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 ކައުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ
 ، ކުޅުދުއްފުށި.ދހ        
 .ދިވެހިރާއްޖެ         

 
 

 ގަާވއިދު ގެ ގޮޅިތައް ުކއްޔަށް ިދނުމާބެހ  ޓުށީ މާރުކ  ފުކުޅުދުއް  ދ.ހ

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7 ރުޤާނޫނު ނަންބަ ،މިއީ  .1 ފު ތަޢާރަ
 ށުން، ދަ ގެވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރު 152 ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

ފައިވާ ދައިގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މާރުކ ޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމު
 ގަވާއިދެކެވެ.

 " އެވެ.ގަވާއިދު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހ ގެ ގޮޅިތައް މާރުކ ޓު ށީހދ. ކުޅުދުއްފު" ،ދަށް ކިޔާނީގަވާއި މި  .2 ނަން ގަާވިއދުގެ 

ޞަދަކީ، މާުރކ ޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާެމއް ޤުމި ގަވާއިދުގެ މަ  .3 ަޞދު ޤުމަ
 .ޤާއިމްކުރުމެވެ

އުސޫލު ތަންފީޒުުކރާ 
 ފަރާތް 

 ކައުންސިލުންނެވެ.މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީޒުކުރާނީ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ   .4

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް 
 ފުރުޞަތު ހުުޅވާލުން 

5. އްަޔށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ކުއްޔަށް ހިފަްނ ބ ނުންވާ ފަރާްތތަކަށް، ކު އްގެ ގޮޅިތަކ ޓުރުމާ 
 ވާނެއެވެ.ންކުރަ ލައި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން އިޢުލާނުހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައި

ދޫކުުރމަށް ކުރާ އްޔަށް ކު
 އިޢުލާނު 

6. ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރާ  އްވަނަ މާއްދާގެ މަތިން، މާރުކ ޓުތަކުގެ ގޮޅިތަ 5މި ގަވާއިދުގެ  
 އިޢުލާނުގައި، ތިރީގައިވާ ކަންކަްނ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  )ހ(  

 )ށ(  
 

 ތަނުގެ ކުލީގެ އަދަދުކުއްޔަށް ދޫކުރާ 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު )ނ(  

  

 

 ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް )ރ(

  

 

 .ހުށަހަޅަންޖެހ  މުއްދަތު ފޯމު )ބ(
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 ތަކެއް ފުރިހަމަވާންޖެހ ަނމަ، އެ ޝަރުތުޠައްޠުތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޚާއްޞަ ޝަރު  (ޅ)  

އަލުން މުްއދަތު ހަަމވުުމން 
 ކުރުން  އިޢުލާނު

7.  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ކުރިން، އަލުން  30ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  
 އެ ތަން ކުއްޔަށް ހިފަްނ ބ ނުންވާ ފަރާތްތަަކށް އެކަމުެގ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ައންަގއި، 

 ކުރަންވާނެއެވެ.އިޢުލާނު ވަނަ މާއްދާގެ މަތިން  5މި ގަވާއިދުގެ 

ތަން ހުސްެވގެން އިޢުލާނު 
 ކުރުން 

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަން، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން  .8
ތަން  ،ސަބަބަކާހުރެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ތަން ހުސްވެއްޖެނަމަ އެޫނން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ނުވަތަ 

ދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާނު ވަނަ މާއް 5އި މި ގަވާއިދުގެ )ދ އް( ހަފުތާގެ ތެރ ގަ 2ހުސްވާތާ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 

.9 ހުށަހެޅުން  ފޯމު ގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް މަށް އެދި ހުށަހަޅާީނ، "މާރުކ ޓުކުއްޔަށް ހިފު އްމާރުކ ޓުގެ ގޮޅިތަ  (ހ) 
 ހިފުމަށް އެދ  ފޯމު" އިންނެވެ.

