`
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގދ .މަޑަވެލި،ދިވެހިރާއްޖެ

މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު
ހިންގުމުގެ އުޞޫލު

މި އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  0212/7ގެ  151ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން އެލްޖީއޭގެ

ތަޢާރަފް

.1

(ހ)

ނަން

2

(ށ)

ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާރީޚް

3

(ހ)

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި އުސޫލު ޢާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މިއުސޫލު ދެމެހެއްޓުމާއި،

4

(ހ)

އންސިލުގެ ހުއްދައާއެކު ކުރުމުއްދަތަކަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ގާޑިޔާ
ވަކި މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން ކަ ު

ކރެވިފައިވާ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ހަދާ އާންމު ު

ކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދުނަންބަރ 2013/R-2058

ހ
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެ ޭ
ޓކާ ހެދިފައިވާ އުސޫލެވެ.
ށ ަ
ޤަވާއިދު" ނަގަހައްޓާ ހިންގުމަ ް
މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް
ގ އުޞޫލެވެ.
ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު ހިންގުމު ެ

އިސްތިސްނާތައް
ގާޑިޔާ ފިޔަފާރިކުރުމަށް އާންމު

ހޅުވާލެވޭ ވިޔަފާރި މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
މޭޒުފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ު
5

(ހ)

އިޖްތިމާޢީ ބިންތަކުން ދެވޭނެ

ތރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
ގާޑިޔާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އާންމު ބިންތަކާއި އިޖުތިމާޢި ބިންތަކުގެ ެ
ވގެންނުވާނެއެވެ.
ބިން  111އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ެ

އެންމެ ބޮޑުބިން
އާންމު މަގުތަކުގައި ގާޑިޔާ

6

(ހ)

ފޓަށް
ނ ކަނޑައަޅާބިން  52އަކަ ޫ
ނ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކައުންސިލު ް
މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ބާއްވައިގެ ް

ބާއްވައިގެން ވިޔަފާޜިކުރުމަށް

ފށިގެން
ގޑިޔާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ބިން މަގުގެ އަރިމަތިން ެ
ވުރެ ބޮޑުވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ާ

ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑުބިން

 5ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު މިންވަރެއް މަގަށްވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މަގުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

7

(ހ)

ގެންދެވޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ

ކތީގަ
ވލް ބަރޯ ،ގާޑިޔާ ފަދަ ތަ ެ
ީ
ހންނަ
ވގޮތަށް ހަދާފައި ު
ށ ގެންދެ ޭ
އތަނަ ް
ތަނުން އަނެ ް
ވިޔަފާރިކުރެވޭނީ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހުއްދަލިބިގެންނެވެ.

ތަކެތި ދުއްވައިގެން ވިޔަފާރިކުރުން
ގާޑިޔާ މޭޒް ހުންނަންވީ ގޮތް

8

(ހ)

އާންމު މަގުތަކުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ގާޑިޔާ ވާންވާނީ
ދފައި އޮންނަ އުޅަނދަކަށެވެ .އަދި ފަސޭހައިން އެއްތަނުން
އެއްކޮށް ބަންދުކުރެވޭގޮތަށް ހަ ާ
ދފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ގާޑިޔާ ވާންވާނެއެވެ.
ގތަށް ހެ ި
އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭ ޮ

(ށ)

އާންމު ބިންބިމާއި އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ބިމުގައި ގާއިމުކުރާ
ގާޑިޔާ  /މޭޒަކީ އުފުލާ ނުގެންދެވޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ ގާޑިޔާ އެއް

