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ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުޞޫލު
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި

1

ވިޔާފާރި ކުރުން

ގމާބެހޭ ()7/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
ޤާނޫނުގެ

 73ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިދީފައިވީ ހިނދު ،ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި

ސޓް" ގެ ނަމުގައި
ރައުސުލްމާލުތައް އުފައްދާ ހިންގަންވާނީ" ،ވިޔަވަތި ޓްރަ ް
ފނޭނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  26އޮކްޓޫބަރ 2012
ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
ގައި ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަންޑު މެދުވެރި ކޮށެވެ.
ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ

2

މަޤްޞަދު

ނތެރިކަން އިތުރުކޮށް ،ރައްރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ ފުދު ް
ޖހުމާއި އުފާފާގަތިކަން
ކށްދީ ،އަތޮޅުގައި މަދަނީ ހަމަ ެ
ފުޅާކޮށް ދަމަހައްޓަން މަގުފަހި ޮ
ނ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި
ލ ފުދުންތެރިކަ ް
ށ ބޭނުންވާ މާ ީ
ދނުމަ ް
ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެ ި
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމެވެ.

އަމާޒުތައް

3

ނނިވި މައިގަނޑު އަމާޒުތަކަށް ބުރަވެ އެއަމާޒުތަކަށް
ވިޔަވަތި ހިނގަމުންދާނީ އަން ަ
ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި

ހރި
ކުރެވެން ު

ބނާކުރެވޭ
ި

ކަންކަމަށް

އ
އުޞޫލުތަކާ ި

މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން އަމާޒުކުރެވޭ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކަކީ-:
 .1މިލަދުންމަޑުލު

ރަށްރަށުގައި

އުތުބުރީގެ

ދިރިއުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ

އާންމު

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަގަޅުކޮށް އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމަކަށްޓަކައި ފަރުދީގޮތުން
ކުރެވޭ ކަންކަމަށާއި ،ޖަމާޢަތުގެ ގޮތުގައިކުރެވޭ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
އިންވެސްޓް ކުރުން.
 .2މިލަދުންމަޑުލު
ދާއިރާއާއިގުޅޭ

އުތުރުބުރީގެ
ތަފާތު

ރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތްތައް

ޑަކްޓަރީ

ފޯރުކޮށްދީ،

ބޭހާއި،

ޞިއްޙީ

ތގެ
ލ ު
ދައު ަ

ޞިއްޙީ

ށ
ރކޮށް ދިނުމަ ް
އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯ ު
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ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

އިންވެސްޓްކުރުން.
 .3އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަނޑާއި އެއްގަމު
ތއް ދަމަހައްޓާ،
އުޅަނދުފަހަރުން އެންމެ އެދެވޭ ނަފާވެރިކަން ހޯދާ އެވަޞީލަތް ަ
މއް ޤާއިމްކޮށް
ދިރުވާ އަލާކުރުމާއި ،އަތޮޅުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ލުއިފަސޭހަ ނިޒާ ެ
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންވެސްޓް ކުރުން.
 .4އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކުން
ދރުވާ އަލާކޮށް،
އޓާި ،
ހދާ ޢިމާރާތްތައް ދަމަހަ ް
ނ ޯ
އެންމެ އެދެވޭ ނަފާވެރިކަ ް
ސޓްކުރުން.
ބނުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގުމަށް އިންވެ ް
އެވަޞީލަތްތަކުގެ ޭ
 .5އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އިތުރު ވިޔަފާރިތަކަށް
އިންވެސްޓް ކުރުން.
ފަންޑުގެ ރައުސުލްމާލު
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ފަންޑުގެ އެކައުންޓް

5

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ރައުސުލްމާލަކަށް ވާނީ 2012 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ

5،000،000.00

(ފަސްމިލިޔަން

ވހިރުފިޔާ)
ދި ެ

އެވެ.

ދއްގައި މިއަދަދު އިތުރުކޮށް އުނިކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ
ކައުންސިލުން ނިންމައިފި ހިނ ެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ" ،މަދަދު" ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅި 3,600,000.00
(ތިންމިލި އަން ހަސަތޭކަ ހާސް ރުފިޔާ) އާއި "ފުނަފަތި" ވިޔަފާރިއަށް ކަނޑައެޅި
1,099,162.90

(އެއްމިލިޔަން

ނުވަދިހަ

ނުވަހާސް

އެއްސަތޭކަ

ފަސްދޮޅަސް

އ "ދުވެލި" ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް ކަނޑައެޅި
ދެރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި) އާ ި
( 200,000.00ދެލައްކަ ރުފިޔާ) އާއި "ނަފާވެހި" ޢިމާރާތާއި ހިޔާވަހި ޚިދުމަތަށް
ތރުފިޔާ ދިހަ ލާރި)
ކަނޑައެޅި ( 100,837.10އެއްލައްކަ އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހަ ް
މގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ
އެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަ ު
އެންމެހައި މުދަލަކީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެސެޓެވެ .
(ހ)

އާއި ފައިސާ

ޓވެ.
2013ގައި ހުޅުވުނު  7724-700276-005ނަންބަރ އެކައުން ެ
(ށ)
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ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެކައުންޓަކީ

ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓްގެ ނަމުގައި ޖެނުއަރީ

ވިޔަވަތި

ޓްރަސްޓް

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކުރާނީ

މޑުލު
މިލަދުން ަ

އުތުރުބުރީ

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

އަތޮޅުކައުންސިލުން
ޓްރަސްޓްއިން

ކަނޑައަޅާ

އިންވެސްޓް

"ވިޔަވަތި

ކޮށްފައިވާ

ޓްރަސްޓް"ގެ

ވިޔަފާރިން

ރައުސުލްމާލާއި،

އާމްދަނީގެ

މި
ލިބޭ

ގޮތުގައި

ފައިސާއެވެ .އެހެންކަމުން މިޓްރަސްޓްގެ ދަށުން އުފައްދާ އެހެން ވިޔަފާރިތަކާއި
ނ ޖެހޭނެއެވެ .
ޚިދުމަތްތަކުގެ ހިސާބުތައް ވަކި ލެޖަރ އެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓަ ް
(ނ)

ވިޔަވަތި

ޓްރަސްޓް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ނ
އި ް
ޤަރާރަކުން

ޚަރަދު

ކުރެވޭނީ

މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރީ

ވަކި

ވިޔަފާރިއަކަށް

އިންވެސްޓް

ކަނޑައަޅާ

ކުރުމަށާއި ،އެވިޔަފާރި ތަކުން ކުރުން ހުއްދަކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ،ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ
އަހަރީ ފައިސާއިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރިޒާރވްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާ އަދަދު
ސލުން ފާސްކުރުމުން
އބަޖެޓް ކައުން ި
ޖޓްގައި ހިމަނާ ެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަ ެ
އެފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށެވެ.
ފަންޑު ހިންގުމުގެ

6

މަސްއޫލިއްޔަތާއި

(ހ)

ހންގުމަކީ ށ .އަތޮޅު
ނ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑު ި
ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތި ް
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .ފަންޑު ހިންމުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ
ކައުންސިލްގެ

އިޚްތިޔާރު

ރައީސްގެ

ނުވަތަ

ކައުންސިލް

އ
ހިންގެވުމާ ި

ޙަވާލުވެ

ހުންނެވި

ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ
އ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި
ކަންކަމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސަށް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިނގެވުމާ ި
ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.


ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއެކު ފަންޑުގެ

ވަކިވަކި

ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށްޓަކައި

ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރގެ ގޮތުގައި އިދާރީ އިސްވެރިޔަކު އައްޔަން ކުރުން.



ކައުންސިލްގެ ލަފާޔާއެކު މެނޭޖަރުންނަށް އެލަވްންސް ކަނޑައެޅުން.
ކައުންސިލްގެ

ލަފަޔާއެކު

ޕްރޮގްރާމްތައް

ށ
ހިންގުމަ ް

މުއައްޒަފުން

ލުމާއި

ވަކިކުރުން.
ފަންޑުގެ މާލީ

7

އޓާނީ އިދާރާގެ ފައިސާ އާއި ބެހޭ ޔުނިޓުންނެވެ.
ފަންޑުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބަލަހަ ް

ހިސާބުތައް

ޓނީ އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އިދާރީ
ވަކިވަކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައް ާ

ބެލެހެއްޓުން

އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

މާލީ ރިޕޯޓްތައް

8

(ހ)

އހަރެއް ނިމޭތާ  4މަސް
ހސާބުތައް ކޮންމެ މީލާދީ ަ
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އަހަރީ ި

ތައްޔާރުކުރުމާއި މާލީ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި

މުޢާމަލާތްތައް

ނމަޑުލު އުތުރުބުރީ
ދ ް
ވތަ މިލަ ު
ދވަހު ނޫހެއްގައި ނު ަ
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ ު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ހިންގުން

ވެބްސައިޓްގައި

ނުވަތަ

މންޓް
ލޯކަލްގަވަރ ަ

އޮތޯރިޓީގެ

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)



ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް



އ
ލ ސްޓޭޓްމަންޓް ތަ ް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަ ް

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އުވާލަންވާނީ ،ޓްރަސްޓްގެ ސާފު އޮޑިޓެއް ހަދާ އެރިޕޯރޓް އަތޮޅު
ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،މިލަދުން މަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ޤަރާރަކުންނެވެ.

(ނ)

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް
ކ މާލީ އިދާރާތަކުން
އ ޤާއިމް ވެފައިހުންނަ އެކިއެ ި
މށް ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ނުވަތަ ފެށު ަ
ވ.
ލޯން ނެގޭނެއެ ެ

(ރ)

ޓންވާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބަލަހައް ަ
ވ.
ބަޖެޓް ސެކްޝަނުންނެ ެ

(ބ)

ތ ލަސްވެގެން 20
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ މަސްދުވަހުގެ ހިސާބު އެމަހެއް ނިމޭ ާ
ވ.
ދުވަސްތެރޭ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅަންވާނެއެ ެ
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ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ހިންމުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
ތަޢާރަފް

1

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ

2

މިއީ ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި
ގ އުޞޫލުން އަދި
ކށްގެން ވިޔަފާރީ ެ
ފހަރު ބޭނުން ޮ
ކަނޑާއި ،އެއްގަމު އުޅަނދު ަ
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނޭ ފަދަޔަކުން ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން
ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

(ހ)

ތޅު ކައުންސިލުން
ގ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ އަ ޮ
ލހެއްޓުމު ެ
މިވިޔަފާރި ހިންގާ ބެ ެ

އުޞޫލާއި މެނޭޖަރ

ނެވެ .މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ

ކަނޑައެޅުމާއި އިދާރީ

ގތުގައި އިދާރީ އިސްވެރިޔަކު ރައީސް އައްޔަންކުރަން
މނޭޖަރ" ގެ ޮ
މަތިން "ދުވެލި ެ

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

ވާނެއެވެ.
(ނ) މިޕްރޮގްރާމްގެ

އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ކަމާބެހޭ

ވ.
ޔުނިޓުންނެ ެ
މެނޭޖަރގެ

ތިރީގައިއެވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް މި ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސް އައްޔަން

3

ކުރައްވާ މެނޭޖަރ އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި
އިޚްތިޔާރުތައް

(ހ)

މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

(ށ)

ތށް ޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް
ކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި އެއްގޮ ަ
ހިފެހެއްޓުން.

(ނ) މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤަވާޢިދުން ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުން.
(ރ)

ށ
ޕްރޮގްރާމްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚްގައި ބަޖެޓް ޔުނިޓަ ް
ފޮނުވުން.

(ބ)

ލޔުންތަކުގައި ސޮއި
ޖހޭ ި
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ެ
ކުރުން.

(ޅ)

ޕްރޮގްރާމުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އެވަގުތަކަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ގޮތަކަށް
ބަދަލު ގެނައުން.

މެނޭޖަރ
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4

މި

ޕްރޮގްރާމާއި

ގުޅޭ

ކަންކަމުގައި

ކައުންސިލަށާއި

ކަމާއި

ނ
ގުޅޭއެހެނިހެ ް

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

ޖަވާބުދާރީވުން
މުދަލާ އި

އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނީ "ދުވެލި މެނޭޖަރ" އެވެ.
5

(ހ)

ރަ އު ސުލްމާލު

މި ވިޔަފާރީގައި އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ހުރި ނުވަތަ މިކަމަށް ހޯދޭ ކަނޑުގައި ދުއްވާ
ވ.
އުޅަނދާއި އެއްގަމުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރެ ެ

(ށ)

މި ވިޔަފާރިއަލަށް ފަށައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅި ރައުސުލްމާލަކީ200,000/ރ.
(ދެލައްކަ ރުފިޔާ) އެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ

6

ޚިދުމަތްދިނުން

7

(ހ)

ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ދެވޭނެ މައިގަނޑު ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް
އ
ފހަރު ކުއްޔަށްދިނުމާ ި
ކަނޑު ދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތުތަކަށް އުޅަނދު ަ
އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުމެވެ.

