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Secretariat of the South Huvadhu Atoll Hoan’dedhdhoo Council 

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސާރވިސް ޗާޓަރު  ހޯނޑެއްދޫ  ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 

 ތަޢާރަފް؛
ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި، ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ހޯނޑެއްދޫ މިއީ، 

ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުަމށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިާވ ސޫޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އު
 ސަރވިސް ޗާޓަރެވެ.

 ވިޝަން؛

ލުން ޚިދުމަތްދިނުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ސޫތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންމެނަށް ހަމަހަމަ އުދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫން އަސާސީއާއި، ޤާނޫން 
 ޙައްގުތަކާއި، ފަރުދުންގެ ޙައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހޯނޑެއްދޫ ހެދުން.

 މިޝަން؛
ތްތެރިކޮށް ހިތާ، ޤާނޫންތަކުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ އިސްލާމްދީނަށާއި، ދިވެހިޖުމްހޫރީއްޔާގެ ޤާނޫން އަސާސީއާއި، ޤާނޫންތަކަށް ހުރުމަ

ހެދުމާއި ހުރިހާ ފަރާތެއް ހައްގުތަކެއް ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންވާ އެއްބައިވަންތަ، ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހޯނޑެއްދޫ 
 ކުރުން. ޝާމިލްވެގެން  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 
 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްަތކަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުޙަބާކިޔައި، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން. ▪
 އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް އަޑުއަހައި، ▪
 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ▪
 ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. ▪
 .ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީބަްށ އިސްކަންދީގެން ޚިދުމަތް ދިނުން ▪
ިއ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންަނ އިސްރައްވެހިންނާއި، ދަުޢލަތާއި ރަަށށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާަފއިވާ ފަރާތްތަކާ ▪

 އިޙްތިރާމް އަދާކުރުން. ސަމާލުކަމެއްދީޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޙާއްޞަ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް 
 ާވހަކަ ދެއްކުން. ރިވެތިބަހުން އަޑަކުން މަޑުމައިތިރިކަމާއި އަދަބުވެރިކަމާއެކު ފޯނުންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އުާފވެރި ▪
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 ޚިދުމަތްތައް 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ  1
 ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ިދނުން 

ޚިދުމަތް ހޯދަން   އަށް 14:00ން  8:30ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނު  •
 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.ފަރާތްތަކަްށ ޚިދުމަތް  ޅުއްވާގުކައުންސިލަށް

ރިންގުން  3އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ލަސްވެގެން  ކައުންސިލްގެ ރަސްމީފޯނަށް •
 ޖަވާބު ދެވޭނެ.

ޚިދުމަތެއް އޮޅުން ފިލުވައި، ބޭނުްނާވ ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިފަރާތުން  ޭބނުންވާ  •
ޚިދުމަތާ ބެހޭ މުވައްޒަފަށް ކޯލް ޕާސްކުރުން، ނުވަތަ އެކަމަކާ ގުޅިގެން 

 ދޭންޖެހޭ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ.
 ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.އެންޓްރީކުރުމާއި، 

2 
އެންޓްރީ ކުރުމާއި، 

ޢާންމުފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާ 
 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެްނޓްރީކޮްށ  2ރަސްމީ އޮފީހަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް  •
 ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

އުސޫލީ މައްސަލަތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާުތ  •
 3ހޯދަން ނުޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.ދު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދެޭވނަމަ،  3ރަސްމީ މަސައްކަތު  •

ޖަވާބުދިނުން ލަސްވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ، ނުަވތަ ވަގުީތ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ. 3ޖަވާބެއް ރަސްމީ މަސައްކަތު 

ތު ހޯދައިގެން ޖަވާބު ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާ •
ުދވަާހ  15ދުވަހާއި،  3ދެވޭނެ މައްސަލަތަކަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު 
 ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.

 
 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި  3
 ހުށަހެޅުން 

އޮފީހުގެ ވެރިއަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދިަފއިވާނަމަ،  •
ބައްދަލު ކުރައްވާ ވެރިޔަކު ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެޭދ 

 ދުވަހުގެ 3ދުވަހާއި  1ފަރާތްތަކަށް، ިގނަވެގެން ރަްސމީ މަސައްކަތު 
 ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.

 ހެދުން އައި.ޑީ.ކާޑު 

 އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުން 4

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް އެދޭފޯމު ކޮންެމ ރަސްމީ  •
ކައުންސިްލ  އަށް 14:00 -13:00އަދި  12:00އިން  09:00ދުވަހެއްގެ 

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ަބލައިގަެނވޭނެއެވެ. އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންެވސް ފޯމު 
އަދި ޑީ.އެން.އާރު ގެ ސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ކައުންހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ފޯމުލިބެން ހުންާނނެއެވެ.  www.dnr.gov.mv ވެބްސައިޓުން 
 

http://www.dnr.gov.mv/
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ދުވަސްތެރޭގައި، ކާޑުހެދުމަްށ  3ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމުލިބޭާތ ރަސްމީ  •
ހޯދައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ައއި.ޑީ.ކާޑު ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާުތ 

 ހެދުމަށްޓަކައި ޑީ.އެން.އާރަށް ފޮުނވޭނެއެވެ.
 
ނިމިފައިހުރި އައި.ޑީ ކާޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަންގާ ދުވަހުން ެފށިގެން ރަސްމީ  •

މިގޮތުްނ  ދުވަސްތެރޭގައި ކާޑުގެނެސް، ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 5
، ކާޑު ލިބިފައިވާކަން ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް ކާޑު ލިބުމުން

 އެފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ. 
 އަހަރު ފުރުމުން ޕެންޝަނަށް ފޯމު ފޮނުވުން  65

އަހަރު ފުރުމުން  65 5
 ޕެންޝަނަށް ފޯމު ފޮނުވުން 

ައހަރު ފުރޭ  65މުރުން އުރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން  •
ދުވަސްކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާއިން  15ފުރުމުގެ އަހަރު  65ފަރާތްތަކަށް، 

 އެފަރާތަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ.
 

