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 ވިޝަން؛

ނުމާިއ، މުޖުތަމަޢުެގ ދިވެހިޖުމްޫހރިއްާޔގެ ޤާޫނން އަސާސީއާިއ، ޤާޫނން ތަކުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންމެނަށް ހަަމހަމަ އުސޫލުން ޚިދުމަތްދި

 ނެ.ެވގެްނދާ ޑޭ ކޮނށްކަށަރަޙަްއގުތަކާއި، ފަުރދުްނގެ ޙަްއގުތައް ަރއްކާތެރި ުކރެިވފަިއވާ 

 މިޝަން؛
މްކުރާ އެންމެހާ ަހްއގުތަކެއް އިސްލާމްދީނަށާިއ، ދިެވިހޖުމްހޫރީއްާޔގެ ޤާޫނން ައސާސީއާއި، ޤާނޫންތަކަްށ ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ، ޤާނޫންތަކުން ލާޒި

 ހެުދން. ޑޭކޮނ ށްކަށަރަ ޅޭއްޔިތަކު ދިރިއުރަ ، އެއްަބިއވަންތަ ހޭލުންެތރި ަރއްޔިތެއް ދިިރއުޅޭ ފުރިހަަމއަށް ލިިބގެްނވާ އެއްަބިއވަންތަ،

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ިހފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް
 ްކުރުންޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ައންަނ ފަރާތްތަކަށް ހިނިތުްނުވމާއެކު މަރުަޙބާކިޔައި، ިއޙްތިރާމާއެކު ުމޢާމަލާތ. 

  ުންޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ައންަނ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންަތްއ އަުޑއަަހއި، ފެްނވަރު ަރނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެްއ ފޯރުކޮށްދިނ. 

  ްޚިދުމަތްތައް ޯފރުކޮށްދިުނމުގައި ުމަވއްޒަފުްނގުިޅެގން މަސައްކަތްކުރުނ 

 ުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުންނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކު ހަަމހަމަކަމާއެކު ހާމަކަން ޮބޑުގޮެތއްަގއި ޚިދ. 
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  ްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ައއި ަތރުތީބަށް އިސްކަންީދގެްނ ޚިދުމަތް ދިނުނ. 

 ާއި ާޚއްޞަ އެީހތެރިކަން ބޭނުްނާވ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ އިސްރަްއވެިހންނާިއ، ަދޢުލަތާއި ރަށަށް ގިަނދުަވހު ޚިދުމަތްކުރަްއވާަފިއވާ ފަރާތްތަކ

 .އި ާޙއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ ިއޙްތިރާމް އަާދކުރުންފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ިދނުމުގަ 

  ެއްކުންފޯނުންުކރާ މުޢާމަލާތްތަުކގައި އުާފެވރި ައޑަކުން މަޑުމައިތިރިކަާމއި އަަދުބވެރިކަާމއެކު ިރވެތިބަހުްނ ވާހަކަ ދ. 

 
 

 އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަްނނަ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަާވބު ދިނުން  .1
  ުބިވަަޑިއގަންަނވާނެ ލި ޚިދުމަތް ަފރާތްތަކަށް ކައުންސިލަށްގުުޅއްވާ ހޯަދން  ޚިދުމަތް  އަށް 14:00ން  8:30ރަސްމީ ދުވަސްުދވަހު ެހނދުނ. 

  ްރިްނުގން ޖަވާުބ ދެޭވނެ. 3ކައުންސިލްގެ ރަސްމީޯފަނށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަްށ ލަސްވެެގނ 

 ްއެކަމަކާ ުނވަތަ ސްކުރުން،ޕާ ކޯލް ުމވައްަޒފަށް ެބހޭ މަތާޚިދު ޭބނުްނވާ ފިުލވަިއ، އޮުޅން ޚިދުމަެތއް ބޭުނންވާ   ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިަފާރތުނ 

 .ދެޭވނެ ޖަާވެބއް ދޭންެޖހޭ ގުޅިެގން
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 އެންޓްރީކުރުމާއި، ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަާޅ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުާދރީވުން. .2
  ީރުކޮށްދެވޭެނ.ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ެއންޓްރީކޮށް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޯ  2އޮފީހަށް ިލބޭ ލިޔެކިޔުްނތައް ރަސްމ 

 ްދުވަުހގެ  3މީ މަަސއްކަތު އުސޫލީ މައްސަލަތަކާިއ، ދައުލަތުގެ ުމއައްސަާސައކުން މަޢުލޫމާތު ހޯަދން ނުޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް، ގިަނވެެގން ރަސ

 ތެރޭގަިއ ޖަވާުބ ދެޭވނެ.

  ުވަަތ ަވގުތީ ަޖވާެބްއ ނުުޅންފިުލވައިެދވޭެނ، ދުވަުހގެ ތެޭރަގއި ަޖވާުބ ނުެދވޭނަަމ، ަޖވާބުދިުނން ލަސްާވ ސަބަުބ އޮ 3ރަސްމީ މަސައްކަތ

 ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ަޖވާބު ދެވޭެނ. 3ރަސްމީ މަސައްކަތު 

  ުދުަވހާ  15ދުވަާހއި،  3ދައުލަތުެގ އެެހން ުމައްއސަސާއަކުން ަމޢުލޫމާތު ހޯދަިއގެްނ ޖަާވބު ެދވޭެނ މައްސަލަތަކަށް، ރަްސމީ މަސައްކަތ

 ާވބު ެދވޭނެ.ދެމެދުގެ ުމއްދަތެްއގެ ެތރޭަގއި ޖަ

 އެޕޮއިންޓްމަންޓަްށ އެދި ހުށަހެޅުން . 3
 ިންމަވާ ގޮތެްއގެ މަތިން އޮފީުހގެ ެވރިއަކާ ަބއްަދލުކުރުމަށް އެދި އެޕޮިއންޓްމަްނޓަކަށް އެދިަފިއވާނަަމ، ބައްދަލު ކުަރްއވާ ެވރިޔަކު ނ

 ޭވނެ.ދުަވހުގެ ެތޭރގައި ަޖވާބު ދެ 3 ދުވަާހއި 1އެޕޮއިްނޓްމަްނޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ިގަނވެެގްނ ރަސްމީ މަސައްކަތު 
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 އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުން. 4
  އަށް  14:00 -13:00އަދި  12:00އިން  09:00ދިވެހިަރއްޔިތެއްކަްނ ައްނގައިޭދ ކާޑު ހެދުމަށް ެއދޭފޯމު ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަެހއްެގ

ސް ފޯމު ހުށަހެޅިދާެނެއވެ. ކަުއންސިލް އިދާާރެގ ކައުންަޓރުްނ ކައުންސިލް އިާދރާގެ ކަުއންޓަުރން ބަލަިއގަެނޭވނެެއވެ. އީެމއިްލގެ ޒަރީާޢއިްނވެ

އިން ލިބެްނ  www.kondey.gov.mvއިްނނާއި ަކުއންސިލްގެ ވެބްސަިއޓް   www.dnr.gov.mv އަދި ީޑ.ެއން.ާއރު ގެ ެވބްސައިުޓން

 ާނނެެއވެ.ހުން

  ެގެ ކުރިން  14:00ކޮންމެ ދުވަހަުކވެސް ކަުއންސިލަށް ލިބޭ ފޯމްތަކާިއ، ތަކެތި އެދުަވހެްއގsd@dnr.gov.mv .ެއަށް ޮފނުޭވނެެއވ 

  ީރިަފރާތާ ޙަާވލުކުރެވޭެނެއވެ.  ކާުޑގެނެސް، ވެ ދުވަސްތެރޭަގއި 5ނިމިަފއިހުރި އަިއ.ޑީ ާކުޑތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަްނގާ ދުވަހުން ފެށިެގން ރަސްމ

 މިގޮތުން ކަުއންސިލަށް ކާޑު ލިބުމުްނ، ކާުޑ ލިބިަފއިވާަކން ޯފނު މެުދވެރިޮކށް އެފަރާތަށް އެްނގޭެނެއވެ.

 

 އަހަރު ފުރުމުން ޕެންޝަނަށް ޯފމު ފޮުނވުން .5
  ްދުވަސްކުރިން  15އަހަރު ފުރުުމގެ  65ުފރޭ ފަރާތްތަކަށް، ައަހރު  65ރަށުގެ ރަޖިސްޓްީރގަިއ ހިމެނޭ މީުހންެގ ތެރެިއން އުުމރުނ

 ކައުންސިލް އިާދރާިއން އެަފރާތަށް އެކަން އެްނޭގނެެއވެ.

http://www.dnr.gov.mv/
http://www.kondey.gov.mv/
mailto:sd@dnr.gov.mv
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  ެށް ކައުންސިލް އިދާާރއިން ބަަލއިަގނެޭވނެެއވެ.  14:00ްނ  8:30ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯްމ، ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަެހއްގ

 މެދުެވިރކޮށްވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިާދނެެއވެ.  info@kondey.gov.mv  އީމެއިލް 

  ީންަޝން އޮފީހަށް ފޮުނވޭެނެއވެ.ދުަވހުގެ ެތރޭަގއި، ބޭުނންވާ ލިޔެކިއުންތައް ހަމަކުރުަމށްފަހު ޕެ 3ކައުންސިލް އިދާާރއަށް ޯފމު ލިބޭތާ ރަސްމ 

ތެޭރަގއި އެަފރާތްތަކާ ދުވަހުގެ 1ތަކަށް ލިބޭ ޖަާވބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު، ަރސްމީ ޕެންޝަން އޮީފހަށް ކަުއންސިލް އިދާާރއިން ޮފުނވާ ފޯމު

 ޙިއްޞާކުެރވޭެނއެެވ.

