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 ކައުންސިލް ފަރެސްމާތޮޑާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ

 ، ފަރެސްމާތޮޑާ.ދގ        

 .ދިވެހިރާއްޖެ        

 

 ގަވާއިދު  ދޫކުރުމާބެހޭ  ހުއްދަތައް  ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން 

 

 އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

 ލޯކަލް  ދަށުން، ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ) ޤާނޫނު މުގެހިންގު

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

 ގަވާއިދެވެ. ދޫކުރުމާބެހޭ  ހުއްދަތައް ދޫކުރާ ކައުންސިލުން ،ފައިވާލައިއެކުލަވައި

 އެވެ." ގަވާއިދު ދޫކުރުމާެބހޭ ހުއްދަތައް ދޫކުރާ ކައުންސިލުން[ ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި )ށ(  

 ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  މި ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

 .ފެށިގެންނެވެ

 ދޫކުރާ ކައުންސިލްތަކުން

 ހުއްދަ 

 ކައުންސިލުން  ދަށުން ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3

 ގޮތެއްގެ  ޚިލާފުނުވާނެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ،ހުއްދަތައް ދޫކުރަންޖެހޭ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ މަތިން

 ދޫކުރާ ކައުންސިލުން

 ހުއްދަަތއް 

 ދަުށން ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް ދާރީއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ( .4

ނޑައަޅައި  އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،ހުއްދަތައް ފައިވާބަޔާންކޮށް ތިރީގައި ،ފައިވާކަ

ނޑައަޅާ  ތަނަވަސްކޮށްދޭން  ކައުންސިލުން ލިބޭނެޮގތް ރައްޔިތުންނަށް ގޮތެއްގެމަތިން ކަ

 .ވާނެއެވެ

ޖަނަވާރު ތްޕާއި ތަނުގައި ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޫނިސޫފާސޫންމު ތަންއާ .1

ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދޫނިސޫފާސޫފި  އިގެންގުޅުމަށްޓަކައި، ރަށުގައި ޖަނަވާރާ

ނޑައަޅައިދަށުން ހުއް ފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ޖަނަވާރާއި ދަ ނަގަން ޖެހޭނެަކމަށް ކަ

 ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.

ންމު ތަންަތނުގައި މުނިފޫިހފިުލވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުަމށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، އާ .2

ބެހޭ ގަވާއިދުެގ ންމު ތަންތަނުގައި މުިނފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްުވމާއާރަށުގެ 

 ޖެހޭ އެންމެހައި ުހއްދަތައް.ދަށުން ދޫކުރަން
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ހުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައުޑްސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެ .3

 ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް.

ދަ ނަގަން މާރާތް ކުއްޔަށްދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްއިގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި  .4

ނޑައަޅައި  ފައިވާ ހުއްދަތައް.ޖެހޭނެކަމަށް ކަ

 މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ. .5

 ގޮތުން މަގު ބަްނދުކުރުމުގެ ހުއްދަ.ވަގުތީ .6

 ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ. ހިމަގުގައި އެއްޗެ ،މަގު ކޮނުމާއި .7

މަގު ހުރަހަށް ބެނާ ފަަދ  ސަޕްލައި ގެންދިޔުމާއި ކަރަންޓް މަގު ހުރަސްކޮށްފައި  .8

 ތަކެތި ދެމުމުގެ ހުއްދަ.

ނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ  .9  ންމު އާރަށާއި ގުޅިފައިވާ ކަ

 ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުްއދަ.

އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފާރު ތަޅާލުމާިއ ރޭނުމުގެ ކުރިން ރާއި މަގުފާ .10

 ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ.

 ހުއްދަ. ދޫކުރާމާރާތްކުރުމަށް އިގެދޮރުގައި ބިމާއި ގޯތި .11

 މާރާތްކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.އި .12

ތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓމާއި އެކަންކަމަށް މާރާއި .13

ނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ  ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަ. (އެކަމަށް ކަ

 ގޮތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ)

ލާޒިމުކުާރ  އާއި އެފަދަ ތަންަތނަށް ޤާނޫނުކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ .14

 ހުއްދަތައް (ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ޮގތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ).

ސާފުތާހިރުކަމާއި ޞިއްޙީ  ،ރެސްޓޯރަންޓާއި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި .15

ނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ  ،ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމާއި ެއކަންކަމަށް ކަ

 ހުއްދަ.

 ދަ.ންމު ވިޔަފާރީގެ ހުއްއާ .16

 ތަކުގައި ކުނި އުކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.ތްލަހާޚާއްޞަ  .17

 ތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް.ޞަ ދުވަސްދުވަހާއި މުނާސަބަތުޚާއް .18

 ތެލާއި ގޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ. .19
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 ކެމިކަލް ވިއްކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ. އިބޭހާ .20

 ބިދޭސީން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ. .21

 ދަ.ހޮޓާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއް .22

 ކުންފުނި، ޕާރޓްނަރޝިޕް، ލޯަކލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުން. .23

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ޕާސްޕޯޓު ހެދުމާއި އައުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  .24

 ފޯރުވައިދިނުން.

ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން. .25  އެއްގަމު ލައިސަންސާއި ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ  .26  ދޫކުރުން. ޓުސެޓުފިކެކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށު .27 ން ނަގަން ބަރުމަރުކާއާއި ކަ

ނޑައަޅައި އެކަންކަާމބެހޭ ކަންތަްއތަްއ  ،ފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއިޖެހޭނެކަމަށް ކަ

 ބެލެހެއްޓުން.

 2010/7ންބަރު ޤާނޫނު ނަ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ ިއތުރުން (ށ)  

ވަަނ  151(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

އެކުލަވައިލެވޭ އެންމެހަިއ ންމުކޮްށ އާމާއްދާއާއި މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަުށން 

ކުްނ ކާިއ އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި ހުއްދަތަ

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ  ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ހުއްދަތައް

 މަޝްވަރާގެމަތިން ދޫކުރުމަކީ، ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ހުއްދަ ދޫކުުރމަށް 

 މުްއދަތެއް ަކނޑަެއޅުން 

ޖެހޭ ހުަށހަޅަން ރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ުބނެފައިާވ ހުއްދަތައް ދޫކު 4ގަވާއިދުގެ  މި .5

ނޑައަޅައި،ތަކެއްޗާއި ހުއް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،ންމު އުސޫލެއްއާ ދަ ދޫކުރާނޭ މުއްދަތު ކަ

 ންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އާ(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހަދައި ކައުންސިލުން  3

 ދަށުން ަގވާިއދުގެ މި

ނޑަައޅާ  ުއސޫލުތައް ކަ

 ން ހެދު

 ހިމެނޭ ތެރޭގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި .6

 ންމުކޮށްއާ އުސޫލުތައް އެ ،ހަދައި އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްދުތަކާހަސަރަ

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލުގެ  ފައި ނުވާނަމަ،ބަޔާންކޮށް ކި ގޮތަކަށްވަކި ތަނެއްގައި ވަ މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" .7 މާނަކުރުން 

 ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ،

 .ވެއުންސިލެކަ ފަރެސްމާތޮޑާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) 2010/7(
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