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 އުޞޫލު  ކުރާނެ ގޮތުގެ  ޢަމަލު  އިކުނިއުކާލުމާއި، ނައްތާލުމުގަ 
 ތަޢާރަފު  01.
ވަނަ  13ވާޢިދު" ގެ ޤަކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ "  R-94/2014ނަމްބަރު:  މިއީ، )ހ( 

ލުމާއި، ކުނި އުކާ"އިވާ ލެވިފަްށަޓކައި އެކުލަވާ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤަވާޢިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަ

 ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ އުޞޫލެވެ. 
 ކުނި އުކާލާއި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  )ށ(
 ންެނވެ.މިހެ" އުޞޫލުނައްތާލުމުގެ  ނައްތާލުމުގައި  ކުނި އުކާލުމާއި،ލަށް ޢާންމުކޮށް ކިޔާނީ "މި އުޞޫ )ނ(

 

 ކުރަން ފަށާ ތާރީޚު  ޢަމަލު  .02
މައި ތް ނިންސައްކަމަ މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުަރން ފަާށީނ ނިލަންދޫ ުކނިގޮނޑުގެ )ވޭސްްޓ މެނޭޖްމަންޓް ސެްނޓަރުގެ(  

 އެތަނުގެ ބޭނުން ކުރަން ަފށާތާީރޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ގޮނޑު ކުނި  .03
ލަންދޫގެ ކީ ފ.ނިނިގޮނޑަމި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުނި އުކާލުމަށް އަދި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކު 

ންޓް މެނޭޖްމަ ވޭސްޓްއިރުމަތީ ސަރަޙައްދުން ކުނި އެޅުމަށާއި ކުނި ނައްތާލުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު )
 ސެންޓަރ( އެވެ.  

 ކުނި އުފުލުން  .04
ތަށް ޯފރާ ގޮކުނި ގޮނޑަށް ނުވަތަ އެޫނންެވސް ތަނަކަށް ކުިނ ގެންދަންާވނީ ޢާންމުްނނަށް ުއނދަގޫ ނު  )ހ( 

ވަތަ ދެއް، ނުއުޅަނ ރަނގަޅަށް ނިވައި ކުރެވިގެންނެވެ. މީހެއްގެ އަތުން ވިޔަސް ނުވަތަ ކުނި އުފުލާ ޚާއްޞަ
ގުމައްޗަށް ކެތި މަނީ ެއތައިވެސް ކުނި އުފުލަންވާލޯރީ، ނުވަތަ ޕިކަޕު، ނުވަތަ ާގޑިޔާ، ވީލްބަރޯފަދަ އެއްޗެއްގަ

މަކީ ނި އެޅުކު ނޫނީ  ނުފައިބާނެެހން ރައްކާތެރި ކޮށްގެންނެވެ. ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް
 މަނާކަމެކެވެ.

ވާނެއެވެ. ފު ކުަރންސާއް ކުނި އުފުލުމުގެ ތެރޭގަިއ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅިއްޖެނަމަ ވީހާވެްސ އަވަހަކަށް އެަތނެ )ށ( 
ގައި ން ކަމުނިއެޅު އަދި ކުނިއެޅުނު ތަނެއް ސާފު ނުކޮށްފިނަމަ މި އުޞޫލުގެ ޭބުނމަށް އެއީ މަގުމައްޗަށް ކު

ތުން އަތެއްގެ ވާ ފަރާބެލެވޭނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން އެތަނެއް ސާފު ކުރުމަށްދިޔަ ޚަރަދު އެކަމަށް ޒިންމާ
 އަތުލެވޭނެއެވެ.

 ކުނިއެޅުން ކުނިގޮނޑަށް  .05
ވެ. ނަކަށެގޮނޑަށް ކުނި އަޅަންވާީނ ކުނިގޮނޑުގައި އެކުންޏެއް އެޅުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ތަކުނި )ހ( 

ކަްނ  ކުނިއުފިނަމަވަކިބާވަތެއްގެ ކުނިއެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށް އެނޫން ބާވަތެއްގެ ކުނި އަޅައި
 ކުނިއެޅީކަމުގައި ބެލެވޭނެެއވެ ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނޫން އެެހންަތނަކަށް

މެ އި ކޮންފިަޔވަ ކުނި ގެންދަންވާނީ ހުކުރުދުވަސް ކޮްށޓަށްއެހެން ަފރާތްތަކުން ކުނި ކައުންސިލުން ނޫން )ށ( 
މެދުގައެވެ. އާއި ދެ 4:00އިން  2:00އަށް އަދި މެންދުރުފަހު  12:00އިން  9:00ވަހަކުވެސް ހެނދުނު ދު