(ށ)

ތ
ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ފަށައި ނުވަ ަ
ދ ކަންކަން ހޯދައި
ގތުގައި އެޖެންޓްކަން ކުރުންފަ ަ
ކައުންސިލަށް ނަފާ ލިބެނިވި ޮ
ލިބިގަތުމާއި،

ހން
އެހެނި ެ

ނފުނިތަކާއި
ކު ް

ތތައް
މލާ ް
މުޢާ ަ

ގުޅިގެން

ގ
ހިންގުމު ެ

ކަންކަމަށް މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކުރެވިދާނެއެވެ.
(ނ) މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ފެރީގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށް ރާވައި ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ވ.
އ ހިންގިދާނެއެ ެ
ކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަ ް
(ހ)

ޚިދުމަތް

ބޭނުންވާ

ހުށަހެޅުމުން،

ކށް
ފަރާތްތަ ަ

ށ
އެޚިދުމަތަކަ ް

ޚިދުމަތް

ދެވޭނީ

ކަނޑައެޅޭ

އެކަމަށްއެދި

އިދާރާއަށް

ނުވަތަ

ކޯޓޭޝަން

އަގު

އެޕްރޫވްކުރުމުންނެވެ .ކޯޓޭޝަންގައި ޚިދުމަތުގެ ފުރިހަމަ އަގާއި ،އިތުރު ޗާޖުތަކާއި،
ވ.
ޕޭމަންޓް ޓަރމްސް ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެ ެ
(ށ)

ޚިދުމަތާއި

ބެހޭގޮތުން

ހެދޭ

ކޯޓޭޝަންގައި

ބުނެފައިވާ

އަގާއި،

ޕޭމަންޓް

ޓަރމްސްއާމެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވިގެން މެނުވީ ޚިދުމަތްދީގެންނުވާނެއެވެ .އަދި
ގތުގެމަތީން ފައިސާ
ޚިދުމަތްދީ ނިމުމާއެކު އެޚިދުމަތަކަށް ބިލުކޮށް ބިލުގައިވާ ޮ
ހޯދުމަށް

ބާރުއަޅާ

މަސައްކަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތް

ހޯދި

ފަރާތަކުން

ތއް ،އިސްތިސްނާ
ވއި އެފަރާތަކަށް އިތުރު ޚިދުމަ ެ
އަދާކުރަންޖެހޭ ޕޭމަންޓެއް އޮއް ަ
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ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ނުދެވޭނެއެވެ.
އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކާއި ،ފަރާތްތައް


އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އާސަންދަ އެޕްރޫވަލްކުރާ ބަލިމީހާގެ ދަތުރު



ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައާއި ،އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރާ ދަތުރު



ޕްރޮގްރާމްގެ

މި

ދަށުން

ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް

އެއްބަސްވުމެއްގައި

ސޮއިކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ޚިދުމަތުގެ އަގު

8

(ހ)

ކަނޑައެޅުން



އ
ދައުލަތުގެ މިނިސްޓްރީތަ ް



ކައުންސިލުން ހުއްދަކުރާ ދަތުރުތައް

އަގުކަނޑައަޅައި

ޚިދުމަތްތަކުގެ

ޓެރިފް

ތައްޔާރުކޮށް

ނސިލަށް
ކައު ް

ހުށަހަޅައި

ށ
ފާސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު ތެލާއި ތަކެތީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަ ް
ނން ފެނިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއެކު ބަދަލު
ދލުގެން ަ
ބިނާކޮށް ޓެރިފްއަށް ބަ ަ
ގެންނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ހައިސްޕީޑް ލޯންޗާއި ދޯނީގައިކުރާ ކަނޑު ދަތުރުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ދަތުރުގެ
ދިގުމިނާއި ،މަޑުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ވަގުތާއި ޙާލަތުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި އެއްގަމު
ދަތުރުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި
ވ.
ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެ ެ

މާލީ އަދި އިދާރީ

9

(ހ)

ކަންކަން

މި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭފައިސާ ޖަމާކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވިޔަވަތި
ޓްރަސްޓް

އެކައުންޓަށެވެ .މި ވިޔަފާރިން ލިބޭފައިސާ ބަލައިގަނެ އެކިފަރާތްތަކަށް

ޖޓް
ބލަހައްޓާނީ ބަ ެ
ސއްކަތްކޮށް ކަމާއިގުޅޭ ހިސާބު ަ
ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމުގެ މަ ަ
އ
އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުންނެވެ .އަދި ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި އިދާރީ މުޢާމަލާތްތަ ް
ވ.
ގ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެ ެ
ހިންގަންވާނީ އިދާރާގެ ހިންގުމު ެ
(ށ)
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މި

ވިޔަފާރި

ހިންގުމަށްޓަކައި

ކުރަންޖެހޭ

ޚަރަދުތައް

ކުރާނީ

މިޕްރޮގްރާމް

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

ށވެ .މި ވިޔަފާރީގެ
ނ ފާސްކުރާ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަ ެ
ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލު ް
ޅ މުވައްޒަފުންނަށް
އޅަނދުފަހަރުގެ ވަޒީފާތަކުގައި އު ޭ
ތެރެއިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައިު ،
ދޭންޖެހޭ

ދަތުރު

ސއި
އެލަވަން ާ

ކޮއްތުފައިސާ

ދޭނީވެސް

އާމްދަނީގެ

ލިބޭ

ވ.
ތެރެއިންނެ ެ
ތބަލައި
ނތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ މުއްދަތަށް ލިބޭ ޯ
(ނ) ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލުހެދުމުގެ އި ް
އ ހަމަޖެއްސުމަކީ
ހންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތަ ް
ރށް ި
ޗެކްކޮށް މިކަން ބަރާބަ ަ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މެނޭޖަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ރ)

ވިޔަފާރީގެ

ފައިދާ

ގެއްލުން

އާއި

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ނމެ
ކޮ ް

މީލާދީމަހެއްގެ

ދިހައެއްގެކުރިން ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަން
ދ
އންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުންނެވެ .އަ ި
ޖެހޭނެއެވެ .މިރިޕޯރޓް އެކުލަވާލާނީ ބަޖެޓް ެ
ނ
ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމާއެކު އަހަރީ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަ ް
ވާނެއެވެ.
(ބ)

ވިޔަފާރީގައި

ބޭނުންކުރާ

އުޅަނދުފަހަރާއި

ތަކެތި

ކށް
މަރާމާތު ޮ

ގ
ބެލެހެއްޓުމު ެ

އިންތިޒާމާއި ،ދަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ނ
ކަންކަން ފުރިހަމަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ،ޒިންމާއުފުލާ ފަރާތުން ރާވައި ބަލަހައްޓަ ް
ވާނެއެވެ.
(ޅ)

ޢާންމުކޮށް

ކަނޑުދަތުރުތައް

ކުރަންވާނީ

ދުވާލުގެ

ވަގުތުތަކުގައެވެ.

ނަމަވެސް

ނ
ހއްޖެނަމަ މެނޭޖަރގެ އިޒުނަ ލިބިގެން އެނޫ ް
ކޮންމެހެން ދަތުރެއްކުރަން ޖެ ި
ވަގުތުތަކުގައިވެސް ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ކުރެވޭ ދަތުރުތަކުގެ
ވ.
ލޮގް ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެ ެ
10

(ހ)

ދަތުރެއްކަމަށް ބަލާނީ އެދަތުރެއް ފެށިއިރު އުޅަނދު އޮތްތަނަށް އެނބުރި އައުމަށެވެ.

(ށ)

އ ފިޔަވައި އެހެން
ޑްރައިވިންގް ލައިސަންސްގެ ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓްގެ ދަތުރުތަ ް
ވ.
ގންނުވާނެއެ ެ
އެއްވެސް ދަތުރެއް ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ނެތް މީހުން ކޮށް ެ
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(ނ) އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަންވާނީ އުޅަނދުގެ ޑްރައިވަރެވެ .ޑްރައިވަރު ނެތް ޙާލަތެއްގައި
ފަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ލައިސަންސް އޮތް މީހެކެވެ.
(ރ)

އެއުޅަނދެއް

އުޅަނދުފަހަރު

ދުއްވަން

ވާނީ

ސްޕީޑުގައެވެ.

އެއްވެސް

ޙާލަތެއްގައި

ދުއްވުމަށް

އުޅަނދު

ހުއްދަ

ދުއްވަން

ދެވިފައިވާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސްޕީޑަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
(ބ)

ލޯންޗްގައި ދަތުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފަސިންޖަރުން
އަރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ .ކޮންމެ ދަތުރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު
ކެޕްޓަން

ޗެކްކޮށް،

އިތުރު

ފަސިންޖަރުން

ތިބިނަމަ

ފރާތްތަކަށް
އ ަ
ެ

އެކަން

ވ.
އަންގަންޖެހޭނެއެ ެ
(ޅ)

ރ
ތލާއި ،ދަތުރުކު ާ
ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ފެށުމުގެ ކުރީން އެދަތުރަށް ބޭނުންވާ ެ
ފނާއި ،ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ
ފަސިންޖަރުންނަށް ބޭނުންވާ ެ
ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިން ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ނ
ދތުރާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ،ދަތުރުކުރާ ެ
ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ަ
ތަނެއް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް އެމަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ.

(އ)

ރތްތަކުގެ އަދަދު،
ލޯންޗްގައި ކުރެވޭ ދަތުރުތަކާއި ،ދަތުރުގައި ބައިވެރިވި ފަ ާ
ލޔެ އެދަތުރެއްކުރި
ދތުރުގެ ލޮގްގައި ި
ދން ލޯންޗު ަ
ލޯންޗަށް އެޅޭ ޕެޓްރޯލް ޤަވާއި ު
ކެޕްޓަން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

(ވ)

ދށާއި ،ދަތުރުކުރާ
ދަތުރުކުރަން ވާނީ މޫސުމަށް ބެލުމަށްފަހު ދަތުރުކުރާ އުޅަނ ަ
ފަސިންޖަރުންނަށް

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު

ދަތުރުކުރެވޭނެ

ކަމަށް

ށ
ކެޕްޓަނަ ް

މންވާނީ މޫސުން
ޔަޤީންކުރެވޭނަމައެވެ .ކެޕްޓަން ދަތުރު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިން ަ
އޅަނދަށް ނުރައްކާ
ށފިނަމަ ފަސިންޖަރުންނަށާއިު ،
ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުކޮ ް
ޖރުގެ ލަފަޔާއި އެކުގައެވެ.
ވެދާނެ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މެނޭ ަ
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ދަތުރުކުރުމަށް އެދި

11

(ހ)

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

އެކަމަށްއެދި

ދަތުރެއްކުރާނަމަ

އެއޮފީހަކުން

އަތޮޅު

ހުށައަޅާނެގޮތް އަދި

ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމުން ނުވަތަ ކޯޓޭޝަންގައި ސޮއިކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވުމުން

ފައިސާ ދެއްކުން

އެދަތުރެއްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
(ށ)

ވ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެދަތުރެއްކުރަން ބޭނުން ާ
ވ.
ޔުނިޓަކުން ދަތުރުކުރާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭނެގޮތަށް މެމޯއެއް ފޮނުވަންވާނެއެ ެ

(ނ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ދަތުރުތަކަށް
ބިލްކުރާނީ އެދަތުރަކަށް ޚަރަދުވާ ތެލުގެ ފައިސާއަށް ވާވަރަށެވެ.
ތރުކުރުމުގެ ކުރިން
އޔާއަކުން ކުރާ ދަތުރެއްނަމަ ދަ ު
މޢި ް
(ރ) އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޖަ ް
ވ.
ދަތުރުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެ ެ
(ބ)

އާސަންދައިގެ

ދަށުންކުރާ

ދަތުރެއްނަމަ

އެ

ދަތުރެއްކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ހ
މަންޒިލަކަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ކަވަރުކުރާ ޢަދަދުގެ އިތުރަށް ދައްކަންޖެ ޭ
ހނެއެވެ.
ޖ ޭ
ފައިސާ ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން ދައްކަން ެ
12

(ހ)

ށ
ދ ޢާއްމުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ފޮ ި
އުޅަނދުފަހަރުގައި ބަލިމީހުން އަ ި
ވ
ށ ގެނެ ޭ
ނ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަ ް
އތުރު ް
ދ ތަކެތީގެ ި
ތަންމަތި ފަ ަ
ވ.
ތަކެތި ފިޔަވައި އިތުރު މުދަލެއް އުފުލައިގެން ނުވާނެއެ ެ

(ށ)

