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 މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ބ.ހިތާދޫ 

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 ބެހޭ ގަވާއިދު  ހަރުކުރުމާ  އިސްތިހާރު މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ  148ގެ  ޤާނޫނު(ލުން ހިންގުމުގެ ޞޫއު

  މާއްދާގެ  އެ  ،އެކުޔާބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާ
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި  ،ފައިވާވައިލައި)ބ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އެކުލަ

 ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ. އިސްތިހާރު

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

ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  މިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

އާންމު ތަްނތަނުަގއި އިޢުލާާނއި 

ހިއްުޕން ނުވަތަ  އިސްތިާހރު
 ހަރުކުރުން 

ތިހާރެއް ސްއާންމު ތަންތަނުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އި  )ހ(  .3
ތިހާރެއް ސްހަރުކުރަންވާނީ އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އި ނުވަތަ  ޓަންވާނީބަހައް

ހުއްދަ އެކަމަށް ލިޔުމުން  ގެންކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި ތްހުންނާނެ ގޮ
 ލިބިގެންނެވެ.

މަގަށް ނުވަތަ  ،ތިހާރެއް ނުވަތަ އެންގުމެއްސް އިނުވަތަ އެއްވެސް އިޢުލާނެއް  )ށ(  
 ،ބަހައްޓަންވާނީ ވެސް ތަނެއްގައި  ނޫން އެގޯޅިއަށް ނުވަތަ އާންމުން ބޭނުންކުރާ 

 ންނެވެ.ތީގޮތެއްގެ މަ ނޭ ންމުންނަށް ދަތިނުވާއާ ،ނުވަތަ ހަރުކުރަންވާނީ

އެންގުމެއް ނުވަތަ ތިހާރެއް ސްވާގޮތަށް އެއްވެސް އިމަގުމަތީގައި މަގުހުރަހަށް  )ނ(  
)ފަނަރަ(  15ބިންމަތިން ފެށިގެން  ،ދަމަންވާނީވެސް ނުވަތަ އެނޫން އެއްޗެއް 

 ގޮތަށެވެ. ނޭފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާ

ތިހާރެއް ސްނުވަތަ އި  ،މަގަށް ނެރެފައި އެއްވެސް ނަން ބޯޑެއް ހަރުކުރަންވާނީ )ރ(  
     ގޮތަކަށް  ނޭ ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާ)ފަނަރަ(  15އުސްމިނުގައި  ،ބަހައްޓަންވާނީ

ވާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ބަހައްޓާ ރެ ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑަށް މަގަށް ނުނެ)ތިނެއް(  3
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އެ އެއްޗެއް ބަހައްޓާ  ،ކަންވާފައި ކޮށްފަދަ ގޮތަކަށް ހަރު ނޭ އެއްޗެއް މަގަށް ނުވެއްޓޭ
ހައްޓާ ބޯޑެއް ވެއްޓިގެން ލިބޭ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަ

 އެފަދަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓި ފަރާތުންނެވެ. ،ޖެހޭނީއުފުލަންގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ 

ނުވަތަ އެންގުމެއް މަގުމަތީގައި  ޑެއްމަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯ )ބ(  
ސަރަޙައްދުން އެ އެ މަސައްކަތަކުން ނުވަތަ ، ނުވަތަ ގޯޅީގައި ބަހައްޓަންވާނީ

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން  އެއްމަގެއް ނުވަތަ ގޯޅި ވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް އެދިމާ
ސަމާލުވާންވާނެކަން އަންގައިދިނުމަށް އިސްކަންދީގެން، އެ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް 

 ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

  ނޫން  ގެޔަކުން ނުވަތަ މިނުވަތަ އޮފީހަކުން، ނުވަތަ ތަނަކުން،  ވިޔަފާރިކުރާ )ޅ(  
ވަކި ޚާއްޞަ ވަގުތެއްގައި ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ބަހައްޓާ ވެސް ތަނަކުން އެހެން 

ނުވަތަ  ،ތަކެތި މަގަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނީ ސައިންބޯޑު ފަދަ
ނޫން ވަގުތުތަކުގައި  ތަނަކުން ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކުގައެވެ. އެ އެ ،ހަރުކުރަންވާނީ

 ބޯޑުތައް ނަގަންވާނެއެވެ.ނުވަތަ ހަރުކުރާ ގޮތަށް ބަހައްޓާ މި

 އިސްތިާހރުއިޢުލާނާއި 

 ކައުންސިލުން ާފސްކުރުން 
ތިހާރެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ސްކައުންސިލަށް އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އި )ހ(  .4