 ވަގުތަކު ިއްނ އެުކނިކޮށްޓަށް އަޅަންވާނީ ުކނިކޮީށގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެ ،އަދި އެގޮތަށް ގެންދާކުނި
ގެ އުންސިލްވޭނީ ކަ އެނޫން ގަޑިއެއްގައި ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި ެގންދެދައްކާތަނަކަށެވެ. އިސްކޮށްހުރި މީހަކު 
  ހުއްދަލިބިގެްނނެވެ. 

c 

& 
 ރާދާއި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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 ކުނި އެންދުން  .06

 ކަމަށްއެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ އެކުނިގޮނޑުގައި ކުނި އަންދަްނވާނީ  )ހ( 
 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މެޝިނުގައި ނުވަތަ ކުނި އަންދަން ހަދާފައިވާ ައށީގައެވެ. 

ން  ޓިއުޝަސްކޫލް ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި، ކުންފުނި، ކުަލބު ޖަމުޢިއްޔާ ަޖމާޢަތްތަކާއި، އަމިއްލަ (ށ)
 އި، އަދިބިސީތަކާ ތަންތަނާިއ، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި، އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޯތިތަކާއި، ގޭ ކުލާސް ފަދަ 

ން ގެ ދަށުމިނޫންވެސް މިފަދަ ތަންތަނުްނ ކުނިގޮނޑަށް ނުގެންގޮސް ސީދާ އެބައެއްގެ ޚާއްޞަ ބެލުމު
 އެންިދ ދާނެއެވެ.  ދަ ތަކެިތ އެތަނެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައިއަންދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންފަ

ސް މިއްލަ މީއި އައެސަރަޙައްދުގައި ހުރި ސަރުކާރާ ވެސް  އަންދަންވާނީ(ގައިވާ ފަދަ ތަެކތިށމި މާއްދާގެ ) (ނ)
އެއްވެސް   މިނޫން. އަދިމީހުންގެ ޢިމާރާތާއި، އެތަންތަނުަގއި އުޅޭ މީހުންނަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

 އިގެން ނުވާނެއެވެ.އަންދަ ވެސް އެއްޗެއް އިސްވެދެންނެވުނު ތަނެއްގައި
ބުން ގެ ސަބަންދުމުތަކެއްޗާއި، ޕްލާސްޓިކު އަދި ފައިބަރުފަދަ ަތކެއްޗާއި، އެއެއްޗެއް އެ ގޭސް އަޅާފައިވާ )ރ(

ކެތި، ވާަފދަ ތަްއލުންނުބައިވަހެއް ދުވައިފާނެ ތަކެއްޗާއި، އެ އެއްޗެއް އެންދުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙަތަށް ގެ
އިވާ ކޮށްފަވަތަ ޚާއްޞައަންދަންވާނީ ކުނިގޮނޑުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ނު

 މެޝިނުގައެވެ.
 ކުނި ޖަމާކުރުމާއި ބެހެއްޓުން  .07
ސް ފަދަ ޝަން ކުލާޓިއު  ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި، ކުންފުނި، ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަމިއްލަ ސްކޫލް  )ހ( 

 ސް މިފަދަ ނޫންވެ ގޭބިސީތަކާއި، އަދި މިތަންތަނާއި، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި، އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޯތިތަކާއި، 
 ފައެވެ.ކިކޮށްތަންތަނުގައި ކުނި ބަހައްޓަންވާނީ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުނީގެ ބައިތައް ވަ 

 .(އްގައެވެއްޗެކުނިވާ ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތި. )މިތަެކތި ބަހައްޓަންާވނީ މަތިޖެހި ޓައްެޕއްފަދަ އެ 01 
އެކު ކުންޏާ. ފަތްފަތްކުނި: )ފަތްކުނި ބަހައްޓަްނވާނީ ކޮތަޅަކަށް ނުވަތަ ގޯންަޏކަށް އަޅާފައެވެ 02

 އެއްވެސް ވަރަކަށް ވެލިއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.( 
 ތަެކތި ދަގަނޑު، ދަގަނޑުދަޅު، އެލްިމނިޔަމް، ކޮޕަރ، ތިމަރަ ފަަދ އެންމެހާ ތަކެިތ )މި 03

