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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

:  ހޯމަ :  2016 އޮގަސްޓު 1 -  1437 ޝައްވާލް 27ތާރީޚު 102އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ުދގަވާއި މު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭާއްނރަށުގެ 

  (ފ.ފީއަލި) 
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  ކައުންސިލް ފީއަލީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ.، ފީއަލި

 

 ދު ގަވާއި  މު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އާން ރަށުގެ 
 

ލުން އުސޫ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
)ގެ  ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން  )މާއްދާގެ (ނ މަޝްވަރާއާއެކު އެ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

 މު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އާންލާފައިވާ ރަށުގެ އިއެކުލަވަ
  ދެވެ.ގަވާއި

   
މު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް އާްނދަށް ކިޔާނީ "ރަށުގެ ގަވާއިމި  (ށ)    

" އެވެ.ގަވާއިބޭއްވުމާބެހޭ    ދު
  

 ދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުންގަވާއި ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިމި   .2  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
  ފެށިގެންނެވެ.

  
ކުރީގައި ހިނގާފައިވާ 

ދު ގަވާއިކަންކަމަށް މި 
  ހިންގުން 

 މައްޗަށް  ކަމެއްގެ  ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާ ކުރިން  ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ދަށް ގަވާއި މި  .3
ގަިއ ދުގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މި ގަވާއި. ނަމަވެސް މި ނުހިނގާނެއެވެ ދެއް ގަވާއި މި

  ދުގެ ދަށުން ހިނގާނެއެވެ.ގަވާއިވަކިކަމެއް ލާޒިމްކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މި 
  

މު ތަންތަނުގައި އާންރަށުގެ 
މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ 

 ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ 

 އިރާވަމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވޭނީ، އެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ާއން  .4
ވަނަ މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިން  5ދުގެ ގަވާއިހިންގާ ފަރާތުން މި 

ދުގެ ދަށުން ގަވާއި ކައުންސިލަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން، ކައުންސިލުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައި މި
)  3ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގަވާއި މި  އި ހަދަލުން ތެރޭގައި ކައުންސި ހުގެމަސްދުވަ(ތިނެއް

ނޑައަޅާ ފީއެއްއުސޫމުކުރާ އާން އެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތުން  ،ލެއްގެ ދަށުން ކަ
  ކައުންސިލުން ހުއްދަދިނުމުންނެވެ.  އި،ދައްކަކައުންސިލަށް 

  
ހުއްދައަށް އެދި ކައުންސިލަށް 

  ހުށަހެޅުން 
 ފަރާތުން  ހިންގާ އި ރާވަ އްވުމަށް،ބޭ ޙަރަކާތްތަކެއް  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަންތަނުގައި މުާއން  .5

 ހުށަހެޅުމުން ލިޔުމަުކން ކައުންސިލަށް މަތިން ގޮތުގެ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ތިރީގައިވާ
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 މާއްދާގައި ވަނަ  4 ދުގެގަވާއި މި ބަލައި ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅި އެދި ހުއްދައަށް  އެ ،ކައުންސިލުން
  .ދޭންވާނެއެވެ ހުއްދަ ފަރާތަކަށް  އެ  ދައްކާފައިވާނަމަ ފީ ބަޔާންކުރާ

  
  ބާއްވަން އެދޭ މުނިފޫހި ފިލުވުމުެގ ޙަރަކާތް، (ހ)    

  
  ޙަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ތަން، (ށ)    

  
  ޙަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ މުނާސަބަތާއި މަޤްޞަދު، (ނ)    

  
  ޙަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ދުވަސް ނުވަތަ ދުވަސްތައް، (ރ)    

  
 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތް

ބޭއްވުމަށްފަހު ތަން 
  ސާފުކުރުން 

ދުގެ ދަށުން ހުއްދަނަގައިގެން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ަޙރަކާތް ބާއްވާ ފަރާތުން، އެ ގަވާއިމި (ހ)   .6
ކާތްތައް ބާއްވާ ނިމުމުން އެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ތަން އެ ފަރާތާ ޙަރަ
  ފަހު ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ވާލުކުރެވުނުއިރު ހުރި ގޮތަށް ސާފުކުރުމަށްހަ
  

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

  
 ކައުންސިލަށް  ބާރު  އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު ދަށުން  ދުގެގަވާއި  މި  ފަރާތްތަކާމެދު ޚިލާފުވާ ދާ ގަވާއި މި  .7  ދާ ޚިލާފުވުން ގަވާއި

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

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

ވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޚިލާފުދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ގަވާއި މި
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަްށ ގަވާއި ދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
 (ފަސްސަޭތކަ ރ 500/-ށްފި ނަމަ ތްދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުށް ތަކުރާރުކޮހަނަސޭ
ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛  އާ) ރުފިޔާ (އެއްހާސްރ 1000/-އާއި ) ރުފިޔާ

ރ 3000/- އާއި ) ރުފިޔާ (އެއްހާސްރ 1000/-ރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ތިންވަނަ ފަހަ
އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ) ރުފިޔާ (ތިން ހާސް

) ރުފިޔާ (ފަސްހާސްރ 5000/- އާއި ) ރުފިޔާ (ތިންހާސްރ 3000/-  ރާރުކޮށްފި ނަމަތަކު
އިތުރަށް ކުށް  ވުރެފަހަރަށް  ވަނަކުރުން އަދި ހަތަރުއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ

 އިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ) ރުފިޔާ  (ފަސްހާސްރ  5000/- ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
  ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދުގެ ދަށުންގަވާއިތިޔާރު މި އިޚު
  

ނުލައި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަނެގުމަކާ 4ދުގެ ގަވާއިމި  (ށ)    
މުނިފޫހިފިލުވުުމގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން އެފަރާތެއް 

ހުއްދަދެވޭނީ  ށްފަރާތަޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެފަރާތަކުން ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ އެ
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  (ހ) ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ. މި މާއްދާގެ
  

ދުގެ ދަށުން ގަވާއި މި
ނޑައަޅާ    ލުތައްއުސޫކަ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެ ތިޞާސްއިޚު ކައުންސިލުގެ  އި،ހިންގުމަށްޓަކަދު ނަގަހައްޓައި ގަވާއި މި    .9
މުކޮށް އާންލުތައް އުސޫ ލުތައް ހަދައި އެސޫއު ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ 

 .   ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ
  

"(ހ)  .10  މާނަކުރުން  ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ގަވާއި މި ކަމަށް "ކައުންސިލް
ކައުންސިލްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 2010/7މުގެ ޤާނޫނު (ހިންގު
  ކައުންސިލަށެވެ.ފީއަލީ 

  
" ކަމަށް ބުނެފައިއާން" (ށ)     ދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއި މި ،އެވަނީ  މު ތަންތަން

ވަތަ އެއްވެސް ވާ ނުބިނގާހިނގާބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެތަނެއްގައި މީހުން 
މުން މަޑުކޮށްލައިގެން އާންހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީހުން އައިސްގޮސްވާ ތަންތަނާއި، 

ތިބުމަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ 
ނޑައަޅާ ގަވާއިތަންތަނާއި މި    ވެ.ތަންތަނަށެ އާންމު ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ

  
ދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ގަވާއި މި ،އެވަީނ "މުނިފޫހިފިލުވުުމގެ ޙަރަކާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި (ނ)    

ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، މިއުޒިކް ޝޯއާއި ސްޓޭޖް ޝޯ، ޑްރާމާ އަދި 
  ފެސްޓިވަލް ފަަދ ކަންކަމަށެވެ.

  
  

 