 

 އެކަނިވެރިމައިންެގ ފޯމު ފޮނުވުން . 6 
 ޮންމެ ރަސްމީ ފަޤީރު ޙާލަުތގައި ދިިރުއޅޭ، އެކަނި ދަިރން ބަލަހައްޓާ މަިއން ުނވަތަ ބަފަިއންނަށް ދެވޭ މާލީ ެއހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމ، ކ

ޒަީރޢާިއން  info@kondey.gov.mv ށް ކައުންސިލް އިދާާރގެ ކަުއންޓަުރންާނއި އީމެއިްލގެ  14:00ން  8:30ދުވަެހއްގެ 

 ބަލައިަގެނވޭެނއެެވ.

  ާމއި ަމޢުޫލމާތު ހޯދުމަށްފަުހ، ގެތެޭރަގއި، ބޭުނންވާ ލިޔެކިއުދުަވހު 3އެކަިނވެރިމަިއން/ަބފަިއްނގެ ފޯމު ަކއުންސިލް އިާދރާއަށް ިލބޭތާ ރަސްީމ

 ދަފުތަރު ކުރުާމއި ެއހީ ހަމަޖައްސައިިދނުމަށް ެއންސްޕާ އަށް ޮފނުޭވނެެއވެ.

mailto:info@kondey.gov.mv
mailto:info@kondey.gov.mv
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  ީކާ ހިއްސާ ޭރގައި ެއަފރާތްތަތެދުވަހުގެ  1އެންސްޕާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާިއން ފޮުނވާ ފޯުމތަކާގުޅިގެން ލިބޭ ަޖވާބުަތކާއި މަޢުލޫމާތު ރަސްމ

 ކުރެވޭެނެއވެ.

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުލުން  .7
  ެށް  14:00ން  8:30ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހްނނަ މީހުން ަދފުތަުރގައި ހިމެނުމާއި މާލީ އެހީތެިރކަމަށް އެދޭފޯމް، ޮކންމެ ރަސްމީދުވަެހްއގ

 ޒަރީާޢއިްނ ބަލަިއގަެނވޭެނއެެވ. @gov.mvondeykinfo. ކައުންސިލް އިާދާރގެ ކަުއންޓަުރން ުނވަތަ އީެމއިްލގެ

  

  ީަތރުކުރުމާއި، މާލީ ެއީހ ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ، ޭބުނންވާ ލިޔެިކއުމާއި ަމޢުޫލމާތު ހޯދައި، ދަފް 3ކައުންސިލް ިއދާރާއަށް ފޯމު ލިބޭތާ ރަސްމ

 ނެެއވެ.ހަމަޖެއްސުމަށް އެންސްާޕ އަށް ޮފނުވޭ 

   ީތެޭރގަިއ ެއފަރާތްތަކާ  ދުވަުހގެ  1އެންސްާޕއަށް ކަުއންސިލް އިދާާރއިްނ ޮފުނވާ ފޯމުތަކާގުޅިެގން ިލބޭ ަޖވާބުތަކާިއ މަޢުލޫމާތު ަރސްމ

 ހިއްސާކުެރވޭެނއެެވ.

mailto:info@kondey.gov.mv
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 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ަހމަޖެއްުސން . 8 
 ީމަރުފޯމު ފޯކަލްޕޮިއންޓަށް ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ކުރުމަށް އިންތިޒާމް  ގެ ކަންކަމަށްމަރުފޯމު ކަުއންސިލް ިއދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުްނ، ކަށުކަމާކެމ 

 .އެވެ  ކޮށްެދވޭނެމަގުފަހި ހަމަޖައްސައިިދުނމަށް ބޭުނންާވގޮތަކަށް އެާއއިލާއަުކން ކަންކަން  ޖަނާާޒގެ ިއރުެތރޭަގއި ަގޑި 1 ލިބުމުން

 ން ަރށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްީރ އިން އުނިކުރު  . މަރުވާ މީހުން 9
 .ްމަރުފޯމް ހުށަހެުޅނ 

  ްަމރުފޯމް( ޑިޕާޓްމަްންޓ )ދުވަސް ތެރޭަގއި ކައުްނސިލްގެ ރަޖިސްޓްީރން ުއނިކުރުމަށް ފަުހ، ނިޔާެވފަިއވާކަމުގެ ލިޔުން  3ރަސްމީ ބަންދުޫނނ

 އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިްސޓްރޭޝަން އަށް ޮފނުުވްނ.

  ެުރވިމީހާގެ ނަން ރަޖިްސޓްރީ ުދަވސްތެރޭގައި ކަުއންސިލާ ހަވާލުކުުރން. މަ  3އަސްލު  މަރުވިމީހާ ރަްށވެިހވެަފިއވާ "ރަށްެވހީްނގެ ރަޖިްސޓްރީ" ގ

 އިން އުނިކުރުމަށް ފަހު ހަމަ އެުދވަހު އަނުބރާ ގޭގެ ެވރިަފރާތާ ރަޖިސްްޓރީ ހަވާލުުކރެޭވނެެއވެ.
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 އުފަންވާ ކުދިންެގ (. އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން ައދި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) ައލަށް 10

 .އުަފންދުަވހުގެ ރަޖިސްްޓރީ / ުއފަންުދވަުހގެ ެސޓްފިކެޓް އަދި ރަށްެވއްސަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުަށހެޅުްނ 

 .ްމަތީގަިއވާ ފޯމް ހުށަހަޅުްއވާިއރު ތިީރގައިިމވާ ލިެޔކިއުންތައް ހުށަހެޅުނ 

 ނަން ފާސްކުރާ ފޯމް  -

 ީނގެ ސެްޓފިކެޓް ކޮޕީ ުނަވތަ ވަީރގެ ސެްޓފިކެްޓގެ ކޮޕީ.މަންމަާއއި ަބއްޕަެގ ައއިޑީކާރޑް ކޮޕީ، ަކިއވެ -

  ްފިކެޓް ހައްދައިެދވޭެނ.ދުވަސް ތެރޭ ސެޓް 3ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިްއޙީމަރުކަޒުން ފޫޅުާމފޯމް އެންަޓރ ކޮށްފަިއވާނަަމ، ރަސްމީ ބަންދުނޫނ 

 

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) އަލަށް އުފަންވާ ކުދިްނ ނޫން ( .11

  ަންދުަވހުގެ ރަޖިސްްޓރީ / ުއފަންުދވަުހގެ ެސޓްފިކެޓް އަދި ރަށްެވއްސަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުަށހެޅުްނ.އުފ 

 .ްމަތީގަިއވާ ފޯމް ހުށަހަޅުްއވާިއރު ތިީރގައިިމވާ ލިެޔކިއުންތައް ހުށަހެޅުނ 

 ސެޓްފިެކޓް ހަދާ ފަާރތުގެ ައއިޑީާކރޑް ކޮޕީ  -
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  ްވަސް ތެރޭ ސެްޓފިކެްޓ ހައްަދއިދެޭވނެ.ދު 3ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާީރޚުން ފެށިގެްނ ބަންުދނޫނ 

 . ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މީުހން ރަޖިސްޓްރީކުރުނ12ް

 .ްއެާއއިލާެއއްގެ އިސްމީހާ ސިޓީއަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެުދނ 

 ެިއ އެ ެއންމެްނެގ ުންއވަމިސިޓީގަިއ ބަދަުލވާން ބޭނުްނވާ އެްޑރެހާިއ ެއޑްރެސް ބަދަލުުކރަން ޭބނުްނވާ މީހުްނގެ ނަމާިއ އެްޑރެސް ހިމ

 އަިއޑީކާރޑް ކޮޕީ ހުށަހެުޅން.

  ްދުވަސްތެރޭ ރަޖިްސޓްރީ ކުރެވޭެނ. 7ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާީރޚުން ފެށިގެްނ ބަންުދނޫނ 

 . ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރުން 13
 .ްއެާއއިލާެއއްގެ އިސްމީހާ ސިޓީއަކުން ޚިދުމަތަށް ެއދުނ 

 ަހެޅުްނ.ރަްއވެހިކަން ބަދަލުވުމަްށ އެދޭ ފޯްމ ހުށ 

 .ްމަތީގަިއވާ ފޯމް ހުށަހަޅުްއވާިއރު ތިީރގައިިމވާ ލިެޔކިއުންތައް ހުށަހެޅުނ 

 ބަދަުލވާްނ އެޭދ މީހާ، ުނވަތަ މީުހންގެ އަިއޑީކާރޑް ކޮޕީ ހުށަހެުޅން. -    
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  ްދަލުކޮށްދެޭވނެ.ން ބަ ުދވަސް ތެރޭ ަރށްވެހިކަ 7އެމީހެްއގެ ރަޖިސްޓްރީ ޮއތް ރަށަކުން ޖަވާުބ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން ބަންުދނޫނ 

 

 . ރައްވެހިކަން ބަދަލުވާން ޭބނުންވާ މީުހން ރަޖިސްޓްރީން ުއިނކުރުނ14ް
 ަދުވަސްތެޭރގައި  3ންުދނޫން އެމީހަކު ބަދަލުާވން އެދޭ ރަށެއްގެ ކަުއންސިލުން ިމކައުންސިލަށް މެސެޖަކުން ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ެއްނގެވުުމން ބ

 ރަޖިސްޓްީރން ުއނިކޮށްދެވޭނެ.

 

 

 އަހަުރން މަތި ( 10ނަން ބަދަލުކުުރން )  .15
 ޯމަސްދުވަސް  1މް ދޫކުރިތާ ނަން ބަދަލުުކރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ފޯުމގަިއވާ ލިޔެިކއުންތަކާިއ، ާޤނޫނީ ފޯމް ފުަރއިެގން ހުށަހެުޅން. ) ޤާޫނނީ ފ

 ހަމަވުުމގެ ކުރިްނ ކައުްނސިލަށް ގެނަުއން (.

