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ޫ
ޫ

 ދުޫޢިޫވާޫޤަޫޫމުގެޫޖަނަވާރުޫއަދިޫދޫނިޫސޫފާސޫފިޫގެންގުޅުޫ
ޫ
 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެޫއިދާރީޫދާއިރާތައްޫލާމަރުކަޒީޫއުޞޫލުނ2010/7ޫޫްމިއީޫޤާނޫނުޫނަންބަރުޫ )ހ(ޫ .1ޫފާއިޫނަންޫތަޢާރު
ޫ ޫޤާނޫނު(ގެ ޫެއކުލަާވލާފައިާވ151ޫޫޫހިންގުމުގެ ޫބާރުލިބިގެން ޫއިން ޫ)ހ( ޫމާއްދާގެ ވަނަ

ޫޤަވާޢިދެވެ.ޫޫޖަނަވާރުޫއަދިޫދޫނިސޫފާސޫފިޫގެންގުޅުމުގެޫއައްޑޫޫސިޓީގައި

ޫ"ޫއެވެ.ޤަވާޢިދުޖަނަވާރުޫއަދިޫދޫނިޫސޫފާސޫފިޫގެންގުޅުމާޫބެހޭޫ]ޫނީކިޔާމިޫޤަވާޢިދަށްޫ )ށ(ޫޫ

ޫޝާއިޢުކުާރޫ  .2 ޢަމަލުކުރަންޫފަށާޫތާރީޚު ޫގެޒެޓުގައި ޫސަރުކާރުގެ ޫދިވެހި ޫމިޤަވާޢިދު ޫފަށާނީ، ޫޢަމަލުކުރަން ޫޤަވާޢިދަށް މި
 ދުވަހުންޫފެށިގެންނެވެ.ޫ

ޫހިނގާފައިވާޫ ކުރީގައި

 ކަންކަމަށްޫމިޤަވާޢިދުޫހިންގުންޫ

މިޫޤަވާޢިދަށްޫޢަމަލުކުރަންޫފެށުމުގެޫކުރިންޫހިނގައިފައިވާޫނުވަތަޫކޮށްފައިވާޫކަމެއްގެޫމައްޗަކަްށޫ  .3
ޫމިޤަވާޢިދުގަިއޫ ޫފެށުމަށްފަހު ޫކުރަން ޫޢަމަލު ޫމިޤަވާޢިދަށް ޫޤަވާޢިދެއްޫނުހިނގާނެއެވެ.ޫނަމަވެސް މި

 އެވެ.ވަކިކަމެއްޫލާޒިމްކޮށްފަިއވާނަމަ،ޫއެކަމެއްޫމިޤަވާޢިދުގެޫދަށުންޫހިނގާނެ

ޫޖަނަވާރުޫ ރަށުގައި

ޫގެންގުޅުމުގެޫހުއްދަދިނުންޫ

ޫޤަވާޫ .4 ޫޢިމި ޫނުވަތަޫޢަދަށް ޫސޫފާސޫފި ޫދޫނި ޫގެންގުޅެމުންދާ ޫރަށުގައި ޫފެށުމާއެކު ޫކުރަން މަލު
ޫއު ޫދޫކުރާނޭ ޫހުއްދަ ޫކުރުމުގެ ޫއެކަން ޫދެނެގަނެ ޫކައުންސިލުންޫޞޫޖަނަވާރު ލެއް



ނޑައަޅަންވާނެއެެވ. ޫކަ

ޫ)ހ(ޫ .5ޫތަކެތިޫވަލުތެރޭގައިޫގެންގުޅޭޫ

 

ޫ ޫޢިވާޤަމި ޫއެޅުމަކާނުލަިއޫޢަޫދަށް ޫކޮށި ޫަވލުތެރޭގައި ޫރަށްރަށުގެ ޫކުރިން ޫފެށުމުގެ މަލުކުރަން
ޫ ޫގެންގުޅެމުންދާ ޫނިސްބަތްވާގޮތަށް ޫފަރާަތކަށް ޫވަކި ޫއަޅައިގެން ޫކޮށި ދޫނިޫޫނުވަތަ

