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ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 
ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 
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   ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނޮޅިވަރަމު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
  ދިވެހިރާއްޖެ ، ނޮޅިވަރަމުހދ.          

  

  ގަވާއިދު އުނދަގުލާބެހޭ  ޢާންމު 

  
ލުން ސޫ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު  2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ).1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

(  ރަމުނޮޅިވަތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އިން ވަނަ މާއްދާ  151ގެ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު  ކައުންސިލަށް

އުނދަގުލާބެހޭ  ޢާންމުކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގެ ދަށުން (ޕ)  އެމާއްދާގެ

.ގަވާއި   ދެވެ

  ] އެވެ.ގަވާއިދުއުނދަގުލާބެހޭ  ންމުޢާ ވާއިދަށް ކިޔާނީ [ގަ މި  (ށ)    

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 

  ތާރީޚު 

 ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ  ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި މި ގަވާއިދު  ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ދަށްގަވާއި މި.2

  .ފެށިގެންނެވެ

މީހުންގެ ޒާތީ 

  ދިރިއުޅުން

އަނެކުންނާ ކުރާ ޒާތީ ގެދޮރާއި ގޮވަތި، ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި  (ހ).3

ތަކަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމާއި ތަންތަންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާތުޞަމުއާ

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުމެ އަނެކުންގެ ، ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ކަށަވަރުކުރާހިނދު

  މިބުނެވުނު ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާންވާނެއެވެ.

އްވެސް މީހަކު އެއްވެސް މާނައެއްގައި އަނެކަކަށް ތުރާކޮށް އުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެ  (ށ)    

އަދި ތިމާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ އަނެކާގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއަށް 
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  ނުވަދެވޭ މިންވަރަށެވެ.

އަވަށްޓެރިންނަށް 

  އުނދަގޫކުރުން 

ކެއް އެކުވެގެން ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ އަވަށްޓެރިއަކާމެދު މީހަކު ނުވަތަ ގިނަމީހުންތަ.4

  ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

  ފޮށުން   (ހ)    

  އަވަށްޓެރިޔާ  ނުވަތަ އަވަށްޓެރިންގެ ގެޔަށް އެއްޗެހި އުކުން   (ށ)    

ށް ބަރުގޮނު އަޅައިގެން ވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ބާރައެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގަ  (ނ)    

ފަހަރުގެ ސައިލެންސަރ އެބާވަތުގެ އުޅަނދަކުން ފަހަރު ދުއްވުމާއި، އުޅަނދު އުޅަނދު 

  .ންމުކޮށް އުފެދޭ އަޑަށްވުރެ ވަރުގަދަ އަޑެއް އިވޭގޮތަށް ހަދައިގެން ދުއްވުންޢާ

ބިދާނެ ފެދޭނެ ނުވަތަ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލި ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އު އަވަށްޓެރިންގެ  (ރ)    

  ކުރުންއުނދަގޫ އިއެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގަ

މަގުގައި ހިނގާ 

މީހުންނަށް 

  އުނދަގޫކުރުން 

ބިނގައިވާ ންނަމަވެސް މަގުމަތީގައި ހިނގައިމީހަކު ނުވަތަ ގިނަ މީހުންތަކެއް އެކުވެގެ  (ހ).5

 ށްކޮށް މީހުންނަ ޢާންމު މީހަކަށް ނުވަތަ ބިރުދައްކައި، ގަޔަށް އަތްލައި،  ،މީހުންނާ ފޮށި

ގޮތަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކޮށް ނުވަތަ ޖިންސީ ޙަރަކާތެއް ސިފަކޮށްދޭ ޢަމަލެއް ފެންނަ

ކުރުމާއި، މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭނެ ނުވަތަ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް 

  އްގައި ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ތަނެ ޢާންމުލިބިދާނެފަދަ ޢަމަލެއް މަގުމަތީގައި ނުވަތަ 

ތަންތަނަށް ކުޑަކަމުގޮސް ނުވަތަ ޤަޟާޙާޖާކޮށް، އެތަނުގައި ނުވަތަ ޢާންމު އެއްވެސް މީހަކު   (ށ)    

ންނަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޢާންމުތަނުގެ ވެށީގައި އެފަދަކަމެއްގެ ސަބަބުން 

  ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އަވަށްޓެރިންނަށް 
ތަށް އުނދަގޫވާ ގޮ 

ގޯތި ގެދޮރާއި ޢިމާރާތްތަކުގައި، އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވާތޮތަށް، ބާރަށް ލަވަޖަހައި   (ހ).6
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ލަވަޖަހައި ޓީވީ 
  ބެލުން

ނުވަތަ އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ޓީވީގެ އަޑުބާރުކޮށްގެން ޓީވީ ބެލުމާއި 

ކުރާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް، ދަބޭނުމުގައި އަޑުގަ ޢާންމު އަވައްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް އޭގެ 

  ކޮށް އަޑުގަދަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ބޭނުން

ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޝޮޕެއް ނުވަތަ ސައިއް ނުވަތަ ކެފޭއެއް ނުވަތަ ކޮީފރެސްޓޯރަންޓެ  (ށ)    

ލުވުމަށް ގޮސް އުޅޭތަނެއްގައި ފި ތަ އެނޫންވެސް، މީހުން މުނިފޫހި ކުޅޭތަނެއް ނުވަ ކުޅިވަރު

އަޑުގަދަކޮށް ޓީވީ  އިމީހުންނަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ބާރަށް ލަވަޖެހުމާ ކައިރި ހިސާބުތަކުގެ

  ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަޑުގަދަ 
މެޝިނަރީތައް 

  ކުުރން ބޭނުން 

ނޑު  ހުއްދަ ކައުންސިލުގެ.7 ގެ ފަހުން އަވަށްޓެރިންނަށް  10:00ލިބިގެން ނޫންގޮތަކަށް ރޭގަ

ކޮށްގެން ނަރީއެއް ނުވަތަ މެޝިނެއް ބޭނުން މެޝިއުނދަގޫވާގޮތަށް އަޑުހުންނަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 

  ނުވާނެއެވެ.

ކުނި އުކަްނ 
 އިވާޚާއްޞަކުރެވިފަ 

ތަންތަން ފިޔަވައި 
އެހެން ތަންތަނަށް 

  ކުނި އެޅުން

ތަނަކަށް ކުނި އުކައިފިނަމަ،  ކުނި އުކަން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެނޫން   (ހ).8

ންދާއިރު ކުނިބުންޏާއި ކުނިވެފައިވާ ތަކެތިން ގެ އަދި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުނި

ގޮތަށް ނިވައިކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް މީހެއްގެ އަތުންވިޔަސް އުނދަގޫ ނުފޯރާމުންނަށް ންޢާ

  ނުވަތަ ދުއްވާއެއްޗެއްގައިވިޔަސް އެބާވަތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ނޑައަ  (ށ)     އަވަށްޓެރިންނަށް ކުނިވެފައިވާ  ،ތަނަށް ކުނި އުކައިނުލައިފައިވާ ތަންޅާ ކުނި އުކަން ކަ

. އަދި ޢިމާރާތްތަކުގެ ވައިގޮޅިއަށާއި   ،ތަކެތީގެ ވަސްދުވާ ގޮތަށް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ

ކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ޢާންމުޢާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތަކުގައި 

ނޑައެޅިފައިހުންނަ ލިފްޓް ނުވަތަ ސިޑި  .ނުވަތަ ގޯޅިތަ ކަ   ކަށް ކުނިއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

އެއްޗަކަށް  ކުނި އެޅުމަށް ނޫންގޮތެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ގައިމަގުމަތީ ،މަގުމައްޗަށާއި  (ހ) .9  މަތި ހަޑިކުރުން މަގު

.   ކުނިފަދަ ތަކެތި އުކައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ
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ޢިމާރާތްތަކުގެ ފާރަށް ނުވަތަ  ،ނަ ތަކެއްޗަށާއި މަގުމައްޗަށާއި، މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުްނ  (ށ)    

  އިންފާރަކަށް އެތަނެއް ހަޑިވާގޮތަށް ކުޅު ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ވާ އިބިނގަ އިހިނގަ
މީހުންނަށް 

އުނދަގޫވާ ގޮތަށް 
މަގުތަކުގައި  ޢާންމު

  ކުޅިވަރު ކުޅުން 

ދަތިވާގޮތަށް  ކެއްޗަށް ތަމަގުތަކުން ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާ  މަގުތަކުގައި އެ  ޢާންމު   (ހ).10

މަގުތަކުން ހިނގާމީހުންނަށާއި  އެ ،ބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި މަގު ބަންދު ކުރުމާއިކަމާ

ގޮތަށް ކުޅިވަރު ކުޅެ ނުވަތަ ކުޅިވަރު ށް އެއްވެސް މާނައެއްގައި ދަތިވާދުއްވާތަކެއްޗަ 

  ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެއެވެ.

