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އދާރާ
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ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

(ހ) މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ އޮފީސް އފެދން

ށ.ޅައިމަގގައި ކރަމންއައި އަތޮޅވެރިކަން  10ޖެނއަރީ  0968އިން ފެށިގެން ށ.ފަރކޮޅފނަދއަށް ބަދަލ ކރެއްވމަށް އޭރގެ
ސަރކާރން ނިންމެވމާއެކ ށ.އަތޮޅއޮފީސް ހިނގަމން ދިޔައީ ފނަދޫގައެވެ .އެހާތަނން ފެށިގެން އަތޮޅއޮފީސް ހިނގަމންދިޔައީ
އެކަމަށްޓަކައި (މިހާރ ފނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހރި ބިމގައި) ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހެދިފައިހރި ޢިމާރާތެއްގައެވެ .ރާއްޖެތެރެ
ތަރައްޤީ ކރމގެ މަޝްރޫޢގެ ދަށން އަތޮޅއޮފީސް ހިންގމަށް ޢިމާރާތް ކރެވނ (މިހާރ އިދާރާ ހިންގަމންދާ) ޢިމާރާތގައި އޮފީސް
ހިންގަންފެށިފައިވަނީ  02މާރޗް  0997ގައެވެ .މިއަށްފަހ  4119ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޯބަރ  46އިން ފެށިގެން އަތޮޅއޮފީސް
ށ.މިލަންދއަށް އޭރގެ ސަރކާރން ބަދަލ ކރެއްވިއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގމާއިބެހޭ
ޤާނޫނގައިވާ ގޮތގެމަތީން ކައންސިލްތައް އފެދި ،ށ.އަތޮޅ ކައންސިލްގެ މަސައްކަތް 46 ،ފެބްރއަރީ  4100ގައި ފެށނ ހިސާބން
ފެށިގެން އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހިންގަމން އަންނަނީ ޤާނޫނގައި ބނެފައިވާ ފަދައިން ،ށ.ފނަދޫގައި ކރިން އަތޮޅއޮފީސް ހިންގި
ޢިމާރާތގައެވެ.

(ށ) އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގން

 17އޯގަސްޓް  4118ގައި ތަސްދީޤްކރެވނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނއަސާސީގެ ޖަދވަލ  4ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތން
ށ.އަތޮޅ ނވަތަ މިލަދންމަޑލ އތރބރިއަކީ އިދާރީ ދާއިރާއެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރކަޒީ
އޞޫލންކަމަށް ބނެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ އަށްވަނަ ބާބގައި މިކަމގެ ދސްތޫރީ އަސާސްތައްވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ .އަދި މިއަސާސްތައް
ބނާގޮތން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތގެމަތިން އިންތިޚާބކރެވޭ ކައންސިލްތަކންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގމަށްޓަކައި ރައްޔިތންގެ މަޖލީހން އެކަށައެޅއްވި ޤާނޫނ ނަންބަރ
 7/4101އެމަޖިލީހން ފާސްކރައްވާފައިވަނީ  48އޭޕްރީލް  4101ގައެވެ .މިޤާނޫނ ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤް ކރައްވާފައިވަނީ
 07މެއި  4101ގައެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

(ނ) މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލް
މިކައންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގމާބެހޭ ޤާނޫނ ނަންބަރ  07( 7/4101މެއި  )4101ގެ
ދަށން އފެދިފައިވާ ކައންސިލެކެވެ .ޤާނޫނބނާގޮތން ކައންސިލގައި ހިމެނޭ މެންބަރންގެ ޢަދަދަކީ  8އެވެ .އެއީ އަތޮޅގެ މީހން
ދިރިއޅޭ  02ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ އިންތިޚާބީ  2ދާއިރާއިންކރެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކން  4މެންބަރންނެވެ .

(ރ) މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލގެ މެންބަރން
05ފެބްރއަރީ  4100ގައި ބޭއްވނ ލޯކަލްކައންސިލްތަކގެ އިންތިޚާބން މި މިކައންސިލގެ ފރަތަމަ ދަޢރަށް އިންތިޚާބވި
8ކައންސިލަރންންނަކީ:-
ޢަބްދﷲ އާޠިފް – މިލަންދޫ ދާއިރާ

މޙައްމަދ ޢާރިފް – ކަނޑިތީމް ދާއިރާ

ފިރާޤް އިބްރާހީމް – މިލަންދޫ ދާއިރާ

މޙައްމަދ ޢަރީފް – ކަނޑިތީމް ދާއިރާ

އަހމަދ ޢަބްދﷲ – ފނަދޫ ދާއިރާ

މޫސާ ފަތޙީ އާދަމް – ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

މހައްމަދ ޙަމީދ – ފނަދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދ – ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

(ބ) މިލަދންމަޑލ އތރބރީއަތޮޅ ކައންސިލްގެ އިދާރާ
މިއިދާރާގެ ނަމަކީ "މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލްގެ އިދާރާ" އެވެ.
އިގިރޭސިބަހންނަމަ Secretariat of the North Miladhunmadulu Atoll Councilއެވެ.
މިނަމގައި ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާ މިއިދާރާ އފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގމާބެހޭ ޤާނޫނގެ
 047ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން  44ފެބްރއަރީ  4100ގައެވެ .އަދި މިއިދާރާ ޤާއިމވެފަ ހންނަންވާނީ މިޤާނޫނގެ  048ވަނަ މާއްދާއާއި
 055ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގައި ބނެފައިވާ ތަނގައިކަމަށް 46 ،ފެބްރއަރީ  4100ގައި ށ.އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ފރަތަމަ ޖަލްސާގައި
ޤަރާރަކން ކަނޑައެޅނ ހިސާބން ފެށިގެން މިއިދާރާ ހިންގަމންދަނީ ،ފނަދޫގައިހރި އަތޮޅއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތގައެވެ .މިކަމާގޅިގެން
ސަރކާރާއި ކައންސިލާ ދެމެދ ޚިޔާލ ތަފާތވެ މައްސަލަތަކެއް އފެދި މިކަން ނިމިފައިވަނީ ޝަރީޢަތންނެވެ .ޤާނޫނބނާ ގޮތން އިދާރާ
ހިންގމގެ ޒިންމާއފލަންޖެހޭ އިސްފަރާތަކީ ކައންސިލްގެ ރައީސް އެވެ .ރައީސް ނެތް ޙާލަތގައި ނައިބރައީސްއެވެ.އަދި ކައންސިލްގެ
ރައީސް ނވަތަ ނައިބ ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކައންސިލން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.
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(ޅ) އިދާރީ އޮނިގަނޑ
އިދާރާގެ ހިންގމގެ އޮނިގަނޑ އެކލަވާލެވިފައިވާ ގޮތގެ އަޞްލ ބިނާކޮށްފައިވާނީ ކައންސިލން އަދާކރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ދައރގެ
މައްޗަށެވެ .މިގޮތން ކައންސިލަރން އަދާކރާނީ ސިޔާސަތ އެކލަވާލައި ދެމެހެއްޓމގެ ދައރާއި ވިލަރެސްކރމާއި އިރޝާދ ދިނމގެ
ދައރެވެ.
ސިވިލްސަރވަންޓން އަދާކރާނީ ތަންފީޒީ ދައރާއި ޢަމަލީ މަސައްކަތގެ ދައރާއި ޚިދމަތްދިނމގެ ދައރެވެ .މިގޮތން މަސައްކަތްތައް
ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑ  6ޔނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ .


ޖެނަރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔނިޓް



ހިއމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔނިޓް



ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔނިޓް



ޕޮލިސީ ،ޕްލޭނިންގ ،ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔނިޓް



އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔނިޓް



ކައންސިލް ބިއރޯ

(ކ) ޔނިޓްތަކގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާގޮތް
ކައންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގން ބަހާލެވިފައިވާ  6ޔނިޓން މައިގަނޑގޮތެއްގައި ކރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ :-
ޖެނަރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔނިޓް

1

މިއީ ކައންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ،އިމާރާތާއި ތަންތަނގެ މަރާމާތާއި ،ސަރކާރގެ މއައްސަސާތަކާއި ގޅިގެން
އަތޮޅކައންސިލން ރައްޔިތންނަށް ދެމން ދާ ޚިދމަތްތައް ދިނމަށް އފައްދާފައިވާ ޔނިޓެކެވެ .މި ޔނިޓން މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ކރާނެ
މަސައްކަތްތަކަކީ :
ކައންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގމާ ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް
ކައންސިލް ހިންގމަށްބޭނންވާ ވަޞީލަތްތަކާއި ،ހަރމދާ ބެލެހެއްޓމާއި ،ކައންސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ،އޅަނދފަހަރ
ބެލެހެއްޓން
އަތޮޅ ރައްޔިތންނަށް އައިޑީކާޑގެ ޚިދމަތް ދިނމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކރން
އެއްގަމާއި ކަނޑ އޅަނދފަހަރ ދއްވމގެ ލައިސަންސްއާއި ،މަސްވެރިކަމގެ ލައިސަންސް ،އޅަނދފަހަރގެ ސަލާމަތީ
ސެޓްފިކެޓްގެ ޚިދމަތް ،ރޯޑްވާދިނަސްގެ ޚިދމަތް ދިނމގެ މަސައްކަތް
އަތޮޅގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބތަކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
6
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އަތޮޅގެ ފެރީ ޚިދމަތް ވިލަރެސްކރމގެ މަސައްކަތް
އެކިއެކި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ،ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
އެކިއެކި ޤައމީ މނާސަބަތތައް ފާހަގަކރމގެ މަސައްކަތްތައް
އަތޮޅަށްވަޑައިގަންނަވާ އެކިއެކި ވަފދތަކާއި،ޓީމްތަކގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސން
ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާތަކަށް މަޢލޫމާތ ދިނމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ޢާންމންނަށް ދެމންގެންދާ ޚިދމަތްތަކގެތެރެއިން ކައންސިލާއި ޙަވާލކރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ޕެނިޓެންޝަރީންފޮނވާ ކށްވެރިންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް
ކައންސިލން އިންތިޒާމްކރަންޖެހޭ ރަސްމީ ދަތރތަކގެ ކަންތައްތައް
އިދާރާގެ ބޭނމަށް ހޯދިފައި ހންނަތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓން
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޅންހރި މަސައްކަތްތައް ކރން
ކައންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓން
ހިއމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޔނިޓް

2

މިއީ ކައންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މއައްޒަފންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކރމަށާއި ،މއައްޒަފން އިތރކރމާއި ވަކިކރމަށް އަދި
މއައްޒފންގެ ފެންވަރ މަތިކޮށް ފަންނީ ޤާބިލކަން އިތރކރމަށާއި ،ސިވިލްސާވިސްގެ ޤާނޫނ ތަންފީޒކރމަށް އފައްދާފައިވާ
ޔނިޓެކެވެ .މި ޔނިޓން މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ކރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ :
ކައންސިލްއިދާރާގެ އޮނިގަނޑ އެކލަވާލމާއި ،މވައްޒަފންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލކރން
އިދާރާގެ މަޤާމްތަކަށް މވައްޒަފންލެއްވމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކރމާއި ،އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅ އެޅމާއި ގޅޭ މަސައްކަތްތައް
އިދާރާގެ މވައްޒަފންގެ މަސައްކަތ ފެންވަރބެލމާއިބެހޭ މަސައްކަތްތައް
މއައްޒަފންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ކރިއެރމާއި ،އިނާޔަތްތައް ހޯދައިދިނމގެ މަސައްކަތްތައް
ރަށކައންސިލްތަކގެ ޒިންމާދާރވެރިންގެ މަސައްކަތ ފެންވަރބެލމާއި ،ސަލާމާއި ،ޗއްޓީތަކގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓން
ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދ ތަންފީޒކރމގެ މަސައްކަތް
މއައްޒަފންނަށް ބޭނންވާ ޓްރޭނިންގ ރިކއަރމެންޓް ތައްޔާރކޮށް ،ތަމްރީނވމގެ ފރޞަތ ފަހިކޮށްދިނން
ކައންސިލަރންނާއި ،މއައްޒަފންގެ ހާޟިރީއާއި ސަލާމާއި ޗއްޓީތަކގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓން
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔނިޓް

3

މިއީ ކައންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާ އާއި ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓމަށާއި ،ކައންސިލން ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ
ޙަވާލކރމަށާއި ،ކައންސިލަށް ބަލައި ގަންނަފައިސާ ބަލައިގަތމަށް އފައްދާފައިވާ ޔނިޓެކެވެ .މި ޔނިޓން މައިގަޑ ގޮތެއްގައި ކރާނެ
މަސައްކަތްތަކަކީ :-
ކައންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރކރން
ކައންސިލް އިދާރާގެ މވައްޒަފންނަށް މސާރަދިނމާގޅޭ މަސައްކަތްތައް
ކައންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރކޮށް ތަންފީޒކރން
ކައންސިލް އިދާރާގެ މާލިއްޔަތާއިގޅޭ މަސައްކަތްތައް
ދައލަތަށްލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތމާއި ،ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނވން
ކައންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތން
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑ ހިސާބތައް ބެލެހެއްޓން
ޤައމީ އިދާރާތަކާއި ،ކައންސިލާއި ގޅިގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢތަކގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް
ޕޮލިސީ ،ޕްލޭނިންގ ،ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔނިޓް

4

މިއީ އަތޮޅ ކަންސިލން އެކލަވާލާ އެކިއެކި ސިޔާސަތތައް ތަންފީޒކރމާ ،އަތޮޅ ފެންވަރގައިކރެވޭ އެކިއެކި ރިސާރޗްތައް ހެދމަށާއި،
މޮނިޓަރިން ކަންކަން ބެލެހެއްޓމަށް އފައްދާފައިވާ ޔނިޓެކެވެ .މި ޔނިޓން މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ކރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ :-
އަތޮޅގެ ރަށްރަށގެ ތަފާސް ހިސާބއެއްކރމާއި ،ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ މަޢލޫމާތތައް ދައލަތގެ ކަމާބެހޭ މއައްސަސާތަކަށް
ފޮނވން
އަތޮޅގައި ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނިޓަރކރން
އަތޮޅ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކލަވާލމާއިބެހޭ ކަންކަން ކރން
ބޯ ހިމެނމާ ބެހޭގޮތން ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކރން
ދައލަތގެ ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނންވާ މީހންނާބެހޭ ކަންތައްތައް.
އަތޮޅގެ މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑވެރިކަމާއި ،ޓޫރިޒަމް ފަދަ އިޤްތިޞާދީ ޕްލޭންތައް އެކލަވާލމާއި ،މޮނިޓަރ ކރމގެ
މަސައްކަތް
ރަށްރަށން ބިންދޫކރމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
ކައންސިލްއިދާރާގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކލަވާލން
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

އަތޮޅގެ ސިއްހީ  ،ތަޢލީމީ ،އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ އަދި ތިމާވެއްޓާއިގޅޭ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް މޮނިޓަރކރން
އަތޮޅ ކައންސިލާއި ރަށކައންސިލްތަކގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކރމާއި ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކރމގެ މަސައްކަތްތައް
އަތޮޅގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓމގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމާއި ،މޮނިޓަރ ކޮށްބެލެހެއްޓން
ކައންސިލން ހިންގާ ލޯނ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރކޮށް ހިންގން
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔނިޓް

5
މިއީ

އަތޮޅ

ކަންސިލން ރާވައިގެން

ހިންގާ

ވިޔަފާރިތަކާއި ތަރައްޤީއަށް

ހިންގާ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓމަށް

އެކލަވާލެވިފައިވާ ޔނިޓެކެވެ .މި ޔނިޓން މައިގަޑ ގޮތެއްގައި ކރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ :-
އަތޮޅގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވާ ހިންގން
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑގެ ވިޔަފާރީގެ ޚިދމަތްތަކގެ ހިންގން ހަރދަނާކޮށް ކައންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތރކރމަށް
މަސައްކަތްކރން
ދވެލި ،ނަފާވެހި ،ފނަފަތި ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގން
ކައންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮކިއމެންޓާބެހޭ ހރިހާ މަސައްކަތްކރން
ޤައމީއިދާރާތަކާއި ،ކައންސިލާއި ގޅިގެން ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގން
ކައންސިލް ބިއރޯ
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މިއީ އަތޮޅ ކަންސިލގެ ޖަލްސާތަކާއި ނިންމންތަކގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓމަށް އފައްދާފައިވާ ޔނިޓެކެވެ .ބިއރޯއިން މައިގަޑ
ގޮތެއްގައި ކރާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ :-
ކައންސިލްގެ ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމްކރމާއި ،ޖަލްސާއާއިގޅިގެން ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ކައންސިލަރންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓން
އެކިއެކި އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ހަމަޖެއްސމާއި ،އިންތިޒާމްކރން
ލާމަރކަޒީ ޤާނޫނގެ ދަށން ތައްޔާރކޮށް ފޮނވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ފޮނވން
ކޯޑިނޭޓިންގް މޮމެޓީތަކގެ ބައްދަލވންއިންތިޒާމްކޮށް ،އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސން
.
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ނސިލގެ ި
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.0

އިދާރާ ހޅވާ ބަންދކރން

 .0.0ސަރކާރގެ ރަސްމީ މަސައްކަތް ހިނގާ ކޮންމެ ދވަހަކ  7551ވމގެކރިން އިދާރާ ހޅވަން ވާނެއެވެ .އަދި ރަސްމީ
މަސައްކަތް  05511ގައި ނިމމާއެކ ލަސްނކޮށް އިދާރާ ބަންދ ކރަންވާނެއެވެ .މިގޮތން އިދާރާ ހޅވައި ބަންދކރަންވާނީ
އިސްމވައްޒަފެއްގެ ބެލމގެ ދަށންނެވެ( .ރަމަޟާން މަހ  8551ވމގެ ކރިން އޮފީސް ހޅވަންވާނެއެވެ .އަދި 0531ގައި
އޮފީސް ބަންދކރަންވާނެއެވެ)..
 .0.4އިދާރާ ހޅވައި ބަންދކރމަށް އިސްވެ ހންނަވާ މވައްޒަފންގެ ތާވަލެއް ތައްޔާރކޮށް ޒިންމާދާރ ވެރިޔާގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދައި،
ކަމާބެހޭ މވައްޒަފންނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .މިކަންކރާނީ އެޗް.އާރ ޔނިޓންނެވެ.
 .0.3އިދާރާހޅވައި ބަންދކރމގެ ޒިންމާ ހަވާލވެފައިވާ މވައްޒަފަކަށް އެކަން ނކރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގަޑިޖެހމގެ 0
ގަޑިއިރ ކރިން ޒިންމާދާރ ވެރިޔާއަށް ނވަތަ އެޗް.އާރ ޔނިޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
 .0.2ރަސްމީގަޑިތައް ފިޔަވައި އެނޫން ވަގތެއްގައި އިދާރާ ހޅވަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަންކރެވޭނީ ކައންސިލް ހިންގމާ ޙަވާލވެ
ހންނެވި ވެރިއެއްގެ ހއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
 .0.5އިދާރާގެ ތަޅދަނޑި ބަލަހައްޓާނީ އިދާރާ ހިންގެވމާ އެވަގތަކ ހަވާލވެ ހންނެވި ވެރިއެއްގެ ބެލމގެ ދަށންނެވެ.
 .0.6ރަސްމީއަދި ނރަސްމީ ގަޑިތަކގައިވެސް އިދާރާ ހޅވައި ބަންދކރާ ރިކޯރޑް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .0.7އިދާރާ ބަންދ ކރާއިރ ކޮންމެހެން ދިއްލާފައި ބަހައްޓަން ނޖެހޭ ލައިޓްތައް ނިއްވާލމާއި ،ފަންކާތަކާއި އޭސިތައް ނިންވާލމަކީ
އިދާރާ ބަންދކރާ މވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ހރިހާ ދޮރފަތްތަކެއް ހރީ ތަންޑއެޅވިފަތޯ ޗެކކރަންވާނެއެވެ.
 .0.8ރަސްމީ ގަޑިތައްފިޔަވާ އެނޫން ވަގތެއްގައި އިދާރާ ހޅވަން ބޭނންވާނަމަ ރަސްމީ މަސައްކަތް ނިމމގެ  31މިނެޓް ކރިން
އިދާރާ ހޅވމގެ ހއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .މިކަންކރާނީ މަސައްކަތ ނިކންނަ ޔނިޓަކންނެވެ.

.4

ޙާޟިރވން

 4.0އިދާރާހޅވާ މވައްޒަފ އިދާރާހޅވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިޔަށް ޙާޟިރވާން ޖެހޭނެއެވެ .އެނޫން މވައްޒަފން 8511ގެ
ކރިން ޙާޟިރވާން ޖެހޭނެއެވެ .ރަމަޟާން މަހ ހާޟިރވާނީ 9511ގެ ކރިންނެވެ .މިއާޚިލާފަށް ޢަމަލކޮށްފިނަމަ ގަޑީލާރި
ނެގޭނެއެވެ.
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 4.4އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތގެ ވަގތަކީ  8511އިން  05511އަށެވެ .އަދި  04511އިން  02511އަށް އޮންނަ ވަގތކޮޅގެ
ތެރޭގައި މަސައްކަތަށް ދަތިނވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން  10ގަޑިއިރގެ ބްރޭކެއް ނެގޭނެވެ .ރަމަޟާންމަހ މަސައްކަތވަގތަކީ
ހެނދނ  9511އިން 03531އަށެވެ .
 4.3ދަންގަޑީގައި މަސައްކަތ ނިކންނަންޖެހޭ މއައްޒަފންނަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނން ހަމަޖައްސާ އސޫލތެރެއިން
އިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެއެވެ .މިގޮތން ދަންވަރ  04511ގެފަހން މަސައްކަތްކރާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް ގަޑިއިރެއް އެދވަހަގެ
އޮފީހަށް ނިކތމގައި އެމއައްޒަފަކަށް ފަސްކޮށްދެވޭނެއެވ މި ގޮތން އޮފީހަށް ނިކތން ފަސްކރެވޭނެ އެންމެ ލަސްގަޑިއަކީ
އެދވަހގެ ހެނދނ 00511ގެ ނިޔަލަށެވެ .
 4.2ރަސްމީ މަސައްކަތގެ ވަގތތަކގައި އިދާރާގެ ބޭނމެއްގައި މެނވީ މަޤބޫލ އޒރެއްނެތި އިދާރާއިން ބޭރަށް ގޮސްގެން
ނވާނެއެވެ .އަދި ބޭރަށްދާން ޖެހިއްޖެނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި ބޭރަށްދާ ފޮތގައިލިޔެ ސްޕަވައިޒަރގެ ހއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ.
 4.5ކައންސިލަރން ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ހާޟިރވމގައި އަމަލ ކރާނީ ކައންސިލގެ ހިންގާ ޤަވާއިދގައިވާ ގޮތގެ މަތިންނެވެ.

