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ންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިލަދު   
  ފުނަދޫ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ      

 
   

 ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު 

 
ާވލި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަ އޮތޯރިޓީން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައްޕޯރޓް ޓްރާންސްމިއީ     

 އުޅަނދު  އިންޖީނުލީ ގައި ދުއްވާކަނޑު  އްގަމާއިޅިގެން އެގު ކައުންސިލާއިމި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއާއި

ނޑުގަ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ދޫކުރުމާއި،  ލައިސަންސް ފަހަރުގެ  ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އާއިބެހޭރަޖިސްޓްރީ އެއްގަމާއި ކަ

 ޢަމަލުކުރާނެ އާއްމު އުޞޫލެވެ. 

 

 

ނޑުގައި .1  ހުށައެޅުން  އެދި  ޚިދުމަތަށް  އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްދުއްވާ  އެއްގަމާއި ކަ

ށ އަތޮޅުގައި އަތޮޅުގެ ނުވަަތ  ށ.އަހަރު ުފރިފައިވާ   11ީނ މީލާދީ ގޮުތން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށައެޅޭ -1.1

މީހެއް ނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް އެފަރާތެއް އަތޮޅުން ބޭރު)އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ދާ ރައްޔިތުންނަށެވެ. ދިރިއުޅެމުން

 ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްގެ ލިޔުމެއް ހުށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ.(ދިރިއުޅެމުންދާ 

ޚިދުމަތަކަށް އެދެވޭނީ އެކަމަށްޓަކަިއ ޓްރާންސްޕޯރޓް  ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ލައިސަންސާ ގުޅޭ ގޮތުން -1.1

  ންނެވެ.އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު 

ނޑުގައި އި އެއްގަމާގެ އިުތރުން އެފަރާތަކީ ތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުފޯރމު -1.1 އްވުމުގެ ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނުދފަހަރު ދުކަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ންފަރާތެއްތޯ ޔަޤީން އެއްެވސް ޖޫރިމަނާއެއް އޮތް ށުޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަ

ތާރީޚް މަށް ޙާޟިރުވާންވީ ގަޑިއާއި ޢުލޫމާތުތަކާއި ތަކެތި ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ އިމްތިހާނު ހެދުގައިވާ މަފޯރމު -1.1

 އަންގަންވާނެެއވެ.  ހުށައެޅި ފަރާތަށް

ވާއިދު ޓެސްޓް އަދި ޤަގެ ކުރިން ފޯރމް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެދުވަހު ::110މިގޮތުން ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ  -1.1

 ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ދެވޭނެއެވެ. 

 

 



 ޓްރާންސްޯޕރޓްގެ ިޚދުަމތްތައް ިދނުުމަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު  2

 

ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނު ދެވޭީނ ދު އިމްތިާހނާއި ޢިވާފޯރމް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަްށ ޤަ ފަުހންގެ ::110ދުވަހުގެ ރަސްމީ  -1.1
ގެ ފަހުްނ ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކަށްވެްސ  11:11ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތު އޮވެއްޖެނަަމ  ޖެހިގެން އަންނަ 

 ފުރުޞަތުދެވިދާނެއެވެ.

  ފޯރމެވެ.  11ހޯދުމަށް ހުށައަޅާ  ސްއަލަށް ލައިސަންކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ބަލައިގަނެވޭީނ  -1.1

 ހޯުދމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަްށ ފެރީ ޝެޑިއުލް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮަތށްަބލާ އިމްތިހާނުގައި  ސްލައިސަންރަށުން ބޭރުްނ  -1.1
 ބައިވެރި ވެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި އާއްމުކުރަންވާނެއެވެ.

މަ އިްމތިހާނު ެހދުަމށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ާހޟިރުނުވެއްޖެނަތިހާުނން ފާސްނުވެްއޖެނަމަ ނުވަތަ ދު އިމްޢިޤަވާ -1.1
 އަލުން ބައިވެރިވެވޭނީ އިމްތިހާނު ފީ ދައްކައިގެންނެވެ.

