
 އެއްބަސްވުން މަސައްކަތުގެ  މަގު ކުނިކަހައި، ވިނަ ނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ބިމާއި، އެބިމާއިން އިންވެގެންވާ -އޭ 1ޞަފްޙާ: 

 

 

 
 މި އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް  -1

a. :ްންސިލްގެ އިދާރާކައު އަތޮޅުފާދިއްޕޮޅު   ވެރިފަރާތ 
b. ކޮންޓްރެކްޓަރ:  ---------------------------  

 މި އެއްބަސްވުން ހެދިފައިމިވަނީ ތިރީގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް އެއްބަސްވުމުގެތެރޭގައި ހިމެނޭގޮތަށެވެ. -3
a.  ްކްޓަރ ުހށަހަޅާފައިވާ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްކޮންޓްރެ - 1އެނެކްސ 

 ސާފުކުރާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  -4

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޒޯން -އޭކުރެވެނީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙަވާލު
ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ބިމާއި، އެބިމާއިން އިންވެގެންވާ މަގު ކުނިކަހައި، ވިނަ -ޅ. ނައިފަރުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އޭ 

 ވެ.ނޮޅުމުގެ މަސައްކަތެ

 ތު ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަ  -5

a.  ިއޭ ޒޯން ބިމުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު މަގު މަތި ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަކީ ސާފު ކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މ
ގާތަކުގެ އެތެރެ ސާފު ކުރާއިރު ފަހަރު ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.  1ގޮތުން އެބިމުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު މަދުވެގެން މަހަކު 

 ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ. ތެރޭގައި ފަޅާ ވިނަތައްވެސް ނޮޅައި

b.  ްފޫޓް ގެ ސަރަޙައްދެވެ. 5ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭރު ސަރަޙައްދު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އިންފާރުން ފެށިގެނ 

c. ާނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ އިދާރާކައުންސިލް ފަރާތުން ކުނި އުކާލުމުގައި ނައިފަރު ސާފުކުރ އިން ކަ
 ލުކުރުމަކީ ސާފުކުރާފަރާތުގެ ޛިންމާއެކެވެ. ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަ

d.  ަބެލެހެއްޓުމަކީ ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޛިންމާ ގަސްގަހާގެހިން ފައިބާ ކުނި ނަގައި  ބިމުގެ އެތެރޭގައި އިންދާފައި ހުންނ
 އެކެވެ.

e. ާނޑައަޅާފައިވ ންވާނީ ސާފުކުރާ ނަގާ ހުރިހައި ކުނި އުކާލަސަރަޙައްދުން  މި ބިމާއި، ބިމާއި އިންވެގެން ސާފުކުރަން ކަ
 ފަރާތުންނެވެ. 

f. .ެމި ސަރަޙައްދުގައި ކުނި އަންދައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވ 
g. ޭޒޯން ބިމުގެ ސަރަޙައްދު  ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.-ސާފުކުރާ ފަރާތުން އ 

 
 

 

SECRETARIAT OF FAADHIPPOLHU ATOLL COUNCIL,   ުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އަތޮޅު ފާދިއްޕޮޅ 

Faadhippolhu Naifaru  ުޅ.ނައިަފރ 

Rep.of Maldives .ެދިވެިހާރއްޖ 

Administration HR & Information   ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗްއާރު އެންޑް އިންފޮރމޭޝަނ 

 ންޓް ނަމްބަރު:އެގްރިމެ --------------
 

 
 ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން  ން ބިމައި ބިމުގެ ވަށައިގެންވާ މަގު ޒޯ -އޭ



 އެއްބަސްވުން މަސައްކަތުގެ  މަގު ކުނިކަހައި، ވިނަ ނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ބިމާއި، އެބިމާއިން އިންވެގެންވާ -އޭ 2ޞަފްޙާ: 

 

 
 
 

 ވެރިފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  -4
 
a.  ެވަަނ  25ންކޮށްފައިވާ އެންެމހާ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ކޮންެމ މަހެއްގެ ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާ 5މިއެއްބަސްވުމުގ

ވަނަ ދުވަހާއި ދެމެދު ވެރިފަރާތުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމަށްޓަކައި ތަން ޗެުކކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  03ދުވަހާއި 
 މިދުވަހުގެ ކުރިޔަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

b. ިލް ހުށަހަާޅީނ މަސައްކަތުގެ އަގު ދެވޭނީ އަގު ހޯދުމަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ސާފުކުރާ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމުްނނެވެ. ބ
 އެމަހެއް ނިމުމުންނެވެ. 

c.  ،ި15ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފަށް ެދފަރާތުްނކުރެ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނަމަ އެކަމެއް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ލިޔުމަކުން އަންގައ 
  ކޮންޓްރެކްޓް އުވައިލުމުގެ ބާރު ދެފަރާތަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ދިނުމަށްފަހު، އިޞްލާޙެްއ ނައިނަމަ ދުވަސް

d.  ްމަސްދުވަހުގެ  2ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން، އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންނަަމ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށ
ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  03މަކުން ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. މި ލިޔުން ހުށަހަޅާތާ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް އުވައިލަން ބޭނުންކަން ލިޔު
 ކޮންޓްރެކްޓަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްަޓއިލެވޭނެއެވެ. 

 
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު: -5
a.  ީރުގައެވެ.ކަށީެގންވާ ރަނގަޅު ފެންވައެހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނ 

b. ަގެއްލުމެއް ިލބުނުަކމުގައިވިޔަސް އެލިބުނު އިތުރު ތަަނށް އި ކޮންޓްރެކްޓަރގެ އިހުމާލުްނ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގ
 ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެވެ. 

 ތަކެތި:މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ  – 5
a.  .ެމިމަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވ 

b. ިހޯދަންޖެހޭީނ ކޮންޓްރެކްޓަރެވެ. މެޝިނަރީއެއް ނުވަތަ ޓޫލެއް ޭބުނންވާނަމަ އެއެއްޗެއްއެއްވެސް ކުރުމަށް  މަސައްކަތްމ 

 މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ  -60
a. ި2021 ޖެނުއަރީ  31މި ޮކންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ެފށޭނީ ދުވަހެވެ. އަހަރު )އެކެއް(  11އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ މ 

 ގައެވެ. 2321 ބަރޑިސެމް 01ގައެވެ. އަދި މުއްދަތު ހަމަވާނީ 

 އަގު މަސައްކަތުގެ  -00
b.  ެެއގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަުހ މަސައްކަތުގެ އަގަށް  އެވެ.(  -----)  ---/-ޖުމްލަ އަގަކީ މި މަސައްކަތުގ

 އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެެވ. 

c.  ީބިލު، ވެރިފަާރތަްށ އަުގގެގެ ހޯުދމަށްޓަކައި، މަސައްކަތުއަގުމަސައްކަތް ނިންމައި މަސައްކަތުގެ އަގު ދެވޭނ
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

d. ެކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދިނުމަކީ ވެރިފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ބިލުގައިވާ އަގު ދުވަހުެގތެރޭގައި  11 ހުށަހަޅާތާ ބިލުއަގުގ  

 
 
 
 
 
 



 އެއްބަސްވުން މަސައްކަތުގެ  މަގު ކުނިކަހައި، ވިނަ ނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ބިމާއި، އެބިމާއިން އިންވެގެންވާ -އޭ 0ޞަފްޙާ: 

 

 

 އިޤްރާރު  -00
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