
` 

 

 

 
 

 2019/R-165 : ނަންބަރު ވާއިދުގަ  

 
  

  
   

 

 

 
 

 

 
 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336102، 3336211 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

170އަދަދު:  2019ވަރީ ފެބުރު 4 – 1440 ޖުމާދަލްއޫލާ 29ތާރީޚު:  ހޯމަ 48ވޮލިއުމް:    

 ގަވާއިދު ބޭއްވުމާބެހޭ ޙަރަކާތްތައް  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަންތަނުގައި ޢާންމު ރަށުގެ

 

 ނޮޅިވަރަމުހދ.

 

 



 
 

 



 ދިވެިހސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                               170  ައދަދު:                               48 ލިުއމް: ވޮ

 
 

3 

` 

    
 

 ކައުންސިލް ނޮޅިވަރަމު ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ

  ،ނޮޅިވަރަމު.ދހ         

   .ދިވެހިރާއްޖެ         

 

 ގަވާއިދު  ބޭއްވުމާބެހޭ  ރަކާތްތައް ހަ  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ތަންތަނުގައި  ންމު އާ  ރަށުގެ 

 

 ލުން ސޫއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް ދާރީއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

 ލޯކަލް ދަށުން، ބާރުގެ ލިިބދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ަވނަ 151 ގެ )ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން ދަށުން ގެ) ނ( މާއްދާގެ އެ ،އެކުޔާމަްޝވަރާ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް

 ބޭއްވުމާބެހޭ ރަކާތްތައްހަ ިފލުވުުމގެމުނިފޫހި ތަންތަނުގައި ންމުއާ ރަށުގެ ،ފައިވާއެކުލަވައިލައި

 ގަވާއިދެވެ.

ރަކާތްތަްއ ހަންމު ތަންތަނުގައި މުިނފޫހިފިލުވުމުގެ އާ"ރަށުގެ  ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށްމި  )ށ(  

 " އެވެ.ގަވާއިދުބޭއްވުމާބެހޭ 

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  ގަވާއިދު މިއި ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ  ގަވާއިދަށްމި  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

 ފެށިގެންނެވެ.

ަފއިވާ އި ހިނގައިކުރީގަ 

ކަންކަމަށް މި ަގާވއިދު 

 ހިންގުން 

    ޢަމަލުކުރަން ެފށުމުގެ ކުރިން ހިނގައިފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ަމއްޗަށް  ގަވާއިދަށްމި  .3

 ގަވާއިދުގައިމި  ،ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު  ގަވާއިދަށްނުހިނގާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި  ގަވާއިދެއް މި

 ދަށުން ހިނގާނެއެވެ. ގަވާއިދުގެކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މި ވަކިކަމެއް ލާޒިމު

ގެ ޢާްނމު ރަށު

ތަންތަނުަގއި 

ފިލުުވުމގެ މުނިފޫހި

ރަކާތްތައް ބޭްއވުުމގެ ހަ

 ހުއްދަ 

ހިންާގ  އިރާވަ ރަކާތެއް ބޭއްވުމަށްހަވޭނީ، އެ ބޭއް ތެއްރަކާހަންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިުލވުމުގެ އާ .4

މަތިން ކައުންސިަލށް ލިޔުަމކުން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެޭނގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 5 ގަވާއިދުގެ މި  ފަރާތުން

ޢަމަުލކުރަން  މި ގަވާއިދަށް ،ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ ،ކައުންސިލުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައި  ،ހުށަހެޅުމުން

ނަޑއަޅާ އްގެސޫލެންމުކުރާ އުއާހަާދ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ހުގެ ތިނެއް) މަސްދުވަ( 3ފަށާތާ   ދަށުން ކަ

ކައުންސިލުން  ދޭ ފަރާތުން ކަުއންސިލަށް ދައްކައިރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް އެހައެއް އެ ފީ

 ހުއްދަދިނުމުންނެވެ.

ހުއްަދއަށް ެއދި 

 ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުން 

 ތިރީގައިވާ  ފަރާތުން ހިންގާ އިރާވަ ބޭއްވުމަށް  ރަކާތްތަކެއްހަ ހިފިުލވުމުގެމުނިފޫ  ތަންތަނުގައި ންމުއާ .5

 ހުއްދައަްށއެދި އެ ކައުންސިލުން ހުަށހެޅުމުން ލިޔުމަކުން ކައުންސިލަށް ހިެމނޭގޮތުގެމަިތން މަޢުލޫމާތުތައް

   ،ފައިވާނަމަކައިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފީ ދައް ވަނަ 4 މި ގަވާއިދުގެ ،ބަލައި ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅި

 އެ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދޭންވާނެއެެވ.

 ރަކާތް،ހަބާއްވަން އެދޭ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  (ހ)  
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 ރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ތަން،ހަ (ށ)  

 ރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ މުނާސަބަތާއި މަޤްޞަދު،ހަ (ނ)  

 .ރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ދުވަސް ނުވަތަ ދުވަސްތައްހަ (ރ)  

ރަކާތް ހަފޫހިފިލުުވުމގެ މުނި

ބޭްއވުމަށްަފހު ތަން 

 ސާފުކުރުން 

    ރަކާތް ބާއްވާ ފަރާުތން، ހަނަގައިގެން މުނިފޫިހފިލުވުމުގެ  ދަށުން ހުއްދަ  ގަވާއިދުގެމި  (ހ) .6

ފައިވާ ތަން އެ ފަރާތާ ށްރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ދޫކޮހައެ  ،ރާކާތްތައް ބާއްވާ ނިމުމުންހައެ 

 ގޮތަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.ރިއިރު ހުވާލުކުރިހަ

ރަކާތްތައް ބޭއްވި ތަން ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ތަނެއް ހަ(ހ) ގެ ދަށުން އެ  މި މާއްދާގެ (ށ)  

 ސާފުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު އެ ފަރާތަކުން ހޯދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ަދށުން ިފޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް  ގަވާއިދުގެމި  ،ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަާކމެދު ގަވާއިދާމި  .7 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ނުނަގައި ބާއްވާ  5 ގަވާއިދުގެމި  (ހ) .8 ޖޫރިަމނާކުރުން 

        ކަުއންސިލަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ރަާކތްތަްއ ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ހަމުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 

 ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު، ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި

ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަުލކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއިދަކުން  ފުރަތަމަފަހަރަށް ކަންކަމުގައި، ކަ

) ކަފަސްސަތޭ( 500/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ ،ނަސޭހަތްދިނުމަށްަފހު

 ތިންަވނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) އެއްހާސް( 1000/- ރުފިޔާއާއި

) ތިންހާސް( 3000/- ރުފިޔާއާއި) ހާސްއެއް( 1000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަހަރު

       ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ަފހަރަށް ހަތަރުވަނަ  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ދަދަކުން އަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ފަސްހާސް( 5000/- ރުފިޔާާއއި) ތިންހާސް( 3000/-

      ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ ކުށް އިތުރަށް ފަހަރަށްވުރެ ހަތަރު އަދި ؛ޖޫރިމަނާކުރުން

 ަދށުން ގަވާއިދުގެ މި ،އިޚްތިޔާރު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާިއން) ފަސްހާސް( 5000/-

 .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް

 ުނލައި ހުއްދަނެގުމަކާ ކައުންސިުލން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގަވާއިދުގެ މި (ށ)  

އެފަރާތެއް  ކައުންސިލުން ސަބަބުން ބޭއްވުމުގެ ރަކާްތތައް ހަ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ

    ،ހުއްދަދެވޭނީ ށްފަރާތަ އެ ،އެދޭނަމަ ށްހުއްދައަ  ަފރާތަކުން އެ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް،

 .ދެއްކުމުންނެވެ ޖޫރިމަނާ ދަްއކަންޖެހޭ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 

ނޑަައޅާ ުއސޫލުތައް   ކަ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެ ޞްކައުންސިލުެގ އިޚްތިޞާ އި،ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކަ މި ގަވާއިދު .9

މުކޮށް ން އާލުތައް ސޫއު އެ ،ލުތައް ހަަދއިސޫޖެހޭ އުހަދަންގޮތުން އްދުތަކާ ގުޅޭހަސަރަ

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ކައުންސިލްކަމަށް  ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދުގައި މި"ކައުންސިލް"  (ހ) .10 މާނަކުރުން 

 ާޤނޫނު ހިންގުމުގެ ލުންއުސޫ ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި
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 ނޮޅިވަރަމު ިތލަދުންމަީތ ދެކުނުބުރީ ިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން  ގެ) 2010/7(

  ކައުންސިލަށެވެ.

 

އްގައި ވަކިގޮތަކަށް ގައި ވަކިތަނެގަވާއިދު މި ،އެވަނީ ންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުެނފައިއާ" (ށ)  

އްނެތި ވާ ުނވަތަ އެއްވެސް ހުރަހެބިނގާނގާަމ، އެތަެނއްގައި މީހުން ހިފައި ނުވާނަށްބަޔާންކޮ

އިގެން ިތބުމަށް ހުންނަ މުން މަޑުޮކށްލަންއާ އި، ށާއެތަނަކަށް މީުހން އައިސްގޮސްވާ ތަންތަނަ 

 ،އިށާވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުްނނަ ަތންތަނަ އެއް ވެސްޭބނުންތަކުގައި ނުަވތަ އެެހން ،އިށާތަންތަނަ 

ނޑައަ ގަވާއިދުގެމި   މު ތަންތަނަެށވެ.ންއާޅާ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ

އްގައި ގައި ވަކިތަނެގަވާއިދު މި ،އެވަނީ ރަކާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައިހަ"މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ  (ނ)  

 އާއި ޑްރާމާ، އާއިސްޓޭޖް ޝޯ ،އާއިފައި ނުވާނަމަ، މިއުޒިކް ޝޯށްވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ

 ފެސްޓިވަލް ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.

 

________________________ 

 