.3

ސަލާމްބނމާއި ޗއްޓީ ނެގން

 3.0ސިވިލްސާވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދ ގައި ބަޔާންވެފައިވާ މިންވަރަށް ސަލާމާއި ޗއްޓީ ލިބޭނެއެވެ .އަދި މިގޮތން ސަލާމް
ބނމގައި ނވަތަ ޗއްޓީނެގމގައި ޢަމަލ ކރަން ޤަވާއިދގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކރަންވާނެއެވެ.
 3.4އޮފީހަށް ޙާޟިރނވެވޭފަދަ އޒރެއް ދިމާވެގެން ސަލާމގެ ޗއްޓީ ނވަތަ ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗއްޓީގައި ހންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ
ރަސްމީގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން  0ގަޑިއިރގެ ތެރޭގައި އެޗް.އާރ .ޔނިޓަށް އަދި އެމވައްޒަފެއްގެ ސްޕަރވައިޒަރަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .
 3.3ޗއްޓީނެގމގައި އިދާރާގެމަސައްކަތަށް ދަތިނވާނޭ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނއަރީ މަހގެ ތެރޭގައި ޗއްޓީ ތާވަލެއް
އެކލަވާލަންވާނެއެވެ .މިތާވަލ ތައްޔާރކރާނީ މއައްޒަފންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެޗް.އާރ ޔނިޓންނެވެ.
 3.2މވައްޒަފންގެ ޗއްޓީ ނެގމަށް ތައްޔާރކރެވިފައިވާ ތާވަލަށް ބަދަލގެނައމަށް ބޭނންވާނަމަ އެފރޞަތ ހަމަޖެހިފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ .
 3.5ޗއްޓީއަށް އެދި ހށަހަޅާއިރ ޗއްޓީ ފެށމާހަމައަށް  3ދވަހގެ ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އަހަރީ ޗއްޓީ
އެއްފަހަރާނެގމގެ ބަދަލގައި  4ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ނެގމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .
 3.6ޗއްޓީއަށް އެދި ހށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކރެވިފައިވާ ފޯމންނެވެ .ފޯމގެ ނަމޫނާ ޖަދވަލގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.
 3.7ޗއްޓީއަށް ފެށމގެކރިން މަސައްކަތާ ޙަވާލވާ މވައްޒަފަށް މަސައްކަތްތަކާބެހޭ އިރޝާދތައް ފރިހަމައަށް ދޭންވާނެއެވެ.
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.2

އިދާރާއަށް ކަންކަން ހށަހެޅމާއި ބަލައިގަތން

 2.0އެކިފަރާތްތަކން އިދާރާއަށް ކަންކަން ހށަހެޅމގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ ލިޔމަކން ހށަހެޅމެވެ .އަދި ވަކިޚާއްޞަ
ކަމަކާއިގޅޭ ގޮތން އެދޭނަމަ ހށަހަޅާނީ އެކަމަކަށް ޚާއްޞަ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމަކންނެވެ.
 2.4ފަރދީގޮތން ލިޔމަކން ހށަހެޅމަށް ނކޅޭފަރާތްތަކަށް އަނގަބަހން ކަންކަން ހށަހެޅމގެ ފރޞަތ އޮންނާނެއެވެ.
 2.3ފެކްސް އާއި އީމެއިލް މެދވެރިކޮށް ހށަހަޅާ ކަންކަންވެސް ލިޔމެއްގެ ގޮތގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
 2.2ކައންސިލާއި ނވަތަ ކައންސިލގެ މެންބަރަކަށް އެޕޮއިންމަންޓަކަށް ހށައަޅައިފިނަމަ އެކަމގެ މަޢލޫމާތ ބިއރޯއަށް
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފޅންނަށް ފރިހަމަ މެހެމާންދާރީ އަދާކރަންވާނެއެވެ .

.5

ތަކެތި ބަލައިގަތމާއި ތަކެތި ޙަވާލކރން

 5.0އިދާރާއަށް ލިބޭ ސިޓީ މެސެޖްފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ގަޑީގައި ރިސެޕްޝަން ކައންޓަރންނެވެ.
 5.4ފެކްސްއާއި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ލިބޭ ލިޔންތައްވެސް ބަލައިގަންނާނީ ރިސެޕްޝަން ކައންޓަރންނެވެ .އީމެއިލް އެކައންޓް
ކޮންމެ ދވަހަކވެސް ޗެކްކރަންވާނެއެވެ.
 5.3ރިސެޕްޝަން ކައންޓަރން ބަލައިގަންނަ ތަކެތީގެ ރިކޯޑބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .އަދި ބަލައިގަންނަލިޔންތައް ލަސްނކޮށް
އެންޓްރީކޮށް ،ކަމާބެހޭ ޔނިޓާއި ޙަވާލކރަންވާނެއެވެ .މިކަންކރާނީ ޒިންމާޙަވާލކރެވިފައިވާ މވައްޒަފެކެވެ .
 5.2އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ރައްދކރެވޭ ލިޔމާއި ތަކެތި ހަވާލކރެވޭ އިރ ފޮތގައި ލިޔެ ހަވާލވި ފަރާތގެ ސޮއިކރވަން
ވާނެއެވެ.

.6

އެންޓްރީކރމާއި ރޫޓްކރން

 6.0އެކިފަރާތްތަކން ލިބޭލިޔންތައް އެންޓްރީ ކރމަށްފަހ އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ސޮއިކޮށް ރޫޓިންގ ތައްގަޑޖަހާ ކަމާބެހޭ ޔނިޓާއި
ޙަވާލކރާނީއެވެ.
 6.4ޔނިޓން ލިޔންތަކާއި ޙަވާލވާނީ ޔނިޓގެ އެންމެ އިސްމވައްޒަފެވެ .ލިޔމާއި ޙަވާލވމަށްފަހ ރޫޓިންގ ތައްގަނޑގައިވާ
މަޢލޫމާތ ފރިހަމަ ކރަންޖެހޭނެއެވެ.
 6.3ޔނިޓގެ ފަރާތން ލިޔމާއި ޙަވާލވެ ސްޕަވައިޒަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް އެޅން ލަސްނކޮށް ކރިޔަށް
ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ.
 6.2ކައންސިލަރންނާއި ޙަވާލކރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި ގޅޭ ލިޔންތައް ޔނިޓްތަކން ޙަވާލވމަށް ފަހ ލަސްނކޮށް އެ
ކައންސިލަރެއްގެ މަޝްވަރާހޯދަންވާނެއެވެ.

04

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

.7

ހށަހެޅޭ ކަންކަމގެ ރަޖީސްޓްރީ ބެލެހެއްޓން

 7.0ޔނިޓގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގޅޭގޮތން ހށަހެޅޭ ކަންކަމގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކޮންމެ ޔނިޓަކންވެސް ލިޔެބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓްރީކރާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރގައެވެ.
 7.4ކަންކަން ނިންމމަށާއި ޖަވާބދީ ނިންމަންޖެހޭ މއްދަތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް އެޅެމންދޭތޯ ބަލައި ޗެކްކރމަކީ ޔނިޓްގެ
އިސްމވައްޒަފ އަދާކރަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މައްސަލައާއި ގޅޭ ގޮތން އަޅާ ފިޔަވަޅތައް ދވަހން ދވަހަށް މައްސަލަ
ރަޖިސްޓްރީގައި އަޕްޑޭޓް ކރަންވާނެއެވެ.

.8

ކައންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވން

 8.0އަތޮޅކައންސިލްގެ ޖަލްސާ ބޭއްވމގެ އިންތިޒާމ ހަމަޖައްސާނީ ބިއރޯ އިންނެވެ .އިންތިޒާމތައް ހަމަޖެއްސމގައި ބިއރޯއިން
އެހީ އަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ކޮންމެ މވައްޒަފަކވެސް އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
 8.4ޖަލްސާއަށް ބޭނންވާ ލިޔެކިއންތައް ތައްޔާރކޮށް ލިޔންތައް ހަމަކރމަށް ސަމާލކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
 8.3ކައންސިލްގެ ޖަލްސާއަކަށް ޔނިޓަކން މަޢލޫމާތެއް ބޭނންވެގެން ހށައަޅައިފިނަމަ ވަގތއޮއްވައި ބިއރޯއަށް އެމަޢލޫމާތެއް
ހިއްސާކރަންޖެހޭނެއެވެ .
 8.2ކައންސިލގެ

ޖަލްސާއަކަށް

ކައންސިލަރަކ

މައްސަލައެއް

އެޖެންޑާކރމަށް

ބޭނންވެއްޖެނަމަ

އެކަމެއްބަޔާންކޮށް

ކަމާބެހޭލިޔންތަކާއި އެކ ހށައަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތން ހށައަޅާނީ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކރމަށް ހށައަޅާފޯމންނެވެ .
 8.5ކައންސިލގެ ޖަލްސާއަކަށް ޔނިޓަކން މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކރމަށް ބޭނންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭލިޔންތަކާއި
އެކ ހށައަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތން ހށައަޅާނީ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކރމަށް ހށައަޅާފޯމގައި ޒިންމާދާރވެރިޔާގެ ސޮޔާއި
އެކގައެވެ .
(ކައންސިލޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކރމަށް އެދޭފޯރމް ޖަދވަލގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ)
 8.6ޖަލްސާ އަޑއަހަން ބޭނންވެގެން ހޯލަށް ޙާޟިރވާ ފަރާތްތަކަށް ކައންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދގައި ވާގޮތގެ މަތިން ތިބެވޭނެ
އިންތިޒާމ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ.
 8.7އެއްވެސް ޔނިޓަކން ހށައަޅާ މައްސަލައަކަށް ކައންސިލގެ ބައްދަލވމެއްގައި މަޝްވާރާކރާނަމަ އެޔނިޓެއްގެ

އިސް

މވައްޒަފަކ އެ ބައްދަލވމަށް ޙާޟިރވާން ވާނެއެވެ .

.9

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިން ބޭއްވން

 9.0ކޮންމެ ހަފތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތގެ އެންމެ ފަހދވަހ ހެދނ  01511އިން  00511އަށް މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
ނަމގައި ބައްދަލވމެއް ބޭއްވޭނެއެވެ.

03

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 9.4މެ ނޭޖްމަންޓް މީޓިންއަކީ ކައންސިލގެ މަސައްކަތގެ ތެރެއިން ސަމާލކަންދީ ނިންމން އަވަސްކރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާމެދ
މަޝްވަރާކރމަށާއި ،ކައންސިލަރންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދއޮންނަ ގޅން ބަދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަމގެ މައލޫމާތ
ހިއްސާކރމގެ މަޤްޞަދގައި ބާއްވާ ބައްދަލވމެކެވެ.
 9.3މިބައްދަލވން ޗެއާރ ކރާނީ ކައންސިލގެ ރައީސް ނވަތަ ކައންސިލހިންގމާ ޙަވާލވެހންނަވާ ވެރިއެކެވެ .މި
ބައްދަލވމގައި

ބައިވެރިވާނީ

ކައންސިލަރންނާއި،

ޒިންމާދާރވެރިޔާއާއި

ސެކްޝަންތަކގެ

ވެރިންނާއި،

ޔނިޓްތަކގެ

އިސްމއައްޒަފންނެވެ .
 9.2މިބައްދަލވމގައި

ޒިންމާދާރވެރިޔާއަށް

ހރި

ދަތިތަކާއި

އިދާރީ

ހިންގމގެ

ޙާލަތ

ޚލާސާކޮށް

ކައންސިލަރންނަށް

ހށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އިދާރާގެ ހިންގން ހަރދަނާކޮށް ހަލއިކރމަށް ކރެވިދާނެ ކަންކަމާއިމެދމަޝްވަރާކޮށް ޔނިޓްތަކގެ
މެދގައި މަޢލޫމާތ ޙިއްސާކރެވޭނެއެވެ .
 9.5މި ބައްދަލވމގައި ހަފްތާތެރޭގައި ނިންމި މައްސަލަތަކާއި ،ނނިމިހރި މައްސަލަތަކގެ މަޢލޫމާތ ކައންސިލަރންނާއި،
ޔނިޓްތަކގެ މެދގައި ޙިއްސާކރަންވާނެއެވެ .އަދި ނނިމި ހރި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމމަށް ބޭނންވާނެ ޚިޔާލާއި
މަޝްވަރާހޯދޭނެއެވެ.
 9.6މީގެ އިތރން ޔނިޓްތަކގެ މަސައްކަތް އިތރަށް ވިލަރެސްކޮށް ހަރދަނާކރމަށާއި ކރިއަށްދާ އިވެންޓެއް އަދި ހާދިސާއަކާއި
ގޅިގެން ކައންސިލަރންނަށާއި ޒިންމާދާރވެރިޔާއަށް އަދި ޔނިޓްތަކގެ ވެރިންނަށް އިތރބައްދަލވންތައް އިންތިޒާމްކޮށް
ބޭއްވިދާނެއެވެ.
 9.7މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގތައް އިންތިޒާމްކޮށް ރިކޯޑްތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ.

.01

ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވން

 01.0ކޮންމެ އަހަރަކ މަދވެގެން 4ފަހަރ އިދާރާގެ ހރިހާ މވައްޒަފންނާއި ކައންސިލަރން ހިމެނޭގޮތަށް ކައންސިލގެ ރައީސް
ބައްދަލވމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
 01.4މި ބައްދަލވމގެ ބޭނމަކީ އިދާރާގެ ހރި އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި މވައްޒަފންގެ މައްސަލަތަކާއި ،އިދާރީ ހިންގމގައި
ލިބިފައިވާ ކރިއެރންތަކާއި ގޅޭ ގޮތން މވައްޒަފންނާއި އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި އެކ މަޝްވަރާކރމެވެ.
 01.3މި ބައްދަލވން އިންތިޒާމްކރާނީ އެޗް.އާރ ޔނިޓންނެވެ .އަދި މި ބައްދަލވމގެ ޔައމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

.00

އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެއްސން

 00.0އިދާރާގައި މަސައްކަތްކރައްވާ ކައންސިލަރންނާ ބައްދަލ ކރމގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ބޭނންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކ
އެކަންކރމގެ ފރޞަތ އޮންނަންވާނެއެވެ.

02

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 00.4ކައންސިލަރަކާއި ބައްދަލ ކރމގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކން އެދިއްޖެނަމަ އެކަމގެ މަޢލޫމާތ ލަސްނކޮށް
ބިއރޯއަށް ހށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 00.3ކައންސިލަރންނަށް ދަންނަވައި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް އިންތިޒާމ ކރާނީ ބިއރޯއިންނެވެ.
 00.2އެޕޮއިންޓްމަންޓް ތަކގެ މަޢލޫމާތ ޔައމިއްޔާއަށް ދިނމަކީ ބިއރޯގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

.04

ރަސްމީ ލިޔންތަކގައި ސޮއިކރން

 04.0އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނވޭ ރަސްމީ ލިޔންތަކގައި ސޮއިކރާނީ ކައންސިލްގެ ރައީސްއެވެ .ރައީސް ނެތް ހިނދެއްގައި
ނައިބރައީސްއެވެ.

ރައީސް

އަދި

ނައިބރައީސް

ނެތްހާލަތެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ

އޮފީސް

ޙަވާލވެހންނަވާ

ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅއްވާ ،ކައންސިލގެ ބިއރޯގެ އިންޓާރނަލް މެމޯއަކން ޔނިޓްތަކަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ .
 04.4އިންޓަރނަލްކޮށް އެއްޔނިޓން އަނެއް ޔނިޓަށް ބަދަލކރެވޭ ލިޔންތަކގައި ސޮއިކރާނީ އެޔނިޓެއްގެ އިސްވެރިޔާއެވެ.
 04.3ސިވިލްސަރވިސް މވައްޒަފންނާއި ގޅޭ ލިޔންތަކގައި ސޮއިކރާނީ ޒިންމާދާރވެރިޔާ އެވެ.
 04.2ކައންސިލން ހިންގާ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގޅޭގޮތން ފޮނވަންޖެހޭ ޢާއްމ ލިޔންތަކގައި ސޮއި ކރާނީ
އެޕްރޮގްރާމަކާއި ޙަވާލވެ ހންނަވާ ކައންސިލަރެކެވެ.

.03

ރަސްމީ ލިޔންތަކގެ މިންގަނޑ ދެމެހެއްޓން

 03.0އިދާރާގެ ހރިހާލިޔމެއްވެސް ލިޔަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށެވެ .ރަސްމީލިޔންތަކގެ ނަމޫނާތައް ޖަދވަލގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
 03.4އިދާރާއިން ފޮނވާ ހރިހާ ލިޔންތަކގައިވެސް ރަސްމީގޮތން ސޮއިކރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ސޮޔާއި ،އިދާރާގެ
ރަސްމީ ތައްގަނޑ ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.
 03.3އިދާރާއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔމެއް ފޮނވަންވާނީ ރަސްމީކޮށް ފރިހަމަކރަންޖެހޭ ހރިހާކަމެއް ފރިހަމަ ކރެވިފައިވާ
ލިޔމެއްތޯބަލައި ޗެކްކރމަށްފަހ އެވެ.
 03.2ރަސްމީ ލިޔންތަކގައި ސޮއިކރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްފިޔަވާ އެނޫންފަރާތެއް ސޮއިކޮށްގެން ނވާނެއެވެ.
 03.5ރަސްމީލިޔންތަކަކީ އިދާރާގެ ސިއްރ އެއްޗަކަށްވާތީ މިކަން ދެމެހެއްޓމަކީ މވައްޒަފންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 03.6އިދާރާގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނންކރާ ތައްގަ ނޑތަކގެ ނަމޫނާ ޖަދވަލގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .

.02

ޚިދމަތާއި ތަކެތިހޯދން

 02.0އިދާރާގެ ހިންގމަށާއި އަދި ކރެވޭ ކަންކަމަށް ބޭނންވާ ޚިދމަތާއި ތަކެތި ހޯދމގައި ޢަމަލކރަންޖެހޭ މައިގަނޑ އަސާސަކީ
ދައލަތގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާއިދާއި ލާމަރކަޒީ އޞޫލން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގމާބެހޭ
05

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

ޤާނޫނާއި ،އަދި ކައންސިލގެ ހިންގާ ޤަވާއިދެވެ .އެހެންކަމން މިކަން ކރމގައި މިއަސާސް އާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް
ކޮށްގެން ނވާނެއެވެ.
 02.4ޚިދމަތާއި ތަކެތި ހޯދައިދިނމގެ މަސައްކަތްކރާނީ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔނިޓންނެވެ.
 02.3ޔނިޓަކން ޚިދމަތެއް ނވަތަ އެއްޗެއް ހޯދަން ބޭނން ވެއްޖެނަމަ އެކަން އެޑްމިން ބަޔަށް ހށަހަޅާނީއެވެ.
 02.2އެޑްމިން ބަޔަށް ހށައެޅމން ހޯދމަށްއެދިފައިވާ ތަކެތި ސްޓޮކްގައި ހރިނަމަ ،ނވަތަ ޚިދމަތަކީ އިދާރާއިން ލިބެންހރި
ޚިދމަތެއްނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސާނީއެވެ .އަދި އެއެއްޗެއް ނވަތަ ޚިދމަތެއް ލިބެންނެތްނަމަ ބޭރން އެއެއްޗެއް ނވަތަ
ޚިދމަތް ހޯދމގެ މަސައްކަތް ކރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.
 02.5ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ހޯދޭ ހރިހާ ޚިދމަތަކާއި ،ތަކެއްޗެއް ހޯދމގެ ކރިން ބަޖެޓްގައި އެކަމަކަށް ޚަރަދކރމަށް ފައިސާ
ހރިތޯ ޔަޤީންކރަންވާނެއެވެ.
 02.6ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާގޅޭ ގޮތން ހޯދޭއެއްޗެއް ނވަތަ ޚިދމަތެއްނަމަ ތަކެއްޗާއި ޚިދމަތަށްއެދި ފޮނވޭ
ލިޔމގައި ސޮއިކރައްވާނީ އެ ޕްރޮގްރާމެއް ވިލަރެސްކރައްވާ ކައންސިލަރެކެވެ .ވިލަރެސްކރައްވާ ފަރާތް ނެތްނަމަ އޮފީސް
ހިންގމާއި ޙަވާލވެ ހންނަވާ ވެރިއެކެވެ .
 02.7ހޯދޭތަކެއްޗަކީ ނވަތަ ޚިދމަތަކީ އިދާރާގެ ހިންގމގައި ޢާންމކޮށް ކރެވޭ ކަންކަމގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކަށް ނވަތަ
ޚިދ މަތަކަށް ވާނަމަ ތަކެއްޗާއި ޚިދމަތަށްއެދި ފޮނވޭ ލިޔންތަކގައި ސޮއިކރައްވާނީ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން
ޒިންމާދާރވެރިޔާއެވެ .
ހޯދޭތަކެތިނވަތަ ޚިދމަތގެ އަގަކީ 0111/-ރ .އިން ދަށގެ އަގެއްނަމަ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހރިތޯ ކަށަވަރކރމަށްފަހ،
ޒިންމާދާރ ވެރިޔާގެ ހއްދަ ލިބެގެން ހޯދާނީއެވެ.
 02.8ހޯދޭތަކެތީގެ އަގ 0111/-ރ .އިންފެށިގެން 45111/-ރ .އާދެމެދގެ އަގެއްނަމަ އެ މދަލެއް ހޯދަންވަނީ 3ފަރާތަކން އަގ
ނވަތަ ކޯޓޭޝަން ހޯދމަށްފަހ އެންމެ އަގހެޔޮ ފަރާތަކންނެވެ( .އަގ ހޯދމގައި އެއްފެންވަރެއް ނވަތަ އެއްކޮލިޓީއެއްގެ
ތަކެތީގެ އަގ ހޯދމަށް ސަމާލކަން ދޭންވާނެއެވެ).
 3 02.9ފަރާތަކން އެއްފެންވަރެއްގެ ނވަތަ އެއްކޮލިޓީއެއްގެ ތަކެތީގެ އަގ ނލިބިއްޖެނަމަ އެމދާ ހޯދމގެ ކރިން އެކަންބަޔާންކޮށް
އިދާރާހިންގމާއި ޙަވާލވެ ހންނެވި ވެރިއެއްގެ ހއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ .
 02.01ހޯދޭ ޚިދމަތގެ ޚަރަދ 0111/-ރ .އިންފެށިގެން 45111/-ރ .ދެމެދގެ އަގެއްނަމަ އެ ޚިދމަތެއް ހޯދަންވާނީ 3ފަރާތަކން
އަގ ސާފްކރމަށް ފަހ އެކަ ން ކރމަށް އެންމެ އެކަށިގެންވާ އަގެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ( .އަގ ހޯދމގައި ޢާންމކޮށް
އިޢލާނކރމަށް

06

ކައންސިލހިންގމާ

ހަވާލވެ

ހންނަވާވެރިއަކަށް

ފެނިއްޖެނަމަ

އަގހޯދަންވާނީ

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

އާންމކޮށް

އިޢލާނކޮށްގެންނެވެ .މަސައްކަތް ޙަވާލކރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިދާރާ ހިންގމާއި ހަވާލވެ ހންނަވާ ވެރިއެއްގެ
މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ).
 02.00ހޯދޭތަކެއްޗާއި ޚިދމަތގެ އަގ 45111/-ރ އިން  0.5މިލިއަން ރފިޔާއާއި ދެމެދގެ މދަލެއް ނވަތަ ޚިދމަތެއް ހޯދަންވާނީ
ބިޑް އޞޫލން އާންމކޮށް އިޢލާނކޮށްގެންނެވެ .ބިޑްކރމގެ ހރިހާ މަރޙަލާއެއް ގެންދަންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
އޞޫލތަކގެ މަތިން،ބިޑް އިވެލއޭޓިން ކޮމެޓީގެ ބެލމގެ ދަށންނެވެ.

.05

ބިޑް އިވެލއޭޓިން ކޮމެޓީ

 05.0ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗް 31ގެ ކރިން ކައންސިލގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައންސިލގެ ރައީސް ބިޑް އިވެލއޭޓިންކޮމެޓީ
އެއް އެކލަވާލަންވާނެއެވެ.
 05.4ބިޑް އިވެލއޭޓިން ކޮމެޓީ އފެދމަށްފަހ ކޮމެޓީގެ އެންމެހާކަންތައް ގެންދަންވާނީ ކޮމެޓީގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތގެ
މަތިންނެވެ.
 05.3ކޮމެޓީގެ ޤަވާއިދ ޖަދވަލގައި ބަޔާންކރެވިފައިވާނެއެވެ.

