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  ___/231-ED/INDIV/2020(AGR)     އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރު:

 ެއްއބަސްވުން ސްކީމް"  "ފާދިްއޕޮުޅ ިވނަެރސް
 

އި ގުޅޭގޮތުން އެހީ ދޫކުރުމާމާލީއަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރާ އިން " ސްކީމް ވިނަރެސް"ފާދިއްޕޮޅު ތިރީގައިމިވަނީ   

 .……………އާއި ދެމެދު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އަތޮޅު" އާއި ޅ. "މުދާނަގާ ފަރާތް

 ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެގޮތް ތިރީގައި މިވަީނއެވެ. 
 

  މުދަލުގެ އަގު ދޫކުރެވޭ ކްރެޑިޓްއަށް ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ އަށް އިންސްޓޯލްމަންޓް .1

  ފަށާ މަސްއިސާ އަނބުރާދައްކަން ފަ .2

  މަހަކު އަބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު .3

  މަސް ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކައި ނިންމަންޖެހޭ .4

 

 ކަންތަްއތަކަށް ޝަރުތުތަކާއި އެންމެހާ މިއެއްބަސްވުމުގެ ފަރާުތން ޔަޤީންކަންދޭ  ފަރާތާއި މުދާނަގާ ސްކީމަށް ވިނަރެސް .5

 .ޔަޤީންކަންދެއެވެ އެއްބަސްވެ އަމަލުކުރަން

ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ވިނަރެސް  ވެފައިވާ މަސްދުވަސް 6 އުޅޭތާ ވަޒީފާއެއްގައި ދާއިމީ ބައިވެރިވެވޭނީ ސްކީމްގައި ވިނަރެސް .6

އެއް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތާއި ަޔޤީންކަންދޭ ފަރާުތން ޅ. އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދަްއކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާ

 އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިުނގަތުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ،އޮތްނަމަ

ސްވުމުގެ ދަށުން ވިނަރެސް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތަށް ކްރެޑިޓް ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރަކީ ގިނަވެގެން ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި މިއެއްބަ .7

ރ -/5,000ސް ރުފިޔާ) އެވެ. އަދި މަދުވެގެން ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު ޖުމްލަ ރ (ތިރީސް ހާ-/30,000އެކު ޖުމްލަ 

 (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

ވާ ަފއިސާ އަނބުރާ ދައްކަވަންވާނީ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޅ. އަތޮޅު މުދާނަގާ ފަރާތުން ނަންގަވާ މުއްދަަލށް ސްކީމަށް ވިނަރެސް .8

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ  12އަދި ވިނަރެސް ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ   އާއި އެކުގައެވެ. %10ކައުންސިލުން ނަގާ 

 ތެރޭގައެވެ.

ރެސް ސްކީމު މެދުވެރިކޮށް މުދާނަގާ ފަރާތުން ޅ. އަތޮޅު ވިނަ ޔަޤީންކަންދޭނީ ފަރާތުންޔަޤީންކަންދޭ  ދަށުން މިއެއްބަސްވުމުގެ .9

ފައިސާ  މަށް އުޒުރުވެރިވާ ޙާލަތެއްގައި ސްކީމަށް ނުދައްކައި ބާކީ ހުރިފައިސާ ދެއްކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ

ދެއްކުމަށާއި މިފައިސާ ހޯދުމަށް ޅ. އަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަްށ 

 ޒިންމާވުމަށެވެ.

 ޙައިސިއްޔަތުން  ފަރާތުގެ މުދާނަގާ ސްކީމަށް ވިނަރެސް ޒިންމާވާންެޖހޭނީ ދޭފަރާތުންޔަޤީންކަންދޭ  ދަށުން މިއެއްބަސްވުމުގެ .10

 .އުޞޫލުންނެވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ

އިދާރީ ގޮތުން ސްކީމުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް ަމސައްކަތެއް ނުކުރި ނަމަވެސް ނުވަތަ ސްކީމަށް ފައިސާ ނަގާ  .11

ހާލަތެއްަގއި ގެރެންޓީ ދޭ ފަާރތަށް ފައިާސ ދެއްކުމަށް އެންގުްނ ލަސްވި  ފަރާތުން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިަލސް ފައިސާ ނުދައްކާ
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 ޒިންމާތަކަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ިމގެރެންޓީ ނިމުމަކަށް ނުގެނެޭވނެެއވެ. ފަރާތުގެޔަޤީންކަންދޭ ނަމަވެސް 

 ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް އެއްމަރުހަލާ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ނުވަތަ މައްސަލައެއް  އެއްވެސް ހުށަހެޅޭ ދަށުން ސްކީމްގެ ވިނަރެސް .12

ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް ަނއިފަރު. ޅ ދަުށން ގެ) ކ( މާއްދާގެ 69 ގެ) 2010/22 ނަންބަރު ޤާނުނު( ާޤނޫނު ކޯޓުތަކާއިބެހޭ

ޅޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވިނަރެސް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތާއި ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ. މިގޮތުން މިއާގު 

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ހިންގުމަށް އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކާއިބެހޭ 

ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އެހެްނ ކޯޓެއްގައި މައްަސލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ިލބިޭދ ޙައްޤު ވިނަރެސް ސްކީމަށް 

 ތާއި ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތުން ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެެއވެ.މުދާނަގާ ފަރާ

ތަ ސްކީމަށް ފައިސާ ނުދެއްކޭފަދަ ނުވަ އަތުވެއްޖެނެމަ ބަދަލެއް އެއްވެސް ވަޒީފާއަށް ފަރާތުގެ މުދާނަގާ ސްކީމް ވިނަރެސް .13

(ދިހަ) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  10އެކަން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުަވތަ އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެާދނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ 

 ލިޔުމަކުން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަން އެއްބަސްވެއެވެ.

