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 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިވެހިރާއްޖެ، ނައިފަރު

 ސްކީމަށްއެދޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަ ނަން )އައިޑީކާޑްގައިވާގޮތަށް(:

 އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު:

 ފޯނުނަންބަރު: މޯބައިލްނަންބަރު:

 އަތޮޅާއި/ރަށް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 އަތޮޅާއި/ރަށް: މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

 ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާންވީ އެޑްރެސް )ފަންގިފިލާ/މަގު/ރަށް(:

 

 ވިނަރެސް ސްކީމް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް 

 ސްކީމަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް/ކުންފުނި:

 ސެކްޝަން: މަޤާމް:

 އުޅެފައިވާ މުއްދަތު: ހިދުމަތުގެ ރކ. ނަންބަރު:

 ފެކްސް ނަންބަރު: ފޯނު ނަންބަރު:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަ ނަން )އައިޑީކާޑްގައިވާގޮތަށް(:

 އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު:

 މަހަކުލިބޭ ޖުމްލައާމްދަނީ: މޮބައިލް ނަންބަރު:

 ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީސް/ކުންފުނި:

 މަޤާމް:

 ސްކީމަށްއެދޭ ފަރާތާއި ހުރި ގާތްކަން:

 އަތޮޅާއި/ރަށް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 އަތޮޅާއި/ރަށް: މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

 ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާންވީ އެޑްރެސް )ފަންގިފިލާ/މަގު/ރަށް(:

  

 ސްކީމަށްއެދޭ ފަރާތާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

  
ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  މުދަލަށް  ނެންގެވި  ކަސްޓަމަރ  އާއްމުގޮތެއްގައި 

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިޔަ ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ އޮފީހާއި  ، ހަމަޖެހިފައިވަނީ
އާއި ދެމެދު ހެދޭ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގެ ދަށުން ތިޔަ ފަރާތަށްދެވޭ މުސާރައިން އިދާރާ

ނަމަވެސް  އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ދައްކަންޖެހޭފައިސާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް 
ބަލާ  ދައްކަމުންދޭތޯ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   . ޅ އެފައިސާ  މިގޮތަށް 
ކަސްޓަމަރެއްގެ  މުދާނަންގަވާ  މެދުވެރިކޮށް  ސްކީމް  ވިނަރެސް  ޔަޤީންކުރުމަކީ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

  

ވިނަރެސް  ދެނީ  ޔަޤީންކަން  ތިޔަ ފަރާތުން  ގެރެންޓީދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން 
ވިނަރެސް  ވާޖިބުތަކެވެ.  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި  ފަރާތުން  ނަގާ  މުދާ  ސްކީމަށް 
ވިނަރެސް  ހުރެ  ސަބަބަކާއި  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ނަންގަވާ  މުދާ  ސްކީމަށް 
ވިނަރެސް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޙާލަތެއް  އެއްވެސް  ނުދެއްކޭ  ފައިސާ  ސްކީމަށް 

 ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކި ގެރެންޓީ ދޭ ފަރާތެވެ.

  

 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

  

 ސްކީމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.   

 ޕާރސަންލް ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުކޮޕީ.   

 މަސްނުވާ ލިޔުން. )ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް( 1ވަޒީފާއަދާކުރާތަނުން ދޫކޮށްފައިވާ    
 ގަންނަން އެދޭ މުދަލުގެ ކޯޓޭޝަން   
  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯމް   

މި ފޯރމުގެ ނުފުށުގައިވާ ސްކީމްގެ އެއްބަސްވުން ކިޔާ ދޭހަވެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ 
އެއްބަސްވަމެވެ.  އަހުރެން  އަމަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް  މާއްދާތަކާއި  ޝަރުތުތަކާއި 

 މިފޯމުގައި ދީފައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތެވެ.

 ނަން:

  
ސްކީމަށް އެދޭފަރާތުގެ 

 ސޮއި:

 ތާރީޚް:

  

 ނަން:

  
ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުގެ 

 ސޮއި:

 ތާރީޚް:

މި ފޯމްއިން ވިނަރެސް ސްކީމްގެ ޚިދުމަތައް އެދިފައިވާ ފަރާތަކީ މި މުއައްސަސާގެ 
ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ސްކީމަށް  އެއްގޮތައް  އުސޫލާއި  ސްކީމްގެ  މުވައްޒަފެކެވެ. 

ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ’ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާ 
ތާވަލް މަކަހު ‘  ގޮތުގެ  ކޮންމެ  އުނިކޮށް  އުޖޫރައިން  މުވައްޒަފުގެ  އެއްގޮތައް  އާއި 

އަދި  ފޮނުވައިދެވޭނެއެވެ.  އެފައިސާ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ފާދިއްޕޮޅު 
 11ޖަމާކޮށްދިން ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަދި ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިން ސްލިޕް ކޮންމެ މަހެއްގެ  

 އަށް މެއިލް ކޮށްދެވޭނެއެވެ.  secretariat@lhaviyani.gov.mvގެ ކުރިން 

 ނަން:

  
ނޑު އަދި  އޮފީހުގެ ތައްގަ

 ސޮއި:

 މަޤާމް:

 

 :ތާރީޚް

  



 ވިނަރެސް ސްކީމްގެ އެއްބަސްވުން 

މިއެއްބަސްވުމުގެ 1 ފަރާތުން  ގެރެންޓީދޭ  ފަރާތާއި  މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް   .
 އެންމެހާ ޝަރުތުތަކާއި ކަންތައްތަކަށް އަމަލުކުރަން އެއްބަސްވެ ޔަޤީންކަންދެއެވެ.

 

މަސްދުވަސް   6. ވިނަރެސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭތާ  2
ގެރެންޓީދޭ  ފަރާތާއި  މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް  އަދި  ފަރާތްތަކަށެވެ.  ވެފައިވާ 
ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   . ޅ ފަރާތުން 

އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ، އޮތްނަމަ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވިނަރެސް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތަށް ކްރެޑިޓް ދޫކުރެވޭނެ 3
/31,111މިންވަރަކީ ގިނަވެގެން ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު ޖުމްލަ   ރ )ތިރީސް ހާސް -

ރ )ފަސްހާސް -/5,111ރުފިޔާ( އެވެ. އަދި މަދުވެގެން ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު ޖުމްލަ  
 ރުފިޔާ( އެވެ.

ކުރެވޭނީ 4 ބިލް  މުއްދަލަށް  ނަންގަވާ  ފަރާތުން  މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް   .
ޗާޖްކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ވިނަރެސް ސްކީމަށް   11ސާރވިސް ޗާރޖްގެ ގޮތުގައި % 

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. 12ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ 
 

ވިނަރެސް ސްކީމު 5 ޔަޤީންކަންދޭނީ  ފަރާތުން  ގެރެންޓީދޭ  ދަށުން  މިއެއްބަސްވުމުގެ   .
މެދުވެރިކޮށް މުދާނަގާ ފަރާތުން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ 

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެންގުމުން ހުރިހާ ، ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށާއި
މިފައިސާ ހޯދުމަށް ޅ. އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ، ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށާއި

 ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް ބަދަލުދިނުމަށެވެ.
. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ވިނަރެސް ސްކީމަށް 6

 މުދާނަގާ ފަރާތުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ އުޞޫލުންނެވެ.
އުނިކަމެއް 7 އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ގެރެންޓީދޭފަރާތުގެ ޒިންމާތަކަށް  . ތިރީގައިމިވާ 

 ނުވަތަ މިގެރެންޓީ ނިމުމަކަށް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުން ނުވަތަ   7.1

ދެފަރާތުންވެސްލުޔެއް ދޭގޮތަށް ޤަބޫލުވުމުން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުން 
ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ނުވަތަ  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ކްރެޑިޓް  ނުވަތަ 

 މަސައްކަތް ނުކުރުމުން
ވިނަރެސް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތުން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް   7.2

އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   . ޅ މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  އާއި  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ 

 ގެރެންޓީދޭފަރާތަށް އެންގުން ލަސްވުމުން ނުވަތަ ނޭންގުމުން
. ވިނަރެސް ސްކީމްގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަރުޢީ 8

އެއްވެސް މަރުހަލާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކާއިބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނުނު 
21ނަންބަރު   11 / 2 ނައިފަރު   66( ގެ  2  . ދަށުން ޅ ކ( ގެ  ( މާއްދާގެ 

މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް  ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް 
އެއްވެސް  މިއާގުޅޭ  މިގޮތުން  އެއްބަސްވެއެވެ.  ފަރާތުން  ގެރެންޓީދޭ  ފަރާތާއި 
ހިންގުމަށް  ހުށަހަޅައިގެން  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ނައިފަރު   . ޅ މައްސަލައެއް 
އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން 
ވިނަރެސް  ޙައްޤު  ލިބިދޭ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  ކޯޓެއްގައި  އެހެން 

 ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެއެވެ.
ބަދަލެއް 6 އެއްވެސް  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތުގެ  މުދާނަގާ  ސްކީމް  ވިނަރެސް   .

އަތުވެއްޖެނެމަ ނުވަތަ ސްކީމަށް ފައިސާ ނުދެއްކޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
ދިހަ(   11ނުވަތަ އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އެކަން   (

އަންގަން  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   . ޅ ލިޔުމަކުން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
 އެއްބަސްވެއެވެ.