ޫ ،ސޫފާސޫފި ޫކުކުޅު، ޫޖަނަވާރުތައް ޫފަދަ ކައުންސިލުެގޫޫ،ފަރާތްތަކުންޫގެންގުޅޭބަކަރި

ޫގެންގުޅެނޭ ޫއެތަކެތި ޫއަޅައިގެން ޫކޮށި ޫމިޫޫހުއްދައާއެކު ޫހޯދުމަށް ދަށްޫޢިވާޤަތަނެއް
ޫދުވަހުންޫޢަ 3ޫޫޫފެށިގެންޫޫމަލުކުރަންފަށާ ޫމަސްދުވަސްތެރޭގައި ކައުންސިލަށްޫ)ތިނެއް(

ޫބަދަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.ޫކަންހުށަހަޅައި،ޫމިޤަވާޢިދާޫއެއްގޮތަށްޫއެކަން

ޫމިޫސޫފާސޫފިދޫނިޫ)ށޫ(ޫ ޫދޫކުރުމުގައި ޫބިން ޫގެންގުޅުމަށް ޫޖަނަވާރު ޫ)ހ(ޫނަންބަރުގެންގުޅުމާއި ގެ

ޫ ޫގައިވާ ޫމަތިން ޫޫގޮތުގެ ޫސޫފާސޫފި ޫދޫނި ޫގެންގުޅެމުންދާ ޫޖަނަވާރު ފަރާތްތަކަށްޫނުވަތަ
ޫކައުންސިލުންޫއިސްކަންޫދޭންވާނެއެވެ.

ޫޫ)ނޫ(ޫ ޫޢިވާޤަމި ޫމިޢަދަށް ޫފެށުމަށްފަހު ޫއެއްގޮޢިވާޤަމަލުކުރަން ޫހުއްދަޫތްވާގޮދާ ޫމަތިން ތުގެ
ޫ ޫމެނުވީ ޫސިޓީނަގައިގެން ޫއައްޑޫ ޫޫގައި ޫސޫފާސޫފި ޫގެންގުޅުމަކީޫދޫނި ޫޖަނަވާރު ނުވަތަ

ޫމަނާކަމެކެވެ.

ޫގެންގުޅޭޫ ޫގޯތީގައި އަމިއްލަ

ޫތަކެތިޫ

ޫމިޫ .6 ޫބޭނުމަށްޓަކައި ޫއެކަށީގެންވާޫޢިވާޤަމުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޫގޮތެއްގެމަތިން ޫޚިލާފުނުވާ ދާއި
ޫ ޫޖަނަވާރާއިމަދުމިނަކަށް ޫ،ގެންގުޅޭ ޫގެންގުޅުމަށްޫޫ ޫތަކެތި ޫފަދަ ޫގުރާ ޫސޫފާސޫފި ދޫނި

ޫކައުންސިލުންޫވަކިޫހުއްދައެއްޫނަގާކަށްޫނުޖެހޭނެއެވެ.ޫ

ނޑަައޅާނީޫނަންބަރުމި ޫކަ ޫކޮބައިކަން ޫމިންވަރަކީ ޫމަދު ޫއެކަށީގެންވާ ޫބޭނުމަށްޓަކައި ގެ

ޫމިންވަރު ޫއެކަށީގެންވާ ޫކައުންސިލުން ޫއަދި ޫޢަމަލުކުރަންވާނީޫޫކައުންސިލުންނެވެ. ނޑައެޅުމުގައި ކަ

ޫއު ޫހަމަހަމަވާ ޫފަރާތްތަކަށް ޫއެންެމނަށްޫޞޫހުރިހާ ނޑައަޅަންވާނީ ޫކަ ޫއެކަން ލަކުންނެވެ.
ޫލަކުންނެވެ.ޞޫއެއްއު