ގ
އާސަންދައިގެ ދަށުން ލޯންޗްގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ލޯންޗް ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތު ެ
ނންވާ 6
ގންދަން ބޭ ު
ރތުން ެ
ބަލިމީހާ އާއި ޞިއްޙީ މުވައްޒިފުން ނުލާ ބަލިމީހާގެ ފަ ާ
މީހަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ .އަދި ލޯންޗް އެނބުރި އަންނައިރު ބަލިމީހާގެ
ހ
ފަރާތުން ގިނަވެގެން  6މީހަކަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ .އެމީހުންނަކީ ބަލިމީ ާ
ވ.
އާއެކު ދަތުރުކުރި މީހުންނަށް ވާންޖެހޭނެއެ ެ

(ނ) އާސަންދަ ދަތުރެއްނަމަ ބަލިމީހާ ގެންދަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ހުންނަ
އ
ރަށަށް ގެންދެވުމުން ދަތުރު ނިމުނީއެވެ .ނަމަވެސް ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިންނަށް ލު ި
ދިނުމުގެ ގޮތުން މާލެ ފިޔަވާ އެހެން ރަށެއްނަމަ ލޯންޗް އެރަށަކަށް ދެވޭތާ 1
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ގ
(އެކެއް) ގަޑިއިރު މަޑުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އައުމަށް ދަތުރު ފަށާނީ މެނޭޖަރު ެ
ރ ނުކުރެވޭނެކަމަށް
ލަފަޔާއިއެކުގައެވެ .އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން ފުނަދުއަށް ބަނދަ ު
ގ
ޖހޭނީ މެނޭޖަރ ެ
ށ ފުރަން ެ
މ އެނބުރި އައުމަ ް
ނނަ ދަތުރެއްނަ ަ
ކެޕްޓަނަށް ފެ ް
ވ.
މަޝްވަރާގެ މަތީންނެ ެ
ތރުތަކުގައި އަތޮޅު
ދ ު
ދތުރުތައް ފިޔަވައި ކުރާ އެހެން ަ
(ރ) ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ކުރާ ަ
އިދާރާގެ

ކައުންސިލްގެ
ދިނުމަކާއިނުލާ

މުވައްޒިފުންނާއި

ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

އަތޮޅު

ނަމަވެސް

ކައުންސިލަރުންނަށް
މިހެންކުރާ

ގ
އަ ު

ދަތުރުތަކުގައި

ނމަ އެފަރާތްތަކަށް
މުވައްޒިފުންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ އަނބިދަރިން ދަތުރުކުރާ ަ
ވ.
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޢާއްމުންނެކޭ އެއްފަދައިން ދައްކަންޖެހޭނެއެ ެ
(ބ)

އުފުލުމަށް

ބަލިމީހުން
ނުކުރާނަމަ

ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިން
މުވައްޒިފުންނަށާއި

ކައުންސިލްގެ

އިޢުތިރާޒު

ކައުންސިލަރުންނަށް

ވ.
ބައިވެރިވެވިދާނެއެ ެ
(ޅ)

ޓިކެޓް ވިއްކައިގެންކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތެއް ދަތުރުގައި
އސާ ދައްކާފައިވޭތޯ
ގތުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ފަ ި
ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މި ޮ
ބަލައި ދަތުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަކީ ލޯންޗްގެ ކެޕްޓަންއާއި
ނނަ މުވައްޒިފެއްގެ
ފަޅުވެރިން އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ލޯންޗާއި ޙަވާލުވެ ހު ް
ޒިންމާއެކެވެ.

(ކ)

ލޯންޗު ދަތުރުތަކުގައި އަގު ނަގާނީ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ކުރާ ދަތުރު ފިޔަވައި ފުނަދޫ
މާލެ ދަތުރެއްނަމަ ( 500/-ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ 07 .އަހަރުން ދަށުގެ
ކުއްޖެއްނަމަ މާލެ ދަތުރަކަށް ( 100/-އެއް ސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ .އަދި މާލެ
ފިޔަވައި

އެހެން

ދަތުރެއްގައި

ނަމަ

ޕެސެންޖަރަކަށް

ބޮލަކަށް

50ރުފިޔާއާއި

500ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ނަގަންވާނެއެވެ.
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(އ)

ލޯންޗުގެ ދަތުރެއްގައި ވަނިކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިގެން ދަތުރުކުރުމަށް
ހަމަޖެހި

އަގު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވ
ހިމެނިފައި ާ

ރޫޓްގައި

ށ
މަންޒިލަކަ ް

ބަނދަރުކުރަންޖެހޭނަމަ ކޮންމެ ބަނދަރުކުރުމަކަށް ( 200/-ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ)
ނެގޭނެއެވެ.

ކމަށް
ރޫޓް ަ

(ދަތުރުގެ

ބަލާނީ

އެދަތުރެއްގެ

އގު
ަ

ކަނޑައެޅުމަށް

ބެލިފައިވާ ރޫޓުން ފަރާތަކަށް  2ނޯޓިކަލް މޭލެވެ ).އަދި މިފަދަ ބަނދަރުތަކުގައި
މަޑުނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ވ)

ލޯންޗްގެ

ދަތުރުކުރުމަށް

ބަނދަރުކުރަންޖެހޭނަމަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ރޫޓުން

ބޭރު

މަންޒިލަކަށް

ރޫޓުން

އެމަންޒިލަކަށް

ދަތުރުކުރުމަށް

އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދު ބެލުމަށްފަހު އެފައިސާ އިތުރަށް ނެގޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ރޫޓް
ވރާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ބަދަލުކުރެވޭނީ މެނޭޖަރާއި މަޝް ަ
(މ)

ނންމާނީ ރައީސްގެ
މއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ި
މި އުޞޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަ ެ
މަޝްވަރާގެ މަތިން މެނޭޖަރެވެ.
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ފުނަފަތި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
1

(ހ) މިއީ ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދިޔަ އަތޮޅު
އތޮޅު ކައުންސިލުން
ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ،ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ށަ .
ކަނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެސިޔާސަތުގައި
ވ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް
ޞލުކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ދތައް ޙާ ި
ބުނެފައިވާ މަޤްޞަ ު
ވ.
އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެ ެ
(ށ) މި އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރެވެމުންދާ
ވިޔަފާރީން
ފުޅައުކުރުމަށް
ހިންގުމުގައި

ލިބޭ

އިތުރުކުރުމަށް

ނ
އާމްދަ ީ

މަގުފަހިކުރުމާއި،
ޒިންމާވާންޖެހޭ

މި

ބާރުއެޅުމާއި،ވިޔަފާރީގެ

ޚިދުމަތުގެ

ފަރާތްތައް

ނ
ހިންގު ް

ކަނޑައަޅައި

ޚިދުމަތް

ހަރުދަނާކުރުމާއި،

ޒިންމާދާރު

ކުރުވުމަށް

ބާރުއެޅުމެވެ.
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ

2

އުޞޫލާއި މެނޭޖަރ

ތޅު ކައުންސިލުން
ގ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ އަ ޮ
ލހެއްޓުމު ެ
(ހ) މިވިޔަފާރި ހިންގާ ބެ ެ
ނެވެ .މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ
ފތި
"ފުނަ ަ

މެނޭޖަރ"

ކަނޑައެޅުމާއި އިދާރީ

މަތިން

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

އައްޔަންކުރަން ވާނެއެވެ.

ގެ

ގޮތުގައި

(ނ) މިޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ

އިދާރީ

އސްވެރިޔަކު
ި

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ރައީސް

ކަމާބެހޭ

ވ.
ޔުނިޓުންނެ ެ
މެނޭޖަރގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި
އިޚްތިޔާރުތައް

3

ތިރީގައިއެވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް މި ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސް އައްޔަން
ކުރައްވާ މެނޭޖަރ އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
(ހ) މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
ތށް ޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް
(ށ) ކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި އެއްގޮ ަ
ހިފެހެއްޓުން.
(ނ) މި އުޞުލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤަވާޢިދުން ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުން.
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ށ
(ރ) ޕްރޮގްރާމްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚްގައި ބަޖެޓް ޔުނިޓަ ް
ފޮނުވުން.
ލޔުންތަކުގައި ސޮއި
ޖހޭ ި
(ބ) ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ެ
ކުރުން.
(ޅ)

ޕްރޮގްރާމުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އެވަގުތަކަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ގޮތަކަށް
ބަދަލު ގެނައުން.

މެނޭޖަރ

މި

4

ޖަވާބުދާރީވުން

ޕްރޮގްރާމާއި

ގުޅޭ

ކައުންސިލަށާއި

ކަންކަމުގައި

ނ
ގުޅޭއެހެނިހެ ް

ކަމާއި

ފނަފަތި މެނޭޖަރ" އެވެ.
އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނީ " ު

5

(ހ) މި

ވިޔަފާރީގެ

ޚިދުމަތް

ފެށިގެންދާއިރު

އ
ގޮތުގަ ި

އެސެޓްގެ

ނ
ބޭނުންކުރެވޭ ީ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ހަދާފައިވާ
ދލެވެ .އެއަށްފަހު މި
ގއި ހުރި ނުއުފުލޭ ހަރުމު ަ
ތނު ަ
ބޭސްފިހާރަ ޢިމާރާތާއި އެ ަ
ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ހޯދޭ ތަކެތި ހިމެނިގެންދާނީވެސް ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައެވެ.
(ށ)

ވިޔަފާރީގެ

ރައުސުލްމާލަކީ

އަތޮޅު

ރައްޔިތުންގެ

ފާރމަސީ

ހިންގައިގެން

ލިބިފައިވާ

ފައިސާއިން މި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 1,099,162.90
(އެއްމިލިޔަން ނުވަދިހަނުވަހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްދެރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި) އެވެ.
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ބނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ ،މެޑިކަލް
(ހ) އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭހުގެ ބާވަތްތައް ލި ޭ
އިންޝުއަރެންސްގެ

ޕްރޮގްރާމުތަކުން

ދނޭ
ލިބިގެން ާ

ފަސޭހަތަކުގެ

އިންތިޒާމު

ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި ،ބޭހުގެ ރީޓޭލް އަދި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިކުރުން.
ނ
ނ ލިބެން ނުހުން ަ
(ށ) ޢާންމު ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަސޭހައި ް
ދ
ކއި ރީޓޭލް އަ ި
ދނުމަށްޓަ ަ
ށ ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ފޯރުކޮށް ި
ތަކެތި ރައްޔިތުންނަ ް
ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ،ޑިސްޓްރިބިއުޓް އެޖެންޓްކަން ކުރުމާއި ،ޖަމާޢަތުގެ
ފދަތަކެތި އަތޮޅުން
ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އައު ބާވަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުމާއި ،މި ަ
ރތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
މށްޓަކައި އެކިފަ ާ
ލިބޭނެގޮތް ހޯދު ަ
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(ނ) އިންޕޯރޓް އަދި އެކްސްޕޯރޓްގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އިޝްތިހާރު
ކޮށްދިނުމާއި،

ވިޔަފާރީގެ

ހިންގައިދިނުމާއި،

ރާއްޖެ

ފެއަރތައް
އާއި

އަތޮޅުގައި

ރާއްޖެއިން

ބޭއްވުމާއި،

ބޭރުގެ

ޕްރޮމޯޝަންތައް

ވިޔަފާރި

ކުންފުނިތަކަށް

އަތޮޅުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން.
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(ހ) ވިޔަފާރީގެ

ތެރެއިންދެވޭ

ހުރިހާ

ޚިދުމަތެއް

ދޭންވާނީ

ޓްރަސްޓް

ވިޔަވަތި

ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން މިޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ވ.
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެ ެ
(ށ) މި ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް
އ
މލާތްތައް ކުރުމުގަ ި
ގޅެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މުޢާ ަ
ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ގެން ު
ނުވަތަ

ޚިދުމަތްދިނުމާއި

ބގަތުމުގައި
ލ ި
ި

އުޞޫލެއްގެ

ތން
ގޮ ު

ލިޔެކިޔުމުން

މ އުފުލާ ފަރާތުން
ރޢަތެއް ފުރިހަމަކުރުމަކީ ޒިން ާ
ފުރިހަމަކުރާންޖެހޭ ހުރިހާ އިޖު ާ
ކުރާން ޖެހޭނޭކަމެކެވެ.
މވާ އަދި ހަލާކުވާ
(ނ) ވިޔަފާރިއަށް ސްޓޮކްކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަ ަ
މުދަލުގެ ރިކޯޑްސް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
8

