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ރާ
މލަދުނމަޑުލުއުތުރުބުރީިއަތޮޅުކައުނސލގެިއދާ ި
ފުނަދޫި،ދވެހރާއޖެ.

އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

`

އަތޮޅުވެހި ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
.1

ތަޢާރަފް

 -1ތަޢާރަފް

1.1

ނ
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ރ
ދންމަޑުލު އުތުރުބު ީ
ލބިގެން މިލަ ު
ނ ބާރު ި
ގ (އ) ް
 7/2010ގެ  8ވަނަ މާއްދާ ެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް
އެންމެ މަންފާހުރި ގޮތަކަށް ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފައިދާ ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ގ އިދާރީ އުޞޫލު''
ފާސްކުރެވިފައިވާ '' އަތޮޅުވެހި ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމު ެ
އެވެ.

1.2

ނ
މި އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓު ް
ނ
ހަރުދަނާކޮށް ،މިޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދީގެން އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަ ް
އިތުރުކުރުމެވެ.

.2

ޒިންމާއުފުލާ ފަރާތް

 -2ޒިންމާއުފުލާ ފަރާތް

2.1

މގެ އިދާރީ ހުރިހާ
މތީން ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނު ު
މި އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ނތަކާ
މޓީގެ ނިންމު ް
ޓންގ ކޮ ެ
ލނީ ނަފާވެހި ކޯޑިނޭ ި
ކަންކަމެއްގެ ޒިންމާތައް އުފު ާ
ނޓަރެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ކަންކަން
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޑި ޭ
ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާނީވެސް ކޯޑިނޭޓަރެވެ.

2.2

ކއުންސިލް އިދާރާގެ
ބލަހައްޓާނީ ަ
މިކަމާގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަ
ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުންނެވެ.

.3

ކުއްޔަށް ދެވޭ ޢިމާރާތްތަކާއި ،ޢިމާރާތްތަކުގެ އަގު

 -3ކުއްޔަށް ދެވޭ

3.1

މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދެވޭނީ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ

ޢިމާރާތްތަކާއި،

މއުޞޫލުގެ ބައެއްގެ
ކޮށްފައިވާ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތާއި ،އެތަނުގައި ހުރި ބަދިގެއާއިި ،

ޢިމާރާތްތަކުގެ އަގު

ގޮތުގައި ޖަދުވަލު 1ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  7864.6އަކަފޫޓް ބިމެވެ.

.4

ޢިމާރާތުން ޚިދުމަތްދެވިދާނެ ދާއިރާތައް
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4.1

އިސްލާމްދީނާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަސާސީއާއި،

ޤާނޫނު

ޤާނޫނުތަކާ

ދެވިދާނެ

ނއެވެ.
ތން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދެވިދާ ެ
ނުވާނެގޮތުގެމަ ީ

ދާއިރާތައް

(ހ) ގެސްޓްހައުސްގެ ޚިދުމަތް

ޚިލާފު

ތ
(ށ) ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ޚިދުމަ ް
ޞއްޙީ ޚިދުމަތް
ި
ގންފަދަ
(ނ) ކްލިނިކް ހިން ު
ނ ް
ރ ް
ޓ ެ
ސ ޯ
ރ ް
(ރ) ހޮޓާ ،ކެފޭެ ،
ޓ ެގ ިޚ ުދ ަމ ްތ
(ބ) އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް
.5

އެގްރިމެންޓް ހެދުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 -5އެގްރިމެންޓް ހެދުމުގައި