.06

ފައިސާ ޚަރަދކރމާއި ބަލައިގަތން

 06.0ފައިސާ ޚަރަދކރމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތމގެ ހރިހާކަމެއްވެސް ކރަންވާނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން
ހިންގމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މާލީކަންކަމާބެހޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ .
 06.4އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ހރިހާ ފައިސާއެއް ބަލައި ގަންނަންވާނީ ފައިސާގެ ރަސީދަކންނެވެ .އަދި އިދާރާއިން ޚަރަދކރާ
ހރިހާ ފައިސާ އެއް ޚަރަދކރަންވާނީ ވައޗަރން ފައިސާ ޚަރަދކރމަށް ހއްދަލިބމންނެވެ.
 06.3އިދާރާއިން ހޯދާ ޚިދމަތްތަކާއި ،ތަކެތީގެ ބިލ ލިބޭތާ ލަސްވެގެން  01ދވަހގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަވާ ނިންމަންވާނެއެވެ.
 06.2ފައިސާ ޚަރަދ ކރމގެ ހއްދަދީ ވައޗަރގައި ފރަތަމަ ސޮއިކރާނީ ކައންސިލްގެ ރައީސް ނވަތަ ނައިބރައީސްގެ ތެރެއިން
އެވަގތަކ އިދާރާހިންގމާއި ހަވާލވެ ހންނެވި ފަރާތެވެ .ވައޗަރގައި ސޮއިކރމާއި ހަމައަށް ދާއިރ ފޯމަލިޓީސް އާއި
އެއްގޮތަށް ފރިހަމަ ކރަންޖެހޭ ހރިހާ ޑޮކިއމެންޓެއް ހންނަންވާނީ ފރިހަމަ ކރެވިފައެވެ.
 06.5ޚަރަދކރމގެ ހއްދަ ލިބމަށްފަހ މެނވީ ޗެކންފައިސާ ދޫކރމގެ ކަންތައް ކރިޔަށް ގެންގޮސްގެން ނވާނެއެވެ.
 06.6ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަކީ ހެނދނ  8531ން މެންދރފަހ  03531އަށެވެ .ރަމަޟާންމަހ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ
ހެނދނ  9511ން  04511އަށެވެ .

07

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 06.7އިދާރާއަށް އެކިގޮތްގޮތން ލިބޭފައިސާގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ .މިކަންކރާނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
ޔނިޓންނެވެ .އަދި ދަފްތަރ ކރެވިފައިވާ ގޮތމަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މއްދަތގައި އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ލިބެމންދޭތޯ ކަމާގޅޭ ޔނިޓްތަކން ބަލާ މޮނިޓަރ ކރަންވާނެއެވެ.
 06.8އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި،އެކިފަރާތްތަކން އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާބަލައިގަނެވޭނީ ހަމައެކަނި ހއްދަދެވިފައިވާ
މވައްޒަފަށެވެ .މިގޮތން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ދވަހން ދވަހަށް އެކައންޓަށް ޖަމާކރަން ޖެހޭނެއެވެ .ދިމާވާ ސަބަބަކާހރެ
ޖަމާކރެވޭގޮތް ނވެއްޖެނަމަ

ޒިންމާދާރވެރިޔާ އަށް އެކަން

ރިޕޯރޓް

ކރަންވާނެއެވެ .އަދި

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި،

ޖަމާކރެވެންދެން ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ތިޖޫރީގައެވެ.

.07

ޗެކްގައި ސޮއިކރން

 0111/- 07.0ރފިޔާ އިން ދަށގެ ޗެކްތަކގައި ސޮއިކރައްވާނީ ޒިންމާދާރ ވެރިޔާއެވެ .ނަމަވެސް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ވަކި
ޕްރޮގްރާމެއްގެދަށން ކރާ ޚަރަދެއްނަމަ ސޮއިކރާނީ އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑިނޭޓަރެވެ .ކޯޑިނޭޓަރ ނެތް
ހާލަތްތަކގައި ޒިންމާދާރވެރިޔާއެވެ .ކޯޑިނޭޓަރާއި ޒިންމާދާރވެރިޔާ ނެތްޙާލަތގައި ހއްދައޮންނަ އެހެން ފަރާތަކަށްވެސް
ސޮއިކރެއްވި ދާނެއެވެ.
 0111/- 07.4ރފިޔާ އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޗެކްތަކގައި ސޮއިކރައްވާނީ ކައންސިލްގެ ރައީސް ނވަތަ ނައިބރައީސްގެ ތެރެއިން
އެވަގތަކ އިދާރާ ހިންގމާ ހަވާލވެ ހރި ފަރާތ ގެ އިތރން ޒިންމާދާރވެރިޔާއެވެ .ނަމަވެސް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ވަކި
ޕްރޮގްރާމެއްގެދަށން ކރާ ޚަރަދެއްނަމަ ސޮއިކރާނީ އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ކައންސިލްގެ
ރައީސް ނވަތަ ނައިބ ރައީސްއެވެ .ކޯޑިނޭޓަރ ނެތް ހާލަތްތަކގައި ޒިންމާދާރވެރިޔާއެވެ .ކޯޑިނޭޓަރާއި ޒިންމާދާރވެރިޔާ
ނެތްޙާލަތގައި ހއްދައޮންނަ އެހެން ފަރާތަކަށްވެސް ސޮއިކރެއްވި ދާނެއެވެ.
 07.3ޗެކްތަކގައި ސޮއިކރމގެ އިތރން ޗެކތަކގައި ޖެހމަށް ޚާއްޞަކރެވިފައިވާ ތައްގަނޑ ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.
 07.2ޗެކްގައި ސޮއިކރވމަށްފަހ ހަވާލކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލކރމގެ ކަންތައް ދވަހން ދވަހަށް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.
ދިމާވާ ސަބަބަކާއި ހރެ ޗެކ ޙަވާލނކރެވިއްޖެނަމަ ޗެކ ޙަވާލކރެވެންދެން ބާއްވަންވާނީ ތިޖޫރީގައެވެ.

.08

ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނންކރން

 08.0އިދާރާގެ

ބޭނންތަކގައި

ބޭނންކރމަށް

ހންނަ ތަކެއްޗާއި

ވަޞީލަތްތައް

ބޭނން

ކރަންވާނީ

އިދާރާގެ

ރަސްމީ

ބޭނންތަކަށާއި ،ކައންސިލަށް އާމްދަނީލިބޭނެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ .އަދި މިގޮތން ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނންކރމގައި
އިހމާލ ވެގެންނވާނެއެވެ.

08

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 08.4އިދާރާތެރޭގައި ބޭނންކރމަށް ހންނަ ކޮމްޕިއޓަރ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނން ކރަމންދަނިކޮށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
ލަސްނކޮށް ޓެކްނީޝަނންނަށް ރިޕޯރޓް ކރަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަތަކެތި ސާފކޮށް ބެލެހެއްޓމަށް ،ބޭނންކރާ މވައްޒަފ
ސަމާލކަން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ރަސްމީ ގަޑި ނިމމން ކޮމްޕިއޓަރތައް ނިއްވާލަންވާނެއެވެ.
 08.3ވެހިކަލްތައް ބޭނންކރމގައިވެސް ފަރވާތެރިވެ ،އެއްގަމާއި ކަނޑގެ އޅަނދފަހަރދއްވމގެ ޤަވާއިދތަކާއި ޚިލާފނވާ
ގޮތަށް އަދި މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބޭނންކރމަށް ސަމާލކަން ދޭންވާނެއެވެ .ވެހިކަލްތައް ދއްވޭނީ ހއްދަ
ކރެވިފައިވާ މވައްޒަފންނަށް އެކަންޏެވެ.
 08.2އެއްގަމާއި ކަނޑގެ އޅަނދތަކގެ ދަތރތަކގެ ލޮގް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 08.5ފޯނާއި އިންޓަރނެޓް ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނންކރަންވާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތާގޅޭ ކަންކަމގައެވެ.
 08.6ލިޔެކިއމގެ ތަކެތި ބޭނންކރމގައި ބޭކާރގޮތގައި ތަކެތި ބޭނން ކރމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ.
 08.7އިދާރާގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަމިއްލަބޭނންތަކގައި ބޭނންކޮށްގެންނވާނެއެވެ.
 08.8އިދާރާގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސްފަރާތަކާއި ޙަވާލކރެވޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އސޫލގެ ދަށންނެވެ.

.09

އިދާރާގެ ތަކެތި އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކރން

 09.0އިދާރާގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެހެންފަރާތަކަށް ދޫކރަންވާނީ ،އެ އެއްޗެއް އަނބރާދައްކާގޮތަށެވެ .އަދި ޙަވާލވާފަރާތގެ
ބެލމގެ ދަށގައި ވަނިކޮށް ލިބޭ ކޮންމެގެއްލމަކަށް ފރިހަމައަށް ޒިންމާ ނަގާނެކަމަށް ސޮއިކރވމަށް ފަހގައެވެ.
 09.4އެއްވެސް އެއްޗެއް އެހެންފަރާތަކަށް ދޫކރަންވާނީ އެއެއްޗެއް ހޯދމަށް އެދި ލިޔމަކން ހށައެޅމން އެ އެއްޗަކީ
އަނބރާދެއްކމަށް ހއްދައޮތް އެއްޗަކަށްވާނަމަ އޮފީސްހިންގމާ ޙަވާލވެހންނަވާ ވެރިއެއްގެ ހއްދަ ހޯދމަށް ފަހއެވެ.
 09.3އަނބރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކރެވޭނީ އޮފީހގެ ހަރމދަލގެ ރަޖިސްޓްރީގެތެރެއިން ،ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި ،ޕްލާސްޓިކް މޭޒ ،ޤައމީ
ދިދަ (މނާސަބަތ ދިދަ) ،މާކަރީ ލައިޓް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ.
 09.2މިގޮތަށް ދޫކރެވޭ ތަކެތި ދޫކރމގެ ކރިން ޙަވާލވާ ފަރާތގެ ޙާޟިރގައި ތަކެތީގެ ޙާލަތބަލާ ޗެކ ކރަންވާނެއެވެ .އަދި
ހަލާކވެފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކޮށްގެންނވާނެއެވެ.
 09.5އަނބރާ ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ދޫކރެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަރކާރގެ އިދާރާތަކަށާއި ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފނިތަކަށެވެ.

.41

ސްޓޮކްބެލެހެއްޓން

 41.0އިދާރާގެ ބޭނމަށް ހޯދޭތަކެއްޗާއި ބޭނންކރެވޭ ތަކެތި އެނގޭ ގޮތަށް ދވަހން ދވަހަށް ރިކޯޑްކޮށް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަން
ވާނެއެވެ .މިކަންކރާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ.

09

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 41.4އިދާރާގެ ބޭނމަށް ހޯދޭތަކެތި ބަލައިގަތމަށްފަހ ސްޓޮކަށް ޖަމާކރަންވާނެއެވެ .ސްޓޮކަށް ބަލައިގަތމަށްފަހ މެނވީ ތަކެތި
ބޭނންކޮށްގެން ނވަތަ ހަވާލކޮށްގެން ނވާނެއެވެ .އެމެޖެންސީކޮށް ނވަތަ މަރާމާތެއް ކރމަށް ހޯދޭތަކެތި ސްޓޮކަށް ނވައްދާ
އޯޑަރ ފޯމގައި އެތަކެތި ޙަވާލވި ކަމަށް ސޮއިކރމން ފދޭނެއެވެ.
 41.3ސްޓޮކން އެއްޗެއް ބޭނންވެއްޖެނަމަ ސް ޓޮކން މދާ ލިބިގަތމަށް އެދޭ ފޯރމް ފރިހަމަ ކރމަށް ފަހ އިދާރީ ބަޔަށް
ހށައަޅާނީއެވެ.

ފޯރމްގައި

ހރިތަކެތި

ސްޓޮކގައި

ލިބެންހރިނަމަ

ލަސްނކޮށް

ރިކއެސްޓް

ކރި

ޔނިޓަކާއި

ޙަވާލކރަންވާނެއެވެ .އަދި ސްޓޮކްގައި ނެތް މދަލަކަށް ރިކއެސްޓްކޮށްފިނަމަ އެމދަލެއް ހޯދމަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޔނިޓަށް ހށައަޅަންވާނެއެވެ .

.40

އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓން

 40.0އިދާރާގެ ބެލމގެ ދަށގައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .މިކަންކރާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ.
 40.4އަލަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އިންވެންޓްރީކރަންޖެހޭ ތަކެތި އެއެއްޗެއް ހޯދޭތާ  3ދވަހގެ ތެރޭގައި އިންވެންޓްރީ ކރމގެ
ކަންތައް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.
 40.3އިންވެންޓްރީ ކރެވިފައިވާ ތަކެތީގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ ޖަހަންވާނެއެވެ .އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ ނޖަހާ އެއްޗެއް
މވައްޒަފން ބޭ ނންކޮށްގެން ނވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަމެއް މވައްޒަފަކަށް ފާހަގަ ކރެވިއްޖެނަމަ އިންވެންޓްރީ އާއި
ޙަވާލވެހރި މވައްޒަފަކަށް ނވަތަ އިދާރީ ބަޔަށް ރިޕޯޓް ކރަންވާނެއެވެ.
 40.2އިންވެންޓްރީ ކރެވިފައިވާ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ނވަތަ ހަލާކވެއްޖެނަމަ ވަގތން އެކަން އިންވެންޓްރީ އާއި ޙަވާލވެހރި
މވައްޒަފަކަށް ނވަތަ އިދާރީ ބަޔަށް ރިޕޯރޓް ކރަން ވާނެއެވެ .އަދި މިކަމާގޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ލަސްނކޮށް
އަޅަންވާނެއެވެ.
 40.5އިންވެންޓްރީގައި ހރި އެއްވެސް މދަލެއް އެއްތަނން އަނެއްތަނަށް ބަދަލކރަންވާނީ އިންވެންޓްރީ އާއި ޙަވާލވެހރި
މވައްޒަފެއްގެ ބެލމގެދަށންނެވެ .
 40.6ހަލާކވމން ނވަތަ ބޭނން ކރމަށް އެކަށީގެންނވާ ވަރަށް ބައވމން އިންވެންޓްރީއިން އނިކރަން ބޭނންވާ ހަރމދަލގެ
ލިސްޓްއައޓްކޮށް ކައންސިލަށް ހށަހަޅައި ފާސްކރމަށްފަހ މެނވީ އިންވެންޓްރީން އނިކޮށްގެން ނވާނެއެވެ .މިގޮތން
އނިކރެވޭ ތަކެއްޗާމެދ ޢަމަލކރާނީ މާލިއްޔަތގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.
 40.7އިންވެންޓްރީއަށް އަންނަ އނި އިތރ ދވަހން ދވަހަށް ރިކޯރޑް ކރަންވާނެއެވެ.
 40.8ޔނިޓް ނވަތަ މވައްޒަފެއްގެ ބޭނމަށް ސްޓޮކންނެގޭ ތަކެއްޗަކީ އިންވެންޓްރީކރަންޖެހޭ މދަލެއްނަމަ އެބޭނންކރމގެ ކރިން
އިންވެންޓްރީ އާއި ޙަވާލވެހންނަވާ މވައްޒަފަކަށް ރިޕޯޓްކޮށް އިންވެންޓްރީއަށް އަރވަންޖެހޭނެއެވެ .
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ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓން

 44.0މިލަދންމަޑލ

އތރބރީ

އަތޮޅ

ކައންސިލްގެ

ވެބްސައިޓް

www.shaviyani.gov.mv

މިއިދާރާގެ

ރަސްމީ

ވެބްސައިޓްއެވެ .މިސައިޓްގެ ފިކރީމދަލގެ ޙައްޤވެރިޔަކީ މިއިދާރާއެވެ.
 44.4ވެބްސައިޓް ބަލަހައްޓާނީ އެޑްމިން ޔނިޓންނެވެ .އެހެންކަމން

ވެބްމާސްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތން ސައިޓްގެ ސެކިއރިޓީއާއި

އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލްގެ ޒިންމާއފލާނީ އައިޓީ ޓެކްނީޝަންއެވެ.
 44.3ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢކރމަށް ޔނިޓްތަކން ބޭނންވާ ލިޔންތައް ތައްޔާރކރާނީ އެޔނިޓަކންނެވެ .އަދި ލިޔންތައް
ޝާއިޢކރމގެ ކރިން އިދާރާގެ އިސްފަރާތެއްގެ އެޕްރޫވަލް ނެތް އެއްވެސް ލިޔމެއް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްގެން
ނވާނެއެވެ.
 44.2ވެބްސައިޓްގެ ކޮންޓެންޓްއަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ކައންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންނެވެ.
 44.5އެޕްރޫވްކޮށް އަޕްލޯޑްކރެވޭ ލިޔންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

.43

ސެކިއރިޓީ ބެލެހެއްޓން

 43.0ދވާލާއިރޭގަނޑގެ ހރިހާ ވަގތތަކެއްގައި އިދާރާގެ ސެކިއރިޓީ ބެލެހެއްޓެމން ދާނީ ސެކިއރިޓީ ކެމެރާބޭނންކޮށްގެނެވެ .
 43.4ސެކިއރިޓީ ކެމެރާސިސްޓަމް މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓާނީ އިދާރީބައިންނެވެ.
 43.3ކޮންމެ ދވަހަކވެސް އޮފީސް ހޅވާ ގަޑީގައި ،އަދި ބަންދކރާގަޑީގައި ކެމެރާސިސްޓަމް ބަރާބަރަށް މަސައްކަތްކރޭތޯ
ޗެކކރަންވާނެއެވެ .މިކަންކރާނީ އައިޓީ ޓެކްނީޝަންއެވެ .

.42

ޢިމާރާތްތަކާއި ގޯތި ސާފކޮށް ބެލެހެއްޓން

 42.0އިދާރާ ހިނގަމންދާ ޢިމާރާތާއި އިދާރާގެ ބެލމގެ ދަށގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ،އެތަންތަން ހިމެނޭ ގޯތިތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޝެޑިއލެއްގެ ދަށން ކނިކަހާ ސާފކޮށް ބެލަހެއްޓމގެ އިންތިޒާމ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ .މިކަން އިންތިޒާމކޮށް
ސްޕަވައިޒް ކރާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ.
 42.4އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކގައި ހންނަ ކޮޓަރިތަކާއި އެނޫން ތަންތަންވެސް ކޮންމެ ދވަހަކ ސާފކރަން ވާނެއެވެ.
 42.3ތަންތަނގެ ޒީނަތްތެރި ކަމަށާއި ހިތްފަސޭހަކަން އިތރކރމަށްޓަކައި ގަސްހައްދައި ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ގަސްތަކަށް
ފެންދިނމގެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ގަސްކޮށައި ތަރތީބ ކރމަށް ސަމާލކަންދީ މަސައްކަތް ކރަންވާނެއެވެ.
 42.2އެއްވެ ސް ޢިމާރާތެއްގެ އެތެރޭގައި ދންފަތގެ އިސްތިޢމާލ ކޮށްގެން ނވާނެއެވެ .ގޯތިތެރޭގައި ދންފަތގެ އިސްތިޢމާލ
ކރިނަމަވެސް އަޅިކެނޑމަށް ޚާއްޞަ ތަންތަނަށް މެނވީ އަޅިކަނޑައިގެން ނވާނެއެވެ .އަދި ގޯތިތެރެއަށް ސިގިރޭޓްބރި
އަޅައިގެން ނވާނެއެވެ.
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 42.5ކނީގެ ގޮތގަ އި އކާލަންޖެހޭ ފަތް ފަދަތަކެތި އކާލެވެންދެން ގޯނިފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅާފައި ޚާއްޞަކރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި
ބެހެއްޓމަށްފަހ ހަފތާއަކ އެއްފަހަރ އކާލަންވާނެއެވެ .ކނި އކާލަންވާނީ ކނިކޮށްޓަށެވެ .އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ރަށގެ
އަތިރިމައްޗަށް ނވަތަ ސާފކޮށް ބާއްވަންޖެހޭ ސަރަހައްދަކަށް ކނިއކައިގެން ނވާނެއެވެ.

.45

ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މއްދަތަށް ނިންމން

 45.0ޤާނޫނީގޮތން ވަކިމއްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނވަތަ އޞޫލެއްގެ ގޮތން ވަކިމއްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން
އެމއްދަތަކަށް ނިންމމގެ ޒިންމާ ކޮންމެ މވައްޒަފަކމެ އފލަންޖެހޭނެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތަކން ޖަވާބެއް
ހޯދަންޖެހޭނަމަ ދރާލައި މަސައްކަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް އެޅމަށް ސަމާލކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
 45.4އޮފީހަށް ހށައަޅާ މައްސަލައަކީ އެހެންއިދާރާއަކން މަޢލޫމާތ ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ 5ދވަހގެ ތެރޭގައި ޖަވާބ
ދޭންވާނެއެވެ .އެނޫންމައްސަލަތަކަށް ލަސްވެގެން 3ދވަހގެ ތެރޭގައި ޖަވާބދޭންވާނެއެވެ .
 45.3އެއްވެސް އިދާރާއަކން ވަކިމއްދަތަކަށް ކަމެއް ނިންމައިދިނމަށް ނވަތަ ވަކިމއްދަތަކަށް ޖަވާބ ދިނމަށް އެދިއްޖެނަމަ
އެކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެއީ އަމާޒކަމަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތް ހަލވިކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމމަށް މަސައްކަތް
ކރަންޖެހޭނެއެވެ.
 45.2ކޮންމެ ޔނިޓަކންވެސް ޔނިޓެއްގެ މަސައްކަތގެ ދާއިރާއާގޅޭގޮތން ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތް ހަވާލވެފައިވާ
މވައްޒަފ އެނގޭގޮތަށް ލިޔެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .އަދި ވަކިމއްދަތތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ރިޕޯރޓް
ފަދަތަކެތި ނިންމަންޖެހޭ މއްދަތވެސް ރަޖިސްޓްރީއިން އެގެންއޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

.46

އިތރގަޑީގައި މަސައްކަތް ކރން

 46.0ޙަވާލކރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ރަސްމީގަޑީގައި ނނިމިއްޖެނަމަ ނވަތަ އޮފީހން އަންގައިގެން ކރަންޖެހޭ ޚާއްސަ
މަސައްކަތަކަށް ރަސްމީގަޑީގެ އިތރން މވައްޒަފން އޮފީހަށް ނކންނަނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އިތރގަޑީގެ
ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
 46.4އިތރގަޑީގެ

މަސައްކަތަށް

ނކންނަންޖެހޭނީ

ރަސްމީގޮތން

ފރިހަމަކރަންޖެހޭ

ކަންކަން

ފރިހަމަކރމަށްފަހއެވެ.

އެގޮތންއެމވައްޒަފެއް ސްޕަވައިޒްކރާ މވައްޒަފަކަށް ހށައަޅާ އިތރގަޑީގެ މަސައްކަތ ނކތމަށް ހއްދަހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި
އޮފީސް ހޅވައިގެން ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނަމަ އޮފީސް ހޅވމގެ ހއްދަވެސް ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ .
 46.3އެމެޖެންސީ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން އޮފީހގެ ވެރިއަކ އަންގަވައިގެން ނރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތ ނކންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ
ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދވަހެއްގެ 04511ގެ ކރިން ރަސްމީކޮށް ފރިހަމރަންޖެހޭ ފޯމްތަކާއި ހއްދާގައި ސްޕަވައިޒަރ
ލައްވާ ސޮއިކރވަން ޖެހޭނެއެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
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 46.2ހއްދަ ނހޯދާ އިތރގަޑީގެ މަސައްކަތް ކރިނަމަވެސް ފައިސާ ދލެއްނކރެވޭނެއެވެ.