ްށ  14:00ން  8:30ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯްމ، ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ  •
  ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. އީމެއިްލ ކައުންސިލް އިދާރާއިން 

 hdhc.gov.mvinfo@g ްފޯމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށްވެސ 
 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބޭނުްނާވ  3ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމު ލިޭބތާ ރަސްމީ  •

 ލިޔެކިއުންތައް ހަމަކުރުމަށްފަހު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ޮފނުވޭނެއެވެ.
 

ޕެންޝަން އޮފީހަްށ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުާވ ފޯމުަތކަށް ިލޭބ 
ދުވަހުގެތެރޭގައި އެފަރާތްތަާކ  1މަޢުލޫމާތު، ަރސްމީ ޖަވާބުތަކާއި 

 ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.
 އެކަނިވެރިމައިންގެ ފޯމު ފޮނުވުން 

އެކަނިވެރިމައިންގެ ފޯމު  6
 ފޮނުވުން 

ފަޤީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ، އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަަތ  •
ބަފައިންަނށް ދެވޭ މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، ކޮންމެ ރަސްމީ 

ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި  14:00ން  8:30ދުވަހެއްގެ 
 ޒަރީޢާއިން ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. hdhc.gov.mvinfo@g އީމެއިލްގެ

 
 3އެކަނިވެރިމައިން/ބަފައިންގެ ފޯމު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭތާ ރަސްމީ  •

ދުވަހުގެތެރޭގައި، ޭބނުންވާ ލިެޔކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަުހ، ދަފުތަރު 
 ކުރުމާއި އެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެންސްޕާ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ސްޕާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކާގުޅިގެން ިލޭބ އެން •
ހިއްސާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަާކ  1ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތަކުގެ ފޯމުލުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  7
 ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުލުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުން ދަފުތަރުގައި ހިމެނުމާއި މާލީ އެހީެތރިކަމަށް  •
ށް ަކއުންސިލް  14:00ން  8:30އެދޭފޯމް، ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެްއގެ 

mailto:info@ghdhc.gov.mv
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 hdhc.gov.mvinfo@g މެއިލްގެއީއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ 
 ޒަރީޢާއިން ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބޭނުްނާވ  3ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމު ލިޭބތާ ރަސްމީ  •

މާލީ އެހީ ހަމަޖެއްސުމަށް  ،ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ދަފްތަރުކުރުމާއި
 އެންސްޕާ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 
އެންސްޕާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކާގުޅިގެން ިލޭބ  •

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެަފރާތްތަކާ  1ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރަސްީމ 
 ކުރެވޭނެއެވެ.ހިއްސާ

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން  8
 ހަމަޖެއްސުން

ހުށަހެޅުމުން، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަްށ   މަރުފޯމު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް •
 1އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯކަލްޕޮއިންޓަށް މަރުފޯމު ލިބުމުން 

ގަޑި އިރުތެރޭގައި ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އެއާއިލާއަކުން ބޭނުްނވާގޮތަކަްށ 
 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮްށދެވޭނެ އެވެ.

 
 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރުން މަރުވާ މީހުން  

މަރުވާ މީހުން  ރަށްވެހިންގެ  9
 ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރުން

 މަރުފޯމް ހުށަހެޅުން. •
ދުވަސް ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީން  3ރަސްމީ ބަންދުނޫން  •

އުނިކުރުމަށް ފަހު، ނިޔާވެފައިވާަކމުގެ ލިޔުން )މަރުފޯމް( ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް 
 ޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަްށ ފޮނުވުން.ނޭ

 3މަރުވިމީހާ ރަށްވެހިވެފައިވާ "ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީ" ގެ އަސްލު  •
ދުވަސްތެރޭގައި ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން. މަރުވިމީހާގެ ނަން ރަޖިސްޓްރީ 
އިން އުނިކުރުމަށް ފަހު ހަމަ އެދުވަހު އަނބުރާ ގޭގެ ވެރިފަރާތާ ރަޖިސްޓްރީ 

 ނެއެވެ.ކުރެވޭހަވާލު
 

 އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން އަދި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ (

10 

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
ހެދުން އަދި އުފަންދުވަހުގެ 

ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) އަލަށް 
 އުފަންވާ ކުދިންގެ (

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ /  •
 ރަށްވެއްސަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން.

 މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަެހޅުން. •

 ނަން ފާސްކުރާ ފޯމް -

މަންމައާއި ބައްޕަގެ އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ، ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ  -   
 ގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް

ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްޙީމަރުކަޒުން ފޫޅުމާފޯމް އެންޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ، ރަސްމީ 
 ދުވަސް ތެރޭ ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިދެވޭނެ. 3ބަންދުނޫން 

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ނޫން (

mailto:info@ghdhc.gov.mv


Page 7 of 22 
 

11 
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 

އުފަންވާ ހެދުން ) އަލަށް 
 ކުދިން ނޫން (

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ / އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި  •
 ރަށްވެއްސަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން.

 މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަެހޅުން. •

 ސެޓްފިކެޓް ހަދާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ  -

ދުވަސް ތެރޭ ސެޓްފިކެްޓ  3ބަންދުނޫން ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  •
 ހައްދައިދެވޭނެ.

 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  12
 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން

 އެއާއިލާއެއްގެ އިސްމީހާ ސިޓީއަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދުން. •
މިސިޓީގައި ބަދަލުވާން ބޭުނންވާ އެޑްރެހާއި އެޑްރެސް ބަދަލުކުރަން  •

ބޭނުންވާ މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ހިމެނުއްވައި އެ އެންމެންގެ 
 އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.

ދުވަސްތެރޭ ރަޖިސްޓްރީ  7ބަންދުނޫން ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  •
 ކުރެވޭނެ.
 

 ން ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރު 

 ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރުން  13

 އެއާއިލާއެއްގެ އިސްމީހާ ސިޓީއަކުން ޚިދުމަތަށް އެދުން. •
 ރައްވެހިކަން ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ޯފމް ހުށަހެޅުން.  •
 މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަެހޅުން. •

 އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.ބަދަލުވާން އެދޭ މީހާ، ނުވަތަ މީހުންގެ  -

ޖަވާބު ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން އެމީހެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮތް ރަށަކުން  •
 ދުވަސް ތެރޭ ރަްށވެހިކަން ބަދަލުކޮށްދެޭވނެ. 7ބަންދުނޫން 

 

 ރައްވެހިކަން ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރުން 

14 
ރައްވެހިކަން ބަދަލުވާން 

މީހުން ރަޖިސްޓްރީން ބޭނުންވާ 
 އުނިކުރުން

އެމީހަކު ބަދަލުވާން އެދޭ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން މިކައުންސިލަށް ެމސެޖަކުން  •
ދުވަސްތެރޭގައި  3ނުވަތަ ސިޓީއަކުން އެންގެވުމުން ބަންދުނޫން 

 ރަޖިސްޓްރީން އުނިކޮށްދެވޭނެ.