ންނަށާއި ދުއްވާތަކެއްޗަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް އަދި މަގު ޢާންމުމަގުތަކުގައި ހިނގާފައި އުޅޭ   (ށ)    

ގޮތުން ކުގައި ފަރުދީގޮތުންނާއި ޖަމާޢީބަންދުވާގޮތަށް މަގުތަކުގައާއި މަގުތަކުގެ ކަންމަތިތަ

.   ތިބެގެންނުވާނެއެވެ

ދުން އަރާގޮތަށް 
ގޯތި ގެދޮރުގައި 

އަލިފާން ރޯކުރުމާއި 
  ކުނި އެންދުން 

އަލިފާނުގެ ސަބަބުން  ގޫވާގޮތަށް އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަކަށް އަލިފާން ރޯކޮށް އެ އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަ.11

  އުފެދޭ ދުމުން އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވާނަމަ، އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެއްވުންތަކުގައި 
  އަޑުގަދަކުރުން

ދީފައިވީ  މިނިވަންކަން  ން އެއްވެ އުޅުމުގެއަސާސީނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނ  (ހ).12

ޙައްޤު ބޭނުން ކުރަންވާނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ  އެ ،ހިނދު

އެއްވެ ، ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢާރުޟުބާބުގައި އެހެނިހެން ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ތަ

  .ތިންނެވެތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަގަވާއިދުއުޅުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި 

އެއްވުން ބާއްވަންވާނީ  އެއްވުމަކީ މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭއްވޭ އެއްވުމެއްނަމަ، އެ   (ށ)    

ކޮށް އެހެން ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެގޮތެއްގެ ޢާންމު ސުލްޙަވެރިކަމާއެކުގައި 

ނޑު  ރާ ގެ ފަހުން އަޑުގަދަކު 12:00މަތިންނެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވުމެއްގައި ރޭގަ

ންނަށް އުނދަގޫވާނެ ގޮތަށް ޢާންމުނުވަތަ، އެސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ  ،ބޭނުންކޮށް 

.   ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައިގެންނުވާނެއެވެ
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ނޑުގެ   (ނ)     ގެ ފަހުން  12:00ވަކި ފަރުދަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ ގްރޫޕަކުން ނަމަވެސް ރޭގަ

އަޑުގަދަކޮށް ހަދައިގެން  އިއި ހަޅޭއްލަވަ ތަކުގައްދު ޙަ ދިރިއުޅޭ ސަރަ ތަންތަނާއި މީހުންޢާންމު

  ނުވާނެއެވެ.

ދުވާރުމަތީގައި 
އެއްގަމު އުޅަނދެއް 

  ދުއްވުން 

ކުރާ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ދުވާރު މަތީގައި މުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންޒާތުރުގެ ނި އެއްގަމު ދަތުރުފަ.13

.   ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

މަގުތަކުގައި ތަކެތި 
  ބެހެއްޓުން

މަތީގައި މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި، ގޮތަށް ދުވާރުހިނގާ މީހުންނަށް ދަތިވާމަގުގައި   (ހ).14

  އެމަގުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

މިމާއްދާގެ (ހ)ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށް ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއެކު   (ށ)    

ޚިލާފުނުވާގޮތެއްގެ މަތީން މުދާ ނުވަތަ އެއްޗެއް  ދާގަވާއި ތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ މަގުމަ

  ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ބެހެއްޓުން މިމާއްދާގެ (ހ) އިން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

  ވާއިދާ ޚިލާފުވުން ގަ

  
  
  
  
  
  
  

ދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ވާއިގަގައި ހިމެނިފައިވާކަމެއްގައި އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދު މި  .15

ނޑައެޅިފައި ނުވާކަންކަމުގައި އެކުރިކަމެއް  ފަހަރަށް ފުރަތަމަ  ،ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