 ިިމވާ ލިެޔކިއުންތައް ހުށަހެޅުން.މަތީގަިއވާ ފޯމް ހުށަހަޅުްއވާިއރު ތިީރގައ 

 އަިއޑީކާރޑް  -        

 ުއފަންުދަވހުގެ ސެްޓފިކެޓް  -        
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 DNR  ްދުވަސް ތެރޭ ިޚދުމަތް ޯފރުކޮށްދެވޭެނ. 3އަށް ފޮުނވުމަށްަފހު ޖަވާބު ިލބޭ ތާރީުޚން ފެށިގެްނ ބަންުދނޫނ 

 

 ( ދަށްއަހަުރން  10ނަން ބަދަލުކުުރން )  .16
 ްއެޭދ ފޯމާއި ފޯުމގަިއވާ ލިޔެިކއުންތަކާއެކު ހުށަހެުޅން.ނަން ބަދަލުުކރުމަށ  

 .ްމަތީގަިއވާ ފޯމް ހުށަހަޅުްއވާިއރު ތިީރގައިިމވާ ލިެޔކިއުންތައް ހުށަހެޅުނ 

 އަިއޑީކާރޑް  -       

 އުަފންުދވަުހގެ ސެްޓފިކެޓް  -      

 DNR  ްތެރޭ ިޚދުމަތް ޯފރުކޮށްދެވޭެނ.ދުވަސް 2އަށް ފޮުނވުމަށްަފހު ޖަވާބު ިލބޭ ތާރީުޚން ފެށިގެްނ ބަންުދނޫނ  
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 . ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަްށ އިމާުމން ަހމަޖެއްުސނ17ް
  ްފަިއވާ ޭބފުޅެއްތޯ ކައުންސިލުން އިމާމުން،ުމދިމުން ހަމަެޖއްސުމުަގއި ޖަމާއަތުަގއި ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭތަ ަނމާދުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިިބަވޑަިއގެނ

 ކަށަވަރުކުރުްނ.

 ުްނގާ ޮސއިކުެރވޭެނއެެވ.،އީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދަށް އިމާމުން ހަމަެޖއްސުމަށް ރަސްމީ ެއއްުދވަސް ކުރިން އިމާމުްނ،ުމދިމުން ނަށް އަ  ހުކުރ 

 . ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 18
 ުށަހަޅާ ފޯމާއި، އެ ފޯމާއެކު ހުން ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފޯމު ުހށަހެޅުމަށް އިޢުލާުނގައި ދީފަިއވާ މުއްދަުތގެ ތެޭރގަިއ، ވަޒީާފއަށް އެދޭ ަފރާތްތަކ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުްނތައް ބަލަިއގަތުމުގެ އިްނތިޒާމު މި އިދާަގއި ހަމަެޖހިފަިއވާެނެއވެ.

 .ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅަނީ ަރނގަޅު ޯފމު ކަން މި އިާދރާިއން ކަށަވަރުކުެރވޭެނއެެވ 

 ްތައް ބަލައިގަތް ތާރީާޚއި ަގޑި އަދި ބަަލިއގަތް ުމވައްޒަުފގެ ަމޢުލޫމާތު ފުރިހަމަޮކށް ރަޖިސްޓްީރ ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުނ

 އެ ލިޔުމުން ފަރާަތށް އެދިަފއިވާ ވަީޒފާއަށް ފާަހގަކޮށް އެކަން  މަުރޙަލާަގއި ސްކްރީނިްނގ  ކުރެވޭެނެއވެ. އަދި މަޢުޫލމާތު ފުރިހަމަުނާވނަމަ،

 ހުށަހެޅުމެއް އެ  ހުށަހަޅާފައިުނާވނަމަ ފޯމު ރަގަޅު މުއްދަތުަގއި މި. ެދވޭެނއެވެ  ގަިޑއިރު 48 ހުށަހެޅުމަށް މްފޯ ރަނގަޅު   އަްނގަިއ، ކަން
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 ހުށަހެޅޭ ެއއްކަރުދާސްުކރުމަށް ފޯމާއެކު އެދޭ ވަީޒފާއަށް  އިުތރުން ހަަމނުާވ ހުށަހެޅުމެްއގެ ގޮުތގަެއވެ. އަިދ މީގެ ުފރި ޝަރުތު  ބަލާނީ

 .ުނގަެނވޭެނެއވެ ބަަލއި ަފހުން ހަމަވުުމގެ ސުްނަގޑި  ލިޔުމެއް ެއްއވެސް ތަޖުިރބާގެ ަތޢުލީމާއި ތެރެިއން ލިޔުންތަކުގެ

  ނަްނބަުރގައި  ވަނަ  11 ައދި 1،2،3،6،9  ގެ( ހ) މާްއދާގެ ވަނަ  78  ގެ   2014ދިވެިހ ސިވިްލ ސަރިވސްގެ ގަާވއިުދ 

 ޝަރުޠުތައް އަާސސީ މަޤާމުގެ ވާއިޢުލާންޮކށްފައި  ހުށަހެޅުމަށް ެއދި ީޒފާއަށްވަ ޝަރުތުތަކާއި، އައްޔަންކުރުުމގެ ވަޒީާފައށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ބަލާނީ ހުަށހެޅުންތައް ކުެރވޭވަކި ގޮތަށް މި އަދި  ތައް ސްކްީރންކޮށް ވަކިކުެރވޭެނއެެވ.ހުަށެހޅުން ނުފެތޭ ަޝރުތުތަކަށް ބަަލއި ފުރިހަަމވޭތޯ

  .ކަމުަގއެވެ  ުހށަހެޅުންތަކެއް ުފރިހަމަުނވާ ޝަރުޠު

 ެއަޅާ ކަނޑަ ުނވާކަމަށްހަމަ  ޝަރުޠު މަޤާުމގެ މަރުޙަާލަގއި ސްކްރީންުކުރމުގެ ،  އެކަން ލިޔުމުން ކުިރން  އިންަޓިވއު މަރުޙަލާ ފެުށމުގ

 ހަމަތަކަށް  ސްކްރީންކުުރމުގެ އި ެއންގުުމގަ ަފރާތްތަކަށް އެ ިމގޮތުން  .ެއންޭގނެެއވެ ސަބަބު ޮހިވފަިއނުވާ   ހުށަހެޅުން ެއފަރާުތގެ  ފަރާތްތަކަށް

 .ކުެރވޭނެެއވެ  ބަޔާން ތަފްޞީލުކޮށް ރިޢާޔަތްކޮށް

  ިެރވޭ ަފރާތްތަކަށް އެކަން ފަާރތަށްވުރެ ިގނަިއން ހުށަަހޅާފަިއވާނަަމ، ޝޯޓްލިްސޓް ކުރެޭވނެެއވެ. އަދި ޝޯޓްލިސްޓް ނުކު 10ވަޒީާފއަށް އެދ

 އެްނގޭެނއެެވ.
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 ްެވ. އަދި މެްނޓާއި ޕްރެޒެްނޓޭޝަން ޮއންނާނެ ުމއްދަތު ެއްނގޭެނއެޝޯޓްލިސްޓް ކުެރވޭ ފަރާތްތަކަށް އިްނޓަރިވއު އަދި އެސެސ

 އިންަޓރވިުއއަށްފަހު މާްކސް ލިބުނުގޮުތގެ ތަފްީޞލް ޢާއްމުކުެރޭވނެެއވެ.

 ެމަތިން މާކްސް ލިބުނު  މާކްޝީޓް ޢާޢްމުުކރެިވާފ މުއްދަތުަގއި ެއްއވެސް ކެންިޑޑޭެޓއްގެ ފަރާުތްނ ޝަކުވާެއއް ލިިބފަިއުނވާނަަމ، ެއންމ 

 ފަރާތަށް ވަީޒފާ ހަމަެޖްއސުމަށްޓަކައި ސީ. އެްސ ވިުއގަ މެުދވެރިކޮށް ިސވިލް ސާރވިސް އަށް ޮފނުޭވނެެއވެ.

 . އެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަން ހުަށހެޅުން.19
      ުެގ މާލިއްޔަތުގެ މަށް ދައުލަތުާއންމުކޮށް ިއޢުލާނުުކރާ ބީލަންތަކާިއ ުނވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތާ ގުިޅގެން ބީަލްނ ހުށަހެޅ

 ުދވަސް ދެޭވނެ. 7ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް މަުދވެެގން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

    ާދުވަުހގެ ތެޭރގައި ބީލަންތަކުެގ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބެޭލނެ. 3ބީލަން ިލބޭތ 

  ްދުވަުހގެ ތެޭރގައި ހެދުން  10ޝަރުޠު ހަމަާވ ބީލަންަތކުގެ ިއވެލުއޭަޝނ 

 ޫމާތު ސާފުކުަރންެޖހޭނަމަ، އެކަމަށްބީލަމަކާ ގުޅިެގން އިތުުރ މަޢުލ 
 ދުަވހުގެ ުމއްދަތެއް ެދވޭެނ. 5ނުވަތަ  3
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   ާދުވަުހގެ ތެޭރގައި ބީލަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ިބޑު ކޮމިީޓައށް ހުށަހެޅޭނެ 2ބީލަމުގެ ިއވެލުއޭޝަްނ ނިމޭތ. 