.47

ފައިލްކރމާއި މަޢލޫމާތ ރައްކާކރން

 47.0އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔންތައް ސޮއިކޮށް އިދާރާގެ ތައްގަޑޖެހމަށް ފަހ ފޮނވމގެ ކރިން ޖެމްސް އަށް އަޕް
ލޯޑްކރަންޖެހޭނެއެވެ.
 47.4އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔންތައް ފައިލްކރމގައި ގެންގޅެން ޖެހޭނީ ސަބްޖެކްޓް ފައިލިންގ ސިސްޓަމް (މައޟޫތަކަށް
ބިނާކޮށް ބައިކރެވޭ) ނިޒާމަށެވެ .ކޮންމެ ޔނިޓަކންވެސް އެޔނިޓަކން ފައިލްތަކގެ ސަބްޖެކްޓް ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކލަވާލަން
ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ފައިލްތަކގައި ލޭބަލްކރާއިރ ކޯޑްނަންބަރާއި މަޢޟޫ ލިޔަންވާނެއެވެ .ފައިލްގެ ލޭބަލްކޯޑގެ ފޯމެޓް
ޖަދވަލގައި ބަޔާން ކރެވޭނެއެވެ.
 47.3މައްސަލަތަކާއި ލިޔންތައް ފައިލްކރމާއި ހަމައަށްދާނީ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް އަޅާ ނިމމންނެވެ .ފިޔަވަޅއަޅަމންދާ
މަރޙަލާގައި

މައްސަލަތަކާއި

ލިޔންތައް

ބަހައްޓާނީ

ވަގތީކެބިނެޓް

ގައެވެ.

ފިޔަވަޅތައް

އަޅާނިމމން

މައްސަލަ

ރަޖިސްޓްރީއިން އަޕްޑޭކް ކރމަށްފަހ ފައިލްކރަންވާނެއެވެ.
 47.2އިދާރީގޮ ތން ލިޔެވޭ ލިޔންތަކގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީ ވަކިވަކިން ސޭވްކރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތން ސޭވްކރެވޭ ފައިލްތައް
ސޭވްކރާނީ ސާވަރގައި ކޮންމެ ޔނިޓަކަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯލްޑަރ ގައި ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ބަހާލައިގެނެވެ .
 47.5އިދާރާގެ އެއްވެސް ލިޔމެއް ފިޔަވަޅއަޅާ މަރޙަލާގައި ވަނިކޮށް ނވަތަ ފައިލްކރެވިފައި ވަނިކޮށް ނައްތާލައިގެން ނވާނެއެވެ.
އަދި އިދާރާގެ ބޭނމެއްގައި މެނވީ ލިޔންތަކގެ ބޭނން ހިފައިގެން ނވާނެއެވެ.
 47.6ފައިލްކރެވިފައިވާ ލިޔންތައް ނވަތަ ސޭވްކރެވިފައިވާ ފައިލްތަކގެ ތެރެއިން އަރޝީފް ކރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަނޑައަޅައި
އަރޝީފްކޮށް ބެލެހެއްޓމގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ .އަރޝީފްކރެވޭ ތަކެތި ކަނޑައަޅަމންދާނީ ކައންސިލން
ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

.48

އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ނަމގައި ވިޔަފާރި ހިންގމގެ ސިޔާސަތ

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގމާބެހޭ ( )7/4101ޤާނޫނގެ

 73ވަނަ މާއްދާއިން ބާރލިބިގެން،

ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ރައސލްމާލތައް އފައްދާ ހިންގމަށާއި ،ރައްޔިތންގެ ފަރދީ ފދންތެރިކަން އިތރކޮށް ،ރައްރަށގެ އިޖތިމާޢީ
ތަރައްޤީ ފޅާކޮށް ދަމަހައްޓަން މަގފަހިކޮށްދީ ،އަތޮޅގައި މަދަނީ ހަމަޖެހމާއި އފާފާގަތިކަން ދެމެހެއްޓމަށް އެހީތެރިވެދިނމަށް ބޭނންވާ
މާލީ ފދންތެރިކަން އިތރކރމަށްޓަކައި އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ނަމގައި ވިޔަފާރިއާއި އެކިއެކި ޚިދމަތްތައް ދިނމަށް އެކލަވާލެވިފައިވާ
ސިޔާސަތެކެވެ .މިގޮތން "ވިޔަވަތި" ނަމގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި  46އޮކްޓބަރ  4104ގައިވާނީ
ރަޖިސްޓްރީކރެވިފައެވެ .

ވިޔަވަތި ހިނގަމންދާނީ އަންނަނިވި މައިގަނޑ އަމާޒތަކަށް ބރަވެ އެއަމާޒތަކަށް ވާޞިލވމަށްޓަކައި ކރެވެންހރި ކަންކަމަށް ބިނާކރެވޭ
އޞޫލތަކާއި މިންގަނޑތަކގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތން އަމާޒކރެވޭ މައިގަނޑ ނކތާތަކަކީ:
 .0މިލަދންމަޑލ

އތބރީގެ

ރަށްރަށގައި

ދިރިއޅޭ

ރައްޔިތންގެ

އާންމ

ދިރިއޅމގެ

ޙާލަތ

ރަގަޅކޮށް

ދިރިއޅމަކަށްޓަކައި ފަރދީގޮތން ކރެވޭ ކަންކަމަށާއި ،ޖަމާޢަތގެ ގޮތގައިކރެވޭ ކަންކަމަށް ބޭނންވާ ފައިސާ

އަބރވެރި
ލއިފަސޭހަ

ގޮތަކަށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅކައންސިލން ހަމަޖައްސައިދިނމަށް އިންވެސްޓް ކރން.
 .4މިލަދންމަޑލ އތރބރީގެ ރައްޔިތންނަށް ޑަކްޓަރީ ބޭހާއި ،ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއިގޅޭ ތަފާތ ޚިދމަތްތައް ފޯރކޮށްދީ ،ދައލަތގެ
ޞިއްޙީ އިންޝއަރެންސް ސްކީމްގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތންނަށް ފޯރކޮށް ދިނމަށް އިންވެސްޓްކރން.
 .3އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ނަމގައި ރަޖިސްޓްރީ ކރެވިފައިވާ ކަނޑާއި އެއްގަމ އޅަނދފަހަރން އެންމެ އެދެވޭ ނަފާވެރިކަން ހޯދާ
އެވަޞީލަތްތައް ދަމަހައްޓާ ،ދިރވާ އަލާކރމާއި ،އަތޮޅގައި ދަތރފަތރގެ ލއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ރައްޔިތންނަށް
ފޯރކޮށްދިނމަށް އިންވެސްޓް ކރން.
 .2އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ނަމގައި ރަޖިސްޓްރީ ކރެވިފައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކން އެންމެ އެދެވޭ ނަފާވެރިކަން ހޯދާ ޢިމާރާތްތައް
ދަމަހައްޓާ ،ދިރވާ އަލާކޮށް ،އެވަޞީލަތްތަކގެ ބޭނން ވިޔަފާރި އޞޫލން ހިންގމަށް އިންވެސްޓްކރން.
 .5އަތޮޅ ކައންސިލން އިންވެސްޓްކރމަށް ކަނޑައަޅާ އިތރ ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓް ކރން.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 .0އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ނަމގައި ހިންގާ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތައް ހިންގަންވާނީ "ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް" ގެ ދަށން ފައިދާ އާއި
ގެއްލމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ރައސލްމާލ ވަކިކރެވިފައިވާ ވަކި އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްގެ ގޮތގައެވެ.
 .4ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ރައސލްމާލަކަށް ވާނީ 4104 ،ވަނަ އަހަރގެ ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 5،111،111.11
(ފަސްމިލިޔަން ދިވެހިރފިޔާ) އެވެ .ކައންސިލން ނިންމައިފި ހިނދެއްގައި މިއަދަދ އިތރކޮށް އނިކރެވޭނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭނީ" ،މަދަދ" ލއިލޯން ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅި ( 306110111.11ތިންމިލި އަން ހަސަތޭކަ ހާސް ރފިޔާ) އާއި
"ފނަފަތި" ވިޔަފާރިއަށް ކަނޑައެޅި ( 001990064.91އެއްމިލިޔަން ނވަދިހަ ނވަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެރފިޔާ
ނވަދިހަ ލާރި) އާއި "ދވެލި" ދަތރފަތރގެ ޚިދމަތަށް ކަނޑައެޅި ( 4110111.11ދެލައްކަ ރފިޔާ) އާއި "ނަފާވެހި"
ޢިމާރާތާއި ހިޔާވަހި ޚިދމަތަށް ކަނޑައެޅި ( 0110837.01އެއްލައްކަ އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތްރފިޔާ ދިހަ ލާރި) އެވެ.
 .3އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ނަމގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އފލޭ އަދި ނއފލޭ އެންމެހައި މދަލަކީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެސެޓެވެ .
 .2ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެކައންޓަކީ

ށ.އަތޮޅ ޓްރަސްޓްގެ ނަމގައި ޖެނއަރީ 4103ގައި ހޅވނ 7724-700276-005

ނަންބަރ އެކައންޓެވެ.
 .5ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެކައންޓަށް ޖަމާކރާނީ މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅކައންސިލން ކަނޑައަޅާ "ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް"ގެ
ރައސލްމާ ލާއި ،މި ޓްރަސްޓްއިން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިން އާމްދަނީގެ ގޮތގައި ލިބޭ ފައިސާއެވެ .އެހެންކަމން
މިޓްރަސްޓްގެ ދަށން އފައްދާ އެހެން ވިޔަފާރިތަކާއި ޚިދމަތްތަކގެ ހިސާބތައް ވަކި ލެޖަރ އެއްގެ ގޮތގައި ބަލަހައްޓަން
ޖެހޭނެއެވެ .
 .6ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އި ން ޚަރަދ ކރެވޭނީ މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅކައންސިލްގެ ޤަރާރަކން ކަނޑައޅާ ވަކި
ވިޔަފާރިއަކަށް އިންވެސްޓް ކރމަށާއި ،އެވިޔަފާރި ތަކން ކރން ހއްދަކރާ ޚަރަދތަކާއި ،ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އަހަރީ
ފައިސާއިން އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ރިޒާރވްގައި ބެހެއްޓމަށް އަތޮޅ ކައންސިލން ކަނޑައަޅާ ފައިސާ އެކަންޏެވެ.
 .7ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ހިންގަންވާނީ އަތޮޅ ކައންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ،މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލްގެ
ރައީސެވެ .ނވަތަ އެވަގތަކ ކައންސިލްގެ ހިންގެވމާއި ޙަވާލވެ ހންނެވި ފަރާތެކެވެ.
 .8ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އަހަރީ ހިސާބތައް ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  2މަސް ދވަހގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ރިޕޯޓްތައް
ތައްޔާރކޮށް ދިވެހި ސަރކާރގެ ގެޒެޓްގައި ނވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ ދވަހ ނޫހެއްގައި ނވަތަ މިލަދންމަޑލ އތރބރީ
އަތޮޅކައންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި ނވަތަ ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއކރަންވާނެއެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 .9ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އވާލަންވާނީ ،ޓްރަސްޓްގެ ސާފ އޮޑިޓެއް ހަދާ އެރިޕޯރޓް އަތޮޅ ކައންސިލން ފާސްކރމަށްފަހ ،މިލަދން
މަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ޤަރާރަކންނެވެ.
 .01އަތޮޅ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ޚިދމަތްތަކާއި ،ވިޔަފާރިތައް ހިންގމަށް ނވަތަ ފެށމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް
ވެފައިހންނަ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކން ލޯން ނެގޭނެއެވެ.
 .00ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ މާލީ ހިސާބތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ އަތޮޅ ކައންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރ ވެރިޔާގެ ސީދާ ބެލމގެދަށން
އަތޮޅކައންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނންނެވެ.
 .04ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އިން އެއްވެސް ޚަރަދެއްކރމަށް ކައންސިލްގެ ޤަރާރ ނވަތަ ނިންމން ފރިހަމަކޮށް ޒިންމާދާރވެރިޔާ އަށް
ލިބޭތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ  5ދވަސްތެރޭ ޚަރަދ ވައޗަރ ތައްޔާރކޮށް ރައީސަށް ހށައަޅަން ވާނެއެވެ.
 .03ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްއިން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިންވެސްޓްމަންޓްއެއްގެ މަސްދވަހގެ ހިސާބ މާލީ އެމަހެއް ނިމޭތާ
ލަސްވެގެން  01ދވަސްތެރޭ އެވިޔަފާރިތައް ހިންގަވާ ކޯޑިނޭޓާރން ހށައަޅަން ވާނެއެވެ.
 .02ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްއިން އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިންވެސްޓްމަންޓްއެއްގެ އަހަރީ ހިސާބ މާލީ އަހަރ ނިމޭތާ ލަސްވެގެން
 01ދވަސްތެރޭ އެވިޔަފާރިތައް ހިންގަވާ ކޯޑިނޭޓާރން ހށައަޅަން ވާނެއެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

އަތޮޅުަކައުންސިލުގެަވިޔަވަތިަޓްރަސްޓްަސްޓްރަކްޗަރ
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ދވެލި ޕްރޮގްރާމް ހިންގމގެ އިދާރީ އޞޫލ

މިއީ ،މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ބެލމގެ ދަށގައި ހރި ކަނޑާއި ،އެއްގަމ އޅަނދ ފަހަރ ބޭނންކޮށްގެން
ވިޔަފާރީގެ އޞޫލން އަދި ކައންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނޭ ފަދަޔަކން ކަންކަން ކރމަށްޓަކައި ކައންސިލން ކަނޑައަޅައި އެންމެހާ
އޞޫލތަކާއި މިންގަނޑތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކރާ އޞޫލެވެ.

 .0މިވިޔަފާރި ހިންގާ ބެލެހެއްޓމގެ އޞޫލތައް ކަނޑައަޅާނީ އަތޮޅ ކައންސިލން ކަނޑައަޅާ "ދވެލި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ"
އިންނެ ވެ .އަދި މިކަމާއި ގޅިގެން ކރެވޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކރމަށް ކައންސިލން ކޯޑިނޭޓަރަކ އައްޔަންކރާން ވާނެއެވެ.
 .4އިދާރީގޮތން މި ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ކައންސިލް އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ޔނިޓންނެވެ.

 .0މި ވިޔަފާރީގައި އެސެޓްގެ ގޮތގައި ބޭނންކރެވޭނީ ށ.އަތޮޅ ކައންސިލް އިދާރާގެ ނަމގައި ރަޖިސްޓްރީ ކރެވިފައި ހރި ނވަތަ
މިކަމަށް ހޯދޭ ކަނޑގައި ދއްވާ އޅަނދާއި އެއްގަމގައިދއްވާ އޅަނދފަހަރެވެ.
 .4މި ވިޔަފާރި އަލަށް ފަށައި ހިންގމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅި ރައސލްމާލަކީ -/0110111ރ( .އެއްލައްކަ ރފިޔާ) އެވެ .

 .0ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ދެވޭނެ މައިގަނޑ ޚިދމަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދތަކަށް ކަނޑ ދަތރކރމާއި ކަނޑައެޅޭ
ވަކިމއްދަތތަކަށް އޅަނދފަހަރ ކއްޔަށްދިނމާއި އެއްގަމ ދަތރގެ ޚިދމަތްދިނމެވެ.
 .4ދަތރފަތރގެ ޚިދ މަތގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކރެވޭ އިތރ ޚިދމަތްތައް ފަށައި ނވަތަ ކައންސިލަށް ނަފާ ލިބެނިވި ގޮތގައި
އެޖެންޓްކަން ކރންފަދަ ކަންކަން ހޯދައި ލިބިގަތމާއި ،އެހެނިހެން ކންފނިތަކާއި ގޅިގެން މޢާމަލާތްތައް ހިންގމގެ ކަންކަމަށް
މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ފރޞަތ ތަނަވަސް ކރެވިދާނެއެވެ.
 .3މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ފެރީގެ ޚިދމަތް ޤާއިމކޮށް ރާވައި ހިންގމަށް ކރަންޖެހޭ ކަންކަން ކރމަށް މަގފަހިކރމގެ ގޮތން
ކރަންޖެހޭ މޢާމަލާތްތައް ހިންގިދާނެއެވެ.

 .0ޚިދމަތް ބޭނންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދމަތް ދެވޭނީ އެކަމަށްއެދި އިދާރާއަށް ހށަހެޅމން ،އެޚިދމަތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަގ ނވަތަ
ކޯޓޭޝަން އެޕްރޫވްކރމންނެވެ .ކޯޓޭޝަންގައި ޚިދމަތގެ ފރިހަމަ އަގާއި ،އިތރ ޗާޖތަކާއި ،ޕޭމަންޓް ޓަރމްސް ބަޔާން
ކރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
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 .4ޚިދމަތާއި ބެހޭގޮތން ހެދޭ ކޯޓޭޝަންގައި ބނެފައިވާ އަގާއި ،ޕޭމަންޓް ޓަރމްސްއާމެދ ދެފަރާތން އެއްބަސްވެވިގެން މެނވީ
ޚިދމަތްދީގެންނވާނެއެވެ .އަދި ޚިދމަތްދީ ނިމމާއެކ އެޚިދމަތަކަށް ބިލކޮށް ބިލގައިވާ ގޮތގެމަތީން ފައިސާ ހޯދމަށް ބާރއަޅާ
މަސައްކަތް ކރާންވާނެއެވެ .ޚިދމަތް ހޯދި ފަރާތަކން އަދާކރަންޖެހޭ ޕޭމަންޓެއް އޮއްވައި އެފަރާތަކަށް އިތރ ޚިދމަތެއް،
އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް މެދވެރިވެގެން މެނވީ ނދެވޭނެއެވެ.

 .0ޚިދމަތްތަކގެ އަގކަނޑައަޅައި ޓެރިފް ތައްޔާރކޮށް ކައންސިލަށް ހށަހަޅައި ފާސްކރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެއަށްފަހ ތެލާއި
ތަކެތީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލތަކަށް ބިނާކޮށް ޓެރިފްއަށް ބަދަލގެންނަން ފެނިއްޖެނަމަ އެބަދަލތައް ގެނައމަށްޓަކައި ކޯޑިނޭޓިން
ކޮމެޓީން ފާސްކޮށް ކައންސިލަށް މަޢލޫމާތ ދޭންވާނެއެވެ.
 .4ހައިސްޕީޑް ލޯންޗާއި ދޯނީގައިކރާ ކަނޑ ދަތރގެ އަގ ކަނޑައަޅާނީ ދަތރގެ ދިގމިނާއި ،މަޑކރމަށް ކަނޑައަޅާ ވަގތާއި
ޙާލަތގެ މައްޗަށެވެ .އަދި އެއްގަމ ދަތރގެ އަގ ކަނޑައަޅާނީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގތަކާއި
ޚިލާފނވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

 .0މި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭފައިސާ ޖަމާކރާނީ އަތޮޅ ކައންސިލް އިދާރާގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް

އެކައންޓަށެވެ .މި ވިޔަފާރިން

ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަނެ އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނމގެ މަސައްކަތްކޮށް ކަމާއިގޅޭ ހިސާބ ބަލަހައްޓާނީ ބަޖެޓް އެންޑް
ފައިނޭންސް ޔނިޓންނެވެ .އަދި ކަމާގޅޭ އެންމެހައި އިދާރީ މޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ އިދާރާގެ ހިންގމގެ އޞޫލތަކާއި
އެއްގޮތަށެވެ.
 .4މި ވިޔަފާރި ހިންގމަށްޓަކައި ކރަންޖެހޭ ޚަރަދތައް ކރާނީ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އެއްޗަކންނެވެ .އަދި މިކަމގައި ބޭނންކރާ ތަކެތި
މަރާމާތކޮށް ބަލަހައްޓާނީވެސް ވިޔަފާރީން ލިބޭ އެއްޗަކންނެވެ .މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ކރާ ދަތރތަކގައި ،އޅަނދފަހަރގެ
ވަޒީފާތަކގައި އޅޭ މވައްޒަފންނަށް ދޭންޖެހޭ ދަތރ އެލަވަންސާއި ކޮއްތފައިސާ ދޭނީވެސް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިންނެވެ.
 .3ޚިދމަތްތަކަށް ބިލހެދމގެ އިންތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ މއްދަތަށް ލިބޭތޯބަލައި ޗެކްކޮށް މިކަން ބަރާބަރަށް ހިންގމގެ އިދާރީ
އިންތިޒާމތައް ހަމަޖެއްސމަކީ މަސައްކަތް ޙަވާލކރެވިފައިވާ ޔނިޓގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .2ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލން ދެނެގަތމަށްޓަކައި ކޮންމެ ތިން މަހަކން ރިޕޯރޓެއް އެކލަވާލމަށްފަހ އަތޮޅކައންސިލަށް
ހށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .މިރިޕޯރޓް އެކލަވާލާނީ މަސައްކަތް ޙަވާލކރެވިފައިވާ ޔނިޓންނެވެ .އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމމާއެކ
ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކޮށް އަހަރީ ރިޕޯރޓް އެކލަވާލައި ކައންސިލަށް ހށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
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 .5ވި ޔަފާރީގައި ބޭނންކރާ އޅަނދފަހަރާއި ތަކެތި މަރާމާތކޮށް ބެލެހެއްޓމގެ އިންތިޒާމާއި ،ދަތރވެރިންގެ ސަލާމަތާއި
ރައްކާތެރިކަމގެ ގޮތން ފރިހަމަކރަންޖެހޭ ކަންކަން ފރިހަމަކރެވޭނެ އިންތިޒާމ ،ޒިންމާއފލާ ފަރާތން ރާވައި ބަލަހައްޓަން
ވާނެއެވެ.
 .6ޢާންމކޮށް ކަނޑދަތރތައް ކރަންވާނީ ދވާލގެ ވަގތތަކގައެވެ .ނަމަވެސް ކޮންމެހެން ދަތރެއްކރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
ކޯޑިނޭޓަރގެ އިޒނަ ލިބިގެން އެނޫން ވަގތތަކގައިވެސް ދަތރކރެވޭނެއެވެ .އަދި އޅަނދ ފަހަރގައި ކރެވޭ ދަތރތަކގެ ލޮގް
ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