 އަހަރުން މަތި ( 10ނަން ބަދަލުކުރުން ) 

 10ނަން ބަދަލުކުރުން )  15
 އަހަރުން މަތި (

ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ފޯމުގައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ޤާޫނނީ  •
މަސްދުވަސް  1ފޯމް ފުރައިގެން ހުށަހެޅުން. ) ާޤނޫނީ ފޯމް ދޫކުރިތާ 

 ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ގެނައުން (.
 ށަެހޅުން.މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހު •
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 އައިޑީކާރޑް  -

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  -

• DNR  ް3އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ޖަވާބު ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަްނދުނޫނ 
 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

 އަހަރުން ދަށް ( 10ނަން ބަދަލުކުރުން ) 

 10ނަން ބަދަލުކުރުން )  16
 އަހަރުން ދަށް (

ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ފޯމުގައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު ނަން  •
 ހުށަހެޅުން.

 މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަެހޅުން. •

 އައިޑީކާރޑް  -

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  -

DNR  އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ޖަާވުބ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންުދނޫްނ
 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. 2

 ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުން

17 

ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދު 
 ކުރުމަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުން

ހަމަޖެއްސުމުގައި ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭތަ އިމާމުން،މުދިމުން  •
ނަމާދުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިަވޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއްތޯ ކައުންސިލުން 

 ކަށަވަރުކުރުން.
ހުކުރު ،އީދު އަދި ކޭތަ ނަާމދަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުމަށް ރަސްމީ  •

 ކުރެވޭނެއެވެ.އެއްދުވަސް ކުރިން އިމާމުން،މުދިމުން ނަށް އަންގާ ސޮއި
 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން  18

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުެގ  •
ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، އެ ފޯމާއެކު 

އިންތިޒާމު މި ިއދާގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ަބލައިގަތުމުގެ 
 ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަަޅނީ ރަނގަޅު ފޯމު ކަން މި އިދާރާއިން  •
 ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި  •
އަދި ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ 
ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ،  ސްކްރީނިންގ 

ތަށް ލިުޔމުން ެއ މަރުޙަލާގައި އެކަން ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާ
ގަޑިއިރު ދެވޭނެއެވެ. މި  48ކަން އަންގައި،  ރަނގަޅު ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް 

މުއްދަތުގައި ރަގަޅު ފޯމު ހުށަަހޅާފައިނުވާނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލާީނ 
ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުެމއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުްނ   ތުޝަރު

ސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުެގ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާ
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ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 
 ފަހުން ބަލައި ނުަގނެވޭނެއެވެ.

ަވނަ ާމއްދާގެ  78ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  •
ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ   11އަދި  1،2،3،6،9 )ހ( ގެ 

ތަކާއި، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުަށހެޅުމަށް ތުޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުވަ
އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ ައސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭޯތ ބަލަިއ 

ތަކަށް ނުެފތޭ ހުށަހެޅުްނަތއް ސްކްރީންކޮށް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  އަދި ތުޝަރު
 ފުރިަހމަނުވާ މި ގޮތަށް ވަކިކުރެވޭ ހުށަހެުޅންތައް ބަލާނީ ޝަރުޠު

 ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.  
، އިންޓަވިއު މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ  ކުރިން ލިޔުމުން އެކަން   •

ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ަކނޑައަޅާ 
ފަރާތްތަކަށް  އެފަރާުތގެ ހުށަހެުޅން  ހޮވިފައިނުވާ ަސބަބު އެންޭގނެއެވެ.  

ފަރާތްތަކަށް ެއްނގުމުގައި ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް  މިގޮތުން އެ
 ރިޢާޔަތްކޮށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާްނ ކުރެވޭނެއެވެ. 

ފަރާތަށްވުރެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފަިއވާނަމަ،  10ވަޒީފާއަށް އެދި  •
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އަިދ ޝޯޓްލިސްޓް ނުކުރެވޭ ފަރާްތތަކަްށ 

 އެކަން އެންގޭނެއެވެ.
 އިޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަަކށް އިންޓަރވިއު އަދި އެސެސްމެންޓާޝޯޓްލިސް •

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާެނ މުއްދަތު އެންގޭނެއެވެ. އަިދ 
 އެވެ.ނެ އިންޓަރވިއުއަށްފަހު މާކްސް ލިުބނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޢާއްމުކުރެވޭ

މާކްޝީޓް ޢާޢްމުކުރެވިފާ މުއްދަުތގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުްނ  •
ލިބިފައިނުވާނަމަ، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަްށ  ޝަކުވާއެއް

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސީ. އެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް 
 ސާރވިސް އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

•  
 އެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަން ހުށަހެޅުން.

 އެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަން ހުށަހެޅުން. 19

ބީލަންތަކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ       •
ދަޢުވަތާ ގުޅިގެން ބީލަން ުހަށހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 

 ދުވަސް ދެވޭނެ. 7އެއްގޮތަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
 ހަމަޭވތޯ ބެލޭނެ. ތުދުަވހުގެ ތެޭރގައި ބީލަންތަކުގެ ޝަރު  3ބީލަން ލިބޭތާ    •
 ދުންދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ހެ 10ޝަރުޠު ހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ އިެވލުއޭޝަން  •
 ބީލަމަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެކަމަށް •

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ ދެވޭނެ. 5ނުވަތަ  3
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމާ މެދު ގޮތެއް  2ބީލަމުގެ އިވެލުއޭޝަން ނިމޭތާ          •

 ށް ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ުހށަެހޅޭނެ.ނިންމުމަ
ބީލަމާ ގުޅިގެން ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމާ ޮގތެއްގެ މަތިްނ ބީަލްނ           •

