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 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                        
ފެރިދޫ، އއ.  

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
 

 މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިސްތިހާރު ހަރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާއިން  148ރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ލާމަ

ވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީގެ ކައުންސިލަށް ލިބިޭދ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަ
އެ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ަދށުން ަކއުންސިލުން  ،އެކުމަޝްވަރާޔާ

މަގުމަތީަގއި އިޢުލާނާއި އިސްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ  ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ
 ދެވެ.ގަވާއި

"މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިސްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު   .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ. 

ަގއި އިޢުލާާނއި އާންމު ތަްނތަނު

އިސްތިާހރު ހިއްުޕން ނުވަތަ 

 ހަރުކުރުން 

އާންމު ތަންތަނުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ ިއސްތިހާރެއް  )ހ(  .3
ބަހައްޓަންާވނީ ނުވަތަ ހަރުކުރަންވާނީ، އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިސްތިހާރެއް 

  ލިބިގެްނނެވެ.ލިޔުމުން ހުއްދަ ،ހުންނާނެ ގޮތް ކައުންސިލަށް ުހަށހަޅައި

ހާރެއް ނުވަތަ އެންގުމެއް މަގުމަތީގައި އެއްވެސް އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިސްތި )ށ(  
ވެސް ތަނެްއގައި އެޫނން ނުވަތަ އާްނމުން ބޭނުންކުރާ  ނުވަތަ ގޯޅިއެއްގައި

އާންމުްނނަށް ދަިތނުާވނެ ގޮތެއްގެ  ،ބަހައްޓަންާވނީ ނުވަތަ ހަރުކުަރންވާނީ
 މަތީންނެވެ.

މަގުހުރަހަށް ާވގޮތަށް އެއްވެސް އިސްތިހާރެއް ނުވަަތ  ،ގުމަތީގައިމަ )ނ(  
ބިންމަތިްނ ފެށިގެން  ،އެންގުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ދަމަންވާނީ

 )ފަނަރަ( ފޫޓަށްވުރެ ތިިރނުާވނޭ ގޮތަށެވެ. 15
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މަގަށް ނެރެފައި އެއްވެސް ނަން ބޯޑެއް ހަރުކުރަންވާނީ ނުވަތަ އިސްތިހާރެއް  )ރ(  
ގޮތަކަށް  ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާނޭ)ފަނަރަ(  15އުސްމިނުގައި  ،ބަހައްޓަންާވނީ

)ތިނެއް( ފޫަޓށްވުރެ ބޮޑަށް މަގަށް ނުނެރެވާގޮަތށެވެ. މިގޮުތން ބަހަްއާޓ  3
އެ އެއްޗެއް  ،އެއްޗެއް މަގަށް ނުވެއްޓޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަރުކޮށްފައިވާކަން

ވެ. މިގޮތުން ބަހައްޓާ ބޯޑެއް ބަހައްޓާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެ
އެފަަދ އެއްޗެއް  ،ވެއްޓިގެން ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ

 ބެހެއްޓި ފަރާތުްނނެވެ.

ނުވަތަ އެންގުމެއް  ސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑެއްމަގުމަތީގައި މަ )ބ(  
    ނުވަަތ އެ މަސައްކަތަކުން، މަގުމަތީގައި ނުވަތަ ގޯޅީގައި ބަހައްޓަންވާނީ

އެ ސަރަޙައްދުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް އެ މަގެއް ނުަވތަ ގޯޅިއެއް 
ބޭނުންކުރާ ފަރާްތތަކުްނ ސަމާލުވާންވާނެކަން އަންގައިދިނުމަްށ 
އިސްކަންދީގެން، އެ ފަރާތްަތކަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަްށ 

 ބަލައިގެންނެވެ.

ފީހަކުން، ނުަވތަ ގެޔަކުން ުނވަތަ މިނޫްނ  ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކުން، ނުަވތަ އޮ )ޅ(  
އެހެން ތަނަކުން ވެސް ވަކި ޚާއްޞަ ވަގުތެއްގައި ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން 
ބަހައްޓާ ސައިންބޯޑު ފަދަ ތަކެތި މަގަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަަހއްޓަންވާީނ 

އެ ަތނަކުން ޚިދުމަތްދޭ ވަުގތުތަކުގަެއވެ. އެނޫން  ،ނުވަތަ ހަރުކުރަންވާނީ 
 ކުގައި މިގޮތަށް ބަހަްއޓާ ނުވަތަ ހަރުކުރާ ބޯޑުތައް ނަގަންާވނެއެވެ.ވަގުތުތަ