 .(ކަށެވެނުވަތަ ފަސޭހައިން ނަގައިގެން ގެންެދވޭފަދަ ގޮތަބަހައްޓަންާވނީ ގޯންޏެއްގައި 
 އެވެ.(ންޏެއްގަނީ ގޯ ޕުލާސްޓިކް ފުޅި، ކޮތަޅު، ޕްލާސްޓިކު ހަން، ފޮތި ފަދަ ތަކެތި )މިތަކެތި ބަހައްޓަންވާ  04
 ބިއްލޫރީގެ ބާވަތްތައް )ިމތަކެތި ަބހައްޓަންވާނީ މަތިޖެހި ޓައްޕެއްގައެވެ.( 05
 ވެ.(ޅާފައެކަށް އަޕެޑްފަދަ ތަކެތި )މިތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ކޮތަޅަކަށް ނުވަަތ ގޯންޏަނެޕީއާއި  06
 ޅަކަށް  ޮކތައުނބު، ބޮނިބ، ކުރުނާބ ފިހި، ކީސް ކުނޑި ފަދަ ތަކެތި )ިމތަކެތި ބަހަްއޓަންވާނީ 07

 ނުވަތަ ގޯންޏަކަށް އަޅާފައެވެ.(
ިއ ގޮތުގަ ކާނާގެގަސް، ކައްކާތެޔޮފިޔަވައި އެހެނިެހން ތެޔޮނުރައްކާތެރި ކުނި: )އެސިޑް، ެބޓެރި،  08

ޙީ ޞިއް، މިކަލްއާއި ޑަކްޓަރީ ބޭސްފަދަ ކެމިކަލް، ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް
  އްކާެތރި  ނުރައެންމެހާ މީހުްނނަށް ފަރުވާދީފަިއ ބާކީވާ މަރުކަޒުން އުފެދޭ ކެމިކަލް އަދި ބަލި

އް  ކޮތަޅެސްޓިކްބަހައްޓަންާވީނ މީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭރުނުވާގޮތަށް ޕްލާތަކެތި. )މިތަކެތި 
 ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަންދު ކޮށްފައެވެ.

ރުމުގެ ލަިއ ހުކައިނުމި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ތަނެއްގައި ުނބައިވަސް ދުވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އު (ށ) 
ނަ ދުވަހު )ދޭއް( ދުވަހަށްވުރެ ގި  2ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުިރދާނެ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ސަބަބުން 

 ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ.
 

 އްޖެނަމައްަޓން ދަިތވެގޯތީގައި ބަހަ ފަދަތަކެތި ރުއްގަސް  ކަނޑާ ގާކުނޑިޔާއި، އުފައްދާ އަދި އުފެދޭ ގޯތީގައި (ނ)
 ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ންކައުންސިލު



ގެޞަފްޙާ 3 ވަނަ ޞަފްޙާ  5    ލުއުކާލުމާއި، ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫ ކުނި              
 

 

 
 ޚިދުމަތް ދިނުން ކުނި އުކާލުމުގެ  .08
 އި ކުނި ކާލުމާނީ " ކުނި އުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާއެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުނި އުކާލުމާއި، ކު )ހ( 

 މަތަކުގެކުރާ ހަބަޔާންނައްތާލުމާއި ެބހޭ ޤަވާޢިދު" ާއއި، މިއުޞޫލާ އެއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ތިރީގައި 
 މަތިންނެވެ.

ނުންާވ ނުމަްށ ބޭމަތް ދި ކުނީގެ ޚިދު ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް މެދުެވރިކޮށް،، މި މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ޮގތުގެމަިތން )ށ(
އަށް އެދި . ހުއްދަ ންނެވެފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެ

 އެވެ.ސްނާވާނެ އިސްތިކައުންސިލްނިލަންދޫ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްަފއިވާ ފޯމަކުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި 
ްނ ތުގެމަތިއިވާ ގޮކައުންސިލުންފިޔަވައި ކުނީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަނިލަންދޫ  )ނ(

 ކައުންސިލަށް ކުނީގެ ފީ ނެގޭނެެއވެ.
 

