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ފެލިދެއަތޮޅ އަތޮޅކައންސިލްގެ އިދާރާ
ވ .ފެލިދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .1ތަޢާރަފް.
 .1.1މިއީ އަތޮޅ ރައްޔިތންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑގެ ދަށން ޢާއްމ ރައްޔިތންނަށް މދާ ގަނެދިނމގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގމަށްޓަކައި
އެކލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.
 .1.1މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާ ނަމަކީ " ދޫފަހި ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދ" އެވެ.
 .1.1މި ޤަވާޢިދވަނީ  19އޭޕްރީލް  1015ގައި ބޭއްވި އަތޮޅކައންސިލގެ  11ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައެވެ.
 .1.1މި ޤަވާޢިދަށްވަނީ  11ޖެނއަރީ  1017ގައާއި  15އޭޕްރީލް 1018ގައި އިޞްލާޙް ގެންނަވައިފައެވެ.

 .1މަޤްޞަދ
 .1.1މި ސްކީމް ގެ މައިގަނޑ މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅގެ ރައްޔިތންގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތގެ ރަނގަޅކޮށް ރައްޔިތންގެ ދިރިއޅގެ
ފެންވަރ މަތިކރމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެހީތެރިވމާއި އަތޮޅކައންސިލްގެ މާލިއްޔަތ މއްސަދިކރމެވެ.

 .1ސްކީމްގެ ހިސާބތައް ބެލެހެއްޓން
 .1.1މި ސްކީމް ގެ ހިސާބތައް ބަލަހާއްޓާނީ އަތޮޅ ރައްޔިތންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑގެ ހިސާބތައް ބެލެއްޓމަށް ކރެވިފައިވާ
އިންތިޒާމްގެތެރެއިންނެވެ.

މިގޮތން

ސްކީމްގެ

ހިސާބތައް

ކޮންމެ

1

މަހަކން

އެއްފަހަރ

އަތޮޅކައންސިލން

މރާޖަޢާކރަންވާނެއެވެ .އަދި ސްކީމްގެ ޖމލަ ހިސާބތައް ރައްޔިތންނަށް  6މަހން އެއްފަހަރ ހާމަކރަންވާނެއެވެ.
 .1ސްކީމަށް ފައިސާ ހޯދން
 .1.1މި ސްކީމް ފަށައިގަތމަށްޓަކައި އެކލަވައިލާ ބަޖެޓަކީ 700000ރ ( ހަތްލައްކަ ރފިޔާ )އެވެ .މިފައިސާ ޚަރަދކރާނީ އަތޮޅ
ރައްޔިތންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑންނެވެ.
 .5ވިއްކާ މދަލަށް ފައިދާލން
 .5.1މި ސްކީމްގެ ދަށން ވިއްކާ މދަލަށް ފައިދާގެ ގޮތގައި އިތރކރެވޭނީ  %10އެވެ .އެއީ އަތޮޅކައންސިލން މދާ ގަތމަށް ކރި
ޚަރަދ ކަމަށް އިންވޮއިސްގައި އޮންނަ އަގގެތެރެއަށް އިތރކރެވޭ ފައިދާ އެވެ.
 .5.1މި ސްކީމްގެ ދަށން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކރާ މދަލގެ އަގ އޭގެ ފައިދާ އާއި ނލާ ގަންނަ އަގ 15000ރ (ފަނަރަ ހާސް
ރފިޔާ) އިތރވެގެންނެއް ނވާނެއެވެ .އަދި 5000ރ (ފަސްހާސް ރފިޔާ) އަށްވރެ ކޑަވެގެންނވާނެއެވެ.
1
ދޫފަހި ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދ

