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ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ކުޅުދުއްފުށ  
ދިވެހިރާއްޖެ / ކުޅުދުއްފުށި 

D/CIR/2021/4-266:ނަންބަރު

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  02ތާރީޚް:  

އުޞޫލުން ތަކާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށ  މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  ފަރާތް 
 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު  ނެވިއްކާ ފަރާތްތަކުންމަސް ގަ 

 ތަޢާރަފާއި ނަން: .1
) ހ ( މިއ  ތިލަދުންަމތ  ދެކުުނބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ކުޅުދުއްފުށ  ަމސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  ފަރާތްތަކާިއ 

ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެވެ.ވިޔަފާރި އުޞޫލުން މަސް ގެނެވިއްކާ ފަރާތްތަކުން 
) ށ ( މި އުސޫލަށް ކިޔަނ  " ކުޅުދުއްފުށ  މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން 

މަސް ގެނެވިއްކާ ފަރާތްތަކުން  ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު" އެވެ.
 ފަރާތްތައް މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކެނޑޭނެ  .2

)ހ( ކުޅުދުއްފުށ  މަސްމާރުކޭްޓގައި މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދެވޭނ  މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  
ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް.

ވިޔަފާރި ޢުޞޫލުން މަސްގަނެ ވިއްކާފަރާތްތައް .3
މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަނެ ވިއްކުމަށް މަސްމާރުކޭޓްގެ ބޭނުން ހިފާފަރާތްަތކާއި،  ވިޔަފާރި ޢުޞުލުން

ލޮނުމަސްއެޅުމަށް މަސްގަނެ އެފަދަ ބޭނުމަށް މާރުކޭޓްގެ ޭބނުން ިހފާފަރާތްތަކުންވެސް މަސްމާރުކޭޓްގެ ބޭނުން ހިފަންާވނ  
 މި އުޞުލްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

 ށް އެދުންޚިދުމަތަ  .4
މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދެވޭނ  މިޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމުންނެވެ. 

ޚިދުމަތްދޭނެ ބަޔަކު ކަނޑައެޅުން  .5
 ގެ މަތިންނެވެ.ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަާރްތތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް މ ހުން ކަނޑައަޅާނ  ތިރ ގައިވާ ހަމަތަކު

 ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ލުމަށްފަހު ގުރުއަތުން ހޮވޭފަރާތަކަށްވުން  – 1
މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތުން )އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްވެގެން( އެކަހެރިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލައިފިނަމަ  – 2

 އަހަރުވެފައިވުން. 2ޚިދުމަތުން އެކަހެރި ކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން މ ާލދ   އެފަރާތަކަށް ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނ 



2ގެ  3ޞަފްޙާ: 

 ރަޖިސްޓަރ ކުރުން .6
ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން ހޮވޭ ފަރާތްތައް މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ  

ކުރަންވާނެއެވެ.
 ފ ނެގުން   .7

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ އަތުން ތިރ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މަސްކެނޑުމުގެ 
 ފ ނެގޭނެއެވެ.

 ރ 50/-) ހ ( ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފ ގެ ގޮތުގައި 
 )ތިްނސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މަހުފ އެއް ނެގޭނެއެވެ. 300.00) ށ ( މަހަކަށް 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކަންވާނެއެވެ. މިމުއަދަތުގެ ތެރޭގައި  10 ދައްާކ ފައިސާ އެމަހެއްގެ ) ނ ( މަހުފ ގެ ޮގތުގައި
ވަނަ ދުވަސް  10ރ ގެ ޖުރުމަނާއަކާ އެކުގައެވެ. 100/-ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ދެން ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނ  

އްކައިފިނަމަ ޖުރުމަނާއަކާ ނުލައި ފައިސާ ބަންދުދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ެދން ހުޅުވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފައިސާ ދަ
 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 ވިޔަފާރި އުޞުލުން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަނެ ވިއްކާފަރާތްތަކުގެ އަތުން ތިރ ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ފ  ނެގޭނެއެވެ.
 ރ )ފަންސާސް(ރުފިޔ50ާ/-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފ ގެ ގޮތުގައި  – 1
 ރ )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މަހުފ 500/-މަހަކަށް  – 2

 މުއްދަތު އަދި އެއްބަސްވުން .8
)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫްނ  02) ހ ( މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވޭނ   

މުއްދަތަކަށެވެ.