 

 ރުފިޔާ  5/-ހަނޑޫ،ހަކުރު އަދި ފުްށބަސްތާ ސައިޒުގެ ކުނިގޯންޏަކަށް  (1)
 ރުފިޔާ 2/-ހިލަ އަދި ހިލަވެލި ހުސްކުާރ ސައިޒުގެ ކުނި ގޯއްޏަކަށް  (2)
 .ރުފިޔާ 5/-ލިޓަރުގެ ޓައްޕަކަށް  20ނެޕީ ފަދަ  ކުނިވާޒާތުގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި (3)
 ރުފިޔާ. -/20( ޖަންބޯ އާދައިގެ ގޯންޏަކަށް 4)
 ރުފިޔާ.  -/25( ޖަންބޯ މެދު ސައިޒުގެ ގޯންޏަކަށް 5)
 ރުފިޔާ.  -/30( ޖަންބޯ ބޮޑު ގޯންޏަކަށް 6)
ރުފިޔާ،  25/-ކުޑަ އަތްގާޑިޔަލެއްގެ ކުންޏަށް ، ރުފިޔާ  30/-ބޮޑު އަތްގާޑިޔަލެއްގެ ކުންޏަށް  (7)

 ރުފިޔާ  -/05ރުފިޔާ، ކުޑަ ބަރޮލެއްގެ ކުންޏަށް  -/10ބޮޑު ބަރޮލެއްގެ ކުންޏަށް 
 -/50ށް   ންޏަަޓނުގެ ޕިކަޕެއްގެ ކު 1 ރުފިޔާ، -/30ަޓނު ހަމަނުާވ ޕިކަޕެއްގެ ކުންޏަށް  1( 8)

ރުފިޔާ،  -/75 ޏަށްޓަނުގެ ޕިކަޕެއްގެ ކުން 2ރުފިޔާ،  -/65 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއްގެ ކުންޏަށް 1.5 ،ރުފިޔާ
 ރުފިޔާ.  -/100ޓަނަށްވުރެ ބޮޑު ޕިކަޕެއްގެ ކުންޏަށް  2.5

ނޑަށް ކުިނ ގޮ ގޮތަށްޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ފީނެގޭ ގެ )ނ(ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުނި އުކާލުމުގެމި މާއްދާ )ރ( 
 ދެފަރާތުންވެސް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަޅާކުނީގެ ރެކޯޑު

ން އްގެމަތިވާ ގޮތެ މި މާއްދާގެ )ނ(ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ދައްކަންޖެހޭ ކުނީގެ ފަިއސާ ދެފަރާތުން އެއްބަސް )ބ(
 ކަށް ދައްކަންާވނެއެވެ.ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކައުންސިުލން އަންގާ ފަރާތަ

ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތަށްމަ އެކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުީނގެ ފީގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭފަިއސާ ނުދައްކައިފިނަ )ޅ(
އިސާ ފަންޖެޭހ ދައްކަ ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަުލން އެފަދަ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ޫދކުރެވޭނީ އެހާތަނަށް

 ދެއްކުމުންނެވެ.  
 ގެ ޚިދުމަތް ދިނުން އުކާލުމު ކައުންސިލުން ކުނި  .09
ދު" ހޭ ޤަވާޢިއި ބެކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާނީ "ކައުންސިލުންވެސް ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާ )ހ( 

 އާއި، މިއުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިންނެވެ.
 މުފައިވާ ފޯޞަކޮށްއެކަމަށް ޚާއް ގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ އެ ޚިދުމަތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދިކުނި އުކާލުމު )ށ(

 ފުރިހަމަކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުމުންނެވެ. 
  އެދިކިވުމަށް ވަތުން ކުނީގެ ޚިދުމަތާގުޅިގެން އެހާތަނަްށ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތްނަމަ، ކުނީގެ ޚިދުމަ )ނ(

ކިކޮށް މަތުން ވަ ޚިދުއެއެ ފަރާތެއް އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުމުން 
 ދޭންވާނެއެވެ.

ހުގެ ދުވަ 03 ވެގެންމި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ(ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަށް ުހށަހަޅާ ފޯމްތަކަށް ލަސް )ރ(
 ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމައި އެކަން އެފަރާތަކަށް އަންަގންވާނެއެވެ.