 .0ދަތރެއްކަމަށް ބަލާނީ އެދަތރެއް ފެށިއިރ އޅަނދ އޮތްތަނަށް އެނބރި އައމަށެވެ.
 .4އެއްވެސް އޅަނދެއް ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ނެތް މީހން ،އަދި ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ނަގަން ދަސްކރމަށް
ދއްވައިގެން ނވާނެއެވެ.
 .3އޅަނދފަހަރ ދއްވަންވާނީ އޅަނދގެ ޑްރައިވަރެވެ .ޑްރައިވަރ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ފަޅވެރިންގެ ތެރެއިން ލައިސަންސް އޮތް
މީހެކެވެ.
 .2އޅަނދފަހަރ ދއްވަން ވާނީ އެއޅަނދެއް ދއްވމަށް ހއްދަ ދެވިފައިވާ ސްޕީޑގައެވެ .އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އޅަނދ ދއްވަން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕީޑަށްވރެ ބާރަށް ދއްވައިގެން ނވާނެއެވެ.
 .5ލޯންޗްގައި ދަތރކރމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށްވރެ އިތރަށް ފަސިންޖަރން އަރވައިގެން ނވާނެއެވެ .ކޮންމެ ދަތރެއް
ފެށމގެ ކރިން ފަސިންޖަރންގެ އަދަދ ކެޕްޓަން ޗެކްކޮށް ،އިތރ ފަސިންޖަރން ތިބިނަމަ އެފަރާތްތަކަށް އެކަން
އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.
 .6ކޮންމެ ދަތރަކަށް ފެށމގެ ކރީން އެދަތރަށް ބޭނންވާ ތެލާއި ،ދަތރކރާ ފަސިންޖަރންނަށް ބޭނންވާ ފެނާއި ،ސަލާމަތީ
ކަންތައްތައް ހރީ ރަނގަޅަށްތޯ ކެޕްޓަނާއި ފަޅވެރިން ޗެކްކރަންވާނެއެވެ.
 .7ދަތރ ފެށމގެ ކރިން ދަތރާއި ޙަވާލވި ފަރާތގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ،ދަތރކރާނެ ތަނެއް ރަނގަޅަށް ސާފކޮށް އެމަޢލޫމާތ
ރެކޯޑކރަން ވާނެއެވެ.
 .8ލޯންޗްގައި ކރެވޭ ދަތރތަކާއި ،ދަތރގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކގެ އަދަދ ،ލޯންޗަށް އެޅޭ ޕެޓްރޯލް ޤަވާއިދން ލޯންޗ ދަތރގެ
ލޮގްގައި ލިޔެ އެދަތރެއްކރި ކެޕްޓަން ސޮއިކރަންވާނެއެވެ.
 .9ދަތރކރަން ވާނީ މޫސމަށް ބެލމަށްފަހ ދަތރކރާ އޅަނދަށާއި ،ދަތރކރާ ފަސިންޖަރންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކ
ދަތރކރެވޭނެ ކަމަށް ކެޕްޓަނަށް ޔަޤީންކރެވޭނަމައެވެ .ކެޕްޓަން ދަތރ ނކރެވޭނެކަމަށް ނިންމަންވާނީ މޫސން ގޯސްވމގެ
ސަބަބން ދަތރކޮށްފިނަމަ ފަސިންޖަރންނަށާއި ،އޅަނދަށް ނރައްކާ ވެދާނެ ފަދަ ޙާލަތްތަކގައެވެ.
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 .01ދަތރކރމަށް އެދި ހށައަޅާނެގޮތް އަދި ފައިސާ ދެއްކން
 .00ސަރކާރގެ އޮފީހަކން ދަތރެއްކރާނަމަ އެކަމަށްއެދި އެއޮފީހަކން އަތޮޅ ކައންސިލަށް ހށައެޅމން ނވަތަ ކޯޓޭޝަންގައި
ސޮއިކޮށް އަނބރާ ފޮނވމން އެދަތރެއްކރމގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
 .04އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ބޭނމަށް ކރާ ދަތރތަކގައި އެދަތރެއްކރަން ބޭނންވާ ޔނިޓަކން ދަތރކރާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި
އެނގޭނެގޮތަށް މެމޯއެއް ފޮނވަންވާނެއެވެ.
 .03އަތޮޅ ކައން ސިލްގެ ބޭނމަށް އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ބަޖެޓން ޚަރަދކރާ ދަތރތަކަށް ބިލްކރާނީ އެދަތރަކަށް ޚަރަދވާ ތެލގެ
ފައިސާއަށް ވާވަރަށެވެ.
 .02އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކން ކރާ ދަތރެއްނަމަ ދަތރކރމގެ ކރިން ދަތރގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އަތޮޅ
ކައންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
 .05އާސަންދައިގެ ދަށންކރާ ދަތރެއްނަމަ އެ ދަތރެއްކރމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަންޒިލަކަށް އާސަންދައިގެ ދަށން ކަވަރކރާ ޢަދަދގެ
އިތރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދަތރ ފެށމގެ ކރިން ބަލިމީހާގެ ފަރާތން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 .0އޅަނދފަހަރގައި ބަލިމީހން އަދި ޢާއްމން ކރާ ދަތރތަކގައި އެފަރާތްތަކގެ ފޮށި ތަންމަތި ފަދަ ތަކެތީގެ އިތރން އަތޮޅ
ކައންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނމަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ފިޔަވައި އިތރ މދަލެއް އފލައިގެން ނވާނެއެވެ.
 .4އާ ސަންދައިގެ ދަށން ލޯންޗްގައި ކރާ ދަތރތަކގައި ލޯންޗް ކއްޔަށް ހިފާފަރާތގެ ބަލިމީހާ އާއި ޞިއްޙީ މވައްޒިފން ނލާ
ބަލިމީހާގެ ފަރާތން ގެންދަން ބޭނންވާ  6މީހަކަށް ފރޞަތ ދެވޭނެއެވެ .އަދި ލޯންޗް އެނބރި ދާއިރ ބަލިމީހާގެ ފަރާތން
ގިނަވެގެން  6މީހަކަށް ފރސަތ ދޭންވާނެއެވެ .އެމީހންނަކީ ބަލިމީހާ އާއެކ ދަތރކރި މީހންގެ ތެރެއިން މީހންނަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 .3އާސަންދަ ދަތރެއްނަމަ ބަލިމީހާ ގެންދަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދމަތްދޭ މަރކަޒ ހންނަ ރަށަށް ގެންދެވމން ދަތރ ނިމނީއެވެ.
ނަމަވެސް ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިންނަށް ލއި ދިނމގެ ގޮތން މާލެ ފިޔަވާ އެހެން ރަށެއްނަމަ ލޯންޗް އެރަށަކަށް ދެވޭތާ ( 0އެކެއް)
ގަޑިއިރ މަޑކރމަށްފަހ އަނބރާ އައމަށް ދަތރ ފަށަންޖެހޭނެއެވެ .އިރ އޮއްސމގެ ކރިން ފނަދއަށް ބަނދަރ
ނކރެވޭނެކަމަށް ކެޕްޓަނަށް ފެންނަ ދަތރެއްނަމަ އެނބރި އައމަށް ފރަންޖެހޭނީ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ.
 .2ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ކރާ ދަތރތައް ފިޔަވައި ކރާ އެހެން ދަތރތަކގައި އަތޮޅ ކައންސިލްގެ އިދާރާގެ މވައްޒިފންނާއި އަތޮޅ
ކައންސިލަރންނަށް
ކައންސިލަރންގެ

އަގ

ދިނމަކާއިނލާ

އަނބިދަރިން

ދަތރކރެވޭނެއެވެ.

ދަތރކރާނަމަ

އެފަރާތްތަކަށް

ނަމަވެސް

މިހެންކރާ

ދައްކަންޖެހޭ

ދަތރތަކގައި

ފައިސާ

މވައްޒިފންނާއި

ޢާއްމންނެކޭ

ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
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އެއްފަދައިން

 .5ބަލިމީހން އފލމަށް ކރާ ދަތރތަކގައި ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިން އިޢތިރާޒ ނކރާނަމަ ކައންސިލްގެ މވައްޒިފންނަށާއި
ކައންސިލަރންނަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
 .6ޓިކެޓް ވިއްކައިގެންކރާ ދަތރތަކގައި ފައިސާ ނދައްކާ ފަރާތެއް ދަތރގައި ބައިވެރިކޮށްގެން ނވާނެއެވެ .މިގޮތން ދަތރކރާ
ފަރާތްތައް ފައިސާ ދައްކާފައިވޭތޯ ބަލައި ދަތރ ނިމމގެ ކރިން އެފަރާތން ފައިސާ ހޯދމަކީ ލޯންޗްގެ ކެޕްޓަންއާއި ފަޅވެރިން
އަދި ކައންސިލްގެ ފަރާތން ލޯންޗާއި ޙަވާލވެ ހންނަ މވައްޒިފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .7ލޯންޗ ދަތރތަކގައި އަގ ނަގާނީ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ކރާ ދަތރ ފިޔަވައި ފނަދޫ މާލެ ދަތރެއްނަމަ ( 511/-ފަސް
ސަތޭކަ) ރފިޔާއެވެ 17 .އަހަރން ދަށގެ ކއްޖެއްނަމަ މާލެ ދަތރަކަށް ( 011/-އެއް ސަތޭކަ) ރފިޔާއެވެ .އަދި މާލެ ފިޔަވައި
އެހެން ދަތރެއްގައި ނަމަ ޕެސެންޖަރަކަށް ބޮލަކަށް ( 51/-ފަންސާސް ރފިޔާ) އެވެ.
 .8ލޯންޗގެ ދަތރެއްގައި ވަނިކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކން އެދިގެން ދަތރކރމަށް ހަމަޖެހި އަގ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޫޓްގައި
ހިމެނިފައިވާ މަންޒިލަކަށް ބަނދަރކރަންޖެހޭނަމަ ކޮންމެ ބަނދަރކރމަކަށް ( 411/-ދއިސައްތަ ރފިޔާ) ނެގޭނެއެވެ( .ދަތރގެ
ރޫޓްކަމަށް ބަލާނީ އެދަތރެއްގެ އަގ ކަނޑައެޅމަށް ބެލިފައިވާ ރޫޓން ފަރާތަކަށް  4ނޯޓިކަލް މޭލެވެ ).އަދި މިފަދަ
ބަނދަރތަކގައި މަޑނކރެވޭނެއެވެ.
 .9ލޯންޗްގެ ދަތރކރމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޫޓން ބޭރ މަންޒިލަކަށް ބަނދަރކރަންޖެހޭނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޫޓން
އެމަންޒިލަކަށް ދަތރކރމަށް އިތރަށް ހިނގާ ޚަރަދ ބެލމަށްފަހ އެފައިސާ އިތރަށް ނެގޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ރޫޓް ބަދަލކރެވޭނީ
ކޯޑިނޭޓަރާއި އިދާރީ މވައްޒިފ މަޝްވަރާކރމަށް ފަހގައެވެ.
 .01މި އޞޫލގައި ނހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ދވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ .އަދި ކއްލި
ޙާލަތެއްގައި ނަމަ ކޯޑިނޭޓަރާއި އަދި ކައންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގމާއި ޙަވާލވެ ހންނަވާ ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ.

.31

ފނަފަތި ޕްރޮގްރާމް ހިންގމގެ އިދާރީ އޞޫލ

 .0މިއީ ،މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅކޮމިޓީގެ ފަރާތން ހިންގަމންދިޔަ އަތޮޅ ރައްޔިތންގެ ވިޔަފާރި ،ޚިދމަތެއްގެ ގޮތގައި
ޤާއިމކރމަށް ށ.އަތޮޅ ކައންސިލން ކަނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެސިޔާސަތގައި ބނެފައިވާ
މަޤްޞަދތައް ޙާޞިލކރމަށް ބޭނންވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކރމަށް އެކލަވާލެވިފައިވާ އޞޫލެވެ.
 .4މި އޞޫލގެ މައިގަނޑ މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅރައްޔިތންގެ ނަމގައި ކރެވެމންދާ ވިޔަފާރީން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތރކރމަށް
ބާރއެޅމާއި،ވިޔަފާރީގެ ޚިދމަތް ފޅައކރމަށް މަގފަހިކރމާއި ،މި ޚިދމަތގެ ހިންގން ހަރދަނާކރމާއި ،ހިންގމގައި
ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ޒިންމާދާރ ކރވމަށް ބާރއެޅމެވެ.
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 .0ވިޔަފާރީގެ ޚިދމަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓމގެ ޒިންމާތައް އފލާނީ ފނަފަތި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ނިންމންތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތގެމަތިން ކޯޑިނޭޓަރެވެ .އަދި މިކަމާ ގޅިގެން ކރެވޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާނީވެސް ކޯޑިނޭޓަރެވެ.
 .4މި ޚިދމަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތން ކރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ކައންސިލް އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ
ޔނިޓންނެވެ.

 .0މި ވިޔަފާރީގެ ޚިދމަތް ފެށިގެންދާއިރ އެސެޓްގެ ގޮތގައި ބޭނންކރެވޭނީ އަތޮޅކައންސިލްގެ ނަމގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ވިޔަފާރި ހިންގމަށް ހަދާފައިވާ ބޭސްފިހާރަ ޢިމާރާތާއި އެތަނގައި ހރި ނއފލޭ ހަރމދަލެވެ .އެއަށްފަހ މި ޚިދމަތގެ ތެރެއިން
ހޯދޭ ތަކެތި ހިމެނިގެންދާނީވެސް ހަރމދަލގެ ގޮތގައެވެ.
 .4ވިޔަފާރީގެ ރައސލްމާލަކީ އަތޮޅ ރައްޔިތންގެ ފާރމަސީ ހިންގައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން މި ވިޔަފާރި ހިންގމަށް
އަތޮޅކައންސިލން ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 064.91،991،0އެއްމިލިޔަން ނވަދިހަނވަހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްދެރފިޔާ
ނވަދިހަ ލާރި) އެވެ.

 .0އަތޮޅގެ ރައްޔިތންނަށް ބޭހގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ މަގ ތަނަވަސްކޮށްދީ ،މެޑިކަލް އިންޝއަރެންސްގެ ޕްރޮގްރާމތަކން
ލިބިގެންދާނޭ ފަސޭހަތަކގެ އިންތިޒާމ ހަމަޖައްސައި ދިނމާއި ،ބޭހގެ ރީޓޭލް އަދި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިކރން.
 .4ޢާންމ ދިރިއޅން ކރިޔަށް ގެންދިއމަށް ބޭނންވާ ފަސޭހައިން ލިބެން ނހންނަ ތަކެތި ރައްޔިތންނަށް ވިޔަފާރީގެ އޞޫލން
ފޯރކޮށްދިނމަށްޓަކައި ރީޓޭލް އަދި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި ކރމާއި ،ޑިސްޓްރިބިއޓް އެޖެންޓްކަން ކރމާއި ،ޖަމާޢަތގެ ކރިއެރމަށް
ބޭނންވާ އައ ބާވަތްތައް ތަޢާރަފްކރމާއި ،މިފަދަތަކެތި އަތޮޅން ލިބޭނެގޮތް ހޯދމަށްޓަކައި އެކިފަރާތްތަކާ ގޅިގެން
މަސައްކަތްކރން.
 .3އިންޕޯރޓް އަދި އެކްސްޕޯރޓްގެ ވިޔަފާރިއަށް ހރި ފރޞަތތައް އިޝްތިހާރ ކޮށްދިނމާއި ،ވިޔަފާރީގެ ފެއަރތައް އަތޮޅގައި
ބޭއްވމާއި ،ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގައިދިނމާއި ،ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރގެ ވިޔަފާރި ކންފނިތަކަށް އަތޮޅގައިހރި
ފރޞަތތައް ޕްރޮމޯޓްކރން.

 .0ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިންދެވޭ ހރިހާ ޚިދމަތެއް ދެވޭނީ އިމްޕޯރޓް އެކްސްޕޯރޓް ވިޔަފާރި އާއި އަދި އެނޫންވެސް ވިޔަފާރިއާއި
ވިޔަފާރީގެ މޢާމަލާތްކރމާ ގޅޭގޮތން ހެދިފައިވާ އަދި ހެދެމންދާ ޤާނޫނތަކާއި ޤަވާޢިދތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތީން،
ކައންސިލން ކަނޑައަޅާ އޞޫލތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
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 .4މި ޚިދމަތާއި ގޅިގެން ކރެވޭ އެއްވެސް މޢާމަލާތެއްގައި ނވަތަ ޚިދމަތް ދިނމގައި ތަފާތކރމެއް ގެންގޅެގެން ނވާނެއެވެ.
އަދި މޢާމަލާތްތައް ކރމގައި ނވަ ތަ ޚިދމަތްދިނމާއި ލިބިގަތމގައި އޞޫލެއްގެ ގޮތން ލިޔެކިޔމން ފރިހަމަކރާންޖެހޭ
ހރިހާ އިޖރާޢަތެއް ފރިހަމަކރމަކީ ޒިންމާ އފލާ ފަރާތން ކރާން ޖެހޭނޭކަމެކެވެ.
 .3ވިޔަފާރިއަށް ސްޓޮކްކރެވިފައިވާ މދަލެއް މއްދަތ ހަމަވެ ،ނވަތަ ހަލާކވެއްޖެނަމަ ލަސްނކޮށް އެކަން ކޯޑިނޭޓަރަށް
ހށައަޅަންވާނެއެވެ.

 .0މދާ ގަނެ ވިއްކމގެ އަގ ކަނޑައަޅާނީ،މދާ ގަންނަން ލިބޭ އަގަށް ނވަތަ އފެއްދމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށާއި،ހިންގމގެ
ޚަރަދަށާއި ،ބާޒާރގެ ޢާންމ ރޭޓްތަކަށް ބަލައި ،އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް އޮންނަ އިންސައްތައެއް އިތރކޮށްގެންނެވެ.
 .4މި އިންސައްތަ ކަނޑައަޅާނީ ވިޔަފާރީގެ ޑިމާންޑަށް ބަލައި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.
 .3ފައިދާއަށް ލާ އިންސައްތަ ކަނޑައެޅމގައި،ޢާންމ އޞޫލން ކރެވޭ ވިޔަފާރިއާއި ،ކރެޑިޓްކރެވޭ ވިޔަފާރި އާއި ،ރީޓޭލް އަދި
ހޯލްސޭލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފައިދާއަށް ލާ އިންސައްތައިގެ ތަފާތ ގެންގޅެވިދާނެއެވެ.

 .0މި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭފައިސާ ޖަމާކރާނީ އަތޮޅ ކައންސިލް އިދާރާގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެކައންޓަށެވެ .އަދި މިކަމަށް
ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަނެ އެކިފަރާ ތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނމގެ މަސައްކަތްކޮށް ކަމާއިގޅޭ ހިސާބ ބަލަހައްޓާނީ އިދާރާގެ
ކަމާބެހޭ ޔނިޓންނެވެ .އަދި ކަމާގޅޭ އެންމެހައި އިންޓަރނަލް މޢާމަލާތްތައް ހިންގާންވާނީ އިދާރާގެ ހިންގމގެ އޞޫލތަކާއި
އެއްގޮތަށެވެ.
 .4މވައްޒަފންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓައި ،ވަޒީފާއާއިބެހޭ ކަންކަމާއި ،ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރކޮށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއްގެމަތީން ،މވައްޒަފންނަށް މަސައްކަތް ޙަވާލކރާނީ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ޔނިޓންނެވެ.
 .3މވައްޒަފންނަށް ދޭ މސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ
މސާރަ އާއި ،އިނާޔަތްތައް ދިނމަކީ ކަމާބެހޭ ޔނިޓގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތން މސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކޮންމެ މީލާދީ
މަހެއްގެ އެންމެފަހ ދވަހގެ ނިޔަލަށް ދޭންވާނެއެވެ.
 .2މި ވިޔަފާރި ހިންގމަށްޓަކައި ކރަންޖެހޭ ޚަރަދތައް ކރާނީ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ .މިގޮތން ތަނގެ މަރާމާތާއި،
ކަރަންޓްފީ އާއި ،ހޯދަންޖެހޭ މެޝިނަރީއާއި ،ފަރނީޗަރާއި ،ލިޔެކިޔމގެ ތަކެއްޗާއި ،މވައްޒަފންގެ މސާރަ އާއި އެހެނިހެން
އިނާޔަތްތައް ދޭނީވެސް ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ.
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 .5ވިޔަފާރިއަ ށް މދާ ނވަތަ ޚިދމަތް ހޯދާއިރ ،އެންމެ ފައިދާހރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ކަށަވަރކރމަށްޓަކައި ގިނަ ޕާޓީތަކާއެކ
މޢާމަލާތްކރެވި ،އަގހޯދމގެ އިންތިޒާމާއި ،އޯޑަރކރމގެ އިންތިޒާމާއި ،ޑެލިވަރީގެ އިންތިޒާމ މިފަދަ ކަންކަމގައި ގެންގޅޭ
ޢާންމ މިންގަނޑތަކާއި އެއްގޮތަށް ޤާއިމކޮށް ދަމަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
 .6ޚިދމަތްތަކަށް ބިލހެދމގެ އިންތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ މއްދަތަށް ލިބޭތޯބަލައި ޗެކްކޮށް މިކަން ބަރާބަރަށް ހިންގމގެ އިދާރީ
އިންތިޒާމްތައް ކރމަކީ މަސައްކަތް ޙަވާލކރެވިފައިވާ ޔނިޓގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ޚިދމަތްދޭ ތަންތަނން ކަންތައްތައް ކރާންވީ
އއްގޮތަށްތޯ
ގޮތގެ މެނއަލް ލިޔެވި އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލކރމގެ މައްޗަށް ބާރއަޅައި ،ތަނގެ މަސައްކަތް ހިނގަނީ އެއާ ެ
ބަލައި ވިލަރެސްކރަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .7ޚިދމަތްދޭ ތަންތަނގެ ވިކރާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .ޝިފްޓްކޮށް ތަން ހޅވައި ،ބަންދކރާނަމަ ،ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގެ
ވިކރާ ޖމލަ ކރމަށް ފަހ ދެން ދަންފަޅިއާ ޙަވާލވާ މވައްޒަފާ ލިއމން ވަތްގަޑގައިހރި ފައިސާ ޙަވާލކރަންވާނެއެވެ.
ކރީދވަހ ވިކރާ އަށް ލިބނ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދވަހގެ ވިޔަފާރިއަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢަދަދަށް ފައިސާ ބެހެއްޓމަށްފަހ
ދެންހރި ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކޮށް ފައިސާ ޖަމާކރި ސްލިޕް ކަމާބެހޭ ޔނިޓާއި ޙަވާލކރަންވާނެއެވެ.
 .8ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލން ދެނެގަތމަށްޓަކައި ކޮންމެ ތިން މަހަކން ރިޕޯރޓެއް އެކލަވާލމަށްފަހ އަތޮޅކައންސިލަށް
ހށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .މިރިޕޯރޓް އެކލަވާލާނީ މަސައްކަތް ޙަވާލކރެވިފައިވާ ޔނިޓންނެވެ .އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމމާއެކ
ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކޮށް އަހަރީ ރިޕޯރޓް އެކލަވާލައި ކައންސިލަށް ހށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
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ބަންދ

ކރާގަޑީގައި

ހިސާބތައް

ޗެކކރމގެ

އިންތިޒާމް

ކޯޑިނޭޓަރ

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 .4ކޮންމެ ދވަހެއްގެ ލިބޭ ފައިސާ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދވަހ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެކައންޓަށް ޖަމާކރަންވާނެއެވެ .
 .3މވައްޒަފންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ޤަވާޢިދން ކރަމންދޭތޯ ކަމާގޅޭ ޔނިޓން ބަލަންވާނެއެވެ.
 .2މި އޞޫލގައި ނހިމެނޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމގައި ޢަމަލކރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ފނަފަތި ޕްރޮގްރާމް ހިންގމާ
ޙަވާލވެ ހންނަވާ ކޯޑިނޭޓަރަކާއި އަދި ކައންސިލް ހިންގަވަން އެވަގތަކ ހންނަވާ ބޭފޅެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.

36

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

.30

މަދަދ ޕްރޮގްރާމް ހިންގމގެ އިދާރީ އޞޫލ

 .0މިއީ ،ކރިއްސރެ އަތޮޅގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމގެ ތެރެއިން ހިންގަމންދިޔަ ލއިލޯންގެ ޕްރޮގްރާމް ފޅައކރމަށާއި،
މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ރައްޔިތންގެ މާލިއްޔަތ އިތރކރމަށާއި ،ފަރދންގެ ދިރިއޅމގެ ފެންވަރ މަތިކރމގެ
މަޤޞަދގައި މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލން "މަދަދ" ގެނަމގައި އެކލަވާލާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
 .4ށ.އަތޮޅ ކަ އންސިލން މިޕްރޮގްރާމް އެކލަވާލާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގމގެ
ޤާނޫނ (ނަންބަރ  ) 7/4101ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) އާއި (ދ) އިން ލިބިދީފައިއޮތް ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް އެޤާނޫނގެ  73ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރގެ ދަށންނެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމް އފައްދައި ހިންގމގެ
ޤަވާޢިދ މިއެކލަވާލެވެނީ މިކަމާއި ގޅޭގޮތން ށ.އަތޮޅ ކައންސިލން ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތީންނެވެ.