ޫބާވަތްތަކުގެޫޢާ ންމުކޮށްނޫޅޭ

ދޫނިސޫފާސޫފި/ޖަނަވާރުޫ

ޫގެންގުޅުންޫ

ޫރާއްޖޭގަ )ހ(ޫ .7 ޫއެއްވެސްޫޢާއި ޫދޫންޏެއް ޫނުވަތަ ޫޖަނަވާރެއް ޫބާވަތެއްގެ ޫއެއްވެސް ންމުކޮށްނޫޅޭ
ޫބޭނުމަކަށްޫގެންގުޅެންވާނީޫއެކަމަށްޫކައުންސިލުންޫހުއްދަނަގައިގެނެވެ.ޫ



ޫ)ށ(ޫޫ

ޫ

ޫޢާންމުކޮށްނޫޅޭ ޫއައްޑޫގައި ޫތެރެއިން ޫބާވަތްތަކުގެ ޫއުޅޭ ޫޢާންމުކޮށް ދޫނިޫ ރާއްޖޭގައި
ޫ ޫޖަނަވާރު ޫނުވަތަ ޫކައުންސިލުންޫސޫފާސޫފި ޫއެކަމަށް ޫގެންގުޅެންވާނީ ޫބޭނުމަކަށް އެއްވެސް

ޫހުއްދަނަގައިގެނެވެ.

ޫ)ހ(ނަންބަރުމިޫ)ނ(ޫޫ ޫޫގެ ޫއެހެން ޫރާއޮތްނަމަވެަގއި ޫދުވަސްތަކެްއވަންދެންޫސް، ޫގިނަ އްޖޭގައި
ޫ ޫސަބަބުން ޫގުރާ،ޫޢާގެންގުޅުމުގެ ޫތެރެއިން، ޫދޫނީގެ ޫބާވަތްތަކުގެ ޫތަފާތު ންމުވެފައިވާ

ޫ ރޑް، ޫކައުންސިލުންޫލަވްބާ ޫގެންގުޅުމަށް ޫދޫނި ޫބާވަތްތަކުގެ ޫފަދަ ޫމުނިޔާ މައިނާ،

ޫވަކިހުއްދައެއްނަގާކަށްޫނުޖެހޭނެއެވެ.

ޫރަށުގައިޫޫވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް

ޫޖަނަވާރުޫ ޫނުވަތަ ދޫނި

ޫގެންގުޅުންޫ

8. ޫޫ ޫމި ޫގެންގުޅެވޭނީ ޫޖަނަވާރު ޫނުވަތަ ޫސޫފާސޫފި ޫދޫނި ޫ ޫރަށުގައި ޫބޭނުމަށް ދާއިޫޢިޫވާޤަވިޔަފާރީގެ
ޫއު ނޑައަޅާފައިވާ ޫކަ ޫއެކަމަށް ޫކައުންސިލުން ޫގޮތުގެމަތިން ޫއެަކމަށްޫޞޫޚިލާފުނުވާ ަލކުން

ނޑައަޅާފައިވާޫފީޫއެއްދެއްކުމަށްޫފަހުއެވެ. ޫކަ

ޫއަދިޫ ޫދޫނިސޫފާސޫފި ރަށުގައި

ޫބިންޫ ޫގެންގުޅުމަށް ޖަނަވާރު

ޫދޫކުރުންޫ

ޫސޫފާސޫފިޫ .9 ޫދޫނި ޫއެމީހެއްެގޫޫ،ރަށުގައި ޫގެންގުޅުމަށް ޫޖަނަވާރު ޫވައްތަރުގެ ޫއެކި ޫއަދި ކުކުޅު،
ޫދޫކުރެވޭނެ ޫތަނެއް ޫބަންޑާރަބިމުން ޫފިޔަވައި ޫބިން ޫއުޢާޫއަމިއްލަ ޫކައުންިސލުންޫޞޫންމު ލެއް

ޫދޫކުރަންވާނީޫ ޫބިން ޫގެންގުޅުމަށް ޫދޫނި ޫނުވަތަ ޫޖަނަވާރު، ޫރަށުގައި ޫއަދި ނޑައަޅަންވާނެއެެވ. ކަ

