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ތރުފަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލް
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަ ު

c

&
ދރާ
ލގެ އި ާ
ރ އަތޮޅުކައުންސި ް
ބ ީ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލު
 .0ތަޢާރަފް-:
ކށްގެންވިޔަފާރީގެއުޞޫލުން
ޅކައުންސިލްގެބެލުމުގެދަށުގައިވާކަނޑާއިއެއްގަމުއުޅަނދުފަހަރުބޭނުން ޮ
މިއީނިލަންދެއަތޮޅުއުތުރުބުރީއަތޮ ު
ނ
ނފަދަ ގޮތަކަށް އަދި ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކާ ކައުންސިލު ް
އަދިކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ޭ
ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.

 .4ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތް-:
ލހައްޓާނީ ޔުނިޓް އޭ އިންނެވެ .ނަމަވެސް
ރތައް އިންތިޒާމުކޮށްބަ ަ
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާދަތު ު
ޓނީ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓުންނެވެ.
އުޅަނދުތަކުން ލިބޭފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައް ާ

 .3މުދަލާއި ރައުސުލްމާލު-:
އދާރާގެނަމުގައިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިހުރި،ނުވަތަ
 1.3މިވިޔަފާރީގައިއެސެޓެއްގެގޮތުގައިބޭނުންކުރާނީފ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ި
މިކަމަށްހޯދާ،އެއްގަމާއި

ކަނޑުގައިދުއްވާ

އުޅަނދު

ތަކެވެ.

މި

އުޞޫލުގެ

ދަށުން

މިވިޔަފާރީގައި

މިހާރު

ނ
ބޭނުންކުރެވޭ ެ

އުޅަނދުފަހަރަކީ – މާވަށި ދޯންޏާއި ރަންގަލި ލޯންޗާއި އަދި ވޭނެވެ.
1.3

ގއިގެންނާއި ދައުލަތުގެ އެކި
ތންނާއި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަ ަ
ގ ު
ޓކާ ފައިސާ ހޯދާނީ ލޯނުގެ ޮ
މި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ަ

ނނެވެ.
ބނުންކޮށްގެ ް
އިދާރާތަކުން ފައިސާ ހޯދޭނެ ވަޞީލަތްތައް ޭ
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2

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ-:

1.3

ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ދެވޭނެ މައިގަނޑު ޚިދުމަތަކީ އަތޮޅު ތެރެއަށާއި ކައިރި ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ،މާލެއަށް ސްޕީޑްލޯންޗާއި

ފހަރު
ށދިނުމާއި ،ހަމަ މި ސަރަޙައްދުތަކަށް ފެރީގެ ދަތުރުކޮށްދިނުމާއި ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތުތަކަށް އުޅަނދު ަ
ދޯނީގެ ދަތުރުތައް ކޮ ް
ބނުންކޮށްގެން އެއްގަމު ދަތުރުތައް ކޮށްދިނުމެވެ.
ކުއްޔަށްދީގެން ކަނޑު ދަތުރުކޮށްދިނުމާއި އެއްގަމު ވެހިކަލްތައް ޭ
ނ
ބނިވި ގޮތުގައި އެޖެންޓްކަ ް
ނފާލި ެ
ހގަކުރެވޭ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ފަށައި،ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ަ
 1.3ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ފާ ަ
ރގެ
ހންގުމުގެ ކަންކަމަށް މި ވިޔަފާ ީ
ތކާއި ގުޅިގެން މުޢާމަލާތްތައް ި
ފނި ަ
ހން ކުން ު
ބގަތުމާއި ،އެހެނި ެ
ކުރުންފަދަ ކަންކަން ހޯދައި ލި ި
ކރެވިދާނެއެވެ.
ތެރެއިން ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ު
1.1

މި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ފެރީގެ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމްކޮށް ރާވާ ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން

ދނެއެވެ.
ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގި ާ

5

ޚިދުމަތް ދިނުން-:

ކށް ޚިދުމަތް ދެވޭނީ އެކަމަށް އެދި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުމުން ،ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް
 1.3ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ ަ
ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމައެވެ.
1.3

ވ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ހޯދުމަށް ބާރުއަޅާ މަސައްކަތް
ޚިދުމަތް ދީ ނިމުމާއެކު އެ ޚިދުމަތަކަށް ބިލްކޮށް ބިލުގައި ާ

ކުރަންވާނެއެވެ .ޚިދުމަތް ލިބިގެންފައިވާ ފަރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބިލެއް އޮއްވައި އެފަރާތަކަށް އިތުރު ދަތުރެއް ކޮށްދެވޭނީ
ފދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު އިދާރާ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ
މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާ ަ
ގންނެވެ.
ހުންނެވި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަލިބި ެ

