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އަ ަދދު1041 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ގޒެ ް
ރކާރުގެ ެ
ސ ު
ދިވެހި ަ

`

ނބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ ދެކު ު
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ދ
ވއި ު
ދނުމާބެހ ގަ ާ
ކއްޔަށް ި
އފުށީ މާރުކޓުގެ ގޮޅިތައް ު
ހދ .ކުޅުދު ް

ފ
ތަޢާރަ ު

.1

ނ
އދުގެ ނަ ް
ވ ި
ގަ ާ

.2

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ މާރުކޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހ ގަވާއިދު" އެވެ.

ދ
ޞ ު
މަޤު ަ

.3

މއް
ގއި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާ ެ
މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ،މާރުކޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމު ަ

ކރާ
އުސޫލު ތަންފީޒު ު

.4

މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީޒުކުރާނީ ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ.

.5

ޔށް
ތތަކަށް ،ކުއް ަ
ނ ބނުންވާ ފަރާ ް
މާރުކޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ،ކުއްޔަށް ހިފަ ް

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)  152ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން،
ހދައިފައިވާ
ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ މާރުކޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ަ
ގަވާއިދެކެވެ.

ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ތ
ފަރާ ް
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް
ނ
ޅވާލު ް
ފުރުޞަތު ހު ު
ރމަށް ކުރާ
ކުއްޔަށް ދޫކު ު
ނ
އިޢުލާ ު

ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައި ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
.6

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ މަތިން ،މާރުކޓުތަކުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރާ
ނ ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އިޢުލާނުގައި ،ތިރީގައިވާ ކަންކަ ް
(ހ)

ތ
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާ ު

(ށ)

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގެ ކުލީގެ އަދަދު

(ނ)

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު

(ރ)

ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

(ބ)

ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހ މުއްދަތު.
3

އަ ަދދު1041 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ޅ)
މން އަލުން
މވު ު
އދަތު ހަ ަ
މު ް

.7

ނ
އިޢުލާނު ކުރު ް

ޓ
ގޒެ ް
ރކާރުގެ ެ
ސ ު
ދިވެހި ަ

ނމަ ،އެ ޝަރުތުޠައް
ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާންޖެހ ަ

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން ،އަލުން
ގއި،
އން ަ
ަ
ގ ފުރުޞަތު އޮތްކަން
ކށް އެކަމު ެ
ނ ބނުންވާ ފަރާތްތަ ަ
އެ ތަން ކުއްޔަށް ހިފަ ް
މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ މަތިން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ވގެން އިޢުލާނު
ތަން ހުސް ެ

.8

ނ
ފޯމު ހުށަހެޅު ް

.9

ނމުކޮށް
ތއް އާ ް
ހޮވ ފަރާތް ަ

.10

ނ
ކުރު ް

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަން ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން
ފއިވާ ތަން ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ތަން
ނ ސަބަބަކާހުރެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށް ަ
ނ ް
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ނުވަތަ އެ ޫ
ހުސްވާތާ ( 2ދއް) ހަފުތާގެ ތެރގައި މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާނު
ކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މާރުކޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ" ،މާރުކޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް
ހިފުމަށް އެދ ފޯމު" އިންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން
ނ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ލިބނެ އިންތިޒާމު ،ކައުންސިލު ް

ނ
އިޢުލާނުކުރު ް

ކރުމުން ،އެކަމަށް އިޖާބަދީ ،ފޯމު
މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާނު ު
އ ކަނޑައަޅައި ،ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
މތައް އިވެލުއޓުކޮށް ،ހޮވ ފަރާތްތަ ް
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯ ު
އވެ.
ހޮވުނު ފަރާތްތައް ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެ ެ

ތަން ހަވާލުކުރުން

.11

ތ
މއްދަ ު
ކުއްޔަށް ދެވނެ ު

.12

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތް

.13

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހޮވ ފަރާތްތަކާ ކައުންސިލާ ދެމެދު ،ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން ހަވާލުކުރުމަށް
ސޮއިކުރާތާ

އެއްބަސްވުމުގައި

15

ދުވަހުގެ

(ފަނަރަ)

ތެރގައި،

ކުއްޔަށް

ދޫކުރާ

ތަން

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ކުއްޔަށްދ

ތަންތަން

ކުއްޔަށްދެވނެ

އެންމެ

ދިގު

މުއްދަތަކީ،

( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.
ނ
ނިޔާވު ް

(ހ)

ނ
ގ ތެރގައި ،ވާރުތަވެރި ް
ޖނަމަ( 7 ،ހަތެއް) ދުވަހު ެ
ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތް ނިޔާވެއް ެ
ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ކުއްޔަށްހިފި

ފަރާތް

ނިޔާވެއްޖެކަން

ކައުންސިލަށް

އެންގުމުން،

ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމުގެ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ،ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ އާއިލާގެ މެންބަރަކަށް ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ
މއްދަތަށް ހިންގަން ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައިންސިލަށް
ތަން ،އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީއޮތް ު
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ނ)

ފށާއިރު ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މާރުކޓު ގޮޅި ކުއްޔަށް
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ހިފައިފައިވާ

ޔވެއްޖެނަމަ،
ނި ާ

ފަރާތެއް

އެ

ދ
ތަނަކާމެ ު

ޢަމަލުކުރާނެ

އ
ގޮތެ ް

ނ
މމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ީ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެކަ ާ
ކައުންސިލުންނެވެ.
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އަ ަދދު1041 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ރ)

ޓ
ގޒެ ް
ރކާރުގެ ެ
ސ ު
ދިވެހި ަ

ވ
ނތި ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަށް އެންގުމެއް ެ
ނ ބނުންކުރާ ފަރާތެއް ( 5،000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން
ށފިނަމަ ،އެ ތަ ް
ތަން ބނުންކޮ ް
ނދެވނެއެވެ.
ކއުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެ ް
ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު ،އެ ތަން ަ

