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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފައިނު ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަމްބަރ311/2018/2 :

ބަނދަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފެން އިސްކުރުބަރިން ފެން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް



ތަޢާރަފް:
ނތިޒާމް
ދރުމަތިން ލުއިފަސޭޙަ ގޮތެއްގައި ފެން ލިބޭނެ އި ް
ކމެ ހަދާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ބަނ ަ
މިއީ ،ފައިނު ބަނދަރަށް ވަދެނު ު
އސްކުރުބަރިން ޚިދުމަތް
ކއުންސިލްގެ ފަރާތުން ބަނދަރުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ފެން ި
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ފައިނު ަ
ތއް ބަޔާންކޮށް ބަނދަރު
ތ ަ
ކރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮ ް
ހއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފެން ދޫ ު
ކށް ދެމެ ެ
ނ ފަރާތްތަ ަ
ލިބިގަން ަ
ފއިވާ ކަންކަމަށް ބަދަލު
ކވެ .މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ށން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެ ެ
ބެލެހެއްޓެމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަ ު
ގެނައުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް:
ބަނދަރުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ފެން އިސްކުރުބަރީގެ ބޭނުން މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން ،ބަނދަރަށް
ވަދެނުކުމެ ހަދާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.



ޚިދުމަތުގެ އަގު:

ރަށުގައި

ނ އިސްކުރުބަރިން ފެން ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ އަގުތަކަށެވެ.
ބަނދަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފެ ް
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ

ގ ދުވާލަކު  2ފަހަރަށް  1ގަޑިއިރަށް ހިލޭ
ރަށު ެ

އުޅަނދެއްނަމަ
ރަށުގައި

(މީގެ އިތުރަށް ބޭނުން ކުރާނަމަ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް  20/-ރުފިޔާ)

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ ރަށުގައި ފުރަތަމަ  1ގަޑިއިރަށް  60/-ރުފިޔާ
އިތުރުވާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް  100/-ރުފިޔާ (މިގޮތަށްވެސް ފެން

މ
ދުއްވާ އުޅަނދެއް ނޫންނަ ަ

ގ
ތށް ފެން ދޫކުރުމު ެ
ލން ނުވާނެގޮ ަ
ދޫކުރުމުގައި ފެންފަށަލައަށް ގެއް ު
އިޙްތިޔާރު ފެން ދޫކުރާ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ).

6580072 :

ފެކުސް 6580072 :

އެކުސްޓެންޝަން 806 ، 803 :

ވެބްސައިޓްwww.fainucouncil.gov.mv :

އީމެއިލް info@fainu.gov.mv :



އރަށެވެ .ފެން އެޅުމުގައި  1ގަޑިއިރު ހަމަ
ގން ވަގުތު ދޫކުރެވޭނީ  1ގަޑި ި
ފެން ދޫކުރުމަށް އެންމެ މަދުވެ ެ
ނުވީކަމުގައިވީނަމަވެސް 1 ،ގަޑިއިރަށްވާ ފައިސާ ޢަދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.



ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި ،ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް:

.1

ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ރަށުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި އެނޫން އުޅަނދު ފަހަރުންވެސް
މިޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ ހޯދަންވާނީ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންކުރެ މުވައްޒަފެއްގެ
ޙާޟިރުގައެވެ .މިކަމަށް ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ފޯން ނަމްބަރުތައް އިސްކުރުބަރި ކައިރީ އާންމުކޮށް
ހއްޓަންވާނެއެވެ.
ހން ކައުންސިލުން ބަ ަ
ފެންނާނެ ެ

.2

ޓ
ގ ދިގުމިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ފޮތެއްގައި ނޯ ް
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ފެން ބޭނުންވާ ވަގުތު ނުވަތަ ވަގުތު ެ
ކުރަންވާނެއެވެ .ފެން ދޫކުރެވޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު ދެއްކުމުންނެވެ.

.3

މގައި އިސްރާފް
ބނުން ކުރު ު
ނން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ފެން ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން ފެން ދޫކުރަންވާނީ ފެން ޭ
ފެން ބޭ ު
ތންނެވެ.
ނފަށަލައަށް ގެއްލުން ނުވާނެގޮތެއްގެމަ ި
ނުވާނެގޮތަށް އަދި ފެ ް

.4

ސކުރުބަރީގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން އި ް
ނުވާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުގެ އިޙްމާލުން އެއިން އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ
ނއެވެ.
ޒިންމާ އެފަރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ެ



ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ބެލެހެއްޓުން:

.1

މިޚިދުމަތް

ލިބިގަންނަ

ތކުގެ
ފަރާތް ަ

ރެކޯޑް

އެކަމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުވައްޒަފުން

ދުވަހުން

ދުވަހަށް

ގންދަންވާނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަމުން ެ

.2

ޓކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ފޮތެއް ކަމާއި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އެކަމާއި
މިކަމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ަ
ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލުން ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

.3

ޓން ވާނެއެވެ .އަދި އެދުވަހަކު
ރެކޯޑް ކުރުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ރަނގަޅަށް ބަލަހައް ަ
ލިބޭ ފައިސާ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޙަވާލުކޮށް ފޮތުގައި އިދާރާއިން ބަލައިގެން
ކަމުގެ ސޮއި ކުރުވާ ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.



އުޞޫލާއި ޚިލާފުވުން:
ޢލޫމާތު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް،
ނދާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަ ު
ލ ކުރަމުން ގެ ް
މިއުޞޫލާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަ ު
މިކަން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ޢަމަލު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިޚިދުމަތް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
އަދި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު އަގު ޢަދާ ނުކޮށްވާނަމަ އެއުޅަނދަކަށް ދެން މިޚިދުމަތް ދެވޭނީ އަގު އަދާކުރުމާއިއެކު ޖޫރިމަނާގެ
ގޮތުގައި  50ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.
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