6

ޚިދުމަތަށް އަގު ނެގުން-:

ގ  8ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 1.3ޚިދުމަތަށް އަގުނަގާނީ މިއުޞޫލު ެ
1.3

ސްޕީޑް ލޯންޗާއި ދޯނީގައި ކުރާ ކަނޑު ދަތުރުތަކުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ދަތުރުގެ ދިގުމިނާއި ،މަޑުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ

ނނާއި ،މިއުސޫލުގައި ވަކި އަގެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ވަގުތަށް ބަލައިގެ ް

 7މާލީ އަދި އިދާރީ ކަންކަން-:
1.3

އންޑް
މވިޔަފާރިއަށްލިބިގެން ބަޖެޓް ެ
ނސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެި .
ލބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ އަތޮޅު ކައު ް
މި ވިޔަފާރިއަށް ި

ފއިސާ ބަލައިގަނެ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ކަމާއިބެހޭ ހިސާބު
ފައިނޭންސް ޔުނިޓާ ހަވާލުކުރާ ަ
ނންސް ޔުނިޓުންނެވެ.
ބަލަހައްޓާނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައި ޭ
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ފއިސާއިންނާ ކައުންސިލްގެ
ަ
ލބޭ
ި
ރނީ މި ވިޔަފާރިން
ކ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކު ާ
މި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަ ާ

ބަޖެޓްގެތެރެއިންނެވެ.

ކރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައްވެސް ކުރާނީ
ނ ު
ބލަހައްޓަ ް
ތކެތި މަރާމާތުކޮށް ަ
އ ަ
ތންތަނާ ި
ކމުގައި ބޭނުންކުރާ ަ
އަދި މި ަ

މި ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިސާއާއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެތެރެއިންނެވެ.
1.1

ބތޯބަލައި ޗެކުކޮށް މިކަން ހިންގުމުގެ އިދާރީ
މއްދަތަށް ލި ޭ
އންތިޒާމާއި ލިބެންވާ ފައިސާ ު
ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލް ހެދުމުގެ ި

އިންތިޒާމްތައް ކުރުމަކީ މި އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
1.1

މި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން ދެނެގަތުމަށްޓަކާ ކޮންމެ  6މަހަކުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

ނމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ.އަދި ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން
ޕޓު އެކުލަވާލާނީ އިދާރާގެ އިކޮ ޮ
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .މި ރި ޯ
ޓއްކޮށް އަހަރީ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީއެއްގެ ފަރާތުން އިންޓާނަލް އޮޑި ެ
1.1

ތއް ކުރަންވާނީ ދުވާލުގެ
ރ ަ
އޓަންވާނެއެވެ .އަދި ޢާންމުކޮށް ކަނޑުދަތު ު
ތކުގެ ލޮގުލިޔެ ބަލަހަ ް
އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރެވޭ ދަތުރު ަ

ނސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު
ދތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ކައު ް
ވަގުތުތަކުގައެވެ .ނަމަވެސް ރޭގަނޑު ވަގުތެއްގައި ކޮންމެހެން ަ
ނއެވެ.
އިދާރާ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާ ެ

 8ކުލީ ދަތުރުފަތުރު ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް.
 8.0ސްޕީޑް ލޯންޗްގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގުތައް
ދަތުރުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ލ  +ސަރވިސްޗާޖް ރޭޓް = އަގު
3344ލިޓަރު ޕެޓްރޯލް ×ރޭޓް×މޭ ު

ތނުން ފެށިގެން އެނބުރި އައުމުގެ ރާސްތާގެ ދިގުމިނަށެވެ.
ހ .މޭލު ގުނާނީ އުޅަނދު ފުރާ ަ
ނސަތިރީސް) ރުފިޔާއެވެ 01 .މޭލާ
ރތަކަށް ނަމަ މޭލަކަށް (35/-ފަ ް
ށ .ދަތުރުގެ ސަރވިސް ޗާޖް ނަގާނީ  01މޭލަށްވުރެ ކުރު ދަތު ު
 35މޭލާ ދެމެދުގެ ދަތުރަކަށްނަމަ މޭލަކަށް ( 25/-ފަންސަވީސް)ރުފިޔާއެވެ35.މޭލާއި  71މޭލާއި

