލުންޫއިސްކަންޫދޭންވާނެއެވެޫ .

ޫ

(ނ)ޫ ޫމި ޫޤަވާޢިދަށް ޫޢަމަލުކުރަން ޫފެށުމަށްފަހު ޫމިޤަވާޢިދާ ޫއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ޫމަތިން ޫހުއްދަޫ
ނަގައިގެން ޫމެނުވީ ޫއައްޑޫ ޫސިޓީގައި ޫ ޫދޫނި ޫސޫފާސޫފި ޫނުވަތަ ޫޖަނަވާރު ޫގެންގުޅުމަކީޫ
މަނާކަމެކެވެޫ .

އަމިއްލަ ޫގޯތީގައި ޫގެންގުޅޭޫ .6
ތ ޫ
ތަކެ ިޫ

ޫމުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޫބޭނުމަށްޓަކައި ޫމިޤަވާޢިދާއި ޫޚިލާފުނުވާ ޫގޮތެއްގެމަތިން ޫއެކަށީގެންވާޫ
މަދުމިނަކަށް ޫގެންގުޅޭ ޫޖަނަވާރާއި ޫ ޫ ،ދޫނި ޫސޫފާސޫފި ޫގުރާ ޫފަދަ ޫތަކެތި ޫގެންގުޅުމަށްޫ
ކައުންސިލުންޫވަކިޫހުއްދައެއްޫނަގާކަށްޫނުޖެހޭނެއެވެޫ ޫ.
އޅާނީޫ
މިނަންބަރުގެ ޫބޭނުމަށްޓަކައި ޫއެކަށީގެންވާ ޫމަދު ޫމިންވަރަކީ ޫކޮބައިކަން ޫކަ ނޑަ ަ
ކައުންސިލުންނެވެޫ .އަދި ޫކައުންސިލުން ޫއެކަށީގެންވާ ޫމިންވަރު ޫކަނޑައެޅުމުގައި ޫޢަމަލުކުރަންވާނީޫ
މނަށްޫ
ހުރިހާ ޫފަރާތްތަކަށް ޫހަމަހަމަވާ ޫއުޞޫލަކުންނެވެޫ .އެކަން ޫކަނޑައަޅަންވާނީ ޫއެން ެ
އެއްއުޞޫލަކުންނެވެޫ .

ޢާންމުކޮށްނޫޅޭ

ޫބާވަތްތަކުގެޫ .7

ދޫނިސޫފާސޫފި/ޖަނަވާރުޫ
ން ޫ
ގެންގުޅ ު ޫ

ޫ(ހ)

ރާއްޖޭގައި ޫޢާ ންމުކޮށްނޫޅޭ ޫއެއްވެސް ޫބާވަތެއްގެ ޫޖަނަވާރެއް ޫނުވަތަ ޫދޫންޏެއް ޫއެއްވެސްޫ
ބޭނުމަކަށްޫގެންގުޅެންވާނީޫއެކަމަށްޫކައުންސިލުންޫހުއްދަނަގައިގެނެވެޫ ޫ.

ޫ

ޫ(ށ) ޫ ރާއްޖޭގައި ޫޢާންމުކޮށް ޫއުޅޭ ޫބާވަތްތަކުގެ ޫތެރެއިން ޫއައްޑޫގައި ޫޢާންމުކޮށްނޫޅޭ ދޫނިޫ
ޫ

ޫ

ސޫފާސޫފިޫނުވަތަޫޖަނަވާރު ޫއެއްވެސްޫބޭނުމަކަށް ޫގެންގުޅެންވާނީޫއެކަމަށްޫކައުންސިލުންޫ
ހުއްދަނަގައިގެނެވެޫ .

