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ވަަނ  08ވަނަ މާއްދާ އާއި  07)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ާޤނޫނު ( ގެ  04/93މިއީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ:
މެނޭޖްކުރުމުގައި ޢަމަލްކުރަންވީގޮތްތަްށ ލިބިގެްނ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުނިބާރުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  03މާއްދާ އާއި ޙަވާލާދީ، އެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދަށް އަމަލްކުރަންޖެހޭތީ ، މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށު މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކަިއ ފެންވަރުގައި ކުނިނައްތާލާ ކުނިކަ
 އްބަސްވުމެކެވެ.ތުޅާދޫގެ ގޭބިސީތަކާއި ތުޅާދޫ ކައުންސިލާދެމެދު ވެވޭ އެ

 

 .ކުނީގެ ބައިތަށް ވަކިކުރުން:01

ފުޅި، ނެޕީ އަދި ޑަސްބިން )ކުނިވާޒާތުގެ އެއްޗެތި( މި ދެްނނެވުނު ބައިަތށް ހުްނނަށްވާނީ ަވކިވަކި  ،ކުނީގެ ތެރެއިން ފަތްކުިނ، ދަޅު
 އެއްޗެހީގައި އުފުލާ ގެންދަން ފަސޭހަވާނޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

 

 . ކުނިނަގާ ގަޑިތައް:02
ގެ  09:00އާއި ދެމެދު ޑަސްބިންތައް ނަގަން މީހަކު ގޭގެައށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ހެނދުނު  09:00ން  07:00ހެނދުނު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 

 ފަހުން ގޭގެއިން ކުިނނެރުނަސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ކުިނ ނަގަެއއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުިނ ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭމީހުންގެ
 އް ނެތްނަމަ މިގޮތަށް ަޢމަލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ.އިޢުތިރާޒެ

ގެ ފަހުން އެ ގެއެއްގެ ޑަސްބިންތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ނަަގއިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަން ލަްސނުކޮށް  09:00އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހެނދުނު 
 ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

 އާއި ދެމެދު ޑަސްބިންތައް ނަގަން މީހަކު ގޭގެއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. 09:30ން  08:30ވަހަކު ެހނދުނު ރަމަޟާންމަހު ކޮންމެ ދު
 

 .ކުނީގެ ޚިދުމަތަށް ފީނެގުން:30
އެއްނެގޭނެއެވެ. މިގޮތުްނ ފީ ފީމިމަސައްކަތަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޞޫލުން ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމްގައި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން

ކޮންމެމަހަކުވެސް ފީ ދައްކަވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު މި ފީ  ފީކާޑެއް އޮންނާނެއެވެ.ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާމަށްޓަކައި ދެއްކެވު
އަދިކޮންމެ ރުފިޔާގެ ޖުރުމާނާއެއް ދެއްކެވުމުންނެވެ. 50/- އަލުން ީފ ކާޑެއް ހަދައިދެވޭނީ ކާޑުގެންނަވަންވާނެއެވެ. ފީ ކާުޑ ގެއްލިއްޖެނަމަ

އެއްމަސްދުވަހުގެ ފީ  ސް ކުނިގެންދަްނ ފެށޭނީ ކުރިއަށްވާނެއެވެ.ކޮންމެގެއަކުންވެމަވަންންވާނިށުމުގެކުރިން އެމަހުގެ ފީދައްކަމީލާދީމަހެއް ފެ
ގެ ކުރިން އެކަން  05އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހެދި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން ހުއްޓާލަން ބޭުނންވެއްޖެ ނަމަ، މީލާދީމަހުގެ  ދެއްކުމައް ފަހުގައެވެ.

ސިލަށް އަންގަން ާވނެއެެވ. އަލުން ޚިދުމަތް ޭބނުންވެއްެޖނަމަ، ކުރިއަށް ފައިސާ ދެއްުކމުން ޚިދުމަތް އަލުން ލިބޭނެެއވެ. ފީ ކައުން
 ދެއްކުމަށްފަހު މަހުގެ ވަކި ހިސާަބކުން ޙިދުމަތް ލިބިގަތުން ހުއްާޓިލނަމަވެސް ރިފަންޑެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 .ޚާއްސަހާލަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ކުނި 40
 ޚާއްސަހާލަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ކުންޏަކީ ވައިގަދަވެ ވިއްސާރަވުމުގެސަބަބުން ވެއްޓޭގަސްގަހާގެހިްނ ނެގޭކުންޏާއި އަދިމިނޫން ސަބަބަކާއި 