ޫބެލުމަށްފަހުއެވެ.ޫތިރީގައިވާޫކަންކަމަށް

ޫސޫފާސޫފިޫ(ހ) ޫޫ،ދޫނި ޫބިމަކީ ޫހުއްދަދެވޭ ޫގެންގުޅުމުގެ ޫޖަނަވާރު ޫމުނިފޫހިޫޢާނުވަތަ ންމުން

ޫންމުޫބޭނުންތަކަށްޫބޭނުންކުރާޫޫބިމަކަށްޫނުވުން.ޢާފިލުވުމަށްޫނުވަތަޫ

ޫ.އްދާއިޫދުރުގައިހުރިޫތަނަކަށްވުންޙަންމުންޫދިރިއުޅޭޫސަރަޢާއެބިމަކީޫޫ(ށ)

ޫމީހުޫ(ނ) ޫޖަނަވާރަީކ ޫއެދިފައިވާ ޫގެންގުޅެން ޫބާވަެތއްެގޫންެއބިމުގައި ޫނުރައްކާތެރި ނަށް

ޫޖަނަވާރަކަށްޫނުވުން.

ޫސޫފާސޫފިޫ(ރ) ޫދޫނި ޫބާވަތުގެ ޫގެންގުޅޭ ޫ، ެއބިމުގައި ޫޖަނަވާރު ޫސަަބބުންޫތީތަކެފަދަ ގެ

ޫޙައެސަރަ ޫުކެރވޭނޭޫޢާއްދެއްގެ ޫއެކަން ޫގޮތަކަށް ޫއަސަރެއްނުފޯރާނޭ ޫކަމަށް ޫސާފުތާހިރު ންމު

ޫބިލްކަންޫއެކަމަށްޫއެދޭބަޔަކަށްޫލިބިފައިވުން.ޤާއިމުކުރުމުގެޫޤާވަސީލަތްތައްޫ

ޫ



ޫމުނިފޫހިޫ ޫތަންތަނުގައި ޢާންމު

ދޫނިސޫފާސޫފިޫއަދިޫފިލުވުމަށްޫ

ޫޖަނަވާރުޫގެންގުޅެންޫ

10. ޫޫ ޫވ9ޫަމިޤަވާޢިދުގެ ޫނަންބަރުނަ ޫއެހެން ޫގައި ޫ)ހ( ޫފިލުވުމަށްޫއޮތްނަމަވެގެ ޫމުނިފޫހި ސް

ޫދޫނިސޫފާސޫފިޫއަދިޫ ޫބޭނުމަށް ޫމުނިފޫހިޫފިލުވުމުގެ ޫތަންތަނުގައި ޫބިން/ޕާްކޫފަދަ ޚާއްސަކޮށްފައިވާ

ނޑައަޅާޫގޮތެއްގެޫމަތިންޫދެވިދާނެއެވެ. ޫޖަނަވާރުޫގެންގުޅުމުގެޫހުއްދަޫކައުންސިލުންޫކަ

ޫދޫނި ޫއަދި ޖަނަވާރުޫސޫފާސޫފި

ޫގެންގުޅެންޫފެށުންޫ

ޫޫ)ހ(ޫ .11 ޫވ9ޫަމިޤަވާޢިދުގެ ޫޫނަންބަރުގެނަ ޫކައުންސިލުން ޫފަހުވެސްޫދަށުން ޫބިންދޫކުރުމަށް
ޫއެތަކެިތޫއެތަނުގައިޫނުވަތަޫއެބިމެއްގަިއޫޖަނަވާ ރުޫނުވަތަޫދޫނިޫގެންގުޅެންވާނީޫއެތަނުގައި

ޫކައުންސިލުންޫވަކިޫހުއްދައެއްޫނެގުމަށްފަހުއެވެ.ޫގެންގުޅުމަށްޫ

ޫފަރާތުންޫނަންބަރުމި ޫލިބުނު ޫބިން ޫދޫކުރަންވާނީ ޫހުއްދަ ޫކައުންސިލުން ޫބޭނުމަށް ގެ

