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 ކައުންސިލް އުތުުރބުރީ އުލިގަމު މަތީލަދުންތި

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،އުލިގަންހއ.
 

 ގަވާއިދު  އުނދަގުލާބެހ   މު ން އާ 
 

 ސޫލުންއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް  ން،ދަށު ބާރުގެ ލިބިދ  ންސިލަށްކައު މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ން ކައުންސިލު ދަށުން  ގެ( ޕ) މާއްދާގެ އެ ަމްޝވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ގަވާއިދެވެ. އުނދަގުލާބެހ  މުއާން ލާފައިވާވައިއެކުލަ

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

 ން ދުވަހު ޢުކުރާ ޝާއި ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ޚު ތާރީ  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން
 .ފެށިގެންނެވެ

 ޒާތީ ރާކު އަނެކުންނާ ގެދޮރާއި ތިގޯ ދިރިއުޅުމާއި، ޢާއިލީ އަދި ޒާތީ މީހެއްގެ ކޮންމެ )ހ( .3 ިދރިުއޅުން  ޒާތީ މީހުްނގެ
 ޔާގެމްހޫރިއްޖު ޖ ގެދިވެހިރާއް ތަންަތންކަމަށް ކަންކަމާއި ތެރިވެގެންވާޙުރުމަތް މުއާސަލާތުތަކަކީ
 ކަށް އްޤުތަޙަ މިބުނެވުނު އަނެކުންގެ މީހަކުމެ ކޮންމެ ހަމަ ކަށަވަރުކުރާހިނދު، ޤާނޫނުއަސާސީ
 .ހިތާންވާނެއެވެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

. ވެނުވާނެއެ ނދަގޫކޮށްގެންއު  ތުރާކޮށް އަނެކަކަށް މާނައެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު އެއްވެސް )ށ(  
 އަށްތެރެ އިރާގެދާ ޙައްޤުގެ އަނެކާގެ  ބ ނުންކުރަންާވނީ ޙައްޤުތައް ލިބިެގންވާ ތިމާއަށް އަދި

 .މިންވަރަށެވެ ނުވަދެވ 

 އަވަށްެޓރިންނަށް
 އުނަދގޫުކރުން 

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

 ފޮށުން  )ހ(  

 އުކުން  އެއްޗެހި ގެޔަށް އަވަށްޓެރިްނގެ ނުވަތަ އަވަށްޓެރިޔާ )ށ(  

 ދު ޅަނއު އިގެންއަޅަ ަބރުގޮނު ބާރަށް ޚިލާފަށް ަގވާއިދުތަކާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އެއްގަމު )ނ(  
 ށްއާންމުކޮ އުޅަނދަކުން ބާވަތުގެ އެ  ންސައިލެންސަރު ފަހަރުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމާއި، ފަހަރު
 .ދުއްވުން ހަދައިގެން އިވ ގޮތަށް އަޑެއް  ވަރުގަދަ އަޑަށްވުރެ އުފެދ 

 ލިބިދާނެ  ގެއްލުމެއް މީަހކަށް ނުވަތަ އުފެދ ނެ ބިުރވެރިކަން ހިްތތަކުގައި އަވަށްޓެރިންގެ )ރ(  
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 އުނދަގޫކުރުން ހިންގައި ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 ިހނގާ މަުގގައި
 އުނަދގޫުކރުން  މީހުންނަށް

 ނގައިވާބި  ހިނގައި މަގުމަީތގައި އެކުވެގެންނަމަވެސް މީހުްނތަެކއް ިގނަ ނުވަތަ މީހަކު )ހ( .5
 ްނނަ ފެ ށްހުންނަ މީ މުކޮށްންއާ ނުވަތަ  މީހަަކށް އަތްލައި، ގަަޔށް ބިރުދައްކައި، ފޮށި  މީހުންނާ

، އިކުރުމާ ލެއްޢަމަ ސިފަކޮށްދ  ރަކާތެއްހަ ިޖންސީ ނުވަތަ ހާމަޮކށް ގުނަވަނެއް  ޖިންސީ ށްގޮތަ
 އް ޢަމަލެ ބިދާެނފަދަލި ެގއްލުމެއް މީހަަކށް ނުވަތަ އުފެދ ނެ ބިރުވެރިަކން ހިްތތަކުގައި މީހުންގެ