ދެމެދުގެ ދަތުރު ތަކަށް ނަމަ

މޭލަކަށް ( 20/-ވިހި) ރުފިޔާއެވެ 71 .މޭލަށްވުރެ ދިގު ދަތުރުތަކަށް ނަމަ މޭލަކަށް (15/-ފަނަރަ) ރުފިޔާއެވެ.
މ  35މޭލަށްވުރެ ކުރު ދަތުރަކަށް
ފހުއުޅަނދު ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ރަށެއްގައި މަޑުކުރާނަ ަ
ށ ަ
ނ .ދަތުރުދާ މަންޒިލަށްދިއުމަ ް
 4ގަޑިއިރު ،އެއަށްވުރެ ދިގު ދަތުރެއްނަމަ  3ގަޑިއިރަށްވުރެއިތުރުވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް ( 200/-ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ އިތުރަށް ޗާޖް
ކުރެވޭނެއެވެ.
ތރު ކުރިއިރު ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބެން ހުންނަ އަގެވެ.
ރ .ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ ދަ ު

 8.4ދޯނީގައި ކުރާ ދަތުރުގެ އަގުތައް
ދަތުރުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ލ  +ސަރވިސްޗާޖް ރޭޓް = އަގު
 433ލިޓަރު ޑީސލް ×ރޭޓް×މޭ ު
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ތރުފަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލް
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަ ު

މގެ ރާސްތާގެ ދިގުމިނަށެވެ.
ގން އެނބުރި އައު ު
ހ .މޭލު ގުނާނީ އުޅަނދު ފުރާ ތަނުން ފެށި ެ
ނސަތިރީސް) ރުފިޔާއެވެ 01 .މޭލާ
މލަކަށް ( 35/-ފަ ް
ރތަކަށް ނަމަ ޭ
ދތު ު
ނގާނީ  01މޭލަށްވުރެ ކުރު ަ
ށ .ދަތުރުގެ ސަރވިސް ޗާޖް ަ
މ ( 25/-ފަންސަވީސް) ރުފިޔާއެވެ 35 .މޭލާ
 35މޭލާ ދެމެދުގެ ދަތުރަކަށްނަ ަ

ލއި
މޭލާއި  71މޭ ާ

މ
ދެމެދުގެ ދަތުރު ތަކަށް ނަ ަ

މޭލަކަށް ( 20/-ވިހި) ރުފިޔާއެވެ 71 .މޭލަށްވުރެ ދިގު ދަތުރުތަކަށް ނަމަ މޭލަކަށް ( 15/-ފަނަރަ) ރުފިޔާއެވެ.
ނ .ދަތުރުދާ މަންޒިލަށް ދިއުމަށްފަހު އުޅަނދު ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ރަށެއްގައި މަޑުކުރާނަމަ  35މޭލަށްވުރެ ކުރު
ދަތުރަކަށް  4ގަޑިއިރު ،އެއަށްވުރެ ދިގު ދަތުރެއްނަމަ  2ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  150/-ރުފިޔާ (އެއްސަތޭކަ
ފަންސާސްރުފިޔާ) އިތުރަށް ޗާޖް ކުރެވޭނެއެވެ.
ތރު ކުރިއިރު ޑީސަލް ލީޓަރެއް ލިބެން ހުންނަ އަގެވެ.
ރ .ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ ދަ ު

 9ވޭނުގައިކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގުތައް
 9.0ވޭނުގައި ކުލީ ދަތުރުކޮށްދެވޭނީ ގަޑިއަކަށް ( 120/-އެއްސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާއަށެވެ 31 .މިނެޓަށް ނަމަ (60/-ފަސްދޮޅަސް)
ރުފިޔާއެވެ.

31

މިނެޓަށްވުރެ

އިތުރުވެފައި

ގަޑިއެއްގެ

އިރު

ހަމަނުވިނަމަވެސް

އަގުނަގާނީ

ގަޑިއެއްގެ

އިރަށްވާވަރަށެވެ.

ގަޑިއެއްގެއިރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެ ނަމަ ފައިސާ ނަގާނީ އިތުރުވާ ކޮންމެ  5މިނިޓަކަށް (10/-ދިހަ) ރުފިޔާއެވެ.
 9.4ވޭނުގެ ދަތުރެއްގެ އަގަކީ  25/-ރުފިޔާ (ފަންސަވީސް) ރުފިޔާއެވެ.
ނތަކާއި،
ރތައް ކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި،ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންގެ ކުންފު ި
ނޯޓު :0ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ދަތު ު
ތކަށް އެކަންޏެވެ.
އިތުބާރުހިފޭ އަމިއްލަ ކުންފުނި ަ
ލނެއެވެ.
ފ ޭ
ލގެގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ނުއު ު
ތންމަތި ފިޔަވައި މުދަ ު
ނޯޓު :4ދަތުރުކުރާމީހުންނާއެކު ގެންނަ ފޮށި ަ