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް  7ނުވަތަ  5ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް 
ހަވާލުކުރެވޭނެ. މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ަދއްކަންޖެޭހ 
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ވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ދައްކައި މި ޓެކުހެއް ވާނަމަ، އެއްބަސް
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ. 5އޮފީހަށް އެންގުމަށް 

 ބީލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބިޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުން، އެ ނިންމި ގޮތް  •
. އަދި ެއވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންވެރިންަނށް އެންގޭނެ  2ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ  5ރަސްމީ  އް ހުށަހަޅަން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެ
 .އެވެދެވޭނެ

ދުވަހުގެ  2ރަސްމީ ބީލަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،          •
 އެޝަކުވާއަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ. ތެރޭގައި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ކަށް ޖަވާބުދިނުމަށްފަހު މާ ގުޅިގެން ލިބޭ ސަކުވާތަބީލަ •
ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް ީބލަން ކާމިޔާބު ކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވުްނ 

 ނެއެވެ.އެންގޭ ލިޔުމުން  އަދި ބީލަމުގައި ނުހޮވޭ ފަރާތްތަަކށް ނުހޮވޭކަން 
 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ހެދުން އަދި އެޕްރޫވް ކުރުން •

 ފެށިގެންދާނެއެވެ.މަސައްކަތް  ށްަފހު މަބީލަން ހަވާލުކުރު •
 ފައިސާ ބަލައިގަތުން 

 ފައިސާ ބަލައިގަތުން  20

އަށް ފައިާސ  12:00އިން  8:30ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނުދނު  •
 ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެހައި، ަކންކަން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. 

ރާނީ ކައުންސިލްގެ ކުރ ޓްރާންސްފަކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  •
( 1ރެވެނިއު  -1468) 7710700382001އެކައުންޓް ނަންބަރ 

 އަށެވެ.

އައިޑީ ކާޑައި ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަން ޖެޭހ  •
-1468) 7710700382002ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރާނީ 

 އަށެވެ.( 2ރެވެނިއު 

 އަށެވެ.  9660015ސިލިޕް ފޮނުވަނީ ވައިބަރ ނަންަބރ  •

ހޮޓާ، ގެސްޓް ހައުސް، ހޯމްސްޓޭކޮޓަރި، އަދި މޫދުކޮޓަރި )ވޯޓަރވިލާރޫމްތައް(، "ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
 ދަފްތަރު" ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 
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ހޮޓާ، ގެސްޓް ހައުސް، 
ހޯމްސްޓޭކޮޓަރި، އަދި 

މޫދުކޮޓަރި 
)ވޯޓަރވިލާރޫމްތައް(، "ރަށު 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދަފްތަރު" ގައި 
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 

ފަތުރުވެރިކަމަށްއަމާޒުކޮށް،ހޮޓަލެއް/ގެސްޓްހައުސްއެއް/ހޯމްސްޓޭކޮޓަރިއެއް  •
އަދި މޫދުކޮޓަރި އެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކުން ިމނިޓްީރ 
އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުން އެމިނިސްޓްރީ 

 އަށް ހުށަހެޅުން 
ރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އަށް ސްމަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަުކން މިނިޓްމިއިން ކަ •

ހުށަހެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީ ކައުްނސިލަށް ފޮނުވާ ޗެކް ލިސްޓް ލިބޭތާ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެލިސްޓްގައި ހިމެނޭކަން ހުރީ  2ރަސްމީ މަސައްކަތު 

ފުރިހިމަވެފަތޯ ކަށަވަރުކޮށް ކައުްނސިލުން މިނިސްޓްރީ އަށް ޖަވާބު 
 ނުވުން ފޮ

ޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަްމ ލިޭބ ސްމިއިން ކަމަކަށް ބޭުނންވާ ފަރާަތކަށް މިނި •
ދުވަހުގެ  2ހުއްދަ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ މަސައްކަތު 

ތެރޭގައި ކައުންސިލްގައި އޮންނަ ރ"ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދަފްތަރު" ގައި 
ކުރެވިއްޖެ ކަން އަދި ކަމާއި ގުޅޭ އެފަރާތް ހިމެނުމަށްަފހު ރަޖިސްްޓރީ 



Page 11 of 22 
 

ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރުމުގެ  ސާސްގައިވިޔަފާރި ކައުންސިލް އިޚްތި
 ލިބިގެްނދާނެއެވެ.ހުއްދަ ލިއުމުން

•  
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތްތައް "ރަށުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު" ގައި ރަޖިސްޓްރީ 

 ކުރުން 
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ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ފިހާރަ 
ހިންގާ ފަރާތްތައް "ރަށުގެ 

ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ 
ދަފްތަރު" ގައި ރަޖިސްޓްރީ 

 ކުރުން

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ފިހާރަ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަުކން މިނިސްޓްރީ  •
ްނ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކު

 އެމިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުން 
މި ކަމަށް ބޭުނންވާ ފަރާތަކުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓަށް  •

ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ޗެކް ލިްސޓް ލިޭބާތ އިން ހުށަހެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެލިސްޓްގައި ހިމެނޭކަން ހުރީ  2ރަސްމީ މަސައްކަތު 

  ކަށަވަރުކޮށް ކައުްނސިލުން މިނިސްޓްރީ އަށް ޖަވާބު ފޮނުވުން ފުރިހިމަވެފަތޯ
މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ  •

އިން ދޫކުރާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 
 "ރަށުެގ ވިޔަފާރި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގައި އޮންނަ 2މަސައްކަތު 

ހިންގާ ފަރާތްތަކުެގ ދަފްތަރު" ގައި އެފަރާތް ހިމެނުމަްށފަހު ަރޖިސްޓްރީ 
ކުރެވިއްޖެ ކަން އަދި ކަމާއިގުޅޭ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ވަޑައިގަންނަާވނެއެވެ.ލިބިލިއުމުން
 

 ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން ގުމަތީގައި އަދި އާންމު ތަންތަނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން މަ
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ގުމަތީގައި އަދި އާންމު މަ
ތަންތަނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ 
މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި 

 ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން 

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޖާގަ ބޭނުން ވެގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ  •
ޅީ  ގަވާއިދުެގ ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ހުށަހެޅި  ފަރާތުން އެހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެ