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ަތނެއްގައި މުންޢާ ނުވަތަ މަގުމަތީގައި

 ތަ ނުވަ ނުގައިތަ އެ ޤަޟާޙާޖާކޮށް، ނުވަތަ ކުޑަކަމުގޮސް ތަންތަނަށް މުންއާ ހަކުމީ އެއްވެސް )ށ(  
 އްޢަމަލެ ވެސް އެއް ފަދަ އުނދަގޫވާ މުންަނށްންއާ ސަބަބުން ކަމެއްގެ އެފަދަ ވެށީގައި ތަނުގެ
 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން

 އަވަށްެޓރިންނަށް
 ލަވަަޖހައި އުނަދޫގވާޮގތަށް

 ޓީވީބެލުން 

 ނުވަތަ ވަޖަހައިލަ ބާރަށް ަތްށ،ގޮއުނދަގޫވާ އަވަށްޓެރިންނަށް ޢިމާރާތްތަކުގައި، ރާއިގެދޮ ގޯތި )ހ( .6
 ަނށް ޓެރިންށްވައަ ބެލުމާއި ޓީވީ  އަޑުބާރުކޮށްގެން ޓީވީގެ އުނދަގޫވާގޮތަށް  އަވަށްޓެރިންނަށް
 ންކޮށް ބ ނު  އެއްޗެއް، ޒާތުގެ އަޑުގަދަކުރާ ބ ނުމުގައި މު ންއާ  އ ގެ އުނދަގޫވާގޮތަށް

 .ނުވާނެއެވެ ދަކޮށްގެންއަޑުގަ

 ކުޅިވަރު  ވަތަނު ހޮޓަލެއް ސައި ނުވަތަ ޝޮޕެއް ކޮފީ ނުވަތަ ކެފ އެއް ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓެއް )ށ(  
 ކައިރި އިއުޅ ތަނެއްގަ ޮގސް މުިނފޫހިފިލުވުަމށް މީހުން ެއނޫންވެސް، ނުވަތަ ކުޅ ތަނެއް

 އިެގން ބަލަ ޓީވީ އަޑުގަދަކޮށް އިލަވަޖެހުމާ ބާރަށް  އުނަދގޫވާގޮތަށް މީހުްނނަށް ހިސާބުތަކުގެ
 .ނުވާނެއެވެ

 ެމޝިނަރީަތއް އަުޑގަދަ
 ބ ނުންުކރުން 

 ނަށް އަވަށްޓެރިން  ފަހުން ގެ 10:00 ރ ގަނޑު ނޫންގޮތަކަށް ލިބިގެން  ހުއްދަ ކައުންސިލުގެ .7
 ން ޮކށްގެ ންބ ނު މެޝިނެއް ނުވަތަ މެޝިނަރީއެއް ބާވަތެއްގެ އެްއވެސް އަޑުހުންނަ އުނދަގޫވާގޮތަށް

 .ނުވާނެއެވެ

 އުކަން ކުނި
ިއވާ ޚާްއޞަކުެރވިފަ

 އެހެން ފިޔަަވއި ތަންތަން
 ކުނިެއޅުން  ތަންތަނަށް

ގެްނ އިއުކަ ކުނި ތަނަކަށް އެނޫން ފިޔަވައި ތަންތަން ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އުކަން ކުނި )ހ( .8
 ނިވެފައިވާކު ކުނިބުންޏާއި ،ގެންދާއިރު ކުނި ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން އަދި ނުވާނެއެވެ.
 ހެއްގެ މީ ގޮތަކަށް ނޫން ނިވައިކޮށްެގން  ނުފޯރާގޮތަށް އުނދަގޫ  މުްނނަށްންއާ ތަކެތިން

 ގެންގެންގޮސް އެއްޗެއް  އެއްވެސް އެބާވަތުގެ ދުއްވާއެއްޗެއްގައިވިޔަސް  ނުވަތަ އަތުންވިޔަސް
 .ނުވާނެއެވެ