ގެ ބޭނުން ހިފާފަރާތްތަކާިއ، މަށް މަސްމާރުކޭޓްމަސްގަނެ ވިއްކު) ށ ( ވިޔަފާރި އުޞުލުން މަސްވެރިންގެ އަތުން 
)ދޭއް( ައހަރު  02ލޮނުމަސްއެޅުމަށް މަސްގަނެ އެަފދަ ބޭނުމަްށ މާރުކޭޓް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރި ކުރެވޭނ  

 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަެށވެ.

 ކަރުގޮހޮރުނަގާ ތަންސާފުކުރުން  .9
ގެ ބައިތަށް ތަނުގައި ބެހެްއޓިފައި ވާ ޑަސްބިންތަކަށް އަޅަްނވާނެއެވެ.) ހ ( މަސްކަނޑާއިރު އުކާލެވޭ މަހު 

 ) ށ ( މަސް ކަނޑާނިމިގެން މަސްކަނޑާއަށި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

)ނ( މަސްމާރުކޭޓާއި ސަރަހައްދުގެ ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލޭގޮތަށް މަސްކަނޑާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

  ޚިލާފްވުންޤަވައިދާ  .10
މި ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް މަސްމާރުކޭޓްގައި ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ތިރ ގައި ދަންނަވާފައިވާ އުޞޫލުން ުޖރުމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

ރ )އެއްހާސްރުފިޔާ( އިން ޖުރުމަނާކުރުނ1000ް/-) ހ ( ޤަވައިދާ ޚިލާފްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ  

ރ )ފަސްހާސްރުފިޔާ( އިން ޖުރުމަނާ ކުރުނ5000ް/-ޚިލާފްވާ ދެަވނަ ފަހަރު އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ) ށ ( ޤަވައިދާ  



3ގެ  3ޞަފްޙާ: 

ރ )ދިހަހާސްރުފިޔާ( އިން ޖުރުމަނާ 10000/-) ނ ( ޤަވައިދާ ޚިލާފްވާ ތިންވަނަ ފަހަރު އެކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ  
ރ )ފަނަރަހާސްރުފިޔާ( އިން ޖުރުމަނާ ކުރުމުގެ 15000/-ފަހަރަކު ކުރުން. އަދި ތިންވަނަ ަފހަރަށްަފހު ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ 

 އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

) ރ ( ޤަވައިދާ ޚިލާފްވާ ފަާރތަކ  މަސްކެނޑުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެްއ ޖުރުމަނާ ކުރުމާއެކު  
ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދެން އެފަރާތަކަށް މަސްކެނޑުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނ  ހުއްދަ ބާޠިލްކުރާ ދުވަހުން އެފަރާތެއްގެ ހުއްދަ 
  އަހަރު ހަމަުވމަށްފަހުގައެވެ. 2ފެށިގެން މ ލާދ  

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުޞޫލް  .11
ކަމާއެކު ޖިންސުގެ ) ހ ( މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި އަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަދޭންވާނ  ހަމަހަމަ  

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އަންނަ ތަރުތ ބުގެ މަތިންނެވެ.

) ށ ( މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ އަގު ނަގަންވާނ  އެންެމންނަްށ އެއްހަމައެއްގެމަތިްނ  
 ތަފާތުކުރުމެއްނެތިއެވެ. 

 މަސްގަނެވިއްކާ ފަރާތްަތކާއި ލޮނުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަނެ ވިޔަފާރ ގެ އުޞޫލުން) ނ (       
 ނުވާނެ ޮގތުގެ މަތ ންނެވެ.ރަންވާނ  މަސްވެރިންނަށް ދަތިކަތް ކުމަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސައް
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