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 ހައްދުންމަތީ ުމންޑޫ ަކުއންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލ.މުންޫޑ، ިދވެހިާރއްޖެ 

 

 

 ަކއުންސިލް ިއދާރާގެ ަސރވިސް ާޗޓަރލ.މުންޑޫ 

 ތަޢާރަފް؛

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާްތތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ޮގތްތަކާއި، ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރާިއ މިމިއީ، 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަުލކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރެވެ.

 ވިޝަން؛

، ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ހުރިހާ ޮގތަކުންވެސް ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެަފއިއޮތް، އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރި 
 އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމެވެ.، ކުއްމަދު

 މިޝަން؛

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ދިރިުއޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތުއޮތް، ލަފާފުރަން ފަސޭހަ ކުއްމަދު، އަމާން ވެއްޓެއްއޮތް 
ސިލް ކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް ވާތީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަޢުީލމީ ގޮތުން އަތޮޅުގައި ގުނާލެވޭ އަދި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހާ

 އެކަން ދެމެހެއްޓުމާއިއެކު، ދީނީ އަދި ސިޔާސީ ބައިބައި ވުންނެތް ރަށަކަށް ހެދުމެއެވެ.

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 ުޢާމަލާތްކުރުން.ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްަތކަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުޙަބާކިޔައި، އިޙްތިރާމާއެކު މ 
 ،ިއަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. ފެްނވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްަތކުގެ ބޭނުންތައް އަޑުއަހައ 
 ްޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުނ 
 ައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގ 
 ްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީބަްށ އިސްކަންދީގެން ޚިދުމަތް ދިނުނ. 
 ާޚާއްޞަ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަްނނަ އިސްރައްވެހިންނާއި، ަދޢުލަތާއި ރަަށށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކ

 އިޙްތިރާމް އަދާކުރުން. ސަމާލުކަމެއްދީދިނުމުގައި ޙާއްޞަ ޚިދުމަތް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަާރތްތަަކށް 
  ުާވހަކަ ދެއްކުން. ރިވެތިބަހުންފޯނުންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އުާފވެރި އަޑަކުން މަޑުމައިތިރިކަމާއި އަދަބުވެރިކަމާއެކ 
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 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު ޚިދުމަތްތައް  #
 ށް ޖަވާބު ދިނުން އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަ 

1 
އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ 
 ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

  ުޚިދުމަތް ހޯދަން   އަށް 10088ން  0088ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނ
 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.ފަރާތްތަކަްށ ޚިދުމަތް  ޅުއްވާގުކައުންސިލަށް

 ްރިންގުން  3ން އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ލަސްވެގެ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީފޯނަށ
 ޖަވާބު ދެވޭނެ.

  ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިފަރާތުން  ޭބނުންވާ ޚިދުމަތެއް އޮޅުން ފިލުވަިއ، ބޭނުންާވ
ނުވަތަ އެކަމަކާ ގުޅިގެން  ކުރެވޭނެ،ޚިދުމަތާ ބެހޭ މުވައްޒަފަށް ކޯލް ޕާސް

 ދޭންޖެހޭ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ.
 ކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސިޓީތަ އެންޓްރީކުރުމާއި، 

2 
އެންޓްރީ ކުރުމާއި، 

ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ 
 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

  ްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންޓްީރކޮށް  2ރަްސމީ އޮފީހަށް ިލބޭ ލިޔެކިޔުންތައ
 ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

 ަޢުލޫމާތު ހޯދަްނ އުސޫލީ މައްސަލަތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން މ
ދުވަހުގެ  3ނުޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް، ިގނަވެެގން ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 .އެވެތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ
  ުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދެޭވނަމަ،  3ރަސްމީ މަސައްކަތ

ޖަވާބުދިނުން ލަސްވާ ސަަބބު އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ، ނުަވތަ ަވގުތީ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ  3އްކަތު ރަސްމީ މަސަލިޔުމުން  ޖަވާބެއް 
 ދެވޭނެ.

  ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ޖަވާުބ
ދުވަހާ  11ދުވަހާއި،  3ދެވޭނެ މައްސަލަތަކަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު 
 .އެވެދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ

 
 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން  3

  ،ައޮފީހުގެ ވެރިއަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދިފައިވާނަމ
ބައްދަލު ކުރައްވާ ވެރިޔަކު ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެޕޮއިންޓްމަްނޓަށް އެދޭ 

 ދުވަހުގެ  3ދުވަހާއި  1ފަރާތްތަކަށް، ގިނަވެގެްނ ރަސްމީ މަސައްކަތު 
 .އެވެތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ

 އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުން 

0 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް އެދޭފޯމު ކޮންެމ ރަސްމީ   އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުން 
ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  10088ިއން  0088 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެ

 info@mundoo.gov.mv ކައުންޓަރުން ބަލައިގަނެވޭެނއެވެ.އީމެއިލް
ޒަރީޢާއިންވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގެ

( www.dnr.gov.mv) ކައުންޓަރުންނާއި ޑީ.އެން.އާރު ގެ ވެބްސައިޓުން
 ފޯމުލިބެން ުހންނާނެއެވެ. 

mailto:info@mundoo.gov.mv
mailto:info@mundoo.gov.mv
http://www.dnr.gov.mv/
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 ްދުވަސްތެރޭގައި، ާކޑުހެދުމަށް  1ފޯމުލިޭބާތ ރަސްމީ  ކައުންސިލް އިދާރާއަށ

ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާުތ ހޯދައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ައއި.ޑީ.ކާޑު 
 ހެދުމަށްޓަކައި ޑީ.އެން.އާރަށް ފޮުނވޭނެއެވެ.

