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 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ގޫދޫމަ

 ގަވާއިދު  ދޫކުރުމާބެހ   ހުއްދަތައް  ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން 

 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް  ދަށުްނ، ބާރުގެ ިލިބދ  ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ަވނަ 151 ގެ( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން ދަށުން ގެ( ޖ) އެމާއްދާގެ މަްޝވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ދޫކުރުމާބެހ  ގަވާއިދެވެ. ތައްހުއްދަ ދޫކުރާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ

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

 ދުވަުހން ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަާށނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާރީޚު  ފަށާ  ކުރަން  ޢަމަލު 
 .ފެށިގެންނެވެ

 ދޫކުރާ  ކައުންސިލްތަކުން 
 ހުއްދަ 

 ކައުންސިލުން ދަށުން ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ .3
 ގޮތެއްގެ  ނުވާނެ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހުއްދަތައް ދޫކުރަންޖެހ 

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ މަތިން

 ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން 
 ހުއްދަތައް 

 ދަށުން ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ )ހ( .4
ނޑައަޅާފައިވާ  އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ ހުއްދަތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ކަ

ނޑައަޅާ  ތަނަވަސް  ކައުންސިލުން ގޮތް ިލބ ނެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮތެއްގެމަތިން ކަ
 .ކޮށްދ ންވާނެއެވެ

ޢާންމު ތަންތަނުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ދޫނިސޫފާސޫފި އަދި ޖަނަވާރު  .1   
ގެންގުޅުމަށްޓަކައި، ރަށުގައި ޖަަނވާރު އަދި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހ  ގަވާއިދުެގ 

ނޑައަޅާފައިވާ ބާ ވަތްތަކުގެ ޖަނަވާރާއި ދަށުން ހުއްދަ ނަގަން ޖެހ ެނކަމަށް ކަ
 ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ.
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ޢާންމު ތަްނތަނުގައި މުނިޫފހިފިުލވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބ އްވުމަށް އެދ  ފަރާތްތަކަްށ،  .2   
ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުިނފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބ އްުވމާބެހ  ގަވާއިދުެގ 

 ޖެހ  އެންމެހައި ހުއްދަތައް.ދަށުން ދޫކުރަން 

ލައުޑްސްޕީކަރު ބ ނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ  .3   
 ދޫކުރަންޖެހ  ހުއްދަތައް.

ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ  .4   
ނޑައަޅާަފއިވާ   ހުއްދަތައް.ނަގަން ޖެހ ނެކަމަށް ކަ

 މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މ ޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ. .5   

 ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަްނދުކުރުމުގެ ހުއްދަ. .6   

 މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ. .7   

ހުރަހަށް ބެނާ ފަދަ ތަެކިތ މަގު ހުރަސްކޮށްފައި ސަޕްލައި ގެންދިޔުމާއި މަގު  .8   
 ދެމުމުގެ ހުއްދަ.

ނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު  .9    ރަށާއި ގުޅިފައިވާ ކަ
 ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުްއދަ.

މަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފާރު ަތޅާލުމާއި ރ ނުމުގެ  .10   
 ނަގަންޖެހ  ހުއްދަ.ކުރިން 

 ބިމާއި ގޯތި ގެދޮރުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ. .11   

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސްކުރިކަމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ. .12   

ޢިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ެބލެހެއްުޓމާއި އެކަންކަމަްށ  .13   
ނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ދޫކުރަންޖެހ  ހުއްދަ.  )އެކަމަށް ކަ

 ގޮތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ(

ކިޔަވައިދ  ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި އެފަދަ ތަންތަަނށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުާރ  .14   
 ހުއްދަތައް )ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ޮގތެއްގެ މަތިން ދޫކުރާ ހުއްދަ(.
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ަފދަ ތަްނތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ސާފުާތހިރުކަމާއި ޞިއްޙީ  ރެސްޓޯރަންޓާއި ހޮޓާ .15   
ނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަ.  ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމާއި އެކަްނކަމަށް ކަ

 ޢާންމު ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަ. .16   

 ޚާއްޞަ ޙާލަތުތަކުގައި ކުނި އުކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ. .17   

 ދުވަސްދުވަހާއި މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް.ޚާއްޞަ  .18   

 ތެލާއި ގ ސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ. .19   

 ބ ހާ ކެމިކަލް ވިއްކުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ. .20   

 ބިދ ސީން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ. .21   

 ހޮޓާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ. .22   

 ޕާރޓްނަރޝިޕް، ލޯަކލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުން.ކުންފުނި،  .23   

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑާއި، ޕާސްޕޯޓު ހެދުމާއި އައު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  .24   
 ފޯރުވައިދިނުން.

ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން. .25     އެއްގަމު ލައިސަންސާއި ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ  .26     ސަލާމަތީ ސަޓިފިކެޓް ދޫކުރުން.ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދުެގ ދަށުން ނަގަްނ  .27    ބަރުމަރުކާއާއި ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެކަންކަާމބެހ  ކަންތަްއތައް  ޖެހ ނެކަމަށް ކަ

 ބެލެހެއްޓުން.

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

މާއްދާއާއި އަދި ޢާންމުކޮށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވ  އެންމެހައި 
 އި ހުއްދަތަކާއި އެހެނިހެން ޤާނޫުނތަކުން ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރަންޖެހ  އެންމެހަ
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ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ލާިޒމުކުރާ އެންމެހައި ހުއްދަތަްއ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 
 މަޝްވަރާގެމަތިން ދޫކުރުމަކީ، ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް މުއްދަތެއް 
ނޑައެޅުން   ކަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފަިއވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމަށް ުހށަހަަޅން  4ގަވާއިދުގެ  މި .5
ނޑައަޅައި ޢާންމު އުސޫލެއް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  ޖެހ  ތަކެއްޗާއި ހުއްދަ ދޫކުރާނ  މުއްދަތު ކަ

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. )ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ ތެރ ގައި ހަދައި ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮށް  3ފަށާތާ 

 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ނޑައަޅާ   ހެދުން  އުސޫލުތައް  ކަ

 ހިެމނ  ތެރ ގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ ިހންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދު މި .6
 ޝާިއޢު ޢާންމުކޮށް އުސޫލުތައް އެ  ހަދައި އުސޫލުތައް ަހދަންޖެހ  ގޮތުން ގުޅ  އްދުތަކާހަސަރަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" )ހ( .7 މާނަ ކުރުން 
 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކައުންސިލުގެ މާނައިގެ ތެރ ގައި ހިމެނެނީ،

މިލަދުންމަޑުލު  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން
 .ކައުންސިލަށެވެ މަގޫދޫ ދެކުނުބުރި
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