ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު1638 :

ބުދަ

ތާރީޚު 22 :ޞަފަރު  25 - 1435ޑިސެންބަރު 2013

ގަވާއިދު ނަންބަރުު2013/R-1568 :

މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދ.ބަނޑިދޫ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

ބުރާސްފަތި

އަދި
ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް
ދ.ބަނޑިދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

.2

އާންމު ތަންތަނުގައި އިޢުލާނާއި

.3

(ހ)

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  151ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެމާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން
އެކުލަވާލާފައިވާ މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ[ ،މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު]
އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

އިޝްތިހާރު ހިއްޕުން ނުވަތަ

(ހ)

އާންމު ތަންތަނުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ބަހައްޓައި،
ހަރުކުރަންވާނީ ،އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ހުންނާނެ ގޮތެއް ކައުންސިލަށް

ހަރުކުރުން

ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
(ށ)

އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއް އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އެންގުމެއް ،މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ނުވަތަ
އެނޫންވެސް އާންމުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓަންވާނީ ޢާންމުންނަށް ދަތިނުވާނެ
ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ނ) މަގުމަތީގައި މަގުހުރަހަށް ވާގޮތަށް އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއް ،އެންގުމެއް ނުވަތަ
އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ދަމަންވާނީ ބިންމަތިން ފެށިގެން  15ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާނެ
ގޮތަކަށް
(ރ)

ބަލައިގެންނެވެ.

މަގަށް ނެރެފައި އެއްވެސް ނަންބޯޑެއް ހަރުކުރަންވާނީ ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ބަހައްޓަންވާނީ
އުސްމިނުގައި  15ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާނެ ގޮތަކަށް  3ފޫޓަށްވުރެބޮޑަށް މަގަށް ނުނެރިވާގޮތަށް
ބަލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ބަހައްޓާ އެއްޗެއް ބެހެއްޓިފައިވަނީ

3

މަގަށް ނުވެއްޓޭނެފަދަ

ގޮތަކަށް ހަރުކުރެވިފައިކަން ބަހައްޓާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބަހައްޓާ
ބޯޑެއް ވެއްޓިގެން ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެފަދަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓި
ފަރާތުންނެވެ.
(ބ)

މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ނުވަތަ އެންގުމެއް މަގުމަތީގައި ނުވަތަ
ގޯޅީގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެމަގެއްގެ ނުވަތަ ގޯޅީގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް
ފަސޭހަވާނެގޮތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

(ޅ)

ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކުން ،އޮފީހަކުން ،ގެޔަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ތަނަކުން ވަކިޚާއްޞަ
ވަގުތެއްގައި ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ބަހައްޓާ ސައިންބޯޑް ފަދަތަކެތި މަގަށްފެންނަ ގޮތަށް
ބަހައްޓަންވާނީ އެތަނަކުން ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކުގައެވެ .އެނޫން ވަގުތުތަކުގައި މިގޮތަށް
ބަހައްޓާ ބޯޑުތައް ނަގަންވާނެއެވެ.

އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު
ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

.4

(ހ)

ކައުންސިލަށް އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާނީ
ކައުންސިލުން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްގައި އެ އިޢުލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއްގެ
މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) ކޮޕީ އާއެކުގައެވެ.

(ށ)

މިފަދަ އިޢުލާނުތައް ނުވަތަ އިޝްތިހާރުތައް އާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގެ 3
(ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިން ،އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި
ކައުންސިލަށް

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގައި
އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު

.5

(ހ)

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިމާރަތްތަކުގައާއި ސަރުކާރު ތަންތަނުގެ މަގުމަތީފާރުގައި އިޢުލާނު ނުވަތަ
އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމަކީ ނުވަތަ ހިއްޕުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ހަރުކުރުމާއި ހިއްޕުމާއި
ބެހެއްޓުން

(ށ)

މިސްކިތްތަކުގައި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންތިބޭއިރު 100 ،ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިން
ފެންނަގޮތަށް އެކިއެކި ތަސްވީރު ހުންނަ އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓައި ހަރުކުރުމަކީ
މަ ނާ ކަ މެ ކެ ވެ.