 
  އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަްށ

 1ން މަޢުލޫމާތު ދެއްަވއިފިނަމަ އެކަމެއް ރަސްމީ ބަްނދުނޫން ޑީ.އެން.އާރު
 އެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާހުކޮށް ޑީ.އެން.އާރަށް ފޮނުވޭނެ

 
  އަތޮޅުކައުންސިލުން، ނިމިފައިހުރި އައި.ޑީ ކާޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަންާގ

ދުވަސްތެރޭގައި ކާޑުގެނެސް، ވެރިފަރާތާ  4ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ 
މިގޮތުން ކައުންސިލަށް ކާޑްލިބުމުން ކާޑް ލިބިަފއިވާކަްނ   ވާލުކުރެވޭނެއެވެ.ޙަ

 އެފަރާތައް އެންގޭނެއެވެ.އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް 
 

 އަހަރު ފުރުމުން ޕެންޝަނަށް ފޯމު ފޮނުވުން  51

1 

އަހަރު ފުރުމުން ޕެންޝަނަށް  51
 ވުން ފޯމު ފޮނު 

 ްައހަރު ފުރޭ  51ގެ ތެރެއިން ޢުމުުރން ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ީމހުނ
ދުވަސްކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާއިން  11އަހަރު ފުރުމުގެ  51ފަރާތްތަކަށް، 

އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދި އެ ފަރާތަށް އިރުޝާދީ 
 އެކަން އެންގޭނެއެވެ.

 
  ެށް  10088ން  0088ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯްމ، ކޮންެމ ރަސްމީ ދުވަހެއްގ

ރީޢާއިންވެސް ފޯމު ޒަކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލައިގަެނވޭނެއެވެ. އީމެއިލްގެ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 
  ީފޯމް އަދި ، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމު ލިބޭތާ ރަސްމ

ހުށަހަޅާފައި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެންމެހާ ލިޔުންތައް 
 ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޮނުޭވނެއެވެ. ރުމަށްފަހުވޭތޯބަލައި  ޗެކުކު

 
ޕެންޝަން އޮފީހަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކަށް ލިބޭ 

 ލިޔުމުން ދުވަހުގެތެރޭގައި އެފަރާތްތަކާ 1ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު، ރަސްމީ 
 ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.

 
 

 އެކަނިވެރިމައިންގެ ފޯމު ފޮނުވުން 
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 ފޯމު ފޮނުވުން  އެކަނިވެރިމައިންގެ  6

  ަފަޤީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ، އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިްނ ނުވަތ
ބަފައިންަނށް ދެވޭ މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، ކޮންމެ ރަސްމީ 

ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާިއ  10088ން  0088ދުވަހެއްގެ 
 އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ.

 
  ީ3އެކަނިވެރިމައިން/ބަފައިންގެ ފޯމު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭތާ ރަސްމ 

ދުވަހުގެތެރޭގައި، ޭބނުންވާ ލިެޔކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށފަހު، ދަފުތަުރ 
 ކުރުމާއި އެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެންސްޕާ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 ަކާގުޅިެގން ލިޭބ އެންސްޕާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެަފރާތްތަާކ  1ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާުތ ރަސްމީ 

 ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތަކުގެ ފޯމުލުން 

7 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

 ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުލުން 

 ިމާލީ އެހީތެރިކަމަްށ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދަފުތަރުގައި ހިމެނުމާއ
ްށ ަކއުންސިލް  10088ން  0088އެދޭފޯމް، ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެްއގެ 

 އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ ީޢމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ.
 

  ީދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ބޭނުންާވ  3ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމު ިލޭބތާ ރަސްމ
މާލީ އެހީ ހަަމޖެއްސުމަށް  ،ދަފްތަރުކުރުމާއި، ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި
 އެންސްޕާ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 
  އެންސްޕާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކާގުޅިެގން ލިޭބ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެަފރާތްތަާކ  2ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާުތ ރަސްމީ 
 ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.

 ސުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއް

8 

ހުށަހެޅުމުން، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަްށ  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  މަރުފޯމު  މާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން ކަށުކަ 
 1އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯކަލްޕޮއިންޓަށް މަރުފޯމު ލިބުމުން 
ްށ ގަޑި އިރުތެރޭގައި ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އެއާއިލާއަކުން ބޭނުްނވާގޮތަކަ

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮްށދެވޭނެ އެވެ.
  ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ގުޅާނީ ކައުންސިލްގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަުރ

 އަށެވެ. 7960714/0052828
 

 އުނިކުރުން ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން  މަރުވާ މީހުން 

0 
ރަށްވެހިންގެ  މަރުވާ މީހުން 

 ރުން އުނިކު ރަޖިސްޓްރީ އިން 

  ްހުށަހެޅުން.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  މަރުފޯމ 

  ްރަޖިސްޓްރީން  ގައި ކައުންސިލްގެދުވަސް ތެރޭ 3ރަސްމީ ބަންދުނޫނ
ޑިޕާޓްމަންްޓ  )މަރުފޯމް( އުނިކުރުމަށް ފަހު، ނިޔާވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން
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 51އަދި އަށް ފޮނުޭވނެއެވެ.  އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭަޝން
 ތެއްނަމަ ޕެންޝަން އޮފީހަށް އެ މަޢުލާމާތު ފޮނުވޭނެ އަހަރުވެފައިވާ ފަރާ

 އެވެ.
  ު3މަރުވިމީހާ ރަށްވެހިވެފައިވާ "ރަްށވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީ" ގެ އަސްލ 

 ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން. އެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ދުވަސްތެރޭގައި
މަރުވިމީހާގެ ނަން ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރުމަށް ފަހު ހަމަ  އަދި
 ކުރެވޭނެއެވެ.ދުވަހު އަނބުރާ ގޭގެ ވެރިފަރާތާ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުއެ
 

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

18 
އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން އަދި 
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) 

 ކުދިންގެ ( އަލަށް އުފަންވާ 

  ިއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ / އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދ
 ރަށްވެއްސަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން.

 .ްމަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަެހޅުނ 

 ނަން ފާސްކުރާ ފޯމް -

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

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

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ނޫން (

11 
ވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) އުފަންދު 

 އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ނޫން (

  ިއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ / އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދ
 ރަށްވެއްސަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން.

 .ްމަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަެހޅުނ 

 އިޑީކާރޑް ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓް ހަދާ ފަރާތުގެ އަ -

  ްދުވަސް ތެރޭ ސެޓްފިކެްޓ  3ބަންދުނޫން ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެނ
 އެވެ.ހައްދައިދެވޭނެ

 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

12 

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މީހުން 
 ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

  ާވުމަށް އެދުން. ރަޖިސްޓްރީ ފޯމަކުންއެއާއިލާއެއްގެ އިސްމީހ 
  ެބަދަލުވާން  ސޮޔާއިގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެތް ނެތްކަމުގ

އެޑްރެސް ބަދަލުކުރަން ބޭުނންވާ މީހުންގެ ،ބޭނުންވާ އެޑްރެހާއި 
ނަމާއި އެޑްރެސް ހިމެނުއްވައި އެ އެންމެންގެ އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ 

 ހުށަހެޅުން.ފޯމްގައިވާ ގޮތަށް 
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 ެދުވަސްތެރޭ  7ބަންދުނޫން ން ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގ
 އެވެ.ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ

 
 ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރުން 

 ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރުން  13

  ާޚިދުމަތަށް  އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމުންއެއާއިލާއެއްގެ އިސްމީހ
 އެދުން.

  .ްރައްވެހިކަން ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ޯފމް ހުށަހެޅުނ 
 ުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް މަތީގައިވާ ފޯމް ހ

 ހުށަހެޅުން.

 ބަދަލުވާން އެދޭ މީހާ، ނުވަތަ މީހުންގެ އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުން. -

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

 

 ކަން ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރުން ރައްވެހި 

10 
ރައްވެހިކަން ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ މީހުން 

 ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރުން 

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

 އެވެ.ރަޖިސްޓްރީން އުނިކޮށްދެވޭނެ

 އަހަރުން މަތި ( 18ނަން ބަދަލުކުރުން ) 

11 

އަހަރުން މަތި  18ނަން ބަދަލުކުރުން ) 
) 

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

 މުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ގެނައުން (.ހަމަވު
  ްމަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައ

 ހުށަހެޅުން.

 އައިޑީކާރޑް  -

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  -

 DNR  ް3އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ޖަާވބު ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަްނދުނޫނ 
 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.
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 އަހަރުން ދަށް ( 18ނަން ބަދަލުކުރުން ) 

15 
އަހަރުން ދަށް  18ނަން ބަދަލުކުރުން ) 
) 

  ުނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ފޯމުގައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއެކ
 ހުށަހެޅުން.

  ްމަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައ
 ހުށަހެޅުން.

 އައިޑީކާރޑް  -

 ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އުފަން -

DNR  ް2 ރަސްމީ އަށް ފޮނުވުމަްށފަހު ޖަވާުބ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެނ 
 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

 ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުން 

11 

ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދު 
ދިމުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭަތ އިމާމުން،މު  ކުރުމަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުން

ނަމާދުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިަވޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއްތޯ ކައުންސިލުްނ 
 ކަށަވަރުކުރުން.