 .0މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގމގެ ހރިހާ ޒިންމާއެއް އފލާނީ މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލންނެވެ .އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ
އިދާރާއަކީ ށ.އަތޮޅ ކައންސިލްގެ އިދާރާއެވެ .މވައްޒަފންގެ ގޮތގައި މަސައްކަތްކރާނީ ށ .އަތޮޅ ކައންސިލް އިދާރާގެ
ކަމާގޅޭ ޔނިޓްގެ މވައްޒަފންނެވެ.
 .4މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި މޢާމަލާތްތައް ހިންގާނީ މިއޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އަތޮޅކައންސިލން އެކލަވާލާ
ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއެއްގެ ބެލމގެ ދަށން ކޮމެޓީގެ ކޯޑިނޭޓަރެވެ.
 .3މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މޢާމަލާތްތައް ހިންގމގައި ރަށކައންސިލްތަކގެ އެއްބާރލން ހޯދމަށާއި ،ރަށ ފެންވަރގައި
ކރަންބޭނންވާ

ކަންކަމަށް

ރަށކައންސިލް

އިދާރާތަކގެ

އެއްބާރލން

ހޯދމގެ

ކަންތައް

ކރިއަށް

ގެންދާނީ

ރަށ

ކައންސިލްތަކާއި އަތޮޅ ކައންސިލާ ދެމެދ ވެވިފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫ އާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 .0މި ޕްރޮގްރާމގެ ރައސލްމާލަކީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓގެ ދަށން ކަނޑައެޅނ  306110111/-ރފިޔާ (ތިންމިލިއަން ހަސަތޭކަހާސް
ރފިޔާ) އެވެ.
 .4މި ޕްރޮގްރާމް ފެށި ،ހިނގަމންދާއިރވެސް ރައސްމާލ އިތރކޮށް ފަންޑް މއްސަނދި ކރމގެ ގޮތން ހިލޭއެހީ ހޯދމަށް
ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން މަސައްކަތްކރަންވާނެއެވެ .މިގޮތން ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކރމގެ އިޚްތިޔާރ ކޯޑިނޭޓިންގ
ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވީ ނަމަވެސް ކރެވޭކަންކަމގެ މަޢލޫމާތާއި ލިބޭނަތީޖާ ކައންސިލާ ޙިއްޞާ ކރާންވާނެއެވެ.
 .3މިޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖމްލަ ރައސލްމާލގެ މަދވެގެން  5%ރިޒާރވްގެ ގޮތގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 .0އާމްދަނީ ހޯދމަށް ކރަމންދާ މަސައްކަތްތައް ކރިއެރވމަށާއި ،އާމްދަނީ ހޯދމަށް މަސައްކަތްތައް އަލަށްފަށައި ތަރައްޤީ
ކރމަށްޓަކައި ކރަންޖެހޭ ކަންކަން ކރމަށާއި ،ލއިސިނާޢަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ކރިއަރވަން ބޭނންވާ ކަންކަން ކރމަށާއި،
ގެދޮރ ބިނާކރމަށާއި ،ގެދޮރގެ ފެންވަރ މަތިކރމަށާއި ،ދިރިއޅމގެ ފަސޭހަތަކަށް ބޭނންވާ ތަކެއްޗާއި ޒަރޫރީ ވަޞީލަތް
ހޯދމަށާއި ،އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކރމަށް ފަރދންނަށް ދޫކރެވޭ ފައިސާގެ ލޯނ ނވަތަ ތަކެތީގެ ލޯނ.
 .4އިޖތިމާޢީ ތަރައްޤީ އާއި ،އިޤްޞާދީ ތަރައްޤީ އާއި ،ރަށްވެހިކަމގެ ތަރައްޤީއަށް މަގފަހިކޮށްދޭ ކދި މަޝްރޫޢތައް ހިންގމަށް
ރަށކައންސިލްތަކަށާއި މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކރެވޭ ފައިސާގެލޯނ ނވަތަ ތަކެތީގެ ލޯނ.
 .3ފަ ރދންނަށް ދޫކރެވޭ ލޯނ ދޫކރެވޭނީ މިލަދންމަޑލ އތރބރީގެ ރަށެއްގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ޢމރން  08އަހަރާއި61 ،
އަހަރާ ދެމެދގެ ފަރާތްތަކަށް.

 .0ލޯނ އެހީ ދިނމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ،ރަހނ ކރމެއްނެތި ފަރދންނަށް ދޫކރެވޭނެ ލޯނގެ
އެންމެ ބޮޑ ޢަދަދަކީ ( 050111/-ފަނަރަހާސް ރފިޔާ) އެވެ.
 .4ލޯނ އެހީ ދިނމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ،ރަހނާއެކ ފަރދންނަށް ދޫކރެވޭނެ ލޯނގެ އެންމެބޮޑ
ޢަދަދަކީ ( 510111/-ފަންސާސްހާސް ރފިޔާ) އެވެ.
 .3ލޯނ އެހީ ދިނމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ،ރަށ ކައންސިލްތަކަށް ދޫކރެވޭނެ ލޯނގެ އެންމެބޮޑ
ޢަދަދަކީ ( 0110111/-އެއްލައްކަ ރފިޔާ)އެވެ .އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކރެވޭނެ ލޯނގެ އެންމެބޮޑ ޢަދަދަކީ
( 50,000/ފަންސާސްހާސް ރފިޔާ) އެވެ. .2ލޯނގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތގައި ދެވޭނެ އެންމެ ދިގ މއްދަތަކީ  61ދވަހެވެ .ގްރޭސްޕީރިއަޑަށް ދެވޭ މއްދަތގައި،
އިންސްޓޯލްމެންޓްގެ ގޮތގައި ނވަތަ ޚިދމަތގެ އަގަށް ނވަތަ ޖޫރިމަނާއަކަށް ވިޔަސް އިތރ ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް
ނޖެހޭނެއެވެ .ގްރޭސްޕީރިއަޑްގެ މއްދަތ ގނަން ފަށާނީ ލޯނގެ ފައިސާ ދޫކރާ ދވަހން ފެށިގެންނެވެ.
 .5ފަރދންނަށް ދޫކރެވޭ ލޯނާއި ،ރަށ ކައންސިލްތަކަށާއި މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކރެވޭ ލޯނ އަނބރާ ދައްކާއިރ ލޯނަށް
ދޫކރެވޭ ޖމްލަ ޢަދަދގެ  05%ޚިދމަތގެ އަގގެ ގޮތގައި އިތރކރެވޭނެއެވެ.
 .6މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށން ދޫކރެވޭ ލޯނ ފައިސާ އަނބރާ ދައްކަން ދެވޭނެ އެންމެ ދިގ މއްދަތަކީ  36މަސްދވަހެވެ.

 .0ލޯނ ޖޫރިމަނާވާނީ ލޯނ އަނބރާ ދައްކަންޖެހޭ މއްދަތގެ ތެރޭގައި ލޯނ ނދައްކާ  91ދވަސް ހަމަވމންނެވެ.

ޖޫރިމަނާ

ފައިސާ ނަގަންވާނީ  90ވަނަ ދވަހން ފެށިގެންނެވެ .ޖޫރިމަނާވމަށްފަހ ފައިސާބަލައި ގަނެވޭނީ އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހި
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ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

ނދެއްކިވާ ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާއާއި އެކގައެވެ .މިގޮތަށް ފައިސާ ނދެއްކިއްޖެނަމަ ނދެއްކިދާ ކޮންމެ މަހަކ ނދެއްކިވާ
ޢަދަދން ޖޫރިމަނާ ކރެވެމންދާނެއެވެ .ޖޫރިމަނާ ނެގމގައި ބަލާނީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ދވަހން ފެށިގެންނެވެ.
 .4ލޯނ ނެގމަށްފަހ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވެ ޖޫރިމާނާވެއްޖެނަމަ ޖޫރިމަނާ ކރާނީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ  61ދވަސް ކެނޑމަށްފަހ
 91ދވަސް ހަމަވެ  90ވަނަ ދވަހން ފެށިގެންނެވެ .މއްދަތ ގނާނީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވާ ދވަހން ފެށިގެންނެވެ.
 .3ކަނޑައެޅިފައިވާ މއްދަތަށް ލޯން ނނިމިއްޖެނަމަ ލޯން ނެގި ފަރާތަށް އިތރކޮށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  91ދވަހެވެ .އަދި
އިތރކޮށްދެވޭ މއްދަތަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  5%ފައިސާ ނދެއްކިވާ ޖމްލައަށް ކޮންމެ މަހަކ އިތރ
ކރެވޭނެއެވެ .އޭގެ ފަހންވެސް ލޯނ ނދައްކައިފިނަމަ އިތރ ފރޞަތެއް ދިނމަކާނލައި ކޯޓް މެދވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދމަށް
މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.
 .2ލޯނގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވމަށްފަހ ،ފައިސާ ނދައްކާ އިތރ  081ދވަސް ހަމަވމން ފައިސާ ހޯދމަށްޓަކައި ދާނީ
ކޯޓަށެވެ .ކޯޓަށް ދިޔމގެ ކރިން އެފަރާތަށް މަޢލޫމާތ ދިނމަށް ސިޓީ ފޮނވަންވާނެއެވެ.

 .0ފަރދންނަށް ދޫކރެވޭ ލޯނގެ މިންވަރަކީ ( 050111/-ފަނަރަހާސް ރފިޔާ) އިން ދަށގެ ޢަދަދެއްނަމަ އެއްވެސް ރަހނެއް
ބަހައްޓާކަށް ނޖެހޭނެއެވެ .
 .4ފަރދންނަށް ދޫކރެވޭ ލޯނގެ މިންވަރަކީ ( 050111/-ފަނަރަހާސް ރފިޔާ) އަށްވރެ މަތީ ޢަދަދެއްނަމަ ،މަދވެގެން ލޯނާ
އެއްވަރގެ އަގހރި ރަހނެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ .ރަހނގެ ގޮތގައި ބެހެއްޓޭނީ ނއފލޭ މދަލާއި އޅަނދ ފަހަރފަދަ
ތަކެއްޗެވެ .އަދި މިތަކެއްޗަކީ ލޯނނަގާ ފަރާތގެ ނަމގައި ރަޖިސްޓްރީ ކރެވިފައިވާ ތަކެއްޗަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .ނވަތަ އެހެން
ފަރާތެއްގެ ނަމގައިވާ އެއްޗެއް ރަހނކރާނަމަ އެފަރާތން އެކަމަށް އިޒނަދީފައިވާ ކަމގެ ލިއމެއް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .3ކައންސިލްތަކަށް ދޫކރެވޭ ލޯނަކީ ( 050111/-ފަނަރަހާސް ރފިޔާ) އަށްވރެ ކޑަ ޢަދަދެއްނަމަ ލޯނާބެހޭ އެންމެހާ ޒިންމާތައް
އފލާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކައންސިލްގެ ޤަރާރާއި ،ޤަރާރ ފާސްކރި ޖަލްސާގެ ޔައމިއްޔާ ހށަހެޅމން
ފދޭނެއެވެ .އަދި ލޯނގެ މިންވަރަކީ ( 050111/-ފަނަރަހާސް ރފިޔާ) އަށްވރެ މަތީ ޢަދަދެއްނަމަވެސް ލޯނާބެހޭ އެންމެހާ
ޒިންމާތައް އފލާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކައންސިލްގެ ޤަރާރާއި ،ޤަރާރ ފާސްކރި ޖަލްސާގެ ޔައމިއްޔާ
ހށައެޅމާއިއެކ ލޯނާ އެއްވަރގެ އަގހރި މދަލެއް ރަހނގެ ގޮތގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .2މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކރެވޭ ލޯނަކީ ( 050111/-ފަނަރަހާސް ރފިޔާ) އަށްވރެ ކޑަ ޢަދަދެއްނަމަ ލޯނާބެހޭ އެންމެހާ
ޒިންމާތައް އފލމަށް ހިންގާކޮމެޓީއިން އެކަމަށް އިޤްރާރވެފައިވާ ކަމގެ ލިއމަކާއި ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހރެ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކން
ލޯން ނދައްކައިފިނަމަ ،ރަށކައންސިލން ޒިންމާ އފލާނެކަމގެ ޤަރާރަކާއި،

ޤަރާރ ފާސްކރި ޖަލްސާގެ ޔައމިއްޔާ

ހށައަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ލޯނގެ މިންވަރަކީ ( 050111/-ފަނަރަހާސް ރފިޔާ) އަށްވރެމަތީ ޢަދަދެއްނަމަ ލޯނާބެހޭ އެންމެހާ
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ޒިންމާ ތައް އފލާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤަރާރާއި ،ޤަރާރ ފާސްކރި ޖަލްސާގެ ޔައމިއްޔާ
ހށައެޅމާއިއެކ ލޯނާ އެއްވަރގެ އަގހރި މދަލެއް ރަހނގެ ގޮތގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .5ލޯނގެ ރަހނގެ ގޮތގައި ބެހެއްޓޭ މދަލަކީ ލޯނ ނަގާފަރާތގެ މިލްކގައިވާ ތަކެތިނަމަ އެއެއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އަތޮޅ
ކައންސިލާ ޙަވާލކޮށް ރަހނގެ ގޮތގައި ބެހެއްޓމގެ އިޚްތިޔާރ އަތޮޅ ކައންސިލަށް ލިބިދޭން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި
އެހެންފަރާތެއްގެ މދަލެއް ރަހނކރަން ހށަހަޅާނަމަ ވެރިފަރާތން އެކަމަށް އެއްބަސްވާކަމގެ ލިއމަކާއި އެއެއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ
އަތޮޅ ކައންސިލަށް ޙަވާލކޮށް ރަހނގެ ގޮތގައި ބެހެއްޓމގެ ފރިހަމަ އިޚްތިޔާރ އަތޮޅ ކައންސިލަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 .0ކޮންމެ އަހަރަކވެސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލޯނަށް އެދމގެ ފރޞަތ ހޅވާލަންވާނެއެވެ .މިކަން
ކރާނީ އަތޮޅގެ ހރިހާ ރަށެއްގައި އާންމކޮށް އިޢލާން ކޮށްގެންނެވެ.
 .4ލޯނަށް އެދޭފޯމް ރަށ ކައންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސމަކީ އެރަށެއްގެ ރަށ ކައންސިލް އިދާރާގެ
ޒިންމާއެކެވެ.
 .3ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ އެރަށެއްގެ ރަށ ކައންސިލް އިދާރާއަށެވެ.
 .2ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކން ލޯނަށް އެދި ހށައެޅމަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގ މއްދަތަކީ  31ދވަހެވެ .އަދި ފޯމް ހށައެޅމގެ
މއްދަތ ހަމަވާތާ  31ދވަހގެ ތެރޭގައި ފޯމްތައް އަތޮޅ ކައންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނވމަކީ ރަށ ކައންސިލްތަކގެ
ޒިންމާއެކެވެ .ރަށ ކައންސިލްތަކން ފޯމްތައް ފޮނވަންޖެހޭ މއްދަތގެ ފަހން މިއިދާރާއަށް ހށަހަޅާ ފޯމް ބަލައި ގަނެގެން
ނވާނެއެވެ.

 .0ލޯނަށްއެދި ހށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ވަކިން ދިރާސާކރެވޭނެއެވެ .މިކަން ކރާނީ ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯރޑިނޭޓިންގ
ކޮމެޓީންނެވެ .އަދި ދިރާސާކރމގައި ބަލާނެ ކަންކަމާއި ގެންގޅޭނެ މިންގަނޑތައް ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން އެކަށައަޅައި،
ކައންސިލން ފާސްކޮށް ޢާންމކޮށް ހާމަކރެވެން ވާނެއެވެ .ލޯނ ދިރާސާ ކރާނެގޮތގެ ނަމޫނާއެއް (އިވިލއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ)
ޖަދވަލގައި ހިމެނިފައިވާނެވެ.
 .4ލޯނަށްއެދި ހށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކރމަށްފަހ ،ލޯނދިނމަށް ހޮވޭފަރާތްތަކަށް އެކަންސިޓީއަކން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްވާނަމަ އެކަންވެސް ސަބަބ ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކން ޕްރޮޕޯސަލް ހށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 .3ލޯނގެ ފައިސާ ދޫކރމގެ ކރިން ލޯނގެ އެގްރީމެންޓާއި ،ރަހނ ރަޖިސްޓްރީކރން ފަދަ ޤާނޫނީގޮތން ކރާންޖެހޭ ކަންކަމާއި
އިދާރީގޮތން ކރާންޖެހޭ ކަންކަން ފރިހަމަކޮށް ނިންމމގެ މަސައްކަތް ލޯން ލިބޭފަރާތާއި އަތޮޅ ކައންސިލްގެ އިދާރާއިން ވީހާ
އަވަހަކަށް ނިންމމަށް މަސައްކަތް ކރާންޖެހޭނެއެވެ.
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 .0ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެހާ މާލީ މޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ ،މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މާލީކަންކަން ހިންގމާބެހޭ ޤަވާޢިދާ،
މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅކައންސިލން ފާސްކރާ އޞޫލތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތީންނެވެ.
 .4ޕްރޮގްރާމްގެ ރައސލްމާލގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހންނަންވާނީ ،ށ.އަތޮޅ ކައންސިލގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެކައންޓްގައެވެ .އަދި
ލޯނތަކަށް ދައްކާފައިސާ ޖަމާކރާންވާނީވެސް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެކައންޓަށެވެ.
 .3ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށން ދޫކރެވޭ ލޯނގެ ފައިސާ ލޯނނަގާ ފަރާތަށް ދޭނީ ޗެކންނެވެ .ޗެކން ފައިސާ ދޫކރަންވާނީ ފރިހަމަ
ކރާންޖެހޭ ހރިހާކަމެއް ފރިހަމަވެފައިވާކަން ކަށަވަރ ކރމަށްފަހގައެވެ.
 .2ލޯނ ނަގާފަރާތން ބޭނން ވެއް ޖެނަމަ އެފަރާތގެ އެކައންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ޖަމާކރެވޭނީ އެފަރާތން
އެކަމަށްއެދި ރަށ ކައންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިޔމން ހށަހެޅމން ލޯނ ފައިސާއިން ކަމިޝަން ކަނޑާ ގޮތަށެވެ.

 .5ލޯނަށް އަނބރާ ދައްކާފައިސާ ދައްކާނީ ރަށކައންސިލް އިދާރާ މެދވެރިކޮށެވެ .ރަށކައންސިލް އިދާރާތަކަށް ފައިސާ
ބަލައިގަތމަށްފަހ ފައިސާ ބަލައިގަތް ކަމގެ ރަސީދ ދޫކރާންވާނެއެވެ .ރަށކައންސިލްތަކަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މަހންމަހަށް
ބޭންކްގެ އެކައންޓަށް ޖަމާކރމަށްފަހ

ސްލިޕާއެކ ލޯނަށްލިބނ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓް އަތޮޅކައންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮންމެ

މަހެއްގެ  5ވަނަ ދވަހގެ ނިޔަލަށް ފޮނވަން ވާނެއެވެ.
 .6ލޯނތަކާބެހޭ ހރިހާ މަޢލޫމާތެއް ރިކޯރޑްކޮށް ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑތަކާއި އެއްގޮތަށް އެއް އޞޫލެއްގެ
ދަށން ރައްކައތެރިކަމާއެކ ބެލެހެއްޓމ ގެ އިންތިޒާމ ،ރަށކައންސިލްގެ އިދާރާތަކންނާއި ،އަތޮޅ ކައންސިލް އިދާރާއިން
ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .7ޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ ކަންކަމާއި ގޅޭގޮތން ދެފަރާތން ކރަންޖެހޭ ކަންކަން ކރމަށްޓަކައި ރަށކައންސިލް އިދާރާތަކާއި
އަތޮޅކައންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެމެދ އެމްއޯޔޫއެއް ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .8ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިގެން ލިބޭ ފައިދާއެއްގެ  45%އަކީ ރަށކައންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތގައި ލިބިދިނމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެއްޗެކެވެ .މިފައިސާ ކައންސިލްތަކަށް ދެވޭނީ އަހަރީ އޯޑިޓްކރމަށްފަހ އެވެ .އަދި އެކައންސިލަކަށް ލިބޭ ޢަދަދ
ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެރަށެއްގެ ނަމގައި ދައރކރާ ލޯނތަކން ލިބޭ ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށެވެ.

 .0މޅި ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންކަން ހރިނެތްގޮތް ބަލައި ދިރާސާކރމގެ ގޮތން ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތން ކޮންމެ ހަމަހަކން
އިންޓަރނަލް ކޮންޕްލައިންސް އޮޑިޓެއްހަދައި ،ރިޕޯރޓެއް އެކލަވާލމަށްފަހ އަތޮޅކައންސިލަށް ހށަހަޅާން ވާނެއެވެ .އަދި
މިރިޕޯރޓް ކައންސިލން ފާސްކރމަށްފަހ ޢާންމކޮށް ޝާއިޢކރެވޭނެއެވެ.
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 .4އަހަރގެ ފަހ ހަމަހގެ ކޮމްޕްލައިންސް އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ހިނގާ އަހަރގެ ޖެނއަރީ މަހގެ  30ކރިން ކައންސިލަށް ހށަހަޅަން
ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިރިޕޯރޓް ކައންސިލން ފާސްކރމަށްފަހ ޢާންމކޮށް ޝާއިޢކރެވޭނެއެވެ.
 .3މޅި ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންކަން ހރިނެތްގޮތް ބަލައި ދިރާސާކރމގެ ގޮތން ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ފަރާތން އަހަރަކ އެއްފަހަރ
މިޕްރޮގްރާމްގެ ސާފ އޮޑިޓެއް ހަދަން ވާނެއެވެ .މިރިޕޯރޓް ހަދަންވާނީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ ޕެނަލެއް
މެދވެރިކޮށެވެ .އަދި މިރިޕޯރޓް ކައންސިލން ފާސްކރމަށްފަހ ޢާންމކޮށް ޝާއިޢކރެވޭނެއެވެ.

 .0އިންޓަރނަލް ކޮންޕްލައިންސް އޯޑިޓްގެ ތެރެއިން ނވަތަ އަހަރީ އޯޑިޓްގެ ތެރެއިން ކަމެއް އިޞްލާޙކޮށް ރަނގަޅ ކރަންޖެހޭ
ކަމަށް ފާހަގަ ކރެވިއްޖެނަމަ އެކަމަކާއި ގޅިގެން ލިބިފައިވާ މަޝްވަރާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތީން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް
ލަސްނކޮށް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
 .4ލޯނ ނަގާފައިވާ ފަރާތަކން އެއްބަސްވމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލކރަމން ނދާނަމަ ރަށ ކައންސިލްގެ އިދާރާ މެދވެރިކޮށް
ނަޞޭޙަތްދީ ސިޓީއަކން އެކަން އަތޮޅކައންސިލް އިދާރާއިން އެފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލނކޮށް
އެއްބަސްވމާއި ތަކރާރކޮށް ޚިލާފވާނަމަ

މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހށަހެޅޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ފަރާތަކަށް އަލން ޕްރޮގްރާމް

މެދވެރިކޮށް އެހީދިނމގެ ދޮރ ބަންދކރެވޭނެއެވެ.
 .3ޕްރޮގްރާމްގެ ކަމަކާއިގޅިގެން ،މިޤަވާޢިދގައި ނވަތަ ލޯނގެ އެއްބަސްވމގައި ހިމެނިފައިނވާ ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
ޙައްލކރަން ފރަތަމަ މަސައްކަތް ކރާނީ މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ .އަދި މިގޮތން ޙައްލެއް ނފެނިއްޖެ ޙާލަތގައި
މައްސަލަ ނިންމާނީ ޝަރީޢަތންނެވެ .ޝަރޢީގޮތން ޙކމެއް ކރެވިއްޖެނަމަ ޝާމިލވާ ހރިހާ ފަރާތަކންވެސް ޝަރޢީ
ޙކމަށް ބޯލަނބައި އެއަށް ޢަމަލކރން ލާޒިމވާނެއެވެ.
 .2މި އޞޫލގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިނވާ ކަންކަން ނިންމާނީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ .ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ނނިންމޭ
ވަރގެ މައްސަލަތައް ނިންމާނީ ކައންސިލންނެވެ.

.34

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގމގެ އިދާރީ އޞޫލ

މިއީ މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ބެލމގެ ދަށގައިހރި ޢިމާރާތްތައް ފރިހަމަގޮތގައި ބެލެހެއްޓމގެ މަޤްޞަދ
ޙާޞިލކރމަށާއި ،މިވަޞީލަތްތައް ބޭނންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ އޞޫލން ޚިދމަތް ދިނމގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމކރމަށާއި ،ކައންސިލަށް
އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިދާއިރާއިން އިތރ ޚިދމަތްތަކެއް ޤާއިމކރމގެ މަގފަހި ކރމަށްޓަކައި ،ށ.އަތޮޅ ކައންސިލން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތ ހިންގައި ތަންފީޛްކރމގެ އަސާސްތަކާއި މިންގަނޑތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކރާ އޞޫލެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 .0މިޚިދމަތް ވިޔަފާރީގެ އޞޫލ ން ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ އަތޮޅ ކައންސިލން ކަނޑައަޅާ ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ބެލމގެ
ދަށންނެވެ .އަދި މިކަމާއިގޅިގެން ކރެވޭކަންކަން ކރމގެ ޒިންމާއފލައި ވިލަރެސް ކރމަށް ކައންސިލން ކަނޑައަޅާ
ކައންސިލަރ އެޒިންމާ އފލާން ޖެހޭނެއެވެ.
 .4މިޚިދމަތާއި ގޅިގެން އިދާރީގޮތން ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ
ޔނިޓންނެވެ.