       ކައުންސިލުން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްގައި  ،ހުށަހަޅަންވާނީ
)ދޭއް( ކޮޕީ ނުވަތަ  2ތިހާރެއްގެ މަދުވެގެން ސްނުވަތަ އި ނެއްގެއެ އިޢުލާ

 އެވެ.ގަސޮފްޓްކޮޕީއާ އެކު 

ތައް އާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގެ އިސްތިހާރުތައް ނުވަތަ ނު މިފަދަ އިޢުލާ )ށ(  
   ތިހާރެއް ސްރިން، އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އި ކު ހުގެ)ތިނެއް( ދުވަ 3

ގުޅިގެން  ނާ އިޢުލާއެ ޓަކައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި  ފާސްކުރުމަށް
ތިހާރާ ގުޅިގެން ވަކި ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ސްނުވަތަ އި

 އިސްތިހާރު ނުވަތަ  ނުއެ އިޢުލާ ،އަންގައިފިނަމަ، އެ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު
 ޓަކައި އަލުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފާސްކުރުމަށް 

ސަރުކާުރގެ ޢިާމރާތްތަުކގައި 
 އިސްތިާހރުއިޢުލާނާއި 

ހަރުކުުރމާއި ިހއްޕުާމއި 
 ބެހެއްޓުން 

އި ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ މަގުމަތީ ފާރުގައި އްޔާސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގަ )ހ(  .5
 ހަރުކުރުމަކީ ނުވަތަ ހިއްޕުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އިސްތިހާރުއިޢުލާނު ނުވަތަ 

)އެއްސަތޭކަ(  100މިސްކިތްތަކުގައި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ތިބޭއިރު،  )ށ(  
ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިން ފެންނަގޮތަށް އެކިއެކި ތަސްވީރު ހުންނަ އިޢުލާނާއި 

 ހަރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ބެހެއްޓުމަކީ ނުވަތަ އިސްތިހާރު

ގޭގޭ ާފރުަގއި އިޢުލާާނއި 
ހަރުުކރުާމއި  އިސްތިާހރު

ނުވަތަ  ންވާނީބަހައްޓަ އިސްތިހާރުމާރާތްތަކުގައި އިޢުލާނު ނުވަތަ އިއި އްޔާގޭގޭގަ  .6
ން އިޢުލާނު ނުވަތަ ތީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ 3ދުގެ ގަވާއިހަރުކުރަންވާނީ، މި 
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ނުވަތަ  ނު ހުއްދަ ހޯދުމުގެ އިތުރުން، އެ އިޢުލާ ގެންކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި އިސްތިހާރު ހިއްޕުާމއި ބެެހއްޓުން 
ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ  އެނުވަތަ ބެހެއްޓުމަށް ހަރުކުރުމަށް  އިސްތިހާރު

     ން، ކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުއިސްތިހާރު ކުރާ ނުވަތަ ނު ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އިޢުލާ
ތިހާރެއް ނައްޓައި ނުވަތަ ނަގައި ތަން ސާފުކުރުމަކީ ސްތާކުން އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އި  އެ

 ހަރުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.ބަހައްޓާ ނުވަތަ  އިސްތިހާރުއިޢުލާނު ނުވަތަ 

ވިޔަފާިރއަކުން ކުރާ 
ތަކަށް ކަުއންސިލުން އިސްތިާހރު

 އަގު ެނގުން 

ކައުންސިލުން  އިސްތިހާރުވިއްކާ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ އަގުނަގާ ގޮތަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ   .7
ލުން އަގު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ސޫތިރީގައި މިވާ އު ،ފާސްކޮށްދިނުމުގައި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   ބޯޑަކަށް ސައިޒުގެ ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ  2*4 ،ފައިވާ ޅައިހެދުމަށް ހުށަހަ އިސްތިހާރު )ހ(  
 .ރުފިޔާ ()ފަންސަވީސް  25/-

ފޫޓާ ދެމެދުގެ ބޮޑުމިނުގެ  4*8އާއި  2*4 ،ފައިވާ ޅައިހެދުމަށް ހުށަހަ އިސްތިހާރު )ށ(  
 .ރުފިޔާ ()ފަންސާސް 50/-ބޯޑަކަށް ސައިޒުގެ 