ތ
ބ އަގަށް ނުވަ ަ
ލ ޭ
(ހ) މުދާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ،މުދާ ގަންނަން ި
ށ
ހންގުމުގެ ޚަރަދަށާއި ،ބާޒާރުގެ ޢާންމު ރޭޓްތަކަ ް
އުފެއްދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށާއިި ،
ވ.
ބަލައި ،އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް އޮންނަ އިންސައްތައެއް އިތުރުކޮށްގެންނެ ެ
ގ
(ށ) މި އިންސައްތަ ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ "ފާމަސީން ވިއްކާމުދަލު ެ
ރވެ.
އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލް" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން މެނޭޖަ ެ
ރވޭ ވިޔަފާރިއާއި،
ޑއެޅުމުގައި،ޢާންމު އުޞޫލުން ކު ެ
(ނ) ފައިދާއަށް ލާ އިންސައްތަ ކަނ ަ
ށ
ކުރެޑިޓްކުރެވޭ ވިޔަފާރި އާއި ،ރީޓޭލް އަދި ހޯލްސޭލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފައިދާއަ ް
ގޅެވިދާނެއެވެ.
ލާ އިންސައްތައިގެ ތަފާތު ގެން ު
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(ހ) މި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭފައިސާ ޖަމާކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވިޔަވަތި
ގނެ އެކިފަރާތްތަކަށް
ދ މިކަމަށް ލިބޭފައިސާ ބަލައި ަ
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަށެވެ .އަ ި
ބލަހައްޓާނީ އިދާރާގެ
ސއްކަތްކޮށް ކަމާއިގުޅޭ ހިސާބު ަ
ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމުގެ މަ ަ
ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުންނެވެ .އަދި ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި އިންޓަރނަލް މުޢާމަލާތްތައް
ވ.
ގ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެ ެ
ހިންގާންވާނީ އިދާރާގެ ހިންގުމު ެ
އޓައި ،ވަޒީފާއާއިބެހޭ ކަންކަމާއި ،ވަޒީފާ ބަޔާން
(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބަލަހަ ް
ވނީ މެނޭޖަރުގެ ލަފާގެމަތީން އެޗް އާރް ޔުނިޓުންނެވެ.
ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަން ާ
(ރ) މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުސާރަ

އާއި،

އިނާޔަތްތައް

ދިނުމަކީ

ކމާބެހޭ
ަ

ގ
ޔުނިޓު ެ

ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެފަހު
ވ.
ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދޭންވާނެއެ ެ
(ބ) މި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ
ފ އާއި ،ހޯދަންޖެހޭ
ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށެވެ .މިގޮތުން ތަނުގެ މަރާމާތާއި ،ކަރަންޓް ީ
މެޝިނަރީއާއި ،ފަރުނީޗަރާއި ،ލިޔެކިޔުމުގެ ތަކެއްޗާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި
ވ.
ސ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީންނެ ެ
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ދޭނީވެ ް
ރ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ
ދހު ި
މތް ހޯދާއިރު ،އެންމެ ފައި ާ
(ޅ) ވިޔަފާރިއަށް މުދާ ނުވަތަ ޚިދު ަ
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ޕާޓީތަކާއެކު މުޢާމަލާތްކުރެވި ،އަގުހޯދުމުގެ އިންތިޒާމާއި،
ނކަމުގައި ގެންގުޅޭ
އޯޑަރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމާއި ،ޑެލިވަރީގެ އިންތިޒާމު މިފަދަ ކަ ް
އވެ.
ތށް ޤާއިމުކޮށް ދަމަހައްޓަން ވާނެ ެ
ޢާންމު މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮ ަ
ތބަލައި
ނތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ މުއްދަތަށް ލިބޭ ޯ
(ކ) ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލުހެދުމުގެ އި ް
ނގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ކުރުމަކީ މަސައްކަތް
ޗެކްކޮށް މިކަން ބަރާބަރަށް ހި ް
އ
އތަ ް
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މެނޭޖަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ކަންތަ ް
ކުރާންވީ
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ގޮތުގެ

މެނުއަލް

ލޔެވި
ި

އެއާ

އެއްގޮތަށް

ޢަމަލުކުރުމުގެ

މައްޗަށް
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ބާރުއަޅައި،

މަސައްކަތް

ތަނުގެ

ހިނގަނީ

އެއާ

އ
ބަލަ ި

އެއްގޮތަށްތޯ

ވިލަރެސްކުރާނީވެސް މެނޭޖަރެވެ.
ކށް ތަން ހުޅުވައި،
ފޓް ޮ
(އ) ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ވިކުރާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .ޝި ް
އއްގެ ވިކުރާ ޖުމުލަ ކުރުމަށް ފަހު ދެން ދަންފަޅިއާ
ދންފަޅި ެ
ބަންދުކުރާނަމަ ،ކޮންމެ ަ
ޙަވާލުވާ
ކުރީދުވަހު

މުވައްޒަފާ
ވިކުރާ

ނ
ލިއުމު ް
އަށް

ވަތްގަޑުގައިހުރި

ލިބުނު

ފައިސާގެ

ފައިސާ
ތެރެއިން

ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ދުވަހުގެ

ވިޔަފާރިއަށް

ށ
ފހު ދެންހުރި ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކޮ ް
ދދަށް ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް ަ
ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢަ ަ
ފައިސާ ޖަމާކުރި ސްލިޕް ކަމާބެހޭ ޔުނިޓާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ރ
މށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަ ު
(ވ) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ދެނެގަތު ަ
ރިޕޯރޓެއް

އެކުލަވާލުމަށްފަހު

ރައީސަށް

ހުށަހަޅަން

ޖެހޭނެއެވެ.

މިރިޕޯރޓް

އެކުލަވާލާނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުންނެވެ .އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް
ނިމުމާއެކު އަހަރީ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
10

(ހ) ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވިޔަފާރިތައް ނިންމާ ބަންދު ކުރާގަޑީގައި ހިސާބުތައް ޗެކުކުރުމުގެ
އިންތިޒާމް މެނޭޖަރ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ތ
ނ ރަސްމީ ދުވަހު ވިޔަވަ ި
އސާ ޖެހިގެން އަން ަ
ލބޭ ފަ ި
(ށ) ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ި
ވ.
ޓްރަސްޓްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެ ެ
(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ޤަވާޢިދުން ކުރަމުންދޭތޯ
ވ.
މެނޭޖަރ ބަލަންވާނެއެ ެ
އ
(ރ) މި އުޞޫލުގައި ނުހިމެނޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެ ް
ދ
ވ މެނޭޖަރާއި އަ ި
ފނަފަތި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ާ
ނިންމާނީ ު
ވ.
ގ މަތިންނެ ެ
ކ ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ މަޝްވަރާ ެ
ކައުންސިލް ހިންގަވަން އެވަގުތަ ު
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މަދަދު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
1

(ހ) މިއީ،

ކުރިއްސުރެ

އަތޮޅުގެ

ޕްރޮގްރާމުގެ

ތަރައްޤީގެ

ތެރެއިން

ހިންގަމުންދިޔަ

ރ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ
އތުރުބު ީ
ލުއިލޯންގެ ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމަށާއި ،މިލަދުންމަޑުލު ު
އިތުރުކުރުމަށާއި،

މާލިއްޔަތު

ފަރުދުންގެ

ދިރިއުޅުމުގެ

ފެންވަރު

މަތިކުރުމުގެ

އތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން "މަދަދު" ގެނަމުގައި
މަޤުޞަދުގައި މިލަދުންމަޑުލު ު
އެކުލަވާލާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
(ށ) ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލުން

މިޕްރޮގްރާމް

އެކުލަވާލާފައިވަނީ

އިދާރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނބަރު  ) 7/2010ގެ 8ވަނަ
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ނަ ް
ނ ލިބިދީފައިއޮތް ބާރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ މައްޗަށް
މާއްދާގެ (ފ) އާއި (ދ) އި ް
ނނުގެ  73ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުންނެވެ .އަދި
ބިނާކޮށް އެޤާ ޫ
ވނީ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން
މިޕްރޮގްރާމް އުފައްދައި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު މިއެކުލަވާލެ ެ
ވ.
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެ ެ
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ

2

(ހ) މިވިޔަފާރި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނެވެ.

އުޞޫލާއި މެނޭޖަރ

ތން
ސލްގެ ލަފާގެ މަ ި
މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުން ި

ކަނޑައެޅުމާއި އިދާރީ

"މަދަދު މެނޭޖަރ" ގެ ގޮތުގައި އިދާރީ އިސްވެރިޔަކު ރައީސް އައްޔަންކުރަން

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

ވާނެއެވެ.
(ނ) މިޕްރޮގްރާމްގެ

އިދާރީ

ކަންކަން

ޓނީ
ބަލަހައް ާ

ލ
ކައުންސި ް

އިދާރާގެ

ކަމާބެހޭ

ވ.
ޔުނިޓުންނެ ެ
މެނޭޖަރގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި
އިޚްތިޔާރުތައް

3

ތިރީގައިއެވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް މި ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސް އައްޔަން
ކުރައްވާ މެނޭޖަރ އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
(ހ) މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
(ށ) ކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް
ހިފެހެއްޓުން.
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(ނ) މި އުޞުލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤަވާޢިދުން ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުން.
ޓށް
(ރ) ޕްރޮގްރާމްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚްގައި ބަޖެޓް ޔުނި ަ
ފޮނުވުން.
ތކުގައި ސޮއި ކުރުން.
ޖހޭ ލިޔުން ަ
(ބ) ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ެ
(ޅ)

ޕްރޮގްރާމުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ ،އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް
އން.
އެވަގުތަކަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ގޮތަކަށް ބަދަލު ގެނަ ު

މެނޭޖަރ

4

ޖަވާބުދާރީވުން

ޕްރޮގްރާމް

މި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ކަމާއި ގުޅޭއެހެނިހެން އިދާރާތަކަށް
ޖަވާބުދާރީ ވާނީ "މަދަދު މެނޭޖަރ" އެވެ.

5

ރގައި ހިންގުމަށްޓަކައި
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މުޢާމަލާތްތައް ރަށު ފެންވަ ު

ހިންގުމުގައި ރަށު

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށާއި ،ރަށްރަށުގައި ތިބި މި ޕްރޮގްރާމްގެ

ކައުންސިލް ތަކުގެ

ބައިވެރިނަށް

ބލައި
ަ

އެއްބާރުލުން ހޯދުން

ރތުން ޢަމަލުކުރުމަށް
ތގެ އިދާރީ ބޭނުމަށްޓަކައި ދެފަ ާ
ގަންނަންޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަ ު

ގންޖެހޭ
އަން ަ

އންގުންތައް
ެ

މށާއި
އެނގު ަ

ފރާތްތަކުން
އެ ަ

އެއްބަސްވެވޭ ފަހުމު ނާމާއެއްގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .މި ފަހުމުނާމާގައި ތިރީގައިވާ
ނނަން ވާނެއެވެ.
ކަންކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮ ް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދައުރު.
ރަށު ކައުންސިލްގެ ދައުރު.
6

(ހ) މި ޕްރޮގްރާމުގެ ރައުސުލްމާލަކީ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ

ދަށުން

ކަނޑައެޅުނު

ލއަން ހަސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.
 3,600,000/ރުފިޔާ (ތިންމި ިދއިރުވެސް ރައުސްމާލު އިތުރުކޮށް ފަންޑް މުއްސަނދި
(ށ) މި ޕްރޮގްރާމް ފެށި ،ހިނގަމުން ާ
ށ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިލޭއެހީ ހޯދުމަ ް
(ނ) މިޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ ރައުސުލްމާލުގެ މަދުވެގެން  5%ރިޒާރވްގެ
ވ.
ގޮތުގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެ ެ
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ށ
ނދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި ،އާމްދަނީ ހޯދުމަ ް
(ހ) އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމު ް
ރއްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށާއި،
މަސައްކަތްތައް އަލަށްފަށައި ތަ ަ
ނ ކުރުމަށާއި ،ގެދޮރު
ލުއިސިނާޢަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ކަންކަ ް
ވ
ރ މަތިކުރުމަށާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ފަސޭހަތަކަށް ބޭނުން ާ
ބިނާކުރުމަށާއި ،ގެދޮރުގެ ފެންވަ ު
ތ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
ތަކެއްޗާއި ޒަރޫރީ ވަޞީލަތް ހޯދުމަށާއި ،އިންސާނީ ވަޞީލަ ް
ނ.
ލ ު
ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ ލޯނު ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޯ
ހކަމުގެ ތަރައްޤީއަށް
ވ ި
ޤޞާދީ ތަރައްޤީ އާއި ،ރަށް ެ
(ށ) އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ އާއި ،އި ް
މަގުފަހިކޮށްދޭ

ކުދި

ޢތައް
މަޝްރޫ ު

ހިންގުމަށް

ރށުކައުންސިލްތަކަށާއި
ަ

ނ
މަދަ ީ

ނ.
ލ ު
ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެލޯނު ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޯ
ތރުބުރީގެ ރަށެއްގައި
(ނ) ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ މިލަދުންމަޑުލު އު ު
ށ.
ރަށްވެހިވެފައިވާ ޢުމުރުން  18އަހަރާއި 60 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަރާތްތަކަ ް
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(ހ) ލޯނު އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ،ރަހުނު
ކުރުމެއްނެތި ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވޭނެ ލޯނުގެ އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދަކީ 15,000/-
(ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.
ފއިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ،ރަހުނާއެކު
(ށ) ލޯނު އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ަ
ގ އެންމެބޮޑު ޢަދަދަކީ ( 50,000/-ފަންސާސްހާސް
ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވޭނެ ލޯނު ެ
ރުފިޔާ) އެވެ.
(ނ) ލޯނު އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ،ރަށު
ލނުގެ އެންމެބޮޑު ޢަދަދަކީ ( 100,000/-އެއްލައްކަ
ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ޯ
ގ އެންމެބޮޑު ޢަދަދަކީ
މޢިއްޔާތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ލޯނު ެ
ރުފިޔާ)އެވެ .އަދި މަދަނީ ޖަ ް
( 50,000/ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.(ރ) ލޯނުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  60ދުވަހެވެ.
އ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ
ގތުގަ ި
ގްރޭސްޕީރިއަޑަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ،އިންސްޓޯލްމެންޓްގެ ޮ
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ވޔަސް އިތުރު ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އަގަށް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއަކަށް ި
ގްރޭސްޕީރިއަޑްގެ

