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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016 އޮގަސްޓު 17 -  1437 ޛުލްޤަޢިދާ 14ތާރީޚު 129އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ދުގަވާއި  މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ
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  ކައުންސިލް އޮމަދޫ ކޮޅުމަޑުލު

 ދިވެހިރާއްޖެ.، އޮމަދޫ

 

 ދު ގަވާއި  މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ 
  
 

ލުން އުސޫ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
ށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ކައުންސިލަވަނަ މާއްދާއިން  151)ގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ 
  ދެވެ.ގަވާއިލާފައިވާ މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ އިއެކުލަވަ

  
" އެވެ.ގަވާއިގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ދަށް ކިޔާނީ "މަގަވާއިމި  (ށ)       ދު

  
ދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވުަހްނ ގަވާއިމި ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީގަވާއިމި   .2  ރަން ފަށާ ތާރީޚުޢަމަލުކު

  ފެށިގެންނެވެ.
  

ތަންތަނުގައި  އާންމު
އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު 

  ވަތަ ހަރުކުރުން ހިއްޕުން ނު 

 ،ތަންތަނުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ބަހައްޓައި އާންމު (ހ)  .3
އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ހުންނާނެ ގޮތެއް ކައުންސިލަށް  ،ހަރުކުރަންވާނީ 

  ހުށަހަޅައި ހުއްަދ ލިބިގެންނެވެ.
  

އް ނުވަތަ އެންގުމެއް، މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ނުވަތަ ތިހާރެއް އިޢުލާނެޝްއެއްވެސް އި (ށ)    
ންމުންނަށް ދަތިނުވާނެ އާއެނޫންވެސް އާންމުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓަންވާނީ 

  ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
  

މަގުމަތީގައި މަގުހުރަސްވާގޮތަށް އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއް، އެންގުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް  (ނ)    
 ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. 15މަންވާނީ ބިންމަތިން ފެށިގެން އެއްޗެއް ދަ

  
މަގަށް ނެރެފައި އެއްވެސް ނަންބޯޑެއް ހަރުކުރަންވާނީ ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ބަހައްޓަންވާނީ  (ރ)    

ބޮޑަށް މަގަށް  ފޫޓަށްވުރެ  3ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާނެ ގޮތަކަށް  15އުސްމިނުގައި 
. މިގޮތުން ބަހައްޓާ އެއްޗެއް ބެހެއްޓިފައިވަނީ މަގަށް ވާނުނެރެ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ
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ުނވެއްޓޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ހަރުކުރެވިފައިކަން ބަހައްޓާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 
މިގޮތުން ބަހައްޓާ ބޯޑެއް ވެއްޓިގެން ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެފަދައެއްޗެްއ 

  ފަރާތުންނެވެ. ބެހެއްޓި
  

މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ނުވަތަ އެންގުމެއް މަގުމަތީގައި ނުވަތަ  (ބ)    
މަގެއްގެ ނުވަތަ ގޯޅީގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް  ގޯޅީގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެ 

  .   ފަސޭހަވާނެގޮތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ
  

ޚާއްޞަ  ން، އޮފީހަކުން، ގެޔަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ތަނަކުން ވަކިވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކު (ޅ)    
ތަކެތި މަގަށްފެންނަ ގޮތަށް  ފަދަ  ކާ ގުޅިގެން ބަހައްޓާ ސައިންބޯޑުވަގުތެއްގައި ދޭ ޚިދުމަތަ

. އެނޫން ވަގުތުތަކުގައި މިގޮތަށް  ބަހައްޓަންވާނީ އެތަނަކުން ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކުގައެވެ
  ނަގަންވާނެއެވެ. ބަހައްޓާ ބޯޑުތައް 

  
އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު 
  ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން 

ލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާީނ ކައުންސިލަށް އިޢު (ހ)  .4
ކައުންސިލުން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްގައި އެ އިޢުލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއްގެ 

) 2މަދުވެގެން  . ކޮޕީއާ (ދޭއް   އެކުގައެވެ
  

(ތިނެއް)  3މުކޮށް ފެންނަގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގެ ން މިފަދަ އިޢުލާނުތައް ނުވަތަ އިޝްތިހާރުތައް އާ (ށ)    
ލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް ދުވަސް ކުރިން، އެ އިޢު

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގައި 
ޝްތިހާރު އި އިއިޢުލާނާ

އި ހަރުކުރުމާއި ހިއްޕުމާ 
  ބެހެއްޓުން 

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

  
ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިން ފެންނަގޮތަށް  100، މިސްކިތްތަކުގައި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންތިބޭއިރު (ށ)  

  އެކިއެކި ތަސްވީރު ހުންނަ އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓައި ހަރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
  

ގޭގޭ ފާރުގައި އިޢުލާނާއި 
ކުރުމާއި އިޝްތިހާރު ހަރު

  ހިއްޕުމާއި ބެހެއްޓުން 

އެތަނެއްގެ ލާން ހަރުކުރުމަށް ޢުއި، ރަންވާީނގޭގޭގައާއި ޢިމާރާތްތަކުގައި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓައި ހަރުކު  .6
. އަދި އިޢު ވެރިފަރާތުގެ ތު ލާނުކުރާ ނުވަތަ އިޝްތިހާރުކުރާ މުއްދަހުއްދަ ހޯދުމަށްަފހުގައެވެ

ތަން  އިގަ ނުވަތަ ނަ އި ލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ނައްޓަހަމަވުމުން، އެތާކުން އެ އިޢު
  ރުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.ލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ހަސާފުކުރުމަކީ އިޢު

  
މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
  ކުރާ އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު 

އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ކުރަނީ މުޅި އަތޮޅަށް ނަމަ، އެ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ  (ހ)  .7
ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އަތޮުޅ  ދި ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިއިޝްތިހާރެއް ފާސްކުރުމަށާއި އަ

  ކައުންސިލަށެވެ.
  