 01އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ދަތުރުތައް:
 01.0އަތޮޅު ލާންޗުގައި ކުރާ ދަތުރުތައް:
ހ .އަތޮޅު ލާންޗުގައި މާލެއަށާއި
މިންވަރަކުން ޕެސެޖުފީ

ނެގުމަށްފަހު

ބޭރު އަތޮޅުތަކަށް

ދަތުރުގައި

ކުރާދަތުރުތަކުގައި ދާން

ބައިވެރި ކުރަންވާނެއެވެ.

ވ
ނން ާ
ބޭ ު

މިގޮތުން ޕެސެޖުފީ

މީހުން،
ނަގާނީ

ޖާގައޮތް
ތިރީގައިވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ށ .މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ،ޢުމުރުން  01އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކާއި ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން
ކޮޅަކަށް 450/-ރުފިޔާ (ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)
ނ .ޢުމުރުން  2އަހަރާ  01އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުއްޖަކު އަތުން ކޮޅަކަށް  225/-ރުފިޔާ (ދުއިސައްތަ ފަންސަވީސްރުފިޔާ)
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އހަރުންމަތީގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކާއި މީހެއްގެ އަތުން 50/-
ގއި ބައިވެރިވާ ،ޢުމުރުން ަ 01
ރ .އަތޮޅުތެރަށް ކުރާދަތުރުތަކު ަ
ރުފިޔާ (ފަންސާސްރުފިޔާ)
ބ .މާލެ ފިޔަވައި އަތޮޅުން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނާއި މީހުންގެ އަތުން ފީ ނަގާނީ  0ވަނަ
ކށް  6/-ރުފިޔާ (ހައެއް)  2ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ ކުދިންގެ އަތުން
މާއްދާގައިވާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ އަތުން ދަތުރުގެ ދިގުމިނުގެ މޭލަ ަ
ދަތުރުގެ ދިގުމިނުގެ މޭލަކަށް  4/-ރުފިޔާ (ހަތަރެއް) އެވެ.
ކށް
ތކުގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުންގެ ފޮށިތަންމަތި ފިޔަވައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ލާންޗަ ަ
ނޯޓު :އަތޮޅު ލާންޗުގެ ދަތުރު ަ
ނޭރުވޭނެއެވެ.
 01.4އަތޮޅުދޯނީގައި ކުރާ ދަތުރުތައް:
ޕެސިންޖަރުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެންކުރާ ދަތުރުތައް:
އތް މިންވަރަކުން ޕެސެޖުފީ
ހން ،ޖާގަ ޮ
ބނުންވާމީ ު
އ ދާން ޭ
ބރު އަތޮޅުތަކަށް ކުރާދަތުރުތަކުގަ ި
މލެއަށާއި ޭ
ހ .އަތޮޅު ދޯނީގައި ާ
ނނެވެ.
ނެގުމަށްފަހު ދަތުރުގައި ބައިވެރި ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޕެސެޖުފީ ނަގާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ށ .މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ،ޢުމުރުން  01އަހަރުނަ މަތީގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކާއި ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން
ކޮޅަކަށް  150/-ރުފިޔާ (އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)
ނ .ޢުމުރުން  2އަހަރާ  01އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުއްޖަކު އަތުން ކޮޅަކަށް 100/-ރުފިޔާ (އެއްސަތޭކަރުފިޔާ)
ތން ފީ ނަގާނީ  0ވަނަ
ވރިވާ ކުދިންނާއި މީހުންގެ އަ ު
ބރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައި ެ
ރ .މާލެ ފިޔަވައި އަތޮޅުން ޭ
މާއްދާގައިވާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ އަތުން ދަތުރުގެ ދިގުމިނުގެ މޭލަކަށް  2/-ރުފިޔާ (ދޭއް)  2ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ ކުދިންގެ އަތުން
ދަތުރުގެ ދިގުމިނުގެ މޭލަކަށް 1/-ރުފިޔާ (އެކެއް) އެވެ.
ގއި ބައިވެރިވާ ،ޢުމުރުން  01އަހަރުންމަތީގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކާއި މީހެއްގެ އަތުން 20/-
ބ .އަތޮޅުތެރަށް ކުރާދަތުރުތަކު ަ
ރުފިޔާ (ވިހިރުފިޔާ)

 .33މަސްވެރިކަން ކުރަން ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން:
33.3