 .0ޚިދމަތް ވިޔަފާރީގެ އޞޫލން ދިނމގައި އެސެޓްގެގޮތގައި ބޭނންކރެވޭނީ ށ.އަތޮޅ ކައންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމގައި
ރަޖި ސްޓްރީ ކރެވިފައިހރި ޢިމާރާތްތަކެވެ .މިއޞޫލގެ ދަށން މިވިޔަފާރި ފެށޭއިރ ބޭނންކރެވޭނެ ޢިމާރާތްތަކަކީ އަތޮޅވެހީގެ
ޢިމާރާތްތަކާއި،

މިލައތރކީސާ

(ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސް

ފނަދޫ

ބރާންޗް

މިހާރ

ހިގަމންގެންދާ)

ޢިމާރާތާއި،

ށ.އަތޮޅކައންސިލން މިކަމަށް ކަޑައަޅާ ޢިމާރާތްތަކާއި ،މިކަމަށްޓަކައި ހޯދޭ ތަންތަނެވެ.
 .4ވިޔަފާރީގެ ކެޕިޓަލަކީ 0110837.01ރ( .އެއްލައްކަ އަށްސަތޭކަ ތިރީސްހަތްރފިޔާ ދިހަލާރި) އެވެ.

 .0ދައލަތގެ ބޭނންތަކގައި އަދި ފަރދީ ބޭނންތަކގައި އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކރާ ފަރާތްތަކަށް މެހމާންދާރީގެ ޚިދމަތް ކރމއްދަތަށް
ނވަތަ ދިގމއްދަތަށް ދިނމގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސމާއި އެކަމަށް މަގފަހިކޮށްދިނން.
 .4އޮފީސްހިންގމަށާއި ،ޖަލްސާތަކާއި ސެމިނަރފަދަ ކަންކަން ހިންގމަށް ބޭނންވާ ވަޞީލަތްތަކގެ ޚިދމަތް ފޯރކޮށްދިނން.
 .3ދިގމއްދަތގައި އަގއަދާކރެވޭ ގޮތަށް ގެދޮރ ހޯދައިދީ ނވަތަ މިފަދަކަންކަމގެ މެދވެރިއެއްގެ ދައރ އަދާކޮށް ދިނމާއި،
މިގޮތން ހރި ފރޞަތތަކގެ މަޢލޫމާތ ރައްޔިތންނަށް ފޯރކޮށްދިނމގެ ޚިދމަތްދިނން.

 .0ކޮޓަރި ކއްޔަށް ދޫކރމގެ ކރިން އެ ޢިމާރާތެއް ސާފކޮށް ބެލެހެއްޓމަށް ޙަވާލވެހރި މވައްޒަފަކ ލައްވާ ކޮޓަރި
ތައްޔާރކރވަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮޓަރި ދޫކޮށްލމން ވެސް ކޮޓަރި ސާފކރވާ ތަކެތި ހަމަތޯ ބަލައި ޗެކކރަންވާނެއެވެ.
 .4ކޮޓަރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް މަދނަމަ ނވަތަ ގެއްލމެއް ވެފައިވާނަމަ ލަސްނކޮށް ކޯޑިނޭޓަރގެ ލަފާގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅ އަޅަންވާނެއެވެ.
 .3ދވަހ ކއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކރެވނ ގޮތގެ މަޢލޫމާތ ފރިހަމައަށް ލިޔެބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރން
ޢަމަލކރަންޖެހޭ އޞޫލތަކގެ މަޢލޫމާތދީ ،ކަސްޓަމަރންނަށް ތަނން ދޭންޖެހޭ އިރޝާދތައް ކޮޓަރި ޙަވާލކރެވޭއިރ
ކޮޓަރީގައި ފެންނަން ހންނަންވާނެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 .2ދވަހކލީގެ ގޮތގައި ކއްޔަށް ހިފާ މއްދަތ  05ދވަހަށްވރެ އިތރވާނަމަ ،ޚިދމަތަށް އެދނ ފަރާތން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
މިއޞޫލގެ 8ވަނަ މާއްދާ (ދިގ މއްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކރން) ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލކރަންވާނެއެވެ.

 .0ދވަހ ކއްޔަށް ކޮޓަރިއެއް ހޯދމަށް ލިޔމަކން ،ނވަތަ އަނގަބަހންވެސް ހށައެޅިދާނެއެވެ.
 .4ދވަހ ކއްޔަށް ކޮޓަރި ހިފަން ބޭނންވާ ފަރާތްތަކން ކޮޓަރި ކއްޔަށް ހޯދމަށް އެދި ހށައަޅާ ފޯރމް ފރިހަމަކޮށް
ހށައަޅަންވާނެއެވެ.
 .3އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކއްޔަށްދޫކރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅވެހީގެ ކޮޓަރިތަކންނެވެ.
 .2ކޮޓަރި ކއްޔަށް ދޫކރމގައި ދވަސް ގނާނީ މެންދރ  04އިން ،ޖެހިގެން އަންނަ ދވަހގެ މެންދރ  04އަށެވެ .އެހެން
ނަމަވެސް ކޮޓަރި ހިފާތާ  0ގަޑިއިރަށްވރެ ފަހން ކޮޓަރި ދޫކޮށްލާނަމަ އެއްދވަހަށްވާ ފައިސާ ނަގަންޖެހޭނެވެ .މީގެ އިތރން
އެއްދވަސްވެ ދެވަނަ ދވަހގެ މެންދރ  04ގެ ފަހން  0ގަޑިއިރަށްވރެ އިތރަށް މަޑކރާނަމަ  4ދވަހގެ ފައިސާ
ނަގަންވާނެއެވެ.
 .5ދވަހ ކއް ޔަށް ކޮޓަރި ހިފަން ބޭނންވާ ފަރާތަކން އެކަމަށްއެދި ށ.އަތޮޅކައންސިލް އިދާރާއަށް ހށަހެޅމން ،އެޚިދމަތަކަށް
ކަނޑައެޅޭ އަގ އެޑްވާންސަށް ނެގމަށްފަހ ކޮޓަރި ދޫކރާނީއެވެ .އެޑްވާންސަށް ފރަތަމަ ފައިސާނަގާއިރ ތަޅދަނޑީގެ ފީގެ
ގޮތގައި 011/-ރ( .އެއް ސަތޭކަ) ޗާޖކރަންވާނެއެވެ.
 .6ތަޅދަނޑީގެ ފީގެ ގޮތގައި ނަގާ ފައިސާ ތަޅދަނޑި ޙަވާލކރމން އަނބރާ ޙަވާލކރަންވާނެއެވެ.
 .7ކޮންމެ ދވަހެއްގެ މެންދރ 04ގެ ކރިން ކރިއަށް އޮތްދވަހގެ ފައިސާ ނަގަންވާނެއެވެ.
 .8ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ބޭތިއްބޭނީ އެކޮޓަރިއެއްގައި އެނދ ހންނަ ގޮތަށް ބަލައި ،ކޮންމެ ސިންގަލް އެނދަކަށް އެކެއް ،އަދި
ޑަބަލް އެނދަކަށް ދެ މީހންގެ ރޭޓންނެވެ .އެއްކޮޓަރީގައި މިއަށްވރެ އިތރަށް މީހން ތިބޭނަމަ އިތރވާ ކޮންމެ މީހަކައް 51/-
ރފިޔާގެ ރޭޓން ޗާޖކރެވޭނެއެވެ .މި މާއްދާގެ ދަށން  5އަހަރން ދަށގެ ކޑަކދިންނަށް ޗާޖެއް ނކރެވޭނެވެ.

 .0ސަރކާރ އިދާރާތަކަށް ދވަހ ކއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކރެވޭނީ އެ އިދާރާއަކން ލިޔމަކން އެކަމަށް އެދި ހށައެޅމން އެޚިދމަތަކަށް
ކަނޑައެޅޭ އަގ ނވަތަ ކޯޓޭޝަން އެޕްރޫވްކރމންނެވެ.
 .4ސަރކާރ އިދާރާތަކަށް ކޮޓަރި ދޫކރމގައި ވެސް ދވަސް ގނާނީ މެންދރ  04އިން ،ޖެހިގެން އަންނަ ދވަހގެ މެންދރ 04
އަށެވެ.
 .3އަތޮޅކައންސިލްގެ ބޭނމަށް ކޮޓަރި ކއްޔަށް ނަގާނަމަ އެކަމަށް ބޭނންވާ ޔނިޓަކން ބޭނންވާ ތާރީޚް ،ގަޑި ،ބޭނންވާ ޢަދަދާއި
މއްދަތ އެނގޭނެގޮތަށް ކަމާބެހޭ ޔނިޓަށް މެމޯއަކން އަންގަންވާނެއެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 .2ސަރކާރ އިދާރާތަކަށް ފަހން ފައިސާދައްކާގޮތަށް ކޮޓަރި ދޫކރެވިދާނެއެވެ.
 .5ފަހން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ކއްޔަށް ހިފާ ކޮޓަރިއެއް ދޫކޮށްލމަށްފަހ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދެ ދވަހގެތެރޭ އެ އިދާރާއަކަށް
ނވަތަ އެ ޔނިޓަކަށް ބިލ ފޮނވަން ވާނެއެވެ.

 .0ދިގ މއްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅވެހިންނެވެ.
 .4ދިގމއްދަތަށް ކޮޓަރިއެއް ހިފަންބޭނންނަމަ އެކަންބަޔާންކޮށް މއްދަތ އެނގޭނެގޮތަށް މަދވެގެން 28ގަޑިއިރ ކރިން ލިޔމަކން
އަތޮޅ ކައންސިލަށް ހށައަޅަންވާނެއެވެ.
 .3ދިގމއްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކރމގައި އަގ ކަޑައަޅާނީ ކއްޔަށްހިފާބޭނމާއި ،ޙާލަތާއި ،އަދި މއްދަތަށް ބެލމަށްފަހ ކޯޑިނޭޓިން
ކޮމެޓީންނެވެ .ނަމަވެސް  0އަހަރަށްވރެ ދިގ މއްދަތަކަށް ކއްޔަށް ދޫކރާނަމަ އަގ ކަނޑައަޅާނީ ކައންސިލންނެވެ.
 .2ދިގމއްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކރެވޭނެ އެންމެ ކޑައަގަކީ ދވާލަކަށް -/451ރ .ގެ ރޭޓންނެވެ.
 .5ދިގމއްދަތައް ކޮޓަރި ދޫކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އެކލަވާލާ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ފާސްކރަންވާނެވެ.

 .0ދވަހ ކއްޔަށް ސެމިނަރޫމް ދޫކރެވޭނީ ހޯލގައި ހިންގަންބޭނންވާ ޙަރަކާތަކާއި މއްދަތ ބަޔާންކޮށް ލިޔމަކން އެކަން
ހށައެޅމންނެވެ.
 .4ދވަހކލީގެ ގޮތގައި ސެމިނަރ ރޫމްދޫކރެވޭނީ ދވާލަކަށް -/511ރ .ގެ ރޭޓންނެވެ .މިގޮތން ދޫކރެވޭނީ ގިނަވެގެން 05
ދވަހގެ މއްދަތަށެވެ.
 .3ދވަހ ކލީގެ ގޮތގައި ސެމިނަރ ރޫމް ދޫކރެވޭނެ އެންމެ ކޑަ އަގަކީ ދވާލަކަށް -/351ރ .ގެ ރޭޓންނެވެ.
 05 .2ދވަހަށް ވރެއިތރަށް ސެމިނަރ ރޫމް ކއްޔަށް ދޫކރެވޭނީ ހޯލގައި ހިންގާ ޙަރަކާތަކަށްބަލާ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން
ކަނޑައަޅާ އަގަކަށެވެ.
 .5އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ސެމިނަރ ރޫމް ދޫކރެވޭނީ ސެމިނަރ ރޫމް ކއްޔަށް ނެގމަށް އެދި ހށައަޅާ ފޯރމން ހއްދައަށް އެދި
ހށައެޅމން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނެގމަށްފަހއެވެ.
 .6ސަރކާރ އިދާރާތަކަށް ބިލކރާގޮތައް ސެމިނަރ ރޫމް ދޫކރެވިދާނެއެވެ.
 .7ސަރކާރ އިދާރާއަކން ކއްޔަށް ހިފާ ބޭނމެއް ނިމމން ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދެ ދވަހގެތެރޭ އެ އިދާރާއަކަށް ނވަތަ އެ
ޔނިޓަކަށް ބިލ ފޮނވަން ވާނެއެވެ.
 .8ދިގމއްދަތަށް ކއްޔަށް ދޫކރމަށް އެއްބަސްވމެއް އެކލަވާލައި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 .0ކައންސިލގެ ބެލެމގެ ދަށގައިވާ އިމާރާތެއް އެކގައި ކއްޔަށް ދޫކރެވޭނީ ކައންސިލަށް ހށައަޅާ ކައންސިލން ނިންމާ
ނިންމންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޑިނޭޓިން ކޮމެޓީންނެވެ.

 .0މި ޚިދމަތގެ ތެރެއިން ފޯރކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދމަތެއްވެސް ވާންޖެހޭނީ ،އަދި ވަޞީލަތެއް ނވަތަ ތަނެއް ބޭނން ކރަންޖެހޭނީ،
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނތަކާއި ،ޤަވާޢިދތަކާ ޚިލާފނވާ ކަންކަން ކރމަށެވެ.
 .4މި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭފައިސާ ޖަމާކރާނީ އަތޮޅ ކައންސިލް އިދާރާގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑގެ އެކައންޓަށެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމގެ
އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތމާއި ،އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނމގެ މަސައްކަތްކޮށް ،ކަމާއިގޅޭ ހިސާބ ބަލަހައްޓާނީ
ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔނިޓންނެވެ .އަދި ކަމާ ގޅޭ އެންމެހާ އިދާރީ މޢާމަލާތްތައް ހިންގާންވާނީ މާލީ ޤަވާޢިދާއި ،މި
އިދާރާގެ ހިންގމގެ އޞޫލތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
 .3މި ވިޔަފާރި ހިންގމަށްޓަކައި ކރަންޖެހޭ ޚަރަދތައް ކރާނީ ވިޔަފާރިން ލިބޭއާމްދަނީއިންނެވެ .އަދި މިކަމގައި ބޭނންކރާ
ތަންތަން މަރާމާތކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ވިޔަފާރީން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ،ކައންސިލގެ ބަޖެޓންނެވެ.
 .2ޚިދމަތްތަކަށް ބިލހެދމގެ އިންތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ މއްދަތަށް ލިބޭތޯބަލައި ޗެކްކޮށް މިކަން ބަރާބަރަށް ހިންގމގެ އިދާރީ
އިންތިޒާމްތައް ކރމަކީ ކަމާބެހޭ ޔނިޓގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .5ވިޔަ ފާރީގެ ފައިދާއާއި ގެއްލން ދެނެގަތމަށްޓަކައި ކޮންމެ ތިންމަހަކން ރިޕޯރޓެއް އެކލަވާލމަށްފަހ އަތޮޅކައންސިލަށް
ހށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .މިރިޕޯރޓް އެކލަވާލާނީ ކަމާބެހޭ ޔނިޓންނެވެ .އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމމާއެކ ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ
ފަރާތން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއްކޮށް އަހަރީ ރިޕޯރޓް އެކލަވާލައި ކައންސިލަށް ހށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .6ކޯޑިނޭޓަރ ރަށންބޭރގައި ނވަތަ ޗއްޓީއެއްގައި ހންނަވާއިރ މިޕްރޮގްރާމާއި ވަގތީގޮތން ހަވާލވެ ހންނަވަނީ ކޮން
ބޭފޅެއްކަން ލިޔމން ކަމާބެހޭ ޔނިޓަށް އަންގަންވާނެވެ.
 .7ކޮޓަރި ކއްޔަށް ދޫކރމގެ ކރިން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓަރގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވާނެވެ.
 .8މި އޞޫލގެ ދަށން ކޮޓަރި ކއްޔަށް ދޫކރމަށްފަހ އެކަމގެ މައލޫމާތ އެވަގތަކ ކައންސިލް ހިންގެވމާއި ޙަވާލވެހންނަވާ
ވެރިޔަކަށް އެންގމަކީ ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޓިނޭޓަރގެ ޒިންމާއެވެ.

 .0ކލި ނނަގާގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ބަހައްޓަން ކައންސިލަރަކ ބޭނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބެހެއްޓޭނީ ޕްރޮގްރާމާ
ޙަވާލވެހންނަވާ ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ހއްދައާއެކ ކަމާބެހޭ އިދާރީ ޔނިޓާ މަޢލޫމާތ ހިއްސާކރެވިގެންނެވެ .އަދި މިގޮތަށް މީހަކ
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ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން  0ދވަހގެ މއްދަތަށެވެ .މިގޮތަށް މީހަކ ބަހައްޓާނަމަ ބެހެއްޓޭނީ

އަތޮޅގޭގެ  6،7ނަންބަރ

ކޮޓަރީގައެވެ.
 .4ރަށ ކައންސިލްތަކން ރަސްމީ ބޭނންތަކގައި ފނަދއަށް ޒިޔާރަތްކރައްވާ ކައންސިލަރންނާއި މވައްޒިފން ތާޒާވެލމަށް
އަތޮޅގޭގެ  6ނަންބަރ ކޮޓަރި ރަސްމީ ކޮންމެ ދވަހަކވެސް ހޅވާފައި ހންނަންޖެހޭނެއެވެ.
 .3ސަރކާރގެ އިދާރާއަކން އެދިގެން ކއްޔަށް ބަދަލގެނެސް ނވަތަ ކލި ނނަގާ ގޮތަށް ފަރާތެއް ބެހެއްޓޭނީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ
ނިންމމަކންނެވެ .މިގޮތން ދޫކރެވޭނީ އަތޮޅގޭގެ  6،7ނަންބަރ ކޮޓަރިއެވެ .ނަމަވެސް  05ދވަހަށް ވރެ އިތރވާނަމަ އެކަން
ކައންސިލަށް ހށައަޅާ ކައންސިލން ނިންމާ ނިންމމަކަށް ޢަމަލ ކރަންވާނެއެވެ.
 .2މިއޞޫލގައި ނހިމެނޭ ހާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމގައި އަމަލކރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގމާއި ހަވާލވެ
ހންނަވާ ކޯޑިނޭޓަރަކާއި އަދި ކައންސިލް ހިންގަވަން އެވަގތަކ ހންނަވާ ބޭފޅެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.

.33

އަތޮޅކައންސިލަރންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސމގެ އޞޫލ

މިއީ މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ

ކައންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓގެ

ތެރެއިން

ހިންގާ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމގެ ދަށން

އަތޮޅކައންސިލަރންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސމަށް އެކލަވާލެވިފައިވާ އޞޫލެކެވެ .މިއޞޫލ އެކލަވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒީ އޞޫލން ހިންގމގެ ޤާނޫނ ( )4101/7ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން އަތޮޅކައންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރގެ
ދަށންނެވެ.

 .0ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށން ށ.އަތޮޅކައންސިލަރންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސމަށް ބޭނންކރެވޭނީ މަރިޔާދގެވެ.
 .4އަތޮޅ ކައންސިލަރންގެ ތެރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސމގެ ފރޞަތ ލިބިދޭވޭނީ ށ.ފނަދޫގައި އަމިއްލަ ގޮތން
އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސމގެ ފރޞަތ ނެތް ބޭފޅން އެކަމަށްއެދި ހށައެޅމންނެވެ.
 .3މަރިޔާދގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސަން ބޭނންކރމގައި ކލީގެ ގޮތގައި ކައންސިލން ކަނޑައަޅާ އަގެއް ދައްކަން ވާނެވެ.
 .2ކައންސިލަރން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސމަށް ދޫކރެވިފައިވާ ކޮޓަރި ފިޔަވައި އެހެން ކޮޓަރިއެއް ބޭނން ކރމަށް ބޭނންވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި

ޢަމަލކރެވޭނީ

ޓްރަސްޓް

ފަންޑގެ

ނަފާވެހި

ޕްރޮގްރާމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އޞޫލތަކާއި

ގޮތގެމަތިންނެވެ.
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އެއްގޮތްވާ

 .5ކައންސިލަރން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސމަށް ދޫކރެވިފައިވާ ކޮޓަރީގައި އެބޭފޅެއްގެ ޢާއިލާގެ ބޭފޅންނަށްވެސް ތިބެވޭނެއެވެ.
(ޢާއިލާ ކަމގައި ބަލާނީ އަނބި،ފިރި އަދި ދަރިންނެވެ).
 .6ކައންސިލަރންނަށް ދޫކރެވިފައިވާ ކޮޓަރިތަކގައި ޤާނޫނާއި ޤާވާޢިދާ ޚިލާފ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެންނވާނެވެ.
 .7ކޮޓަރީގައި ބަހައްޓާފައިހންނަ އެއްވެސް މދަލަކަށް ގެއްލންދީގެން ނވާނެވެ .އަދި ކޮޓަރީގެ ސާފތާހިރކަމަށް އިސްކަން
ދޭންވާނެވެ.
 .8އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއިހރެ ކށގެވެށިން ކށެއްގައި ހައްޔަރކޮށްފިނަމަ ،އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސމަށް ދޫކރެވިފައިވާ ކޮޓަރި
އަނބރާ ނެގޭނެވެ.
 .9ކޮޓަރިން ބޭރގައި އޅއްވާ ގަޑިތަކގައި އޭސީ،ފަންކާ،ހޮޅިބރި ބޮކި ފަދަތަކެތި ނިންވމަށް ސަމާލކަން ދޭންވާނެވެ.

 .0މިއޞޫލ އިޞްލާޙް ކރެވޭނީ ނވަތަ ބަދަލގެނެވޭނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަށް ހށަހަޅައި މަޝްވަރާކޮށް،
އެއީ ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙެއްކަމަށް ނިންމަވައިފިނަމަ ކައންސިލަށް ހށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެންނެވެ .
 .4މިއޞޫލަށް ޢަމަލކރަން ފަށާނީ ކައންސިލން ފާސްކރމަށްފަހ ކައންސިލން ނިންމާ ތާރީޚަކން ފެށިގެންނެވެ.

