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ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ވ .ފެލިދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ދުއްވަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކާއި ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ކަންތަކާއި
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ އުޞޫލް
ތަޢާރަފް
.1

އަތޮޅު

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ކަށަވަރު

ދޯނި

ދުއްވުމާއި

ބެލެހެއްޓުމާއި

ހިންގުމުގެ

އެންމެހައި

ކަންތައް

ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެފަރާތަކާ ދެމެދު ޤާނޫން ނަންބަރު  " 2008/7ލާމަރުކަޒީ ޤާނުންގެ
 8ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ.
ޙަވާލުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި ޙާލަތު
.2

ދޯނި ޙަވާލުކުރާއިރު ދޯނީގެ ހުރިހާ ތަކެތި ދޯނި ހިފާ ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން
.3

ދޯނި ދުއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ލެއްވުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ދޯނި ހިފާ ފަރާތުން
އުފުލަންވާނެއެވެ.

މަރާމާތުކުރުން
.4

ދޯނި ދުއްވުމުގައި ދޯންޏަށާއި އިންޖީނަށް އަދި ވައުވެލާ ވެއްޔަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދޯނި ހިފާ ފަރާތުން މަރާމާތުކޮށް
ބެލެހެއްޓަންވާނެއެވެ.

.5

ދޯންޏަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ޤުރުރަތީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުން
.6

ދޯންޏަށް ޠަބީޢީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ މަރާމާތުކުރާނީ ދެފަރާތް ހަމަހަމަ ވާގޮތަށް ޚަރަދު ޙިއްޞާކޮށްގެންނެވެ.
މިފަދަ މަރާމާތެއް ކުރަންވާނީ އެކަމުގެއަގާ މެދު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކޮށް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .އަދި

ލ
ރމުގެ އުޞޫ ް
ސސް ކު ު
އައުޓް ޯ

އެގެއްލުމަކީ ޠަބީޢީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމެއްކަން ނުވަތަ ދޯނި ހިފާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ލިބުނު ގެއްލުމެއްކަން
ނިންމާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
އުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތްތައް
.7

ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ދޯނި ބޭނުންކުރުމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އިސްކަންދޭން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅުގެ
ވިޔަފާރިއަށާއި ،ޢާއްމު ބޭނުންތަކަށް އަތޮޅުގެ  5ރަށަށް މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު އެއް ދަތުރު ކުރަންވާނެއެވެ .މި ދަތުރު
ތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ދަތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދޯނި ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް
.8

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާޑާއި ގޭހާއި އެހެނިހެން މުދާ މާލެއިން ގެނެސް ދިނުމުގައި އެންމެން ހަމަހަމަ
ކުރަންވާނެއެވެ .ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން ވަކި މުދަލެއް ދޯންޏަށް އެރުވޭގޮތް ނުވުމާއި އެހެން ދަތުރަކަށް މަޑުކޮށްލުންފަދަ
ކަންކަމަށް ކައުންސިލަކުން ހުރަހެއް ނާޅާނެއެވެ.

ޚިދުމަތުގެ އަގު
.9

ދޯނިން ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ނާލު ކަނޑައެޅުމުގައި ގޭހާއި ކާދުގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ އަގު
ކަޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދޯނި ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .ގޭހައި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ކައުންސިލުން އެއްބަސްވާ
އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ނު ނެގުމަށް ދޯނި ހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސް ވާންވާން ވާނެއެވެ.

ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އައުކުރުން
 .10ސަލާމާތީ ސެޓްފިކެޓާއި ޕަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ބަރުމަރުކާގެ ސެޓްފިކެޓް އައު ކުރުމަކީ ދޯނި ހިފާ
ފަރާތުގެ

ޒިންމާއެކެވެ.

މިކަމަށް

ދާ

ޚަރަދުގެތެރެއިން

ސާވޭކުރުމުގެ

އަގާއި

ސެޓްފިކެޓްގެ

އަގު

ދައްކާނީ

އ
ކައުންސިލުންނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ސެޓްފިކެޓެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ޖޫރިމަނާއެއް ވެއްޖެނަމަ ެ
ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ ދޯނި ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.
އަހަރީ ފީއާއި އެހެނިހެން ފީތައް ދެއްކުން
 .11މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޯނި ހިފާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ
އެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އަހަރީ ފައިސާއެއް ނަމަ ދައްކާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
އެކްސިޑެންޓް
އ
 .12ޤުދްރަތީ ގޮތުން ދިމާވި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ެ
ޚަރަދެއްގެ  %25ކައުންސިލުން އަދި  %75ދޯނި ހިފާ ފަރާތުން ކުރުމަށް އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.
ދޯނީގެ ކުލި
 .13ދޯނި ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އަގުގެގޮތުގައި ފެށޭއަގަކީ 10000.00ރ ( .ދިހަހާސް ރުފިޔާ ) އެވެ .ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފަން
ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އަގެއްގައި ކުލި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެންމެމަތީ ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ
ލ
ރމުގެ އުޞޫ ް
ސސް ކު ު
އައުޓް ޯ

ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ  %10އިންސައްތަ އެވެ .ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން ދޯނީގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ފައިސާ
ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .ކުލި ދައްކާނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ކުލި ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  10ކުރިންނެވެ.
ކުލި ދެއްކުމުގައި މަހެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ބަލާނީ ދުވާލަކަށް ޖެހޭ ރޭޓުން އެ މަހެއްގެ ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދެވެ.
ދޯނި އެހެލާ ބޭލުން
 .14ޢާއްމުކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރާ މަރާމާތަށާއި ފަރުވާއަށް ދޯނި އެހެލައި ބޭލުމުގެ ކަންތައް ކުރާނީ އެކަމަށް ދާ ޚަރަދު
ދެފަރާތް ހަމަހަމަވާގޮތަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ކަމެއް ދިމާވެގެން އެހެލަންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރާނީ ދޯނި ހިފާ
ފަރާތުންނެވެ.

ދޯނި ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް
 .15ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ތިރީގައި އެވާ ކަންކަމަކަށް ދޯނި ބޭނުންމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ހ .ކުނި އުފުލުމަށް
ށ .އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން (ކުލީ ދަތުރުކޮށްދިނުން މީގެތެރޭގައެއް ނުހިމެނެއެވެ).
އެއްބަސްވުން އުވައިލުމާއި އަނބުރާ ދޯނި ޙަވާލުކުރުމާއި ޙަވާލުވުން
 .16މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އެއްބަސްވުން އުވާލާއި ދޯނި ކައުންސިލާ
ޙަވާލުކުރަން ބޭނުން ވާނަމަ ޙަވާލުކުރެވޭނީ އެ ޙަވާލުކުރެވޭ ތާރީޚަކާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ،މުއްދަތުން
ބާކީއޮތް ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ ކުލީގެ  %50އިންސައްތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.
 .17މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އެއްބަސްވުން އުވާލާއި ދޯނި
ހޯދަން ކައުންސިލުން ބޭނުންވާނަމަ ދޯނި އަނބުރާ ގެނެވޭނީ މުއްދަތުން ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ޖެހޭ ކުލީގެ %50
އިންސައްތަ ދޯނި ހިފާ ފަރާތަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.
 .18ދޯނި ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާއިރު ދޯންޏާއެކު ޙަވާލުކުރި ތަކެތި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކައުންސިލުން މިތަކެތި ހަމަތޯ
ބެލުމަށްފަހު ޙަވާލުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް އެއްޗެއް މަދުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ

އެއްޗެއްގެ ބަދަލު ދޯނި ހިފާ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދޭންވާނެއެވެ .މި ބަދަލު ދިނުމުގައި އަގު ކަނޑަ އަޅާނީ ތިރީގައި
އެވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ހ .އެ އެއްޗެއްގެ ގަތް ފަހުން  6މަސް ނުވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ގަތް އަގުގެ .%66
ށ .އެ އެއްޗެއްގެ ގަތް ފަހުން  6މަސްވެ  1އަހަރު ނުވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ގަތް އަގުގެ .%50
ނ .އެ އެއްޗެއްގެ ގަތް ފަހުން  1އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައި ވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ގަތް އަގުގެ .%33
 .19މި އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމާއި ،ޚިލާފުވެގެން ކައުންސިލުން ދޯނި
އަތުލާނަމަ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް ކައުންސިލުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޭކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ލ
ރމުގެ އުޞޫ ް
ސސް ކު ު
އައުޓް ޯ

ދޯނި އެހެލުމާއި މަރާތާމާތުކުރުން
 .20ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާތާ  3މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ދޯނި އެހެލަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ދޯނިއެހެލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ
ތެރެއިން ދޯނި އެހެލުމާއި ،ބޭލުމާއި ،އެންޓިފޯލިން އާއި ،ދަވާދު ދޭނީ ކައުންސިލުންނެވެ .މި ނޫންޚަރަދުކުރާނީ ދެފަރާތް
ހަމަހަމަވާ އުސޫލުންނެވެ.

ޕޮއިންޓް ދޭ އުޞޫލް
 .21ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލުންނެވެ .މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ
އަގަށް  ،%10މަރާމާތަށް  %20އެހިލުމަށް  %40ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  %30އެވެ.
އެއްބަސްމުގެ މުއްދަތު
 .22މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ (ހިފާ ތާރީޚުން) ފެށިގެން (ތިން އަހަރު) އެވެ.
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