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މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް
ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ޓެސްޓް ދިނުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
1

މިއީ،

ށ.އަތޮޅު

ނށް
ރައްޔިތުން ަ

ލުއިފަސޭހަ

ކަމާއެކު

ސައިކަލު

ދުއްވުމުގެ

ވސް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅާ އުޞޫލެކެވެ .މި
ލައިސަންސް ނެގޭނެމަގު ތަނަ ަ
އުޞޫލުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ  Aއަދި  A1ލައިސަންސް ހޯދުމަށް
އެދޭފަރާތްތަކަށެވެ .އަދި ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް
ނގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ނިސްބަތްވާ އެރަށެއްގެ ރަށްވެހި ް
2

(ހ) މިފަދަ ޚިދުމަތެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ
އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ޓްރެފިކް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ
ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ޓްރެފިކް ކުށްތަކުން ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ އަމާން ރައްކާތެރި
ރަށަކަށް ހެދުމެވެ.
މީހުންދިރިއުޅޭ

ރަށްތައް

އެމުނި

އެތުރިފައި

ހުރިގޮތުންނާއި

(ށ) އަތޮޅުގައި
ށ ދަތުރުކުރުމަކީ،
އ ް
ބޮޑުއަތޮޅަކަށްވުމުން ލައިސަންސް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ފުނަދޫ ަ
ކޮންމެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެތީ ،ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް
ގ
ސޓް ހެދުމުގެ މަ ު
ތބެގެން  Cޒޯން ލައިސަންސް ޓެ ް
ި
ލުއިކޮށް ރަށުގައި
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ.
3

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ޓެސްޓް ދެވޭނީ ކޮންމެ  6މަހަކުން 1
ބއިވެރިންނަށެވެ.
ފަހަރުއެވެ .އެއްދުވަހާ އެންމެގިނަވެގެން އިމްތިހާން ދެވޭނީ ަ 75

1

4

އއްގަމުއުޅަނދުފަހަރު
ދލައްވައިގެން އެރަށްރަށުގައި ެ
(ހ) ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން އެ ި
ދުއްވުމުގެ " "A1އަދި " "Aކެޓަގަރީގެ " "Cޒޯން ލައިސަންސްގެ ތިއަރީ އަދި
ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ބޭއްވުމުގައި އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދައުރަކީ އަތޮޅު
ތކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުމެވެ.
ކައުންސިލުން އަންގަވާ ކަންތައް ަ
(ށ) މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ރަށުކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .1ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލަކުންވެސް ލައިސަންސްގެ ތިއަރީޓެސްޓް ބޭއްވުމަށް
އ ހުއްދަ
ދ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަ ި
އިޢުލާންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެ ި
ހޯދުން.
 .2އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ހުއްދަ

ލިޔުމުން

ލިބުމުން

ތީރީގައިވާ

ނ
ކަންކަ ް

ލންކުރުން.
ހިމެނޭގޮތަށް އިޢު ާ


ފޯމު

ހުށަހެޅޭނީ

ޢުމުރުން

18

އަހަރުވެފައިވާ

ރަށުގެ

ރައްވެއްސަކަށްކަން.


ނނަ ގަޑިއާއި ،ތާރީޚް ހިމެނުން.
ފޯމު ރަށުކައުންސިލަށް ބަލައިގަ ް



ވ ތާރީޚް ހިމެނުން.
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަ ާ



ކޮންމެ އިމްތިޙާނަކަށް (ތިއަރީ އަދި ޕްރެކްޓިކަލް) ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާގެ އަދަދު ހިމެނުން.



އެގްޒަމިނަރ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު
ހިމެނުން.




ފޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ހިމެނުން.
ފޮތުގައި

ޖެހުމަށް

ޖހޭނީ
ގެންނަން ެ

ކިހާވަރެއްގެ

ސްޓޭމްޕް

އެއްކަން ހިމެނުން.