ހުކުރު ،އީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުމަށް ރަސްމީ -
 ކުރެވޭނެއެވެ.އިއެއްދުވަސް ކުރިން އިމާމުން،މުދިމުން ނަށް އަންގާ ސޮ

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

10 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުަމށް އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްަދތުެގ
ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާްތތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމާިއ، އެ ފޯާމއެކު 

ގައި ރާއިންތިޒާމު މި އިދާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ަބލައިގަތުމުގެ
 ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

 ާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަަޅނީ ރަނގަޅު ފޯމު ކަން މި އިދާރ
 ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ. ކައުންޓަރުން

  ިވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ުހށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަްތ ތާީރޚާއ
ލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ގަޑި އަދި ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢު

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ،  ސްކްރީނިންގ 
މަރުޙަލާގައި އެ ކަން ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުްނ 

ގަޑިއިރު ދެވޭނެއެވެ.  00އެ ކަން އަންގައި،  ރަނގަޅު ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް 
ފޯމު ހުށަަހޅާފައިނުވާނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ަބލާީނ މި މުއްދަތުގައި ރަގަޅު 

ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުެމއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މީގެ ިއުތރުން  
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އެއްަކރުދާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުްނތަކުގެ 
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ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ެއއްވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 
 ން ބަލައި ނުަގނެވޭނެއެވެ.ފަހު

  ުވަނަ މާއްދާގެ  10ގެ    2810ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދ
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ   11އަދި  1،2،3،5،0 )ހ( ގެ   

ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެުޅމަްށ 
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަ މަވޭތޯ ބަަލ  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ

އި ޝަރުޠުތަކަށް ނުފެތޭ ހުށަހެޅުންތައް ސްކްރީންކޮށް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  
އަދި މި ގޮތަށް ވަކިކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތައް ބަލާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުާވ 

 ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.  
   ްއިންޓަވިއު މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ  ކުރިން ލިޔުމުން އެ ކަނ، 

ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް 
ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް  އެ ފަރާ ތުގެ ހުށަހެޅުން  ހޮވިފަިއނުވާ ސަަބުބ 
އެންގޭނެއެވެ.  މި ގޮތުްނ އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުުމގަިއ 
ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަފްޞީލުކޮށް ަބޔާން 

 ވެ. ކުރެވޭނެއެ
  ިފަރާތަްށވުރެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވާަނމަ،  18ވަޒީފާއަށް އެދ

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޝޯޓްލިސްޓް ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް 
 އެކަން އެންގޭނެއެވެ.

  ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާްތތަކަްށ އިންޓަރވިއު އަދި އެސެސްމެންޓާިޢ
ވެ. އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާެނ މުއްދަތު އެންގޭނެއެ

 އިންޓަރވިއުއަށްފަހު މާކްސް ލިުބނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޢާއްމުކުރެވޭެއވެ.
  މާކްޝީޓް ޢާޢްމުކުރެވިފާ މުއްދަުތގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުްނ

ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނުވާނަަމ، ެއންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަްށ 
މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް  ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސީ. އެސް ވިއުގަރ

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.ސާރވިސް އަށް 
  

 އެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަން ހުށަހެޅުން.
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އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ބީލަންތަކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ        ހެޅުން.އެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަން ހުށަ 
ގަވާއިދާ  ދަޢުވަތާ ގުޅިގެން ބީަލން ހުަށހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 އެވެ.ދުވަސް ދެވޭނެ 1އެއްގޮތަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
  ީރ އެވެ.118/-ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކ 
 ުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަިދ އިތުރު ބީލަން ފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރ

އަށް  5088110މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 
މާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ. ނުވަަތ ލޫގުޅުއްވައިގެން މައު
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info@mundoo.gov.mv  އަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ވެސް މައުލޫމާުތ
 ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.

    ާއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަޭވތޯ ެބލޭނެ 3ބީލަން ިލބޭތ 
 ިދުވަހުގެ ތެރޭގައި  18ރަސްމީ ެވލުއޭޝަން ޝަރުޠު ހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ އ

 ނެއެވެ.ދޭހެ
  ްބީލަމަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެކަމަށ 

 އެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ ދެވޭނެ 1ނުވަތަ  3
          ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމާ މެދު ގޮތެއް  2ބީލަމުގެ އިވެލުއޭޝަން ނިމޭާތ

 ޓީއަށް ުހށަެހޅޭނެ.ނިންމުމަށް ބިޑު ކޮމި
           ާބީލަމާ ގުޅިގެން ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބީލަން ާކމިޔާބުކުރ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެ.  1ނުވަތަ  1ފަރާތަށް 
މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުްނ ދައުލަތަށް ދައްކަންެޖހޭ ޓެކުހެްއ ވާނަމަ، 

ކުރުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ދައްކައި މި އޮފީހަްށ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި
 އެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ ދެވޭނެ 1އެންގުމަށް 

  ބީލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބިޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުން، އެ ނިންމި ގޮްތ 
. އަިދ ެއވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންވެރިންަނށް އެންގޭނެ  2ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ  1ރަސްމީ  ހަޅަން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ހުށަ
 .އެވެދެވޭނެ

 ްބީލަމަކާ ގުޅިގެނ 
          ،ަދުވަހުގެ  2ރަސްމީ ބީލަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމ

 އެޝަކުވާއަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ. ތެރޭގައި
 ަދުވަހުެގ ތެރޭގައި 1މާ ގުޅިގެން ލިބޭ ސަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށްފަހު ބީލ

ލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް ީބލަން ކާމިޔާބު ކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވުްނ ބީ
 ނެއެވެ.އެންގޭ ލިޔުމުން  އަދި ބީލަމުގައި ނުހޮވޭ ފަރާތްތަަކށް ނުހޮވޭކަން 

 ްބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ހެދުން އަދި އެޕްރޫވް ކުރުނ 
 ުފެށިގެންދާނެއެވެ.މަސައްކަތް  މަށްަފހު ބީލަން ހަވާލުކުރ 

 ފައިސާ ބަލައިގަތުން 

28 

 ފައިސާ ބަލައިގަތުން 
  ުއަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ  13:00އިން  9:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނ

 އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.