 ފައިވާ ކުނިވެ  ށްއަވަށްޓެރިންނަ އުކައިނުލައި ކުނި ތަންތަަނށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުކަން ކުނި )ށ(  
 އިއިގޮޅިއަށާވަ ޢިމާރާތްތަކުގެ އަދި. ނުވާނެއެވެ ބަަހއްޓައިގެން ގޮތަށް ވަސްދުވާ ތަކެތީގެ

 ޅައިފައިއަކަނޑަ ށްބ ނުންކުރުމަ މުކޮށްންއާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ދިރިއުޅ  ބަޔަކު ގިނަ ންމުކޮށްއާ
 .ނުވާނެއެވެ އަޅައިގެންކުނި ގޯޅިތަކަށް ނުވަތަ ސިޑި ނުވަތަ ލިފްޓް ހުންނަ

 ކަށްއެއްޗަ ނަހުން ބަހައްޓާފައި ނޫންގޮތެއްގައި ކުނިއެޅުމަށް ގައިމަގުމަތީ މަގުމައްޗަށާއި )ހ( .9 ހަޑިކުުރން  މަުގމަތި
 .ނުވާނެއެވެ ހަދައިގެން  އުކައި ތަކެތި ކުނިފަދަ
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 ނުވަތަ  ށްފާރަ ގެމާރާތްތަކުޢި  ތަކެއްޗަށާއި ހުންނަ ބަަހއްޓާފައި މަގުމަތީގައި މަގުމައްޗަށާއި، )ށ(  
 .ނުވާނެއެވެ ޖަހައިގެން ކުޅު ހަޑިވާގޮތަށް  އެތަނެއް އިންފާރަކަށް

 ވާހިނަގއި ބިނގައި 
 އުނަދޫގވާ މީހުންނަށް

 ަމގުތަކުަގއި މުން އާ ގޮތަށް
 ކުޅުން  ކުޅިަވރު

 ށް ތިވާގޮތަދަ އެއްޗެއްސަށް ދުއްވާ  ީމހުންނަށާއި  ހިނގާ މަގުތަުކން އެ މަގުތަކުގައި މުންއާ )ހ( .10
 ަނށާއި ހިނގާމީހުން މަގުތަކުން އެ  ބަންދުކުރުމާއި މަގު ހުއްދަނެތި  ފަރާތުގެ ކަމާބެހ 

 ޅިވަރު ކު ނުވަތަ ކުޅެ ކުޅިަވރު ދަތިވާގޮތަށް މާނައެއްގައި އެއްވެސް ދުއްވާތަކެއްޗަށް
 .ނުވާނެއެއެވެ ބާއްވައިގެން

 ގު މަ އަދި ށްއުނދަގޫވާގޮތަ ދުއްާވތަކެއްޗަށް މުންނަށާއިންއާ  އުޅ  ހިނގާފައި މަގުތަކުގައި )ށ(  
 ގޮުތން ޖަމާޢީ އިަފރުދީގޮތުންނާ ކަންމަތިތަކުގައި މަގުތަކުގެ މަގުތަކުގައާއި ބަންދުވާގޮަތށް

 .ނުާވނެއެވެ ތިބެގެން

 ައރާގޮަތށް ދުން
 އަލިފާން ގޯތިެގޮދރުަގއި
 އެްނދުން  ކުނި ރޯކުރުާމއި

 ބުންސަބަ  ފާނުގެ އަލި އެ ރޯކޮށް އަލިާފން ނުވާޮގތަކަށް ކަށީގެންއެ އުނދަގޫވާގޮަތށް  އަވަށްޓެރިންނަށް  .11
 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ކަމެއް އެފަދަ އުނދަގޫވާނަމަ، އަވަށްޓެރިންަނށް ދުމުން އުފެދ 

 އެްއވުންތަުކގައި
 އަުޑގަދަުކރުން 

  ހިނދު  ދީފައިވީމިނިވަންކަން އެއްވެއުޅުމުގެ  ޤާނޫނުއަސާސީން ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ )ހ( .12
 ވާ ގައިބާބު މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބ ނުންކުރަންވާނީ ޙައްޤު އެ

 ތުން ހ ގޮއުޅުމާބެ އެއްވެ މަތީން، ގޮތެއްގެ ނުވާނެޒުރުއާތަ ޙައްޤުތަކާއި ފަރުދުންގެ އެހެނިހެން
 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނާއި ހެދިފައިވާ