 .5.1މި ސްކީމްގެ ދަށން މދާ ގަންނަ ފަރާތން ހށަހަޅާ ކޯޓޭޝަނގައިވާ މދަލގެ އަގއަދާކރމަށް އެ ފިހާރައަކަށް ދިއމން ދޭ
ޑިސްކައންޓް އަދި ހަދިޔާ ފަދަ ތަކެތި ލިބޭނީ އަތޮޅކައންސިލަށެވެ.
 .6މދަލގެ އަގ އަދާކރން
 .6.1ގަންނަ މދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދާކރާނީ އަތޮޅކައންސިލންނެވެ .އެ މދާ ގަންނަން އެދިފައިވާ ފަރާތާ މދާ
ޙަވާލކރމން ،އަތޮޅކައންސިލަށް ދައްކާ އަގ އަދާކރާނީ އަތޮޅކައންސިލާއި އެފަރާތާ ދެމެދގައި ވެވޭ އެއްބަސްވމެއްގެ ދަށން
އެ އެއްބަސްވމގައި ވާ ގޮތަށެވެ.
 .6.1މި ސްކީމް ގެ ދަށން ގަންނަ މދަލަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކރެވޭނެ އެންމެ ދިގ މއްދަތެއްގެގޮތގައި ހަމަޖެއްސޭނީ މީލާދީ އެއް
އަހަރެވެ.
 .6.1އެއްބަސްވމގައި ސޮއިކރާ އިރ އަތޮޅކައންސިލން ކަނޑައަޅާ އަދަދެއް ޑައންޕޭމަންޓްގެގޮތގައި ނަގަންވާނެއެވެ.
 .6.1އަދި މދަލގެ އަގ އަނބރާ ދައްކައި ޚަލާޞްކރމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މއްދަތަށް ފައިސާ ނދައްކާ ފަރާތްތައް ތިރީގައި
އެވާގޮތގެ މަތިން މި ސްކީމން ތަކެތި ދޫކރން ބަންދ ކރެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަކާމެދ ޖާމިނވެފައިވާ ފަރާތާމެދވެސް މި
ފިޔަވަޅ އެޅޭނެއެވެ.
 .6.1.1މއްދަތ ހަމަވެ  1މަސް ވެއްޖެނަމަ  -ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކރާ ތާރީޚން ފެށިގެން  6މަސް ދވަހގެ މއްދަތަށް
 .6.1.1މއްދަތ ހަމަވެ  1މަސްވެއްޖެނަމަ -

ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކރާ ތާރީޚން ފެށިގެން  18މަސް ދވަހގެ މއްދަތަށް

 .6.1.1މއްދަތ ހަމަވެ  5މަސްވެއްޖެނަމަ  -ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކރާ ތާރީޚން ފެށިގެން  5އަހަރގެ ދވަހގެ މއްދަތަށް
 .6.1.1ޝަރީޢަތަށް ގޮސްގެން ފައިސާ ހޯދަންޖެހިއްޖަނަމަ – ޢމރަށް
 .7ފައިސާ ދެއްކން ލަސްވާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކރން
 .7.1މދާގަންނަ ފަރާތާއެކ ވެފައިވާ އެއްބަސް ވމގައިވާ މއްދަތަށް ކޮންމެ މަހަކ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކން ލަސްވެ މއްދަތ
ފަހަނައަޅައިފިނަމަ މއްދަތަށް ނދެއްކނ މަހެއްގެ ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ އެ މަހަކ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއްގެ  5އިންސައްތަ
ޖޫރިމަނާއާއެކގައެވެ.
 .7.1މދަލގެ އަގ އަނބރާދައްކައި އެއްކޮށް ޚަލާޞްކރމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މއްދަތ ހަމަވެ އިތރަށް ހިނގާ ކޮންމެމަހަކަށް،
ޖޫރިމަނާއާއެކ ބާކީނދެއްކިވާ ޖމްލަ އަދަދގެ  5އިންސައްތަ ،ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެގޮތގައި ނެގޭނެއެވެ .މި ގޮތަށް ޖޫރިމަނާއަށް
އަރާ ޢަދަދެއް އަންނާނީ ބާކީނދެއްކިވާ ޖމްލަ އަދަދގެ ތެރެއަށް ކޮންމެ މަހަކ އިތރވަމންނެވެ.
 .8ގަންނާނެ މދާ އިޚްތިޔާރކރން
 .8.1މި ސްކީމްގެ ދަށން ގަންނާނެ މދާ އިޚްތިޔާރކރާނީ މދާ ބޭނންވާ ފަރާތންނެވެ .އަދި ބޭނންވާ މދަލގެ ޞައްޙަ
ކޯޓޭޝަނެއްގެ އަޞްލ އަތޮޅކައންސިލަށް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ކޯޓޭޝަނަކީ މދާ ގަންނަންއެދޭފަރާތގެ ނަމގައި އޮންނަ
ކޯޓޭޝަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ .މދާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތން އިޚްތިޔާރކރާ މދަލެއްގެ އަގ އަދާކރން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް
ޒިންމާއެއް އަތޮޅކައންސިލަކން ނއފލާނެއެވެ.
 .8.1މި

