
 www.halifatoll.gov.mvވެބްސައިޓް: ,   info@halifatoll.gov.mv  6500095ސެކްޝަން       ,6500165      6500068     ,6500002ކައުންޓަރ  

                          

 

 

 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހއ.ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް އެދޭ ފޯމް 

 

 

 

 

 
 

 

:ކީމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސް   

 

 ...............................އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު:..........................       ............ ..............................................ފުރިހަމަ ނަން:

 ..........................................................މޮބައިލް ނަންބަރު:...        ...........................ދާއިމީ އެޑްރެސް:.............................

 .....................ސް:...................ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެ         ...........................އަތޮޅާއި ރަށް:................................

 

 މަޢުލޫމާތު: ސްކީމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ 

 

 .................ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް ކާޑް ނަންބަރު:..............................  ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް/ ކުންފުނި: .......................................... 

 ...............ވަޒީފާގެ މުއްދަތު:.................................................  ... މަޤާމް:...........................................................................

 ..............އޮފީސް ފޯންނަންބަރު:............................................   އީމެއިލް އެޑްރެސް:.............................................................. 

 

 ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދޭފަރާތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 

 ...................އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު:.......................................       ................................ފުރިހަމަ ނަން: ............................

 ..................މޮބައިލް ނަންބަރު:............................................       .......އެޑްރެސް:....................................................ދާއިމީ 

                                   ...................................................................މަޤާމް:..........        ........އަތޮޅާއި ރަށް:.....................................................

 .................................ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް/ ކުންފުނި: ..........................................   މަހަކު ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ:..................

 .............................ސްކީމަށް އެދޭ ފަރަތާއި ހުރި ގާތްކަން:......................................    ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:...........

 

 

http://www.halifatoll.gov.mv/


 www.halifatoll.gov.mvވެބްސައިޓް: ,   info@halifatoll.gov.mv  6500095ސެކްޝަން       ,6500165      6500068     ,6500002ކައުންޓަރ  

                          

 ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ އެއްބަސްވުން 

މިއެއްބަސްވުމުގެ އެންމެހާ ޝަރުޠުތަކާ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަރަތާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން  މުދާ ނަގާ ން ސްކީމު ފަހިއަރަނި  .1

 އެއްބަސްވެ ޔަޤީންކުރަމެވެ.

މުދާނަގާ ފަރާތާއި  ންސްކީމު މިފަރާތަކަށެވެ. އަދި  މަސްވެފައިވާ  3އެއްގައި އުޅޭތާ ފަހިއަރަނި ސްކީމްގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ދާއިމީ ވަޒީފާ .2

އިޚްތިޔާރު  ފަހިއަރަނި ސްކީމުގައި ބައިވެރި ނުކުރުމުގެ  ޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމައުންސިލަށް ދައްކަންހއ.އަތޮޅު ކަ ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އާއިއެކު މިންވަރަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ  ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ގިނަ  ށް ށް މުދާ ނަގާފަރާތަށް ކްރެޑިޓަސްކީމު ފަހިއަރަނި މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  .3

 ރުފިޔާ) އެވެ. ހާސް ފަސް( ރުފިޔާ 5,000.00މިންވަރަކީ  ދި މަދުއަރުފިޔާ ) އެވެ.  ހާސް ފަންސާސްރުފިޔާ ( -/50,000

 

އަށްވުރެ ދަށުން މުސާރަ ރުފިޔާ )  ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް(  ރުފިޔާ -/4465ހ. އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  

 ހާސް  ފަންސަވީސް (  ރުފިޔާ -/25,000ކަށް މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ގިނަ މިންވަރަކީ ޖީ. އެސް. ޓީއާއި އެކު ފަރާތްތަ  ލިބޭ

 ރުފިޔާ ) އެވެ.
 

 ރުފިޔާ  6295/- އާއި  ( ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ )ރުފިޔާ -/4465 އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައިށ. 

ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ގިނަ މިންވަރަކީ އާ ދެމެދު މުސާރަ ރުފިޔާ )  ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސް ހަހާސް (

 އެވެ. ރުފިޔާ ) ތިރީ ފަސް ހާސްރުފިޔާ (  -/35,000ޖީ. އެސް. ޓީއާއި އެކު 

(އަށްހާސް އަށް  ރުފިޔ8835ާ/-އާއި   ރުފިޔާ ) ވަދިހަ ފަސް(ހަހާސް ދުއިސައްތަ ނު ރުފިޔ6295ާ/-ނ. އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 

ގިނަ މިންވަރަކީ ޖީ. އެސް. ފަރާތްތަކަށް މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ އާ ދެމެދު މުސާރަ ލިބޭ  ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ)

 އެވެ. ރުފިޔާ ) ހާސްސާޅީސް ރުފިޔާ (  -/40,000އެކު ޓީއާ

ވުރެ މަތިން މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ) އަށް (އަށްހާސް އަށް  ރުފިޔ8835ާ/-ގޮތުގައިރ. އަސާސީ މުސާރައިގެ 

 އެވެ. )ރުފިޔާ ހާސް ފަންސާސް ރުފިޔާ ( -/50,000ޓީއާ އެކު ންމެ ގިނަ މިންވަރަކީ ޖީ. އެސް.މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނެ އެ

 

 އިތުރުވާ  10އަގަށް %މުދަލުގެ މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާނަމަ  12މުދަލަށް  ނަގާ ނަގާ ފަރާތުން މުދާ  ސްކީމުން   މި  .4

 ގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ.އިތުރުވާ  15އަގަށް %މުދަލުގެ މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާނަމަ  18 ގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ. އަދި 

އެކީ ފޯމާބޭނުންވާ ތަކެތީގެ  ކޯޓޭޝަނެއް ނަގަންފިހާރަތަކުން ގޭ މުދާނެ  ނަގާ ފަރާތުން މުދާ ންސްކީމު ފަހިއަރަނިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  މި .5

 ވާނެއެވެ. ޅަންހުށަހަ

ސްކީމަށް މުދާނަގާފަރާތުން މިކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ  ފަހިއަރަނިމިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން ޔަޤީންކަންދެނީ  .6

ސާ ނުދައްކައިފިނިމަ މިކައުންސިލުން އެފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށާއި، އަދި އެފައި

 ޚަރަދުތަކަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށެވެ.

ޒިންމާވާން ޖެހޭ  ން ޞިއްޔަތުހައިސްކީމުން މުދާ ނަގާފަރާތުގެ  ފަހިއަރަނިމިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ  .7

 އުޞޫލުންނެވެ.

 ތިރީގައިމިވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުގެ ޒިންމާތަކަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ މިގެރެންޓީ ނިމުމަކަށް ނުގެނެވޭނެއެވެ. .8

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުން ނުވަތަ ދެފަރާތުންވެސް ލުޔެއްދޭގޮތަށް ޤަބޫލުވުމުން ނުވަތަ ފައިސާ ހ. 

 ވަތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުން ނު ކިބައިން ނުވަތަ ސްކީމަށް މުދާނަގާފަރާތުގެ  ފަހިއަރަނިހޯދުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމުން ނުވަތަ 
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ށް ށ. ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް މުދާ ނަގާފަރާތުން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަ

 ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން އެންގުން ލަސްވުމުން ނުވަތަ ނޭންގުމުން.

ޢީ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޯޓްތަކާ ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަރު  .9

މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ސިވިލްކޯޓް / މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހިއަރަނި  69) ގެ 2010/22ބެހޭ ޤާނޫނު ( 

 ސްކީމުން މުދާ ނަގާ ފަރާތާއި ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ.

ރަނި ސްކީމުން މުދާ ނަގާފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ސްކީމަށް ފައިސާ ނުދެއްކޭފަދަ ޙާލަތެއް ފަހިއަ .10

( ދިހައެއް ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން  10މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އެކަން 

 އ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަންގަން އެއްބަސްވަމެވެ.ހ

( ދިހައެއް) ދުވަސްތެރޭގައި  10ފަހިއަރަނި ސްކީމުން މުދާ ނަގާ ފަރާތާއި ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެކަން  .11

މަށްފަހު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަންގާފައިނުވާނަމަ މިކައުންސިލަށް އަންގަން އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި ފޯން ނަންބަރާއި  އެޑްރެސް ބަދަލުވު

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޮނުވާ ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުން މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ އެޑްރެހަށް 

 އެލިޔުމެއް ފޮނުވުމުން ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ސް މާއްދާއަކާ މުދާ ނަގާފަރާތުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިއެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެ .12

ސްކީމުން ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. މިގޮތުން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެނަމަ ފަހިއަރަނި 

ގަނެފައިވާ ތަކެތި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކާލުމަށް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެދިއްޖެނަމަ  ހޯދާފައިވާ ނުވަތަ

މުދާ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކާލުމަށް ފަހިއަރަނި ސްކީމުން މުދާ ނަގާފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި މިގޮތުން 

ކީމަށް  ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ  އަދާނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެމަދުވާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް ވިއްކައިގެން ސް