ނޑާ ރުއްގަހާއި ޢިމާރާތްތައް ތަޅާލުމަށްފަުހ ނެގޭ ގަލާއި ކުންޏެވެ. މިފަދަކުނި ގިަނދުވަހު ގޯތީގައި ނުަބހައްޓާ ކުނި ތާލާ ަނއްހެދިނަމަވެސް ކަ
ސަރަޙައްދަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުނިމެނޭޖުކުރާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަަދކުނި ކުނިކޮށްޓަށް ެގންދިއުުމގެކުރިން 

އެ  ހުކުނީގެވެރިފަރާތާ ކުނިމެނޭޖުކުރާަފރާތާ ދެމެދު ވާހަކަދެކެވި ކުނީެގ ގިނަމަދުމިނަްށބަލާ ދެފަރާްތ އެއްބަސްވާ އަގެއްހަމަޖެއްސުމަށްފަ
ގަޑި އިރުގެތެރޭގައި ކުނިމެނޭޖު ކުރާފަރާތުން މި މަސައްކަތް ފަށައި  24ހަމަޖެއްސެވިއަގެއް ކުނިމެނޭޖް ކުރާފަރާތަށް ދެއްކެވުމުން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 



2 
 

Tel: + (960) 6600006 :ްޓެލ e-mail: thulhadhoo@gmail.com މެއިލް:-އީ  Fax: + (960) 6600006ފެކްސް:  .……………… :websiteވެބްސައިޓް:  

 

 75.00 ގޭބިސީތަކުން މަހަކު 

 110.00 ވިޔަފާރި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން މަަހކު ) ފިހާރަ، ބޭސްފިހާރަ (

 130.00 މަހަކު ބޭކަރީ ، ރެސްޓޯރަންޓްހޮޓާ، ކެފޭ، 

 140.00 މަހަކުވަޑާންގެ 

 100.00 މަހަކު ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް

 170.00 ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަުކން  މަހަކު

 80.00 ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިދާރާ )ކްލަބުތަކާއި،އަމިއްލަ ޕްރީސްކޫލްތައް( މަހަކު

 150.00 ގެސްޓްހައުސް، ސިޓީހޮޓާ މަހަކު

 120.00 މަސްކައްކާ ހިއްކާތަންތަން މަހަކު

 250.00 އޮޑިހަރުގެ މަހަކު

 500.00 މަހަކު  ސްލިޕްވޭ

 30.00 ފަޅުގެތަކުން މަހަކު

 25.00 ލިޔެލާޖަހާ ތަންތަުނން މަހަކު 

 100.00 މަސްވެރިކަން ކުރާ އޮޑިދޫނި ފަހަރުން މަހަކު

 

 :މަގުފަހިކުރުން  އެކު ކުނިގެންދިއުމަށް .ފަސޭހަކަމާއި 50

ގޮތުން ފަރާތަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ  މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުނި  03ވަނަ ނަންބަރާއި  01މި އެއްބަސްވުމުގެ 
 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.ފާރުގެ އެތެރެއިން ދޮރާށި ކައިރިއަށް ޖަމާކޮށްފައި އިން ކުނި ވަކިކުރުމަށްފަހު ގޯތީގެ އިންވަކިކުރަން ބުނެފައިވާ ފަދަ
މްތައް މަިތން އިންިތޒާނުވާނެ ގޮތެއްގެއަވަށްޓެރިްނނަށް ކުނީގެސަަބބުން އުނދަުގެލއް ގޭގޭއިރު ކައިރިްއޓާބަހަ މިގޮތަށް ކުނިޖަމާކޮށްފައި 

ނޑާލެ ޖައްސަވަންވާނެއެވެ. ހަމަ ސް ޖަމާކުރަންވާނީ ކުނިވެ ތްތަކުްނ ނެގޭގަލާއިވޭ ރުއްގަހުންނެގޭ ކުންޏާއި، ތަޅާލެވޭ ޢިމާރާއަދި ކަ
 ގެން ގެންދެވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ.މާއިއެކު ނެރެފަސޭހަކަ

 .އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 60
 އަހަރު ދުވަހެވެ. 01މިލާދީ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުންފެށިގެން މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ

 ..................................... ތާރީޚް: 
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