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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
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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 :  2018 އޮގަސްޓު 15 – 1439 ޛުލްޙިއްޖާ 4ތާރީޚު 142އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

 ފިހާރަ ފިހާރަިއގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާިއ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުާމއި ފިހާަރއިގެ

 ދުަގވާއި ޮގތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާެބހޭ ދޮރުން ބޭރުގައި ަމގުމައްަޗްށވާ

 

  އދ. މާިމގިލި 
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  ކަުއންސިލް އަރިައތޮުޅ ދެުކުނބުރީ ާމމިގިީލ 

     ިދވެހިާރއްޖެ  އދ. މާިމގިލި،

  

ދޮރުން ބޭރުގައި  ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުާމއި ފިހާރައިގެ

 ދު ގަވާއިގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ މަގުމައްޗަށްވާ 

 

(ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއދާރީ ާދއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން ިހްނގުުމެގ  2010/7މިއީ ާޤނޫުނ ަންނބަރު  (ހ)  .1  ފާއި ނަން ތަޢާރު

)ގެ  ލިބިދޭ ބާުރގެ ދަުށން، ލޯކަލް ަގވަރަމންޓް ޮއތޯރިީޓެގ  ކައުންސިލަށް ވަަނ މާްއާދއިން  151ޤާނޫނު

 ރަ ފިހާަރއިގެ ލާަފިއވާ ިފހާއިެގ ދަުށްނ ކައުންސިުލްނ އެުކލަވަ މާްއާދގެ (މ) މަްޝވަރާާއއެުކ އެ

ގޮަތްށ ދޮުރްނ ބޭރުަގއި ަމގުަމއްޗަށްވާ  ކުޑަދޮރުން މުަދާލއި ތަކެތި ނެރެަފއި ބެހެްއޓުާމއި ފިހާރަިއގެ

 އްޭޓނެ ޮގތާިއ ހުްއދަުނަނގައި މުދަާލއި ތަެކތި ބެހެއްޓުަމށް ުހްއދަެނގުާމއި، ައިދ އެަފދަ ތަކެިތ ބެހެ

.ަގވާއި ާރެނ ޮގތް ަކނޑައެުޅމުެގ ބަހައްޓާ ފަރާްތތަާކމެުދ ޢަމަލުކު  ެދވެ

  

 ދަްށ ކިޔާީނ "ފިހާަރ ިފހާރަިއގެ ކުަޑދޮުރން މުދަާލއި ތަެކތި ނެރެަފއި ެބެހއްޓުާމއި ިފހާަރިއގެ ގަާވއި މި  (ށ)    

.ަގވާއި ގޮަތށް ުމދަާލއި ތަކެިތ ބެހެއްުޓމާބެޭހ ދޮުރން ބޭުރަގއި މަުގމައްޗަްށވާ  " އެވެ  ދު

  

ދު ިދވެހިސަރުާކރުެގ ގެެޒޓުަގިއ ާޝއިޢުކުާރ ދުަވހުން ގަާވއި  ދަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ަފާށނީ، މި ގަާވއި މި   .2  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

.  ފެށިެގންެނވެ

  

ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން 

މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި 

ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން 

 ހުއްދަ ހޯދުން 

 ބެހެްއޓުާމއި ފިހާަރިއގެ ޭބރުގަިއ ތި ކުޑަދޮުރން އެްއވެސް ފިާހރަައކުން އެ ފިާހރަިއގެ ުމދަލާއި ތަކެ  (ހ)  .3

 ކައުްނސިލުން ގޮަތށް ެއ ފިާހރަެއްއގެ މުދަާލއި ތަެކތި ބަަހއްޓަްނާވީނ ދޮުރން ބޭުރަގއި މަުގމައްޗަްށވާ 

ނޑައަާޅ ޮގތެްއގެ މަިތން އެކަުމގެ  .ކައުްނިސލުން ހުްއަދ  ކަ   ޯހަދއިެގންެނވެ

ފިާހރައިެގ ުމދަލާިއ ތަކެތި ބެެހްއޓޭނީ ަހމައެަކިނ  ގެން ދީ ގެ (ހ) ގެ ދަުށން ހުއްދަ ާމއްދާ މި  (ށ)    

