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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފެލިދެއަތޮޅު
 ވ. ފެލިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 ޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ގު  މާ ފުށިފަރު ދޯނި ކުއްޔަށް ދިނު 

 ތަޢާރަފް  .1
ދޯނި ދުއްވުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައް  ފުށިފަރު ތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފެލިދެއަތޮޅު އަމިއީ  .1.1

 ޙަވާލުކުރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. 
 

  އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުން  .2
ވަނަ  8ޤާނޫނުގެ  " ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫން ނަންބަރު  ދޯނި ޙަވާލުކުރާ ފަރާތާދެމެދު ލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި  ފެ .2.1

 ( ގެ ދަށުން އެއްބަސަވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މާއްދާގެ )ފ
 މުއްދަތު  .3

 ހަރަށްވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަށެވެ. އަ 3ދޯނި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  .3.1
 ޙަވާލުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި ޙާލަތު  .4

ބަސަވުމުގެ ލިސްޓަކާއެކު ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. މި ލިސްޓަކީ އެއްދޯނީގައިވާ ދޯންޏަށް ނިސްބަތްވާ ތަކެތި  ދޯނި ޙަވާލުކުރާއިރު  .4.1
 ބައެކެވެ. 

 
 މުވައްޒަފުން  .5

އެ  ނީގައި ތިބޭނެއެވެ.މުވައްޒަފުން ދޯ  3ދޯނި ދުއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ދޯނި ކުއްޔަށް ޙަވާލުކުރާއިރު  .5.1
އުފުލާނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު މުވައްޒަފުން މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް 

 ލެއްވުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ވެސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ނަމަ 3ދޯނި ޙަވާލުކުރާއިރު ދޯނީގައިތިބޭ  .5.2

  ނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.ޕްސްފަދަ އެލަވަންސް ދޭންވާނީ ދޯޓިމީގެ އިތުރަށް އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ކޮށްތާއި، 
މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުން ކަމަށްވާތީ ސިވިލް ސާވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައި  3ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާފަރާތުން ދޯނީގައި ތިބޭ  .5.3

 4ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން މީގެ އިތުރުން  ލިބޭ ޗުއްޓީއާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭނެއެވެ. އްޒަފުންނަށްވާގޮތުގެމަތިން މުވަ
 ށްހިފާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ އޮފްޑޭއެއް ދޯނި ކުއްޔަ

މި ފުން ލެއްވުމަކީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ޒަމިގޮތުން މުވައްޒަފުން މަދުވާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުގައި މުވައް  .5.4
 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދޭނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.
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 މަރާމާތުކުރުން  .6

ހިފާ ކުއްޔަށް ދޯނި ދުއްވުމުގައި ދޯންޏަށާއި އިންޖީނަށް އަދި ވައުވެލާ ވެއްޔަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކޮށް ހަދާނީ ދޯނި  .6.1
 ހިފާ ފަރާތުންނެވެ. އްޔަށް ކުއަދި މިކަމަށް ދާ ޚަރަދުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލާނީ ދޯނި ފަރާތުންނެވެ. 

 . ހު ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެމަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތާ ދޯންޏަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ  .6.2
 

 ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުން  ޠަބީޢީ  .7
ހިފާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި މިކަމަށް ދާ ޚަރަދުގެ ފުރިހަމަ ކުއްޔަށް ދޯނި ޠަބީޢީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ މަރާމާތުކުރާނީ  ދޯންޏަށް .7.1

 ފަރާތުންނެވެ.ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ޒިންމާ އުފުލާނީ 
 

 އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތްތައް  .8
 1މިގޮތުން ދޯނި ދުއްވުމުގައި މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު ކުގައެވެ. ތައަތޮޅުވ. ކ. އއ.އދ،މ  މި  ދޯނި ބޭނުން ކުރަންވާނީ .8.1

 ފަހަރު  އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަންވާނެއެވެ. 
 

 ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އައުކުރުން  .9
 ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާރުކާގެ ސެޓްފިކެޓް އައު ކުރުމަކީ ޕަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ބަރުމަ ،ތީ ސެޓްފިކެޓާއިސަލާމަ .9.1

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ދޯނި ދައްކާނީ  ފިކެޓްގެ އަގު ސެޓްގެތެރެއިން ސާވޭކުރުމުގެ އަގާއި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިކަމަށް ދާ ޚަރަދު 
ވެއްޖެނަމަ އެ ޖޫރިމަނާއެއް ނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ސެޓްފިކެޓެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ޖޫރިމަނާއެއް ފަރާތުން

 ފަރާތުންނެވެ.   ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާދައްކަންޖެހޭނީ 
 

 އަހަރީ ފީއާއި އެހެނިހެން ފީތައް ދެއްކުން  .10
ތަ ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ އެއް ނުވަދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ .10.1

