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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 
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 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މަގޫދޫ

 ގަވާއިދު  ބޭއްވުމާބެހޭ  ޙަރަކާތްތައް  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ތަންތަނުގައި  ޢާންމު  ރަށުގެ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު މިއީ  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ަވނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ިލިބދޭ ބާރުގެ ދަށުްނ، ލޯކަލް  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަްޝވަރާއާއެކު އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން 
ށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ުމނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެޭހ އެކުލަވާލާފައިވާ ރަ

 ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިޫފހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް  )ށ(  
 ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

ފަށާީނ، މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް 
 ފެށިގެންނެވެ.

ކުރީގައި ހިނގާފައިވާ 
ކަންކަމަށް މި ގަވާއިދު 

 ހިންގުން 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފުށމުގެ ކުރިން ހިނގައިފައިވާ ނުަވތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް މި  .3
ނުހިނގާނެއެވެ. ނަަމވެސް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މި ގަވާއިދުަގއި ގަވާއިދެއް 

 ވަކިކަމެއް ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިނގާނެއެވެ.

ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި 
މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ 

 ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ 

މުނިޫފހިފިުލވުމުގެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވޭނީ، އެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ރާވައި ހިންގާ  ޢާންމު ތަންތަނުގައި .4
ވަަނ މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާުތތައް ިހމެނޭ ގޮތުގެ ަމތިން ކައުންސިަލށް  5ފަރާތުން މި ގަވާއިދުެގ 
ގަވާިއދަށް  ކައުންސިލުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ މި ،ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން
)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހަދާ ޢާންމުކުރާ އުސޫެލއްގެ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ނޑައަޅާ ފީއެއް އެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދައްކައި  ދަށުން ކަ
 ކައުންސިލުން ހުއްދަދިނުމުންނެވެ.

ހުއްދައަށް އެދި ކައުންސިލަށް 
 ށަހެޅުން ހު 

ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ިފލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތުން ތިރީގައިވާ  .5
މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލުން އެ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފީ  4ގަވާއިދުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ބަލައި މި 
 ދައްކާފައިވާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

 ބާއްވަން އެދޭ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތް، )ހ(  

 ޙަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ތަން، )ށ(  

 ޙަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ މުނާސަބަތާއި މަޤްޞަދު، )ނ(  

 ބޭއްވުމަށް އެދޭ ދުވަސް ނުވަތަ ދުވަސްތައް.ޙަރަކާތް  )ރ(  

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތް 
ބޭއްވުމަށްފަހު ތަން 

 ސާފުކުރުން 

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

 ހަވާލުކުރެވުނުއިރު ހުރި ގޮތަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

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

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް  .7 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ބާއްާވ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ނުނަގައި  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .8 ޖޫރިމަނާކުރުން 
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި 
ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންަކމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ 

ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
ރ )ފަސްސަތޭކަ( 500/-ނަސޭހަތް ދިނުމަށްަފހު ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަަމ 

ރ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަަނ 1000/-ރުފިޔާއާއި 
)ތިން ހާސް(  3000/-ރ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި 1000/-ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

-ފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ރު
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  5000/-)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާިއ  3000/

-ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރު ަފހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 
ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )ފަސް 5000/

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިުލްނ ހުއްދަނެގުމަކާ ުނލައި  4މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން އެފަރާތެއް 
ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެ ފަާރތަކުން  ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ އެ ފަރާތަށް ހުއްދަދެވޭނީ މި 

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދައްކަްނޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
ނޑައަޅާ އުސޫލުތައް   ކަ

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ިހންގުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުގެ  .9
ސަރަހައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަދައި އެ އުސޫލުތައް ޢާންމުކޮށް 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

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

( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މިލަދުންމަުޑލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ 2010/7)
 ކައުންސިލަށެވެ. 

"ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް  )ށ(  
ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިބިނގައިވާ ނުވަތަ އެއްވެސް 
ހުރަހެއްނެތި އެަތނަކަށް މީުހްނ އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި، ޢާންމުން މަޑުކޮށްލައިެގން 
ތިބުމަށް ހުްނނަ ތަްނތަނާއި ނުަވތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި ެއއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ 

ނޑައަޅާ ޢާންމު ތަންތަަނށެވެ.ތަންތަ  ނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ

"މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްަތއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި  )ނ(  
ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ުނވާނަމަ، މިއުޒިކް ޝޯ އާއި ސްޓޭޖް ޝޯ، ޑްރާމާ އަދި 

 ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.ފެސްޓިވަލް 
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