އިޢުލާނާއި އިސްތިާހރު 
 ކައުންސިލުން ާފސްކުރުން 

ކައުންސިލަށް އިޢުލާނެއް ުނވަަތ އިސްތިހާރެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު  )ހ(  .4
      ކައުންސިލުްނ އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްގައި ،ހުށަހަޅަންވާނީ

)ދޭއް( ޮކޕީ ނުވަތަ  2އެ އިޢުލާނެއްގެ ނުވަތަ އިސްތިާހރެއްގެ މަދުވެގެން 
 ސޮފްޓްކޮޕީއާ އެކުގައެވެ.

މިފަދަ އިޢުލާނުތަްއ ނުވަަތ އިސްތިހާރުތައް އާންމުކޮށް ެފންނަގޮތަްށ  )ށ(  
)ތިނެއް( ުދވަހުގެ ކުރިން، އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ  3ބެހެއްޓުމުގެ 

  މަށް ޓަކައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އަދި އިސްތިހާރެއް ފާސްކުރު
އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އިސްތިހާރާ ގުޅިގެން ވަކި ކަމެއް 
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އަންގައިފިނަމަ، ެއ ކަމެއް 

އެ އިޢުާލނު ނުވަތަ އިސްިތހާރު ފާސްކުރުމަށް ޓަކަިއ  ،އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު
 ލަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.އަލުން ކައުންސި
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ސަރުކާުރގެ ޢިާމރާތްތަުކގައި 

އިޢުލާނާއި އިސްތިާހރު 
ހަރުކުުރމާއި ިހއްޕުާމއި 

 ބެހެއްޓުން 

ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގައްޔާއި ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ މަގުމަތީ ފާރުގައި  )ހ(  .5
 ވެ.އިޢުލާނު ނުވަތަ އިސްތިހާރު ހަުރކުރުމަކީ ނުވަތަ ހިއްޕުމަކީ މަނާކަމެކެ

)އެއްސަތޭކަ(  100މިސްކިތްތަކުގައި ޤިބުލައަށް ކުިރމަތިލައިގެން ިތބޭއިރު،  )ށ(  
ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިން ފެންނަގޮަތށް އެކިއެކި ތަސްވީރު ހުންނަ އިޢުލާނާއި 

 ހަރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ބެހެއްޓުމަކީ ނުވަތައިސްތިހާރު 

ގޭގޭ ާފރުަގއި އިޢުލާާނއި 
ާމއި އިސްތިާހރު ހަރުުކރު

 ހިއްޕުާމއި ބެެހއްޓުން 

ގޭގޭގައްޔާއި ޢިމާރާތްތަކުގައި އިޢުލާނު ނުވަތަ އިސްތިހާރު ބަަހއްޓަންވާނީ ނުވަަތ   .6
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ އިޢުލާނު ނުވަަތ  3ހަރުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

ޢުާލުނ އިސްތިހާރު ކައުންސިލަށް ހުށަަހޅައިގެން ހުއްދަ ހޯދުމުގެ އިތުުރން، އެ އި
ނުވަތަ އިސްތިހާރު ހަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ބެހެއްޓުމަށް އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ 
ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އިޢުާލުނކުރާ ނުވަތަ އިސްތިހާރުކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، 

ތިހާރެއް ނައްޓައި ނުވަތަ ނަގައި ތަން އެ ތާކުން އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިސް
ސާފުކުރުމަކީ އިޢުލާނު ނުވަތަ އިސްތިހާރު ބަހައްޓާ ނުވަތަ ަހރުކުރާ ފަރާތަކުން 

 ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ވިޔަފާިރއަކުން ކުރާ 
އިސްތިާހރުތަކަށް ކަުއންސިލުން 

 އަގު ެނގުން 

މަތެއްގެ އިސްތިހާރު ޚިދު އިސްތިހާރު ނުވަތަ އަގުނަގާ ގޮތަށް ދޭވިއްކާ އެއްޗެއްގެ   .7
ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދިނުމުގައި ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުން އަގު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ސައިޒުގެ  2*4 ،އިސްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅަިއފައިވާ )ހ(  
 .)ދުިއސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ 250/-ބޯޑަކަށް މަހަކަށް 

ޫފޓާ ދެމެދުގެ  4*8އާއި  2*4 ،އިސްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅަިއފައިވާ )ށ(  
)އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް(  850/-ބޮޑުމިނުގެ ސައިޒުގެ ބޯޑަކަށް މަހަކަށް 

 ރުފިޔާ.

