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DRAFT
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެއިދާރާ
އައްޑޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަޅުން ވެލި ނެގުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު
 .1ތަޢާރަފް
ވ
ތގެމަތިން އެކުލަވާލެ ޭ
ވ ގޮ ު
ނބަރު ( 2019/R-980ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައި ާ
 1.1މި އުޞޫލަކީ ގަވާއިދު ނަ ް
އުސޫލެކެވެ .މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަޅުން ވެލި ނެގުމަށް ޙުއްދަ ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެވެ.
 1.2މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުތަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ،އަދި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާތްތަކާއި ފީއާއި އެހެނިހެން
ކަންކަން ބަޔާންކުރުމެވެ.
 1.3މި އުޞޫލު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ހިނގާނެއެވެ.
ފސްކޮށް ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއު ކުރާތާ
ށނީ މި އުސޫލު ކައުންސިލުން ާ
 1.4މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަ ާ
 60ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
 .2ވެލި ނެގޭނެ ސަރަޙައްދުތައް
 2.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ
ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަޅުން ވެލި ނެގޭނެ ސަރަޙައްދުތައް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 2.2ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސަރައްދުތަކުން ވެލި ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ގ
 2.3ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ވެސް ވެލި ނެގޭނީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފޯމަކުން ވެލި ނެގުމު ެ
ހއްދަ ކައުންސިލުން ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެ ު
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 .3ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ އަގާއި އެހެނިހެން ކަންކަން
އ
 3.1އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙަދުތަކުން ވެލި ނެގޭނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށާ ި
ޏވެ .އަދި ވެލި ނަގައިގެން މި އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ވިއްކޭނީ އައްޑޫއަށް އެކަންޏެވެ.
ބނުންތަކަށް އެކަން ެ
އެހެނިހެން ޭ
 3.2ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ  01އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
ލނެގުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގެ ފީ އަކީ 100ރ
ނތަކަށް ވެ ި
 3.3އައްޑޫ ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނު ް
އެވެ.
 3.4ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމަކަށް ވެލި ނަގައިގެން ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 3.5އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަޅުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދަކުން ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
އޮތް ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .އެއީ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ކޕުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
3.6ވެލި ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ވެލި އުފުލާ ދޯންޏާއި ،ވެލި އުފުލާ ޕި ަ
އަދި މި ހުއްދައިގެ ދަށުން ވެލި ނެގޭނީ މި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަންޏެވެ.
ހސް) ރުފިޔާ އާއި 5000
ށފިނަމަ ( 1000އެއް ާ
ނ ދޫކުރާ ހުއްދަ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮ ް
ލ ް
 3.7ވެލި ނެގުމަށް ކައުންސި ު
ހ އެފަރާތައް ދޫކުރެވުނު
(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން އެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަ ު
ހުއްދަ ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 3.8އައްޑޫ ސިޓީގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ގަލާއި އަކިރި ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
 .4ކައުންސިލުން ވެލި ނެގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ނަގާ ވެއްޔަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު
 4.1ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ނަގާ ވެއްޔަށް ވެލި ނަގާ ފަރާތުން އަގު ދައްކަން
ވާނެއެވެ.
އންސިލް
ށ ( 0.10ދިހަ ލާރި) ކަ ު
ދށުން ނަގާ ކޮންމެ ބަސްތާއަކަ ް
 4.2ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދައިގެ ަ
ދއަށް އެދޭ ފޯމު ގައި
ގ ތަފްޞީލު ވެލި ނެގުމުގެ ހުއް ަ
އިދާރާއަށް އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންވާނެއެވެ .އަގު ދައްކަންވާގޮތު ެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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ހސް) ވެލި ބަސްތާއެވެ.
ނގޭނީ ގިނަވެގެން ( 1000އެއް ާ
 4.3ހުއްދައިގެ ދަށުން ދުވާލަކަށް ެ
ވ
އ ާ
 4.4އަގުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ކޮންމެ މަހަކު  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ވެލިނެގުމަށް ހުއްދަދީފަ ި
އަވަށެއްގެ އަވަށު އޮފީހަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .މިމުއްދަތުގެ ކުރިން ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ  05ދުވަހުގެ ނޯޓިންސްއެއް
އސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލްވީއެވެ.
ދިނުމަށްފަހު އެ މުއްދަތުގައި ފަ ި
ށ
ކ ް
ލ ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތަ ަ
ގ ނުދައްކައިގެން ހުއްދަ ބާޠި ް
ނ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ އަ ު
ދށު ް
 4.5ވެލި ނެގުމުގެ ހުއްދައިގެ ަ
ކންޖެހޭ އެއްމެހާ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ.
ހުއްދަ އަލުންދުކުރެވޭނީ ކުރިން ދޫކުރެވުނު ހުއްދައިގެދަށުން ދައް ަ

 .5ވެލި ނަގަން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތައްތައް
ވ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގަލާއި އަކިރި ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 5.1ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައި ާ
 5.2ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވެލި ނެގުމަށް ގެންދާ ބަސްތާތައް ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ އެހެންވެސް
ނވަތަ ފަރަށް ދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ސަބަބަކާހުރެ ގޯނިތައް ފަޅަށް ު
ބޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ލ ނެގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ާ
ފނަމަ ވެ ި
ގ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށް ި
 5.3މި އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ވެލި ނަ ާ
ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ
 5.4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި މި އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު ް
ށ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރު
ޢަމަލުކޮށްކޮށްފިނަމަ އެކުރި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަ ް
ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .6މާނަކުރުން
" 6.1ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައިމިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ.
ވމަންޓް އޮތޯރިޓީން
ނނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ގަ ަ
" 6.2ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޤާ ޫ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞަށެވެ.
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