ގޭގޭ ފާރުގައި އިޢުލާނާއި
އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާއި

.6

ހިއްޕުމާއި ބެހެއްޓުން

ގޭގޭގައާއި ޢިމާރާތްތަކުގައި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓައި ހަރުކުރަންވާނީ ،އިޢުލާން ހަރުކުރުމަށް
އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި އިޢުލާނުކުރާ ނުވަތަ އިޝްތިހާރުކުރާ
މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އެތާކުން އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ނައްޓައި ނުވަތަ ނަގައި ތަން
ސާފުކުރުމަކީ އިޢުލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ހަރުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރާ .7

އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު

(ހ)

އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ކުރަނީ މުޅި އަތޮޅަށް ނަމަ ،އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ
އިޝްތިހާރެއް ފާސްކުރުމަށާއި އަދި ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އަތޮޅު
ކައުންސިލަށެވެ.
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(ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ އިޢުލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމުގައި
މި ގަވާއިދުގެ  7އަދި  8ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ.

ވިޔަފާރިއަކުން ކުރާ
އިޝްތިހާރުތަކަށް ކައުންސިލުން
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ވިއްކާ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ އަގުނަގާ ގޮތަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ އިޝްތިހާރު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް
ދިނުމުގައި ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުން އަގު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އަގު ނެގުން

(ހ)

އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިޒް  2x4ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަބޯޑަކަށް 25/-ރ
(ފަންސަވީސް ރުފިޔާ)

(ށ)

އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިޒް  2x4އާއި  4x8ފޫޓާ ދެމެދުގެ ބޮޑުމިނުގެ
ބޯޑަކަށް 50/-ރ (ފަންސާސް ރުފިޔާ)

(ނ) އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިޒް  4x8ފޫޓުގެ ބޯޑަކަށް 100/-ރ (ސަތޭކަ
ރުފިޔާ)
(ރ)

އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިޒް  2x4ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ކަރުދާހުގެ ނުވަތަ
ފޮތީގެ އިޝްތިހާރަކަށް 10/-ރ (ދިހަ ރުފިޔާ)

(ބ)

އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިޒް  2x4އާއި  4x8ފޫޓާ ދެމެދުގެ ކަރުދާހުގެ
ނުވަތަ ފޮތީގެ އިޝްތިހާރަކަށް 25/-ރ (ފަންސަވީސް ރުފިޔާ)

(ޅ)

އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިޒް  4x8ފޫޓުގެ ކަރުދާހުގެ ނުވަތަ ފޮތީގެ
އިޝްތިހާރަކަށް 50/-ރ (ފަންސާސް ރުފިޔާ)

ޖޫރިމަނާ ކުރުން
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ހަރުކުރާ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މި ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

މިގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ،އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި ،ފުރަތަމަ ފަހަރު
ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 500/-ރ (ފަސްސަތޭކަ
ރުފިޔާ) އާއި 1000/-ރ (އެއްހާސް ރުފިޔާ) އާދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިން
ވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 1000/-ރ (އެއްހާސް ރުފިޔާ) އާއި 3000/-ރ (ތިން
ހާސް ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި
ނަމަ 3000/-ރ (ތިންހާސް ރުފިޔާ) އާއި 5000/-ރ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ
ކޮންމެ ފަހަރަކު 5000/-ރ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އިޚުތިޔާރު

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން
ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް
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މިގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 3ތިނެއް)
މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ހަދައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

މާނަކުރުން

(ހ)

[ކައުންސިލް] :މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ކައުންސިލްކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ
ކައުންސިލަށެވެ.
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(ށ)

[އާންމު ތަންތަން] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް
ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،އެތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިބިނގައިވާ ނުވަތަ އެއްވެސް
ހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި ،ޢާންމުން މަޑުކޮށްލައިގެން
ތިބުމަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ
ތަންތަނާއި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އާންމު ތަންތަނަށެވެ.

(ނ) [ސައިންބޯޑް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
ތަސްވީރެއް ،ލިއުމެއް ،އަކުރެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެކަމެއް ނުވަތަ
އެއްޗެއް އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ބޯޑުތަކަށެވެ.
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