ލުގައިވާ ގޮތުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެތަނުގައި ސޫދަށުން ހެދިދައިވާ އު
ވިޔަފާރި ކުރުމަށްތޯ ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޯތ 
ކަށަވަރުކޮށް އެފަރާތަކަށް ިމ ދެާހލަތުގައި ކުލި ނެގޭ ގޮތާއި އަިދ ކުލީގެ 

އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން. އަިދ އެކަްނ ލާއި އެއްގޮތަށް ސޫމިންވަރު އު
އެހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުންކަން ނުވަތަ ދާއިމީގޮތުންކަން ބަޔާން 
ކުރެވިފައި ނެންނަމަ އެކަންބަޔާންކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަްށ 

 ފުރުޞަތު ދިނުން.
ށް ުހށަހަޅާ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޖާގަ ހޯދުމަ •

ކާބޯތަކެތީެގ ( އެމޭޒުގައި ނުވަތަ އެގާޑިޔާގައި)ފާރަތްތަކުން އެތަނުގައި 
ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގްސް އޮތޯރިޓީގަިއ 

ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓާއި ބެހޭ ބައިގައި ނުވަަތ  ނުވަތަ ކައުންސިލެއްގެ
އްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް އެފަރާތުްނ އެރަށެއްގައި ހުންނަ ސިއްޙީ ވުޒާރާ އެ

އެފަދަ . ދީފައިވާ ސާފުތާހިރު ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތްތޯ ކަށަވަރުކުރުން
 .ލިއުމެއް ނެން ނަމަ އެލިއުން ހޯަދއި ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން

ޖާގަ ހޯދުމަށް އެދި  ވިޔަފާރިކުރުމަށް މޭޒުބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ ގާޑިޔާ •
ގޮތެއްަގއި މަގުމަތީގައާއި ޢާންމު ތަްނަތނުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ދާއިމީ 

މޭޒު ބަހައްަޓއިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ުހށަހެޅި  ތަގާޑިޔާ ނުވަ
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ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ ކައުންިސލުން އެފަދަ ވިޔަފާރި ދާއިމީ ގޮެތއްގައި 
ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުން ޖާގާ އޮތްތޯ ބަލައި ޖާގަ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް  7ށަހާޅާތާ އޮތްނަމަ ހު
އެފަރާތަކަށް ޖާގަދީ އެފަރާތާއި އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ހަދައި ނިންމަިއ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ސަރަހައްދު )ޖާގަ( ހަވާލު
އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ށްވުރެ މުއްދަތު ފުރަތަމަ ދެވޭ މުއްދަތަ •

ހަލާގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާގޮތަްށ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަރު
ކައުންސިލަށް ލިއުމުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ކައުްނސިލުްނ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.އެއިރުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުއްދަތު އިތުރު
ޖާގަ ހޯދުމަށް އެދި  ވިޔަފާރިކުރުމަށް މޭޒުބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ ގާޑިޔާ •

މަގުމަތީގައާއި ޢާންމުތަނެއްގަިއ ގާޑިޔާ  ވަގުތީ ގޮތުން ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 
ނުވަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްކަމުގައި 
ވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތަަކށް ވަގުީތ ގޮތުން ދެޭވ ތަނާމެުދ ކައުްނސިލާއި 

އެފަދަ ވިޔަފާރި ވަގުތީ ގޮތެއްގަިއ  މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު
ދާއި އިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުން ވީ އެންމެ އަވަހަަކށް ޤަވާ 

ލާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތަކަށް ޖާގަދީ އެފަރާތާއި އެކު ވެވޭ މުއްދަތު ސޫއު
ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަދައި ނިންމައި ސަރަހައްދު )ޖާގަ( 

 .ކުރެވޭނެއެވެހަވާލު
މަގުމަތީގައި އަދި އާންމު ތަންަތނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން  •

ގެ ހުއްދަ  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީފިނަމަ ކައުންސިލް ގެވިޔަފާރި ކުރުމު
މަގުމަތީގައި އަިދ އާންމު ތަންަތނުގައި ގާޑިއާ ނުަވތަ މޭުޒ ) ދަފްތަރު

ގައި އެފަރާތެްއ  (ރުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަ
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެ  4އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
 ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮޅު ލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދެއް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ 

 ގަރާޖް ހުއްދަ ދޫކުރުން.

24 

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ 
ވަނަ  4ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
މާއްދާގެ )ރ( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެ 
ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮޅު ލީ 

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ 
ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެ 
އުޅަނދެއް ބޭއްވުމަށް 

ކަނޑައަޅާ ގަރާޖް ހުއްދަ 
 ދޫކުރުން.

ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ  4ޚިދްމަތަށް އެދެންވާނީ  •
ލިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންެނވެ. މި ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުްނ 

 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. 
ކިއުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަްނ ޔެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުިރހާ ލި •

 ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.
ފޯމް ލިބުމަށްފަހު ުހށަހަޅާ ތާރީޚްގައި ނުވަތަ ޖެހިގެން އަންަނ ކައުންސިލަށް  •

 ގެ ކުރިން ކަމާގުޅޭ ޔުނިޓަށް ފޮނުވޭނެެއވެ. 9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
ގަރާޖް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ުހަށހަޅާ ފޯމްތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ޝަރުތު  •

އި ހުއްދަ ދުވަސް ތެރޭގަ 3ހަމަވާނަމަ، ހުަށހަޅާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ރަސްމީ 
 3ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޝަރުތު ހަމަނުވާނަމަވެސް އެފަރާތަށް ރަސްމީ 

 ދުވަސް ތެރޭގައި އެކަން އެންގޭނެއެވެ. 
ގަރާޖަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައެއް ބާޠިލްކުރަން ބޭުނން ވެއްޖެނަމަ،  •

 ލިއުމުން ކައުންސިލަށް އަންގަންާވނެއެވެ.
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•  
 ހެއްދުން  ސަލާމަތީ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ކަނޑު 

 އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަނޑު 25
 ހެއްދުން ސަލާމަތީ

 ފީ  އަދި ހުށަހެޅުން( MS-1) ފޯމް އެދޭ ސާރވޭއަށް ކަނޑު އުޅަނދުގެ  •
 ކޮންމެ ، ހަމަވެފައިވާނަމަ މުއްދަތު( ރ250 ސެޓްފިކެޓަކަށް) ދެއްކުން

