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  ީހޯމަ ދުވަހާއި  ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ ރުމަށް އިޢުކުގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ރައީސުލް  
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ގޫދޫމަ

 ގަވާއިދު  މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހ  

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ަވނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ިލިބދ  ބާރުގެ ދަށުްނ، ލޯކަްލ  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން 
 އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދެވެ.އެކުލަވާލާފައިވާ މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި 

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު" އެވެ. (ށ)  

ދުވަހުން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް 
 ފެށިގެންނެވެ.

ޢާއްމު ތަންތަނުގައި އިޢުލާނާއި 
އިޝްތިހާރު ހިއްޕުން ނުވަތަ 

 ހަރުކުރުން 

ޢާއްމު ތަންތަނުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ބަހައްޓަިއ،  )ހ( .3
ކައުންސިލަށް ހަރުކުރަންވާނީ، އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ހުންާނނެ ގޮތެއް 

 ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބިގެްނނެވެ.

އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއް އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އެންގުމެްއ، މަގަްށ ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ނުަވަތ  )ށ(  
އެނޫންވެސް ޢާންމުން ބ ނުންުކރާ ތަނެއްގައި ބަހައްަޓންވާީނ ޢާންމުންނަށް ދަތިނުވާެނ 

 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

މަގުހުރަހަށް ވާގޮތަށް އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއް، އެންގުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަގުމަތީގައި  )ނ(  
ފޫަޓށްުވރެ ތިރިނުވާނެ ގޮތަކަށް  15އެއްޗެއް ދަމަންވާނީ ބިންމަިތން ފެށިގެން 

 ބަލައިގެންނެވެ.

 މަގަށް ނެރެފައި އެއްވެސް ނަންބޯޑެއް ހަރުކުރަންވާނީ ނުވަތަ ިއޝްތިހާރެއް ބަހައްަޓންވާނީ  )ރ(  
ފޫަޓށްވުރެޮބޑަށް މަގަށް ނުނެރިވާޮގތަްށ  3ފޫޓަށްވުރެ ިތރިނުވާނެ ގޮތަކަްށ  15އުސްމިނުގައި 

 ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮުތން ބަހައްާޓ އެއްޗެއް ބެހެއްޓިފައިވަނީ މަގަްށ ނުވެއްޓ ނެފަދަ ގޮތަކަށް 
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ޓާ ބޯޑެއް ހަރުކުރެވިފައިކަން ބަހައްޓާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަހައް
 ވެއްޓިގެން ލިބ  ގެއްލުމެއްގެ ޒިްނމާ ނަގަންޖެހ ނީ އެފަދައެއްޗެއް ެބހެއްޓި ފަރާތުންނެވެ.

މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދ  ބޯޑު ނުވަތަ އެްނގުމެއް މަގުމަތީގައި ނުވަަތ  )ބ(  
ތަކަށް ވީހާވެސް ގޯޅީގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެމަެގއްގެ ނުވަތަ ގޯޅީގެ ބ ނުންުކރާ ފަރާތް

 ފަސ ހަވާނެގޮތަކަށް ބަލައިެގންނެެވ.  

ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކުން، އޮފީހަުކން، ގެޔަކުން ނުަވތަ މިޫނންެވސް ތަނަކުން ވަކިޚާއްޞަ  )ޅ(  
ވަގުތެއްގައި ދ  ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ބަހައްޓާ ސައިްނބޯޑް ފަަދތަކެތި މަގަށްފެްނނަ ގޮަތށް 

ޚިދުމަތްދ  ވަގުތުތަކުގައެވެ. އެނޫން ވަގުތުތަކުގައި މިގޮތަށް ބަހައްޓަންާވނީ އެތަނަކުން 
 ބަހައްޓާ ބޯޑުތައް ނަަގންވާނެއެވެ.

އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު 
 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން 

ކައުންސިލަށް އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާނީ  )ހ( .4
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްގައި އެ އިޢުާލނު ނުވަތަ އިްޝތިހާރެއްެގ ކައުންސިލުން އެކަމަށް 

 )ދ އް( ކޮޕީ އާއިއެކުގައެވެ. 2މަދުވެގެން 

 މިފަދަ އިޢުލާނުތައް ނުވަަތ އިޝްތިހާރުތައް ޢާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް ބެހެއްޓުމުެގ  )ށ(  
ފާސްކުރުމަށްޓަކައި )ތިނެއް( ދުވަސް ކުރިން، އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް  3

 ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގައި 
އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު 
ހަރުކުރުމާއި ހިއްޕުމާމާއި 

 ބެހެއްޓުން 

ސަރުކާރުގެ އިމާރަތްތަކުގައާއި ސަރުކާރު ތަންތަނުގެ މަގުމަތީފާރުގައި އިޢުލާނު ނުވަތަ  )ހ( .5
 ވަތަ ހިއްޕުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމަކީ ނު

ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިން  100މިސްކިތްތަކުގައި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންތިބ އިރު،  )ށ( 
ފެންނަގޮތަށް އެކިއެކި ތަސްވީރު ހުންނަ އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓައި ހަރުކުރުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

ގ ގ  ފާރުގައި އިޢުލާނާއި 
ހަރުކުރުމާއި އިޝްތިހާރު 

 ހިއްޕުމާއި ބެހެއްޓުން.

