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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެދުވަހުބުރާސްފަތި 

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

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ކާއި އުސޫލުތައްގަވާއިދުތަ

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

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
ތަކުރުފާނުމަގު ބޮޑު  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

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

 ގަވާއިދު  އުނދަގުލާބެހ   ޢާންމު 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން )ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދ  ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެމާއްދާގެ )ޕ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން 
 އެކުލަވާލާފައިވާ ޢާއްމު އުނދަގުާލބެހ  ގަވާއިދެވެ.

 ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ޢާންމު އުނދަގުލާބެހ  ގަވާއިދު" އެވެ.މި  (ށ)  

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ގަވާއިދު ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަުހން  .2 ތާރީޚު  ފަށާ  ކުރަން  ޢަމަލު 
 ފެށިގެންނެވެ.

ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، ގޮވަތި ގެދޮރާއި އަނެކުންނާ ކުރާ ޒާތީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި  )ހ( .3 ދިރިއުޅުން  ޒާތީ  މީހުންގެ 
މުއާސަލާތުތަކަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމާއި ތަންަތންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖ ެގ 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަށަވަރުކުރާހިނދު، ހަމަ ޮކންމެ މީހަކުމެ އަނެކުންެގ 

 ހިތަންވާނެއެވެ. މިބުނެވުނު ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްެތރިކޮށް

އެއްވެސް މީހަކު އެއްވެސް މާނައެއްގައި އަނެކަކަށް ތުރާކޮށް ުއނދަގޫކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.  )ށ(  
އަދި ތިމާއަށް ިލބިގެންވާ ޙައްުޤތައް ބ ނުންކުަރންވާނީ އަނެކާގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއަށް 

 ނުވަދެވ  މިންވަރަށެވެ.

 އަވަށްޓެރިންނަށް 
 އުނދަގޫކުރުން 

ބަެއއްގެ  މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ  މީހުންަތކެއް އެކުވެގެން ނަމަވެސް، އެ މީހަކު ނުވަތަ ގިނަ  .4
 އަވަށްޓެރިއަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ފޮށުން  )ހ(  

 އަވަށްޓެރިޔާ  ނުވަތަ އަވަށްޓެރިްނގެ ގެޔަށް އެއްޗެހި އުކުން  )ށ(  
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އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ބާރަށް ަބރުގޮނު އަޅައިގެން އުޅަނދު  )ނ(  
ފަހަރު ދުއްވުމާއި، އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސައިލެންސަރުން އެބާވަތުގެ އުޅަނދަކުން އާންމުކޮށް 

 އުފެދ  އަޑަށްވުރެ ވަރުގަދަ އަޑެއް އިވ ގޮތަށް ހަދައިގެން ދުއްވުން.

އަވަށްޓެރިންގެ ހިްތތަކުގައި ބިުރވެރިކަން އުފެދ ނެ ނުވަތަ މީަހކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާެނ  )ރ(  
 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައި އުނދަގޫ ކުރުން

 މީހުންނަށް  ހިނގާ  މަގުގައި 
 އުނދަގޫކުރުން 

ިބނގައިވާ މީހަކު ނުވަތަ ިގނަ މީހުްނތަެކއް އެކުވެގެންނަމަވެސް މަގުމަީތގައި ހިނގައި  )ހ( .5
މީހުންނާ ޮފށި ބިރުދައްކައި، ގަޔަށް އަތްލައި، މީހަކަށް ނުވަތަ ާޢންމުކޮށް މީހުްނނަށް ެފްނަނ 
ގޮތަށް ޖިންސީ ގުނަަވނެއް ާހމަކޮށް ނުވަތަ ިޖންސީ ޙަރަކާތެއް ސިފަކޮށްދ  ޢަމަލެްއ 
އް ކުރުމާއި، މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދ ނެ ނުވަތަ މީހަކަށް ގެއްލުމެ

 ލިބިދާނެފަދަ ޢަަމލެއް މަގުމަތީގަިއ ނުވަތަ ޢާންމު ތަނެއްގައި ކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކު ޢާންމުތަންަތނަްށ ކުޑަކަމުގޮސް ނުވަތަ ޤަޟާޙާޖާކޮށް، އެ ަތނުގައި ނުަވަތ  )ށ(  
ޢަމަލެއް ތަނުގެ ވެށީގައި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޢާންމުްނނަށް އުނދަޫގވާ ފަދަ އެއްވެސް 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 އަވަށްޓެރިންނަށް 
 ލަވަޖަހައި  އުނދަގޫވާގޮތަށް 