 ރ1000 ގޮުތގައި މައިނާގެރިޖޫ ސެޓްފިކެޓަކަށް
އެދޭ ފޯމު އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި، ކަނޑުއުޅަނދު ފަހަރު ސާރވޭއަށް  •

 ޓްއަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައި
 www.transport.gov.mv  .ެއިން ލިބެންހުންާނނެއެވ 

 އެންޓްރީކުރުން އަދި ބަލައިގަތުން ޗެކްކުރުމާއި ފޯމު •

 (ESMS) ހަވާލުކުރުން ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި ފޯމު •
 ޗެކްކުރުން ލިޔުންތައް އެކުގައިވަ ފޯމާ އަދި ފޯމު •

 ކުރަންދާނެ ސާރވޭ އުޅަނދު ގުޅައިގެން  ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ފޯމު •
 ހަމަޖެއްސުން ގަޑި ދުވަހަކާއި

ސެޓްފިކެޓް  ދުވަސްތެރޭގައި ސަލާމަތީ 2ސާރވޭކޮށް ނިމޭތާ ރަސްމީ  •
 ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 
 ސާވޭކުރުން  އުޅަނދު  ކަނޑު 

 

 ސާވޭކުރުން  އުޅަނދު ކަނޑު 28

 ކަންކަމަށް  ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަތުރުކުރާ ކަނޑުދަތުރު •
 ރ250 - ދެއްކުން ފީ އަދި ހުށަހެޅުން( MR-1) ފޯމް އެދޭ

 އެންޓްރީކުރުން އަދި ބަލައިގަތުން ޗެކްކުރުމާއި ފޯމު •
 (ESMS) ހަވާލުކުރުން ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި ފޯމު •
 ޗެކްކުރުން ލިޔުންތައް އެކުގައިވަ ފޯމާ އަދި ފޯމު •

 ދުވަހަކާއި ކުރަންދާނެ ސާރވޭ އުޅަނދު ގުޅައިގެން  ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ފޯމު •
 ހަމަޖެއްސުން ގަޑި

 ދިއުން ސާރވޭކުރުމަށް •
-MR) ލިޔުން ދޫކުރާ ސަރވޭކޮށް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދު ކަނޑު •

 ދޫކުރުން (2

 އެޅުމާއި ކަންވަށްކުރުންގޯތީގެ ކަންމުޑި 

ގޯތީގެ ކަންމުޑި އެޅުމާއި  29
 ކަންވަށްކުރުން 

ފައުންޑޭޝަން ޗެކްކުރުމާއި، ކަންމުޑި އެޅުމާއި، ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ދިނުމަްށ  •
 އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •

 )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް(ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން  •
 ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރުން -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުރުން -

http://www.transport.gov.mv/
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ފޯމް ލިބިފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތުން  -
 ޙަވާލުކުރުން.

ކަންމުޑި އެޅުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްަފއިތޯ  -
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކްކުރުން. 07ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރަސްމީ 

ކަންމުޑި އެޅުމަށްޓަކައި ގޯތީގެ ، ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްފައިާވނަމަ -
ވެރިފަރާތުން ގެންދަންޖެޭހނެކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 

ކެއްޗާއިއެކު ގޯތި އޮތް ތަނަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި ގޯތީގެ ތަ
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގުން. 3ވެރި ފަރާތަށް ރަސްމީ 

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް އަންާގފައިވާ ގަޑިޔަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  -
 ފަރާތުން ޙާޟިރުވެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ފޯމް ފުރިހަމަވެ، ގޯތި ސާފުކޮށްފައިވާނަަމ، ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  •
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނ  07ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 ވާނެއެވެ. 

 10ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ގޯތި ސާފުކުުރމަށް  •
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިުނން )ސްލިޕް ދޫކުރުން(

 އެންގި ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް ގޯތި ސާފުކޮށް ގޯތި ސާފުކުރުމަށް -
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ 
ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް 
ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ުގނާީނ 

ސާފުކުރުމަށްފަހު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ތާރީޚުން ގޯތި 
 ފެށިގެންނެވެ.

ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ގޯތި ސާފުކޮށްފަިއނުވުމުެގ  •
 ސަބަބުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެެވންނެތްކަމަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ިދނުން.

 ގޯތީގެ އިންވަކިކުރުން   

 އިންވަކިކުރުންގޯތީގެ  30

ފައުންޑޭޝަން ޗެކްކުރުމާއި، ކަންމުޑި އެޅުމާއި، ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ދިނުމަްށ  •
 އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވުމަްށ  •
 އިވާ ފަރާތުެގ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުންފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފަ
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ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރައްވައިގެން ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ، ޝަރީަޢްތ  •
 ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

 ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް( •
 ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރުން -
 އެންޓްރީ ކުރުން ފޯމް -
ފޯމް ލިބިފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތުން  -

 ޙަވާލުކުރުން.
އިންވަކިކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޯގތީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮްށފައިތޯ  -

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކްކުރުން. 7ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރަސްމީ 
ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ގޯތީގެ ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްފައިވާނަމަ، އިން -

ވެރިފަރާތުން ގެންދަންޖެޭހނެކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 
ތަކެއްޗާއިއެކު ގޯތި އޮތް ތަނަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި ގޯތީގެ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގުން. 5ވެރި ފަރާތަށް ރަސްމީ 

ލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުްނ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގާފައިާވ ގަޑިޔަށް ކައުންސި •
 ޙާޟިރުވެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަވެ، ގޯތި ސާފުކޮށްފައިވާނަަމ،  •
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނ  07ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 ވާނެއެވެ.