ސްކީމަށް  މުދާ ނެގިފަރާތުގެ އަމިއްލަ މިލްކުގައިވާ އެހެނިހެން މުދާތައް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކައިގެން ނަމަވެސް ލަސްނުކޮށް ފަހިއަރަނި

 ކަން ޖެހޭ ފައިސާ އަދާކުރަން ވާނެއެވެ.ދައް

އްގައި މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް މުދާނަގާފަރާތް ނުވަތަ ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ޙާލަތެ  .13

ނޑައަޅާ  ބައެއް ނުވަތަ އެފައިސާ އެއްކޮށް މިކައުންސިލަށް އެފަރާތަކަށް މިކައުންސިލުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ އެފައިސާއިން ކަ

 ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި އުނިކުރުމާއި ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގުޅިގެން ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކަކާއި މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާ ޚިލާފުވެގެން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި  .14

 ދޭންޖެހޭފީ ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް މުދާނަގާފަރާތާއި، ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

އިސާ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް މުދާނަގާފަރާތުން ނުވަތަ ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަ .15

 އެއްކޮށް ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރެވެންދެން މިއެއްބަސްވުން ބާޠިލްނުވެ ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

   ވެ.މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެންމެހާ މާއްދާތައް ކިޔައި ދޭހަވެ ޝަރުޠުތަކާ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެ  .16

ބަދަލު  ޢާއްމު ގޮތެއްގައި  ކަސްޓަމަރ ނެންގެވި މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަޒީފާދޭ އޮފީހާ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު  .17

ކީމަށް ފަރާތަށް ދެވޭ މުސާރައިން ފަހިއަރަނި ސް މުދާ ނަގާ ކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކެއްގެ ދަށުން (މުވައްޒަފަށްދޭ ލިޔުމާއި، ސިޓީފަދަތަކެތި) 

ރަނި ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްކޭތޯ ބަލާ ޔަޤީން ކުރުމަކީ ފަހިއަ

 ސްކީމަށް މުދާ ނަންގަވާ ކަސްޓަމަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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 ގެރެންޓީ ދޭފަރާތަށް ދެވޭ އިރުޝާދު: އި ސްކީމަށް އެދޭ ފަރާތާ 

ކެވެ. ފަހިއަރަނި ގެރެންޓި ދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން ތިޔަ ފަރާތުން ޔަޤީންކަންދެނީ ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް މުދާ ނަގާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާ ވާޖިބުތަ    

ވެރިވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ސްކީމަށް މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް ފައިސާ ނުދެއްކޭ އެއްވެސް ޙާލަތެއް މެދު

 ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ގެރެންޓި ދޭފަރާތެވެ. 

ބަސްވަމެވެ. ފޯމްގައިވާ ސްކީމްގެ އެއްބަސްވުން ކިޔާ ދޭހަވެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޝަރުތުތަކާ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްމި

   އެންމެހާ މަޢުލާމަތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މިފޯމްގައި ދީފައިވާ

 މުދާނަގާނެ ގޮތް (ތިރީގައިވާ ދެ ގޮތުންކުރެ އެއްގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ)

 އިތުރުވާގޮތަށް  10% ށް ބަހާލައިގެން ގަންނަ މުދަލުގެ އަގަށްމަސްދުވަހަ  12ފަހިރަނި ސްކީމުން މުދާނަގާނީ  •

 އިތުރުވާގޮތަށް 15% ނަ މުދަލުގެ އަގަށްބަހާލައިގެން ގަން  މަސްދުވަހަށް 18ފަހިރަނި ސްކީމުން މުދާނަގާނީ  •
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  ..........................ނަން:..................................................................   ސޮއި:............................... ތާރީޚް:.......

  : ގެރެންޓަރ ދޭފަރާތުގެ 

 ..........................ނަން:..................................................................   ސޮއި:............................... ތާރީޚް:.......

 

 މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި 

  ްފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ  އެދޭސްކީމަށ 

  ީޕާރސަނަލް ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕ 

 .ް( މި ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލިޔުމާ އެއްގޮތަށް) ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުނ 

 .ްނަގާ މުދަލުގެ ކޯޓޭޝަނ  

 ) .ްއަހަރު ދުވަހުގެ  1ދުވަސް ތެރޭގައި ލިޔުން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތައް ކްރެޑިޓް ސްކީމުގައި  3މުދާ ލިބުމުން މުދާ ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުނ

 މުއްދަތަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.)

http://www.halifatoll.gov.mv/