5.1

އަތޮޅުވެހީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދެވޭނީ ކަމާބެހޭ

ސަމާކުލަން ދޭންޖެހޭ

ގުޅޭގޮތުން

ކަންތައްތައް

ގޮތުގެމަތީން،

ހެދިފައިވާ

އަދި

ނ
ކައުންސިލު ް

ހެދެމުންދާ

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުމާއި،

ޤާނޫނުތަކާއި

ކަނޑައަޅާ

އުޞޫލުތަކާ

ޢދުތަކާ
ޤަވާ ި

އެއްގޮތްވާ

އެއްގޮތަށް

ކަމުގައި

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
5.2

ތ
އަތޮޅުވެހީގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި ނުވަ ަ
އ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ،މުޢާމަލާތްތަ ް
ކުރުމުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތްދިނުމާއި ލިބިގަތުމުގައި އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ލިޔެކިޔުމުން
ނ
ރޢަތެއް ފުރިހަމަކުރުމަކީ ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތްތަކު ް
ފުރިހަމަކުރާންޖެހޭ ހުރިހާ އިޖު ާ
ކުރާން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

5.3

ގ
ޢިމާރާތާއި ނުވަތަ ޢިމާރާތާއެކު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެހެން ޢިމާރާތަކަށާއި ،ކުލީ ެ
ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ
ތން މަރާމާތުކުރެވޭނެ އުޞޫލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ނ ަ
ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އެތަ ް

5.4

ވއިދުތަކާއި ޚިލާފު
ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަ ާ
އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ޒިއްމާ އުފުލަންޖެހޭނެކަން
ވނެއެވެ.
ހިމެނިފައި އޮންނަން ާ

5.5

ޢ
އ ޚިލާފު ކަމަށް ޝަރު ީ
ވތަ ޤަވާޢިދާ ި
ޤނޫނާއި ނު ަ
ތ ާ
ޢިމާރާތުގައި ދިން ޚިދުމަ ް
ބސްވުން ނިމުމަކަށް
ށ ދޫކުރުމަށް ވެވިފައިވާ އެއް ަ
ކޯޓަކުން ނިއްމައިފިނަމަ ކުއްޔަ ް
ނންވާނެއެވެ.
ގެނެވޭނެކަން ހިމަ ަ

5.6

އަތޮޅުވެހި

ކުއްޔަށް

ހިފާފަރާތުން

ޚިދުމަތް

ދިނުމާއި،

ޢިމާރާތުގައި

ކުލަ،

ށ
މގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ތަމްޘީލުވާގޮތަ ް
ދަވާދުލުންފަދަ ކަންކަން ކުރު ު
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އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޖަގަހަފަދަ ތަނެއް
ނއެވެ.
ނންވާ ެ
ނވާނެކަން ހިމަނާފައި އޮން ަ
މި ޢިމާރާތްތަކުގައި ހަދައިގެން ު
5.7

ޅކައުންސިލަށް ލިޔެ
ރތުތަކެއް އަތޮ ު
ކރަންބޭނުންވާ މަ ާ
ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތު ކުރެވޭނީ ު
ނވާނެއެވެ.
މނާފައި އޮންނަ ް
ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިއުމަކުން ލިބިގެންކަން ހި ަ

5.8

އދަތުގައި ކޮށްފައިވާ
ތން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މު ް
ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފާފަރާ ު
އެއްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް އަދި މަރާމާތަކަށް ޢިމާރާތް ހިފި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
މށް
ލއް ނުލިބޭނެކަ ަ
ނ ދޫކޮށްލާނަމަވެސް އެއްވެސް ބަދަ ެ
ކުރިން އަދި މުއްދަތު ހަމަވެގެ ް
ވނެއެވެ.
ހިމަނާފައި އޮންނަން ާ

5.5

ލ
މކޮށްފައިވާ ނުއުފު ޭ
ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާއި ު
ކޮންމެ

މުދަލަކީ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ކަމުގައި

މިލްކިއްޔާތެއް

އ
ހިމެނިފަ ި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނ
 5.10ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކައުންސިލުން ބޭނުންގެ ް
ކުއްޔަށް