 ފަާރތްތަކަށް ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާަނށް ޙާޟިރުވާންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި އަންގަންވާނެއެވެ. ތިހާނުން ފާސްވިއިމްދު ޢިޤަވާ -1.11

 ނެއެވެ. ވާމުގެ ލިޔުން ގެންނަންވާއިދު އިމްތިހާނުން ފާސްވިކަގެ އިމްތިހާނަށް ޙާޟިރުވާއިރު ޤަދުއްވުމު -1.11

 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އަދި  1ދެން ދުއްވުމުގެ ިއމްތިހާނު ދެވޭީނ ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނުން ފާސްނުވެއްޖެނަމަ  -1.11

 11ދެން އިމްތިޙާންދެވޭނީ ޑިއަށް ހާޟިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ ހާނަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަދުއްވުމުގެ އިމްތި

 1ރަސްމީ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިނުވާނަމަ ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަްށ ދުވަސްފަހުންނެވެ. 

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ./ފޮތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާޑު

ނޑު -1.11  ރ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.11/-ގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހައްދަވާ ފަރާތްތަކުން ޚިުދމަތުގެ ފީގެގޮތުގައި އެއްގަމާއި ކަ

ޚިދުމަތުގެ  އިތުރަށް ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުީފގެ  އިމްތިހާނުބައިެވރިވާ ފަރާތްތަކުން  ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނުގައި -1.11

 ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. 11/-ފީގެގޮތުގައި 

 ދައްކަވަންވާނެއެވެ. ރުފިޔާ 111/-ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތުގެ ފީެގ ގޮތުގައި އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ހައްދަވާ  -1.11

ނޑު -1.11  ރ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.11/-ގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހައްދަވާ ފަރާތްތަކުން ޚިުދމަތުގެ ފީގެގޮތުގައި އެއްގަމާއި ކަ

އެ  އިވާ ފީތަކުގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއިންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފ11ައަދި 11،11ލުގެ މި އުޞޫ -1.11

ނޑައަޅާފައިވާޚި ނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ފީތައް  ދުމަތްތަކަށް ކަ  ކަ

 

ނޑުގައި ދުއްވާ  .1  ކަންކަން  ނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭއުޅަ އެއްގަމާއި ކަ

 ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ައތޮޅުގައި ށ. ނުވަތަ އަތޮުޅގެ ށ. ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުށައެޅޭނީ -1.1

)އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުން ބޭރުމީހެއް ނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް އެފަރާތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ  ރައްޔިތުންނަށެވެ.

 އެވެ.(ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްގެ ލިޔުމެއް ހުށައަޅަންޖެހޭނެ

ޓީން ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެދެވޭނީ އެކަމަްށޓަކައި ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރި -1.1

  ންނެވެ.ފޯމު

ލިސްޓްގެ ހުރިހާ އި ގުޅިގެން ޓްރާންޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗެކުއިރު އެކަމާމި ޚިދުމަތްތަކަށް ހުށައަޅާ -1.1

 ބަލައިގަނެގެންނުާވނެއެވެ.ލިޔެކިއުންތަކެއް ހަމަނުވާނަމަ އެއްވެސް ފޯރމެއް 
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އްޙަތޯ ޗެކުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ޞަރީއާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެތަކެތި ރަޖިސްޓް -1.1

 ފައިސާއެއް ބަލައިގަނެގެންނުވާނެެއވެ. 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ރާއަށް ލިބުނުކަމުގެ ލިއުމެއްޗެކުރުކުރުމަށް ބަލައިގަންނަ ލިޔުްނތައް އިދާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން -1.1

ނަމަ އާކޮށްދިުނމުގެ ކުރިން އެ ށް ހުށައަޅައިފިރަޖިސްޓްރީއެއް ގެއްލިގެން އައުކުރުމަ އެއްގަމު އުޅަނދެއްގެ -1.1

  ވާނެއެވެ.ހޭ މަޢުލޫމާތު ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންރަޖިސްޓްރީއާއި ބެ

ނޑައަޅާފައިވާ ފީތަކުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ސްޓްރީއާއިގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޓްރާންސްރަޖި -1.1 ޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ކަ

 ފީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ.ރުފިޔާގެ  11/-ޚިދުމަތަކަށް 

 

 ދޫކުރުން  އޮޑީ ނަންބަރު .1
ށ.އަތޮޅުގެ  ރައްޔިެތއްގެ ނަމުގައި ބަންނަ  ޅުގައި ބަންނަ އުޅަނުދަފހަރަށާއި،ށ.އަތޮ ދޫކުރެވޭނީ  ނަންބަރުއޮޑީ  -1.1

  .އުޅަނދު ފަހަރަށެވެ
އްޙަތޯ ޗެކުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ޞައޮޑީނަންބަރާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެތަކެތި  -1.1