 ބެލުން  ޓީވީ 

ގޯތި ގެދޮރާއި ޢިމާރާތްތަކުގައި، އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވާގޮަތށް، ބާރަށް ލަވަޖަހައި ނުވަތަ  )ހ( .6
އަވަށްޓެރިްނަންށ އަވަށްޓެރިންނަށް ުއނދަގޫވާގޮތަްށ ޓީވީގެ އަޑުބާރުކޮށްގެން ޓީވީ ބެލުމާއި 

އުނދަގޫވާގޮތަށް އ ގެ ޢާންމު ބ ނުމުގައި އަޑުގަދަކުރާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް، ބ ނުން ޮކްށ 
 އަޑުގަދަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ރެސްޓޯރަންޓެއް ނުވަތަ ކެފ އެއް ނުވަތަ ކޮފީ ޝޮޕެއް ނުވަތަ ސައި ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ކުޅިވަުރ  )ށ(  
މީހުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ގޮސް އުޅ ތަނެއްގައި ކައިރި ކުޅ ތަނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް، 

ހިސާބުތަކުގެ މީހުްނނަށް އުނދަޫގވާގޮތަށް ބާރަްށ ލަވަޖެހުމާއި ައޑުގަދަކޮށް ޓީވީ ބަލައިެގްނ 
 ނުވާނެއެވެ.

 މެޝިނަރީތައް  އަޑުގަދަ 
 ބ ނުންކުރުން 

ނޑު  .7 ފަހުން އަވަށްޓެރިްނނަްށ ގެ  10.00ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެްނ ނޫންގޮތަކަށް ރ ގަ
އުނދަގޫވާގޮތަށް އަޑުހުންނަ އެްއވެސް ބާވަތެއްގެ މެޝިނަރީއެއް ނުވަތަ މެޝިނެއް ބ ުނން ކޮށްެގން 

 ނުވާނެއެވެ.

 އުކަން  ކުނި 
 ޚާއްޞަކުރެވިފާތަންތަން 

 ތަންތަނަށް  އެހެން  ފިޔަވައި 
 އެޅުން  ކުނި 

ފިޔަވައި އެނޫްނ ަތނަކަށް ކުނި އުކައިިފނަމަ، ކުނި އުކަން ޚާއްޞަ ކުރެވިފަިއވާ ތަންަތން  )ހ( .8
އަދި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ކުނި ގެންދާއިރު ކުނިބުންޏާއި ކުނިވެފައިވާ ތަކެތިން 
ޢާންމުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާޮގތަށް ނިވައިކޮށްގެން ނޫން ގޮތަަކށް މީހެއްގެ އަތުންވިޔަސް 

 ވެސް އެއްޗެއް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.ނުވަތަ ދުއްވާއެއްޗެއްގައިވިޔަސް އެބާވަތުގެ އެއް
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ނޑައަޅައިފައިވާ ތަންތަަނށް ކުނި އުކައިނުލައި އަވަށްޓެރިންނަށް ކުނިވެފަިއާވ  )ށ(   ކުނި އުކަން ކަ
ތަކެތީގެ ވަސްދުވާ ގޮތަށް ބަަހއްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޢިމާރާތްތަކުގެ ވައިގޮޅިއަށާއި 

ނޑައަޅައިފައި ޢާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅ   ޢިމާރާތްތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ބ ުނންކުރުމަށް ކަ
 ހުންނަ ލިފްޓް ނުވަތަ ސިޑި ނުވަތަ ގޯޅިތަކަށް ކުނިއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މަގުމައްޗަށާއި މަގުމަތީ ކުނި އެުޅމަށް ނޫންޮގތެއްގައި ބަހަްއޓާފައި ހުންނައެއްޗަކަށް ކުނިފަަދ  )ހ( .9 ހަޑިކުރުން  މަގުމަތި 
 އުކައި ހަދައިގެން ނުވާނެެއވެ. ތަކެތި