އވަންދެންޫ
ގއި ޫއެހެން ޫއޮތްނަމަވެސްޫ ،ރާއްޖޭގައި ޫގިނަ ޫދުވަސްތަކެ ް
ޫ(ނ) ޫމިނަންބަރުގެ ޫ(ހ) ޫ ަ
ގެންގުޅުމުގެ ޫސަބަބުން ޫޢާންމުވެފައިވާ ޫތަފާތު ޫބާވަތްތަކުގެ ޫދޫނީގެ ޫތެރެއިންޫ ،ގުރާޫ،
ލަވްބާ ރޑް ޫ ،މައިނާޫ ،މުނިޔާ ޫފަދަ ޫބާވަތްތަކުގެ ޫދޫނި ޫގެންގުޅުމަށް ޫކައުންސިލުންޫ
ވަކިހުއްދައެއްނަގާކަށްޫނުޖެހޭނެއެވެޫ .

ވިޔަފާރީގެ ޫބޭނުމަށް ޫރަށުގައިޫ .8
ދޫނި

ޫނުވަތ ަ

ޫޖަނަވާރ ުޫ

ން ޫ
ގެންގުޅ ު ޫ

ރަށުގައި ޫދޫނިސޫފާސޫފި ޫއަދިޫ .9

ޢިދާއިޫ
ޫވިޔަފާރީގެ ޫބޭނުމަށް ޫރަށުގައި ޫ ޫދޫނި ޫސޫފާސޫފި ޫނުވަތަ ޫޖަނަވާރު ޫގެންގުޅެވޭނީ ޫމި ޫޤަވާ ޫ
ކމަށްޫ
ލކުން ޫއެ ަ
ޚިލާފުނުވާ ޫގޮތުގެމަތިން ޫކައުންސިލުން ޫއެކަމަށް ޫކަ ނޑައަޅާފައިވާ ޫއުޞޫ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާޫފީޫއެއްދެއްކުމަށްޫފަހުއެވެޫ .
ޫރަށުގައި ޫދޫނި ޫސޫފާސޫފިޫ ،ކުކުޅުޫ ،އަދި ޫއެކި ޫވައްތަރުގެ ޫޖަނަވާރު ޫގެންގުޅުމަށް ޫއެމީހެއްގެޫ

ޖަނަވާރު ޫގެންގުޅުމަށް ޫބިނ ްޫ

ސލުންޫ
އަމިއްލަ ޫބިން ޫފިޔަވައި ޫބަންޑާރަބިމުން ޫތަނެއް ޫދޫކުރެވޭނެ ޫޢާންމު ޫއުޞޫލެއް ޫކައުން ި

ން ޫ
ދޫކުރު ޫ

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެޫ .އަދި ޫރަށުގައި ޫޖަނަވާރުޫ ،ނުވަތަ ޫދޫނި ޫގެންގުޅުމަށް ޫބިން ޫދޫކުރަންވާނީޫ
ތިރީގައިވާޫކަންކަމަށްޫބެލުމަށްފަހުއެވެޫ .
(ހ) ޫދޫނި ޫސޫފާސޫފިޫ ،ނުވަތަ ޫޖަނަވާރު ޫގެންގުޅުމުގެ ޫހުއްދަދެވޭ ޫބިމަކީ ޫޢާންމުން ޫމުނިފޫހިޫ
ފިލުވުމަށްޫނުވަތަޫޢާންމުޫބޭނުންތަކަށްޫބޭނުންކުރާޫޫބިމަކަށްޫނުވުންޫ .
(ށ)ޫއެބިމަކީޫޢާންމުންޫދިރިއުޅޭޫސަރަޙައްދާއިޫދުރުގައިހުރިޫތަނަކަށްވުންޫ .
ތއްގެޫ
ކ ޫމީހުންނަށް ޫނުރައްކާތެރި ޫބާވަ ެ
އބިމުގައި ޫގެންގުޅެން ޫއެދިފައިވާ ޫޖަނަވާރަ ީ
( ނ) ޫ ެ
ޖަނަވާރަކަށްޫނުވުންޫ .
ބބުންޫ
އބިމުގައި ޫގެންގުޅޭ ޫބާވަތުގެ ޫދޫނި ޫސޫފާސޫފި ،ޖަނަވާރު ޫފަދަ ޫތަކެތީގެ ޫސަ ަ
(ރ) ޫ ެ
ރވޭނޭޫ
ކ ެ
އެސަރަޙައްދެއްގެ ޫޢާ ންމު ޫސާފުތާހިރު ޫކަމަށް ޫއަސަރެއްނުފޯރާނޭ ޫގޮތަކަށް ޫއެކަން ޫ ު
ވަސީލަތްތައްޫޤާއިމުކުރުމުގެޫޤާބިލްކަންޫއެކަމަށްޫއެދޭބަޔަކަށްޫލިބިފައިވުންޫ .
ޫ