  ީއޮންލައިން ކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭެނ އިންތިޒާމްވެސް ކައުންސިލް އިން ވަނ
 ހަމަޖެހިފައެވެ.

  ްޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް  ފައިސާ އޮންލައިން ކޮށ 
1181188020881  (1449 Revenue 1)  މި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާީނ
 ނީލަްނ ފައިސާއެވެ. އަދި ގޭސްފައިާސ، ގެސްޓްހައުސްކުލިކުނިފީ، ބިމުގެ ކުލި، 
1181188020882  (1449 Revenue 2) ީމި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާނ 

 އި.ޑީ.ކާޑް ގެ ފައިސާ އާއި އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ފީ އަށް ދައްކަން ެޖހޭ ފައިސާއެވެ.އަ

mailto:info@mundoo.gov.mv
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1181188020880  (1449 Kharadhu 2) ީމި އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާނ 
 ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ފައިސާ އާއި ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާއެވެ.

  ުމަށްފަުހ އޮންލައިން ކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރ
 އަށް ސްލިޕްކޮޅު ވައިބަރ ކުރުން 1318110މިއިދާރާގެ ހޮޓްލައިން 

  ްތެރޭގައި ަފއިސާ  81އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުާރ ފަރާތްތަކަށ
 ވޭނެއެވެ.ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން ފޮނު

 
  

 ކުރުން  ކުނިމެނޭޖު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ 

21 
ކުނިމެނޭޖު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ 

 ކުރުން 

 ަފޯމާއެކު ހުަށހަޅަންޖެޭހ ސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފޯމް ހުށަހެޅުންޖިރ(.
 ލިޔުންތައް ފޯމްގައި ހިމެނިފައިާވނެއެވެ.(

  ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދި ހުަށހަޅަން ޖެހޭ ފޯމް ކައުްނޓަރ ލިެބްނ
 ހުންނާނެއެވެ.

  ްއެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ކަމާގުޅުން ހުރި ސެކްޝަނަްށ  ހުށަހެޅުމުންފޯމ
 .ފޮނުވުން

  ާއެއްބަސްވާ  އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފޯމް ލިބޭތ
 އެވެ.ތާރީޚުން ފެށިގެން ޚިދުމަތްދެވޭނެ 

 

ހޮޓާ، ގެސްޓް ހައުސް، ހޯމްސްޓޭކޮޓަރި، އަދި މޫދުކޮޓަރި )ވޯޓަރވިލާރޫމްތައް(، "ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދަފްތަރު" 
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ޓް ހައުސް، ހޮޓާ، ގެސް 
ހޯމްސްޓޭކޮޓަރި، އަދި މޫދުކޮޓަރި 
)ވޯޓަރވިލާރޫމްތައް(، "ރަށު 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދަފްތަރު" ގައި 
 ން ރަޖިސްޓްރީ ކުރު 

  ްފަތުރުވެރިކަމަށްއަމާޒުކޮށް،ހޮޓަލެއް/ގެސްޓްހައުސްއެއް/ހޯމްސްޓޭކޮޓަރިއެއ
ިނޓްރީ އަދި މޫދުކޮޓަރި އެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި

އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުްނ 
 އެމިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުން 

  ްމި އިން ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާަތކުން މިނިޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އަށ
ހުށަހެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީ ކައުްނސިލަށް ފޮނުވާ ޗެކް ލިސްޓް ލިބޭތާ 

ރޭގައި އެލިސްޓްގައި ހިމެނޭކަން ދުވަހުގެ ތެ 2ރަސްމީ މަސައްކަތު 
ހުރީ ފުރިހިމަވެފަތޯ ކަށަވަރުކޮށް ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީ އަށް 

 ޖަވާބު ފޮނުވުން 
 ިޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ލިޭބ ސްމި އިން ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް މިނ

 2ހުއްދަ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ މަސައްކަތު 
ކައުންސިލްގައި އޮންނަ ރ"ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުެގ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ދަފްތަރު" ގައި އެފަރާތް ހިމެނުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިއްޖެ ކަން 
އަދި ކަމާއި ގުޅޭ ވިޔަފާރި ކައުންސިލް އިޚްތިޞާޞް ހިމެޭނ 

 ލިބިގެްނދާނެއެވެ.ސަރަހައްދުގައި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިއުމުން
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ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ފިހާރަ ހިންގާ 
ފަރާތްތައް "ރަށުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ 

ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު" ގައި 
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 