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ އިޢުލާނު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމުގައި  (ށ)    
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  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ. 8އަދި  7ދުގެ ގަވާއިމި 
  

ވިޔަފާރިއަކުން ކުރާ 
ކަށް އިޝްތިހާރުތަ

  ކައުންސިލުން އަގު ނެގުން 

ވިއްކާ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ އަގުނަގާ ގޮތަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ އިޝްތިހާރު ކައުންސިލުްނ   .8
  ތިޔާރު ކައުންސިލްަށ ލިބިގެންވެއެވެ.ލުން އަގު ނެގުމުގެ އިޚު އުސޫދިނުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ސްކޮށްފާ
  

ރ  25/-ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަބޯޑަކަށް  2×4އިޒް ތިހާރު ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަޝްއި (ހ)    
(   (ފަންސަވީސް ރުފިޔާ

  
ފޫޓާ ދެމެދުެގ ބޮޑުމިނުގެ  4×8އާއި  2×4ހެދުމަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ސައިޒް  އިޝްތިހާރު (ށ)    

) 50/-ބޯޑަކަށް    ރ (ފަންސާސް ރުފިޔާ
 

ރ (ސަތޭކަ 100/-ފޫޓުގެ ބޯޑަކަށް  4×8ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިޒް  އިޝްތިހާރު (ނ)    
(   ރުފިޔާ

  
ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ކަރުދާސް ނުވަތަ ފޮތި  2×4ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިޒް  އިޝްތިހާރު (ރ)    

  ރ (ދިހަ ރުފިޔާ) 10/-އިޝްތިހާރަކަށް 
  

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

  
ފޫޓުގެ ކަރުދާސް ނުވަތަ ފޮތި  4×8ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިޒް  އިޝްތިހާރު (ޅ)    

) 50/-އިޝްތިހާރަކަށް    ރ (ފަންސާސް ރުފިޔާ
 

 ދުަގއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ހަރުކުރާ ފަރާތުން މި ގަވާއިމި   .9  ޖޫރިމަނާ ކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މި ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުެގ  ކަ

  ތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުއި
  

ދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިމި (ހ)    
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަގަވާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ،މަލުކުރުމަށް ކަ
ރ (ފަސްސަތޭކަ 500/- ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ  ތް ދިނުމަށްފަހުހަނަސޭ
) އާދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން 1000/-) އާއި ރުފިޔާ ؛ ރ (އެއްހާސް ރުފިޔާ
) އާއި 1000/- މަ ވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަތިން (ތިން  3000/-ރ (އެއްހާސް ރުފިޔާ

) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހާސް ރުފިޔާ
) އާއި  3000/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި )  5000/-(ތިންހާސް ރުފިޔާ އާ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ

ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ފަހަރަށް  ވަނަރުން އަދި ހަތަރުކުދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ 
) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ (ފަސްހާސް ރުފި  5000/- ކޮންމެ ފަހަރަކު  ރުކުރާތަކުރާ ޔާ
  ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގަވާއިތިޔާރު މި އިޚު
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ދުގެ ދަށުން ގަވާއިމި
ނޑައަޅާ    ލުތައްއުސޫކަ

ތެރޭގައި ހިމެޭނ ގެ ތިޞާޞްގެ އިޚުްނގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްދު ނަގަހައްޓައި ހި ގަވާއި މި .10
)  3 މަލުކުރަން ފަށާތާޢަވާއިދަށް ގަޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަންސަ (ތިނެއް

  ކުރަންވާނެއެވެ.މުކޮށް ޝާއިޢު އާން އިތެރޭގައި ހަދަ ހުގެމަސްދުވަ
  

" (ހ) .11  މާނަކުރުން  ޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަށް ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަގަވާއި މި ،"ކައުންސިލް
ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

  ކައުންސިލަށެވެ. އޮމަދޫ ކޮޅުމަޑުލު) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 2010/7(
  

ދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއި މި  ،އެވަނީ އިތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފަ އާންމު " (ށ)    
އްނެތި ވާ ނުވަތަ އެއްވެސް ހުރަހެބިނގާގާބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެތަނެއްގައި މީހުން ހިނ

ންމުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބުމަށް ހުންނަ އާގޮސްވާ ތަންތަނާއި، އެތަނަކަށް މީހުން އައިސް
 ސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި މި ތަންތަނާއި ނުވަތަ އެހެންވެ

ނޑައަޅާ ގަވާއި   ންމު ތަންތަނަށެވެ.އާދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ
 

" ކަމަށް ބުނެފައި  (ނ)     ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ،އެވަނީ "ސައިންބޯޑް
އް ބޭނުންކޮށްގެން އެކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ތަސްވީރެއް، ލިއުމެއް، އަކުރެއް ނުވަތަ ނިޝާނެ
 .   އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ބޯޑުތަކެވެ

   
  

___________ 