    ާޭރަގއި މަސައްކަްތ ތެުދވަުހގެ  7ުނވަތަ  5ަފރާތަށް  ބީލަާމ ގުިޅގެްނ ިބޑު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެްއގެ މަތިްނ ބީލަްނ ކާިމޔާބުކުރ

އިކުރުުމގެ ކުރިން ޓެކްސް ހަވާލުކުެރވޭެނ. މަަސއްކަތާ ހަވާުލވާ ފަރާުތން ަދއުލަތަށް ދައްަކންޖެހޭ ެޓކުހެއް ވާނަަމ، އެްއބަްސވުމުަގއި ސޮ 

 ުދވަހުެގ މުްއދަތެއް ދެޭވނެ. 5ދައްކައި މި އޮީފހަށް ެއންގުމަށް 

 ޮންނަށް ެއްނގޭެނއެެވ. އަދި  ތެރޭަގއި ބީލަްނވެރި ދުވަހުގެ  2 ަރސްމީ ތުން ބިޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ިނންމުުމން، އެ ިނންމި ގޮތް ބީލަމާ ގުޅޭ ގ

 .ދެވޭެނެއވެ މުއްދަެތއް  ދުވަުހގެ 5 ރަްސމީ ޝަކުވާެއއް އޮތްނަަމ، ެއކަމެއް ހުށަހަޅަން 

          ،ަވޭެނއެެވ.ުދވަުހގެ ތެޭރގައި އެޝަކުާވއަަކށް ޖަވާބުދެ  2ރަސްމީ ބީލަމަކާ ގުޅިެގން ޝަކުވާެއއް ހުށަހަޅަިއިފނަމ 

  ުލަން ކާމިާޔބު ކުރި ކަުމގެ ުދވަުހގެ ެތރޭަގއި ބީަލން ކާމިޔާބު ުކާރ ފަރާތަށް ބީ 5ބީލަމާ ގުިޅގެްނ ލިބޭ ަސކުވާތަކަށް ޖަވާބުިދނުމަްށފަހ

 .އެްނގޭެނއެވެ  ޔުމުން ލި ލިޔުން ފޮުނވުން އަދި ީބލަމުގައި ނުޮހވޭ ަފރާތްތަކަށް ނުހޮވޭކަްނ 

  ްބީލަން ކާމިޔާބު ކުިރފަާރތާއި އެކު އެްގރިމެންްޓ ހެދުން ައދި އެޕްޫރވް ުކރުނ 

  ފެިށގެންާދނެެއވެ މަސައްކަތް ބީލަން ަހވާލުކުރުމަށްަފުހ. 
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 . ފައިސާ ބަލައިގަތުނ20ް
  ުވެ.، ކަންަކން ކުރިއަށް ާދނެއެ އަށް ަފއިސާ ބަލަިއގަުތމުގެ ެއންމެަހއި 12:00އިން  8:30ކޮންމެ ދުވަެހްއގެ ހެނުދނ 

  ( 1ވެިނއު ރެ  -1464) 7712700493001ކައުންސިލަށް ލިޭބ އާްމދަނީ ްޓރާންްސފަރ ކުާރނީ ކަުއންސިލްެގ އެަކުއންޓް ނަންަބރ

 އަށެވެ.

  ީ( 2ރެެވނިއު -1451) 7712700493002އަިއޑީ ކާަޑއި ަޤއުމީ އިާދރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ަދއްކަން ޖެހޭ ަފއިސާ ްޓާރންސްފަރ ުކރާނ

 އަށެވެ.

  އަށެވެ  9662499ސިލިޕް ފޮނުަވނީ ވައިަބރ ނަންަބރ. 

 

. ހޮޓާ، ގެސްޓް ހައުސް، ހޯމްސްޓޭކޮޓަރި، އަދި މޫދުކޮޓަރި )ވޯޓަރވިލާރޫމްތައް(، "ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދަފްތަރު" ގައި 21
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

  ެްއދަ ބޭުންނވާ ަފރާތްތަކުން އް/ހޯމްސްޓޭކޮަޓރިެއއް ައދި މޫދުކޮޓަރި ެއއް ިހންގުުމގެ ހުފަތުރުެވރިކަމަށްއަމާޒުކޮށް،ހޮޓަެލއް/ގެްސޓްަހއުސްއ

 މިނިޓްރީ ޮއފް ުޓއަރިޒަްމ އިން އެކަމަށް ކަނަޑައޅާފަިއވާ ފޯުމ ތަކުން ެއމިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެުޅން
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 ުފޮުނވާ ޗެކް ލިސްޓް ލިބޭތާ  ން އެިމނިސްޓްރީ ކައުންސިލަށްމިއިން ކަމަކަށް ބޭނުްނވާ ފަރާތަކުން މިނިޓްްސރީ އޮފް ުޓއަރިޒަމް އަށް ހުަށހެޅުމ

 މިނިްސޓްރީ އަށް ޖަާވބު ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އެލިްސޓްަގއި ހިމެނޭކަން ުހރީ ފުރިހިަމެވފަތޯ ކަށަވަރުޮކށް ކައުންސިލުން 2ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ފޮުނވުން 

 ަ2ތާ ރަްސމީ މަސައްކަތު މް ލިބޭ ހުއްދަ ކަުއންސިލް އިާދރާ އަށް ހުށަހަޅާމިއިން ކަމަކަށް ބޭނުްނާވ ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ުޓއަރިޒ 

ސްޓްީރ ކުރެިވއްޖެ ކަްނ ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ަކއުްނސިލްގައި އޮްނނަ ރ"ަރށު ފަތުރުެވރިކަމުގެ ދަްފތަރު" ަގއި އެަފރާތް ިހމެނުމަށްފަހު ރަޖި

 ާދނެެއވެ. ސަަރހަްއދުގައި ުކރުމުެގ ހުއްަދ ލިއުމުންލިިބގެންއަދި ކަމާއި ގުޅޭ ވިޔަާފރި ކައުންސިލް އިޚްތިާސސްގައި ހިެމނޭ

  

 . ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ފިހާރަ ހިންގާ ަފރާތްތައް "ރަށުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު" ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުނ22ް
  ްއެކަމަށް ކަނޑައަާޅފަިއވާ އިކޮނިމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް އިންފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ފިާހރަ ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްްޓީރ އޮފ 

 ފޯމު ތަކުން އެިމނިސްްޓރީ އަށް ހުށަހެުޅން 
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  ްއުންސިަލށް ފޮނުވާ ޗެކް ކަ މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ަފާރތަކުން މިނިސްޓްރީ ޮއްފ އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްަމްނޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެމިިނސްޓްރީ އިނ

ށް ކަުއންސިލުން މިނިސްްޓީރ ުދވަުހގެ ތެޭރގައި އެލިްސޓްަގއި ހިމެޭނކަން ުހރީ ފުރިހިަމެވފަތޯ ކަށަވަރުކޮ 2ތު ލިސްޓް ލިބޭތާ ރަސްމީ ަމސައްކަ

 އަށް ޖަވާބު ފޮުނުވން 

  ައުންސިްލ އިާދރާ އަށް މި ކަމަށް ބޭުންނވާ ފަާރތަކަށް މިނިސްޓްީރ ޮއްފ އިކޮނިމިްކ ިޑވެލޮޕްމަްނޓް އިްނ ދޫކުާރ ވިަޔފާިރ ރަޖިސްްޓރީ ކ

ގެ ަދފްަތރު" ަގއި އެަފރާތް ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ކަުއންސިލްަގއި އޮްނނަ "ރަށުގެ ވިަޔފާރި ިހންގާ ަފރާތްތަކު 2ހަޅާތާ ރަސްމީ މަަސއްކަތު ހުށަ

 ނަާވނެެއވެ.ހިމެނުމަށްފަހު ރަޖިސްްޓރީ ކުެރވިއްޖެ ކަްނ އަިދ ކަމާއިގުޅޭ ވިޔަާފރި ުކރުމުގެ ުހއްދަ ިލއުމުންިލބިަވޑަިއގަން 

  

 ތީގައި އަދި އާންމު ަތންތަނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ ޭމޒު ަބހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން. މަގުމ23ަ
 ިަގވާއިުދގެ  ހުށަެހޅީ އެހުށަހެޅުެމއް ފަރާުތން  ވިޔަާފރި ކުރުމަށް ާޖގަ ބޭނުން ެވގެން އެްއވެްސ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަިއިފނަމަ އެ ހުށަހެޅ 

ރި ުކރުމަށްތޯ ވިަޔފާ އެތަނުަގއި ަވުގތީގޮތުން ުނވަތަ ކުރުމަށްތޯ ވިަޔާފރި އެތަުނގައި  ގޮެތއްަގއި ދާއިމީ  ގޮތުން  އުސޫުލގަިއވާ ހެދިަދއިވާ  ދަށުން

ދި އެަކން ކަށަވަރުކޮށް ެއފަރާތަކަށް މި ދެހާލަތުގައި ކުލި ެނގޭ ގޮާތއި އަދި ކުީލގެ ިމންަވރު އުސޫލާއި ެއއްގޮަތށް އޮޅުން ފިުލވަިއދިނުްނ. އަ



24 | ާ ޙ ް ފ ަ ސ  
 

މަްށ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުުމގަިއ ވަގުތީ ގޮތުންކަން ުނވަތަ ދާއިީމގޮތުންކަން ަބޔާން ކުރެިވފައި ނެންަނމަ އެކަންބަޔާންކޮށް އަުލން ހުށަހެޅުއެ

 އެަފރާތަށް ފުރުޞަތު ިދނުން.

  ިއި ުނވަތަ އެާގޑިޔާަގއި( )އެމޭޒުގަ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުބަަހްއޓަިއގެން ވިޔަާފރިކުރުމަްށ ޖާގަ ހޯދުމަށް ހުށަހަާޅ ފާރަތްތަކުން އެތަނުަގއ

ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓާއި  ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަާފރި ކުރުމުގެ ުހއްދަ، މޯްލޑިްވސް ފުޑް އެްނޑް ްޑަރްގސް އޮތޯރިޓީަގއި ުނވަަތ ކައުންސިލެްއގެ

ހިުރ ކަމުގެ ސެްޓފިކެޓް ފަިއވާ ާސފުތާބެހޭ ަބއިަގއި ނުވަތަ ެއރަށެއްަގއި ހުންަނ ސިްއޙީ ވުޒާާރ ެއއްަގއި ރަިޖސްޓްރީ ކޮށް ެއފަރާުތްނ ދީ

 އޮތްތޯ ކަށަވަރުކުުރން. ެއފަދަ ލިއުެމއް ެނން ނަަމ އެލިުއން ހޯަދއި ހުށަހެުޅމަށް އެްނގުން.