ޢާންމު ޫތަންތަނުގައި ޫމުނިފޫހ ިޫ
ފިލުވުމަށްޫދޫނިސޫފާސޫފިޫއަދ ިޫ
ން ޫ
ޖަނަވާރުޫގެންގުޅެ ޫ

ޫ .10މިޤަވާޢިދުގެ ޫޫ 9ވަނަ ޫނަންބަރުގެ ޫ(ހ) ޫގައި ޫއެހެން ޫއޮތްނަމަވެސް ޫމުނިފޫހި ޫފިލުވުމަށްޫ
ޚާއްސަކޮށްފައިވާޫބިން/ޕާކްޫފަދަޫތަންތަނުގައިޫމުނިފޫހިޫފިލުވުމުގެޫބޭނުމަށްޫދޫނިސޫފާސޫފިޫއަދިޫ
ޖަނަވާރުޫގެންގުޅުމުގެޫހުއްދަޫކައުންސިލުންޫކަނޑައަޅާޫގޮތެއްގެޫމަތިންޫދެވިދާނެއެވެޫ .

ދޫނިސޫފާސޫފި ޫއަދި ޫޖަނަވާރ ުޫ
ން ޫ
ގެންގުޅެންޫފެށު ޫ

ސްޫ
(ޫ .11ހ) ޫ މިޤަވާޢިދުގެ ޫޫ 9ވަނަ ޫނަންބަރުގެ ޫދަށުން ޫކައުންސިލުން ޫބިންދޫކުރުމަށް ޫފަހުވެ ޫ
އެތަނުގައިޫނުވަތަޫއެބިމެއްގައިޫޖަނަވާރުޫނުވަތަޫދޫނިޫގެންގުޅެންވާނީޫއެތަނުގައިޫއެތަކެތިޫ
ގެންގުޅުމަށްޫކައުންސިލުންޫވަކިޫހުއްދައެއްޫނެގުމަށްފަހުއެވެޫ ޫ.
މިނަންބަރުގެ ޫބޭނުމަށް ޫކައުންސިލުން ޫހުއްދަ ޫދޫކުރަންވާނީ ޫބިން ޫލިބުނު ޫފަރާތުންޫ
ތިރީގައިވާޫކަންކަންޫފުރިހަމަޫކުރުމަށްފަހުއެވެޫ ޫ.
(ހ)ޫއެތަނުގައިޫގެންގުޅުމަށްޫބޭނުންވާޫއެއްޗަކާއިޫއެކަށީގެންވާފަދަޫކޮއްޓެއްޫއަޅާފައިވުންޫ .
އކޮށީގައި ޫގެންގުޅޭނޭ ޫޖަނަވާރު ޫނުވަތަ ޫދޫންޏަށް ޫމެދުކެނޑުމެއްނެތި ޫފެން ޫލިބޭ ނޭޫ
( ށ) ޫ ެ
ގޮތެއްޫހަމަޖައްސާފައިވުންޫ .
(ނ) ޫއަތްވާއި ޫވާރެއިން ޫސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޫވަދެ ޫތިބޭނޭ ޫރައްކާތެރި ޫތަނެއް ޫއެކޮށީގައިޫ
ހަދާފައިހުރުންޫ .
(ރ)ޫ ދާއިމީޫގޮތެއްގައިޫއެކޮށިޫބަލަހައްޓާނޭޫމީހަކުޫނުވަތަޫބަޔަކުޫހަމައްޖައްސާފައިވުންޫ ޫ.
(ބ) ޫ ޖަނަވާރާއިޫދޫންޏަށްޖެހޭޫނުރައްކާތެރިޫބަލިމަޑުކަމަކުންޫސަލާމަތްވުމަށްޫޢަމަލުކުރާނޭޫ
ގޮތެއްޫއެނގިފައިވޭތޯޫބެލުމާއިޫ،އެފަދަޫކަމެއްކުރާނެޫގޮތުގެޫޕްލޭނޭއްޫއޮތުންޫ .
(ޅ) ޫކޮށީގައި ޫގިނަވިޔަނުދީ ޫދާއިމީ ޫގޮތެއްގައި ޫނަޖިސް ޫނައްތާލުމަށް ޫއެކަށީގެންވާޫ
ނިޒާމެއްރޭވިފައިވުންޫ .

