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 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް

   ދިވެހިރާއްޖެގއ.ކޮނޑޭ، 
 

 ގަވާއިދު  ބޭއްވުމާބެހޭ  ޙަރަކާތްތައް  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ތަންތަނުގައި  ޢާންމު  ރަށުގެ 
 

 ލުން ސޫއު ލާމަރުކަޒީ ދާިއރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ަނންބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް ން،ދަށު ބާރުގެ ލިިބދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ަވނަ 151 ގެ (ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ

 ލުންކައުންސި ދަށުން ގެ( ނ) މާއްދާގެ  އެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 މާބެހޭބޭއްވު އްޙަރަކާތްތަ މުނިފޫހިފިލުވުުމގެ ތަންތަނުގައި ޢާންމު ރަށުގެ އެކުލަވާލާފައިވާ

 ގަވާއިދެވެ.

އް ކާތްތަކިޔާނީ "ރަުށގެ ޢާންމު ަތންތަނުގަިއ މުިނފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަ ގަވާއިދަށްމި  (ށ)  
 " އެވެ.ގަވާއިދުބޭއްވުމާބެހޭ 

ހުން ރާ ދުވައިޢުކުދިވެހި ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ ގަވާއިދު ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ، މި ގަވާއިދަށްމި  .2 ުޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚ
 ށިގެންނެވެ.ފެ

އި ހިނގާފަިއވާ ކުރީގަ 
ކަންކަމަށް މި ަގާވއިދު 

 ހިންގުން 

     އްޗަށް މަ އްގެ ޢަމަލުކުރަން ެފށުމުގެ ކުރިން ހިނގައިފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެ ގަވާއިދަށްމި  .3
 އިއިުދގަގަވާ މިޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު  ގަވާއިދަށްނުހިނގާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި  ގަވާއިދެއް މި

 ދަށުން ހިނގާނެއެވެ. ގަވާއިދުގެކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މި ވަކިކަމެއް ލާޒިމު

ރަށުގެ ޢާްނމު 
ތަންތަނުަގއި މުނިޫފހި 
ފިލުވުުމގެ ޙަރަާކތްތައް 

 ބޭްއވުުމގެ ހުްއދަ 

ންާގ ހި  އިރާވަ ވުމަށްބޭއްވޭނީ، އެ ޙަރަކާތެއް ބޭއް ތެއްޢާންމު ތަންތަނުގައި މުިނފޫހިފިުލވުމުގެ ޙަރަކާ .4
 ކައުންސިލަށް  މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ 5 ގަވާއިދުގެމި  ފަރާތުން

 ށްގަާވއިދަ މިން ދަށު މި ގަވާއިދުގެކައުްނސިލުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ަބލަިއ  ،ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން
 އްގެ ސޫލެ ރާ އުހަދާ ޢާންމުކުން ތެރޭގައި ކައުްނސިލު ހުގެ)ިތނެއް( މަސްދުވަ 3ފަށާާތ ޢަމަލުކުރަން 

ސިލުން ކައުން އްކައިދޭ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދައެއް އެ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް އެފީ ދަށުން ކަނޑައަޅާ
 ހުއްދަދިނުމުންނެވެ.

ހުއްަދއަށް ެއދި 
 ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުން 

 ރީގައިވާތި ފަރާތުން ހިންގާ އިރާވަ ބޭއްވުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ިފލުވުމުގެ މުނިފޫހި ތަންތަނުގައި ޢާންމު .5
 އްދައަށްހު އެ ސިލުންކައުން ހުށަހެޅުމުން ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް މަިތން ގޮތުގެ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް

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

 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(  

މުނިފޫހިފިލުުވުމގެ ޙަރަކާތް 
 ތަން ބޭްއވުމަށްަފހު
 ސާފުކުރުން 

    ތުްނ، ވާ ފަރާނަގައިގެން މުނިޫފހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތް ބާއް ދަށުްނ ހުއްދަ ގަވާއިދުގެމި  )ހ( .6
ރާާތ ން އެ ފަވާ ތައެ ޙަރާކާތްތައް ބާއްވާ ނިމުމުްނ އެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ދޫުކރެވިފައި