ނޑަެއޅިފަިއާވ ުމދާއެ ިފހާރައަުކން ިވޔަފާރިކުާރ ަވުގުތތަކުގަިއ  .ވިއްކުަމްށ ކަ  ތަެކވެ

  

ގުދަންކުރާ މުދާ ނުވަތަ 

  ތަކެތި ބެހެއްޓުން 
 މުދާ  ެގެނވޭ ފިާހރައަކަށް  އެ  ިފޔަަވއި އް ުމދާތަ  ބަޔާންކޮްށފައިވާަފދަ  ަގއި ) ށ( ގެ ާމްއދާ ވަނަ  3 ދުގެ ަގވާއި  މި  .4

 ެބހެއްޓުމަކީ  ަމގުަމއްޗަށްާވގޮަތށް  ބޭުރން ޮދރުން  ިފހާރަިއގެ  ،ުމދާ ުގަދންކުރާ  ެތރެިއން ތަކެީތގެ  ނުަވތަ

 .މަނާކަމެެކވެ

  

މުދާ  ގައިދުވާރު މަތީ 

  ބެހެއްޓުން 
. ަގއިުދެގ ަދުށން ިފހާރަިއެގ ުމދަލާިއ ތަކެިތ ދުާވރު ަމތީގަާވއިމި (ހ)   .5   ެބހެްއޓުމަކީ ަމނާކަމެެކވެ
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 އި ނުަވތަ ފިާހރައަުކން ުމދާ އަުރވަ  ސް، ފިހާަރއަކަށްނަަމވެ(ހ) ަގއި ެއހެްނ އޮތް  ާމއްާދގެ މި(ށ)    

ބާލަިއ  އި ކަށް ުނވަތަ ފިހާަރއަކުްނ އަުރވަުހްނަނ މުދަާލއި ތަކެތި، ފިހާަރއަަމގުަމތީަގއި ބޭލުމަށްޓަކަިއ 

މަުގމަީތގަިއ  ެއއް ގަިޑއިަރށްުވެރ އިުތރުުނވާޮގތަްށ، ބަަހއްޓާ ވަުގތު ިމޮގތުން މުދާ ، ނިެމންެދން

.  ބެހެއްިޓދާެނއެވެ

  

ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުންނާއި 

ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރަށް 

މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް މުދަލާއި 

ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި ބެހެއްޓޭނެ 

  ވަގުތު 

ިފާހރައިެގ މުދަާލިއ ތަކެތި ަބހައްޓާަފިއ  ވާޮގތަްށ އެ ބޭރަށް  ފިހާރަިއެގ ކުޑަޮދރުންާނިއ ފިހާަރިއގެ ދޮުރން  (ހ)  .6

ެތޭރގަިއ ަމުގެގ ުދާވރު މަިތން ހިނާގ ީމހުްނނަްށ އުނދަޫގ ނުާވނެެހްނ ްނވާީނ ިފާހރައިެގ އިުމގެހުންނަ 

.   ފަސޭހަިއން ނެޭގނެ ގޮތަކަެށވެ

  

ާމއްާދގެ (ހ) ެގ ަދށުްނ ހުްއދަ ޯހަދއިެގން ަބަހއްޓާ ުމާދ ުނވަަތ ތަކެތި، ފިާހރަ  ވަނަ  3ުދގެ ގަާވއިމި  (ށ)  

. ައދި ެއފަދަ ުމދާ ނުަވަތ  ބަންދުކޮްށފައި ުހންނަ ަވގުތުތަުކަގއި ަމގުަމތީަގއި ބެހެއްޓުމަކީ މަާނކަމެކެވެ

.  ތަކެތި އެ ަވގުތުަތކުގަިއ ަމގުަމތިްނ ނަަގންާވެނއެވެ

  

ެގ ޮދރުްނ ަވނަ މާްއދާާއ ޚިާލފަށް ފިހާަރއިެގ ކުޑަދޮރުްނނާިއ ިފހާރައި  6ައިދ ، 5، 4ދުެގ ަގވާއި މި  (ހ)  .7  ޚިލާފުވުން  ގަވާއިދާ 

