މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

c
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު
ވލި
މިއީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަ ާ
ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއާއި މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު
ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ،އެއްގަމާއި ކަނޑުގަ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އާއްމު އުޞޫލެވެ.

 .1އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށައެޅުން
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ފރިފައިވާ
ތން  11އަހަރު ު
ނ މީލާދީ ގޮ ު
ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށައެޅޭ ީ

ތ ށ އަތޮޅުގައި
ށ .އަތޮޅުގެ ނުވަ ަ

ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށެވެ( .އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުން ބޭރުމީހެއް ނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް އެފަރާތެއް
ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްގެ ލިޔުމެއް ހުށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ).
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އ ޓްރާންސްޕޯރޓް
ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ލައިސަންސާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚިދުމަތަކަށް އެދެވޭނީ އެކަމަށްޓަކަ ި
މންނެވެ.
އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯ ު
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ދފަހަރު ދުއްވުމުގެ
ތރުން އެފަރާތަކީ އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނ ު
ފޯރމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އި ު
ވސް ޖޫރިމަނާއެއް އޮތް ފަރާތެއްތޯ ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެ.
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އެއް ެ
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ފޯރމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ތަކެތި ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ޙާޟިރުވާންވީ ގަޑިއާއި ތާރީޚް
އވެ.
ހުށައެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެ ެ
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މިގޮތުން ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ 110::ގެ ކުރިން ފޯރމް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެދުވަހު ޤަވާއިދު ޓެސްޓް އަދި
ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ދެވޭނެއެވެ.

ލ
އ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫ ު
ގ ި
މ ަ
ދނު ު
މތްތައް ި
ޚދު ަ
ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ި

1
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ނ
ހނާއި ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނު ދެވޭ ީ
ށ ޤަވާޢިދު އިމްތި ާ
ހން ފޯރމް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަ ް
ރަސްމީ ދުވަހުގެ 110::ގެ ފަ ު
ސ
ޅ ފަރާތްތަކަށްވެ ް
ނ ހުށަހަ ާ
މ  11:11ގެ ފަހު ް
ނ ދުވަހުއެވެ .ނަމަވެސް ވަގުތު އޮވެއްޖެނަ ަ
ޖެހިގެން އަން ަ
ފުރުޞަތުދެވިދާނެއެވެ.
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ނ އަލަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށައަޅާ  11ފޯރމެވެ.
ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ބަލައިގަނެވޭ ީ
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އ
ބލާ އިމްތިހާނުގަ ި
ތށް ަ
ށ ފެރީ ޝެޑިއުލް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮ ަ
ދމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަ ް
ނ ލައިސަންސް ހޯ ު
ރަށުން ބޭރު ް
ބައިވެރި ވެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި އާއްމުކުރަންވާނެއެވެ.
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ހޟިރުނުވެއްޖެނަމަ
މށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ާ
ހދު ަ
މތިހާނު ެ
އޖެނަމަ ނުވަތަ އި ް
ނން ފާސްނުވެ ް
ޤަވާޢިދު އިމްތިހާ ު
އަލުން ބައިވެރިވެވޭނީ އިމްތިހާނު ފީ ދައްކައިގެންނެވެ.

ނށް ޙާޟިރުވާންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި އަންގަންވާނެއެވެ.
ރތްތަކަށް ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާ ަ
 -1.11ޤަވާޢިދު އިމްތިހާނުން ފާސްވިފަ ާ
 -1.11ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނަށް ޙާޟިރުވާއިރު ޤަވާއިދު އިމްތިހާނުން ފާސްވިކަމުގެ ލިޔުން ގެންނަންވާނެއެވެ.
ދ
ނ  1ދުވަސް ފަހުންނެވެ .އަ ި
އމްތިހާނު ދެވޭ ީ
 -1.11ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނުން ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން ދުއްވުމުގެ ި
ދުއްވުމުގެ

އިމްތިހާނަށް

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ގަޑިއަށް

ހާޟިރު

ނުވެވިއްޖެނަމަ

ދެން

އިމްތިޙާންދެވޭނީ

11

ށ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިނުވާނަމަ ރަސްމީ 1
ދުވަސްފަހުންނެވެ .ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަ ް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާޑު/ފޮތް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ދމަތުގެ ފީގެގޮތުގައި 11/-ރ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.
 -1.11އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހައްދަވާ ފަރާތްތަކުން ޚި ު
ފގެ އިތުރަށް ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޚިދުމަތުގެ
ވރިވާ ފަރާތްތަކުން އިމްތިހާނު ީ
 -1.11ދުއްވުމުގެ އިމްތިހާނުގައި ބައި ެ
ފީގެގޮތުގައި  11/-ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ.
ގ ގޮތުގައި  111/-ރުފިޔާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.
 -1.11އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ހައްދަވާ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތުގެ ފީ ެ
ދމަތުގެ ފީގެގޮތުގައި 11/-ރ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.
 -1.11އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހައްދަވާ ފަރާތްތަކުން ޚި ު
 -1.11މި އުޞޫލުގެ 11،11އަދި 11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީތަކުގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއިން އެ
ޚިދުމަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 .1އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ކަންކަން
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ޅގެ ނުވަތަ ށ.
ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުށައެޅޭނީ ށ .އަތޮ ު

އތޮޅުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ
ަ

ރައްޔިތުންނަށެވެ( .އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުން ބޭރުމީހެއް ނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް އެފަރާތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ
ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްގެ ލިޔުމެއް ހުށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ).
-1.1

ތއްޔާރުކޮށްފައިވާ
ަ
ށޓަކައި ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން
ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެދެވޭނީ އެކަމަ ް
ފޯމުންނެވެ.
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މި ޚިދުމަތްތަކަށް ހުށައަޅާއިރު އެކަމާއި ގުޅިގެން ޓްރާންޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗެކުލިސްޓްގެ ހުރިހާ
ވނެއެވެ.
ލިޔެކިއުންތަކެއް ހަމަނުވާނަމަ އެއްވެސް ފޯރމެއް ބަލައިގަނެގެންނު ާ
ލ
އ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫ ު
ގ ި
މ ަ
ދނު ު
މތްތައް ި
ޚދު ަ
ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ި

2

-1.1

ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެތަކެތި ޞައްޙަތޯ ޗެކުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް
އވެ.
ފައިސާއެއް ބަލައިގަނެގެންނުވާނެ ެ

-1.1

ނތައް އިދާރާއަށް ލިބުނުކަމުގެ ލިއުމެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ޗެކުރުކުރުމަށް ބަލައިގަންނަ ލިޔު ް

-1.1

ނމުގެ ކުރިން އެ
އެއްގަމު އުޅަނދެއްގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ގެއްލިގެން އައުކުރުމަށް ހުށައަޅައިފިނަމަ އާކޮށްދި ު
ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

-1.1

ރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭ

ޚިދުމަތްތަކަށް

ޓްރާންސްޕޯރޓް

އޮތޯރިޓީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފީތަކުގެ

އިތުރުން

ކޮންމެ

ޚިދުމަތަކަށް  11/-ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

 .1އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރުން
ފހަރަށާއި ،ށ.އަތޮޅުގެ
ދ ަ
ނ ށ.އަތޮޅުގައި ބަންނަ އުޅަނ ު
 -1.1އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރެވޭ ީ

ތއްގެ ނަމުގައި ބަންނަ
ރައްޔި ެ

އުޅަނދު ފަހަރަށެވެ.
 -1.1އޮޑީނަންބަރާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެތަކެތި ޞައްޙަތޯ ޗެކުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް
އވެ.
ފައިސާއެއް ބަލައިގަނެގެންނުވާނެ ެ
 -1.1އޮޑީ ނަންބަރ ދޫކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ކަ ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފީގެ އިތުރަށް ޚިދުމަތުގެ އަގުގެގޮތުގައި
111/ރ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ބރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަށާއި އެ އުޅަނދެއް ބަންނަ
 -1.1ދޫކުރާ ހުރިހާ އޮޑީނަން ަ
އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުކައުންސިލަށާއި ރަށުކައުންސިލަށް ކޮޕީކުރަންވާނެއެވެ.

 .1ރޯޑްވާރދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުން
-1.1

ހރުގެ ތެރެއިން
ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ފަ ަ
އޅޭނީ  Cޒޯނުގައި ދުއްވުމަށް ަ
ރޯޑްވާރދިނަސް ހެއްދުމަށް ހުށަ ެ
ށވެ.
ށ.އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގަރާޖަކުން އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައިވާ އުޅަނދުތަކަ ެ

-1.1

މި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުށައަޅާއިރު އިންސްޕެކްޝަން ފޯމުގެ އިތުރުން އަހަރީ ފީ ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީއަކާއި
ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

-1.1

މި ޚިދުމަތަށް

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތަކުގެ އިތުރުން ޚިދުމަތުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 11/-

ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

 .5އެހެނިހެން ކަންކަން
-1.1

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށް ވަކިން
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ

ލ
އ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫ ު
ގ ި
މ ަ
ދނު ު
މތްތައް ި
ޚދު ަ
ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ި

3

-1.1

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން މިޚިދުމަތްތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފީތައް އެދުވަހެއްގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ
ކުރިން ކައުންސިލުގެ ރެވެނިއު  1އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 11ގެ ކުރިން
މކުރަންވާނެއެވެ.
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަ ާ

-1.1

ހއްގެ އޮފީސް
ވ ެ
ކއުންސިލަށް ނަގާފީތައް އެދު ަ
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ަ
ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުގެ ރެވެނިއު 1އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.

އެނެކްސް 1

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް

ގ  Aޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުން
 .1އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅނަދު ފަހަރު ެ
ގ  Cޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުން
 .2އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ެ
 .3ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނަދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުރުން
ނ
 .4އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނު ް
ނ
ދނު ް
 .5އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލު ކޮށް ި
ނ
ލ ކޮށްދިނު ް
 .6އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ގެ ޒޯން ބަދަ ު
ނ
ލ ކޮށްދިނު ް
 .7އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ބާޠި ު
ނ
 .8ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނު ް
ނ
 .9ކަނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލު ކޮށްދިނު ް
ނ
 .11ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލު ކޮށްދިނު ް
 .11ރޯޑްވާރދިނަސް އެސްޓިކަރ ދޫކުރުން
ނބަރ ދޫކުރުން
 .12އޮޑީ ނަ ް

ލ
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