 ނެވެ.ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުން ދޯނި އްކާނީ ދަ ފައިސާއެއްއެހެންވެސް އަހަރީ 
 

 އެކްސިޑެންޓް  .11
އަދި  ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުންދޯނި %  25ހިއްޖެނަމަ އެ ޚަރަދެއްގެ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ޚަރަދެއް ކުރަންޖެ .11.1

ދޯނި ކުއްޔަށް މިފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ވެއެވެ. ން ކުރުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްފަރާތު  ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ% 75
 ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.ދޫކުރާ ފަރާތަށް 

 
 ދޯނީގެ ކުލި  .12

 ދޯނީގެ ކުލި ހުށހަޅާނީ ތރީގައި އެވާ ގޮތަށެވެ.  .12.1
 ފުރަތަމަ އަހަރު މަހަކަށް ދައްކަން ހުށަހަޅާ އަދަދު   .12.1.1
 ހުށަހަޅާ އަދަދު ވަނަ އަހަރު މަހަކަށް 2 .12.1.2
 ވަނަ އަހަރު މަހަކަށް ހުށަހަޅާ އަދަދު 3  .12.1.3
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         މަސް ވެއްޖެނަމަ ދޯނި ކުއްޔަށް  2ދޯނީގެ ކުލި ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ކުލި ނުދައްކާތާ ޖެހިޖެހިގެން  .12.2
 . ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ދޯނި އަތުލުމުގެ ޙައްޤު ދޯނި ކުއްޔަށް ދިންފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

ގެކުލި ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ދޯނި ކުއްޔަށްދޫކުރާ މަސްދުވަހު  4އެޑްވާންސްގެގޮތުގައި  ދޯންޏާ ޙަވާލުވުމުގެކުރިން  .12.3
 ފަރާތަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ. 

 ޙަވާލުކުރާއިރު ކުޔަށް ދޫކުރިފަރާތާ ދޯނި ފައިސާ އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތަށް ދޯނި ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން  ބެހެއްޓޭމިގޮތުން  .12.4
ޙަވާލު ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތަށް ދޯނީގައި އެއްވެސް މަރާމާތެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ އެ މަރާމާތެއް ކުރުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 
ތުން ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާލާފުވެގެން ކަމަށްވާނަމަ ބަސްވުމާ ޚި އެއް އަތުލަނީދޯނި  ރިފަރާތުންނަމަވެސް ދޯނީގެ ވެ  .12.5

 ށްހިފި ފަރާތަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.އެއްވެސް މިންވަރެއް ދޯނި ކުއްޔަ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ފައިސާގެ އެޑްވާންސްގެ
 ބޭލުން  ދޯނި އެހެލައި  .13

ދޯނީގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތާއި، ދޯންޏަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދާނީ ދޯނި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުންނެވެ. މި ގޮތުން ދޯނި  .13.1
ކުއްޔަށް ހިފާތާ އަދި އެހެލަންޖެހޭނަމަ އެހިލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުވެސް ކުރަންވާނީ   ދޯނި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުންނެވެ. 

 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ދޯނި އެހެލައި މަރާމާތުކުރަންވާނެއެވެ.  6
ރު ދޯނި އެހެލައި މަރާމާތު ކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ޢާއްމުކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަ .13.2

 ކުރާނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނެވެ. ންކަމާއި ޚަރަދުމިގޮތުން ކުރާ މާރާމާތުގެ އެންމެހާ ކަ
 

 ދޯނި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް  .14
 މެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ނި ބޭނުއެވާ ކަންކަމަކަށް ދޯ ޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ތިރީގައިދޯނި ކުއް .14.1

 ކުނި އުފުލުމަށް  .14.1.1
 ގާއުފުލުމަށް  .14.1.2
 ތެޔޮ އުފުލުމަށް  .14.1.3
 އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން )ކުލީ ދަތުރުކޮށްދިނުން މީގެތެރޭގައެއް ނުހިމެނެއެވެ.( .14.1.4
  ކަމެއް ލާފް އެއްވެސްޤާނޫނާއި ޚި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .14.1.5

 
 އަނބުރާ ދޯނި ޙަވާލުކުރުމާއި ޙަވާލުވުން އެއްބަސްވުން އުވައިލުމާއި  .15

ޙަވާލުކުރަން ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތާ  އިލައި ހަމަނުވަނީސް އެއްބަސްވުން އުވަ މުއްދަތު  ފަރާތުން  ހިފާ ކުއްޔަށް ދޯނި .15.1
ބޭނުން ވާނަމަ ޙަވާލުކުރެވޭނީ އެ ޙަވާލުކުރެވޭ ތާރީޚަކާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި، މުއްދަތުން ބާކީއޮތް ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ 

 ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.  ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަށް % އިންސައްތަ 50ކުލީގެ 
ބޭނުންވާނަމަ ދޯނި  ހޯދަން އި ދޯނި ލައިހަމަނުވަނީސް އެއްބަސްވުން އުވަ ފައިވާ ފަރާތުން މުއްދަތުދޫކޮށް ކުއްޔަށް ދޯނި .15.2

ފަރާތަށް ދެއްކުމަށް  ކުއްޔަށް ހިފާދޯނި % އިންސައްތަ 50އަނބުރާ ގެނެވޭނީ މުއްދަތުން ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ ކުލީގެ 
 ފަހުގައެވެ. 

