
` 

 
 

 

 

 2019/R- 551ވާއިދު ނ ންބ ރު: ގ    
 

  

  

   
 

 

 

 

 

 
 
  ިގ ވާއިދުތ ކާއި އުސޫލުތ އް ގެޒެޓުގ އި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމ ށް އެދ

 އ ށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ 

 ރ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތ ކުރުފާނުމ ގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336102، 3336211 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސ އިޓް: 

601އ ދ ދު:  2019ޖ ނ ވ ރީ  30 – 1440ޖުމާދ ލްއޫލާ  24ތާރީޚު:  ބުދ   48ލިއުމް: ވޮ   

 ގ ވާއިދު  ދޫކުރުމާބެހޭ ހުއްދ ތ އް ދޫކުރާ  ކ އުންސިލުން 
 
 

 ލ.ގ ން

 

 



 

 

 



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                              160  އަަދދު:                             48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
3 

` 

 ` 
 

 ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ގަމު
  ގަން، ލ.

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ގަވާއިދު ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ 
 

 އުސޫލުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ) .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
ން، ލޯކަްލ ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށު 151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ލުން ( ގެ ދަށުން ކައުންސިޖމާއްދާގެ ) އެ ،ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަްޝވަރާއާއެކު
 ވެ.ގަވާއިދެ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ  ،ފައިވާއިލައެކުލަވައި

 ވެ.އެދު" ގަވާއިދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާެބހޭ  ކައުންސިލުން] ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

ހުން ރާ ދުވައިޢުކުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 
 ފެށިގެންނެވެ.

ކައުންސިލްތަކުން ދޫކުރާ 
 ހުއްދަ 

 ންސިލުން  ކައުމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ .3
ެތއްގެ ވާނެ ގޮފު ނުދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫާނއި ގަވާއިދާ ޚިލާ ،ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް
 މަތިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ 
 ހުއްދަަތއް 

ން ދަށު  ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެސޫމަރުކަޒީ އުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ (ހ) .4
ކުން ދާރާތައިބެހޭ ސަރުާކރުގެ ކަމާ ،ފައިވާ ހުއްދަތައްށްބަޔާންކޮތިރީގައި  ،ފައިވާއިކަނޑައަޅަ

 އެވެ.ދޭންވާނެކޮށްކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބނެގޮތް ކައުންސިލުން ތަނަވަސް

ރު ޖަނަވާތްޕާއި ހިރާއްޖޭގައި ދޫނިސޫފާސޫންމު ތަންތަނުގައި ނުވަަތ ދިވެއާ .1
އިދުގެ ގަވާ ގެންގުޅުމާބެހޭ ދޫނިސޫފާސޫފި އިގެންގުޅުމަށްޓަކައި، ރަށުގައި ޖަނަވާރާ

ރާިއ ނަވާފައިވާ ބާވަްތތަކުގެ ޖައިދަށުން ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭނެަކމަށް ކަނޑައަޅަ
 ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.

ށް، ރާތްތަކަ ފަނިފޫިހފިުލވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުަމށް އެދޭންމު ތަންަތނުގައި މުއާ .2
ދުެގ ގަވާއި ބެހޭންމު ތަންތަނުގައި މުިނފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްުވމާއާރަށުގެ 

 ޖެހޭ އެންމެހައި ުހއްދަތައް.ދަށުން ދޫކުރަން

ށުން ލައުޑްސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަ .3
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 ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް.

ަދ ން ހުއްގަވާއިދުގެ ދަށުމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކުރުމާބެހޭ އިގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި  .4
 ަފއިވާ ހުއްދަތައް.އިނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅަ

 .އްދަމަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހު .5

 ގެ ހުއްދަ.ަބންދުކުރުމުވަގުތީގޮތުން މަގު .6

 ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ. ހިމަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެ .7

ކެިތ ތަފަދަ  މަގު ހުރަހަށް ބެނާ ،ސަޕްލައި ގެންދިޔުމާއިކަރަންޓް  މަގު ހުރަސްކޮށް .8
 ދެމުމުގެ ހުއްދަ.

 ންމުއާރަށާއި ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ  .9
 ގެ ހުްއދަ.ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނެގުމު

ރިން މުގެ ކުރޭނު އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފާރު ތަޅާލުމާއި ރާއި މަގުފާ .10
 ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ.

 ހުއްދަ. ދޫކުރާމާރާތްކުރުމަށް އިބިމާއި ގޯތި ގެދޮރުގައި  .11

 މާރާތްކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.އި .12

މަށް ންކަގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓމާއި އެކަމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުއި .13
ނުވާ ލާފުދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަ. )އެކަމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚި

 ގޮތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ(

ާރ ކުލާޒިމު އާއި އެފަދަ ތަންަތނަށް ޤާނޫނުކިޔަވައިދޭ 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.ތްލަހާޚާއްޞަ  .17

 ތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް.ޞަ ދުވަސްދުވަހާއި މުނާސަބަތުޚާއް .18

 ތެލާއި ގޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ. .19

 ކެމިކަލް ވިއްކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ. އިބޭހާ .20
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 ބިދޭސީން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ. .21

 ދަ.ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއް ،ހޮޓާ .22

 ޓްނަރޝިޕް، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުން.ކުންފުނި، ޕާ .23

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

 އެއްގަމު ލައިސަންސާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން. .25

 ދޫކުރުން. ސެޓުފިކެޓުކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ  .26

ްށ ހޭނެކަމަންޖެނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގަކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާ ބަރުމަރުކާއާއި .27
 ޓުން.ލެހެއްއް ބެއެކަންކަމާބެހޭ ކަންތައްތަ  ،ފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއިއިކަނޑައަޅަ

 2010/7 ރުބަޤާނޫނު ަނން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ ިއތުރުން )ށ(  
ވަަނ  151ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

 މެހައި އެކުލަވައިލެވޭ އެންއާންމުކޮްށ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،މާއްދާއާއި
 ން ތަކުނޫނު އެހެނިހެން ޤާ ،ކާއިގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި ހުއްދަތަ

 ލުގެ އަތޮޅު ކައުންސި ،ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ހުއްދަތައް
 މަޝްވަރާގެމަތިން ދޫކުރުމަކީ، ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ހުއްދަ ދޫކުުރމަށް 
 މުްއދަތެއް ކަނަޑެއޅުން 

ޖެހޭ ން ހުަށހަޅަ ރުމަށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ުބނެފައިާވ ހުއްދަތައް ދޫކު 4މި ގަވާއިދުގެ  .5
ށާތާ ފަ ކުރަން ޢަމަލު މި ގަވާއިދަށް ،ންމު އުސޫލެއްއާތަކެއްޗާއި ހުއްދަ ދޫކުރާނޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި 

 . ނެއެވެންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާއާ)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހަދައި ކައުންސިލުން  3

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 
ކަނޑަައޅާ އުސޫލުަތއް 

 ން ހެދު

 މެނޭހިމި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުެގ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި  .6
ޢު ޝާއި ންމުކޮށްއާސަރަހައްދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަދައި އެ އުސޫލުތައް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ސިލުގެ ، ކައުންވާނަމަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނު"ކައުންސިލް" މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަ .7 މާނަކުރުން 
ޤާނޫނު  ންގުމުގެން ހިމާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު

 ކައުންސިލަށެވެ. ހައްދުންމަތީ ގަމު( ގެ ދަށުން އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ 2010/7)
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