މުއްދަތު

ގުނަން

ށނީ
ފަ ާ

ގ
ލޯނު ެ

ފައިސާ

ދޫކުރާ

ނ
ދުވަހު ް

ވ.
ފެށިގެންނެ ެ
(ބ) ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް
ދގެ  20%ޚިދުމަތުގެ
އރު ލޯނަށް ދޫކުރެވޭ ޖުމްލަ ޢަދަ ު
ދޫކުރެވޭ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ި
އަގުގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
(ޅ) މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު
މުއްދަތަކީ  36މަސްދުވަހެވެ.
9

ފއިސާ ނުދައްކާ ނަމަ
(ހ) ރިޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށް މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ަ
މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުގެ  10%ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.
ތށް
(ށ) ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ލޯން ދައްކާ ޚަލާޞް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ލޯން ނެގި ފަރާ ަ
މލަ ބާކީ އޮތް އަދަދުގެ
އިތުރުކޮށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  90ދުވަހެވެ .އެހާތަނަށް ޖު ު
 5%އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި

ނަގަންވާނެއެވެ .މިމުއްދަތުގައި ލޯނު ޚަލާޞް

ޓށް މައްސަލަ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ނުކޮށްފިނަމަ ،ކޯ ަ
(ރ) ލޯނުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވުމަށްފަހު ،ފައިސާ ނުދައްކާ އިތުރު  180ދުވަސް
ހަމަވުމުން ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދާނީ ކޯޓަށެވެ .ކޯޓަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަށް
ވ.
ވންވާނެއެ ެ
މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ސިޓީ ފޮނު ަ
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ރހާސް ރުފިޔާ) އިން
(ހ) ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ މިންވަރަކީ ( 15,000/-ފަނަ ަ
ދަށުގެ ޢަދަދެއްނަމަ އެއްވެސް ރަހުނެއް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ހސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ
މންވަރަކީ ( 15,000/-ފަނަރަ ާ
(ށ) ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ ި
މަތީ ޢަދަދެއްނަމަ ،މަދުވެގެން ލޯނާ އެއްވަރުގެ އަގުހުރި ރަހުނެއް ބަހައްޓަން
ޖެހޭނެއެވެ .ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭނީ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި އުޅަނދު ފަހަރުފަދަ
ޖސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
ގ ނަމުގައި ރަ ި
ލނުނަގާ ފަރާތު ެ
ތަކެއްޗެވެ .އަދި މިތަކެއްޗަކީ ޯ
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ތަކެއްޗަށް

ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ނުވަތަ

އެފަރާތުން

އެކަމަށް

ރަހުނުކުރާނަމަ

ނ
އެހެ ް

ފަރާތެއްގެ

އިޒުނަދީފައިވާ

ކަމުގެ

ނަމުގައިވާ

އެއްޗެއް

ލިއުމެއް

އޮންނަން

ޖެހޭނެއެވެ.
(ނ) ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނަކީ ( 15,000/-ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ކުޑަ
ނކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ
ށ ބަޔާ ް
އންމެހާ ޒިންމާތައް އުފުލާނެކަމަ ް
ނބެހޭ ެ
ޢަދަދެއްނަމަ ލޯ ާ
ކައުންސިލްގެ

ޤަރާރާއި،

ޤަރާރު

ފާސްކުރި

ޖަލްސާގެ

ޔައުމިއްޔާ

ހުށަހެޅުމުން

ރފިޔާ) އަށްވުރެ މަތީ
މންވަރަކީ ( 15,000/-ފަނަރަހާސް ު
ފުދޭނެއެވެ .އަދި ލޯނުގެ ި
ޢަދަދެއްނަމަވެސް

ބހޭ
ލޯނާ ެ

އެންމެހާ

ޒިންމާތައް

ނކަމަށް
ލ ެ
އުފު ާ

ބަޔާންކޮށް

ފާސްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ ޤަރާރާއި ،ޤަރާރު ފާސްކުރި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
ނ
ހުށައެޅުމާއިއެކު ލޯނާ އެއްވަރުގެ އަގުހުރި މުދަލެއް ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަ ް
ޖެހޭނެއެވެ.
(ރ) މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނަކީ ( 15,000/-ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ
ށ
ނގާކޮމެޓީއިން އެކަމަ ް
މށް ހި ް
ނމެހާ ޒިންމާތައް އުފުލު ަ
ނބެހޭ އެ ް
ކުޑަ ޢަދަދެއްނަމަ ލޯ ާ
އިޤްރާރުވެފައިވާ ކަމުގެ ލިއުމަކާއި ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ލޯން
ޤރާރަކާއި،
ގ ަ
ސލުން ޒިންމާ އުފުލާނެކަމު ެ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،ރަށުކައުން ި

ޤަރާރު

ދ ލޯނުގެ މިންވަރަކީ
ފާސްކުރި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ .އަ ި
ހ
( 15,000/ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެމަތީ ޢަދަދެއްނަމަ ލޯނާބެހޭ އެންމެ ާނކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤަރާރާއި ،ޤަރާރު
ޒިންމާތައް އުފުލާނެކަމަށް ބަޔާ ް
ފާސްކުރި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށައެޅުމާއިއެކު ލޯނާ އެއްވަރުގެ އަގުހުރި މުދަލެއް
ހނެއެވެ.
ޓން ޖެ ޭ
ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައް ަ
ލކުގައިވާ ތަކެތިނަމަ
ތގެ މި ް
ޓ މުދަލަކީ ލޯނު ނަގާފަރާ ު
(ބ) ލޯނުގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއް ޭ
ގ
އެއެއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށް ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމު ެ
ނފަރާތެއްގެ މުދަލެއް
ހ ް
ޖހޭނެއެވެ .އަދި އެ ެ
އިޚްތިޔާރު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދޭން ެ
ރަހުނުކުރަން
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ހުށަހަޅާނަމަ

ވރިފަރާތުން
ެ

އެކަމަށް

ސވާކަމުގެ
އެއްބަ ް

ލިއުމަކާއި

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

އެއެއްޗެއްގެ

ރަޖިސްޓްރީ

އަތޮޅު

ކައުންސިލަށް

ޙަވާލުކޮށް

ރަހުނުގެ

ގޮތުގައި

ހނެއެވެ.
ބެހެއްޓުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދޭންޖެ ޭ
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(ހ) ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލޯނަށް އެދުމުގެ
މކަން ކުރާނީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އާންމުކޮށް
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންވާނެއެވެި .
ވ.
އިޢުލާން ކޮށްގެންނެ ެ
ތޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ
(ށ) ލޯނަށް އެދޭފޯމް ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބޭނެ އިން ި
އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނނީ އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ.
(ނ) ފޯމް ބަލައިގަން ާ

ނމެ ދިގު މުއްދަތަކީ
ށ އެދި ހުށައެޅުމަށް ދެވޭނެ އެ ް
ކން ލޯނަ ް
(ރ) ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތްތަ ު
 30ދުވަހެވެ .އަދި ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށު
ށ
ތއް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަކީ ރަ ު
ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ފޯމް ަ
ކައުންސިލްތަކުގެ

ޒިންމާއެކެވެ.

ރަށު

ކައުންސިލްތަކުން

ފމްތައް
ޯ

ފޮނުވަންޖެހޭ

ވނެއެވެ.
ހށަހަޅާ ފޯމް ބަލައި ގަނެގެން ނު ާ
މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިދާރާއަށް ު
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މ ޕްރޮޕޯސަލެއް ވަކިން ދިރާސާކުރެވޭނެއެވެ .މިކަން
ށހަޅާފައިވާ ކޮން ެ
(ހ) ލޯނަށްއެދި ހު ަ
ކުރާނީ މެނޭޖަރގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ.

އަދި ދިރާސާކުރުމުގައި

ގންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތައް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށް
ބަލާނެ ކަންކަމާއި ެ
ހާމަކުރެވެން ވާނެއެވެ.
ތތަކަށް
ނމަށް ހޮވޭފަރާ ް
ނދި ު
ހށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،ލޯ ު
(ށ) ލޯނަށްއެދި ު
އެކަން ސިޓީއަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްވާނަމަ އެކަންވެސް
ވ.
ނ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެ ެ
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކު ް
މިމައުލޫމާތުތައް އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

(ނ) ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ލޯނުގެ އެގްރީމެންޓާއި ،ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ފަދަ

ޤާނޫނީގޮތުން

ހ
ކުރާންޖެ ޭ

ކަންކަމާއި

އިދާރީގޮތުން

ކުރާންޖެހޭ

ކަންކަން

ނސިލާއި އަދި އަތޮޅު
ށ ކައު ް
ލބޭފަރާތާއި ރަ ު
ކތް ލޯން ި
ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައް ަ
ވ.
ކައުންސިލް ގުޅިގެން ވީހާ އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރާންޖެހޭނެއެ ެ
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ނނާއި،
އޔަތާއިބެހޭ ޤާ ޫ
ހންގަންވާނީ ،މާލި ް
ޢމަލާތްތައް ި
(ހ) ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެހާ މާލީ މު ާ
އތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން
ޢދާ ،މިލަދުންމަޑުލު ު
ވ ި
މބެހޭ ޤަ ާ
މާލީކަންކަން ހިންގު ާ
ވ.
ފާސްކުރާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެ ެ
(ށ) ޕްރޮގްރާމްގެ ރައުސުލްމާލުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހުންނަންވާނީ ،ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
ވިޔަވަތި

އެކައުންޓްގައެވެ.

ޓްރަސްޓް

އަދި

ކށް
ލޯނުތަ ަ

ދައްކާފައިސާ

ވ.
ޖަމާކުރާންވާނީވެސް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ އެކައުންޓަށެ ެ
ށ ދޭނީ ޗެކުންނެވެ.
ތ ް
(ނ) ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ ފައިސާ ލޯނުނަގާ ފަރާ ަ
ފރިހަމަ ކުރާންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން
ޗެކުން ފައިސާ ދޫކުރަންވާނީ ު
ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
(ރ) ލޯނު

ތން
ނަގާފަރާ ު

ނ
ބނު ް
ޭ

ވެއްޖެނަމަ

އެފަރާތުގެ

އެކައުންޓަށް

ފައިސާ

އދި ރަށު ކައުންސިލްގެ
ޖމާކުރެވޭނީ އެފަރާތުން އެކަމަށް ެ
ޖަމާކޮށްދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ަ
އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ލޯނު ފައިސާއިން ކަމިޝަން ކަނޑާ ގޮތަށެވެ.
(ބ) ލޯންގެ ރިޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ދައްކާނަމަ ދައްކާނީ ރަށުކައުންސިލް
ނުވަތަ

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

މެދުވެރިކޮށެވެ.