 ގެމަތިން އިވާ ޮގތު ކޮށްފަގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ތަންަތުނން ތިރީގައި ބަޔާންމެދުވެރިވެގެން ކުނި އުކާލުމުކައުންސިލް  )ބ(
 ވެ.ންާވނެއެގެންދަ  އެތަންތަނުގައި ހުްނނަ ކުނި ނަަގއިގެން ކުނިގޮނޑަށް )ވޭސްޓްމެޭނޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް(



ގެޞަފްޙާ 4 ވަނަ ޞަފްޙާ  5    ލުއުކާލުމާއި، ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫ ކުނި              
 

 

 
 

 ެއއްފަހަރު. ދުވާލަކު ންތަންތަނު  ފަދަ ސައިހޮޓާތައްދިރިއުޅޭގެތަކާއި، މީހުން  01 
 ) ދޭއް ( ފަހަރު. 2އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުން މަދުވެގެން މަހަކު  02
03 

 

 

04 

 ވަސް،ދު ދުފިޠުރު ޢީ ދުދުވަސް،އަޟުޙާ ޢީ ހައްޖުދުވަސް،ހުކުރު ދުވަސް، އަންގާރަ ދުވަސް، 
 ޒާތުގެކުނިވާ ފަދަ ނެޕީ ، ބާކީއާއި ބަދިގޭގެ ހަމައެކަނި ހަމަެޖހިފައިވަނީ ކުނިނެގުމަށް މިދުވަސްތަކު
 ތަކެއްޗެވެ.

ހުއެވެ. ނަމަެވސް ދުވަހުން އެއްދުވަ 2ހުރިހާ ޭގބިސީ ތަކުން ޢާއްމުކޮށް ކުިނ އުކާނީ ރަމަޟާން މަހު 
 ހުރިހާ ދުވަހަކުވެސް ކުނިވާޒާތުގެ އެއްޗިއްސާއި ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި އުކާނެއެވެ.  

 ންނަގައިގެ ސޭހައިންފަ ވަކިކޮށް ބައިތައް ޚިދުމަތް ހޯދާ ތަންތަުނން ކުނީގެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކުނީގެ  )ޅ( 
 ރާތުގެ ވެުހރި ފަވަތަ ޙަވާލުަތނުެގ ވެރިފަރާތުގެ ނު ބެހެއްޓުމަކީ ޖަމާކޮށްފައި ަތނަކަށް  ވަކި ގެންދެވޭނެގޮތަކަށް

 އަޅާ  ދަ ތަކެްއޗަށްފަ ޓައްޕު ގޯނި، ހުންަންނވާނީ ކުނި ޖަމާކުރެވޭ އުކާލުމަްށޓަކާ މިގޮތަށް. ޒިންމާއެކެވެ
 އެވެ. ހައްޓައިގެން ނުާވނެކުނިއަޅާފައި ބަ ބޭގަށް  ޖަންބޯ ބޮޑެތި ނޫފުލޭވަރުގެ މީހުްނނަށް 2. ބަންދު ކޮށްފައެވެ

ކުނީގެ  ންަތުނންދާ ތަހަކާބޯތަކެތީގެ ބާަވތްތައް ުއފައްދައި ކައިބޮއި  ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި ޮހާޓފަދަ )ކ(
 މަހަކަށް އަގުނަގާ ގޮްތ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ޚިދުމަތަށް 

 ރ. )އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( -/150ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުން  01 
 ރ. )ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( -/400ސައިހޮޓާތަކުން  02
 ރުފިޔާ( ފަންސާސް. )ރ -/50 ކޮޓަރިއަކުންގެސްޓުހައުސް ތަކުން ކޮންމެ  03

 ގޮތް އަގުނަގާ ހަކަށްސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ކުނީގެ ޚިދުމަތަށް މަ )އ( 
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެެވ.

 
 ގޯތީގެ ސައިޒު )އަކަފޫޓުން(

 ދުވާލަކު
 އެއްފަހަރު

 ދެދުވަހުން 
 އެއްދުވަހު

 ހަފްތާއަކު 
 އެއްދުވަހު

 މަހަކު
 ދެ ދުވަހު

 ރ. 200/- ރ. 300/- ރ. 400/- ރ. 500/- ދަށް  5,000 
 ރ. 300/- ރ. 400/- ރ. 500/- ރ. 600/- އަށް  10,000ން  5,001

 ރ. 400/- ރ. 500/- ރ. 600/- ރ. 700/- އަށް  20,000ން  10,001
 ރ. 500/- ރ. 600/- ރ. 700/- ރ. 800/- އަށް  50,000ން  20,001
 ރ. 600/- ރ. 700/- ރ. 800/- ރ. 900/- މަތި 50,000

ހަކަށް މަމަތަްށ ގެ ޚިދުމި މާއްދާގެ )ކ( އަދި )އ(ގައި ހިމަނާފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެންތަންަތނުން ކުނީ )ވ( 
 އަގުނަގާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައި އެވަނީއެވެ.