 10ގޯތި ސާފުކުުރމަށް ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،  •
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިުނން )ސްލިޕް ދޫކުރުން(

ގޯތި ސާފުކުރުމަށް އެންގި ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް ގޯތި ސާފުކޮށް  -
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ 

ތް ކުރިޔަށް ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަ
ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ުގނާީނ 
ގޯތި ސާފުކުރުމަށްފަހު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ތާރީޚުން 

 ފެށިގެންނެވެ.
ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ޯގތި ސާފުކޮށްަފއިނުވުމުެގ  •

 ފޯރުކޮށް ދެެވންނެތްކަމަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ިދނުން.ސަބަބުން ޚިދުމަތް 

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން 
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 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން 31

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން  •

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •

ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރީއާއި  •
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ފޯމްގައި ޕަވަރ 

 އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަާޅފައިވާ ގޯއްޗަށް ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ އެއް  •
 ހައްދާފައިވާނަމަ، ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު.

)ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެްނ އަލުން ހެއްދުަމށް ހުަށހަޅާފައިވާނަަމ،  •
 ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.(

 ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް( •
 ކުރުންފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކް -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުރުން -
ފޯމް ލިބިފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތުން  -

 ޙަވާލުކުރުން.
ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް  -

 2ކަންމުޑި އަޅާފައިތޯ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލަސްވެގެން ރަސްމީ 
 ން.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކްކުރު

ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ކަންމުޑި އަޅާފައިވާނަމަ، ރަޖިސްޓަރީއާއި  -
ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި 
ގޯތީގެ ވެރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތަށް 

ޕަކުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްލި 3ފޯމް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 
 އެންގުން.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތި އޮތްތަނަށް  3ފޯމް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ  -
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވެ ގޯތީގެ މިންތައް )ގޯތީގެ 
ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި( 

 ޗެކްކޮށް ނޯޓް ކުރުން.

ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަވެ، ގޯތި ސާފުކޮްށ ކަންމުިޑ  ޚިދުމަތަށް އެދި •
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް  05އަޅާފައިވާނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
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ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ނުަވތަ ކަންމުޑި އަޅާފައި  •
ދުވަހުގެ  10ކަންމުޑި އެޅުމަށް ނުވާނަމަ ގޯތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ 

 މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން(

ގޯތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަންމުޑި އެޅުމަށް އެންގި ސްލިޕްގައިވާ  -
ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ 

ދިޔުން. މިޮގތަށް މަރުޙަލާތައް )މަތީގައިވާ ގޮތުގެަމތިން( ކުރިޔަށް ގެން
ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި 
ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ޯގތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަްނމުޑި 

 އެޅުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

، ނުވަަތ ކަންމުިޑ ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ •
އަޅާފައިނުވާނަމަ ގޯތި ސާފު ނުުކރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ަކންމުޑި އަޅާފައި 
ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުުމން ޖަވާބު 

 ދިނުން.

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ހައްދާނަމަ(

32 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ 
ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ 

ގެއްލިގެން ނޫން ގޮތަކަށް 
 ހައްދާނަމަ(

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން  •

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •

ށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަ •
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ފޯމްގައި ޕަވަރ 

 .އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރައްވައިގެން ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ، ޝަރީަޢްތ  •
 ޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯ

ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިފައިވާ ގޯއްޗަށް ކުރިން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް  •
ނުވަތަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ހައްދާފައިވާނަމަ، އެ 

 ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ އަޞްލު ހުށަހެޅުން.

 ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް( •
 ށް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރުންފޯމް ރަނގަޅަ -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުރުން -
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ފޯމް ލިބިފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތުން  -
 ޙަވާލުކުރުން.

ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިަފއިވާ ގޯތީ އޮތީ އިންވަކިކޮްށފައިތޯ  -
 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 2ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

ޗެކްކޮށް، އިންވަކިކޮށްފައިވާނަަމ، ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނުަވތަ ޕަވަރ އޮފް 
އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ގޯތީގެ މިންތައް ޗެކްކޮށް ނޯްޓ 

 ކުރުން.
ގޯތީގެ މިންތައް ނޯޓް ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް  -

ގަޑި ގޯތީގެ ވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި 
ފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެަޓރނީ ދީފައިވާ ފަރާތަށް ފޯމް ހުަށހަޅާތާ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްލިޕަކުން އެންގުން. 2ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަވެ، ގޯތީގެ އިންވަކިކޮްށަފއިވާނަމަ،  •
ގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނ ދުވަހު 05ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 ވާނެއެވެ.

ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޯގތީގެ އިންވަކި ކުރުމަްށ  •
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން( 10

ގޯތީގެ އިންވަކި ކުރުމަށް ދީފައިވާ ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް  -
 އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ ކައުންސިލްގެ

ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް 
ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ 
 ގުނާނީ ގޯތީގެ ިއންވަކި ކުރުމަްށފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ެއންގި

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އިންަވކިކޮށްފަިއ  •
ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުުމން ޖަވާބު 

 ދިނުން.

 ހުށަހެޅުން(އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް 

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ  33
ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ 

ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް 
 ހުށަހެޅުން(

 އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން  •

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •
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ރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަ •
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ފޯމްގައި ޕަވަރ 

 އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުްނ )ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރާ  •
 ފޯމް(

 ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް( •
 ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރުން -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުރުން -
ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ފުރުމަްށޓަކައި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތާއި ނުވަތަ  -

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ވަގުތުން ޙަވާލުކުރުން.
ފޯމް ލިބިފައިވާަކމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ަފރާތަށް  އެޕްލިކޭޝަން -

 ވަގުތުން ޙަވާލުކުރުން.
ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ރަސްމީ  -

 07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ރަސްމީ  02
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢާއްމު އިޢުާލނެއް ކުރުން.

ލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮްށ ހުށަހެޅުމުން، ފޯމްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކް -
ރަޙުނުކޮށްފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާަނމަ، 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޮކށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެްއވެސް  07އަދި 
ަކމަށް ފަރާތަކުން އެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ
 އަންގާފައިނުވާނަމަ، ޚިދުމަތުގެ ަމރުޙަލާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، އަދި ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާތާ  -
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތީ  2ރަސްމީ 

ށް، އޮތީ އިންވަކިކޮށްފައިތޯ ކަުއންސިލްގެ އިދާރާއިން ޗެކްކޮ
އިންވަކިކޮށްފައިވާނަމަ، ގޯތީގެ ެވރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ 
 ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ގޯތީގެ މިންތައް ޗެކްކޮށް ނޯޓް ކުރުން.