ފަރާތުން

ހިފާފައިވާ

ނަގާނަމަ

ކޮށްފައިވާ

ށ
ނވެސްޓްމަންޓްތަކަ ް
އި ް

ނ
ރިޢާޔަތްކޮށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ބަދަލެއް ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތަށް ދެވޭނެކަ ް
ވނެއެވެ.
ހިމަނާފައި އޮންނަން ާ
.6

އަަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން

 -6އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް

6.1

އެންމެ ކުޑައަގަކީ މަހަކު  15,000/-ރ( .ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

ދޫކުރުމުގެ އަގު
ކަނޑައެޅުން

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތާއި ،ބަދިގެއާއި ،ޢިމާރާތްތައް ހުރިބިން

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ

6.2

މިމާއްދާގެ 6.1ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އެ އަގަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް
ނެތްނަމަ

އަގުގެ

1/3

ކުޑަކޮށް

އަލުން

އވެ.
އިޢުލާންކުރާނީ ެ

މިވަރުންވެސް

ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތެއް ނުވެއްޖެނަމަ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އަނބުރާ ކައުންސިލަށް
ފޮނުވާނީއެވެ.
6.3

ޢިމާރާތުގެ ޑިމާންޑަށް ބަލައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތުގެ ކޮންމެ މީލާދީ 5
ނ
އަހަރަކަށް ،މަހުކުލީގެ ޖުމުލައަށް  25%އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެމަތި ް
ކުލި ބޮޑުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.7

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު
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މުއްދަތު
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7.1

ހރާއި 25 ،އަހަރާ
ކރެވޭނެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ  5އަ ަ
އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫ ު
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

މިލަދުންމަޑުލުއުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

7.2

އަތޮޅުވެހި
އެއްބަސްވުން

ކުއްޔަށް

ދޫކުރެވޭ

ނިމުމަކަށްގެނެސް

މުއްދަތު

ހަމަވުމުން،

ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ

ކުރިމަގުގައި

އިމާރާތް

އ
ގޮތެ ް

ބޭނުންކުރާނެ

އ އެކު ކޯޑިނޭޓަރު
ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅުމަށް ،ކޯޑިނޭޓިން ކޮމެޓީގެ ނިއްމުމާ ި
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހެޅުމާއި ،ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން

.8

 -8ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

8.1

ހުށަހެޅުމާއި،
ކުއްޔަށްދޭނެ

ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޭނީ

ނ
ޢއްމުކޮށް އިޢުލާ ް
ޓން ފާސްކޮށް ާ
ޑނޭޓިންގ ކޮމެ ީ
ކޯ ި

ކޮށްގެންނެވެ.
8.2

ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ

ފަރާތެއް

ށހެޅުންތައް ބަލައެއް
ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ .މި ނޫންގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ ހު ަ

ކަނޑައެޅުން

ނުގަނެވޭނެއެވެ.
8.3

ނ
ނތައް ދިރާސާކޮށް ކުއްޔަށް ދޭ ެ
ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު ް
ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބިޑް
އމުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ބޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ ނި ް
އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީންނެވެި .
ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޭން ނިންމާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.

.5

މާނަކުރުން

 -5މާނަކުރުން

5.1

ނ
ކން މާނަ ކުރެވެ ީ
މހެން ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނަ ު
އަތޮޅުވެހި ނުވަތަ ޢިމާރާތްި :
އަތޮޅުވެހި  5ކޮޓަރި ހިމެނޭ ޢިމާރާތާއި ،ބަދިގެއާއި ،އަދި މި ޢިމާރާތްތަކާއެކު
ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދެވެ.

5.2

ކައުންސިލު :މާނަ ކުރެވެނީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަށެވެ.

5.3

މ ފަރާތެކެވެ.
ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތް :ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިއް ާ

5.4

ކމެޓީއަށެވެ.
ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ :އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ނަފާވެހި ކޯޑިނޭޓިންގ ޮ

5.5

ކޯޑިނޭޓަރ :އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރަށެވެ.

______________________________________________________
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މިލަދުންމަޑުލުއުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