 100/-ފޫޓުގެ ބޯޑަކަށް  4*8 ،ފައިވާޅައިހެދުމަށް ހުށަހަ އިސްތިހާރު )ނ(  
  .ރުފިޔާ (ސަތޭކައެއް)

ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ  ،ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ 2*4 ،ފައިވާ ޅައިހެދުމަށް ހުށަހަ އިސްތިހާރު )ރ(  
 .ރުފިޔާ އެއް()ދިހަ 10/-ތިހާރަކަށް ސްއި ތީގައި ހަދައިފައިވާފޮ

ފޫޓާ ދެމެދުގެ  4*8އާއި  2*4 ،ފައިވާޅައިހެދުމަށް ހުށަހަ އިސްތިހާރު )ބ(  
       ތިހާރަކަށް ސްއިވާ ހަދައިފައި ގައިނުވަތަ ފޮތީ ގައިކަރުދާހު  ،ގައިމިނުޑުބޮ
 .ރުފިޔާ ()ފަންސަވީސް  25/-

ގައި ކަރުދާހު  ،ބޮޑުމިނުގައި ފޫޓުގެ 4*8 ފައިވާޅައިހެދުމަށް ހުށަހަ އިސްތިހާރު )ޅ(  
 .ރުފިޔާ ()ފަންސާސް  50/-ތިހާރަކަށް ސްއިހަދައިފައިވާ  ގައިނުވަތަ ފޮތީ 

     ތިހާރެއް ހަރުކުރާ ފަރާތުން، ސްގަވާއިދުގެ ދަށުން އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އި މި )ހ(  .8 ޖޫރިަމނާ ކުރުން 
ފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މި ނަންބަރުގެ ދަށުން ޅައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ

 އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަމަވެސް، އެހެން އޮތް ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  މި (ށ)  
ފައިވާ ކަންކަމުގައި ޅައިދެއްގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަގަވާއި ނުވަތަ  ގައިޤާނޫނެއް

ންނެވެ. އަދި ތީމަ ގެތެއް ދެއްގައިވާ ގޮގަވާއިއެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ  ،ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ
ފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ޅައިދުގައި ކަނޑައަގަވާއި އެ ނޫން ކަންކަމުގައި، މި 

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފަރާތްތަކާމެދު، އެހެން 
ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު، ދެވަނަ  ނުވާ ކަންކަމުގައި، ކަނޑައެޅިފައި

       ރުފިޔާއާއި  ()ފަސްސަތޭކަ  500/- ،ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ
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ކުރުން؛ ތިންވަނަ  ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއާ ()އެއްހާސް -/1,000
     ރުފިޔާއާއި  ()އެއްހާސް  -/1,000 ،ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރު ވަނަ  ()ތިންހާސް  -/3,000
     ރުފިޔާއާއި  ()ތިންހާސް -/3,000 ،ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

އަދި  .ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުންރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަ ()ފަސްހާސް -/5,000
   ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

މި ގަވާއިދުގެ  ،ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ()ފަސްހާސް  -/5,000
 ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ   .9 މާނަކުރުން 
     ފައިވަނީ،ލަފުޒުތަކަށް ދީ ދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއިމާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނ

 ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. އެ ޢިބާރާތްތަކާއި

ތަނެއްގައި  ގަވާއިދުގައި ވަކި  "ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި )ހ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ފައި ނުވާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްވަކިގޮތަކަށް ބަޔާން 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  އިދާރީ
 ކައުންސިލަށެވެ.މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

ތަނެއްގައި  ގަވާއިދުގައި ވަކި  ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިންމު އާ" )ށ(  
އުޅޭ  ގާ ބިނގާތަނެއްގައި މީހުން ހިނ ފައި ނުވާނަމަ، އެކޮށްވަކިގޮތަކަށް ބަޔާން 

ތަނަކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި،  ނުވަތަ އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި އެ
ނުވަތަ އެހެން  ،ތަންތަނާއި ންމުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބުމަށް ހުންނަ އާ

މި ގަވާއިދުގެ  ،އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއިވެސް ބޭނުންތަކުގައި 
 ންމު ތަންތަނަށެވެ.އާދަށުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ 

"ސައިން ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ  )ނ(  
އަކުރެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ވަތަ ނު ތަސްވީރެއް  ،ގޮތުން

ފައިވާ ދައިޓަކައި ހަ  ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން އެ
 ބޯޑުތަކަށެވެ.

____________________________ 

 


