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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
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   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

ހޯމަ  : :  2017 ޖޫން 19 – 1438 ރަމަޟާން 24ތާރީޚު 91އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ގަވާއިދު  ބޭއްވުމާބެހޭ  ޙަރަކާތްތައް  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަންތަނުގައި ޢާންމު ރަށުގެ
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  ކައުންސިލް އުތުރުބުރީ ކެލާ ތިލަދުންމަތީ
 ދިވެހިރާއްޖެ  ،ހއ.ކެލާ

  

 ގަވާއިދު  ބޭއްވުމާބެހޭ  ޙަރަކާތްތައް  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ތަންތަނުގައި  ޢާންމު  ރަށުގެ 
  

 ލުން ސޫއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މިއީ  )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް ދަށުން، ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން  ވަނަ 151 ގެ )ޤާނޫނު ގުމުގެހިން

 ކައުންސިލުން  ދަށުން  ގެ ) ނ( މާއްދާގެ  އެ  މަޝްވަރާއާއެކު  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް 
 ބޭއްވުމާބެހޭ ޙަރަކާތްތައް މުނިފޫހިފިލުުވމުގެ ތަންތަނުގައި  ޢާންމު ރަށުގެ އެކުލަވާލާފައިވާ 

  .ގަވާއިދެވެ

ކިޔާނީ "ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުުމގެ ޙަރަކާތްތައް  ގަވާއިދަށް މި   )ށ(    
  " އެވެ.ގަވާއިދުބޭއްވުމާބެހޭ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  ގަވާއިދު  ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި  ގަވާއިދަށް މި   .2  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
  .ފެށިގެންނެވެ

އި ހިނގާފައިވާ ކުރީގަ
ކަންކަމަށް މި ގަވާއިދު 

  ހިންގުން 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގައިފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަްށ  ގަވާއިދަށްމި   .3
 ަގވާއިދުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މި  ގަވާއިދަށްނުހިނގާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި  ގަވާއިދެއް މި

  ދަށުން ހިނގާނެއެވެ. ގަވާއިދުގެކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މި ލާޒިމު  ވަކިކަމެއް

ރަށުގެ ޢާންމު 
ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި 
ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް 

  ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ 

ހިންގާ  އި ރާވަ ބޭއްވޭނީ، އެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ތެއްޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާ  .4
މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަްށ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ  5 ގަވާއިދުގެމި  ފަރާތުން

 މި ގަވާއިދަށްދަށުން  މި ގަވާއިދުގެކައުންސިލުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ބަލަިއ  ،ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން
އްގެ ސޫލެކުރާ އު ހަދާ ޢާންމުތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ހުގެ(ތިނެއް) މަސްދުވަ 3ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން 

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުްނ  ދޭ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދައްކައިއެއް އެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް އެފީ ދަށުން ކަ
  ހުއްދަދިނުމުންނެވެ.

ހުއްދައަށް އެދި 
  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

 ތިރީގައިވާ ފަރާތުން ހިންގާ އިރާވަ ބޭއްވުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ފިލުވުމުގެ މުނިފޫހި ތަންތަނުގައި ޢާންމު  .5
 ހުއްދައަށް  އެ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުމުން ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް  މަތިން ގޮތުގެ  ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފީ ދައްކާފައިވާނަމަ  ވަނަ 4 މި ގަވާއިދުގެ  ބަލައި ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅި އެދި
  އެ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

  ބާއްވަން އެދޭ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތް،  (ހ)    

  ޙަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ތަން،  (ށ)    
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  ޙަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ މުނާސަބަތާއި މަޤްޞަދު،  (ނ)    

  .ޙަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ދުވަސް ނުވަތަ ދުވަސްތައް  (ރ)    

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތް 
ބޭއްވުމަށްފަހު ތަން 

  ން ސާފުކުރު

ނަގައިގެން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތް ބާއްވާ ފަރާތުން،  ދަށުން ހުއްދަ ގަވާއިދުގެމި   (ހ)  .6
އެ ޙަރާކާތްތައް ބާއްވާ ނިމުމުން އެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ތަން އެ ފަރާތާ 

