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އަ ަދދު72 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

`
ރބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ހއ.މޮޅަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހ ގަވާއިދު
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

ޚ
ރ ު
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ ީ

.2

ކައުންސިލްތަކުން ދޫކުރާ

.3

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ

.4

(ހ)

ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
މިއީ ޤާނޫނު ނަ ް
ލ
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  151ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދ ބާރުގެ ދަށުން ،ލޯކަ ް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ މާއްދާގެ (ޖ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން
އެކުލަވައިލާފައިވާ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހ ގަވާއިދެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ [ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

ދ
ހުއް ަ

ނ
ދިވެހިރާއްޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލު ް
ދޫކުރަންޖެހ ހުއްދަތައް ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ
މަތިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

އ
ތ ް
ހުއްދަ ަ

(ހ)

އިދާރީ

ދިވެހިރާއްޖގެ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އުސޫލުން

ށން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު

ނ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުއްދަތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ އިދާރާތަކު ް
ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެމަތިން

ރައްޔިތުންނަށް

ލިބނެ

ތ
ގޮ ް

ކައުންސިލުން

ސ
ތަނަވަ ް

ކޮށްދންވާނެއެވެ.
 .1އާންމު

ތަންތަނުގައި

ތ
ނުވަ ަ

ދިވެހިރާއްޖގައި

ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި

ޖަނަވާރު

ގެންގުޅުމަށްޓަކައި ،ރަށުގައި ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހ ގަވާއިދުގެ
ދަށުން ހުއްދަ ނަގަން ޖެހނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ޖަނަވާރާއި
ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
މށް އެދ ފަރާތްތަކަށް،
ލވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބއްވު ަ
ހފި ު
ތނުގައި މުނިފޫ ި
 .2އާންމު ތަން ަ
ގ
ވމާބެހ ގަވާއިދު ެ
ނފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބއް ު
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މު ި
ދަށުން ދޫކުރަން ޖެހ އެންމެހައި ހުއްދަތައް.
 .3ލައުޑްސްޕީކަރު ބނުންކުރުމާއި
ދޫކުރަންޖެހ ހުއްދަތައް.
3

އަޑުގަދަކޮށް

ލަވަޖެހުމާބެހ

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ވޮލި ުއމް48 :

އަ ަދދު72 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
 .4ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކުރުމާބެހ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނަގަ ް
ޖެހނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުއްދަތައް.
 .5މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ.
ނދުކުރުމުގެ ހުއްދަ.
 .6ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަ ް
 .7މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެހި ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ.
ދ
 .8މަގު ހުރަސްކޮށްފައި ކަރަންޓް ސަޕްލައި ގެންދިޔުމާއި މަގު ހުރަހަށް ބެނާ ފަ ަ
ތަކެތި ދެމުމުގެ ހުއްދަ.
 .9ރަށާއި ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު
އދަ.
ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނެގުމުގެ ހު ް
އ ރނުމުގެ ކުރިން
 .10މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފާރު ތަޅާލުމާ ި
ނަގަންޖެހ ހުއްދަ.
 .11ބިމާއި ގޯތި ގެދޮރުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
 .12ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
 .13ޢިމާރާތާއި ގޯތި

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ

ޓމާއި
ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު

އެކަންކަމަށް

ގވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ
ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ަ
ދޫކުރަންޖެހ ހުއްދަ( .އެކަމަ ް
ގޮތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ)
ރ
ތނަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކު ާ
 .14ކިޔަވައިދ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި އެފަދަ ތަން ަ
ގތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ).
ހުއްދަތައް (ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ޮ
 .15ރެސްޓޯރަންޓާއި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ސާފުތާހިރުކަމާއި ޞިއްޙީ
ނކަމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަ.
އޓުމާއި އެކަ ް
ކަންތައްތައް ބެލެހެ ް
 .16އާންމު ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަ.
 .17ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުނި އުކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
 .18ޚާއްޞަ ދުވަސްދުވަހާއި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް.
 .19ތެލާއި ގސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ.
 .20ބހާ ކެމިކަލް ވިއްކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
 .21ބިދސީން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ.
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އަ ަދދު72 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .22ހޮޓާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ.
ކލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުން.
 .23ކުންފުނި ،ޕާރޓްނަރޝިޕް ،ލޯ ަ
 .24ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ ކާޑާއި ،ޕާސްޕޯޓު ހެދުމާއި އައުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ފޯރުވައިދިނުން.
 .25އެއްގަމު ލައިސަންސާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން.
 .26ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން.
ކަނޑު

 .27ބަރުމަރުކާއާއި

ދަތުރުފަތުރުގެ

ޤާނޫނާއި

ދަށުން

ގ
ގަވާއިދު ެ

ނ
ނަގަ ް

އ
ޖެހނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެކަންކަމާބެހ ކަންތައްތަ ް
ބެލެހެއްޓުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010
ނ
(ދިވެހިރާއްޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  151ވަ ަ
އ
ށ އެކުލަވައިލެވ އެންމެހަ ި
ށން އާންމުކޮ ް
މ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ި
މާއްދާއާއި މި ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުތަކުގެ
ދޫކުރުމަށް

ދަށުން

ނޖެހ
ދޫކުރަ ް

ކައުންސިލަށް

ލާޒިމުކުރާ

އެންމެހައި

އ
ހުއްދަތަކާ ި

އެންމެހައި

ހުއްދަތައް

އެހެނިހެން

ނ
ނނުތަކު ް
ޤާ ޫ

އަތޮޅު

ކައުންސިލުގެ

މަޝްވަރާގެމަތިން ދޫކުރުމަކީ ،ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ރމަށް
ހުއްދަ ދޫކު ު
ނ
އޅު ް
ޑ ެ
އދަތެއް ކަނ ަ
މު ް

.5

ނފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހ
މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބު ެ
ތ
ތަކެއްޗާއި ހުއްދަ ދޫކުރާނ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި އާންމު އުސޫލެއް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާ
ގއި ހަދައި ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރ ަ

އދުގެ ދަށުން
ގވާ ި
މި ަ
ތއް
އޅާ އުސޫލު ަ
ކަނޑަ ަ

.6

ޝއިޢު
ާ
ސަރަހައްދުތަކާ ގުޅ ގޮތުން ހަދަންޖެހ އުސޫލުތައް ހަދައި އެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް

ނ
ހެދު ް
ނ
މާނަކުރު ް

މި

ގަވާއިދު

ނަގަހައްޓައި

ހިންގުމަށްޓަކައި،

ގ
ކައުންސިލު ެ

އިޚްތިޞާޞްގެ

ތެރގައި

ހިމެނ

ކުރަންވާނެއެވެ.
.7

"ކައުންސިލް" މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،ކައުންސިލުގެ
ވހިރާއްޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
މާނައިގެ ތެރގައި ހިމެނެނީ ،ދި ެ
ރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލަށެވެ.
ރބު ީ
ބކޮށްފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
( )7/2010ގެ ދަށުން އިންތިޚާ ު
_________________
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