މަސްވެރިކަންކުރަން ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކެރެވޭނީ މެންދުރުފަހު  3011އިން ރޭގަނޑު  11:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކަށެވެ .މި

ވަގުތަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ރެއަކަށް  1,500/-ރުފިޔާއަށެވެ .މަސްދަތުރުގައި ރޭގަނޑު  11:00ގެ ފަހަށް ހޭދަކުރާ
ކޮންމެ

ގތު
މނިޓަށްވުރެ އިތުރުވާ ވަ ު
މދުވެގެން ި 41
ގަނޑިއަކަށް  211/-ރުފިޔާ ޗާޖްކުރެވޭނެއެވެ .ގަޑިއެއްކަމުގައި ބަލާނީ ަ

ލގެ  832ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ތެލުގެޚަރަދާއި ސަރވިސްޗާޖް ނެގޭނެއެވެ.
ތަކަށެވެ .މިގެއިތުރުން މި އުޞޫ ު
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މަސްދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންވާ

ނ
އ ކެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންބޭނުންވާނަމަ އެކަ ް
ތަކެތި ހޯދާނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުންނެވެ .ދޯނީގަ ި
ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން މީހަކަށް ( 20/-ވިހިފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.
33.1

ރތުންނުވަތަ މަސް ދަތުރު
އ ހޯދާނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަ ާ
މަސްދަތުރުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތްތަ ް

ނމަވެސް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތް ހަމަޖައްސާނަމަ މަސްދަތުރަކަށް
އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުންނެވެަ .
މީހަކަށް  25/-ރުފިޔާ ޚިދުމަތުގެއަގަށް ނެގޭނެއެވެ.
33.1

އޖެނަމަ ނުވަތަ އެއްޗެއް
ވސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ް
މލުން އެއް ެ
މަސް ދަތުރުތަކުގައި ދޯނި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ އިހު ާ

ފ ފަރާތުން އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.
ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ދޯނި ކުއްޔަށްހި ި
މަސްދަތުރުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް
 433 .0ލިޓަރު ޑީސަލް ×ރޭޓް×މޭލު  +ސަރވިސްޗާޖް ރޭޓް = އަގު
 .2ދަތުރުގެ އަގު  1,500.00ރުފިޔާ
 .4ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  200.00ރުފިޔާ
 .3ދޯނީގައި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނަމަ މީހަކަށް  21311ރުފިޔާ
 .3އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތް ހަމަޖައްސާނަމަ މީހަކަށް  23311ރުފިޔާ

 .33ބައިދުވަހުގެ ދަތުރު:
 33.3ބައިދުވަހުގެ ދަތުރަކަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ހެނދުނު  6311އިން މެންދުރު  10:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކަށެވެ.
ނުވަތަ  02311އިން ހަވީރު  4:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތު ތަކަށެވެ .ބައިދުވަހަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ  0111/-ރުފިޔާއަށެވެ.
ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ އިތުރަށް ހޭދަވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  211/-ރުފިޔާ ޗާޖްކުރެވޭނެއެވެ .ގަޑިއެއްކަމުގައި ބަލާނީ މަދުވެގެން
 41މިނިޓަށްވުރެ އިތުރުވާ ވަގުތު ތަކަށެވެ .މިގެއިތުރުން މި އުޞޫލުގެ  832ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ތެލުގެޚަރަދާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ނެގޭނެއެވެ.
33.3

ދނީ
ށ ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯ ާ
ނންވާނަމަ ،ކެއިންބުއިމަ ް
އ ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭ ު
ނ ބުއިމުގެ ކަންތަ ް
ރތަކުގައި ކެއި ް
ބައިދުވަހުގެ ދަތު ު

ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނެވެ .ދޯނީގައި ކެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންބޭނުންވާނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ދޯނި ކުއްޔަށް
ހިފި ފަރާތުން މީހަކަށް ( 20/-ވިހިފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ބައިދުވަހެއްގެ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް
 433 .0ލިޓަރު ޑީސަލް ×ރޭޓް×މޭލު  +ސަރވިސްޗާޖް ރޭޓް = އަގު
 .2ދަތުރުގެ އަގު  1,000.00ރުފިޔާ
 .4ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  200.00ރުފިޔާ
 .3ދޯނީގައި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނަމަ މީހަކަށް  21311ރުފިޔާ
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.31

ދުވަހެއްގެ ދަތުރު:

31.3

ދުވަހެއްގެ ދަތުރަކަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކެރެވޭނީ ހެނދުނު  6311އިން ހަވީރު  4:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތު ތަކަށެވެ.

ދުވަހަކަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ  2111/-ރުފިޔާއަށެވެ .ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ އިތުރަށް ހޭދަވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް 211/-
ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ .ގަޑިއެއްކަމުގައި ބަލާނީ މަދުވެގެން  41މިނިޓަށްވުރެ އިތުރުވާ ވަގުތު ތަކަށެވެ .މިގެއިތުރުން މި އުޞޫލުގެ 832
ނ ތެލުގެޚަރަދާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ނެގޭނެއެވެ.
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
31.3

މިފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަން ހަމަޖައްސާނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ

ތން
ނންވާނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާ ު
މގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންބޭ ު
ފަރާތުންނެވެ .ދޯނީގައި ކެއްކު ު
މީހަކަށް ( 20/-ވިހިފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.
ދުވަހެއްގެ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް
 433 .0ލިޓަރު ޑީސަލް ×ރޭޓް×މޭލު  +ސަރވިސްޗާޖް ރޭޓް = އަގު
 .2ދަތުރުގެ އަގު  2,000.00ރުފިޔާ
 .4ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  200.00ރުފިޔާ
 .3ދޯނީގައި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނަމަ މީހަކަށް  21311ރުފިޔާ

.31ރޭކުރާގޮތަށް ކުރާ ދަތުރު:
31.3

ރޭކުރާގޮތަށްކުރާ ދަތުރަކަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކެރެވޭނީ ހިނގާ ދުވަހުގެ ހަވީރު  3011އިން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ

މެންދުރުކުރީ  10:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތު ތަކަށެވެ .މިފަދަ ދަތުރަކަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ  4,000/-ރުފިޔާއަށެވެ.
ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ އިތުރަށް ހޭދަވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  211/-ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ .ގަޑިއެއްކަމުގައި ބަލާނީ މަދުވެގެން 41
މިނިޓަށްވުރެ އިތުރުވާ ވަގުތު ތަކަށެވެ .މިގެއިތުރުން މި އުޞޫލުގެ  832ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ތެލުގެޚަރަދާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގު ނެގޭނެއެވެ.
31.3

މިފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަން ހަމަޖައްސާނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާ

ތން
ނންވާނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާ ު
ބ ު
މގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޭ
ދނީގައި ކެއްކު ު
ފަރާތުންނެވެޯ .
މީހަކަށް ( 20/-ވިހިފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.
ރޭކުރާގޮތަށްކުރާ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް
 433 .0ލިޓަރު ޑީސަލް ×ރޭޓް×މޭލު  +ސަރވިސްޗާޖް ރޭޓް = އަގު
 .2ދަތުރުގެ އަގު  4,000.00ރުފިޔާ
 .4ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  200.00ރުފިޔާ
 .3ދޯނީގައި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނަމަ މީހަކަށް  21311ރުފިޔާ
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ތރުފަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލް
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަ ު

 3ސެޕްޓެމްބަރ 4102

 .05އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
ލ،
އަތޮޅު ދޯނީގައި މާލެއަށާ ބޭރު އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ ދަތުރު ތަކުގައި ދޯނީގައި ޖާގައޮތް މިންވަރަކުން ލަކުޑި ،ދަގަނޑު ،ހިލަ ،ހިލަވެ ި
ނ
ނ މުދާ ގެންދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ސިމެންތި ،ހަނޑޫ ،ހަކުރުފުށް ފަދަ ތަކެއްޗާއި އުޅަނދު ހަޑިވާޒާތުގެ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެނިހެ ް
ފޔަވައި އުފުލާ ކޮންމެ އެއްޗަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގެއް ނެގޭނެއެވެ .އަގުނެގޭނީ މިއުޞޫލުގައިވާ
ފަސިންޖަރުންގެ ފޮށިތަންމަތި ި
އަގުލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 .06ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި ،ކުލީދަތުރުތަކުގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ:
06.0

ގއި ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި ކުއްޔަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގައި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާވަށި ދޯންޏާއި ،ރަންގަލި ލޯންޗް ަ

ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
06.4

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޭނުގައި ނުރަސްމީގަޑީގައި ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ޑްރައިވަރަށް ސިވިލްސަރވިސް

ރގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިތު ު
06.3

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ

މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުންނެވެ.
06.2

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުއްޔަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން

އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭނީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާގެ ތެރެއިންނެވެ.
06.5

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްގަމު އުޅަދު ފަހަރުގައި ރަސްމީދުވަހު ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ ދަތުރު ތަކުގައި ހޭދަކުރާ