 ފައިސާއެއް ބަލައިގަނެގެންނުވާނެެއވެ. 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފީގެ އިތުރަށް ޚިދުމަތުގެ އަގުގެގޮތުގައި އޮތޯރިޓީން ކައޮޑީ ނަންބަރ ދޫކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯރޓް  -1.1

 ރ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.111/-
ށާއި އެ އުޅަނދެއް ބަންނަ ރަރިކަލްޗަޑް އެގްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންރިހާ އޮޑީނަންަބރެއް ދޫކުރާ ހު -1.1

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރަށުކައުންސިލަށް ކޮޕީއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުކައުންސިލަށާއި 

 

 ނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުން  ދިރޯޑްވާރ .1
ރުގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ފަހަ ޒޯނުގައި ދުއްވުމަށް ަރޖިސްޓްރީ  Cނީ ޑްވާރދިނަސް ހެއްދުމަށް ހުށަެއޅޭރޯ -1.1

 އުޅަނދުތަކަެށވެ.ކުން އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައިވާ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގަރާޖަ

އަހަރީ ފީ ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީއަކާއި މުގެ އިތުރުން ފޯއިރު އިންސްޕެކްޝަން މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުށައަޅާ -1.1
   ޕީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮ

ނޑައަޅާފައިވާ ފީތަކުމި ޚިދުމަތަށް  ޓްރާންސް -1.1  11/- ގޮތުގައި ގެ އިތުރުން ޚިދުމަތުގެ ފީގެޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ކަ

  ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ރުފިޔާ 

 

 އެހެނިހެން ކަންކަން  .5

ވަކިން  ޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށްޓްރާންސް -1.1

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.



 ޓްރާންސްޯޕރޓްގެ ިޚދުަމތްތައް ިދނުުމަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު  4

 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފީތައް ޚިދުމަތްތަމި ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން -1.1 ބަންދުވުމުގެ  އެދުވަހެއްގެ އޮފީސް ކަށް ކަ

ގެ ކުރިން 11އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  1ކުރިން ކައުންސިލުގެ ރެވެނިއު 

 ކައުންޓަށް ޖަާމކުރަންވާނެއެވެ.ޕަބްލިކް ބޭންކް އެ

 ތައް އެދުަވެހއްގެ އޮފީސް ަކއުންސިލަށް ނަގާފީގުޅިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އި އާޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ -1.1

 ކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.އ1ެބަންދުވުމުގެ ކުރިން  ކައުންސިލުގެ ރެވެނިއު 

 

 

 

  1އެނެކްސް 

 

 ޚިދުމަތްތައް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ 
 
 

  ދޫކުރުން ލައިސަންސް ޒޯން A ފަހަރުގެ  އުޅނަދު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި .1

  ދޫކުރުން ޒޯން ލައިސަންސް C ފަހަރުގެ  އުޅަނދު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި .2

ނޑުގައި .3   ންދޫކުރުރު  ލައިސަންސް ފަހަރުގެ އުޅަނަދު އިންޖީނުލީ ދުއްވާ ކަ

  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން  ފަހަރު އުޅަނދު ދުއްވާ އެއްގަމު .4

  ކޮށްިދނުން  ބަދަލު ވެރިފަރާތް ރަޖިސްޓްރީގެ ފަހަރު އުޅަނދު ދުއްވާ އެއްގަމު .5

  ކޮށްދިނުން  ބަދަލު  ޒޯން ގެ ފަހަރު އުޅަނދު ދުއްވާ އެއްގަމު .6

   ކޮށްދިނުން  ބާޠިލު  ރަޖިސްޓްރީ ފަހަރު އުޅަނދު ދުއްވާ އެއްގަމު .7

ނޑުގައި .8   ކޮށްދިނުން  ރަޖިސްޓްރީ ފަހަރު އުޅަނދު ދުއްވާ ކަ

ނޑުގައިދުއްވާ .9   ކޮށްދިނުން  ބަދަލު ވެރިފަރާތް ރަޖިސްޓްރީގެ ފަހަރު އުޅަނދު  ކަ

ނޑުގައި .11    ދިނުން ކޮށް ބާޠިލު ރަޖިސްޓްރީ ފަހަރު އުޅަނދު ދުއްވާ ކަ

  ދޫކުރުން އެސްޓިކަރ ރޯޑްވާރދިނަސް  .11

 ދޫކުރުން ނަްނބަރ އޮޑީ   .12

 

 

 