(ދިހަ)  10ރާތާއި ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތުން ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެޖެއްނަމަ އެކަން ފަ މުދާނަގާ ސްކީމަށް  ވިނަރެސް .14

ރާއަށް އަންގަްނ އެފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވެއެވެ. އަދި ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދުވަސްތެރޭގައި ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާ

އިދާރާއިން ފޮނުވާ ސިޓީ ނުަވތަ ލިޔެކިޔުން މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ވިނަރެްސ 

ށް ފޮނުވުމުން އެފަރާތަކަށް ސިޓީއެއް ނުވަތަ އެލިޔުމެއް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތް ނުަވތަ ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެހަ

 ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ނަރެސް ސްކީމަށް މުދާނަގާފަރާތުން ޚިލާފްވެއްޖެނަަމ ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވި މާއްދާއަކާއި އެއްވެސް  މިއެއްބަސްވުމުގެ .15

ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސްކީމަ ށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ. މިގޮތުން ސްކީމަށް ދައްކާންޖެހޭ އިދާރާއިން ކަ

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ވިނަރެސް ސްކީމުން ހޯދާފައިވާ ނުވަތަ ގަނެފައިވާ ތަކެތި ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ރާއިން އެދިޖެނަމަ އެއްވެސް ޝަރުތަކާއި ނުލާ އިދާރާއާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކާލުމަށް ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާ

ޙަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކާލުަމށް ވިނަރެސް ސްކީމަށް މުދާނަާގ ފަރާތުން އެްއބަސްވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން މުާދ ވިއްކައިގެްނ 

ވިނަރެސް ސްކީމަށް  ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެމަުދވާ އަދަދެއްގެފައިސާ އަދާކުރުމަށްޓަކއި

މުދާނެގި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ މިލްކުގައިވާ އެހެނިހެން މުދާތަްއ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކައިގެން ނަމަވެސް ލަސްނުކޮށް 

 ވިނަރެސް ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 ނުދެއްކިއްޖެ ފައިސާ ަދއްކަންޖެހޭ ފަރާތުންޔަޤީންކަންދޭ  ނުވަތަ ފަރާތް މުދާނަގާ ސްކީމަށް ވިނަެރސް ދަށުން މިއެއްބަސްވުމުގެ .16

ނޑައަޅާ ފަ ދައްކަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. ޅ އެފަރާތަކުން ޙާލަތެއްގައި އިސާއެއް އޮްތނަމަ އެފައިސާއިން ކަ

ނޑުމާއި ބައެއް ނުވަތަ އެފައިސާ އެއްކޮށް ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައި ސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ކެ

 ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދާތަކާއި ޙިލާފްވެގެން ޅ. އަތޮޅު ކައުްނސިލްއިން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ހުރިާހ މާއް މިއެއްބަސްވުމުގައި .17

 ނުވަތަ އެފަރާތުން ފީ ދެއްކުަމށް އުޒުރުވެރިވާ ހިނދެއްގައި ، ސް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތްޚަރަދުތަކަކާއި ދޭންޖެހޭ ފީ ވިނަރެ

 ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

ފަރާތުން ނުވަތަ ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތުން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މުދާނަގާ ސްކީމަށް  ވިނަރެސް ދަށުން މިއެއްބަސްވުމުގެ .18

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކޮށް ދައްކާ ޙަލާސްކުރެވެންދެން މިއެއްބަސްވުން ބާތިްލނުވެ ދެމިއޮންނާނެއެވެ.އިދާރާއަށް 

މާއްދާަތކަށް އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް  ޝަރުތުތަކާއި އެއްަބސްވުމުގެ ދޭހަވެ ކިޔާ މާއްދާތައް އެންމެހާ މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ .19

 އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.
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 . ބައެކެވެ މިއެއްބަސްވުމުގެ ޔެކިޔުންތަކަކީލި އަންނަނިވި .20

 އުޞޫލް  ސްކީމް ވިނަރެސް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ފާދިއްޕޮޅު .20.1

 
 މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެއްމެހާ މާއްދާތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އެްއބަސްވަމެވެ.

 

 ދާނަގާ ފަރާތް މު 

 ސޮއި / އިގިލީގެ ނިޝާން ތާރީޚް ނަންބަރުއައި.ޑީ. ކާޑު  ދާނަގާ ފަރާތް މު

   

 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ނޑު  ތާރީޚް ސޮއިކުރާ ޙައިޞިއްޔަތު ނަން   ސޮއި / އޮފީހުގެ ތައްގަ

   

 

 

 

 

 ޔަޤީންކަންދޭފަރާތް 

 ސޮއި / އިގިލީގެ ނިޝާން ތާރީޚް އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު ޔަޤީންކަންދޭފަރާތް 

   

 

 ހެކިން 

 ސޮއި / އިގިލީގެ ނިޝާން ތާރީޚް އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު ނަން 

   
 

   
 

 
 

 

 