.32

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކން މސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދޭނެ އޞޫލ

މިއީ ،މިލަދންމަޑލ އތރބރީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް މަސައްކަތް ކރައްވާ މއައްޒަފންނަށް
މސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދިނމަށް އެކލަވާލެވިފައިވާ އޞޫލެވެ .މި އޞޫލަކީ ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދާއި ،މާލިއްޔަތ ޤަވާއިދާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރ ސަރކިއލަރ ( 4104/10ދައލަތގެ މާލިއްޔަތ ޤަވާޢިދ ބާބ  5ދަތރ
ށ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ިވ ަފ ިއ ާވ ުއ ޫ
ކ ް
ޔ ްތ ޮ
ރ ާޢ ަ
ނ ް
ނ ަ
ހ ާޤ ޫ
ޒފާ ާއ ިއ ެބ ޭ
ނ ާ
ޒ ާޤ ޫ
ލ ަމ ު
ޚަރަދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙް) އާއިާ ،
ޞ ެލ ެކ ެވ.
ށ ި
ނ ިއަ ،ވ ީ
ރ ަކ ީ

 .0ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މއައްޒަފން ހޯދމގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކރަންޖެހޭނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް
ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ .
 .4ވި ޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމަކން މއައްޒަފަކ ބޭނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ޕްރޮގްރާމގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ
މަތިން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓަރ ލިޔމަކން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގައި އެދެންވާނެއެވެ.
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 .0ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ގެންގޅޭ ރަސްމީ މއައްޒަފންނަށް (ސިވިލްސާވިސްގެ ޤާނޫނގެ ދަށން
ޢަމަލކރަންޖެހޭ މއައްޒަފން ފިޔަވައި) މސާރަ ކަނޑައަޅާނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.
 .4މސާރަ ކަނޑައެޅމގައި އެއް ފެންވަރެއްގެ މއައްޒިފންނަށް އެއްވަރެއްގެ މސާރައެއް ކަނޑައެޅމަށާއި ،ސިވިލްސާވިސްގައި އެ
ފެންވަރގެ މއައްޒިފންނަށް ދެމންގެންދާ މސާރައަށާއި ،އަތޮޅތެރޭގައި އެފަދަ މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާތަކގެ އެވްރެޖްކޮށް
ދެމންގެންދާ މސާރަ ދިނމަށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ބާރއަޅަންވާނެއެވެ .
 .3ވިޔަވަތި ޓް ރަސްޓްގެ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް މއައްޒަފން ނަގާއިރވެސް އެހެން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ގެންގޅޭ އެއް ފެންވަރގެ
މަޤާމަކަށް މއައްޒަފަކ ހޯދާނަމަ ،އެމއައްޒިފަކަށް ކަނޑައަޅަންވާނީ މިހާރވެސް އެ ފެންވަރގެ މއަށްޒަފންނަށް ދެމންގެންދާ
މސާރައެވެ.
 .2މި އޞޫލ ފާސްވމން މިހާރ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ މއައްޒަފންނަށް ދެމންގެންދާ މސާރައާއި ،އެލަވަންސްތަށް މިއޞޫލާއި
އެއްގޮތަށް އަލން އެކލަވާލައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ފާސްކރަންވާނެއެވެ.
 .5ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހރިހާ މއައްޒަފންގެ މސާރައާއި ،އިނާޔަތްތައް ރިވިއކޮށް ގެންނަންފެންނަ ބަދަލަކާއިއެކ ކޮންމެ ތިން
އަހަރަކން އެއްފަހަރ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަށް ހށަހަޅައި
ފާސްކރަންވާނެއެވެ.

 .0ކައންސިލްގެ އޅަނދފަހަރގައި މަސައްކަތްކރާ މއައްޒަފން ފިޔަވައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ކރާދަތރތަކަށް އިތރގަޑީގެ
ގޮތގައި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ،ނރަސްމީ ގަޑީގައި ކރާމަސައްކަތަށެވެ .މިގޮތން އެމަސައްކަތެއް ކރަންވީ ތަނަކަށްގޮސް
ކރަންދިޔަ މަސައްކަތެއްގައި ޢަމަލީ ގޮތން ހޭދަވި ވަގތަށް ،ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދގައި އިތރގަޑީގެ ގޮތގައި އެމވައްޒަފަކަށް
ދިނމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓން އިތރގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .ދަތރގައި ބައިވެރިވާ އިސްއިދާރީ މވައްޒަފަކ
އިތރގަޑީގައި މަސައްކަތް ކރެވނ ވަގތގެ ރިޕޯޓެއް ދަތރ ނިމމން އިދާރާއަށް ހށަހަޅާނީއެވެ .
 .4ކައންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގމަށް ނރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހަށް މވައްޒަފަކ ނކންނަށް ޖެހިގެން ކރާމަސައްކަތައް
މަސައްކަތގައި ހޭދަވި ވަގތަށް ބަލައި އިތރގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .މިގޮތން ލިބޭނީ ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދގައި
އިތރގަޑީގެ ގޮތގައި އެމވައްޒަފަކަށް ދިނމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓންނެވެ .މވައްޒަފ މަސައްކަތްކރާ ޔނިޓެއްގެ
ސްޕަވައިޒަރަކ އިތރގަޑީގައި ކރާމަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިތރގަޑީގައި މަސައްކަތްކރި ވަގތ ބަލާނީއެވެ.
 .3ކައންސިލްގެ އޅަނދ ފަހަރގައި މަސައްކަތް ކރާ މއައްޒިފންނަށް އިތރގަނޑީގެ ގޮތގައި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ނރަސްމީ
ގަނޑީގައި އޅަނދ ދަތރަކަށް ފރީންސރެ ބަދަރަކަށް ދެވެންދެން ދަތރމަތީގައި ހޭދަވާ ވަގތަށެވެ .މިގޮތން ލިބޭނީ
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ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދގައި އިތރގަޑީގެ ގޮތގައި އެމވައްޒަފަކަށް ދިނމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓންނެވެ .ދަތރތަކގައި
ހޭދަވާނެ ވަގތ ބަލާނީ އޅަނދގެ ސްޕީޑްއާއި ،ރޫޓގެ ދރމިނާއި ،ކަނޑގެ ގަދަކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކެޕްޓަންގެ މަޝްވަރާގެ
މަތިން އޮފީހގައި އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކރާ މވައްޒަފެކެވެ .

 .0ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ކރާދަތރ ތަކގައި ބައިވެރިވާ މއައްޒިފންނަށް ދަތރ އެލަވަންސް ދެވޭނީ
ތިރީގައި މިވާގޮތގެ މަތިންނެވެ .
 .4ޑިރެކްޓަރން ފެށިގެން މަތީގެ މވައްޒަފންނަށް ރެއަކާއި ދވާލަކަށް  91/-ރފިޔާ
 .3ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރންގެ ފެންވަރގެ މވައްޒަފންނާ ހަމައަށް ރެއަކާއި ދވާލަކަށް  71/-ރފިޔާ.
 .2ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ދަށގެ މވައްޒަފންނަށް ރެއަކާއި ދވާލަކަށް  51/-ރފިޔާ.
 .5މިދަތރތަކގައި  04ގަޑިއިރ ނވަތަ އެއަށްވރެ ގިނަވަގތ ހޭދަވެއްޖެނަމަ ރެއަކާއި ދވާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް
ދެވޭނެއެވެ .
 .6ދަތރގައި ދވަހެއްގެ އެއް އިރގެ ކެއމާއި އެއް އިރގެ ސައިގެ ވަގތ ފާއިތވެއްޖެނަމަ ،ދވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ
ވަރގެ  0/4ދެވޭނެއެވެ .
 .7ދަތރގައި ދވަހެއްގެ އެއް އިރގެ ކެއމާއި އެއް އިރގެ ސައިގެ ވަގތ ފާއިތވމގެ އިތރަށް ކެއމގެ ނވަތަ ސައިގެ ވަގތެއް
ފާއިތވެއްޖެނަމަ ދވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ޢަދަދ ދެވޭނެއެވެ .

 .0ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ކރާދަތރތަކގައި ބައިވެރިވާ މވައްޒަފންނަށް ދަތރގައި ހޭދަވާ ދވަސްތަކަށް
ކެއމގެ ޚަރަދ ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތގެ މަތިންނެވެ .
 .4އެއް ރަށން އަނެއް ރަށަށް ކރާ ދަތރތަކގައި ކޮންމެ މވައްޒަފަކަށް ރެއަކާއި ދވާލަކަށް  041/-ރފިޔާގެ މަގން ކެއމގެ
ޚަރަދ ދެވޭނެއެވެ .
 .3މިދަތރތަކގައި  04ގަޑިއިރ ނވަތަ އެއަށްވރެ ގިނަވަގތ ހޭދަވެއްޖެނަމަ ރެއަކާއި ދވާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް
ދެވޭނެއެވެ .

 .0ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ކރާދަތރ ތަކގައި ބައިވެރިވާ މވައްޒަފންނަށް ދަތރތަކގައި ރޭކރަން
ޖެހޭނަމަ ހޭދަވާ ދވަސްތަކަށް ހރމގެ ޚަރަދ ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތގެ މަތިންނެވެ .
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 .4އެއް ރަށން އަނެއް ރަށަށް ކރާ ދަތރތަކަށް  351/-ރފިޔާ ،މާލެއަށް ކރާދަތރެއްނަމަ  251/-ރފިޔާ ކޮންމެ މވައްޒަފަކަށް
ރެއަކާއި ދވާލަކަށް ހރމގެ ޚަރަދަށް ދެވޭނެއެވެ.
 .3ހރމގެ ޚަރަދ ދެވޭނީ އެދަތރެއްގައި ފަޅވެރިންގެ ގޮތގައި ބައިވެރިވާ މއައްޒިފން ފިޔަވާ އެމަސައްކަތްކރމަށްދާ އެހެން
މވައްޒަފންނަށެވެ .

 .0ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ކރާމަސައްކަތްތަކަށް ފޯނ އެލަވަންސް ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތގެ މަތިންނެވެ .
 .4ދވެލި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ  451/-ރފިޔާ.
 .3ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ  011/-ރފިޔާ.
 .2ފނަފަތި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކ  011/-ރފިޔާ.
 .5ފޯން އެލަވަންސް ދޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ .

 .0މިއޞޫލ އިޞްލާޙްކރެވޭނީ ނވަތަ ބަދަލގެނެވޭނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަށް ހށަހަޅއްވައި މަޝްވަރާކޮށް،
އެއީ ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ނިންމަވައިފިނަމަ ކައންސިލަށް ހށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެންނެވެ .
 .4މިއޞޫލަށް ޢަމަލކރަން ފަށާނީ ކައންސިލން ފާސްކރމަށްފަހ ކައންސިލްއިން ނިންމާ ތާރީޚަކން ފެށިގެންނެވެ.

.35

ޖަދވަލތައް

ޖަދވަލގައި ހިމެނޭނީ ހަވާލާދޭ ލިޔންތަކާއި ،އެކިލިޔންތަކގެ ނަމޫނާ ތަކެވެ .މިގޮތން ޖަދވަލގައި ހިމެނޭ ލިޔންތަކަކީ ކައންސިލން
ކަ ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަދަލކރެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ .ޖަދވަލަށް އަންނަ ބަދަލތައް އިންޓަރނަލް މެމޯއަކން މވައްޒަފންނާ
ހިއްސާކރަން ވާނެއެވެ .މިގޮތން ޖަދވަލގައި ހިމެނޭ ލިޔންތަކަކީ5
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 .0ބިޑް އިވެލއޭޓިން ކޮމެޓީގެ ޤަވާޢިދ

(އެނެކްސް )0

 .4ސިޓީ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )4

 .3މެސެޖގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )3

 .2އިންޓަރނަލް މެމޯގެނަމޫނާ

(އެނެކްސް )2

 .5ތަކެއްޗާއި ޚިދްމަތަށްއެދޭ ފޯމްގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )5

 .6އަގބަލާފޯމގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )6

އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް
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 .7ޚަރަދ ވައޗަރގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )7

 .8އަހަރީ ޗއްޓީއަށް އެދޭ ފޯރމގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )8

 .9ސަލާމާއި ،އާއިލީ ޒިންމާ ޗއްޓީގެ ފޯރމގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )9

 .01އިތރގަޑީ ޙާޟިރީގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )01

 .00އަގހށައަޅާ ފޯމގެ ނަމޫނާ (ކޯޓޭޝަން)

(އެނެކްސް )00

 .04ފައިސާގެ ބިލގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )04

 .03އިޢލާނގެ ނާމޫނާ

(އެނެކްސް )03

 .02ކައންސިލގެ ޖަލްސާތަކަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކރމަށް ހށައަޅާ ފޯރމްގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )02

 .05ކައންސލި ޖަލްސާތަކގެ ދަޢވަތގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )05

 .06ސްޓޮކް ރިކއެސްޓް ފޯރމް

(އެނެކްސް )06

 .07ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )07

 .08ފައިލްތަކގެ ލޭބަލް ކަރދާހގެ ނަމޫނާ

(އެނެކްސް )08

 .09އިދާރާގައި ބޭނން ކރާ ތައްގަޑތައް

(އެނެކްސް )09

 .41އިދާރީ އޮނިގަނޑ

(އެނެކްސް )41

 .40އޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓ

(އެނެކްސް )40
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`

މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅކައންސިލްގެ އިދާރާ
ށ.ފނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދ
 .0ތަޢާރަފް
 .0މިއީ ދައލަތގެ މާލިއްޔަތ ޤަވާޢިދ  8.08ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެ މަތިން ށ.އަތޮޅ ކައންސިލްގެ އިދާރާއިން
ބިޑަށް ހޅވާލެވޭ މަސައްކަތްތަކގެ ބިޑް އިވެލއޭޓްކރމަށް އފައްދާފައިވާ ކޮމެޓިއެކެވެ.

 .4މަޤްޞަދ
 .0މި ކޮމެޓީގެ މަޤޞަދަކީ މި އިދާރާއަށް ހށައެޅޭ ބިޑްތައް ވީހާވެސް ހާމަކަންބޮޑ ،އިންސާފވެރި ގޮތެއްގައި އިވެލއޭޓްކޮށް
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅމެވެ.
 .4އަންދާސީ ހިސާބބަލާ ކޮމިޓީއަކީ ދައލަތގެ މާލިއްޔަތ ޤަވާޢިދގެ 8.08ގެ ދަށން ބާރލިބިގެން އފެއްދޭ ކޮމިޓީއަކަށްވާތީ
ތިރީގައިވާ ބާރތަކަކީ މިއިދާރާއިން ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ ބާރތަކެކެވެ.

 .3ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރތައް
 .0ކައންސިލްގެ އިދާރާއިން ބީލަމގެ އޞޫލން ހޅވާލާ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލކރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅން.
 .4ބީލަމގެ އސޫލން ކރވާ މަސައްކަތް ތަކގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލކރމަށް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ކޮންޓެކްޓަރާއި
އެކ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިންމން.
 .3މަސައްކަތްތައް ދާގޮތާއި މެދ އިދާރާގެ ފަރާތން މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މަސައްކަތގެ އެއްބަސްވމަށް ބަލާ ފިޔަވަޅއެޅން.

 .2ކޮމިޓީ އެކލެވިގެންވާގޮތް
 .0މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ  5މެންބަރންނެވެ.
 .4އެއީ  4އަތޮޅކައންސިލަރންނާއި ،މިއިދާރާގެ ސިވިލްސާވިސް  4މވައްޒަފންނާއި ،ރަށކައންސިލް އިދާރާ ތަމްސީލކރާ
އިސްމވައްޒަފެކެވެ.
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 .5ކޮމިޓީގައި ޓެކްނިކަލް މީހަކ ބައިވެރިކރވން
 .0މިކޮމިޓީގެ ޗެއާރޕާސަން ބޭނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހށައެޅިފައިވާ ބިޑްތަކާއި ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާކރމަށް ޓެކްނިކަލް މީހަކ
ބައިވެރި ކރެވިދާނެއެވެ.
 .4ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ނިންމންތަކގައި ވޯޓެއް ނދެވޭނެއެވެ.

 .6ކޮމިޓީ އެކލަވާލމާއި ބަދަލގެނައން
 .0އަތޮޅ ކައންސިލް އިދާރާގެ އަންދާސީ ހިސާބބަލާ ކޮމިޓީ އެކލަވާލމަށްޓަކައި ނަން ހށައެޅމގެ
 .4ފރޞަތ ރަށކައންސިލަށާއި ،މިއިދާރާގެ ޔނިޓްތަކގެ ވެރިންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
 .3މިކޮމިޓީ އެކލަވާލމަށްޓަކައި ނަން ހށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތަޢލީމާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ރައީސް
ކޮމެޓީއަށް މެންބަރން އައްޔަންކރަށްވަން ވާނެއެވެ.
 .2ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ މާރޗް 31ގެ ކރިން އަންދާސީ ހިސާބބަލާ ކޮމިޓީ އެކލަވާލަން ވާނެއެވެ.

 .7މަސްލަޙަތ ފށއެރން
އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނވަތަ ފިރިމީހާގެ ނވަތަ ދަރިއެއްގެ ނވަތަ އެމެންބަރެއްގެ ޝަރޢީ
އަދި ޤާނޫނީ ބަލަދވެރިކަން އޮތް ކޮންމެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތ ހިމެނޭ ނވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނވަތަ ދައރެއްއޮތް
ކަމަކާމެދ އަންދާސީ ހިސާބބަލާ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކރާނަމަ ،އެފަދަ މެންބަރަކ އެބައްދަލވމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނވާނެއެވެ.

 .8ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް
 .0އަންދާސީ

ހިސާބ

ބަލަހައްޓާ

ކޮމިޓީގެއިދާރީ

ބަލަހައްޓާނީ

މަސައްކަތް

އިދާރީޔނިޓންނެވެ.ކޮމިޓީއަށް

ޢައްޔަންކރެވޭ

މެންބަރންނަށް ލިޔމން އެކަން އިދާރީ ޔނިޓން އަންގަންވާނެއެވެ.
 .4ކޮމިޓީގެ ބައްދަލވންތަކގައި މަޝްވަރާކރެވނ ކަންތައްތަކާއި އެކަންކަމާއި ގޅިގެން މެންބަރންގެ މެދގައި ފާޅކރެވނ
ޚިޔާލތައް ޔައމިއްޔާކޮށް ،ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރންގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

 .9ކޮމިޓީގެ މެންބަރން ބައްދަލވންތަކަށް ހާޒިރވން
 .0އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރން  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލވންތަކަށް ޙާޒިރވެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތގައި ބައިވެރިވާން
ވާނެއެވެ.
 .4އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހރެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލވމަށް ހާޒިރ ނވެވޭނަމަ ބައްދަލވން ފެށމގެ  31މިނިޓްކރިން އެކަން ކޮމިޓީގެ
ޗެއަރޕަރސަންއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 .3މަޤްބޫލ ސަބަބެއްނެތި ވިދިވިދިގެން  3ބައްދަލވމަށް ހާޒިރނވާ މެންބަރން އަންދާސީ ހިސާބބަލާ ކޮމިޓީން ވަކިކރެވޭނެއެވެ.
އެފަދައިން މެންބަރަކ ވަކިކރެވިއްޖެނަމަ އެކަން އެ މެންބަރަކަށް ސަބަބާއިއެކ އަންގައި އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާކޮމިޓީއަށް ބަދަލ
މެންބަރަކ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 .01ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން
 .0އަތޮޅކައންސިލް އިދާރާގެ އަންދާސީ ހިސާބ ބަލާކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަން އަކީ އަތޮޅކައންސިލން ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކރާ
ކައންސިލަރންގެތެރެއިން ކޮމެޓީގެ މެންބަރންގެ އަޣްލަބިއްޔަތން ހޮވާ ކައންސިލަރަކެވެ.
 .4ކޮންމެ ދަޢރެއްގެ ފރަތަމަ ޖަލްސާ ޗެއަރ ކރަންވާނީ އިދާރާ ހިންގމާ ޙަވާލވެ ހންނެވި ވެރިއެކެވެ.
 .3ޗެއަރޕަރސަން ޗއްޓީގައި ހރންފަދަ ސަބަބަކާއިހރެ އަންދާސީ ހިސާބބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލވމެއްގައި ބައިވެރި ނވެވޭ
ހާލަތެއްގައި ،ބައްދަލވމެއް ބާއްވަން ކޮންމެހެން ބޭނންވެއްޖެނަމަ ،އެ ބައްދަލވމެއް ޗެއަރކރާނީ އަތޮޅ ކައންސިލްގެ ދެވަނަ
މެންބަރެވެ.

 .2ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް
 .0އަންދާސީ ހިސާބބަލާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރންގެ ތެރެއިން ދެބައިކޮށްފަ އެއްބަޔަށްވރެ ގިނަ މެންބަރން
ޙާޟިރ ވެގެންނެވެ.

 .5ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
 .0ކައންސިލން ބީލަމަށް ހޅވާލާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ބީލަމަށް ހޅވާލމގެ ކރިން އެ ބީލަމާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ކަރދާސް
ކޮމެޓީން ފާސްކރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މަސައްކަތަކަށް މާކްސްދޭނެ އޞޫލވެސް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އާންމކޮށް ބީލަމަށް
ހޅވާލާ ކަންކަމގައި މާކްސް ދިނމަށް އެއްއޞޫލެއް ކޮމެޓީން ފާސްކޮއްފައި ބޭއްވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކަމގެ ބާވަތައްބަލާ
މާކްސްދޭނެ އޞޫލ ބަދަލކރމަށް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެގޮތަކަށް ބަދަލކރަންވާނެއެވެ.
 .4މި ކޮމިޓީއަށް ހށައެޅޭ ކަންތައްތަކގެ އަންދާސީ ހިސާބތައް ބަލާ ،ވަޒަންކރމގައި އަގާއި ،މއްދަތގެ އިތރން ތިރީގައިމިވާ
ކަންކަމގެ މައްޗަށް ބަލަންވާނެއެވެ.


މާލީގޮތން އެކަން ކރެވޭނެ ފެންވަރެއްގައިވާ ފަރާތެއްކަން.



ފަންނީގޮތން ޤާބިލްކަން ހރި މިންވަރ.



ހށައަޅާފައިވާ އަގތަކާއި ،އެތަނަކން އެކަމަކަށް އަންދާޒާކރާ އަގާ އަޅާބަލާއިރ ހށައަޅާފައިވާ އަގތަކަކީ އެކަމަށް
އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަން.
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މީގެކރިން ކޮށްފައިވާ މިބާވަތގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ،މަސައްކަތގެ ބޮޑ ކޑަމިން.



މިނޫނަސް ފެންނަ މހިންމ ކަންތައްތައް.
އދާރާ
ނސިލގެ ި
ނމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައ ް
މިލަދ ް

 .3އެކި

މަސައްކަތްތަކަށް

އަންދާސީ

ހިސާބ

ހށައަޅަންވާނީ

މިނަންބަރގެ

(ށ)ގައިވާ

މަޢލޫމާތތައް

އެކލެވޭ

ގޮތަށް

ތައްޔާރކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބ ހށަހަޅާ ފޯމންނެވެ.
 .2އަންދާސީ ހިސާބ ހށައަޅާއިރ އަންދާސީ ހިސާބ ހށައަޅާ ފަރާތްތަކން ކރަމންދާ މަސައްކަތްތަކގެ މަޢލޫމާތާއި އަގ،
ޚލާސާކޮށް ހށައަޅަންވާނެއެވެ.
 .5އަންދާސީ ހިސާބތައް ހށަހަޅަންވާނީ ސިޓީއރައެއްގައި ބަންދކޮށްފައެވެ .ސިޓީއރައިގެ ބޭރގައި ހށަހަޅާ ފަރާތގެ ނަމާއި އެއީ
ކޮންމަސައްކަތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .6މަދވެގެން  3ފަރާތަކން އަންދާސީ ހިސާބ ހށަނާޅާނަމަ ،ހށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބތައް ބާޠިލްކޮށް އަލން އިޢލާން
ކރަންވާނެއެވެ4 .ވަނަ ފަހަރ އިޢލާން ކރމންވެސް  3ފަރާތަކން އަގ ހށަނާޅައިފިނަމަޢަމަލކރާނީ ދައލަތގެ މާލިއްޔަތ
ޤަވާޢިދގެ 8.34އަދި 8.35ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތގެ މަތިންނެވެ.
 .7އަންދާސީ ހިސާބތައް ބަލާނީ މިނަންބަރގެ (ށ)ގައި ބނެފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީގެންނެވެ.

 .8ކޮމިޓީގެ ނިންމން
 .0ތަކެތި ގަތމާއި ޚިދމަތް ހޯދމަށް ،މަސައްކަތާ ހަވާލވާނެ ފަރާތްކަމގައި ކަނޑައަޅަން ވާނީ އަންދާސީ ހިސާބބަލާ ކޮމިޓީން
ބަލާއިރ އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބނ ފަރާތެވެ.

 .9ކޮމިޓީއާއިބެހޭގޮތން
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 .0ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓް ހށައެޅން
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