ގ ގ ގައާއި ޢިމާރާތްތަކުގައި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓައި ހަރުކުރަންވާނީ، އިޢުލާން ހަރުކުރުމަށް އެތަނެއްގެ  .6
ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްަފހުގައެވެ. އަދި އިޢުލާނުކުރާ ނުވަތަ އިޝްތިހާރުކުރާ މުއްަދތު 

ނެއް ނުވަަތ އިޝްތިހާރެްއ ނައްޓައި ނުަވތަ ނަގަިއ ތަން ހަމަވުމުން، އެތާުކން އެ އިުޢލާ
 ސާފުކުރުމަކީ އިޢުލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ހަރުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރަންޖެހ ނެ ކަމެކެވެ.
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މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
 ކުރާ އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު 

ނަމަ، އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެްއ ކުރަނީ މުޅި އަތޮޅަށް  )ހ( .7
އިޝްތިހާރެއް ފާސްކުރުމަށާއި ައދި ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ ހުށަހަޅަންޖެހ ނީ އަތޮޅު 

 ކައުންސިލަށެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ އިޢުލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމުގައި  )ށ(  
 ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަމަށް ފުރިަހމައަށް ތަބާވާންޖެހ ނެއެވެ.ވަނަ  8އަދި  7މި ގަވާއިދުގެ 

ވިޔަފާރިއަކުން ކުރާ 
އިޝްތިހާރުތަކަށް 

 ކައުންސިލުން އަގު ނެގުން 

ވިއްކާ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ އަގުނަގާ ގޮތަށް ދެވ  ޚިދުމަތެއްގެ އިޝްތިހާރު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް  .8
 ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ދިނުމުގައި ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުން އަގު 

ރ 25/-ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަބޯޑަކަށް  2×4އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ސައިޒް  )ހ(  
 )ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ

ފޫޓާ ދެމެދުގެ ބޮޑުމިނުގެ  4×8އާއި  2×4އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ސައިޒް  )ށ(  
 )ފަންސާސް( ރުފިޔާރ 50/-ބޯޑަކަށް 

ރ )ސަތ ކަ( 100/-ފޫޓުގެ ބޯޑަކަށް  4×8އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުަށހަޅާަފއިވާ ސައިޒް  )ނ(  
 ރުފިޔާ

ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ކަރުދާސް ނުވަތަ ފޮތި  2×4އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ުހށަހަޅާފަިއވާ ސައިޒް  )ރ(  
 ރ )ދިހަ( ރުފިޔ10ާ/-އިޝްތިހާރަކަށް 

ފޫޓާ ދެމެދުގެ ކަރުދާސް  4×8އާއި  2×4ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ސައިޒް އިޝްތިހާރު  )ބ(  
 ރ )ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ 25/-ނުވަތަ ފޮތި އިޝްތިހާރަަކށް 

ފޫޓުގެ ކަރުދާސް ނުވަތަ ފޮތި  4×8އިޝްތިހާރު ހެދުމަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ސައިޒް  )ޅ(  
 ރ )ފަންސާސް( ރުފިޔާ 50/-އިޝްތިހާރަކަށް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ އިޢުލާެނއް ނުވަތަ އިްޝތިހާރެއް ހަުރކުރާ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގަިއ  .9 ޖޫރިމަނާކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މި ނަންބަރުގެ ދަށުްނ އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ކަ

 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ަކންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަުކން ނުވަަތ  )ހ(  
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

ކަ( ރ )ފަސްސަތ 500/-ނަސ ހަތް ދިނުމަްށފަހު ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަަމ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 304 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 6 

ރ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަަނ 1000/-ރުފިޔާއާއި 
)ތިން ހާސް(  3000/-ރ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި 1000/-ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަަރށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  5000/-)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި  3000/

-ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރު ަފހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ުކށް ތަކުާރރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  5000/

 ންވެއެވެ.ކައުންސިލަށް ލިބިގެ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
ނޑައަޅާ އުސޫލުތައް   ކަ

މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ިހންގުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރ ގައި ހިމެނ   .10
)ތިނެއް(  3ސަރަހައްދުތަކާ ގުޅ  ގޮތުން ހަދަން ޖެހ  އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 އި ހަދައި ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.މަސްދުވަހުގެ ތެރ ގަ

"ކައުންސިލް" މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަށް  )ހ( .11 މާނަކުރުން 
ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

( ގެ ދަށުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މިލަދުންމަުޑލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ 2010/7)
 ލަށެވެ. ކައުންސި

"ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް  )ށ(  
ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިބިނގައިވާ ނުވަތަ އެއްވެސް 

މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީހުްނ އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި، ޢާންމުން 
ތިބުމަށް ުހންނަ ތަްނތަނާއި ނުަވތަ އެހެންވެސް ބ ނުްނތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވ ގޮތަށް ހުންަނ 

ނޑައަޅާ ޢާންމު ތަންތަަނށެވެ.  ތަންތަނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ

ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދ ހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ  ،"ސައިންބޯޑް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ )ނ(  
ތަސްވީރެއް، ލިޔުމެއް، އަކުރެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ބ ނުންކޮށްެގްނ އެކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް 

 އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ބޯޑުތަކަށެވެ.
 

 

 
________________________ 