 ަރާްތތަކުން ިމނިސްޓްރީ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ފިހާރަ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފ
އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުން 

 އެމިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުން 
  މި ކަމަށް ޭބނުންވާ ފަާރތަކުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓަްށ

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

 ކަށަވަރުކޮށް ކައުންސިލުން މިިނސްޓްރީ އަށް ޖަވާބު ފޮނުވުން 
  މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ

ސިލް އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ އިން ދޫކުރާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކައުން
ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ކައުންސިލްގައި އޮންނަ "ރަށުެގ ވިޔަފާރި  2މަސައްކަތު 

ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު" ގައި އެފަރާތް ހިމެނުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ 
ކުރެވިއްޖެ ކަން އަދި ކަމާއި ގުޅޭ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްަދ 

 ނަާވނެއެވެ.ވަޑައިގަންލިބިލިއުމުން
 

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

 ހުއްދަ ދިނުން 

 ްވެގެން އެއްވެސް ފަރާަތކުްނ  ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޖާގަ ބޭުނނ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ުހށަހެޅި  ފަރާތުން އެހުަށހެޅުމެއް ހުަށހެޅީ  
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެދިދައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުން ދާއިމީ ގޮެތއްގައި 
އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްތޯ ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން އެތަނުގައި ވިޔަފާރި 

ފަރާތަަކށް މި ދެހާލަތުގައި ކުލި ނެގޭ ޮގތާއި ކުރުމަށްތޯ ކަށަވަރުކޮށް އެ
އަދި ކުލީގެ މިންވަރު އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން. އަދި 
އެކަން އެހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުންކަން ނުވަތަ 
ދާއިމީގޮތުންކަން ބަޔާން ކުރެވިފައި ނެންނަމަ އެކަންބަޔާންކޮށް އަލުްނ 

 ރާތަށް ފުރުޞަުތ ދިނުން.ހުށަހެޅުމަށް އެފަ
  ުމިޚިދުމަތައް އެދި ހުށަހަޅާނީ ސިޓީއަކުންނެވެ. މިސިޓީ އާިއއެކ

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ސެޓްފިކެޓްެގ 
 ކޮޕީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

 ުށަހަޅާ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް ހ
ކާބޯތަކެތީގެ ( އެމޭޒުަގއި ނުވަތަ އެގާޑިޔާގައި)ފާރަތްތަކުން އެތަނުގައި 

ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ، ޯމލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގްސް 
ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓާއި ބެޭހ  އޮތޯރިޓީގައި ނުވަތަ ކައުންސިެލއްގެ

އި ރަޖިސްޓްީރ ބައިގައި ނުވަތަ އެރަށެއްގައި ހުްނނަ ސިއްޙީ ވުޒާރާ އެއްގަ
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ކޮށް އެފަރާތުން ދީފައިވާ ސާފުތާހިރު ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތްޯތ 
އެފަދަ ލިއުމެއް ނެން ނަމަ އެލިއުން ހޯދައި ހުށަހެޅުމަްށ . ކަށަވަރުކުރުން

 .އެންގުން
 ާޖާގަ ހޯދުމަްށ އެިދ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް މޭޒުބަހައްޓައިގެން  ނުވަތަ ގާޑިޔ

މަގުމަތީގައާއި ޢާންމު ތަންތަުނގައި  ގައިދާއިމީ ގޮތެއްހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 
ގާޑިޔާ ނުވަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުަށހެޅި 
ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ ކައުންސިލުން އެފަދަ ވިޔަފާރި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 
ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުން ޖާގާ އޮތްތޯ ބަލައި ޖާގަ 

ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލާއި އެއްޮގތަްށ  1 އޮތްނަމަ ހުށަހާޅާތާ 
އެފަރާތަކަށް ޖާގަދީ އެފަރާތާއި ެއކު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ހަދައި ނިްނމައި 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ސަރަހައްދު )ޖާގަ( ހަވާލު
  ފުރަތަމަ ދެވޭ މުއްދަތު މިއަށްވުރެ، މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންާވ

ލާގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގަިއ ނަމަ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަރުހަ
ބަޔާންކުރާގޮތަށް ކައުންސިލަްށ ލިއުމުން މުއްދަތު ިއތުރުކުރުމަްށ 
ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލުން އެިއރުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުްއދަުތ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.އިތުރު
 ާޖާގަ ހޯދުމަްށ އެިދ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް މޭޒުބަހައްޓައިގެން  ނުވަތަ ގާޑިޔ

މަގުމަތީގައާއި ޢާންމުތަނެއްގައި ގާޑިޔާ  ވަގުތީ ގޮތުން ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 
ނުވަ މޭޒު ބަހައްޓައިެގން ވިޔަާފރި ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްކަުމގައި 
ވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކަށް ވަގުީތ ގޮތުން ދެވޭ ތަނާމެދު ކައުންސިލާއި 

އެފަދަ ވިޔަފާރި ވަގުތީ ގޮތެްއގައި  މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު 
ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޤަާވޢިދާިއ 
އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތަކަށް ޖާގަދީ އެފަރާތާއި އެކު ވެވޭ މުއްދަތު 
ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަދައި ނިންމައި ސަރަހައްދު )ޖާގަ( 