ޫތިރީގައިވާޫކަންކަންޫފުރިހަމަޫކުރުމަށްފަހުއެވެ.ޫ

ޫއެތަނުގައިޫގެންގުޅުމަށްޫބޭނުންވާޫއެއްޗަކާއިޫއެކަށީގެންވާފަދަޫކޮއްޓެއްޫއަޅާފައިވުން.ޫ(ހ)

ޫމެދުޫ(ށ) ޫދޫންޏަށް ޫނުވަތަ ޫޖަނަވާރު ޫގެންގުޅޭނޭ ޫލިެއކޮށީގައި ޫފެން ނޑުމެއްނެތި ބޭޭނޫކެ
ޫގޮތެއްޫހަމަޖައްސާފައިވުން.

ޫއެކޮށީގައިޫތްއަޫ(ނ) ޫތަނެއް ޫރައްކާތެރި ޫތިބޭނޭ ޫވަދެ ޫސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޫވާރެއިން ވާއި
ޫހަދާފައިހުރުން.

ޫދާއިމީޫގޮތެއްގައިޫއެކޮށިޫބަލަހައްޓާނޭޫމީހަކުޫނުވަތަޫބަޔަކުޫހަމައްޖައްސާފައިވުން.ޫޫ(ރ)

ޫޫ(ބ) ޫސަލާމަތްވުމަށް ޫބަލިމަޑުކަމަކުން ޫނުރައްކާތެރި ޫދޫންޏަށްޖެހޭ މަލުކުރާނޭޫޢަޖަނަވާރާއި

ޫގޮތެއްޫއެނގިފައިވޭތޯޫބެލުމާއި،ޫއެފަދަޫކަމެއްކުރާނެޫގޮތުގެޫޕްލޭނޭއްޫއޮތުން.

ޫއެކަށީގެންވާޫޫ(ޅ) ޫނައްތާލުމަށް ޫނަޖިސް ޫގޮތެއްގައި ޫދާއިމީ ޫގިނަވިޔަނުދީ ކޮށީގައި

ޫނިޒާމެއްރޭވިފައިވުން.

ޫއަމިއްލަޫ ޫބޭނުމަށް ވިޔަފާރީގެ

ގޯތީގައިޫޖަނަވާރުޫނުވަތަޫދޫނިޫ

ޫގެންގުޅުންޫ

ޫޫ)ހ(ޫ .12 ޫމި ޫގޯތީގަިއ ޫބަންާޑރަ ޫނުވަތަ ޫޢިވާޤައަމިއްލަ 6ޫޫދުގެ ޫބުނެފައިާވޫނަންބަރުވަނަ ގައި
ޫވިޔަފާރީ ޫއިތުރަށް، ޫބޭނުމަށްވުރެ ޫފިލުވުމުގެ ޫމުނިފޫހި ޫއެނޫންވެސްޫގެ ޫނުވަތަ ބޭނުމަށް

ޫނުވަތަޫޖަނަވާރުޫގެންގުޅުމަކީޫމަނާކަމެކެވެ.ބޭނުމަކަށްޫދޫނިޫ

ޫa. ޫ ޫނަންބަރުމިޫ)ށ( ޫއެހެން ޫގައި ޫ)ހ( ޫގޯއްޗަީކޫޫއޮތްނަމަވެސްގެ ޫދޫކޮށްފައިވާ ޫފަރާތަކަށް އަމިއްލަ
ޫސަރަޢާ ޫދިރުއުޅޭ ޫއެގޯތިޫޙަންމުން ޫއަދި ޫގޯއްޗެއްނަމަ ޫދުރުތަނެއްގައިވާ ޫއެކަށީގެންވާ އްދާއި



 