  ިތަނުަގިއ ގުމަތީަގއާއި ޢާންމު ތަންމަ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުބަަހއްަޓއިެގން ވިަޔފާރިކުރުމަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަެހޅި ފަރާތަކީ ދާއިމީ ގޮތެްއގައ

ޔަާފރި ާދއިމީ ގޮތެްއަގއި ވިގާޑިޔާ ުނވަތަ މޭޒު ބަަހއްަޓއިެގން ވިަޔފާރި ކުުރމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްަކމުގައި ވާނަމަ ަކއުންިސލުން އެފަދަ 

އި އުޞޫލާިއ  ަޤވާިޢދާދުވަުހގެ ތެޭރގައި  7ކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާަފިއާވ ސަރަހަްއދު ތަކުން ާޖގާ އޮތްތޯ ބަލައި ާޖގަ އޮތްނަމަ ހުށަހާޅާތާ 

 ކުެރވޭެނެއވެ.އެްއގޮތަށް ެއފަރާތަކަށް ޖާގަދީ ެއފަރާާތއި އެކު ެވވޭ ެއއްބަްސވުން ހަދައި ނިންމައި ަސރަަހއްދު )ާޖގަ( ަހވާލު

 ްކުާރގޮތަށް ފުރަތަމަ ެދވޭ މުއްދަތަްށވުރެ ުމއްދަތު އިުތރުކުަރން ބޭުނންވާ ނަމަ އެއްަބސްވުމުަގއިވާ މަރުހަާލގެ ކުރިން ެއއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާނ

 ެއވެ.ކައުންސިލަށް ލިއުމުްނ މުއްދަތު އިތުރުުކރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ކަުއންސިލުން ެއއިުރގެ ހާލަތަށް ިރއާޔަތްކޮށް މުއްދަތު އިުތރުކުރެޭވނެ
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 ީއި ާޢންމުަތނެްއގައި ގާޑިޔާ ތީގައާ މަގުމަ ވަގުތީ ގޮތުން ގާޑިޔާ ުނވަތަ މޭޒުބަހަްއޓަިއގެން ވިޔަފާރިުކރުމަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހެޅި ފަރާތަކ

ން ދެވޭ ތަނާމެުދ ކައުންސިލާއި ނުވަ މޭޒު ބަަހއްަޓއިެގްނ ވިޔަފާރި ުކރުމަށް ހުށަެހޅި ފަރާތެއްކަުމގައި ވާަނމަ އެފަދަ ފަރާތަކަށް ަވުގތީ ގޮތު

އެންމެ ައވަަހކަށް ޤަވާއިާދިއ  ހައްދުން ވީ މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައެުޅމަށް ފަހު އެފަދަ ވިަޔފާރި ަވގުތީ ގޮެތއްަގއި ކުރުަމށް ކަނޑައަާޅފަިއވާ ަސރަ 

ނިންަމއި ަސރަހައްދު )ާޖގަ(  އުސޫލާއި އެްއގޮތަށް އެަފރާތަކަށް ޖާގަދީ ެއފަރާާތއި އެކު ެވވޭ މުއްދަތު ަކނަޑއެޅިަފއިވާ އެްއބަސްުވން ހަދައި 

 ހަވާލުކުެރވޭެނެއވެ.

  ަދީފިނަމަ  ފަރާަތކަށް އެްއވެސް  އްަޓއިެގން ވިަޔފާރި ކުރުުމގެ ހުއްދަމަގުމަތީަގއި އަދި އާންުމ ތަންތަނުަގއި ާގޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހ 

ރާ ފަރާތްަތކުގެ ދަފްަތރު( ާއންުމ ތަންތަނުަގއި ގާިޑއާ ުނވަތަ މޭޒު ބަަހއްަޓއިެގްނ ވިޔަާފރި ކު އަދި  މަގުމަތީަގއި) ދަފްތަރު  ކައުންސިލްގެ

 ގައި އެަފރާތެއް ރަޖިސްްޓރީ ކުރަމުން ގެްނދާެނއެެވ.

 ޖު ހުއްދަ ދިނުން ރާގަ. 24
  ީފޯްމ މި އިދާރާެގ  ޅަނދު ަރޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލިއުމަށް އެދި ހުށަަހޅާ ފޯމުންެނވެ. މިފުރޮޅުލީ އު 4ޚިދްމަތަށް އެދެްނވާނ

 ކައުންަޓރުން ލިެބން ުހްނނާނެެއވެ.

 .ެފޯމާއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުެމއް ހުަށހަޅާފަިއވާކަން ކަަށވަރުުކރެޭވނެެއވ 
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 ިަކމާގުޅޭ ޔުނިޓަށް  ގެ ކުރިން 9:00 ނުވަތަ ޖެިހެގން ައންނަ ުދވަުހގެ ހެނދުުނ ކައުންސިލަށް ފޯމް ލިުބމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ތާީރްޚގައ

 ފޮުނވޭެނއެެވ.

  ެދުވަސް  3ން ރަްސމީ ގަރާޖް ހުއްަދ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތަްއ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ޝަރުުތ ހަމަާވނަމަ، ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގ

 ްނޭގެނއެެވ.ދުވަސް ތެރޭގަިއ އެކަން އެ 3 ަހމަނުވާނަަމވެސް އެަފރާތަށް ރަސްމީ ތެރޭގަިއ ހުއްަދ ދޫކުެރޭވނެެއވެ. އަދި ޝަރުތު

  ެގަރާޖަށް ދޫކުެރިވފަިއވާ ހުއްދަެއއް ާބޠިލްކުރަން ބޭނުން ވެއްެޖނަމަ، ިލުއމުން ކައުންސިލަށް އަްނގަްނވާެނއެވ. 

 ސަލާމަތީހެްއދުން އުޅަނދުފަހަރުގެ . ކަނޑ25ު
  ޭފޯމް ކަނޑު އުޅަނުދގެ ސާރވޭއަށް އެދ (MS-1)  އްދަތު ހަމަވެަފއިާވނަމަ، ރ( މ250ުހުށަހެޅުން އަދި ފީ ދެއްކުން )ސެްޓފިކެޓަކަްށ

 ރ1000ކޮންމެ ސެޓްފިެކޓަކަށް ޖޫރިމައިާނގެ ގޮތުަގއި 

  ކަނޑުއުަޅނދު ފަހަުރ ސާރޭވއަށް އެޭދ ފޯމު އިާދރާެގ ކައުންަޓރުްނނާިއ، އަދި ްޓރާންސްޯޕޓް މިނިސްްޓރީެގ

 އިްނ ލިބެންހުްނނާެނއެެވ.  www.transport.gov.mv ވެބްސަިއޓް

 ްފޯމު ޗެކްކުރުމާއި ބަލަިއގަތުން އަދި ެއންްޓރީކުުރނ 

 ( ްފޯމު ގުުޅންހުރި ސެކްަޝނާ ހަވާލުުކރުނESMS) 

http://www.transport.gov.mv/


27 | ާ ޙ ް ފ ަ ސ  
 

  ްފޯމު އަދި ފޯމާ އެކުަގއިަވ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރުނ 

 ައިެގން އުަޅނދު ސާރވޭ ކުަރންދާނެ ުދވަހަާކިއ ގަޑި ހަމަޖެއްުސން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ުގޅ 

  ީދުވަސްތެރޭަގއި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ަހވާލު ކުެރވޭެނއެެވ. 2ސާރވޭކޮށް ނިމޭތާ ރަްސމ 

  

 ސާވޭކުރުން އުޅަނދު . ކަނޑ26ު
  ްކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނުދފަހަުރގެ ރަޖިްސޓްރީާއއިެބހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމ(MR-1)  ްރ250 -އަދި ފީ ެދއްކުން  ުހށަހެޅުނ 

 ްފޯމު ޗެކްކުރުމާއި ބަލަިއގަތުން އަދި ެއންްޓރީކުުރނ 

  ްފޯމު ގުުޅންހުރި ސެކްަޝނާ ހަވާލުުކރުނESMS)) 

  ްފޯމު އަދި ފޯމާ އެކުަގއިަވ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރުނ 

 ަޑި ހަމަޖެއްުސން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ުގޅައިެގން އުަޅނދު ސާރވޭ ކުަރންދާނެ ުދވަހަާކިއ ގ 

  ްސާރވޭކުރުމަށް ިދއުނ 

 ( ްކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސަރވޭކޮްށ ދޫކުރާ ލިޔުނMR-2)  ްދޫކުރުނ 
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 . ގޯތީގެ ކަންމުޑި އެޅުމާއި ކަންވަށްކުރުނ27ް
 ްފަުއންޑޭޝަްނ ޗެކްކުރުާމއި، ކަންުމޑި އެޅުމާިއ، ގޯތީގެ އިްނވަކިކޮށް ދިުނމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެުޅނ 

 ުމަތަށް އެދޭ ަފރާތުގެ އައި.ޑީ ާކޑުގެ ކޮޕީ ހުަށހެޅުން ޚިދ 

 )ްޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެްނިދޔުން )ޚިދުމަުތގެ މަުރޙަލާތައ 

 ފޯމް ަރނގަޅަށް ފުރިަހމަކޮށްފައިވޭތޯ ޗެކްކުުރން   -

 ފޯްމ ެއންޓްރީ ުކރުން   -

 ން.ފޯމް ލިިބަފއިވާކަުމގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ަފރާތަށް ވަގުުތން ަޙވާލުުކރު   -

 ގެ ތެޭރގައި ޗެކްކުުރން.ދުވަހު 07ަކންމުޑި އެޅުމަށް އެިދފަިއވާ ގޯތީ އޮތީ ަރނަގޅަށް ސާފުކޮށްފައިތޯ ކަުއންސިލްގެ އިދާާރއިން ަރސްމީ    -

ށްަފއިވާ ގަިއ ބަޔާންކޮގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްފަިއވާނަަމ، ަކންމުޑި އެޅުމަށްޓަކަިއ ގޯތީގެ ެވރިަފރާތުން ެގންދަންޖެޭހނެކަމަށް ފޯމު    -

  އެްނުގން.ދުވަުހގެ ތެޭރގައި 3ތަކެއްޗާއިއެކު ގޯތި އޮތް ތަނަށް ޙާޟިރުާވންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަިޑ ގޯީތގެ ެވރި ަފރާތަށް ރަސްމީ 
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 ްނ.ގޯތީގެ ެވރިަފރާތަށް އަްނގާަފއިާވ ަގޑިޔަށް ކައުންސިލްެގ އިާދރާގެ ަފރާތުން ޙާޟިުރވެ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނު   -

  ިގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދުވަހު 07ހުށަހަޅާފަިއވާ ފޯމް ުފރިހަަމވެ، ގޯތި ސާފުކޮށްފަިއވާަނމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ ޚިދުމަތަށް އެދ

 ފޯރުކޮށްދޭން ވާެނެއވެ.