މަގުމައްޗަށާއި، މަގުމަތީގައި ބަަހއްޓާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށާއި ިޢމާރާތްތަކުގެ ފާރަށް ނުވަަތ  )ށ(  
 އިންފާރަކަށް އެތަނެއް ހަޑިވާގޮތަްށ ކުޅު ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ހިނގައި ބިނގައިވާ 
 ގޮތަށް  އުނދަގޫވާ  މީހުންނަށް 

 ކުޅިވަރު  މަގުތަކުގައި  ޢާންމު 
 ކުޅުން 

ޢާންމު މަގުތަކުގައި އެ މަގުތަުކން ހިނގާ މީހުްނނަށާއި ދުއްާވ އެއްޗެއްސަށް ދަތިވާގޮތަށް  )ހ( .10
ކަމާބެހ  ފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި މަގު ބަންދުކުރުމާއި އެ މަގުތަކުން ހިނގާމީހުންަނށާިއ 

ކުޅިވަރު ކުޅެ ނުވަތަ ކުޅިވަރު ދުއްވާތަކެއްޗަށް އެއްވެސް މާނައެއްގައި ދަތިވާގޮތަށް 
 ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މަގުތަކުގައި ހިނގާފައި އުޅ  ާޢންމުންނަށާއި ދުއްވާތަކެއްޗަށް ުއނދަގޫވާގޮތަށް އަިދ މަުގ  )ށ(  
ބަންދުވާގޮަތށް މަގުތަކުގައާއި މަގުތަކުގެ ކަންމަތިތަކުގައި ަފރުދީގޮތުންނާއި ޖަމާޢީގޮުތްނ 

 ތިބެގެން ނުާވނެއެވެ.

 އަރާގޮތަށް  ދުން 
 އަލިފާން  ގޯތިގެދޮރުގައި 
 އެންދުން  ކުނި  ރޯކުރުމާއި 

އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވާގޮތަްށ އެކަށީގެން ނުވާގޮތަކަށް އަލިާފން ރޯކޮށް އެ އަލިފާނުގެ ސަބަުބްނ  .11
 އުފެދ  ދުމުން އަވަށްޓެރިންަނށް އުނދަގޫވާނަމަ، އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 އެއްވުންތަކުގައި 
 އަޑުގަދަކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިން އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަންދީފައިީވ  )ހ( .12
ހިނދު އެ ޙައްޤު ބ ނުން ކުރަްނވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގައިާވ 

ާވނެ ޮގތެއްގެ މަތީން، އެއްެވ އެހެނިހެން ފަރުދުންެގ ޙައްޤުތަކާއި ތަޢާރުޟްނު
 އުޅުމާބެހ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާޫނާނއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އެއްވުމަކީ މީހުން އުޅ  ސަރަހައްދެއްގައި ބ އްވ  އެއްވުމެއްނަމަ، އެ އެއްވުން ބާއްވަންވާީނ  )ށ(  
ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެގޮތެްއެގ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކުގައި ޢާންމުކޮށް އެހެން 

ނޑު  ގެ ފަހުން އަޑުގަދަކުރާ ބ ނުންޮކްށ 12.00މަތިންނެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވުެމއްގައި ރ ގަ
ނުވަތަ، އެސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅ  ޢާންމުންނަށް އުނދަގޫވާނެގޮތަށް ޢަމަުލތަްއ 

 ބަހައްޓައިގެންނުާވނެއެވެ.
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ނޑުގެ ވަކި ފަރުދަކު  )ނ(   ގެ ފަހުްނ  12.00ނުވަތަ ބަޔަކު ުނވަތަ ގްރޫޕަކުން ނަމަވެސް ރ ގަ
ޢާންމުތަންަތނާއި މީހުން ދިރިއުޅ  ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަޅ އްލަވާ އަޑުގަދަކޮށް ހަދައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