ޫ

ޫއެގޯތީގައިޫ ޫފެށިގެން ޫހިނދުން ޫހަމައަށްޫޢިދޫކުރެވުނު ޫފެށުމާ ޫމީހުންޫދިރިއުޅެން މާރާތްކޮށް
ޫ ޫގޯއްޗެއްގައި ޫއަދިއެފަދަ ޫދޫނިސޫފާސޫފި ޫހުއްދައާއެކު ޖަނަވާރުޫޫކައުންސިލުގެ

ޫގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.ޫ

ޫ  .13ޫޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާޫތަކެތި ޫއެއްވެސް ޫކޮށްފައިވާ ޫޙިމާޔަތް ޫދޫންޏެްއޫސަރުކާރުން ޫއަދި ޫޖަނަވާރެއް ބާވަތެއްގެ

ޫމުނިފޫހިފުލިވުމުގެޫބޭނުމުގައިޫނުވަތަޫވިޔަފާރީގެޫބޭނުމަށްޫގެންގުޅުމަކީޫމަނާކަމެކެވެ.

ޫކަމެއްޫޢިމިޤަވާ  .14ޫފިޔަވަޅުޫއެޅުންޫ ޫއަންގާފައިވާ ޫނުކުރުމަށް ޫނުވަތަ ޫނުކުރުމުން ޫކަމެއް ޫއަންގާފައިވާ ޫކުރުމަށް ދުގައި
ޫވަ ނޑައެޅިގެން ޫކަ ޫކުޑަބޮޑުިމނަށްޫކުރުމުން ޫކަމުގެ ޫކަންކަމަށް ޫނުވާ ނޑައަޅާފައި ޫކަ ޫއަދަބެއް ކި

ޫ ޫސަތޭކަސް)ފ500ޫަ/-ބަލައި ޫރުފިޔާއާއި ޫޢަދަދަކުްނޫޫހާސް()ފަސ5000ޫް/-( ޫދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

ޫލިބިގެންވެއެވެ.ޫއައްޑޫޫސިޓީޫކައުންސިލަށްޖޫރިމަނާޫކުރުމުގެޫއިޚްތިޔާރުޫ

މިޤަވާޢިދުގެޫދަށުންޫކަނޑައަޅާޫ
ޫއުޞޫލުތައްޫ

ޫހިންގުމަށްޓަކައޫ)ހ(  .15 ޫނަގަހައްޓައި ޫތާރީޚުންޫޫ،މިޤަވާޢިދު ޫފަށާ ޫކުރަން ޫޢަމަލު މިޤަވާޢިދަށް
ޫ ޫހިމެނ6ޫޫޭފެށިގެން ޫއިޚްތިޞާސްތެރޭގައި ޫކައުންސިލުގެ ޫތެރޭގައި ޫމަސްދުވަހުގެ )ހައެއް(

ޫޢާއްމުކޮ ޫއެއުޞޫލުތައް ޫހަދައި ޫއުޞޫލުތައް ޫޖެހޭ ޫހަދަން ޫގޮތުން ޫގުޅޭ ށްޫސަރަޙައްދުތަކާ

ޫޝާއިޢުޫކުރަންވާނެއެވެ.

ޫކައުންސިލަށެވެ.ދުގައިޫހިމެނޭޫއެންމެހާޫޖޫރިމަނާތަކާއިޫފީތައްޫދައްކަންވާނީޫޢިމިޤަވާ )ށ( ޫ

ޫނުވާނަމަ،ޫޫ ކައުންސިލް: )ހ(  .16ޫމާނަޫކުރުންޫ ޫބަޔާްނކުރެވިފައި ޫވަކިގޮތަކަށް ޫވަކިތަނެއްގައި މިޤަވާޢިދުގައި
ޫއައްޑޫޫސިޓީޫކައުންސިލެވެ.ޫނީކައުންސިލުގެޫމާނައިގެޫތެރޭގައިޫހިމެނެ

ޫމީހުންނާއި،ޫ )ށ( ޫ ޫކުރުމުގައި ޫތަފްސީރު ޫބަސްތައް ޫބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިޤަވާޢިދުގައި
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