  އެވެ.ވާލުކުެރވުނުއިރު ހުރި ގޮތަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެ ހަ

(ހ) ގެ ދަށުން އެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވި ތަން ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ތަނެއް  މާއްދާގެ މި  (ށ)    
  ސާފުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު އެ ފަރާތަކުން ހޯދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ ބާރު ކައުންސިލަށް  ގަވާއިދުގެޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު މި  ގަވާއާިދމި   .7  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
  ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ނުނަގައި ބާއްވާ  5 ގަވާއިދުގެމި   (ހ)  .8  ޖޫރިމަނާކުރުން 
 . މުނިފޫހިފިލުވުުމގެ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން  އެހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ  ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ފައިވާހިމެނި ގަވާއިދުގައި  މި
ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއިދަކުން  ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަ
) ކަ ފަސްސަތޭ( ރ500/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ ދިނުމަށްފަހު ނަސޭހަތް
 ތިންވަނަ  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަަދކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) އެއްހާސް( ރ1000/- ރުފިޔާއާއި

) ހާސް ތިން ( 3000/- ރުފިޔާއާއި) އެއްހާސް( ރ1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ކުށް  ފަހަރު
 ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ފަހަރަށް ހަތަރުވަނަ  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ޢަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ) ފަސްހާސް( 5000/-  އާއިރުފިޔާ) ތިންހާސް( 3000/-
 ފަހަރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި ކުރުން  ޖޫރިމަނާ

 ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ  ޖޫރިމަނާ  ރުފިޔާއިން) ފަސްހާސް( 5000/-
  .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް

 ނުލައި ހުއްދަނެގުމަކާ ކައުންސިލުން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  4 ގަވާއިދުގެ  މި  (ށ)    
އެފަރާތެއް  ކައުންސިލުން ސަބަބުން  ބޭއްވުމުގެ  ޙަރަކާތްތައް މުނިފޫހިފިލުވުުމގެ

 ހުއްދަދެވޭނީ ށް ފަރާތަ  އެ  އެދޭނަމަ ހުއްދައަށް  ފަރާތަކުން  އެ  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް،
  .ދެއްކުމުންނެވެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ ދަށުން  ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
ނޑައަޅާ އުސޫލުތައް   ކަ

ތެރޭގައި ހިމެޭނ ގެ ޞް ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާ އި،ަނގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކަ  މި ގަވާއިދު   .9
މުކޮށް ންލުތައް ޢާސޫއު ލުތައް ހަދައި އެ ސޫއްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުހަސަރަ
  ޢުކުރަންވާނެއެވެ.ޝާއި

 ކައުންސިލްކަމަށް ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކްަށ އެހެން  ގަވާއިދުގައި  މި"ކައުންސިލް"   (ހ) .10  މާނަކުރުން 
 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ، ބުނެފައި

   ކައުންސިލަށެވެ. ކެލާ އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) 2010/7(
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" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ މި   (ށ)     ގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއުިދ "ޢާންމު ތަންތަން
ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިބިނގައިވާ ނުވަތަ އެއްެވްސ 

މުން މަޑުކޮށްލައިގެން ންގޮސްވާ ތަންތަނާއި، ޢާހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީހުން އައިސް 
ތިބުމަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ 

ނޑައަޅާ ޢާ ގަވާއިދުގެތަންތަނާއި މި    މު ަތންތަނަށެވެ.ންދަށުން ކައުންސިލުން ކަ

ގައި ވަކިތަނެއްގައި ގަވާއިދު މި ،އެވީަނ ބުނެފައި "މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް" ކަމަށް  (ނ)    
ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، މިއުޒިކް ޝޯ އާއި ސްޓޭޖް ޝޯ، ޑްރާމާ އަދި 

  ފެސްޓިވަލް ފަަދ ކަންކަމަށެވެ.

  

________________________  
  


