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 ކައުންސިލް ހިރިމަރަދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ 
 .، ދިވެހިރާއްޖެހިރިމަރަދޫހދ.
 

 ގަވާއިދު  ދޫކުރުމާބެހ   ހުއްދަތައް  ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން 
 

 ސޫލުންއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް  ން،ދަށު ބާރުގެ ލިބިދ  ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ނަވަ 151 ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ންކައުންސިލު ދަށުން ގެ( ޖ) މާއްދާގެ  އެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 .ގަވާއިދެވެ ދޫކުރުމާބެހ  ހުއްދަތައް ދޫކުރާ ކައުންސިލުން ލާފައިވާއެކުލަވައި

 އެވެ." ގަވާއިދު ދޫކުރުމާެބހ  ހުއްދަތައް ދޫކުރާ ކައުންސިލުން] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  

 ން ދުވަހު ޢުކުރާ ޝާއި ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން
 .ފެށިގެންނެވެ

 ދޫކުރާ ކައުންސިލްތަކުން
 ހުއްދަ 

 ން ކައުންސިލު ދަށުން ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ޒީލާމަރުކަ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ .3
 ތެއްގެގޮ  ނުވާނެ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހުއްދަތައް ދޫކުރަންޖެހ 

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ މަތިން

 ދޫކުރާ ކައުންސިލުން
 ހުއްދަަތއް 

 ުށންދަ ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ (ހ) .4
 ތަކުން އިދާރާ ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ ހުއްދަތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ތަނަވަސް  ކައުންސިލުން ގޮތް  ލިބ ނެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައަޅާ
 .ކޮށްދ ންވާނެއެވެ

ރު ޖަނަވާތްޕާއި ގައި ދޫނިސޫފާސޫންމު ތަންތަނުގައި ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖ އާ .1
 އިދުގެ ގަވާގެންގުޅުމާބެހ  ދޫނިސޫފާސޫފި އިގެންގުޅުމަށްޓަކައި، ރަށުގައި ޖަނަވާރާ

އި ވާރާދަށުން ހުއްދަ ނަގަން ޖެހ ނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ޖަނަ
 ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.

ށް، ރާތްތަކަ ފަވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބ އްވުަމށް އެދ ންމު ތަންަތނުގައި މުނިފޫިހފިލު އާ .2
ދުެގ ގަވާއި ބެހ ންމު ތަންތަނުގައި މުިނފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބ އްުވމާއާރަށުގެ 

 ދަށުން ދޫކުރަން ޖެހ  އެންމެހައި ހުއްދަތައް.

ލައުޑްސްޕީކަރު ބ ނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން  .3
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 ކުރަންޖެހ  ހުއްދަތައް.ދޫ

ގަްނ އްދަ ނަން ހުގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކުރުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދަށު .4
 ޖެހ ނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުއްދަތައް.

 .އްދަމަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މ ޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހު .5

 ދަ.ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަްނދުކުރުމުގެ ހުއް .6

 ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ. ހިމަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެ .7

ަދ ނާ ފަމަގު ހުރަހަށް ބެ ސަޕްލައި ގެންދިޔުމާއި ކަރަންޓް މަގު ހުރަސްކޮށްފައި  .8
 ތަކެތި ދެމުމުގެ ހުއްދަ.

 ންމުއާރަށާއި ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ  .9
 ްއދަ.ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނެގުމުގެ ހު

ރިން މުގެ ކުރ ނު އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފާރު ތަޅާލުމާއި ރާއި މަގުފާ .10
 ނަގަންޖެހ  ހުއްދަ.

 ހުއްދަ. ދޫކުރާބިމާއި ގޯތި ގެދޮރުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް  .11

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ. .12

މަށް ންކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓމާއި އެކަޢިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކަ .13
ނުވާ ލާފުދޫކުރަންޖެހ  ހުއްދަ. )އެކަމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚި

 ގޮތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ(

ާރ ކުލާޒިމު އާއި އެފަދަ ތަންަތނަށް ޤާނޫނުކިޔަވައިދ  ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ .14
 ހުއްދަތައް )ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ޮގތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ(.

އްޙީ ޞިއި ރެސްޓޯރަންޓާއި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ސާފުތާހިރުކަމާ .15
 ދަ.ރާ ހުއްދޫކު ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމާއި އެކަްނކަމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ދަށުން

 .ންމު ވިޔަފާރީގެ ހުއްދައާ .16

 ތަކުގައި ކުނި އުކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.ތްޚާއްޞަ ޙާލަ .17

 ތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް.ޞަ ދުވަސްދުވަހާއި މުނާސަބަތުޚާއް .18

 ތެލާއި ގ ސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ. .19

 ބ ހާ ކެމިކަލް ވިއްކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ. .20
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 ބިދ ސީން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ. .21

 ހޮޓާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ. .22

 ކުންފުނި، ޕާރޓްނަރޝިޕް، ލޯަކލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުން. .23

ތް ޚިދުމަ މުގެދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑާއި، ޕާސްޕޯޓު ހެދުމާއި އައުކުރު .24
 ފޯރުވައިދިނުން.

 އެއްގަމު ލައިސަންސާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން. .25

 ކުރުން.ދޫ ސެޓުފިކެޓުކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ  .26

ްނ ބަރުމަރުކާއާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ނަގަ .27
 އްތައް ންތަކަޖެހ ނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެކަންކަމާބެހ  

 ބެލެހެއްޓުން.

 2010/7ރު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ނަންބަ )ށ(  
ވަަނ  151ގެ  )ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

 މެހައި އެކުލަވައިލެވ  އެންންމުކޮްށ އާމާއްދާއާއި މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަުށން 
ތަކުްނ ޫނނުކާިއ އެހެނިހެން ޤާގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރަްނޖެހ  އެންމެހައި ހުއްދަތަ

 ލުގެ އަތޮޅު ކައުންސި ރުމަށް ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ހުއްދަތައްދޫކު
 މަޝްވަރާގެމަތިން ދޫކުރުމަކީ، ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ހުއްދަ ދޫކުުރމަށް 
 މުްއދަތެއް ކަނަޑެއޅުން 

ން ޖެހ  ހުށަހަޅަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުެނފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމަ 4ގަވާއިދުގެ  މި .5
ށާާތ ރަން ފަމަލުކުޢަންމު އުސޫލެއް މި ގަވާއިދަށް އާތަކެއްޗާއި ހުއްދަ ދޫކުރާނ  މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި 

 . ނެއެވެންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާއާ)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރ ަގއި ހަދައި ކައުންސިލުން  3

 ދަށުން ަގވާިއދުގެ މި
 އުސޫލުަތއް ކަނޑަައޅާ
 ހެދުން 

 މެނ ހި ތެރ ގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި .6
 ާޝއިޢު ންމުކޮށްއާ އުސޫލުތައް އެ ހަދައި އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހ  ގޮތުން ގުޅ  އްދުތަކާހަސަރަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ގެ އުންސިލުކަ ވާނަމަ،ބަޔާންކުރެވިފައި ނު ކަށްވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަ މި ގަވާއިދުގައި " ކައުންސިލް" .7 މާނަކުރުން 
 ޤާނޫނު ގެހިންގުމު އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިެވހިރާއްޖ ގެ މާނައިގެ ތެރ ގައި ހިމެނެނީ،

 .ންސިލަށެވެއުކަ ހިރިމަރަދޫދެުކނުބުީރ ތިލަދުންމަތީ  އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7)
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