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 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފައިނު، ދިވެހިރާއްޖެ 

 311/2018/2ރ: ނަމްބަ 
 
 

 ބަނދަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފެން އިސްކުރުބަރިން ފެން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް 
 

  :ްތަޢާރަފ 

ފެން ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް  ލުއިފަސޭޙަ ގޮތެއްގައި މިއީ، ފައިނު ބަނދަރަށް ވަދެނުުކމެ ހަދާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ބަނަދރުމަތިން
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ފައިނު ަކއުންސިލްގެ ފަރާތުން ަބނދަރުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ފެން ިއސްކުރުބަރިން ޚިދުމަތް 

ބަނދަރު  ފެން ދޫުކރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮްތަތއް ބަޔާންކޮށް ދެމެެހއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލިބިގަންަނ ފަރާތްތަަކށް
މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަމަށް ބަދަލު  އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެެކވެ.ބެލެހެއްޓެމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަުށން 

 ގެނައުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 

 :ްޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފަރާތްތައ 

އިސްކުރުބަރީގެ ބޭނުން މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން، ަބނދަރަށް ބަނދަރުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ފެން 
 ވަދެނުކުމެ ހަދާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 :ުޚިދުމަތުގެ އަގ 

  .ެބަނދަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފެްނ އިސްކުރުބަރިން ފެން ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ އަގުތަކަށެވ 
 

 ގެ ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރަށުރަށުގައި ރަ
 އުޅަނދެއްނަމަ

 ހިލޭގަޑިއިރަށް  1ފަހަރަށް  2ދުވާލަކު 
 ރުފިޔާ( 20/-)މީގެ އިތުރަށް ބޭނުން ކުރާނަމަ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 

ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ ރަށުގައި 
 ދުއްވާ އުޅަނދެއް ނޫންނަމަ 

 ރުފިޔާ 60/- ގަޑިއިރަށް 1ފުރަތަމަ 
ރުފިޔާ )މިގޮތަށްވެސް ފެން  100/-އިތުރުވާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 

ދޫކުރުމުގައި ފެންފަށަލައަށް ގެއްުލން ނުވާނެގޮަތށް ފެން ދޫކުރުމުެގ 
 (.އިޙްތިޔާރު ފެން ދޫކުރާ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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  ީގަޑިއިރު ހަމަ  1ގަޑިިއރަށެވެ. ފެން އެޅުމުގައި  1ފެން ދޫކުރުމަށް އެންމެ މަދުވެެގން ވަގުތު ދޫކުރެވޭނ
 ގަޑިއިރަށްވާ ފައިސާ ޢަދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  1ނުވީކަމުގައިވީނަމަވެސް، 

  ުޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް: ދިނުމުގައި  ،މާއިޚިދުމަތް ހޯދ 

ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ރަށުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި އެނޫން އުޅަނދު ފަހަރުންވެސް ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން  .1
ޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންކުރެ މުވައްޒަފެއްގެ މިޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ ހޯދަންވާނީ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ކަނ

ނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ފޯން ނަމްބަރުތައް އިސްކުރުބަރި ކައިރީ އާންމުކޮށް  ޙާޟިރުގައެވެ. މިކަމަށް ކަ
 ފެންނާނެެހން ކައުންސިލުން ބަަހއްޓަންވާނެއެވެ. 

ނޑައެޅޭ ފޮތެއްގައި ނޯްޓ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ފެން ބޭނުންވާ ވަގުތު ނުވަތަ ވަގުތުެގ ދިގުމި .2 ން އެކަމަށް ކަ
ނޑައެޅޭ އަގު ދެއްކުމުންނެވެ.  ކުރަންވާނެއެވެ. ފެން ދޫކުރެވޭނީ އެކަމަށް ކަ

ފެން ބޭުނން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ފެން ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން ފެން ދޫކުރަންވާނީ ފެން ޭބނުން ކުރުުމގައި އިސްރާފް  .3
 ނުވާނެގޮތެއްގެމަިތންނެވެ.  ނުވާނެގޮތަށް އަދި ފެްނފަށަލައަށް ގެއްލުން

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން އިްސކުރުބަރީގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން  .4
ނުވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުގެ އިޙްމާލުން އެއިން އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ 

 ފަރާތަކުން ނަގަންޖެހޭެނއެވެ. ޒިންމާ އެ

 :ްޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ބެލެހެއްޓުނ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފުން ދުވަހުން ދުވަހަށް  .1 މިޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްަތކުގެ ރެކޯޑް އެކަމަށް ކަ
 ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަންވާނެއެވެ. 

ށް ޚާއްޞަ ފޮތެއް ކަމާއި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އެކަމާއި މިކަމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށްަޓކައި އެކަމަ .2
 ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލުން ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ރެކޯޑް ކުރުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ަރނގަޅަށް ބަލަހައްަޓން ވާނެއެވެ. އަދި އެދުވަހަކު  .3
އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޙަވާލުކޮށް ފޮތުގައި އިދާރާއިން ބަލައިގެން  ލިބޭ ފައިސާ ޖެހިގެން

 ކަމުގެ ސޮއި ކުރުވާ ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 :ްއުޞޫލާއި ޚިލާފުވުނ 

މަުޢލޫމާތު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް، ފަރާތެއްގެ ޢަމަުލ ކުރަމުން ގެްނދާނަމަ އެއެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފަށް މިއުޞޫލާއި 
މިކަން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ޢަމަލު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިޚިދުމަތް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

އިއެކު ޖޫރިމަނާގެ އަދި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު އަގު ޢަދާ ނުކޮށްވާނަމަ އެއުޅަނދަކަށް ދެން މިޚިދުމަތް ދެވޭނީ އަގު އަދާކުރުމާ
 ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.   50ގޮތުގައި 
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