 ވާނީ ބާއްވަން އެއްވުން  އެ އެއްވުމެއްނަމަ، ބ އްވ  އްދެއްގައިޙަ ސަރަ  އުޅ   މީހުން އެއްވުމަކީ ()ށ  
 ތެއްގެ ނުފޯރާނެގޮ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް އެހެން މުކޮށްންއާ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކުގައި

 ބ ނުންޮކށް އަޑުގަދަކުރާ ފަުހން ގ12:00ެ ރ ގަނޑު އެއްވުެމއްގައި ެއފަދަ އަދި. މަތިންނެވެ
 ތައް ޢަމަލު  އުނދަގޫވާނެގޮތަށް މުންނަށްންއާ ދިރިއުޅ  އްދެއްގައި ޙަސަރަ އެ ނުވަތަ،

 .ބަހައްޓައިގެންނުާވނެއެވެ

 ހުންފަ ގެ 12:00 ރ ގަނޑު ނަމަވެސް ގްރޫޕަކުން ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ ފަރުދަކު ވަކި )ނ(  
 ެގން ހަދައި ށްޑުގަދަކޮއަ ހަޅ އްލަވާ އްދުތަކުގައިޙަސަރަ ދިރިއުޅ  މީހުން  މުތަންތަނާއި ންއާ

 .ނުވާނެއެވެ

 ެއއްަގމު ދުާވރުމަީތަގއި
 ދުްއވުން  އުޅަނެދއް

 ވުމަކީ ދުއް  ތީގައިމަ ދުވާރު އުޅަނދެއް އެއްވެސް ބ ނުންކުރާ ތެރ ގައި މުގެޒާނި ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު .13
 .މަނާކަމެކެވެ

 ތަކެތި މަގުތަުކގައި
 ބެހެއްޓުން 

   ހެއްޓުމާިއ،ބެ  ތަކެތި މުަދލާއި މަތީގައި ދުވާރު ގޮތަށް ދަިތވާ ނަށްމީހުން  ހިނގާ މަގުގައި )ހ( .14
 އްޓުމަކީ ބެހެ ކެތިތަމަގުމަތީގައި މުދަލާއި  އުނދަގޫވާގޮތަށް އުޅަނދުތަކަށް ދުއްވާ މަގުގައި އެ

 .މަނާކަމެކެވެ

 ،ދައާއެކުއްހު ގެކައުންސިލު ބ ނުމަކަށް  ޚާއްޞަ އޮތްނަމަވެސް އެހެން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ޗެއް އެއް ވަތަނު މުދާ ގޮތެއްގެމަތީން ޚިލާފުނުވާ ގަވާއިދާ ބެހެްއޓުމުގެ  ތަކެތި މަގުމަތީގައި
 .ވެއިސްތިސްނާވެގެންވެއެ އިން( ހ) މާއްދާގެ މި  ބެހެއްުޓން ހުްނނަ ބަހައްޓާފައި
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 ކިގޮތަކަށްވަ ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ކަމެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .15 ޚިލާފުުވން  ާވިއދާގަ
 މަށްކުރު ޞްލާޙުއި އެކުރިކަމެއް  ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް
 ންގުމާއެކު އެ ރުމަށްނުކު އެކަމެއް ،ތަކުރާރުކޮށްފިަނމަ އެފަދަކަމެއް ދެވަނަފަހަަރށް އަދި އެންގުމާއެކު،

 ފިޔާއާރު ( ހާސް ފަސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ސަތ ކަ ފަސް) 500/- އިބަލަ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކަމުގެ
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް ތިޔާރުއިޚު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ

 އަެނއްތަނަށް އެއްަތނުން
 އުފުލުން  ތަކެތި

 ރަިއގެން ބު ވަޔާ ތަކެތި އެ އުުފުލމުގައި މުދާ ވެލިފަދަ ސިެމންތިއާއި އަނެއްަތނަށް އެއްތަނުން .16
 .ނިވައިކުރަންވާނެއެވެ ގޮތަކަށް ނުދާނެފަދަ