 އެަތނުްނ ެނގުަމށް  ފަރާްތަތކަށް ެއ ުމދަާލއި ތަެކތި ބަހައްޓާ ޮގތަށް ުމދަލާިއ ތަކެތި ބޭރަށްވާ 

ނޑަައޅާަފއިާވ ަފރާުތްނ ނުަވަތ ފަރާ  ލިުޔމަކުްނ  ތްތަުކން ކައުންސިުލްނ ުނވަަތ ކަުއންސިުލްނ ކަ

 .  އަްނގަްނާވނެެއވެ

  

ރައްުދާވ ފަާރތަްށ  މި މާްއާދގެ (ހ) ގަިއާވ ޮގތުެގ ަމތިްނ ުމދަލާިއ ަތކެތި ނެުގމަްށ ައންާގ ިލޔުްނ އެ (ށ)    

  ލިބުނު ުދވަުހން ފެށިެގްނ ެއ ލިުޔމުަގއިާވ ުމްއދަުތގެ ތެޭރގަިއ ެއ މުދަާލއި ތަކެިތ ނުަނގައިިފނަމަ،

. އެ ިފހާރަިއން  ަމގުަމއްޗަްށވާ ގޮަތްށ ހުިރ ުމދަލާިއ ަތކެތި ެނގުުމެގ ބާުރ ކައުްނސިލަްށ ިލބިގެްނވެެއވެ

  

މި ާމްއދާެގ (ށ) ެގ ަދށުްނ ަކއުންސިުލން ަނާގ ުމދާަތއް އަނުބރާ ެއ ފިާހރަިއެގ ެވރިފަރާަތްށ  (ނ)    

 )ަސތޭކަ  (ފަސް -/500ނެިގ މުދަެލްއެގ ބާވަާތިއ ޭއެގ ިގނަަމދުިމނަްށ ބަާލފައި،  ދޫކުރެޭވނީ، އެ 

ނަޑއަާޅ ދަދަުކްނ ކައުްނސިލުްނ އަ ާއ ދެެމދުެގ ުރފިޔާ  )ާހސް (ފަސް  5000/-ރުފިާޔއާިއ  ކަ

.ޖޫރިަމނާެއއް ދެްއކުމާ  އެކު އެ މުާދަތއް ނެުގމަްށ ިދޔަ ޚަރަުދ ކައުްނސިަލށް ދެއްކުުމންެނވެ

  

ދުގެ ދަށުން ގަވާއި މި

ނޑައަޅާ އު   ލުތައްސޫކަ
 ގުޅޭ  ސަރަަޙއްުދތަކާ ހިެމނޭ  ތެޭރަގއިގެއިޚްިތޞާޞް  ކައުްނިސލްގެ ހިްނގުަމށްޓަކައި  އި ަނަގހައްޓަ ދުަގވާއި  މި  .8

 ހަަދއި  ތެޭރގައި ހުގެ ަމސްދުވަ ) ތިނެއް ( 3 ަފށާތާ ަމލުކުރަންޢަ ވާިއދަށްގަ  މި  އުސޫުލތައް ެޖހޭ ަހދަން  ގޮުތން

 .ކުރަންާވނެެއވެ ާޝއިޢު މުކޮށް ާއން އުސޫލުަތއް އެ

  

" "ކަ(ހ)   .9  މާނަކުރުން  ދުަގއި ެއހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮްށފައި ނުާވނަމަ، ކަުއންސިްލކަމަށް ބުެނަފިއ ގަާވއި  މި އުންސިލް

) ގެ 2010/7އެަވނީ، ިދެވހިާރއްޭޖގެ އިާދރީ ާދއިރާަތއް ާލމަރުަކޒީ އުސޫުލން ިހންުގމުެގ ޤާޫނުނ (

.ކަުއންސިއަރިައޮތޅު ދެުކނުބުީރ ާމމިގިީލ ދަުށން އިްނތިޚާުބކޮށްފަިއވާ    ަލށެވެ

  