ރތަކަށް
ތިންވަނަ ފަ ާ

.14

ވގެން
އދާ ޚިލާފު ެ
ވ ި
ގަ ަ

.15

ނ
ކުއްޔަށް ދިނު ް

(ހ)

އޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތުން،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެއްވެސް ތަނެއް ،ކައުންސިލުން ކު ް
މކީ މަނާކަމެކެވެ.
އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނު ަ

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ތަނެއް ،އިތުރު ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފިނަމަ،
ށ
އެ ފަރާތެއް ( 5،000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ،ކުއްޔަ ް
ދޫކޮށްފައިވަ ފަރާތުގެ ކިބައިން ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަން ކައުންސިލަށް ނެގނެއެވެ.

އ
ތ ް
ވަކިކުރެވ ފަރާ ެ

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ވަކިކުރެވ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެވަނަފަހަރަށް މާރުކޓް ގޮޅިއަށް އެދި
ކުރިމަތިލެވނީ ،ވަކިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ފަހުންނެވެ.

ވނަފަހަރަށް
ދެ ަ
ނ
ކުރިމަތިލު ް
ރވުނު
ކުއްޔަށް ދޫކު ެ
ވއްކާ ތަކެތި
ގއި ި
ތަނު ަ

.16

ނ
ކރު ް
ކުނި މެނޖު ު

.17

ރގައި ތަކެތި
ބ ު

.18

ނ
ސވު ް
އބަ ް
އެ ް

.19

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ވިއްކނީ ،ކައުސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަކެއްޗެވެ.
(ހ)

ވނެއެވެ.
ކ ބަލަހައްޓަން ާ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކަމާއެ ު

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގައި ،އެ ދުވަހަކު އުފެދ ކުނި ،އެ ދުވަހަކު
އުކާލަންވާނެއެވެ.

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

ގއި
ނ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގައި ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ބރު ަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
އެއްވެސް އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މި ގަވާއިދުގެދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަދާ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި
ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގެ ތަފުސީލު.

(ށ)

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ،ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު.

(ނ)

ކުއްޔަށް ދޫކުރި މުއްދަތު.

(ރ)

ކުލީގެ މިންވަރާއި ،ކުލި ދައްކާނެ ގޮތް.

(ބ)

ނވީ ގޮތް.
ކުލި ދައްކަންޖެހ މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރަ ް

(ޅ)

ކށް ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގ ނިސްބަތް.
އެއްބަސްވުން ބާޠިލުނު ޮ

(ކ)

ނ
އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެއްބަސްވު ް
ނ.
ގ ކިބައިން އެތަން ވަކިކުރެވނެކަ ް
ބާޠިލުކޮށް ،ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތު ެ

(އ)

ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ތަން ވަކިކުރާއިރު ،ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ
ތެރެއިން ނުދައްކާ އޮތް ފައިސާއެއް ހޯދާނެގޮތް.
5

އަ ަދދު1041 :

ވޮލި ުއމް48 :

އދުތަކަށް
ގވާ ި
ކއި ަ
ޤާނޫނުތަ ާ

.20

ލއް
އުސޫލާ ޚިލާފު ޢަމަ ެ

.21

ކރަން
އުސޫލަށް ޢަމަލު ު

.22

ނ
މާނަކުރު ް

.23

ނ
ޢަމަލުކުރު ް

ނ
ކުރު ް

ޓ
ގޒެ ް
ރކާރުގެ ެ
ސ ު
ދިވެހި ަ

(ވ)

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތް.

(މ)

ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބނުން ފިޔަވައި އެނޫން ކަންކަމެއް ނުކުރެވނެކަން.

(ފ)

ކއްޔަކަށް ނުދެވނެކަން.
ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން ،ކުލީގެ މުއްދަތުގައި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ު

(ދ)

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި ،ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ މިންވަރު.

(ތ)

ވ މާއްދާތައް.
ނން ާ
މަތީގައިވާ މާއްދާތަކުގެ އިތުރުން ،ކައުންސިލުން ހިމަނަން ބ ު

ވނީ،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުން ބނުންކުރަން ާ
ދިވެހިރާއްޖގައި ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ( 5،000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން
އވެ.
ޖޫރިމަނާކޮށް ،އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަންވާނެ ެ

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

ގައިވާ

(ހ)

ގޮތުގެ

މަތިން

ޖޫރިމަނާކުރުމުންވެސް،

އެކަމެއް

ގ
ފއިވާ ތަން ކައުންސިލު ެ
އބަސްވުން އުވައިލައި ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށް ަ
ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ ،އެ ް
ށށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަ ަ
ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ،ދިވެހި ސަރުކަރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ނނެވެ.
ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް
މި ގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބނުންކޮށްފައިވާގޮ ު
ނނިވި އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ ،އެ އިބާރާތްތަކާއި
ދހަނުވާހައި ހިނދެއްގައި ،އަން ަ
ލަފުޒުތަކަށް ،ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
(ހ)

ނސިލްގެ އިދާރާ" އަށެވެ.
"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ކައު ް

(ށ)

ތ
ބނެފައި އެވަނީ ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ދަރިން ،ނުވަ ަ
"އާއިލާގެ މެންބަރެއް" ކަމަށް ު
ދޮންދަރިން ،ނުވަތަ ބައްޕަ ،ނުވަތަ މަންމަ ،ނުވަތަ އަނބިމީހާ ،ނުވަތަ ފިރިމީހާ ،ނުވަތަ
ރމީހާއަށެވެ.
ދަރިންގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފި ި
_________________
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