ލައިސަންސް ފޮތުގައި ޖެހުމަށް ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ  1ގަނޑު
ވނެ ކަން ހިމެނުން.
ފޮޓޯ ބޭނުން ާ
ބާއްވާ

 .3އިމްތިޙާން

ޓީމް

ރަށަށް

ގެންދިއުމުގެ

ދަތުރާއި،

އެކަމަޑޭޝަން އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

2

ކެއުމާއި،

 .4ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް  8އަޅާ އޭރިޔާ މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާގޮތަށް
ގއި ތައްޔާރުކޮށް ދިނުން.
އެމިންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބިމެއް ަ
ނވަދެވޭނެ
ހންނަށް ދުއްވާ އެއޭރިޔާއަށް ު
 .5ދުއްވާ މީހާ ފިޔަވާ އެހެންމީ ު
ގޮތަށް އިންތިޒާމު ކުރުން.
ށ
ނ ހޯލަ ް
އން ަ
މތިހާނު ޮ
މނިޓް ކުރިން އި ް
ފށުމުގެ ި 15
 .6ތިއަރީ ޓެސްޓް ެ
ނގުން.
ނށް އެ ް
ދާންޖެހޭނެކަން ބައިވެރި ަ
 .7ޕްރެކްޓިކަން ޓެސްޓް ފެށުމުގެ  15މިނިޓް ކުރިން ޓެސްޓް އޮންނަ
ނގުން.
ސަރަޙައްދަށް ޙާޟިރުވުމަށް ތިއަރީން ފާސްވާ ބައިވެރިންނަށް އެ ް
 .8އިމްތިޙާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން.

5

(ހ) ކޮންމެ ތިއަރީ ޓެސްޓަކަށް އެގްޒަމިނަރ ކަނޑައަޅާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.
ޕްރެކްޓިކަލް

އެގްޒަމިނަރ

އަކީ

ޓްރާސްޕޯޓް

މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީން

ކަނޑައަޅުންވާފައި ހުންނަވާ ފަރާތެކެވެ.
ކ އެގްޒަމިނަރުންގެ
އމްތިޙާނު ހޯލުގައި ކަންކުރުމަ ީ
ތން ި
(ށ) ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ޒިންމާއެކެވެ.



ވ އެއް ހޯލެއްގައި އިމްތިޙާން ބޭއްވުން.
ބައިވެރިންގެ އަދަދަށް އެކަށީގެން ާ
ތިއަރީ

ޓެސްޓުގައި

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ބައިވެރިވުމުގެ
އަންގައިދޭ

ކާޑު

ފީ

ދައްކާފައިވާ

ދެއްކުމުން

ރަސީދާއި

އިމްތިޙާނު

ށ
ހޯލަ ް

ވެއްދުން.


އ ނުވަތަ ފަންސުރެއް ފިޔަވާ އިމްތިޙާނަށް
އިމްތިޙާނުގެ ބައިވެރިން ،ގަލަމެ ް
އަސަރު ކުރާފަދަ އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޯލަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު
ނުދިނުން.



ކޮންމެ ދެމީހެއްގެ ޑެސްކްގެ ވަށައިގެން  3ފޫޓްގެ ޖާގަ ބެހެއްޓުން.



ނ
އިމްތިޙާން ފެށުމުގެ ކުރިން އިމްތިޙާންގެ ވަގުތަކީ  60މިނިޓްކަ ް
3

ސާފުކޮށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން.


ހިންގަމުންދާއިރު

އިމްތިޙަން

އެކަކު

ވާހަކަ

އަނެކަކަށް

ދެއްވުމާއި

އިމްތިޙާން ކޮޕީ ކުރާތަން ފެންނަ ފަރާތްތައް އިމްތިހާނުން ޑިސްކޮލިފައި
ކުރެވޭނެކަން އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުން.


އިމްތިޙާން ކަރުދާސް ނިމުމަށްފަހު ދެން ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާނެގޮތް
ދނުން.
ބައިވެރިންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި ި



އިމްތިޙާން ފެށުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިންގެ ޙާޟިރީ މާކުކުރުން.



ނ
ބައިވެރިންގެ ހާޟިރީގެ ތިރީގައި ،އިމްތިޙާން ހޯލް ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅު ް
ސޮއި ލައްވާ ސޮއި ކުރުވުން.



ޓެސްޓް ޕޭޕަރ މާރކްކޮށް ފާސްވާ ބައިވެރިންނަށް ފާސްވިކަމުގެ ލިޔުން
އެގްޒަމިނަރ ދޫކުރުން.



ތިއަރީ ޓެސްޓުންފާސްވެ ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓަށާއި އެގްޒަމިނަރގެ ފީ
ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ދިނުން.



ށ
ރތްތަކަ ް
ކޮންމެ ލައިސަންސް ބުރެއްގައި ތިއަރީ ޓެސްޓުން ފާސްނުވާ ފަ ާ
އިމްތިހާނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ ނެގުމާއެކު އިތުރު އެއް ފުރުޞަތު
ދިނުން.