ދނަމަ ދަތުރަކަށް  01/-ރުފިޔާ އަދި ނުރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ދަތުރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު 31
ވަގުތު  31މިނިޓަށް ވުރެ މަ ު
ށވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެދަތުރުތަކަށް
ޓ ް
ށ  05/-ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި  31މިނި ަ
ދތުރަކަ ް
މިނިޓަށްވުރެ މަދުނަމަ ަ
އިތުރުގަޑީގެ ފައިވާ ދޭންވާނެއެވެ.
06.6

ނ އެލަވަންސް ފައިސާގެ
ބނުންވަ ީ
ވސް މުވައްޒަފު ބޮޑަށް ޭ
ދނަމަ ެ
މނިޓަށްވުރެ މަ ު
ގތަށް ި 31
ނބަރުގައި ވާ ޮ
 05.5ވަނަ ނަ ް

ގތު އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ޖައްސަން ކަމަށްވާނަމަ އެކަން އެގޮތައް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.
ބަދަލުގައި ދަތުރުގައި ހޭދަވި ވަ ު
06.7

ލންޗްގައި ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި ކުއްޔަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގައި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާވަށި ދޯންޏާއި ،ރަންގަލި ޯ

ގ މުވައްޒަފުން އިތުގަޑީގައިކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގެ ޙާޟިރީގެ ރެކޯޑް އެދަތުރަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބައިވެރިވާ ދޯނީގެ އަދި ލޯންޗް ެ
ހ އިދާރީ ޔުނިޓްގެ ސްޕަވައިޒަރާ
ވ ު
ސްޕަވައިޒަރ ނޯޓްކޮށް ،އެ ދަތުރެއް ނިންމައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދު ަ
ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
06.8

ދތުރުތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދޯންޏާއި ،ލޯންޗްގައި ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކަށާއި ،ކުއްޔަށްކުރާ ަ

ފައިސާދޭނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
8|Page
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ތރުފަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލް
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަ ު

(ހ) އަތޮޅުތެރެއާއި އަތޮޅުންބޭރަށްކުރާ ރަސްމީ އަދި ކުލީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދޯނި ލޯންޗްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމީ
ދުވަސްދުވަހުގައި މެންދުރުފަހު  3.11އިން ރޭގަނޑު  01.11އާ ދެމެދުގައި ދޯނި ނުވަތަ ލޯންޗްގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކަށް
އސާ
ގތުތަކަށްވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފަ ި
އިތުރުގަޑީފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އެއްގަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަ ު
ދޭންވާނެއެވެ .ރޭގަޑު  01.11ގެފަހުންވެސް ރަސްމީ މަސައްކަތެއް ކުރުވައިފިނަމަ އެމުވައްޒަފަކަށް އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ) ރަސްމީ އަދި ކުލީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދޯނި ލޯންޗްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސް
ދުވަސްދުވަހުގައި ހެނދުނު  6.11އިން  00.11އާ ދެމެދުގައި އަދި މެންދުރުފަހު  4.11އިން ރޭގަނޑުގެ  01.11އާ ދެމެދުގައި
ރ ވަގުތުތަކަށް އިތުރުގަޑީފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އެއްގަމުގައި ހޭދަކުރާ
ދޯނި ނުވަތަ ލޯންޗްގައި ހޭދަކު ާ
ވަގުތުތަކަށްވެސް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
(ނ) ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި ކުއްޔަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ލޯންޗް ،ދޯނި ފުރުމުގެކުރިން ޑިއުޓީކުރާނެ ޓޭބަލެއް (ޔުނިޓް އޭއިން )
ތައްޔާރުކޮށް އެ ދަތުރަކަށް ކަނޑައެޅޭ ސްޕަވައިޒަރަކާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މަޤްބޫލް ޢުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެންމެނުވީ ޑިއުޓީ
އވެރިވާ އެންމެ އިސް ވެރިއަކަށް
ނން ޖެހިއްޖެނަމަ އެދަތުރެއްގައި ބަ ި
ދލެއް ގެން ަ
ދލެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ .ބަ ަ
ޑޭބަލަށް ބަ ަ
އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.
(ރ)

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ދޯންޏާއި،

ލޯންޗްގައި

އަތޮޅުންބޭރަށްކުރާ

ރަސްމީ

ދަތުރުތަކާއި

ކުލީ

ދަތުރުތަކުގައި

ދތުރުތަކުގައެވެ .ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް
ކރާނީ އެއްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ަ
ރއަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ޑިއުޓީ ު
ޑިއުޓީކުރަންވާނެއެވެ .އަތޮޅުތެ ެ
ކުރިމަތިނުވާ ހިނދެއްގައި ޑިއުޓީއެއްގައި ހުންނާނީ އެއްމުވައްޒަފެކެވެ .ޑިއުޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފު ޖެހިގެން އޮންނަ ޑިއުޓީގެ
މުވައްޒަފު ޑިއުޓީއާއި ޙަވާލުވަންދެން ޑިއުޓީގައި ހުންނަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޑިއުޓީގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި
ބެލޭނެއެވެ.