 
 ތަނުގެ ނަން 

 ދުވާލަކު
 އެއްފަހަރު

 ދެދުވަހުން 
 އެއްދުވަހު

 ހަފްތާއަކު 
 އެއްދުވަހު

 މަހަކު
 ދެ ދުވަހު

 ރ. 100/- ރ. 200/- ރ. 300/- ރ. 400/-  ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރަތައް.
 ރ. 150/- ރ. 250/- ރ. 350/- ރ. 450/- ކާޕެންޓްރީއާއި ވޯކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަނުން 

 ރ. 50/- ރ. 100/- ރ. 150/- ރ. 200/- ތަކުން  މީހުން ދިރިނޫޅޭ ފަޅުގޯތި
ޓިއުޝަންކުލާސް ފަދަ ސުކޫލް އަމިއްލަ

 ތަންތަނުން 
 ރ. 150/- ރ. 250/- ރ. 350/- ރ. 450/-

 ރ. 50/- ރ. 100/- ރ. 150/- ރ. 200/- ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރާތަކުން
ގެ ކުރިން ވަނަ ދުވަހު 10ކުނީގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  (މ) 

 ނުވަތަ ކައުންސިލުން އަންގާ ފަރާތަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
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ޖެނަމަ ދައްކާ އޮވެއްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކުނީގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ނުވަތަ ފީ ނު 10ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  (ފ)
ޔާ(ގެ )އެއް ރުފި ރ.1/-ދެން ކުނީގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ނުވަތަ ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރުާވ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 
 ވެ.(މެނޭނެއެއް ނުހިޖޫރިމަނާއާއި އެކުގައެވެ. )ދުވަސްތައް ގުނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަ

ދި އެވެ. އަލެވޭނެ ކުނީގެ ފީ ނުދައްކައި މަހަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެއްޖެނަމަ، ޚިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާ (ދ)
 އެާހަތނަށް ނުދައްކާއޮތް ފައިސާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.އަލުން ޚިދުމަތް ދޭންފެށޭނީ 

 

 ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ކުނި  .10
 އުފެދޭ ންސަބަބު ގެ ކެނޑުމު ގާ ކުނޑިއާއި ރުއްގަސްކޮށުމާއި  ކުނިކަމަށްބަލާނީ ނަގަންޖެހޭ )ހ( ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި 

 ގެންގޮސް  ގޮނޑަށްކުނި ގާކުނޑި ކުންޏެވެ. ގޯންޏަށްވުރެ ގިނަ)ދޭއް(  2 ހަނޑޫ ބަސްތާ ސައިޒުގެ، އުފައްދާ ނުވަތަ
. ވެނަކަށެތަ ާޚއްޞަ ކަނޑައަޅާ އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިުލން އަޅަންވާނީ ގާކުނޑި ހަމަޖެހިފައިނުާވތީ ށްނައްތާލުމަ
 . ނަގަންވާނެއެވެ ހުއްދަ ކައުންސިލުން ފަހަރަކުވެސް ކޮންމެ ކުރިން އުކާލުމުގެ ގާކުނޑި

 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް  .11
 ވެ.ވާނެއެނަގައިގެްނނު ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނޫނީ، އްވެސް އެއްޗެއްކުނިގޮނޑަށް އުކާލާ އެ )ހ( 
 ޖިސްޓަރީ ރަ ގައި ކުނީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކައުްނސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތެއްގެކުނި، ކައުސިލު )ށ( 

 މެކެވެ.މަނާކަ ކުނީގެތެޭރގައި ހިމަނައިގެން ނައްތާލަން ަމސައްކަތްކުރުމަކީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގައި 
ލުން އުންސިފެންހިންދާ ވަޅުތަކުގައި އުފެދޭ ތަކެތި ގޯތިން ބޭރަށް ގެންދާނަމަ، ނައްތާަލންވާނީ ކަ  )ނ( 

 ހަމަޖައްސާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
 ވަނަ  11 ދު" ގެމި އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު " ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢި )ރ( 

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
ޅިގެން ގު ލާއުޞޫ  ސަބަބުން ނުވަތަ މި އުޞޫލުގެ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން މިމި އުޞޫލަށް  )ބ( 

މެއް ނެތްކަ އި ލުގައުޞޫ ޢަމަލުކުރުުމގައި ނުކުންނަ އެންެމހާއި މަްއސަލަތަކާއި އަދި މި އުޞޫަލށް ނުވަތަ މި
ގައި  އުޞޫލުތައް މިމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ނިންމާ ނިންމުންމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ޙައްލުކުރު

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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