 .ކުރެވޭނެއެވެހަވާލު
  މަގުމަތީގައި އަދި އާންމު ތަންަތނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެްނ

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީފިނަމަ ކައުންސިލް އޮންނަ 
" މަގުމަތީގައި އަދި އާންމު ތަްނތަނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަަހއްޓައިގެްނ 

" ގައި އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަމުން  ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްަތރު
 ގެންދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެ ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ  0އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
 ރާޖް ހުއްދަ ދޫކުރުން.ފުރޮޅު ލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދެއް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ގަ 

21 

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  0ޤަވާޢިދުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެ ފުރޮޅަށްވުރެ 
ގިނަ ފުރޮޅު ލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ 

 ްފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ  0މަތަށް އެދެންވާނީ ޚިދ
 ލިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ. މި ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުްނ 

 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. 
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ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދެއް 
ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ގަރާޖް ހުއްދަ 

 ދޫކުރުން.

  ްފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުިރހާ ލިއެކިއުމެއް ހުށަހަޅާފައިާވކަނ
 ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.

 ްލިބުަމށްފަހު ހުށަހަޅާ ތާރީޚްގައި ނުވަތަ ޖެިހގެްނ  ކައުންސިލަށް ފޯމ
ގެ ކުރިން ކަމާގުޅޭ ޔުިނޓަްށ  0088އަންނަ ދުވަހުގެ ހެނދުުނ 

 ފޮނުވޭނެއެވެ.
  ގަރާޖް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ޝަރުުތ

ދުވަސް ތެރޭގައި  3ހަމަވާނަމަ، ހުަށހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 
ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޝަރުތު ހަމަނުވާނަމަވެސް އެަފރާތަށް 

 ދުވަސް ތެރޭގައި އެކަން އެންގޭނެއެވެ.  3ރަސްމީ 
 ައެެހންފަރާތަކަށް ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުުރމަށް  ގަރާޖަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދ

" ބާިތލްކުރުމަށް/ ބަދަލުކުުރމަްށ ާބޠިލްކުރަން ޭބނުން ވެއްެޖނަމަ،ނުވަތަ 
" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްުވްނ  ދޭމް ފޯމްއެ

 މި ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ.  އެދެމެވެ.
 
 

 ހެއްދުން  ސަލާމަތީ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ކަނޑު 
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 ސަލާމަތީ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ނޑު ކަ 
 ހެއްދުން 

   ުފޯމް އެދޭ ސާރވޭއަށް އުޅަނދުގެކަނޑ (MS-1 )ްއަދި ހުށަހެޅުނ 
 ކޮންމެ ، ހަމަވެފައިވާނަމަ މުއްދަތު( ރ052 ސެޓްފިކެޓަކަށް) ދެއްކުން ފީ

 ފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ރ0222ު ގޮތުަގއި ޖުރުމަނާގެ ސެޓްފިކެޓަކަށް
  ،ިކަނޑުއުޅަނދު ފަހަރު ސާރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންާނއ

އިޓުްނ ވެބްސަ ގެމިނިސްޓްރީ ޓްރާންސްޕޯޓް އަދި
www.transport.gov.mv .ެލިބެންހުްނނާނެއެވ 

  ްދުވަސް  0ރަސްމީ   ސެކްޝަނާކަމާގުޅުންހުރި  ފޯމުފޯމް ހުށަހެޅުމުނ
 (ESMS) ހަވާލުކުރުންތެރޭގައި 

 ުޗެކްކުރުން ލިޔުންތައް އެކުގައިވާ ފޯމާ އަދި ފޯމ. 

 ުކުރަންދާނެ ސާރވޭ އުޅަނދު ގުޅައިގެން  ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ފޯމ 
 ހަމަޖައްސާ ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ގަޑި ދުވަހަކާއި

   ީސެޓްފިކެޓް  ސަލާމަތީދުވަސްތެރޭގައި  2ސަރވޭކޮށް ނިމޭތާ ރަސްމ 
 ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ އުދަބާނި ގެސްޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

 ސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ސްޓްހައު ގެ  21

  ގެސްޓްހައުސް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ މުއްަދތު އެނގޭނެ ގޮތަްއ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބުކިން ހެއްދުން.

  ެގެސްޓްހައުސްގައި މަޑުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އައި.ޑީ ކާރޑްކޮޕީ އިދާރާގ
 ނަންބަރ އަށް ވައިަބރ ކުރުން 1058110

 ްުގމުން އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދެއްކުންބުކިން ކޮންފާރމް ވިކަން އެނ 

http://www.transport.gov.mv/
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 .ްކައުންސިލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުނ 
 0ިގެސްޓްހައުސް ކުލ 

ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އަމިްއލަ  .1
ކުންފުނިތަކަށް އަދި ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދުވާލަަކްށ 

 )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( 188
ށުގެ ރަށްވެހިވެފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫން އެހެން ދިވެިހ ރަ .2

 )ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( 088ރައްޔިތުންނަށް ދުވާލަކަށް 
)ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް  318ރަށުގެ ރަށްވެހިންނަށް ދުވާލަކަްށ  .3