އަތޮޅު

ކައުންސިލާއި

ގތް ކަމުގެ ރަސީދު
ބލައިގަތުމަށްފަހު ފައިސާ ބަލައި ަ
ރަށުކައުންސިލްތަކުން ފައިސާ ަ
ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ދެއިދާރާއިން ހިއްސާކޮށް ރިޕޯޓް
ނނަ ފައިސާ މަހުންމަހަށް
އެއްގޮތް ކުރަންވާނެއެވެ .ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބަލައިގަ ް
މށްފަހު
ބޭންކްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރު ަ
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ނ ފައިސާގެ ރިޕޯރޓް
ބ ު
ސްލިޕާއެކު ލޯނަށްލި ު

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮންމެ މަހެއްގެ  5ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވަން
އސާ ދައްކަން އެދޭ
ކށް ފަ ި
ބންކިންގެ ޒަރީއާއިން ބޭން ަ
ނޓް ޭ
ވާނެއެވެ .އިންޓަރ ެ
ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށައެޅުމުން ފައިސާ ޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓާއި ބެހޭ
ކން ބޭންކުން ދޫކުރާ
ތށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތްތަ ު
މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮ ަ
ނއެވެ.
ރިސިޕްޓް ރަށު ކައުންސިލަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަން ވާ ެ
ހުރިހާ

(ޅ) ލޯނުތަކާބެހޭ
މިންގަނޑުތަކާއި

މތެއް
މަޢުލޫ ާ

އެއްގޮތަށް

ރިކޯރޑްކޮށް
އުޞޫލެއްގެ

އެއް

ކައުންސިލުން
ދަށުން

ކަނޑައަޅާ

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު

ށކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުންނާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލް
އންތިޒާމު ،ރަ ު
ބެލެހެއްޓުމުގެ ި
އިދާރާއިން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ.
(ކ) ޕްރޮގްރާމްގެ

އިދާރީ

ކަންކަމާއި

ގުޅޭގޮތުން

ތން
ދެފަރާ ު

ކުރަންޖެހޭ

ކަންކަން

ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެމެދު
އެމްއޯޔޫއެއް ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(އ) އެރަށަކަށް ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ދައްކާ ޚަލާސްކުރާ ކޮންމެ ލޯނަކުން ލިބޭ
ފައިދާގެ  25%އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.
14

(ހ) މުޅި ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ބަލައި ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ
މަހެއްގެ  10ގެ ކުރިން ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ރައީސަށް ހުށަހަޅާން ވާނެއެވެ.
ނޑް ފިނޭންސް ޔުނިޓުންނެވެ.
މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލާނީ ބަޖެޓް އެ ް
(ށ) އަހަރީ ރިޕޯރޓް ފޭށޭ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިރިޕޯރޓް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢާންމުކޮށް
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) މުޅި ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ބަލައި ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން
ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި މިޕްރޮގްރާމްގެ ސާފު އޮޑިޓެއް ހަދަން ވާނެއެވެ .މިރިޕޯރޓް
ހަދަންވާނީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޕެނަލެއް މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި މިރިޕޯރޓް

 25ޞަފުޙާ

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

ވ.
ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެ ެ

15

ޓގެ ތެރެއިން ކަމެއް
އޑިޓްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އޯޑި ް
(ހ) އިންޓަރނަލް ކޮންޕްލައިންސް ޯ
މ އެކަމަކާއި ގުޅިގެން
އިޞްލާޙުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަ ަ
ލިބިފައިވާ މަޝްވަރާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް
ކައުންސިލުން އަޅަންވާނެއެވެ.
އބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާނަމަ ރަށު
(ށ) ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތަކުން އެ ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ނަޞޭޙަތްދީ ސިޓީއަކުން އެކަން އަތޮޅުކައުންސިލް
އިދާރާއިން އެފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުނުކޮށް އެއްބަސްވުމާއި
ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވާނަމަ

ވނެއެވެ .އަދި މިފަދަ
ށހެޅަން ާ
މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހު ަ

ދކުރެވޭނެއެވެ.
ފަރާތަކަށް އަލުން ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އެހީދިނުމުގެ ދޮރު ބަން ު
ކަމަކާއިގުޅިގެން،

(ނ) ޕްރޮގްރާމްގެ

މިޤަވާޢިދުގައި

ނުވަތަ

ލޯނުގެ

އެއްބަސްވުމުގައި

ނމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރަން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރާނީ
ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއްދިމާވެއްޖެ ަ
މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ .އަދި މިގޮތުން ޙައްލެއް ނުފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި
މައްސަލަ

ނިންމާނީ

ތންނެވެ.
ޝަރީޢަ ު

ޝަރުޢީގޮތުން

ޙުކުމެއް

ކުރެވިއްޖެނަމަ

ޝާމިލުވާ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ޝަރުޢީ ޙުކުމަށް ބޯލަނބައި އެއަށް ޢަމަލުކުރުން
ލާޒިމުވާނެއެވެ.
(ރ) މި އުޞޫލުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަން ނިންމާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
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ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
މިއީ

1

މިލަދުންމަޑުލު

ޢިމާރާތްތައް

އުތުރުބުރީ

އ
ފުރިހަމަގޮތުގަ ި

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ބެލުމުގެ

ދ
ޤޞަ ު
މަ ް

ދަށުގައިހުރި

ޙާޞިލުކުރުމަށާއި،

ކށްގެން ޕްރޮގްރާމްގެ އުޞޫލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް
މިވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ޮ
ޤާއިމުކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިދާއިރާއިން އިތުރު
އތޮޅު ކައުންސިލުން
ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި ،ށަ .
ކަ ނޑައަޅާފައިވާ

ސިޔާސަތު

ހިންގައި

މގެ
ތންފީޛްކުރު ު
ަ

އަސާސްތަކާއި

ނކުރާ އުޞޫލެވެ.
މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާ ް
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ

2

(ހ) މިޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ނެވެ .މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ

އުޞޫލާއި މެނޭޖަރ

ހ
"ނަފާވެ ި

މެނޭޖަރ"

ކަނޑައެޅުމާއި އިދާރީ

މަތިން

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

އައްޔަންކުރަން ވާނެއެވެ.

ގެ

ގޮތުގައި

(ނ) މިޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ

އިދާރީ

އސްވެރިޔަކު
ި

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ރައީސް

ކަމާބެހޭ

ވ.
ޔުނިޓުންނެ ެ
މެނޭޖަރގެ

ތިރީގައިއެވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް މި ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސް އައްޔަން

3

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި
އިޚްތިޔާރުތައް

ކުރައްވާ މެނޭޖަރ އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
(ހ) މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
ތށް ޕްރޮގްރާމްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް
(ށ) ކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި އެއްގޮ ަ
ހިފެހެއްޓުން.
(ނ) މި އުޞުލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤަވާޢިދުން ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުން.
ށ
(ރ) ޕްރޮގްރާމްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚްގައި ބަޖެޓް ޔުނިޓަ ް
ފޮނުވުން.
(ބ)

ލޔުންތަކުގައި ސޮއި
ޖހޭ ި
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ެ
ކުރުން.

(ޅ)

ޕްރޮގްރާމުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އެވަގުތަކަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ގޮތަކަށް
ބަދަލު ގެނައުން.
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ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

މެނޭޖަރ

4

ޖަވާބުދާރީވުން

މި

ޕްރޮގްރާމާއި

ގުޅޭ

ކަންކަމުގައި

ކައުންސިލަށާއި

ކަމާއި

ނ
ގުޅޭއެހެނިހެ ް

ނފާވެހި މެނޭޖަރ" އެވެ.
އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނީ " ަ

5

ތޅު ކައުންސިލްގެ
ނންކުރެވޭނީ ށ.އަ ޮ
ގގޮތުގައި ބޭ ު
(ހ) މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެސެޓް ެ
އިދާރާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިހުރި ޢިމާރާތްތަކެވެ .މިއުޞޫލުގެ ދަށުން
މިޕްރޮގްރާމު ފެށޭއިރު ބޭނުންކުރެވޭނެ ޢިމާރާތްތަކަކީ އަތޮޅުވެހީގެ ޢިމާރާތްތަކާއި،
ހރު ހިގަމުންގެންދާ)
މލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބުރާންޗް މި ާ
މިލައުތުރުކީސާ (ބޭންކް އޮފް ޯ
ނ މިކަމަށް ކަޑައަޅާ ޢިމާރާތްތަކާއި ،މިކަމަށްޓަކައި
ޢިމާރާތާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލު ް
ވ.
ހޯދޭ ތަންތަނެ ެ
(ށ) ވިޔަފާރީގެ ކެޕިޓަލަކީ 100,837.10ރ( .އެއްލައްކަ އަށްސަތޭކަ ތިރީސްހަތްރުފިޔާ
ދިހަލާރި) އެވެ.

6

ނތަކުގައި އަދި ފަރުދީ ބޭނުންތަކުގައި އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރާ
(ހ) ދައުލަތުގެ ބޭނު ް
ފަރާތްތަކަށް މެހުމާންދާރީގެ ޚިދުމަތް ކުރުމުއްދަތަށް ނުވަތަ ދިގުމުއްދަތަށް ދިނުމުގެ
ނ.
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނު ް
ނންވާ
ކއި ސެމިނަރފަދަ ކަންކަން ހިންގުމަށް ބޭ ު
(ނ) އޮފީސްހިންގުމަށާއި ،ޖަލްސާތަ ާ
ނ.
ށދިނު ް
ވަޞީލަތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ ް
(ރ) ދިގުމުއްދަތުގައި އަގުއަދާކުރެވޭ ގޮތަށް ގެދޮރު ހޯދައިދީ ނުވަތަ މިފަދަކަންކަމުގެ
ތތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ޞ ު
މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށް ދިނުމާއި ،މިގޮތުން ހުރި ފުރު ަ
ނ.
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދިނު ް

7

ށ
އޓުމަ ް
ކށް ބެލެހެ ް
(ހ) ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޢިމާރާތެއް ސާފު ޮ
ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކު ލައްވާ ކޮޓަރި ތައްޔާރުކުރުވަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮޓަރި
ދޫކޮށްލުމުން ވެސް ކޮޓަރި ސާފުކުރުވާ ތަކެތި ހަމަތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.
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ވފައިވާނަމަ ޗެކްއައުޓް
(ށ) ކޮޓަރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް މަދުނަމަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ެ
ވުމުގެ

ކުރިން

އުޞޫލުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ބަދަލު

ނެގުމުގެ

ކަންކަން

ނިންމަންވާނެއެވެ.
ޓން
އށް ލިޔެބަލަހައް ަ
(ނ) ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ަ
ވާނެއެވެ.

އަދި

ކަސްޓަމަރުންނަށް

ކަސްޓަމަރުން
ތަނުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ދންޖެހޭ
ޭ

ކގެ
އުޞޫލުތަ ު

އިރުޝާދުތައް

ކޮޓަރި

ދ،
މަޢުލޫމާތު ީ
ޙަވާލުކުރެވޭއިރު

ނވެ.
ނނަންވާ ެ
ކޮޓަރީގައި ފެންނަން ހު ް
ށވުރެ އިތުރުވާނަމަ،
(ރ) ދުވަހުކުލީގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތު  15ދުވަހަ ް
ދއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މިއުޞޫލުގެ 8ވަނަ މާއްދާ (ދިގު
ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފަރާތުން އެ ި
ވ.
އވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ ެ
މުއްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކުރުން) ގަ ި
8

(ހ) ދުވަހު

ކުއްޔަށް

ކޮޓަރިއެއް

ހޯދުމަށް

ލިޔުމަކުން،

ތ
ނުވަ ަ

އަނގަބަހުންވެސް

ހުށައެޅިދާނެއެވެ.

(ށ) ބިލުކުރާގޮތަށް

ކޮޓަރި

ދޫކުރަންވާނީ

ސަރުކާރުގެ

ވުޒާރާތަކަށާއި

ފައިސާ

ބރު ހުރި ފަރާތްތަކަށެވެ.
އަދާކުރާނެކަމަށް މެނޭޖަރަށް އިތު ާ
ވ.
(ނ) އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅުވެހީގެ ކޮޓަރިތަކުންނެ ެ

ނ
(ރ) ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާ ވަޤުތު ް
ނ
ފެށިގެން މެންދުރު  12އަށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފަނީ ހެނދު ު
ތ
ށވެ .ކޮޓަރި ހިފާ ާ
ނނީ އަންނަދުވަހުގެ މެންދުރު 12އަ ެ
6ގެ ފަހުންނަމަ ދުވަސް ގު ާ
އސާ ނަގަންޖެހޭނެވެ.
 1ގަޑިއިރަށްވުރެ ފަހުން ކޮޓަރި ދޫކޮށްލާނަމަ އެއްދުވަހަށްވާ ފަ ި
މީގެ އިތުރުން އެއްދުވަސްވެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12ގެ ފަހުން 1
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ނ
ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަޑުކުރާނަމަ ލޭޓް ޗެކްއައުޓްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ދެވޭ ީ
ގިނަވެގެން

3ގަޑިއިރެވެ.
3

ޗާޖުކުރަންވާނެއެވެ.

ދެވޭ

މިގޮތަށް
ގަޑިއިރަށްވުރެ

ކޮންމެ

އިތުރުވާނަމަ

ގަޑިއަކަށް
އިތުރުދުވަހެއްގެ

50ރުފިޔާ
ފައިސާ

ނަގަންވާނެއެވެ.
(ބ) ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން އެކަމަށްއެދި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
ށ ކަނޑައެޅޭ އަގު
ށ ހުށަހެޅުމުން ،އެޚިދުމަތަކަ ް
އިދާރާއަށް ނުވަތަ މެނޭޖަރަ ް
އެޑްވާންސަށް

ނެގުމަށްފަހު

ފައިސާނަގާއިރު

ތަޅުދަނޑީގެ

ކޮޓަރި
ފީގެ

ދޫކުރާނީއެވެ.
ގޮތުގައި

އެޑްވާންސަށް

މ
ފުރަތަ ަ

(އެއް

ސަތޭކަ)

100/-ރ.