Fax: (+960) 6840116

Phone: (+960) 6840006

Email: madavelicouncil@gmail.com

`
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގދ .މަޑަވެލި،ދިވެހިރާއްޖެ
ރ
ނވާނެއެވެ .ރޭނުމަށް ބޭނުންކު ާ
ނންކޮށްގެން ު
ހެދުމުގައި ކޮންކުރީޓު ބެރިތަކާއި ތަނބުތައް ބޭ ު
އެއްވެސް މެޓީރިއަލް އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރޭނޭނީ  02އިންޗި އުސްމިނަށެވެ .އަދި އެފަދަ
ގާޑިޔާތަކުގައި ގެންގުޅޭ މުދާ ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެފަދަ ގާޑިޔާތަކުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނ
ށވުރެ ބޭރަށް އަސްކަނި ނެރެގެ ް
އަދި އެފަދަ ގާޑިޔާތައް ހިޔާކޮށްފައިބަހައްޓާއިރު  1ފޫޓަ ް
ނުވާނެއެވެ.
ނ
އހުންނަ ތަކެތި ދުއްވައިގެ ް
ގތަށް ހަދާފަ ި
އތަނަށް ގެންދެވޭ ޮ
(ނ) މަގުތަކުގައި އެއްތަނުން އަނެ ް
ވިޔަފާރިކުރުމަށް

ބޭނުންކުރެވޭ

އުޅަނދު

ވާންވާނީ

މެހި،

މދިރި
ަ

ފަދަ

ތަކެތިން

ދ
މު ާ

ރައްކާކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އުޅަނދަކަށެވެ .މިފަދަ ތަކެތީގެ )އުޅަނދުގެ( ފުޅާމިން 1
ރ ދިގުވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި
ޓށްވު ެ
ވނެއެވެ .އަދި ދިގުމިން  8ފޫ ަ
ފޫޓަށްވުރެ ފުޅާވެގެން ނު ާ
ހރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ނަންބަރ އެ އުޅަނދުގައި ފެންނަގޮތަށް ަ
އާންމު އިޖްތިމާޢީ ބިމުގައި

9

(ހ)

ގާއިމްކުރާ ގާޑިޔާގައި ވިއްކޭނެތަކެތި

މޑި އަދި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ
ރާއްޖޭގައި ހެދޭ އަދި ހައްދާ މޭވާ ،ތަރުކާރީ ،ގޮވާން  ،ފަލަ ަ
ތތައް.
ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަ ް

(ށ)

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ހެދިކާއާއި ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށޭނަ މެޓީރިއަލް އެއްގައި
ށ
ހންނަ އަދި އެ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި އިންގްރިޑިއަންޓްސް އެނގޭގޮތަ ް
ބަންދުކޮށްފައި ު
ލޭބަލްކުރެވިފައި ހުންނަ ތަކެތި.

(ނ) ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ބުއިންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބުއިމަކަށް އެކަށޭނަ މެޓީރިއަލް އެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި
ހުންނަ ބުއިން.
(ރ) ކޮފީމެޝިނުގެ އެހީގައި ކޮފީ އުފައްދައި ޑިސްޕޯސެބްލް ތަށީގައި ވިއްކިދާނެއެވެ.
(ބ)

އިމްޕޯޓުކޮށްފައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ލުއިކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ބުއިންތައް

ވިއްކޭނީ

އެތަކެތީގެ ނަމާއި ބުރޭންޑް އެނގޭގޮތަށް އެތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް ކައުންސިލުގައި ލިޔުމަކުން
އެދި އެކަމަށް ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
އާންމު މަގުތަކުގައި ޤާއިމްކުރާ
ގާޑިޔާގައި ވިއްކޭނެތަކެތި

( 12ހ)

މޑި އަދި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ
ރާއްޖޭގައި ހެދޭ އަދި ހައްދާ މޭވާ ،ތަރުކާރީ ،ގޮވާން  ،ފަލަ ަ
ތތައް.
ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަ ް

(ށ) ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ހެދިކާއާއި ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށޭނަ މެޓީރިއަލް އެއްގައި
ށ
ނންކުރި އިންގްރީޑިއަންޓްސް އެނގޭގޮތަ ް
ކތި އުފެއްދުމަށް ބޭ ު
ހންނަ އަދި އެތަ ެ
ބަންދުކޮށްފައި ު
ލޭބަލްކުރެވިފައި ހުންނަ ތަކެތި.
(ނ) ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ބުއިންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބުއިމަކަށް އެކަށޭނަ މެޓީރިއަލް އެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި
ހުންނަ ބުއިން.
(ރ) އިމްޕޯޓުކޮށްފައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ލުއިކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ބުއިންތައް