 .ނެއެވެސިލަށް އަންގަންވާވާލުކުރެވުނުއިރު ހުރި ގޮތަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު ކައުންހަ

ނެއް މަ، އެ ތަ)ހ( ގެ ދަށުން އެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވި ތަން ސާފުކޮށްފައިނުވާނަ ެގާދްއާމ މި )ށ(  
 އެވެ.ންވެސާފުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު އެ ފަރާތަކުން ހޯދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެ

 ސިލަށް ކައުންދަށުން ިފޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ގަވާއިދުގެޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު މި  ގަވާއިދާމި  .7 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ނުނަގައި ބާއްވާ  5 ގަވާއިދުގެމި  )ހ( .8 ޖޫރިަމނާކުރުން 
        . އެވެލިބިގެންވެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް

 ވަތަ ނު ނޫނަކުންޤާ  އެހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ  ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި
 ށް ފަހަރަ ފުރަތަމަ ،ކަންކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއިދަކުން
( ކަސަތޭ ފަސް) 500/- ނަމަ  ށްފިތަކުރާރުކޮ ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ  ދިނުމަްށފަހު ނަސޭހަތް
 ތިންވަނަ ން؛ޖޫރިމަނާކުރު ޢަދަދަުކން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ާހސް އެއް) 1000/- ރުފިޔާއާއި

( ހާސް ތިން) 3000/- ރުފިޔާއާއި ( ހާސްއެއް ) 1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަހަރު
     މަނަ ކޮށްފިތަކުރާރު ށްަފހަރަ ހަތަރުވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ކުންޢަދަދަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ފަސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް ތިން) 3000/-
    ފަހަރަކު  މެކޮން ަތކުރާރުކުރާ ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި ކުރުން ޖޫރިމަނާ

 ދަށުން  ވާއިދުގެގަ މި  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ  ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން( ހާސް ފަސް) 5000/-
 .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް

 ުނލައި ހުއްދަނެގުމަކާ ކައުންސިުލން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
އް އެފަރާތެ ކައުންސިލުން ސަބަުބން ބޭއްވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ

    ނީ ހުއްދަދެވޭ ށްފަރާތަ އެ ނަމައެދޭ ހުއްދައަށް  ަފރާތަކުން އެ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް،
 .ދެއްކުމުންނެވެ ޖޫރިމަނާ ދަްއކަންޖެހޭ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 
 ކަނޑަައޅާ އުސޫލުަތއް 

 މެނޭތެރޭގައި ހިގެ ޞްކައުންސިލުެގ އިޚްތިޞާ އި،ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކަ މި ގަވާއިދު .9
ްށ މުކޮންލުތައް ޢާސޫއު ލުތައް ހަދައި އެސޫހަދަން ޖެހޭ އުއްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަސަރަ

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 މަށް އުންސިލްކަކަ ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދުގައި މި"ކައުންސިލް"  )ހ( .10 މާނަކުރުން 
 ނޫނުޤާ  ންގުމުގެހި އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

  ވެ.އުންސިލަށެކަ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުީރ ކޮނޑޭ އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7)
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ތަކަްށ ކިގޮވަގައި ވަކިތަނެއްގައި ގަވާއިދު "ޢާންމު ތަްނތަން" ކަމަްށ ުބނެފައިއެވަނީ މި )ށ(  
ސް އްވެވާ ނުވަތަ އެބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ެއތަނެއްގައި މީހުން ހިނގަިއބިނގައި
އިގެން ށްލަމުން މަޑުކޮންހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީުހްނ އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި، ޢާ

ނަ ށް ހުންވޭގޮތަތިބުމަށް ހުްނނަ ތަންަތނާއި ުނވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގަިއ އެއްވެ އުޅެ
 ވެ.ަނށެމު ތަންތަން ދަށުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޢާގަވާއިދުގެތަންތަނާއި މި 

ގައި ކިތަނެއްއި ވަގަގަވާއިދު މި ،އެވަނީ "މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި )ނ(  
ދި މާ އަވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ުނވާނަމަ، މިއުޒިކް ޝޯ އާއި ސްޓޭޖް ޝޯ، ޑްރާ

 ފެސްޓިވަލް ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.
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