ގޯތީގެ މިންތައް ނޯޓް ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް  -
ތީގެ ވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި ގޯ

ފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތަށް ޢާއްމު 
އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާަނމަ، ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަާޅތާ، 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްލިޕަކުން އެންގުން. ާޢއްމު  2ލަސްވެގެން ރަސްމީ 
ން ފޯމް ފުރިހަމަ އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކުލެރިފިކޭޝަ

ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅައިިފނަމަ، ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށްވުމަށް 
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަންގާނީ ޢާއްމު 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  02އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވާާތ، ރަސްމީ 

ފުރިހަމަވެ، އިޢުާލނުގެ މުއްަދތު ހަމަވެ، ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޯފމް  •
ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ުހށަހަޅާ އަދި ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައިާވނަމަ، ރަސްމީ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. 05

ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޯގތީގެ އިންވަކި ކުރުމަްށ  •
 ދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން(ދުވަހުގެ މުއް 10

ގޯތީގެ އިންވަކި ކުރުމަށް ދީފައިވާ ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް  -
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ 
ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް 

ޢުާލނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ުހަށހެޅި ގެންދާނަމަ، އި
ތާރީޚުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ގުނާނީ ގޯތީގެ އިންވަކި 

 ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

ިއ ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އިންަވކިކޮށްފަ •
ނެތްކަމަށް ލިޔުުމން ޖަވާބު  ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދެވެން

 ދިނުން.

ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެްސ  •
ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފިނަަމ، ނުވަަތ 

ޖިސްޓަރީ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، އެއްވެސް މާލީ ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމުގައި ރަ
އިދާރާއަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާަނމަ، އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަްއދައިދެވެން 
ނެތްކަމާއި، ރަޖިސްޓަރީއާއި ުގޅޭ ގޮތުން ހޯދާފައިާވ މަޢުލޫާމތު ގޯތީެގ 

 ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ފޯރުކޮށް ދިނުން.

 މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 

މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ  34
 ދޫކުރުން

މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ެއދި މަގު ބަންދުކުރުމަށް ބޭުނންާވ ދުވަހުެގ  •
ދުވަހުގެ ކުރިން ޚިދުމަތަށް އެދި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  3ރަސްމީ 

 ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުން.

ސަރަޙައްދު ސާފުކޮްށ  މަގު ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިަފއިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން  •
 ހުއްދަ ބޯޑު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޙަވާލުކުރުން

 މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 
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 މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 35

 3މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މަގު ކޮނުމަށް ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ރަސްމީ  •
 އިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުން.ދުވަހުގެ ކުރިން ޚިދުމަތަށް އެދި ކައުންސިލް 

މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބު ދިރާސާުކރުމަށްފަުހ  •
 ހުއްދަ ދޫކުރުން

މަގުކޮނުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ އިންޖީނުގެ، ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތްޭދ  •
 ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރުން

 އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ  36
 ދޫކުރުން

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާއަްށ  •
 ހުށަހެޅުން.

ކަްނކަން ބަާލ  އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ އެންެމހާ •
 ން.ހުއްދަ ދޫކުރު

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް އާންމުކުރުން 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  37
 އާންމުކުރުން 

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމާ ނިންމުންަތްއ  •
 ދުވަސްތެރޭގައި އާންމުކުރުން.  3ފޭސްބުކް/ވެބްސައިޓްގައި މަދުވެގެން 

 ތަކަށް ޖަވާބުދިނުން މައްސަލަ 

މައްސަލަތަކަށް ހުށަހަޅާ  38
  ޖަވާބުދިނުން

 3ޝަކުވާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި މަދުވެގެން  •
 ތާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ދުވަސްތެރޭގައި ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުން. އަދި
  . ވަގުތުން ފެށިގެން ުފލުހުންަނށް ރިޕޯޓްކުރުން

 ސޯޝަލް ސަޕޯޓް / ހެލްޕްޑެސްކްގެ ޚިދުމަތް 

ސޯޝަޕް ސަޕޯޓް/ ހެލްޕްޑެސްގެ  39
 ޚިދުމަތް

ސަރުކާރުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަްށ   •

 އެހީފޯރިކޮށްދިނުން.  12:00 – 9:00ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 ކުނި މެނޭޖްކުރުން    

 ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ އުސާލާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން.  • ކުނި މެނޭޖްކުރުން 40

 ކުނި މެނޭޖްކުރުން 
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ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ފެނާއި  41
 ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ފެނާއި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލާއެއްގޮަތްށ  •
   އަމަލުކުރުން.

 ޚިދުމަތްތައް ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދޭ 

ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާ ގުޅިގެން  42
 ގުޅޭ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން. ވެރިކަންކުރުމާދަނޑުހޯނޑެއްދޫގައި  • ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް

 އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް 

 އޮންލައިން ޚިދުމަތް 43
ކައުންސިލާއި ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެޭދ ފޯމްތަްއ  •

ވެބްސައިޓުން ލިބޭގޮތް ހެުދން. އަދި ކައުންސިލްގެ އީމެއިލް 
hdhc.gov.mvinfo@g  .ްއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައިގަުތނ 

 ރެފަރެންސް ލެޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުން 

ރެފަރެންސް ލެޓަރ  44
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ރެފަރެންސް ލެޓަރއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެރިފައިކޮށް މަދުވެގެްނ   •
 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ދުވަސްތެރޭގައި ރެފަރެންސް ލެޓަރ ފޯރު 3

 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، ފާޑިކިޔުން ހުށަހެޅުން 
އުންސިލް އިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް ކަ ނޑެއްދޫ ހޯ 

މި  hdhc.gov.mvinfo@gފާޑިކިޔުމުގެ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުއެވެ. ހުށަހެޅުންތައް ފޮނުވާނީ، 
އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ. ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅަކަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީއަކުންނެވެ. ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭނެއެވެ.  5އެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނުކަން ލަސްވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 
 އަށް ގުޅައިގެންވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  68400015ންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު ކަމުގައިވާ، ކައު ނޑެއްދޫހޯ ގެ އިތުރުން، މީ 
ދުމަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ޚި ފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެ، ވަގުތުން ރަނގަޅު ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، މި 

 ގެނެވޭނެއެވެ. 
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