ޗާޖުކުރަންވާނެއެވެ.
ރ
ނގާ ފައިސާ ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރުމުން އަނބު ާ
(ޅ) ތަޅުދަނޑީގެ ފީގެ ގޮތުގައި ަ
ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ކ) ކޮންމެ

ދުވަހެއްގެ

ރ
މެންދު ު

12ގެ

ކުރިން

ކުރިއަށް

ތދުވަހުގެ
އޮ ް

ފައިސާ

ވ.
ނަގަންވާނެއެ ެ
އ ކަނޑައެޅިފައިވާ
ދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގަ ި
(އ) ކޮޓަރިތަކުގެ ކުލި ނަގަންވާނީ ަ
ގން ދުވާލަކަށް -
ޢަދަދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .ވީވީ އައި،ޕީއަށް ބިލުކުރާނީ ދަށްވެ ެ
750/ރުފިޔާއަށެވެ.
ނނަ ގޮތަށް ބަލައި،
ބނީ އެކޮޓަރިއެއްގައި އެނދު ހު ް
(ވ) ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ބައިތިއް ޭ
ގ
ކޮންމެ ސިންގަލް އެނދަކަށް އެކެއް ،އަދި ޑަބަލް އެނދަކަށް ދެ މީހުން ެ
މ އިތުރުވާ ކޮންމެ
ބނަ ަ
ނ ތި ޭ
އށްވުރެ އިތުރަށް މީހު ް
ރޭޓުންނެވެ .އެއްކޮޓަރީގައި މި ަ
ނ
ނ ޗާޖުކުރެވޭނެއެވެ .މި މާއްދާގެ ދަށުން  5އަހަރު ް
މީހަކައް  100/-ރުފިޔާގެ ރޭޓު ް
ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ޗާޖެއް ނުކުރެވޭނެވެ.
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(ހ) ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކުރެވޭނީ އެ އިދާރާއަކުން
ވ.
ލިޔުމަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށައެޅުމުންނެ ެ
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(ށ) އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ނަގާނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޔުނިޓަކުން
ހ
ބ ޭ
ގނެގޮތަށް ކަމާ ެ
ނންވާ ޢަދަދާއި މުއްދަތު އެނ ޭ
ބޭނުންވާ ތާރީޚް ،ގަޑި ،ބޭ ު
ނއެވެ.
ޔުނިޓަށް މެމޯއަކުން އަންގަންވާ ެ
(ނ) ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް ފަހުން ފައިސާދައްކާގޮތަށް ކޮޓަރި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
ނ
ކއްޔަށް ހިފާ ކޮޓަރިއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޖެހިގެ ް
(ރ) ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ު
ލ
އަންނަ ރަސްމީ ދެ ދުވަހުގެތެރޭ އެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އެ ޔުނިޓަކަށް ބި ު
ވ.
ފޮނުވަން ވާނެއެ ެ
10

ވ.
(ހ) ދިގު މުއްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅުވެހިންނެ ެ

ދތު އެނގޭނެގޮތަށް
ބނުންނަމަ އެކަންބަޔާންކޮށް މުއް ަ
(ށ) ދިގުމުއްދަތަށް ކޮޓަރިއެއް ހިފަން ޭ
މަދުވެގެން 48ގަޑިއިރު ކުރިން ލިޔުމަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ) ދިގުމުއްދަތަށް ކޮޓަރި ދޫކުރުމުގައި އަގު ކަޑައަޅާނީ ކުއްޔަށްހިފާބޭނުމާއި ،ޙާލަތާއި،
އވާ ރޭޓްތަކުގައެވެ.
ށފަހު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފަ ި
އަދި މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަ ް
ނަމަވެސް  1އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނަމަ އަގު ކަނޑައަޅާނީ
ވ.
ކައުންސިލުންނެ ެ
(ރ) ދިގުމުއްދަތައް

ދޫކުރަންވާނީ

ކޮޓަރި

ދެފަރާތުގެ

މދުގައި
ދެ ެ

ށ
އަމަލުކުރުމަ ް

އެއްބަސްވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
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ނންވާ ޙަރަކާތަކާއި
(ހ) ދުވަހު ކުއްޔަށް ސެމިނަރޫމް ދޫކުރެވޭނީ ހޯލުގައި ހިންގަންބޭ ު
ވ.
މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން އެކަން ހުށައެޅުމުންނެ ެ
(ށ)

ދުވަހުކުލީގެ ގޮތުގައި ސެމިނަރ ރޫމްދޫކުރެވޭނީ (ތަކެއްޗާއެކު) ދުވާލަކަށް 1000/-
ވ.
ކރެވޭނީ ގިނަވެގެން  15ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެ ެ
ރ .ގެ ރޭޓުންނެވެ .މިގޮތަށް ދޫ ު

ނމަ ތައްޔާރުކުރުމަށް އެދޭ ފެންވަރަށް ބަލައި އަގު
(ނ) ތަން ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ަ
ކަނޑައަޅާނީ މެނޭޖަރެވެ.
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(ރ) ދުވަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ސެމިނަރ ރޫމް ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ (ތަކެއްޗާއި
ނުލައި) ދުވާލަކަށް  700/-ރ .ގެ ރޭޓުންނެވެ.
(ބ) 15ދުވަހަށް ވުރެއިތުރަށް ސެމިނަރ ރޫމް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ހޯލުގައި ހިންގާ
ޙަރަކާތަކަށްބަލާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އަގަކަށެވެ.
ށ
(ޅ) އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ސެމިނަރ ރޫމް ދޫކުރެވޭނީ ސެމިނަރ ރޫމް ކުއްޔަށް ނެގުމަ ް
ނ އެޑްވާންސަށް ފައިސާ
ދއަށް އެދި ހުށައެޅުމު ް
އެދި ހުށައަޅާ ފޯރމުން ހުއް ަ
ވ.
ނެގުމަށްފަހުއެ ެ
(ކ) ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް ބިލުކުރާގޮތައް ސެމިނަރ ރޫމް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

ނ އަންނަ ރަސްމީ
(އ) ސަރުކާރު އިދާރާއަކުން ކުއްޔަށް ހިފާ ބޭނުމެއް ނިމުމުން ޖެހިގެ ް
ވން ވާނެއެވެ.
ފނު ަ
ދެ ދުވަހުގެތެރޭ އެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އެ ޔުނިޓަކަށް ބިލު ޮ
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ކައުންސިލުގެ

ގއިވާ
ދަށު ަ

ބެލެމުގެ

އިމާރާތެއް

އެކުގައި

ކުއްޔަށް

ދޫކުރެވޭނީ

އ އެއްގޮތަވާ ގޮތުގެ
ނތަކާ ި
ކައުންސިލަށް ހުށައަޅާ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމު ް
މަތިންނެވެ.
13

(ހ) މި ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއްވެސް ވާންޖެހޭނީ ،އަދި
ވަޞީލަތެއް

ތ
ނުވަ ަ

ތަނެއް

ބޭނުން

ހނީ،
ކުރަންޖެ ޭ

ލމީ
އިސް ާ

ޝަރީޢަތާއި،

ނ
ދތަކާ ޚިލާފުނުވާ ކަންކަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާޢި ު
ކުރުމަށެވެ .
(ށ) މި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭފައިސާ ޖަމާކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްރަސްޓް
ފަންޑުގެ އެކައުންޓަށެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި،
އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ،ކަމާއިގުޅޭ ހިސާބު
ޖޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުންނެވެ .އަދި ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ
ބަލަހައްޓާނީ ބަ ެ
ގ
އދާރާގެ ހިންގުމު ެ
ޢދާއި ،މި ި
ނވާނީ މާލީ ޤަވާ ި
އިދާރީ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާ ް
ވ.
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެ ެ
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(ނ) މި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ
ނ
ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި މިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާ ީ
ވ.
ކއުންސިލުގެ ބަޖެޓުންނެ ެ
ވިޔަފާރީން ލިބޭ އާމްދަނީއާއިަ ،
ތބަލައި
ނތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ މުއްދަތަށް ލިބޭ ޯ
(ރ) ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލުހެދުމުގެ އި ް
ނގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ކުރުމަކީ މެނޭޖަރގެ
ޗެކްކޮށް މިކަން ބަރާބަރަށް ހި ް
ޒިންމާއެކެވެ.
(ބ) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު ރިޕޯރޓެއް
ޓ
ށހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .މިރިޕޯރޓް އެކުލަވާލާނީ ބަޖެ ް
އެކުލަވާލުމަށްފަހު ރައީސަށް ހު ަ
އެންޑް ފައިނޭސް ޔުނިޓުންނެވެ .އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމާއެކު އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ހޅަން ވާނެއެވެ.
އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަ ަ
އޔަށް ދޫކުރުމަށްފަހު އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެވަގުތަކު
(ޅ) މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޮޓަރި ކު ް
ކައުންސިލް ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެހުންނަވާ ވެރިޔަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
14

ޖ
ލރަކު ބޭނުންވެއް ެ
(ހ) ކުލި ނުނަގާގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ބަހައްޓަން ކައުންސި ަ
ހިނދެއްގައި ބެހެއްޓޭނީ ރައީސްގެ ހުއްދައާއެކު ގައެވެ .އަދި މިގޮތަށް މީހަކު
މ
މހަކު ބަހައްޓާނަ ަ
ތށް ީ
ވހުގެ މުއްދަތަށެވެ .މިގޮ ަ
ގނަވެގެން  1ދު ަ
ބެހެއްޓޭނީ ި
ނންބަރު ކޮޓަރީގައެވެ.
ބެހެއްޓޭނީ އަތޮޅުގޭގެ ަ 6،7
އ
(ށ) ކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފުންނާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގަ ި
ގ
ޒވެލުމަށް އަތޮޅުގޭ ެ
ފުނަދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒިފުން ތާ ާ
 6ނުވަތަ  7ނަންބަރު ކޮޓަރި ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓި
ދާނެއެވެ.
ނނަގާ
ވތަ ކުލި ު
ގނެސް ނު ަ
(ނ) ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އެދިގެން ކުއްޔަށް ބަދަލު ެ
ގޮތަށް

ފަރާތެއް

ޓނީ
ބެހެއް ޭ

ކައުންސިލްގެ

ލަފާގެ

ނ
މަތި ް

ރައީސް

ހުއްދަ

ދެއްވުމުންނެވެ.
ތއްދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް
(ރ) މިއުޞޫލުގައި ނުހިމެނޭ ހާލަ ެ
ނިންމާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.

 33ޞަފުޙާ

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން މުސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދޭނެ އުޞޫލު
1

ނގާ ޕްރޮގްރާމްތައް
މިއީ ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ހި ް
ށ
އލަވަންސް ދިނުމަ ް
ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއިެ ،
އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެވެ .މި އުޞޫލަކީ ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދާއި ،މާލިއްޔަތު
ނބަރު ސަރކިއުލަރ
ފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަ ް
ޤަވާއިދާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
( 2012/01ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ބާބު  5ދަތުރު ޚަރަދަށް ގެނެވޭ
ށ
ޤނޫނަށް ރިޢާޔަތްކޮ ް
ބހޭ ާ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ،ވަޒީފާއާއި ެ

އިޞްލާޙް) އާއި،

އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
2

ގމާއި ވަކިކުރުމުގެ
(ހ) ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މުއައްޒަފުން ނެ ު
ކުރިއަށް

ކަންކަން

ކައުންސިލުން

ނ
ގެންދާ ީ

މަޤާމްތަކާއި

ފާސްކޮށްފައިވާ

މުއައްޒަފުންގެ އަދަދު އަދި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ
ރައީސެވެ.
އ
ޖ ހިނދެއްގައިެ ،
(ށ) ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް މުއައްޒަފަކު ބޭނުންވެއް ެ
ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޭޖަރ ލިޔުމަކުން
ހިންގާ

ކައުންސިލްގެ

އަހަރު

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިޔަންވާނެއެވެ .އެއީ
ބަޖެޓުގައި

ހިމެނިފައިވާ

މުސާރަ

މަޤާމަކަށް

ވާންވާނެއެވެ .އެނޫން ޙާލަތުގައި މަޤާމް އުފައްދާ މުއައްޒަފަކު ނެގޭނީ ކައުންސިލުން
ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
3

ފަންޑްގެ

(ހ) ޓްރަސްޓް

(ސިވިލްސާވިސްގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް
ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ޅ
ގެންގު ޭ

ހިންގުމަށް

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

މުއައްޒަފުންނަށް

އޒަފުން
މުއަ ް

ފިޔަވައި)

މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
(ށ) މުސާރަ

ކަނޑައެޅުމުގައި

އެއް

ފެންވަރެއްގެ

މުއައްޒިފުންނަށް

އެއްވަރެއްގެ

މުސާރައެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،ސިވިލްސާވިސްގައި އެ ފެންވަރުގެ މުއައްޒިފުންނަށް
ދެމުންގެންދާ
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މުސާރައަށާއި،

އަތޮޅުތެރޭގައި

އެފަދަ

މަޤާމެއްގެ

ވަޒީފާތަކުގެ

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު

އެވްރެޖްކޮށް ދެމުންގެންދާ މުސާރަތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ގންދާ
ނނަށް ދެމުން ެ
(ނ) މި އުޞޫލު ފާސްވުމުން މިހާރު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ މުއައްޒަފު ް
މުސާރައާއި،