 -/1,250ފޫޓުގެ ބޯޑަކަްށ  4*8 ،އިސްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ )ނ(  
 ޔާ. )އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފި

 ކަރުދާހުގައި ،ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ 2*4 ،އިސްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ )ރ(  
       ކަށްމަހަ ނުވަތަ ފޮތީގަިއ ހަދައިފައިވާ އިސްތިހާރަކަށް ހަދައިފައިވާ

 )ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ. 25/-
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 ފޫާޓ ދެމެދުގެ 4*8 ފޫޓާއި 2*4 ،އިސްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅައިަފއިވާ )ބ(  
ކަރުދާހުގައި ހަދައިފައިވާ ނުވަތަ ޮފތީގައި ަހދައިފައިވާ ސައިޒުގައި، 
 ( ރުފިޔާ.ހަތްދިހަފަހެއް) 75/-މަހަކަށް  އިސްތިހާރަކަށް

 ،ފޫޓުގެ ބޮޑުމިނުގައި 4*8 ފައިވާއިސްތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅައި )ޅ(  
ކަށް ކަރުދާހުގައި ހަދައިފައިވާ ނުަވތަ ފޮތީގައި ހަދައިފައިވާ ިއސްތިހާރަ

 ސަތޭކަ( ރުފިޔާ.އެއް) 100/-މަހަކަށް 

ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިސްތިހާރެއް ހަރުކުރާ  )ހ(  .8 ޖޫރިަމނާ ކުރުން 
ފަރާުތން، މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމަކާ ބަހައްޓާ ނުވަތަ ދަމާ 

ރިމަނާ ކުރުމުގެ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މި ނަންބަރުެގ ދަށުން އެ ފަރާތެއް ޖޫ
 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެހެން  )ށ(  
ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާިއދެއްގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ގަިއވާ ގޮތެއްެގ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ އެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް
މަތީންނެވެ. އަދި އެ ނޫން ަކްނކަމުގައި، މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން  ންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދުކަ
ފުރަތަމަ  ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ކަންކަމުގައި،

    ،ހު، ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާުރކޮށްފިނަމަފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުމަްށފަ
)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  -/1,000)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި  500/-

 ،އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛ ތިންވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ
)ިތންހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ  -/3,000)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/1,000
 ،ން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމައަދަދަކު

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  -/5,000)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/3,000
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން. އަދި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް 

ޔާއިން ޖޫރިމަނާ )ފަސްހާސް( ރުފި -/5,000ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 
 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިެގްނވެއެވެ. ،ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވތަ ލަފުޒެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެްނ   .9 މާނަކުރުން 
 އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ިޢބާރާތްަތކާއި ލަފުޒުތަކަށް 
 ދީފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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އްގަިއ "ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެ )ހ(  
 2010/7ފައި ނުވާނަމަ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށް
  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ދާއިރާތައް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ 
 ކައުންސިލަށެވެ.

"އާންމު ތަންތަން" ކަަމށް ުބނެަފއި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގައި ވަިކ ތަނެއްގައި  )ށ(  
ިހނގާބިނާގ  ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވނަމަ، އެ ތަނެއްގައި މީހުން

އުޅޭ ނުވަތަ އެއްވެސް ހުރަހެްއނެތި އެ ަތނަކަށް މީުހން އަިއސް ގޮސްވާ 
ނުވަތަ  ،ތަންތަނާިއ، އާންމުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބުމަށް ހުންނަ ތަންަތާނއި

      ،އެހެންވެސް ބޭނުްނތަކުގައި ެއއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުްނނަ ަތންތަނާއި
 ކަނޑައަޅާ އާންމު ތަންތަނަެށވެ.މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން 

"ސައިން ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް  )ނ(  
ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަސްވީރެއް، ނުވަތަ ލިޔުމެއް، ނުވަަތ އަކުރެއް 
ނުވަތަ ނިާޝނެއް ޭބނުންޮކށްގެން އެ ކަމެއް ނުަވަތ އެއްޗެއް 

 ިއވާ ބޯޑުތަކަށެވެ.އަންގައިދިނުމަށް ޓަކައި ހަދައިފަ
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