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  (ށ)  
 ލިބ ނެ އިންތިޒާުމ، ކައުންސިލުްނ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 

އާްނމުކޮށް ހޮވ  ފަރާތްަތއް 
 ކުރުން އިޢުލާނު

10.  އެކަމަށް އިޖާބަދީ، ފޯމު، ުކރުމުންދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާނު ވަނަ މާއް 5މި ގަވާއިދުގެ  
ލުއ ޓުކޮށް، ހޮވ  ފަރާތްތަްއ ކަނޑައަޅައި، ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯުމތައް އިވެށަހު

 ކުރަންވާނެެއވެ.ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ހޮވުނު ފަރާތްތައް 
 

.11 ތަން ހަވާލުކުރުން  ތަން ހަވާލުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހޮވ  ފަރާތްތަކާ ކައުންސިލާ ދެމެދު، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ  
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން  15އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

.12 ކުއްޔަށް ެދވ ނެ ުމއްދަތު   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދ  ތަންތަން ކުއްޔަށްދެވ ނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ،  
 ވެ.ދުވަހެ)އެކެއް( އަހަރު 1

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތް 
 ނިޔާވުން 

13. )ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރ ގައި، ވާރުތަވެރިްނ  7ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތް ނިޔާވެއްެޖނަމަ،  )ހ( 
 ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.

ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެކަން ކައުންސިލަށް އެންގުމުްނ، ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ  )ށ(  
ހިފި ފަރާތުގެ އާއިލާގެ މެންބަރަކަށް، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ

ތަން، އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީއޮތް ުމއްދަތަށް ހިންގަން ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައިންސިލަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާ މާރުކ ޓު ގޮޅި ކުއްޔަށް އިލުކުރަން ަފށާއިރު، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަމި ގަވާއިދަށް ޢަމަ )ނ(  
ތަނަކާމެުދ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ  ފައިވާ ފަރާތެއް ނިާޔވެއްޖެނަމަ، އެހިފައި

  އެކަާމމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި
 ކައުންސިލުންނެވެ.
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ކައުންސިލަށް އެންގުމެއްެނތި، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިާވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  )ރ(  
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން  5،000/-ތަން ބ ނުންކޮްށފިނަމަ، އެ ތަްނ ބ ނުންކުރާ ފަރާތެއް 

 ގެްނދެވ ނެއެވެ. ކުރުމަށްފަހު، އެ ތަން ަކއުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްޖޫރިމަނާ

ތިންވަނަ ފަާރތަކަށް 
 ކުއްޔަށް ދިނުން 

ދަށުން ދޫކުރާ އެއްވެސް ތަނެއް، ކައުންސިލުން ކުްއޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތުން،  ވާއިދުގެމި ގަ )ހ( .14
 އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުަމކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ތަނެއް، އިތުރު ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފިނަމަ،  މި ގަވާއިދުގެ )ށ(  
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު، ކުއްޔަްށ )ފަސްހާސް(  5،000/-އެ ފަރާތެއް 

 ދޫކޮށްފައިވަ ފަރާތުގެ ކިބައިން، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަން ކައުންސިލަށް ނެގ ނެއެވެ.

ގަަވިއދާ ޚިލާފުެވގެން 
 ވަކިކުެރވ  ފަރާެތއް 
ދެަވނަފަހަރަށް 
 ކުރިމަތިލުން 

ފަރާތަކަށް ދެވަނަފަހަރަށް މާރުކ ޓް ގޮޅިއަށް އެދި ވެގެން ވަކިކުރެވ  އެއްވެސް ގަވާއިދާ ޚިލާފުމި  .15
 ފަހުންނެވެ. ދުވަހުގެ)ތިނެްއ( އަހަރު 3ވަކިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ  ،ކުރިމަތިލެވ ނީ

ކުއްޔަށް ދޫކުެރވުނު 
 ތަނުަގއި ިވއްކާ ތަކެތި

 ޑައަޅާ ތަކެއްޗެވެ.ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ވިއްކ ނީ، ކައުސިލުން ކަނ މި ގަވާއިދުގެ .16

 ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކަމާއެުކ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ )ހ( .17 ުކރުން ކުނި މެނ ޖު