މިއުޞޫލާއި

އެލަވަންސްތަށް

އެއްގޮތަށް

އެކުލަވާލައި

އަލުން

ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ،އިނާޔަތްތައް ރާއްޖޭގެ
ވަޒީފާގެ

ބާޒާރަށް

އަންނަ

ބަދަލުތަކާ

އެއްގޮތަށް

ކައުންސިލަށް

ރިވިއުކޮށް،

ހުށައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މެނޭޖަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
4

(ހ) ކައުންސިލްގެ

އުޅަނދުފަހަރުގައި

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް

މަސައްކަތްކުރާ

މުއައްޒަފުން

ފިޔަވައި

ކުރާދަތުރުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސް

ދެވޭނީ ،ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތަށެވެ .މިގޮތުން އެމަސައްކަތެއް ކުރަންވީ
ތަނަކަށްގޮސް
ސިވިލްސާވިސް

ކުރަންދިޔަ
ޤަވާޢިދުގައި

މަސައްކަތެއްގައި
އިތުރުގަޑީގެ

ޢަމަލީގޮތުން
ގޮތުގައި

ހޭދަވި

އެމުވައްޒަފަކަށް

ވަގުތަށް،
ށ
ދިނުމަ ް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ
އިސްއިދާރީ މުވައްޒަފަކު އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރެވުނު ވަގުތުގެ ރިޕޯޓެއް
ހޅާނީއެވެ .
ދަތުރު ނިމުމުން އިދާރާއަށް ހުށަ ަ
ފހަށް މުވައްޒަފަކު
(ށ) ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގުމަށް ނުރަސްމީގަޑީގައި އޮ ީ
ވ ވަގުތަށް ބަލައި
ސއްކަތައް މަސައްކަތުގައި ހޭދަ ި
ޖހިގެން ކުރާމަ ަ
ނުކުންނަށް ެ
ބނީ ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދުގައި
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .މިގޮތުން ލި ޭ
އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުންނެވެ.
މުވައްޒަފު

މަސައްކަތްކުރާ

ޔުނިޓެއްގެ

ސްޕަވައިޒަރަކު

އިތުރުގަޑީގައި

ވ.
ކުރާމަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރި ވަގުތު ބަލާނީއެ ެ
(ނ) ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒިފުންނަށް އިތުރުގަނޑީގެ
ގޮތުގައި އެލަވަންސް ދެވޭނީ ނުރަސްމީ ގަނޑީގައި އުޅަނދު ދަތުރަކަށް ފުރީންސުރެ
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ބަދަރަކަށް

ދެވެންދެން

ސިވިލްސާވިސް

ރމަތީގައި
ދތު ު
ަ

ޤަވާޢިދުގައި

ހޭދަވާ

އިތުރުގަޑީގެ

ވަގުތަށެވެ.

ގޮތުގައި

މިގޮތުން

އެމުވައްޒަފަކަށް

ބނީ
ލި ޭ
ށ
ދިނުމަ ް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުންނެވެ .ދަތުރުތަކުގައި ހޭދަވާނެ ވަގުތު ބަލާނީ އުޅަނދުގެ
ގ
ސްޕީޑްއާއި ،ރޫޓުގެ ދުރުމިނާއި ،ކަނޑުގެ ގަދަކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކެޕްޓަން ެ
މަޝްވަރާގެ

އ
އޮފީހުގަ ި

މަތިން

އެ

ޕްރޮގްރާމެއްގެ

އިދާރީ

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފެކެވެ.
5

ތކުގައި ބައިވެރިވާ
ށ ކުރާދަތުރު ަ
(ހ) ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަ ް
ވ .
ނސް ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތުގެ މަތިންނެ ެ
މުއައްޒިފުންނަށް ދަތުރު އެލަވަ ް
ވއްޒަފުންނަށް ރެއަކާއި ދުވާލަކަށް  90/-ރުފިޔާ
(ށ) ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މު ަ

(ނ) ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރުންގެ ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންނާ ހަމައަށް ރެއަކާއި
ދުވާލަކަށް  70/-ރުފިޔާ.
ށ  50/-ރުފިޔާ.
މވައްޒަފުންނަށް ރެއަކާއި ދުވާލަކަ ް
(ރ) ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ދަށުގެ ު
ވއްޖެނަމަ ރެއަކާއި
(ބ) މިދަތުރުތަކުގައި  12ގަޑިއިރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަވަގުތު ހޭދަ ެ
ދުވާލަކަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ .
އެއް

(ޅ) ދަތުރުގައި ދުވަހެއްގެ

އިރުގެ

ކެއުމާއި

އެއް

އިރުގެ ސައިގެ ވަގުތު

ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ،ދުވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަރުގެ  1/2ދެވޭނެއެވެ .
(މ) ދަތުރުގައި ދުވަހެއްގެ އެއް އިރުގެ ކެއުމާއި އެއް އިރުގެ ސައިގެ ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ
އިތުރަށް

ކެއުމުގެ

ނުވަތަ

ސައިގެ

ވަގުތެއް

ފާއިތުވެއްޖެނަމަ

ދުވަހަކަށް

ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ޢަދަދު ދެވޭނެއެވެ.
6

(ހ) ވިޔަވަތި

ޓްރަސްޓްގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް

ތކުގައި ބައިވެރިވާ
ކުރާދަތުރު ަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދަތުރުގައި ހޭދަވާ ދުވަސްތަކަށް ކެއުމުގެ ޚަރަދު

ދެވޭނީ ތިރީގައި

ވ .
މިވާގޮތުގެ މަތިންނެ ެ
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އޒަފަކަށް ރެއަކާއި
ކރާ ދަތުރުތަކުގައި ކޮންމެ މުވަ ް
ށށް ު
(ށ) އެއް ރަށުން އަނެއް ރަ ަ
ދުވާލަކަށް  200/-ރުފިޔާގެ މަގުން ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ .
ވއްޖެނަމަ ރެއަކާއި
(ނ) މިދަތުރުތަކުގައި  12ގަޑިއިރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަވަގުތު ހޭދަ ެ
ދުވާލަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ .
7

ތކުގައި ބައިވެރިވާ
ށ ކުރާދަތުރު ަ
(ހ) ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ދަތުރުތަކުގައި ރޭކުރަން ޖެހޭނަމަ

ހޭދަވާ ދުވަސްތަކަށް ހުރުމުގެ

ވ .
ޚަރަދު ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތުގެ މަތިންނެ ެ
ށ ކުރާ ދަތުރުތަކަށް  400/-ރުފިޔާ ،މާލެއަށް
(ށ) އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަ ް
ދވާލަކަށް ހުރުމުގެ
ކުރާދަތުރެއްނަމަ  500/-ރުފިޔާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ރެއަކާއި ު
ޚަރަދަށް ދެވޭނެއެވެ.
(ނ) ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނީ އެދަތުރެއްގައި ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ މުއައްޒިފުން
ވ .
ފިޔަވާ އެމަސައްކަތްކުރުމަށްދާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށެ ެ
8

(ހ) ވިޔަވަތި

ޓްރަސްޓް

ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިންގުމަށް

ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް

ނ
ފޯ ު

ވ .
އެލަވަންސް ދެވޭނީ ތިރީގައި މިވާގޮތުގެ މަތިންނެ ެ
(ށ) ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކު  500/-ރުފިޔާ.

(ނ) ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކު  500/-ރުފިޔާ.

(ރ) ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކު  500/-ރުފިޔާ.

(ބ) މަދަދު ޕްރޮގްރާމަށް މަހަކު  500/-ރުފިޔާ.
(ޅ) ފޯން އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
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9

ވނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލަށެވެ.
(ހ) މިއުޞޫލު އިޞްލާޙްކުރެވޭނީ ނުވަތަ ބަދަލުގެނެ ޭ

ނ ކައުންސިލުން މެނޭޖަރުންނަށް އަންގާ ތާރީޚަކުން
(ށ) މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ީ
ވ.
ފެށިގެންނެ ެ
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އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން
1

(ހ) މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރެއިން
ހިންގާ

ނަފާވެހި

ހަމަޖެއްސުމަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕްރޮގްރާމުގެ

ދަށުން

އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ދާއިރާތައް

އިދާރީ

އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ

އެކަމަޑޭޝަން

އުޞޫލެކެވެ.

މިއުޞޫލު

ނ
އެކުލަވާލެވިފައިވަ ީ

ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

ޤާނޫނު

ހިންގުމުގެ

ގ
ދގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ެ
( )2010/7ގެ  8ވަނަ މާއް ާ
ވ.
ދަށުންނެ ެ
2

(ހ) ނަފާވެހި

ށން
ދަ ު

ޕްރޮގްރާމްގެ

ގ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރުން ެ

އެކަމަޑޭޝަން

މރިޔާދުގެވެ.
ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ަ

(ށ) އަތޮޅު

ކައުންސިލަރުންގެ

ތެރެއިން

އެކަމަޑޭޝަން

ފުރުޞަތު

ހަމަޖެއްސުމުގެ

އ
ށވެހިންގެ ގޮތުގަ ި
ދ ރަ ް
އތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ފުނަ ޫ
ަ
ލިބިދޭވޭނީ
ވ.
ށއެދި ހުށައެޅުމުންނެ ެ
ނުހިމެނޭ ކައުންސިލަރުން އެކަމަ ް
(ނ) އަތޮޅު

އެކަމަޑޭޝަންގައި

ކައުންސިލްގެ

ތިއްބަވާ

ލިވިންގ

ސލަރުންގެ
ކައުން ި

އެލަވަންސްއިން މަހަކު  18%ނަގާ އެކަމަޑޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑް
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) މިގޮތަށް

ތިއްބަވާ

ސލަރުންވެސް
ކައުން ި

ސަރުކަރުގެ

އިސް

ވަފުދުތަކަށް

ލން ދެއްވަންވާނެއެވެ .ރޫމް ޝެއަރ ކުރައްވަންޖެހޭ
އެކަމަޑޭޝަން ދިނުމަށް އެއްބާރު ު
ފަދަ

ޙާލަތްތަކުގައާއި،

އންސިލްގެ
ކަ ު

އެކަމަޑޭޝަން

ފސިލިޓީސް
ެ

ފުލްވާ

އގަންނަވާ ވަފުދުގެ
ޙާލަތްތަކުގައި ކައުންސިލަރުން ބޭރަށް ނުކުންނަވާފަވެސް ވަޑަ ި
ވންވާނެއެވެ.
ޢިއްޒަތްތެރިނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ފަހިކޮށްދެއް ަ
(ބ) ކައުންސިލަރުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރީގައި ޗުއްޓީ
ވސް ތިބެވޭނެއެވެ.
ނށް ެ
ބފުޅެއްގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން ަ
އ ޭ
ހޭދަކޮއްލުމަށް އައިސް ތިބޭ ެ
ނ އެއްފަހަރާ
(ޢާއިލާ ކަމުގައި ބަލާނީ އަނބި،ފިރި އަދި ދަރިންނެވެ ).މިގޮތު ް
ވނީ  1މަސްދުވަހުއެވެ.
ގިނަވެގެން ތިބެ ޭ
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(ޅ) ކައުންސިލަރުންނަށް

އވާ
ދޫކުރެވިފަ ި

ކޮޓަރިތަކުގައި

ނނާއި
ޤާ ޫ

ޤާވާޢިދާ

ޚިލާފު

އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެންނުވާނެވެ.
(ކ) ކޮޓަރީގައި ބަހައްޓާފައިހުންނަ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ކައުންސިލަރުގެ އިހުމާލުން
ލމުގެ ބަދަލު ނެގޭނެއެވެ.
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެގެއް ު
(އ) އެކަށީގެންވާ

ސަބަބަކާއިހުރެ

ކުށުގެވެށިން

ކުށެއްގައި

ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ،

އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރި އަނބުރާ ނެގޭނެވެ.
ތ
ރ ބޮކި ފަދަތަކެ ި
(ވ) ކޮޓަރިން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ގަޑިތަކުގައި އޭސީ،ފަންކާ،ހޮޅިބު ި
ނވެ.
ނިންވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާ ެ
ދށް ރަށަށް ދުރުވާ އިރުއާއި އެކިބާވަތުގެ ޗުއްޓީތަކުގައާއި ފުނަދޫގައި
(މ) ހަފްތާ ބަން ަ
ނޫޅުއްވާ

ދުވަސްތަކުގައި

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

ކޮޓަރީގެ

ތަޅުދަނޑި

ކައުންސިލް

އިދާރާއާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
3

ލށެވެ.
ގނެވޭނީ ކައުންސި ަ
(ހ) މި އުޞޫލު އިޞްލާޙް ކުރެވޭނީ ނުވަތަ ބަދަލު ެ

ނ ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން
ށ ީ
(ށ) މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ވ.
ނިންމާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެ ެ
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