  ްލިޕް ދޫުކރުން(ދުވަުހގެ މުއްދަެތއް ލިޔުުމން ދިނުްނ )ސް 10ގޯތި ޗެކްކުރާިއރު ގޯތި ސާފުކޮށްފަިއނުާވނަމަ، ޯގތި ސާފުކުރުމަށ 

ުތގެ މަުރޙަާލތައް )މަތީަގއިވާ ގޯތި ާސފުކުރުމަށް ެއންގި ސްލިްޕގަިއވާ ތާީރަޚށް ގޯތި ސާފުކޮށް ަކއުްނސިލްގެ އިާދރާއަށް އެްނުގމުން ޚިދުމަ   -

ދަތު ގުނާީނ އި ޚިދުމަތުގެ މުއް ގޮތުގެމަތިްނ( ކުރިޔަށް ެގންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުަމތް ކުރިޔަށް ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަުހގެ ބަދަލުގަ 

 ގޯތި ސާފުކުރުމަްށފަހު ަކއުންސިލްެގ އިާދރާއަށް ެއންގި ތާީރޚުން ފެށިެގންެނވެ.

 ެްނނެތްކަމަށް ލިޔުމުން ޖަވާުބ ސްލިޕްގެ މުއްދަުތގައި ޯގތި ސާފުކޮށްފަިއނުާވނަމަ، ގޯތި ސާފުކޮށްަފއިުނވުުމގެ ސަބަުބން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ދެވ

 ދިނުން.

 އްދުން. ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހ28ެ
 ްގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްުދމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެުޅނ 
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  ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ަފރާތުގެ އައި.ޑީ ާކޑުގެ ކޮޕީ ހުަށހެޅުނ 

 ިރަޖިސްޓަީރއާއި ޙަވާުލވުމަށް  ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަީރއާއި ަޙވާުލވުަމށް ކައުންސިލްގެ އިާދރާައށް ޙާޟިރުނުެވޭވނަމަ، ަބދަލުގައ

 ޕަަވރ ޮއފް އެަޓރނީ ީދފަިއވާ ފަރާތުެގ އައި.ޑީ ާކޑުގެ ކޮޕީ ހުަށހެޅުން ފޯމްަގއި 

 ެއަޞްުލ.ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ުހށަހަޅާފަިއވާ ގޯއްޗަށް ުކރިން ރަޖިްސޓަރީ އެއް ހައްާދފަިއވާނަަމ، ކުީރގެ ރަޖިސްޓަީރގ  

 (ްޓަރީގެ އަޞްލު ހުށަަހޅާކަށް ނުޖެގޯީތގެ ރަޖިސްަޓރީ ގެްއލިގެން އަލުން ެހއްދުމަްށ ހުށަހަޅާފަިއާވނަމަ، ރަިޖސ).ެހޭނެެއވ 

 )ްޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެްނިދޔުން )ޚިދުމަުތގެ މަުރޙަލާތައ 

 ފޯްމ ރަނގަޅަށް ުފިރހަމަކޮށްފަިއވޭތޯ ޗެކްކުުރން    -

 ފޯމް އެްނޓްރީ ކުުރން    -

 ފޯމް ލިިބަފއިވާކަުމގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ަފރާތަށް ވަގުުތން ަޙވާލުުކރުން.   -

 2ން ލަްސވެެގން ރަސްމީ ރަޖިސްަޓރީ ހެއްދުަމށް އެދިފަިއވާ ގޯތީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ކަންމުޑި އަާޅފައިތޯ ކައުްނސިލްގެ އިދާާރއި   -

 ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ޗެކްުކރުން.
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ުރވާންެޖހޭ ތާރީޚާއި ަގޑި ާރއަށް ޙާޟިގޯތި ަރނގަޅަށް ސާުފކޮށް ކަންމުޑި އަާޅފަިއާވނަމަ، ރަޖިްސޓަީރއާއި ަޙވާލުވުމަށް ަކއުންސިލްގެ އިދާ   -

ހުގެ ތެޭރގައި ސްލިޕަކުން ދުވަ 3ގޯތީގެ ވެރި ަފރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ ޮއފް ެއޓަރނީ ދީފަިއވާ ަފރާތަށް ފޯމް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

 އެްނގުން.

ުރވެ ގޯީތގެ މިންަތްއ ލްގެ ިއދާރާގެ ފަރާުތން ޙާޟިދުަވހުގެ ތެޭރގައި ގޯތި އޮްތތަނަށް ކައުންސި 3ފޯމް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެެގން ރަސްމީ   -

 )ގޯީތގެ ެވރިަފރާތް ުނވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެަޓރނީ ދީފަިއވާ ފަރާތުެގ ޙާިޟރުަގއި( ޗެކްކޮށް ޯނޓް ުކރުން.

 ަދުަވހުގެ ތެޭރގައި  05 ސްމީޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަާޅަފއިވާ ފޯމް ފުރިހަަމވެ، ޯގތި ސާފުކޮށް ކަންމުޑި ައޅާފަިއވާނަަމ، ފޯމް ހުށަަހޅާތާ، ރ

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދން ާވނެެއވެ.

 ަދުވަހުގެ  10ންުމޑި އެޅުމަށް ގޯތި ޗެކްކުރާިއރު ގޯތި ސާފުކޮށްފަިއނުާވނަމަ، ުނވަތަ ކަންމުޑި އަޅާަފއި ުނވާނަމަ ގޯތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ކ

 މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ިދުނން )ސްލިޕް ދޫކުރުްނ(



32 | ާ ޙ ް ފ ަ ސ  
 

އަށް ެއންގުމުްނ ޚިދުމަުތގެ ނުވަތަ ަކންމުިޑ އެޅުަމށް އެްނގި ސްލިޕްަގއިާވ ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް ަކުއންސިލްގެ އިދާރާ  ގޯތި ސާފުުކރުމަށް     -

ށަހެޅި ުދވަުހގެ ބަދަލުަގއި މަރުޙަލާތަްއ )މަތީަގިއާވ ގޮުތގެމަތިން( ކުރިޔަްށ ެގންދިޔުން. ިމގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންާދނަމަ، ފޯްމ ހު

 ރީުޚން ފެިށގެްނނެެވ.ތާުމއްދަތު ުގާނނީ ގޯތި ާސފުކުރުމަށް ުނވަތަ ކަންމުިޑ އެޅުމަށްަފހު ކައުންސިްލގެ އިާދރާައށް އެްނގި ޚިދުމަތުގެ 

 ަބަުބން ުނވަތަ ކަންުމިޑ ސްލިޕްގެ މުއްދަުތގަިއ ޯގތި ސާފުކޮށްފަިއނުާވނަމަ، ނުވަަތ ކަންމުިޑ އަާޅަފއިުނވާނަމަ ގޯތި ާސފު ނުކުރުމުެގ ސ

 ވުމުެގ ސަބަުބން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ެދވެްނނެތްކަމަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ިދނުން.އަޅާަފއި ނު 

 

 . ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުްނ )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްިލގެން ޫނން ގޮތަކަށް ަހއްދާނަމަ(29
  ްޢިމާރާތާއި ގޯީތގެ ރަޖިްސޓަރީ ެހއްދުމަށް އެޭދ ޯފމް ހުށަހެޅުނ 

 ިޑީ ާކޑުގެ ކޮޕީ ހުަށހެޅުން ޚިދުމަތަށް އެދޭ ަފރާތުގެ އައ. 

 ިރަޖިސްޓަީރއާއި ޙަވާުލވުމަށް  ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަީރއާއި ަޙވާުލވުަމށް ކައުންސިލްގެ އިާދރާައށް ޙާޟިރުނުެވޭވނަމަ، ަބދަލުގައ

 ފޯމްަގއި ޕަަވރ ޮއފް އެަޓރނީ ީދފަިއވާ ފަރާތުެގ ފަރާތުެގ ައއި.ޑީ ކާުޑގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.