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

ތަކެތި ބ ުރގައި 
 ބެލެހެއްޓުން 

ދަށުްނ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގަިއ، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ބ ރުަގއި  މި ގަވާއިދުގެ .18
 އެއްވެސް އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި މި ގަވާއިދުގެދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަދާ އެ .19 އެްއބަްސވުން 
 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 .ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގެ ތަފުސީލު )ހ(  

 .ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު )ށ(  

 .ކުއްޔަށް ދޫކުރި މުއްދަތު )ނ(  

 .ގޮތް ކުލީގެ މިންވަރާއި، ކުލި ދައްކާނެ )ރ(  

 .ކުލި ދައްކަންޖެހ  މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް )ބ(  

 .ނުޮކށް ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގ  ނިސްބަތްއެއްބަސްވުން ބާޠިލު )ޅ(  

ކައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުްނ ނުދައް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް )ކ(  
 .ވަކިކުރެވ ނެކަން ކޮްށ، ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުެގ ކިބައިން އެތަން ބާޠިލު

ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ތަން ވަކިކުރާއިރު، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ  )އ(  
 .ތެރެއިން ނުދައްކާ އޮތް ފައިސާއެއް ހޯދާނެގޮތް
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 .ދޫކުރާ ތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ކުއްޔަށް )ވ(  

 .ކަންކަމެއް ނުކުރެވ ނެކަން ދޫކުރި ބ ނުން ފިޔަވައި އެނޫން ކުއްޔަށް )މ(  

 .ދޫކުރާ ތަން، ކުލީގެ މުއްދަތުގައި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ުކއްޔަކަށް ނުދެވ ނެކަން ކުއްޔަށް )ފ(  

 .އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި، ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ މިންވަރު )ދ(  

 .މަތީގައިވާ މާއްދާތަކުގެ އިތުރުން، ކައުންސިލުން ހިމަނަން ބ ުނންާވ މާއްދާތައް )ތ(  

ޤާނޫނުތަާކއި ަގވާިއދުތަކަށް 
 ޢަމަލުކުރުން 

ރަންާވނީ، ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުން ބ ނުންކު މި ގަވާއިދުގެ .20
 ކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ފައިވާ ގަވާއިދުތަދިވެހިރާއްޖ ގައި ހަދައި

ޚިލާފު ޢަމަެލއް  ލާއުސޫ
 ކުރުން 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން  5،000/-ފަރާތެއް  މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ )ހ( .21
 ޖޫރިމަނާކޮށް، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އަންގަންވާނެެއވެ.

)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމުންވެސް، އެކަމެއް  މި މާއްދާގެ )ށ(  
ލައި، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ތަން ކައުންސިލުެގ ނުކޮށްފިނަމަ، އެްއބަސްވުން އުވައިރަނގަޅު

 ދަަށށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބެލެހެއްޓުމުގެ

އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 
 ފެށުން

ދިވެހި ސަރުކަރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ، ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދުމި ގަ .22
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

ޒެއް ބ ނުންކޮށްފައިވާގޮުތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް އިދުގައި އިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުމި ގަވާ .23 މާނަކުރުން 
 އެވަނީ، އެ އިބާރާތްތަކާއި ޒުތަކަށް ދީފައިއިބާރާތްތަކާއި ލަފުއަންަނނިވި ، ދ ހަނުވާހައި ހިނދެއްގައި

 ޒުތަކަށް، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ލަފު

 " އަށެވެ.ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުްނސިލްގެ އިދާރާ"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، " )ހ(  

 އްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ދަރިން، ނުވަަތ "އާއިލާގެ މެންބަރެއް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ކު )ށ(  
 ނުވަތަ، ރިމީހާނުވަތަ ފި ،އަނބިމީހާ ނުވަތަ މަންމަ، ނުވަތަ ،ނުވަތަ ބައްޕަ، ންދޮންދަރި

 ވެ.ފިިރމީހާއަށެދަރިންގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ 
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