 އެއްގަމު  ދުވާރުމަތީގައި 
 ދުއްވުން  އުޅަނދެއް 

ބ ުނންކުރާ އެއްެވސް އުޅަނދެއް ދުވާރު މަތީަގއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމގެ ތެރ ގައި  .13
 ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 މަގުގައި ހިނގާ މީހުްނނަށް ަދިތވާ ގޮތަށް ދުވާރު ަމތީގައި މުަދލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި،  )ހ( .14 ބެހެއްޓުން  ތަކެތި  މަގުތަކުގައި 
 ބެހެއްުޓމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އެ މަގުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ތަކެތި 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ޮއތްނަމަވެސް ޚާއްޞަ ބ ނުމަކަށް ކައުންސިލުގެ ހުއްދައާއެކު  )ށ(  
މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުެގ ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާގޮތެއްގެ މަތީން މުދާ ނުވަތަ އެއްޗެއް 

 އިން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.ބަހައްޓާފައި ހުްނނަ ބެހެއްުޓން ިމމާއްދާގެ )ހ( 

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއްގައި އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް  .15 ޚިލާފުވުން  ގަވާއިދާ 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުރިކަމެއް އިޞްލާޙްކުރުމަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަދަކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންގުމާއެކު، 
ރ 5000/-ރ )ފަސްސަތ ކަ( ރުފިޔާއާއި 500/-އެންގުމާއިއެކު ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން 
 އުފުލުން  ތަކެތި 

އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ސިމެންތިއާއި ވެލިފަދަ މުދާ އުފުލުމުގައި އެތަކެތި ވަޔާ ބުރައިގެްނ  .16
 ނުދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ނިވައިކުރަންވާނެއެވެ.

 ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ 
 ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ 

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލުން ނުވަތަ ތަންފީޛީ  މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނ  މައްސަލަތައް .17
 އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް މައްަސލަތައް ޙައްލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅ  މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމާނީ އިާދރީގޮތުންނެވެ.

 ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް  ކަ

މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުަމށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްތެރ ގައި ހިމެނ  ސަރަހައްދުަތކާ  .18
)ތިނެއް( މަސްދުަވހުެގ  3ގުޅ ގޮތުން ހަދަން ޖެހ  އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 އިޢު ކުރަންވާނެއެެވ.ތެރ ގައި ހަދައި، އެ އުސޫލުތައް ޢާންމުކޮށް ޝާ

"ކައުންސިލް"  މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަަމ،  )ހ( .19 މާނަ ކުރުން 
 ކައުންސިލްކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 
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އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ( ގެ ދަށުން 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )
 މަގޫދޫ ކައުންސިލަށެވެ.

ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލަކުންވިޔަސް ޖިސްމާނީގޮތުން  ،"ޢާއްމު އުނދަގޫ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ހާނީއްކައެްއ މީހަކަށް ނުަވތަ މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ލިުބން ފިޔަވަިއ 

 އިޙްސާސްކުރެވ  ނުވަތަ ލިބ  ކޮންމެ އުނދަގުލަކަށެވެ.އަނެކާއަށް 

މީހަކު ރުޅިއެރުވުމަށް ނުވަތަ ޖެއްސުމަށް މީހަކާ  ،"ފޮށުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ނ(  
 ބެހިގަނެގެން އެއްޗެހި ކިޔާ ކިއުމަށެވެ.

ނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް )ރ(   ބަޔާންކުރެވިފައި  "އަވަށްޓެރިޔާ" މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ކަ
ނުވާނަމަ، އަވަްށޓެރިންނަީކ، ިތމާ ދިރިއުޅ  ގ ގެ ކައިރީގައި ވަށައިގެން ދިރިއުޅ  މީހުްނ 
ނުވަތަ، ތިމާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި ކައިރީގައި އުޅ  މީހުން ނުވަަތ ތިމާ އުޅ  

 ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮންމެ މީހެކެވެ.

"ޢާންމު ތަންަތން" މި ގަވާއިުދގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަްށ ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،  )ބ(  
ޢާންމު ތަންތަން ކަމުގައި ބުނެަފއި އެވަނީ، އެ ތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިބިނގައިވާ ނުވަަތ 
އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި އެތަަނކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި، ާޢންމުްނ 

 ށްލައިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބ ނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވ ގޮތަށް ހުންނަ ތަންަތނާިއ މަޑުކޮ
ނޑައަޅާ ޢާންމު ތަންތަނަެށވެ.  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ
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