 ުން ޙުކުމް ކުަރއްަވއިެގން ލިިބފަިއވާ ޯގއްޗެއްނަަމ، ޝަީރޢަތް ނިމުނުގޮުތގެ ރިޯޕޓްެގ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.ޝަރީޢަތ 
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  ީއެއް ހައްާދަފއިާވނަމަ، ެއ ރަޖިސްޓަރީ ެހއްދުމަށް ެއދިފަިއވާ ގޯއްޗަށް ކުިރްނ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަީރއެއް ނުވަތަ ޢިާމރާތާއި ގޯތީެގ ރަޖިސްޓަރ

 ށަހެޅުން.ރަޖިސްޓަީރއެްއގެ އަޞްލު ހު

 )ްޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެްނިދޔުން )ޚިދުމަުތގެ މަުރޙަލާތައ 

 ފޯމް ަރނގަޅަށް ފުިރހަމަކޮށްފަިއވޭތޯ ޗެކްކުުރން   -

 ފޯމް އެްނޓްރީ ކުުރން    -

 ފޯމް ލިިބަފއިވާކަުމގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ަފރާތަށް ވަގުުތން ަޙވާލުުކރުން.   -

ުދވަުހގެ ތެރޭގައި ޗެކްކޮށް،  2ގޯތީ އޮތީ ިއންވަކިކޮށްަފއިތޯ ަކއުންިސލްގެ އިދާާރއިން ލަސްެވެގން ރަސްމީ  ރަޖިސްޓަރީ ެހއްދުމަށް އެިދފަިއވާ   -

ންަތއް ޗެކްކޮށް ނޯްޓ އިްނވަކިކޮށްފަިއވާނަަމ، ގޯތީެގ ެވރިަފރާތް ނުވަަތ ޕަަވރ އޮްފ ެއޓަރނީ ދީފަިއާވ ަފރާތުެގ ޙާިޟރުަގއި ގޯތީެގ މި

 ކުރުން.

ޯނޓް ކުރުމަށްފަހު ރަޖިްސޓަރީާއއި ަޙވާލުވުމަށް ަކއުންސިލްގެ އިދާާރއަށް ޙާޟިރުާވންޖެހޭ ތާރީާޚިއ ގަޑި ގޯީތގެ ެވރި  ގޯތީގެ މިންތައް   -

 ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ސްލިަޕކުން އެްނގުްނ. 2ފަރާތަށް ުނވަތަ ޕަަވރ އޮފް އެަޓރނީ ީދފަިއވާ ފަރާތަށް ފޯމް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެެގން ރަސްމީ 
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  ިދުވަުހގެ ެތރޭަގއި ޚިދުމަްތ  05ހުށަހަާޅފަިއވާ ފޯމް ުފރިހަަމވެ، ގޯތީގެ އިްނވަކިކޮށްަފއިާވނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ ޚިދުމަތަށް އެދ

 ފޯރުކޮށްދޭން ވާެނެއވެ.

  ްސްލިޕް ދޫކުރުން(ން ދިނުން )ދުވަހުގެ ުމއްދަތެއް ލިޔުމު 10ގޯތި ޗެކްކުރާިއރު ގޯީތގެ އިްނވަކިކޮށްފައި ނުާވނަމަ ގޯތީގެ އިްނވަކި ކުރުމަށ 

ދުމަުތގެ މަުރޙަލާތައް )މަީތގަިއވާ ގޯތީގެ އިްނވަކި ކުރުަމށް ދީފަިއވާ ސްލިޕްަގިއވާ ތާރީޚަށް އެަކންކޮށް ކަުއންސިލްގެ އިދާާރއަށް ެއންގުމުން ޚި  -

ޚިދުމަތުގެ މުްއދަތުގެ ގުާނީނ  ދަލުަގއިގޮތުގެމަތިްނ( ކުރިޔަށް ެގންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުަމތް ކުރިޔަށް ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަުހގެ ބަ

 ގޯތީގެ އިްނވަކި ކުރުމަްށފަހު ކަުއންސިލްގެ އިދާާރއަށް އެްނގި ތާީރޚުން ެފށިގެންެނވެ.

 ޮށް ދެެވންނެތްަކމަށް ލިޔުމުންސްލިޕްގެ މުއްދަތުަގއި ޯގތީގެ ިއންވަކިކޮށްަފއި ުނވާނަަމ، ިއންވަކިކޮށްަފއި ނުވުުމގެ ސަބަުބން ޚިދުަމތް ފޯރުކ 

 ޖަވާބު ިދނުން.

 

 . އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުްނ )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްިލގެން އަލުްނ ހެއްދުމަްށ ހުށަހެޅުން(30
  ްއިމާރާތާއި ގޯީތގެ ރަޖިްސޓަރީ ެހއްދުމަށް އެޭދ ޯފމް ހުށަހެޅުނ 

  ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ަފރާތުގެ އައި.ޑީ ާކޑުގެ ކޮޕީ ހުަށހެޅުނ 
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 ަރަޖިސްޓަީރއާއި ޙަވާުލވުމަށް  ޖިސްޓަީރއާއި ަޙވާުލވުަމށް ކައުންސިލްގެ އިާދރާައށް ޙާޟިރުނުެވޭވނަމަ، ަބދަލުގައިޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރ

 ފޯމްަގއި ޕަަވރ ޮއފް އެަޓރނީ ީދފަިއވާ ފަރާތުެގ އައި.ޑީ ާކޑުގެ ކޮޕީ ހުަށހެޅުން 

 ޯމް(ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ުހށަހެޅުން )ރަޖިްސޓަީރއާިއބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުުކާރ ފ 

 )ްޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެްނިދޔުން )ޚިދުމަުތގެ މަުރޙަލާތައ 

 ފޯމް ަރނގަޅަށް ފުރިަހމަކޮށްފައިވޭތޯ ޗެކްކުުރން   -

 ފޯމް ެއންްޓރީ ކުރުން   -

 .ްނ ަޙވާލުކުރުންކްލެިރފިކޭޝަން ފޯމް ފުރުމަށްޓަަކއި ގޯީތގެ ެވރިފަރާާތއި ުނވަތަ އެޕްިލކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅި ަފރާތާއި ވަގުތު  -

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ިލބިފަިއވާކަުމގެ ސްލިޕް ޯފމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަުގތުން ޙަވާލުުކރުން.  -

ާކރުެގ ގެޒެޓްަގއި ރަސްީމ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ިދވެހި ސަރު 02ރަޖިސްޓަީރއާިއބެހޭ ަމޢުލޫމާތެއް ލިިބފަިއވާ ަފރާތެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ަރސްމީ   -

 ޢުާލނެއް ުކރުން.ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ޢާއްމު އި 07



36 | ާ ޙ ް ފ ަ ސ  
 

ކުން ބަާޔންޮކށްފައި ނުާވނަމަ، ކްލެިރފިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުުމން، ފޯމްަގއި ރަޖިސްޓަރީ ަރޙުނުކޮށްަފއިވާކަމަށް އެްއވެސް ަފރާތަ  -

ެތްއ ލިބިަފއިވާކަމަްށ މަޢުލޫމާ ުދވަުހގެ މުްއދަތަށް ކޮށްފަިއވާ ިއޢުާލނާއި ގުިޅގެން ެއއްވެްސ ފަރާތަކުްނ ެއ ރަޖިްސޓަރީާއއިެބހޭ 07އަދި 

 އަްނގާަފއިުނވާނަަމ، ޚިުދމަތުގެ މަރުޙަލާަތއް ކުިރޔަށް ގެންދިޔުްނ.

އްދުަމށް އެދިަފިއވާ ގޯީތ ހެުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ ރަޖިސްަޓރީ  2އިޢުލާުނެގ މުއްދަތު ހަމަވެ، ައދި ކުލެިރފިޭކޝަން ފޯްމ ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ     -

 ޕަަވރ އޮފް އެަޓރނީ ދީަފއިާވ އުންސިލްގެ އިާދރާިއން ެޗކްކޮށް، އިްނވަކިކޮށްފަިއާވނަމަ، ގޯތީގެ ވެިރފަރާތް ނުވަތައޮތީ އިްނވަކިކޮށްަފއިތޯ ކަ

 ފަރާތުެގ ޙާޟިުރގަިއ ޯގތީގެ މިންތައް ޗެކްކޮށް ނޯޓް ކުުރން.

ރީާޚއި ގަޑި ގޯތީގެ ވެިރ ާޙޟިރުވާންެޖހޭ ތާ ގޯީތގެ މިންތައް ޯންޓ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްަޓރީާއއި ޙަވާުލވުމަށް ކަުއންސިލްގެ އިާދރާއަށް   -

ކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ފަރާތަށް ުނވަތަ ޕަަވރ އޮފް އެަޓރނީ ީދފަިއވާ ފަރާތަށް ާޢއްމު ިއޢުލާްނގެ މުއްދަތު ހަމަެވފަިއާވނަމަ، ކުލެިރފި

ލެިރފިކޭޝަން ފޯްމ  ހަމަވުުމގެ ކުރިްނ ކުދުވަުހެގ ތެރޭަގއި ްސލިޕަކުން އެްނުގން. ޢާްއމު ިއޢުލާްނގެ ުމއްދަތު 2ލަސްވެެގން ރަސްީމ 

ންެޖހޭ ތާރީާޚއި ަގޑި އަްނާގނީ ފުރިހަމަ ކުރުމަްށފަހު ހުަށހަޅައިިފނަމަ، ރަޖިސްޓަީރއާއި ަޙވާުލވުމަށްވުމަށް ަކއުންސިލްގެ އިދާާރއަށް ާޙޟިރުވާ

 ދުވަުހގެ ތެޭރގަެއވެ. 02ޢާއްމު އިޢުާލންގެ ުމއްަދތު ހަމަވާތާ، ރަސްމީ 
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 ެިދ ގޯތީގެ އަދި ހުށަހަޅާފަިއވާ ފޯމް ުފރިަހމަވެ، އިޢުާލނުެގ މުއްދަުތ ހަމަެވ، ކްލެރިފިކޭަޝްނ ފޯމް ހުށަހަޅާ ޚިދުމަތަށް އ

 ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދޭން ާވނެެއވެ. 05އިްނވަކިކޮށްފަިއވާނަަމ، ރަސްމީ 

  ިން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން(ދުވަހުގެ ުމއްދަތެއް ލިޔުމު 10ކުރުމަށް ގޯތި ޗެކްކުރާިއރު ގޯީތގެ އިްނވަކިކޮށްފައި ނުާވނަމަ ގޯތީގެ އިްނވަކ 

ޚިދުަމތުގެ މަރުޙަލާަތއް  ގޯތީގެ އިްނވަކި ުކރުމަށް ދީފަިއވާ ސްލިްޕގަިއވާ ތާީރޚަށް އެކަންޮކށް ކައުންސިލްގެ އިދާާރއަށް އެްނގުމުން     -

ހަމަެވ، ކުލެިރިފކޭޝަން ފޯމް  މަތް ކުރިޔަށް ގެންާދނަމަ، އިޢުާލނުެގ މުއްދަތު)މަތީގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުްނ. ިމގޮތަށް ޚިދު

އަށް ެއްނގި ތާރީުޚން ހުށަހެޅި ތާރީޚުގެ ބަދަުލގައި ިޚދުމަތުގެ މުްއދަތުގެ ުގނާނީ ގޯތީގެ ިއްނވަކި ކުރުމަށްފަހު ަކއުްނސިލްގެ އިދާރާ 

 ފެށިގެްނެނވެ.