 ހަމައަށް  ތަކެތި  ޙަވާލުކުރިދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި  ދޯންޏާއެކު ޙަވާލުކުރާއިރުދޯނި ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާފަރާތާއި  .15.3
އެއްވެސް އެއްޗެއް  ނެއެވެ.ތޯ ބެލުމަށްފަހު ޙަވާލުވާ މިތަކެތި ހަމަ  ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުންދޯނި  އަދި. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ 

ދޯނި ކުއްޔަށް ފަރާތުން  ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާމަދުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލު 
ނޑަ އަޅާނީ ތިރީގައި އެވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ދޫކުރާ ފަރާތަށް  ދޭންވާނެއެވެ. މި ބަދަލު ދިނުމުގައި އަގު ކަ
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 %. 66މަސް ނުވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ގަތް އަގުގެ  6ގަތް ފަހުން  ޗެއްއެއް އެ .15.3.1
 %. 50އަހަރު ނުވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ގަތް އަގުގެ  1 މަސްވެ 6 ފަހުން ގަތް އެއްޗެއް އެ .15.3.2
 %.33މަ އެ އެއްޗެއް ގަތް އަގުގެ އިތުރުވެފައި ވާނަ ވުރެ އަހަރަށް  1ގަތް ފަހުން  އްއެއްޗެ އެ .15.3.3

 ދޯނި އަތުލާނަމަ ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުންދޯނި  ޚިލާފުވެގެން އެއްބަސްވުމާއި،  ފަރާތުން ހިފާފައިވާ ކުއްޔަށް ދޯނި .15.4
 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދޭކަށެއް އެއްޗެއް އެއްވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުންދޯނި  ފަރާތަށް ހިފާފައިވާ ކުއްޔަށް

ތުން ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާދޯނި އަތުލާނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ކަމަކާ ގުޅިގެން ވެރި ފަރާތުން  .15.5
 އެވެ. އިޞްލާޙްނުކޮށް ތަކުރާރުވާނަމަ ކަމެއް ޚިލާފުވިފަހުވެސް އެ ފަރާތާއި ވާހަކަ ދައްކައި، ލިޔުމުން އަންގައި ހެދުމަށް

 
 ގޮތް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް  ޕޮއިންޓް  .16

 % އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް(  70އަގަށް  .16.1
އަހަރަށްވުރެ  3 ،އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް % )20މުއްދަތަށް  .16.2

 ދިގެއް ނުކުރެވޭނެ(
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  2019 ނޮވެމްބަރ  6މި ސްޓޭޓް މަންޓަކީ  -% )ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް 10: މާލީ ޤާބިލްކަން  .16.3

ނަގާފައިވާ  ސްޓޭޓްމަންޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  ކުންފުންޏެއް ނަމަ އެކައުންޓް ވާންވާނީ އެކުންފުނީގެ ނަމުގައި އޮންނަ 
އެ އިސްވެސްޓްމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ  އެކައުންޓަކަށެވެ. ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ އެ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ

 (ކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނަމުގައި އޮންނަ އެކައުންޓަކަށްވާންވާނެއެވެ.
 

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް  .17
 އަގު ގެ ތަފްޞީލްގެ ލިޔުން  .17.1
 ކޮޕީ ކާޑު އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު ފަރާތުގެ ހުޅަހަޅާ ،ހުށަހަޅާނަމަ  ފަރުދަކު އަމިއްލަ .17.2
 ކޮޕީ  ރަޖިސްޓްރީ ކުންފުނި/  ވިޔަފާރި  ހަމަނުވާ  މުއްދަތު ނަމަ ކުންފުންޏެއް/  ވިޔަފާރި .17.3
 ( ސީވީ) ވަނަވަރު  ނަމަ ފަރުދެއް އަމިއްލަ .17.4
ނޑު ،މަޤްޞަދު ،ތަޢާރަފް ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލްގައި)  ޕްރޮފައިލް ކުންފުނީގެ ،ނަމަ ކުންފުންޏެއް .17.5  ކުރަމުންދާ ،އޮނިގަ

 މަސައްކަތްތައް( ކޮށްފައިވާ  އަދި
 ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓްރީ  ޓީ .ޕީ.ބީ ނުވަތަ ޓީ.އެސް.ޖީ ކުންފުންޏެއްނަމަ/ ވިޔަފާރި .17.6
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