1 ދިރިއުޅޭ 1 ފަރާތުން  ގެރެންޓީދޭ  ފަރާތާއި  މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް   .
އެކަން   ބަދަލުވެޖެއްނަމަ  1އެޑްރެސް  އަތޮޅު   1  . ޅ ދުވަސްތެރޭގައި  ދިހަ(  (

 . ޅ އަދި  އެއްބަސްވެއެވެ.  އެފަރާތްތަކުން  އަންގަން  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ 
ލިޔެކިޔުން  ނުވަތަ  ސިޓީ  ފޮނުވާ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 
ލިބިފައިވާ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   . ޅ ދަށުން  މިއެއްބަސްވުމުގެ 
އެޑްރެހަށް  ގެރެންޓީދޭފަރާތުގެ  ނުވަތަ  ފަރާތް  މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް 
ކަމުގައި  ރައްދުކުރެވުނީ  އެލިޔުމެއް  ނުވަތަ  ސިޓީއެއް  އެފަރާތަކަށް  ފޮނުވުމުން 

 ބެލެވޭނެއެވެ.
1 ސްކީމަށް 1 ވިނަރެސް  މާއްދާއަކާއި  އެއްވެސް  މިއެއްބަސްވުމުގެ   .

ނޑައަޅާ  މުދާނަގާފަރާތުން ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަ
މިގޮތުން  އެއްބަސްވެއެވެ.  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  ސްކީމަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ 
ވިނަރެސް  އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  ދައްކާންޖެހޭ  ސްކީމަށް 
ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   . ޅ ތަކެތި  ގަނެފައިވާ  ނުވަތަ  ހޯދާފައިވާ  ސްކީމުން 
ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   . ޅ ވިއްކާލުމަށް  ނުވަތަ  ޙަވާލުކުރުމަށް  އިދާރާއާއި 
ނުވަތަ  ޙަވާލުކުރުމަށް  ނުލާ  ޝަރުތަކާއި  އެއްވެސް  އެދިޖެނަމަ  އިދާރާއިން 
އަދި  އެއްބަސްވެއެވެ.  ފަރާތުން  މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް  ވިއްކާލުމަށް 

މިގޮތުން މުދާ ވިއްކައިގެން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ 
މުދާނެގި  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް  އި  އަދާކުރުމަށްޓަކ އަދަދެއްގެފައިސާ  އެމަދުވާ 
މެދުވެރިކޮށް  ޝަރީޢަތް  މުދާތައް  އެހެނިހެން  މިލްކުގައިވާ  އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ 
ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް  ލަސްނުކޮށް  ނަމަވެސް  ވިއްކައިގެން 

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
1 ނުވަތަ 2 ފަރާތް  މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް  ދަށުން  މިއެއްބަސްވުމުގެ   .

ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތަކުން 
އޮތްނަމަ  ފައިސާއެއް  ދައްކަންޖެހޭ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   . ޅ
އަތޮޅު   . ޅ އެއްކޮށް  އެފައިސާ  ނުވަތަ  ބައެއް  ޑައަޅާ  ނ ކަ އެފައިސާއިން 
ޑުމާއި  ނ ކެ ދެއްކުމަށްޓަކައި  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ 

 ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
. މިއެއްބަސްވުމުގައި މާއްދާތަކާއި ޙިލާފްވެގެން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން 13

ފީ  ދޭންޖެހޭ  ޚަރަދުތަކަކާއި  ހުރިހާ  ގާ  ހިނ ގުޅިގެން  އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅު  ޤާނޫނީ 
ދިނުމަށް  ފަރާތުން  ގެރެންޓީދޭ  ފަރާތާއި  މުދާނަގާ  ސްކީމަށް  ވިނަރެސް 

 އެއްބަސްވެއެވެ.
ނުވަތަ 14 މުދާނަގާ ފަރާތުން  ވިނަރެސް ސްކީމަށް  ދަށުން  މިއެއްބަސްވުމުގެ   .

. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން ޅ
 އެއްކޮށް ދައްކާ ޙަލާސްކުރެވެންދެން މިއެއްބަސްވުން ބާތިލްނުވެ ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

1 އެއްބަސްވުމުގެ 5 ދޭހަވެ  ކިޔާ  މާއްދާތައް  އެންމެހާ  މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ   .
 ޝަރުތުތަކާއި މާއްދާތަކަށް އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.

 . އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތަކަކީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ބައެކެވެ. 16
 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިނަރެސް ސްކީމް އުޞޫލް 16.1

 ތާރީޚް: ސްކީމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:

 އެޕްލިކޭޝަން އާ ޙަވާލުވި )ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް(

 ސްޓާފްކޯޑް: މުވައްޒަފުގެނަން:

 ހުއްދަދެވުނު ތާރީޚް: ހުއްދަދެވުނު ލިމިޓް:

 މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚް: ކަސްޓަމަރ ކޯޑް:

ނޑު: ސޮއި:  ތައްގަ