 ްށްދެެވން ނެތްަކމަށް ލިޔުމުން ަފއި ުނވާނަަމ، ިއންވަކިކޮށްަފއި ނުވުުމގެ ސަބަުބން ޚިދުަމތް ފޯރުކޮސްލިޕްގެ މުއްދަތުަގއި ޯގތީގެ ިއންވަކިކޮށ

 ޖަވާބު ިދނުން.

 ްރަޖިސްޓަީރއާއި ބެހޭ ަމޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުިރ އިޢުާލނާިއ ގުިޅގެްނ އެްއވެސް ަފރާތަކުން ަރޖިސްޓަރީެގ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަިއވާކަމަށ 

ަތ ކުލެރިފިކޭޝަްނ ފޯުމގަިއ ރަޖިސްަޓރީ ަރހުނުކޮްށފަިއވާނަަމ، އެްއވެސް ާމލީ އިދާާރއަކުްނ ބަޔާންޮކށްފަިއވާނަމަ، ހުށަހަޅާފިނަަމ، ނުވަ
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ރުކޮށް އަލުން ރަޖިސްަޓރީ ަހްއދައިދެެވން ނެތްކަމާިއ، ރަޖިސްޓަީރއާއި ގުޅޭ ޮގތުން ހޯދާަފއިވާ ަމޢުލޫާމތު ގޯތީގެ ެވރިަފރާތަށް ލިޔުމުން ފޯ

 ދިނުން.

  ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން. މަގ31ު
  ީތަށް އެިދ ކައުންސިްލ ުދވަުހެގ ކުރިން ޚިދުމަ 3މަގު ަބންދުކުރުުމގެ ުހްއދައަށް އެިދ މަގު ބަންުދކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ުދވަުހގެ ރަސްމ

 އިދާާރއަށް ސިޓީއަުކން ުހށަހެޅުން.

 ްއަށް ޙަވާލުުކރުން ކަުއްނސިލް އިދާރާ  ުދ ސާުފކޮށް ހުއްދަ ޯބޑުމަގު ބަްނދުކުރުމަށް ުހްއދަ ދެިވފަިއވާ ވަގުތު ހަަމވުމުން ސަަރޙައ 

 

 . މަގު ކޮނުމުެގ ުހއްދަ ދޫކުރުން 32
  އުންސިްލ އިާދރާއަށް ފޯމް ދުަވހުެގ ކުިރން ިޚދުމަތަށް އެދި ކަ  3މަގު ކޮނުުމެގ ހުްއދައަްށ އެިދ މަުގ ކޮނުމަށް ޭބނުްނވާ ުދވަުހގެ ރަސްީމ

 ހުށަހެޅުން.

 ަދޫުކރުމަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ަސބަބު ދިރާސާކުރުމަްށފަހު ހުއްދަ ދޫކުުރން  މަގުކޮނުުމގެ ުހއްދ 
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 . އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުނ33ް
 .ްއިމާރާތްކުރުުމގެ ުހއްދަައށް އެދި ޚިދުމަތަށް އެޭދ ފޯމް ކަުއންސިލް އިދާާރައށް ހުށަހެޅުނ 

  ާކަންކަން ބަލާ ހުއްދަ ދޫކުރުްނ.އިމާރާތްކުރުުމގެ ުހއްދަ ދޫކުރުމުގެ ުކރިން ބަަލްނޖެހޭ އެންެމހ 

 . ކައުންސިލްގެ ނިންުމންތައް އާްނމުުކރުނ34ް 
  ްންމުކުުރން.ުދވަސްތެރޭަގއި އާ 3ކައުންސިލްގެ ބައްދަުލުވންތަކުން ނިންާމ ނިންުމންތައް ފޭްސބުކް/ވެބްަސިއޓްަގއި މަުދވެެގނ 

 ުށް ދިުންނ.ާސފް ކުރަން ޭބނުްނވާ ނަމަ ެއކަމެއް ސާފް ކޮ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަާކއި ގުިޅގެން ރައްޔިތަކު އިތުރު މަޢުލޫމާތ 

 . މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދިނުން 35
  ްޖިާނީއ މައްސަލަތައް ދުަވސްތެރޭގައި ލިޔުމުން ަޖވާބުިދނުން. އަދި 3ޝަކުވާ ފޯމް މެދުެވރިޮކށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި މަުދެވގެނ 

 ޕޯްޓކުރުން. ހުށަހަޅާތާ ވަގުުތން ފެިށގެން ފުލުހުްނނަށް ރި

 . ސޯޝަލް ސަޕޯޓް / ހެލްޕްޑެސްކްގެ ޚިދުމަތ36ް 
   ު12:00 – 9:00ސަރުކާރުންދޭ ިޚދުމަތްތަކުގައި އިާދރީ އެހީތެރިަކން ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަަކށް ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެްއގެ ހެނދުނ 

 އެހީޯފރިކޮށްދިނުްނ.
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 ެކަްނ ޯފރު ކޮށްދިނުން.ނަަމ އެކަިމެގ ކުޑަ ޮބޑު މިނަށް ބަަލިއ އެހީތެރިއަދި ެއހެނިެހން ަވގުތު ތަކުގަިއވެސް އެހީެތރިކަމަށް އެދިއްޖ 

 

 

 . ކުނި މެޭނޖްކުރުނ37ް 
 ައި ބަިއވެިރވެަފިއވާ ޭގބޭސީ ތަކުގައި އުެފދޭ ކުނިތައް ެނގުން.ކުނިމެނޭޖްކުރުުމގ 

 .ްކުނި މެނޭޖް ކުރުުމގެ ްޕލޭނާއި އެްއގޮތަށް ރައްާކތެރިކަމާއެކު ކުނި ަނއްާތލުނ 

 ެނޭޖް ކުރުުމގެ ްޕލޭނާއި އެްއގޮތަށް ަނގަްނޖެހޭ ފީތައް ނެގުާމިއ، ުމވައްަޒފުން ބެެލހެްއޓުން.ކުނި މ 

 ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ފެނާއި ކަރަްނޓް ފޯރުކޮށްދިނުން. 38
  ްތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. އިންހޯދުމަށް އެދޭ ަފރާތްތަކަށް އުޞޫލާއި ެއއްގޮތަށް ެފނާއި ަކަރންޓް ލިބޭނެބަނދަރު ސަަރހައްުދން ެފނާއި ކަަރންޓ  

 . ރެފަރެންސް ލެޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުނ39ް
   ްޓަރ ފޯުރކޮށްދޭންވާެނެއވެ.ދުވަސްތެޭރގައި ރެފަެރންސް ލެ 3ރެަފރެންސް ލެަޓރއަށް އެދޭ ފަރާތްތަުކގެ މައުޫލމާތު ވެރިަފއިކޮށް މަދުެވގެނ 
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 ޚިދުމަްތތައް ޕިކަޕްގެ. 40
 ުގުްނ.މިނިޓް ތެޭރގައި ޕިަކޕް ޑްރަިއަވރަށް ދަތުރު ކުރުމަށް އެން  5ޅުމުްނ ދަތުރު ފޯކަލް ޕޮިއންޓަްށ ދަތުރަށް އެދި ގ 

 .ްދަތުރު ކޮށް ނިމުމުން ަފއިސާ ބަލައި ގަެނޭވނެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނ 

 .ްޕިކަޕް އުޞޫލާއި ެއއްގޮަތށް ދަތުރުގެ އެންމެަހއި ކަންކަން ާރވައި ބެލެެހްއޓުނ 

 

 އޮންލައިން ޚިުދމަތްތައް. 41
 ާކައުންސިލްގެ މާިއ،  ވެބްސަިއޓުްނ ލިބޭގޮތް ހެދުއި ސަރުާކރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތްތަކަށް އެދޭ ފޯމްތައްކައުންސިލ

 އަށް ހުށަަހޅާ ފޯމްތައް ބަަލއިގަުތން. info@Kondey.gov.mv އީމެއިލް
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 ން ހުަށހެޅުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ަރނގަޅު ކުރުމާއި، ފާޑިކިޔު
ދޭ ިޚދުމަތްތަކާއި ުގޅޭގޮތުން، ުނވަތަ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ަރނގަޅު ުކރުމަށް ުނވަތަ ިޚދުމަތަށް ފާޑިކިޔުުމގެ ގޮތުން،  ކޮނޑޭ ަކއުންސިލް އިާދާރއިން

މި އީެމއިލްގެ ަޒރީާޢއިްނނެވެ. ުނވަތަ ޮއފީުހގެ  info@kondey.gov.mv ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުެއެވ. ހުަށހެޅުންތައް ފޮުނވާީނ،

 5ަސއްކަތު އިސް ޭބފުޅަކަށް އެްޑެރސްކޮށް ސިޓީއަކުންެނވެ. ހުށަހެޅުން ހުށަހަާޅ ަފރާތްތަކަށް އެ ހުށަހެޅުެމއް ލިބުނުަކން ލަސްެވެގން ރަސްމީ މަ

 ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އެްނޭގނެެއވެ.
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