 ދަށުން ަގވާިއދުގެ މި
 ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ

 ތަްނފީޛީ ތަނުވަ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލަށް މައްސަލަތައް ހިމެނ  ގަވާއިދުގައި މި .17
    އަދި . ވެންވާނެއެޙައްލުކުރަ އްސަލަތައްމަ ބުނެފައިވާގޮތަށް ގަވާއިދުގައި މި މެދުވެރިކޮށް އިދާރާތައް

 .އިާދރީގޮތުންނެވެ ނިންމާނީބަލައި  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ
 ލުަތއް ސޫއު ކަނޑަައޅާ

 ތަކާދުއް ޙަސަރަ ހިމެނ  އިޚްތިޞާޞްތެރ ގައި ގެކައުންސިލު ހިންގުމަށްޓަކައި ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި .18
 ހުގެ ސްދުވަ މަ( ިތނެއް) 3 ފަށާތާ މަލުކުރަން ޢަ ގަވާއިދަށް މި އުސޫުލތައް ެޖހ  ހަދަން ގުޅ ގޮތުން
 .ކުރަންވާނެއެވެ  ޝާއިޢު މުކޮށްންޢާ އުސޫލުތައް އެހަދައި،  ތެރ ގައި

 މަ،ނުވާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި " ކައުންސިލް" )ހ( .19 މާނަކުރުން 
 ލުން އުސޫ ކަޒީ ލާމަރު ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެވަނީ، ބުނެފައި ކައުންސިލްކަމަށް

ތުރުބުީރ އު މަތީލަދުންތި އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ދަށުން ގެ( 2010/7) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ
 .ކައުންސިލަށެވެ އުލިގަމު

 މާނީގޮތުންޖިސް ޢަމަލަކުންވިޔަސް ންމެކޮ ކުރާ ،ވަނީއެ ބުނެފައި ކަމަށް" އުނދަގޫ މުއާން" )ށ(  
 ފިޔަވައި  ލިުބން މުދަލަކަށް މީހެއްގެ ނުަވތަ މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް  ނުވަތަ އަނިޔާއެއް
 .އުނދަގުލަކަށެވެ ކޮންމެ ލިބ  ނުވަތަ އިޙްސާސްކުރެވ   އަނެކާއަށް

 ަހކާ މީ ސުމަށްޖެއް ނުވަތަ ރުޅިއެރުވުމަށް މީހަކު ،ވަނީއެ  ބުނެފައި ކަމަށް" ފޮށުން" )ނ(  
 .ކިއުމަށެވެ ކިޔާ އެއްޗެހި ބެހިގަނެގެން

 ރެވިފައި ބަޔާންކު ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ވަކިތަނެއްގައި ގަވާއިދުގައި މި" އަވަށްޓެރިޔާ" )ރ(  
 މީހުން  އުޅ ދިރި ވަށައިގެން ކައިރީގައި ގ ގެ ދިރިއުޅ  ިތމާ އަވަްށޓެރިންނަީކ، ނުވާނަމަ،
 އުޅ  ތިމާ ނުވަތަ މީހުން އުޅ  ކައިރީގައި ތަނެއްގައި ތްކުރާ މަސައްކަ ތިމާ ނުވަތަ،
 .މީހެކެވެ ކޮންމެ ދިރިއުޅެމުންދާ އްދުގައިޙަސަރަ

 ވާނަަމ،ނު ފައިބަޔާންކުރެވި ވަކިގޮތަކަށް  ވަކިތަނެއްގައި ގަވާއިުދގައި މި" ތަންަތން މުންއާ" )ބ(  
 ތަ ނުވަ  ގައިވާ ހިނގައިބިނ މީހުން  ތަނެއްގައި އެ އެވަނީ، ބުނެަފއި ކަމުގައި ތަންަތން މުންއާ

 މުން ންއާ ތަންތަނާިއ، ގޮސްވާ އައިސް މީހުން އެތަަނކަށް ހުރަހެއްނެތި އެއްވެސް
  ނާއި ަތންތަ ނަހުން އުޅެވ ގޮތަށް އެއްވެ ބ ނުންތަކުގައި އެހެންެވސް ނުވަތަ ލައިގެންމަޑުކޮށް

 .ވެތަންތަނަށެ  މުންއާ ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި
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