ވިއްކޭނީ

އެތަކެތީގެ ނަމާއި ބުރޭންޑް އެނގޭގޮތަށް އެތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް ކައުންސިލުގައި ލިޔުމަކުން
އެދި އެކަމަށް ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

Fax: (+960) 6840116

Phone: (+960) 6840006

Email: madavelicouncil@gmail.com

`
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގދ .މަޑަވެލި،ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

( 11ހ)

ގެންދެވޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ
ތަކެތި ދުއްވައިގެން

މޑި އަދި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ
ރާއްޖޭގައި ހެދޭ އަދި ހައްދާ މޭވާ ،ތަރުކާރީ ،ގޮވާން  ،ފަލަ ަ
ތތައް.
ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަ ް

(ށ)

ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ވިއްކޭނެ ތަކެތި

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ހެދިކާއާއި ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށޭނަ މެޓީރިއަލް އެއްގައި
ށ
ހންނަ އަދި އެ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރި އިންގްރީޑިއަންޓްސް އެނގޭގޮތަ ް
ބަންދުކޮށްފައި ު
ލޭބަލްކުރެވިފައި ހުންނަ ތަކެތި.

(ނ) ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ބުއިންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބުއިމަކަށް އެކަށޭނަ މެޓީރިއަލް އެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި
ހުންނަ ބުއިން.
(ރ) އިމްޕޯޓުކޮށްފައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ލުއިކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ބުއިންތައް

ވިއްކޭނީ

އެތަކެތީގެ ނަމާއި ބުރޭންޑް އެނގޭގޮތަށް އެތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައަށް ކައުންސިލުގައި ލިޔުމަކުން
އެދި އެކަމަށް ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
(ބ)
ވިޔަފާތިޔާ ގުޅިގެން އެހެން

( 10ހ)

އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް

ގންގުޅޭ ސާމާނު.
ރާއްޖޭގައި ހަދާފައިހުންނަ ހިފާ ެ
ގާޑިޔާވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގައި
އ
ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އިތުރު ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ ެ
ހުއްދައެއް ނެގުމަކީ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތުގެ ޒިންމާ އެކެވެ .އަދި އެ ގޮތަށް ނެގޭ ހުއްދަތަކާއި
ކުރެވޭ ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ ކޮޕީ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

( 10ހ)

ފީނެގުން

(ށ)
މިއުޞޫލާއި ޚިލާފުވުން

( 11ހ)

މާނަކުރުން

( 15ށ)

ގާޑިޔާ  /މޭޒުބަހައްޓައިގެން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ މަހުފީއަކީ މަހަކު  52/-ރުފިޔާއެވެ.
އވެ.
މަހުފީ ކޮންމެ މަހެއްގެ  12ގެ ކުރީން ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެ ެ
އުސޫލާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދުނަންބަރ

2013/R-2058

ހ
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެ ޭ
ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
މނައަކީ
އނުވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ާ
އ ބުނެފަ ި
ވކިގޮތަކަށް ވަކިތަނެއްގަ ި
"ކައުންސިލް"؛ މި އުސޫލުގައި ަ
ވފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ެ
މަޑަވެލި ރަށު ކައުންސިލެވެ.

އ
"އެކަށޭނަ މެޓީރިއަލް" އެކަށޭނަ މެޓީރިއަލްގެ ގޮތުގަ ި

ބންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކަރުދާސް ،ކޮތަޅު ،ދަޅު ،ފުޅި ރަބަރު ފަދަ
ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ކާބޯތަކެތި ަ
ބާވަތްތަކަށެވެ.

Fax: (+960) 6840116

Phone: (+960) 6840006

Email: madavelicouncil@gmail.com

