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ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ދ.ހުޅުދެލި

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43      އަދަދު: 185       ތާީރޚު: 14 ޝައްވާލް 1435  -  10 އޮގަސްޓު 2014   އާދީއްތަ

2014/R-139 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:
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ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލް

ދ.ހުޅުދެލި، ދިވެހިރާއްޖެ

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

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

އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 151 ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ 

ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެމާއްދާގެ )ޖ( ގެ ދަށުން 

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.)ށ(

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 2.ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

ފެށިގެންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން 3.ކައުންސިލްތަކުން ދޫކުރާ ހުއްދަ

ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނެ 

ގޮތެއްގެ މަތިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ދަށުން )ހ(4.ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ހުއްދަތައް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތިރީގައި  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ކައުންސިލުން  ގޮތް  ލިބޭނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތެއްގެމަތިން  ނޑައަޅާ  ކަ އިދާރާތަކުން 

. ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ޖަނަވާރު . 1 އަދި  ދޫނިސޫފާސޫފި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ތަންތަނުގައި  އާންމު 

ގެންގުޅުމަށްޓަކައި، ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 

ޖަނަވާރާއި  ބާވަތްތަކުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޖެހޭނެކަމަށް  ނަގަން  ހުއްދަ  ދަށުން 

ހުއްދަ. ދޫކުރާ  ގެންގުޅުމަށް  ދޫނިސޫފާސޫފި 

އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، . 2

ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 

ދަށުން ދޫކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި ހުއްދަތައް.
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ދަށުން . 3 ގަވާއިދުގެ  ލަވަޖެހުމާބެހޭ  އަޑުގަދަކޮށް  ބޭނުންކުރުމާއި  ސްޕީކަރު  ލައުޑް 

ހުއްދަތައް. ޖެހޭ  ދޫކުރަން 

ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަނަގަން . 4

ނޑައަޅާފައިވާ ހުއްދަތައް. ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަ

މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ.. 5
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ.. 6
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ.. 7
މަގު ހުރަސްކޮށް ސަޕްލައި ގެންދިއުމާއި މަގު ހުރަހަށް ބެނާ ފަދަ ތަކެތި ދެމުމުގެ ހުއްދަ.. 8

އާންމު . 9 ރަށުގެ  ނުވަތަ  ފަޅުގައި  ރަށުގެ  ނުވަތަ  ނޑުގައި  ކަ ގުޅިފައިވާ  ރަށާ 

ހުއްދަ. ފިލްމުނެގުމުގެ  ތަންތަނުގައި 

މަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފާރު ތަޅާލުމާއި ރޭނުމުގެ . 10
ކުރިން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ.

ބިމާއި ގޯތި ގެދޮރުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.. 11

ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.. 12

އެކަންކަމަށް . 13 ބެލެހެއްޓުމާއި  ކަންތައްތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތާއި 

ނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާ  ދޫކުރަން ޖެހޭ ހުއްދަ. )އެކަމަށް ކަ

ގޮތެއްގެމަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ(

ކުރާ . 14 ލާޒިމް  ޤާނޫނު  ތަންތަނަށް  އެފަދަ  ރަޖިސްޓަރީއާއި  ތަންތަނުގެ  ކިޔަވައިދޭ 

ހުއްދަ(. ދޫކުރާ  މަތީން  ގޮތެއްގެ  ލާޒިމުކުރާ  )ޤާނޫނު  ހުއްދަތައް 

ސާފުތާހިރުކަމާއި . 15 ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓަރީ  ތަންތަން  ފަދަ  ހޮޓާ  ރެސްޓޯރެންޓާއި 

ދަށުން  އުސޫލުގެ  ނޑައަޅާ  ކަ އެކަންކަމަށް  ބެލެހެއްޓުމާއި  ކަންތައްތައް  ޞިއްޙީ 

ހުއްދަ. ދޫކުރާ 

އާންމު ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަ.. 16

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުނި އުކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.. 17

ޚާއްޞަ ދުވަސްދުވަހާއި މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް.. 18

ތެލާއި ގޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ.. 19

ބޭހާއި ކެމިކަލް ވިއްކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.. 20

ބިދޭންސީން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ.. 21

ހޮޓާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ. . 22

ކުންފުނި، ޕާރޓްނަރޝިޕް، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުން.. 23

ޚިދުމަތް . 24 އާކުރުމުގެ  ހެދުމާއި  ޕާސްޕޯޓް  ކާޑާއި،  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

ފޯރުވައިދިނުން.

ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން.. 25 އެއްގަމު ލައިސަންސާއި ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން.. 26 ކަ

ނަގަން . 27 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ޤާނޫނާއި  ދަތުރުފަތުރުގެ  ނޑު  ކަ ބަރުމަރުކާއާއި 

ނޑައަޅާފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެކަންކަމާބެހޭ  ކަންތައްތައް  ޖެހޭނެކަމަށް ކަ

ބެލެހެއްޓުން.
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މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 )ށ(

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

އެންމެހައި  އެކުލަވައިލެވޭ  ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  އާންމުކޮށް މިޤާނޫނާއި  އަދި  މާއްދާއާއި 

ޤާނޫނުތަކުން  އެހެނިހެން  ހުއްދަތަކާއި  އެންމެހައި  ދޫކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުތަކުގެ 

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ  ހުއްދަތައް  އެންމެހައި  ލާޒިމުކުރާ  ކައުންސިލަށް  ދޫކުރުމަށް 

ޒިންމާއެކެވެ. ކައުންސިލުގެ  ދޫކުރުމަކީ،  މަޝްވަރާގެމަތިން 

ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް މުއްދަތު 

ނޑައެޅުން ކަ

ދޫކުރުމަށް 5. ހުއްދަތައް  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   4 މިގަވާއިދުގެ 

ނޑައަޅާ އާންމު އުސޫލެއް މި ގަވާއިދަށް  ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ހުއްދަ ދޫކުރާނޭ މުއްދަތު ކަ

އާންމުކޮށް  ކައުންސިލުން  ހަދައި  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް(   3 ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން 

ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

ނޑައަޅާ  މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަ

އުސޫލުތައް

ހިމެނޭ 6. ތެރޭގައި  އިޚުތިޞާޞްގެ  ކައުންސިލްގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ނަގަހައްޓައި  މިގަވާއިދު 

ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަދައި އެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢު 

ކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވާނަމަ، )ހ(7.މާނަކުރުން ބަޔާންކުރެވިފައި  ވަކިގޮތަކަށް  ވަކިތަނެއްގައި  މިގަވާއިދުގައި  ކައުންސިލް: 

ކައުންސިލްގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )7/2010( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ނިލަންދެއަތޮޅު 

ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލެވެ.