ވިޔަފާރީގެ ޫބޭނުމަށް ޫއަމިއްލ ަޫ

އ ޫމި ޫޤަވާޢިދުގެ ޫޫ 6ވަނަ ޫނަންބަރުގައި ޫބުނެފައިވާޫ
ޑރަ ޫގޯތީގަ ި
(ޫ .12ހ) ޫ އަމިއްލަ ޫނުވަތަ ޫބަން ާ

ގޯތީގައިޫޖަނަވާރުޫނުވަތަޫދޫނ ިޫ

މުނިފޫހި ޫފިލުވުމުގެ ޫބޭނުމަށްވުރެ ޫއިތުރަށްޫ ،ވިޔަފާރީގެ ޫބޭނުމަށް ޫނުވަތަ ޫއެނޫންވެސްޫ

ން ޫ
ގެންގުޅ ު ޫ

ބޭނުމަކަށްޫދޫނިޫނުވަތަޫޖަނަވާރުޫގެންގުޅުމަކީޫމަނާކަމެކެވެޫ .

ޫ

(ށ) ޫ.aމިނަންޫބަރުގެ ޫ(ހ) ޫގައި ޫއެހެން ޫއޮތްނަމަވެސް ޫއަމިއްލަ ޫފަރާތަކަށް ޫދޫކޮށްފައިވާ ޫގޯއްޗަކީޫ
ޢާންމުންޫދިރުއުޅޭޫސަރަޙައްދާއި ޫއެކަށީގެންވާ ޫދުރުތަނެއްގައިވާ ޫގޯއްޗެއްނަމަ ޫއަދި ޫއެގޯތިޫ

ދޫކުރެވުނުޫހިނދުންޫފެށިގެންޫއެގޯތީގައިޫޢި މާރާތްކޮށްޫމީހުންޫދިރިއުޅެންޫފެށުމާޫހަމައަށްޫ
އެފަދަ ޫގޯއްޗެއްގައި ޫކައުންސިލުގެ ޫހުއްދައާއެކު ޫދޫނިސޫފާސޫފި ޫއަދި ޫޖަނަވާރުޫ
ގެންގުޅެވިދާނެއެވެޫ ޫ.
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާޫތަކެތި ޫ