ސްކީމްގެ

ދަށން

މޫދާ

ވިއްކމަށްޓަކައި

އަތޮޅކައންސިލން

މދާ

ގަނެވޭނީ

ޖީ

އެސް

ޓީ

އަށް

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްފައިވާފަރާތްތަކންނެވެ.

2
ދޫފަހި ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދ

 .9މދާ ގެނައމާއި ބޭނންކރން
 .9.1މި ސްކީމްގެ ދަށން ގަންނަ މދާ ގެނައމާއި ގެންދިއމާއި އަދި ބޭނންކރމގެ ހރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާނީ މދާ ގަތމަށް
އެދނ ފަރާތންނެވެ .މދާ އފލމގެ ނާލާއި މަޖޫރީ ފަދަ ޚަރަދ އަގގެތެރޭގައި ހިމަނައިގެންނެއް ނވާނެއެވެ .އަދި މދާ އފލާ
ހެދމގައި މދަލަށް ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލމެއްގެ ޒިންމާއެއް އަތޮޅކައންސިލަކން ނ އފލާނެއެވެ.

 .10މދާ ގަތމަށް އެދން.
.10.1

މި ސްކީމްގެ ދަށން މދާ ގަތމަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމންނެވެ .މި ފޯމް ހށަހަޅާއިރ ފޯމާއެކ

ހށަހެޅމަށް

އިރްޝާދދީފައިވާ

ހރިހާ

ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލިޔންތައް

މި

ފޯމް

އަތޮޅކައންސިލްގެ

ވެބްސައިޓް

 www.vaav.gov.mvން ޑައންލޯޑްކރެވޭގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
.10.1

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށން މދާ ގަންނަން އެދޭފަރާތން ފޯމް ހށަހަޅާނީ އަތޮޅކައންސިލް އިދާރާއަށެވެ .ނވަތަ މި

އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އިދާރާތަކަށެވެ.

 .11މި ސްކީމްގެ ދަށން މދާ ގަނެވޭނެ ފަތާތްތަކގެ ޝަރތތައް
.11.1

ފެލިދެއަތޮޅގެ ރަށްވެއްސެއްކަމގައި ވން.

.11.1

ޢމރން  18އަހަރ ފރިފައިވާ މީހެއްކަމގައިވން.

.11.1

ވަޒީފާއެއް އަދާކރާ މީހެއްކަމގައިވން ނވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކރާމީހަކ ޖާމިނވން( .ޖާމިނވާ ފަރާތަކީ މި ސްކީމން

މދާ ގަނެވޭނެ ފަރާތގެ ޝަރޠ ހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ).
.11.1

އަތޮޅކައންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮތް މީހެއްކަމގައި ނވން.

.11.5

އަތޮޅ ކައންސިލން މިގޮތަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ނކރމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަމގައި ނވން.

 .11މދާ ވިއްކާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅން
.11.1

މދާ ލިބޭނެ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އަތޮޅކައންސިލންނެވެ .މިކަން ކަނޑައެޅމގައި އެފަރާތން ބޭނންވާ މދަލަށާއ،

މދާ ގަނެވޭނެ ފަރާތްތަކގެ ކިބައިގާ ހންނަންޖެހޭ ޝަރޠތަކަށާއި ،އަތޮޅކައންސިލްގެ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ
މީގެކރިން ޢަމަލކޮށްފައިވާ ގޮތަށާއި ،އަދި އެފަރާތެއްގެ އިޤްތިޞާދީ އަޚްލާޤް ހންނަ ގޮތގެ މައްޗަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
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