ޕްރެކްޓިކަލް

ޓެސްޓުން

ވ
ފާސް ާ

ފަރާތްތަކަށް

ފާސްވިކަމުގެ

ލިޔުން

އެގްޒަމިނަރ ދޫކުރުން.


ހ ދެވަނަ
ވ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ އެދުވަ ު
ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން ފާސްނު ާ
މވެސް ފުނަދޫއަށް އައިސް ދުއްވުމަށް 1
ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ނަ ަ
މަސްދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.



ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓުން ފާސްވި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްގައި އެގްޒަމިނަރ ސޮއި
ކުރުން.
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6

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އެއްގަމު އުޅަންދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ " "A1އަދި ""A
ލައިސަންނެގުމަށް ބޭނުންވާ އިމްތިޙާން ބާއްވައި ދިނުމަށް

ކެޓަގަރީގެ " "Cޒޯން

ތޅު ކައުންސުލުން ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
އެދުމުން ތިރީގައިވާ ކަންކަން އަ ޮ
ތ ހުޅުވާލާ އިޢުލާނު
ރތްތަކަށް ފުރުޞަ ު
 .1އިމްތިޙާން ހެދުމަށް އެދޭ ފަ ާ
ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.
 .2އިމްތިޙާން ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅާ ރަށު ކައުންސިލަށް އެންގުން.
 .3އިމްތިޙާން ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން.
ކށް އިމްތިޙާން ދިނުން.
 .4އިމްތިޙާނަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަ ަ
ލހެއްޓުން.
 .5އިމްތިހާން ހޯލު ބެ ެ
ތކުގެ ތެރެއިން އިމްތިޙާން ތަކުގެ ފީއާއި
 .6ދެއިމްތިޙާނުން ފާސްވާ ފަރާތް ަ
ފޮޓޯ

ސްޓޭމްޕާއި

އަތޮޅު

ކައުންސިލުގެ

އިދާރާއަށް

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ށ ލައިސަންސް ފޮތް ދޫކުރުން.
ފަރާތްތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަ ް
7

މިއުޞޫލުގެ

ލ
އެކުލަވާ ާ

ދަށުން

އިމްތިޙާން

ކޮމެޓީއަށް

އަންޔަން

ކުރަންވާނީ

އމްތިޙާންގެ ޢާއްމު އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ
ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ .އަދި ި
ފަރަތްތައް

އިމްތިޙާނުން

ޑިސްކޮލިފައި

ކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

މިކޮމިޓީއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
 .1ތިއަރީ ޓެސްޓް ދެއްވާ އެޒްޒަމިނަރ (އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ
މުއައްޒަފެއް)
ފއި ހުންވާ
 .2މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ށ .އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ަ
އެގްޒަމިނަރ
 .3ފުނަދޫ ޕޮލިސްގެ ބޭފުޅެއް.
 .4އިމްތިޙާން ބާއްވާ ރަށުން އިމްތިޙާންގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާ
މުއައްޒަފު.
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މިއުސޫލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލަށެވެ .އަދި ށ.
މލުކުރަންފެށޭނެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއުޞޫލު ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަ ަ
މި އުޞޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ
ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.

6

ޖަދުވަލު1 -

ގ ތަފްޞީލު
މޖެހިފައިވާ ގޮތު ެ
ށ ހަ ަ
އެއްގަމު ލައިސަންސް ޚިދުމަތުން ފީ ނަގުމަ ް
ޓެސްޓް ފީ
ނެގޭ ޢަދަދު

ފީގެ ބާވަތް
1

ތިޔަރީ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ

100.00

2

ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓުގައި (ދުއްވުމަށް) ބައިވެރިވުމުގެ ފީ

100.00

3

ލައިސަންސް ފޮތުގެ އަގު

250.00

4

ލައިސަންސް ކާޑުގެ އަގު

250.00

5

އެގްޒަމިނަރ ފީ

30.00

ޚިދުމަތުގެ ފީ
ނެގޭ ޢަދަދު

ފީގެ ބާވަތް
1

ފޮތް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީ

50.00

2

ކާޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީ

100.00

ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުތަކުގެ ފީ
ނެގޭ ޢަދަދު

ފީގެ ބާވަތް
1

ވޭން ޓެސްޓަށް ދުއްވުމަށް ދޫކުރުމުގެ ފީ

350

2

ސައިކަލް ޓެސްޓަށް ދުއްވުމަށް ދޫކުރުމުގެ ފީ

100.00

3

ލާންޗު ޓެސްޓަށް ދުއްވުމަށް ދޫކުރުމުގެ ފީ

2,000.00
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