.07

ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި ،ކުލީދަތުރުތަކުގެ ކޮއްތާއި އެލަވަންސް ފައިސާ:

07.0

ގ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދޯންޏާއި ،ލޯންޗްގައިކުރާ ރަސްމީ އަދި ކުލީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތު ެ

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮއްތާއި އެލަވަންސް ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
07.4

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދޯންޏާއި ލޯންޗްގައިކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި ކުލީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން

އސުމަކީ އެމުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.
ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެ ް
07.3

ދތުރު ތަކުގައި ޕެސިންޖަރުންގެ
ތން ފީނަގައިގެންކުރާ ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދޯނީގައި ޕެސިންޖަރުންގެ އަ ު

އސާނީ ޕެސެޖްފީއަށްލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިންނެވެ.
ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައް ހަމަޖަ ް
07.2

އ
މތާ ލަސްވެގެން  14ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ބ އެ ދަތުރެއް ނިން ާ
އގެންކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ހިސާ ު
ޕެސިންޖަރުންގެ އަތުން ފީނަގަ ި

ހއްޓުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ސްޕަވައިޒަރު ޔުނިޓް ސީއާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ހިސާބު ޙަވާލުކުރާއިރު
ދޯނީގެ ކަންތައް އިސްކޮށް ބެލެ ެ
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ދކުރި
ނބުއިމަށް ޚަރަ ު
ތފްޞީލާއި ،ކެއި ް
ހންގެ ަ
ހދާގޮތަށް ދަތުރުކުރި މީ ު
ލ ަ
މސްމީހުންގެ ތަފްޞީލާއި ،ބި ް
ފައިސާ ދެއްކި ީ

ބކީހުރި ފައިސާއާއި ހިސާބު ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.
ފައިސާގެ ހިސާބާއި ބިލްތަކާއިާ ،

 .08އެހެނިހެން ދަތުރުތައް:
ގ
ބއްވާ ޕިކްނިކް ދަތުރުތަކަށް ނަގާނީ ހަމައެކަނި ތެލު ެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ާ

3..3

ކގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އިތުރުގަޑީގެފައިސާ އާއި
ޚަރަދެވެ .އަދި މިފަދަ ޕިކްނިކް ދަތުރުތަކާއި މަސް ދަތުރުތަ ު
ކއްތުފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ބަންދު ދުވަހުގެ އެލަވަންސާއި ޮ
ދގެ ފަޅުވެރިންގެ ދަތުރު
އަތޮޅުގެ ރަސްމީ މުވައްސަސާއަކުން ދަތުރެއްކުރަން އެދިއްޖެނަމަ ދަތުރުގެ ތެލުގެ ޚަރަދާއި އުޅަނ ު

3..3

އެލަވަންސާއި ކޮއްތާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުން އެ ދަތުރެއް ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
ގނީ ހަމައެކަނި ތެލުގެ
ގންކުރާ މަސް ދަތުރުތަކަށް ނަ ާ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ރާވާއިންތިޒާމްކޮށް ެ

3..1
ޚަރަދެވެ.

އަދި

މިފަދަ

ދަތުރުތަކުގައި

ކެއިން

ބުއިމަށް

ބނުންވާ
ޭ

ތަކެތި

ސދަތުރު
މަ ް

ހޯދާނީ

ރާވާ

މުވައްޒަފުންނެވެ.

ކައްކައިކާންދިނުމަކަށް އިތުރު ޗާޖެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .މިފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ބާނަ މަހަކީ މުވައްޒަފުންގެ އެއްޗެކެވެ.
15.4.2015

މި

އުޞޫލަށް

އިޞްލާޙުގެނެސް

ފާސްކޮށްފައިވަނީ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

3

ވަނަ

ދައުރުގެ

11

ވަނަ

ޢާއްމުޖަލްސާއިން  31އެޕްރީލް  3131ގައެވެ.
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