.13

ން ޫ
ފިޔަވަޅުޫއެޅު ޫ

.14

ސަރުކާރުން ޫޙިމާޔަތް ޫކޮށްފައިވާ ޫއެއްވެސް ޫބާވަތެއްގެ ޫޖަނަވާރެއް ޫއަދި ޫދޫންޏެއްޫ
މުނިފޫހިފުލިވުމުގެޫބޭނުމުގައިޫނުވަތަޫވިޔަފާރީގެޫބޭނުމަށްޫގެންގުޅުމަކީޫމަނާކަމެކެވެޫ .
މިޤަވާޢި ދުގައި ޫކުރުމަށް ޫއަންގާފައިވާ ޫކަމެއް ޫނުކުރުމުން ޫނުވަތަ ޫނުކުރުމަށް ޫއަންގާފައިވާ ޫކަމެއްޫ
މނަށްޫ
ކުރުމުން ޫކަނޑައެޅިގެން ޫވަކި ޫއަދަބެއް ޫކަ ނޑައަޅާފައި ޫނުވާ ޫކަންކަމަށް ޫކަމުގެ ޫކުޑަބޮޑު ި
ބަލައި ޫ(ޫ 500/-ފަސްސަތޭކަ) ޫރުފިޔާއާއި ޫ(ޫ 5000/-ފަސްހާސް) ޫރުފިޔާއާޫދެމެދުގެޫޢަދަދަކު ންޫ
ޖޫރިމަނާޫކުރުމުގެޫއިޚްތިޔާރުޫއައްޑޫޫސިޓީޫކައުންސިލަށްޫލިބިގެންވެއެވެޫ .

މިޤަވާޢިދުގެޫދަށުންޫކަނޑައަޅާޫ .15
އް ޫ
އުޞޫލުތަ ޫ

(ހ) ޫ މިޤަވާޢިދު ޫނަގަހައްޓައި ޫހިންގުމަށްޓަކައ ޫ ،މިޤަވާޢިދަށް ޫޢަމަލު ޫކުރަން ޫފަށާ ޫތާރީޚުންޫ
ފެށިގެން ޫ(ޫ 6ހައެއް) ޫމަސްދުވަހުގެ ޫތެރޭގައި ޫކައުންސިލުގެ ޫއިޚްތިޞާސްތެރޭގައި ޫހިމެނޭޫ
ސަރަޙައްދުތަކާ ޫގުޅޭ ޫގޮތުން ޫހަދަން ޫޖެހޭ ޫއުޞޫލުތައް ޫހަދައި ޫއެއުޞޫލުތައް ޫޢާއްމުކޮށްޫ
ޝާއިޢުޫކުރަންވާނެއެވެޫ .

ޫ

(ށ)

ން ޫ
މާނަޫކުރ ު ޫ

.16

(ހ)

މިޤަވާޢި ދުގައިޫހިމެނޭޫއެންމެހާޫޖޫރިމަނާތަކާއިޫފީތައްޫދައްކަންވާނީޫކައުންސިލަށެވެޫ .
ކައުންސިލް:

ނކުރެވިފައި ޫނުވާނަމަޫ،
ޫ މިޤަވާޢިދުގައި ޫވަކިތަނެއްގައި ޫވަކިގޮތަކަށް ޫބަޔާ ް

ކައުންސިލުގެޫމާނައިގެޫތެރޭގައިޫހިމެނެނީޫއައްޑޫޫސިޓީޫކައުންސިލެވެޫ .
ޫ

(ށ)

މިޤަވާ ޢި ދުގައި ޫބޭނުންކުރެވި ފައިވާ ޫބަ ސްތައް ޫތަ ފް ސީރު ޫކުރުމުގައި ޫމީ ހު ން ނާއިޫ،
ފަރާތްތަކުގެ ޫމާނާގައިޫ ،ކު ން ފު ނިޫ ،ގުރޫ ޕްޫ ،އޮ ފީ ސް ޫ ފަދަތަންތަ ން ޫހި މެ ނޭ ނެއެވެޫ .އަ ދިޫ
ވަކިވަކި ޫފަރުދަކަށް ޫނުވަތަ ޫއެއް ޖި ންސަކަށް ޫބޭ ނު ންކުރެވިފައިވާ ޫ ބަ ސްތައް ޫއެބަ ހެއްޫ
ބޭނު ންކުރެވި ފައިވާ ޫޙާލަތަށް ޫއެކަށީގެންވާ ޫގޮތަކަށް ޫރިޢާޔަތްކޮށް ޫގިނަ ޫމީ ހު ން ނަށްޫ
ނުވަތަޫދެޖިން ސްޫއެކުލެވޭޫގޮތަށްޫމާނަކުރެވިދާނެއެވެޫ .

ޫ