 ،ނަމަ ށް އެފަދަކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްފި ފަހަރަމަށް އެންގުމާއެކު، އަދި ދެވަނަ ކުރުއިޞްލާޙު 

 ސަތޭކަ (ފަސް  ރ500/- ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ،އެކުއެކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންގުމާ

ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އަ ދެމެދުގެ  ) އާރުފިޔާ ހާސް (ފަސް  ރ5000/-  ރުފިޔާ) އާއި 

  ތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚު

އެއްތަނުން 
އަނެއްތަނަށް ތަކެތި 

  އުފުލުން 

 އެތަކެތި ވަޔާ ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ސިމެންތިއާއި ވެލިފަދަ މުދާ އުފުލުމުގައި   .16

.   ބުރައިގެން ނުދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ނިވައިކުރަންވާނެއެވެ

ގެ މި ގަވާއިދު
ދަށުން މައްސަލަ 

  ހުށަހެޅުން

ކައުންސިލުން ނުވަތަ  ،ގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުްނމި ގަވާއިދު  .17

އް ގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް މައްސަލަތަމި ގަވާއިދުތަންފީޛީ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް 
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ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމާނީ މި ގަވާއިދުޙައްލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

  އިދާރީގޮތުންނެވެ. 

ގެ މި ގަވާއިދު
ދަށުން ަކނޑައަޅާ 

  ލުތައް ސޫއު

ގައި ހިމެނޭ ތެރޭގެ ދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްމި ގަވާއި  .18

މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަވާއިދަށް ގަމި ޖެހޭ އުސޫލުތައް ދަންގޮތުން ހަ ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ

ކޮށް ޝާއިޢު ޢާންމު އެއުސޫލުތައް  އި،ގެ ތެރޭގައި ހަދަހު(ތިނެއް) މަސްދުވަ 3

  ކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދު "ކައުންސިލް "  (ހ).19  މާނަ ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ،ނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީކައުންސިލްގެ މާ 

ލަދުންމަތީ ތި ،) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( އުސޫލުން

  ލަށެވެ.ކައުންސި  ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު

 ކޮންމެ  ކާުރ ،އުނދަގޫކަމަށް ބުނެފައިވީަނ ޢާންމުގައި މި ގަވާއިދު "އުނދަގޫ ޢާންމު"  (ށ)    

 މީހެއްގެ  މީހަކަށް ނުވަތަ  ހާނީއްކައެއް  ނުވަތަ އަނިޔާއެއް  ގޮތުން ޖިސްމާނީ ޢަމަލަކުންވިޔަސް 

 ކޮންމެ  ލިބޭ  ނުވަތަ  ކުރެވޭ  އިޙްސާސް އަނެކާއަށް  ފިޔަވައި ލިބުން މުދަލަކަށް 

  އުނދަގުލަކަށެވެ.

ންކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މީހަކު ރުޅިއެރުވުމަށް ނުވަތަ ގައި ފޮށުމި ގަވާއިދު "ފޮށުން"  (ނ)    

  ޖެއްސުމަށް މީހަކާ ބެހިގަނެގެން އެއްޗެހި ކިޔާ ކިއުމަށެވެ.

ނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި މި ގަވާއިދު "އަވަށްޓެރިޔާ"  (ރ)     ގައި ވަކިތަނެއްގައި ކަ

 ،ރީގައި ވަށައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންނުވާނަމަ، އަވަށްޓެރިންނަކީ، ތިމާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ކައި

ނުވަތަ ތިމާ އުޅޭ  ،ކައިރީގައި އުޅޭ މީހުން  ކުރާ ތަނެއްގެ ތިމާ މަސައްކަތް ނުވަތަ

  ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮންމެ މީހެކެވެ.
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 ގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،މި ގަވާއިދު  "ތަންތަން ޢާންމު "  (ބ)    

ތަންތަން ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިބިނގައިވާ ނުވަތަ  ޢާންމު 

ން ޢާންމުގޮސްވާ ތަންތަނާއި، އްނެތި އެތަނަކަށް މީހުން އައިސްއެއްވެސް ހުރަހެ

މަޑުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި 

ނޑައަޅާ އިދުގަވާމި    .ތަންތަނަށެވެ ޢާންމުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ
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