 ރުފިޔާ(
ގެސްޓް ހައުސްއަށް ޗެކްއައުޓްވާ ވަގުތުތަކުގައި ވެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓްއަްށ 

ތަންޗެކު ކުރެވޭނެވެ. އަދި އެއްވެސް މުދަލަކަށް ކުއްޔަށް ނަގާފަރާތުެގ އެއްގޮތަށް 
ގެއްލުމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ބަަދލުެގ އިހުމާލުން ގެއްލުމެއް ިލބިފައިވާަނމަ އެ 

 ގޮތުގައި އަގު ނެގޭނެއެވެ.
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 ސްވިއްކުން ގޭ 

 ެވޭނީ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ގޭސްދުކުރ 
  ާގޭސްފުޅި ލިބެންހުރިތޯ ބަލާ ޗެކުކުރުމަށް ކައުންސިލްއަށް ފައިސ

ދެއްކުން. ގޭސް ގަތުމަށްޓަކައި އޮންލައިންކޮށް މިއިދާރާއަށް ފައިސާ 
ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަުހ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނަންބަރއަްށ  1318110އިސާ ޖަމާކުރިކަމުގެ ސުލިޕް ފަ
 ވައިބަރކުރުމުން ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން ލިބޭނެއެވެ.

  ްފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމުން ހުސްގޭސްފުޅި ހިފާގެނ
 ކައުންސިލްއަށް އައުމުން ގޭސްފުޅި ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 ުރެޑިޓްއަށް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކ
ގޭސްފުޅިއެއް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ގޭސް ވިއްކާއަގުތައް ތިރީގައި 

 އެވަނީއެވެ.
)އެގާރަ ސަތޭަކ  1118ގޭސްލުއިފުޅިއެއް އަލަށް ގަންަނނަމަ  .1

 ފަންސާސްރުފިޔާ(
 )ދުވިސައްތަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ( 208ގޭސް ހުސްފުޅިގެނައުމުން  .2

 ރުން ސާވޭކު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  އުޅަނދު  ކަނޑު 
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 ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް  އުޅަނދު  ކަނޑު 

 ސާވޭކުރުން 
 ުކަންކަމަށް  ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަތުރުކުރާ ކަނޑުދަތުރ 

 ރ052 - ދެއްކުން ފީ އަދި ހުށަހެޅުން( MR-1) ފޯމް އެދޭ
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  ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަށް  އެދޭ ފޯްމ
ންޓަރުންނާއި، އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާގެ ކައު
 ލިބެންުހންނާނެއެެވ. www.transport.gov.mvވެބްސައިޓުން 

 ުއެންޓްރީކުރުން އަދި ބަލައިގަތުން ޗެކްކުރުމާއި ފޯމ 
 ުހަވާލުކުރުން ދުވަސް ތެރޭގައި  0ރަސްމީ   ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި ފޯމ  
  ެކަނޑުއުޅަނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް އިދާރާގ

ކައުންޓަރުންނާއި،ެވބްސައިޓުން އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީެގ 
 ވެބްސައިޓުން ލިބެްނހުންާނނެއެވެ.

 ުކުރަްނދާނެ ސާރވޭ އުޅަނދު ގުޅަިއގެން ފަރާަތށް ހުށަހެޅި ފޯމ 
 ހަމަޖައްސާ ސާރވޭކުރުން. ގަޑި ދުވަހަކާއި

 ުކަނޑު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ސާރވޭކޮށް ނިމޭތާ ރަސްމީ  އުޅަނދ 
 (MR-2) ލިޔުން ދޫކުރާ ސަރވޭކޮށް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދު

 ރެވޭނެއެވެ.ދޫކު

 މާއި،އިންވަކިކުރުން ގޯތީގެ ކަންމުޑި އެޅުމާއި ކަންވަށްކުރު
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ތީގެ ކަންމުޑި އެޅުމާއި ގޯ 
 މާއި،އިންވަކިކުރުން ަަންވަށްކުރު ކ

 ަން ޗެކްކުރުމާއި، ކަންމުޑި އެޅުމާއި، ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ދިނުަމްށ ފައުންޑޭޝ
 އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން 

 .ެކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި ފޯމުލިބެން ުހންނާނެއެވ 

 ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުނ 

 ް(ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައ 
މަށް ފަހު ފޯމް އެންޓްރީ ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ޗެކްކުރު -

 ކުރެވޭނެއެވެ.
ކަންމުޑި އެޅުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްަފއިތޯ  -

 ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރަސްމީ 
މުޑި އެޅުމަށް ޓަކައި ގޯތީެގ ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްފައިވާނަމަ، ކަން -

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

 ގޭނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެން 81ވެރި ފަރާތަށް ރަސްމީ 
އުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ައންގާފަިއވާ ގަޑިޔަށް ކަ -

  ދެވޭނެއެވެ.ފަރާތުން ޙާޟިރުވެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް

http://www.transport.gov.mv/
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 ަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޯފމް ފުރިހަމަވެ، ގޯތި ސާފުކޮށްަފއިވާނަމަ، ޚިދުމ
ވޭެނ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދެ 81ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 އެވެ.

 ާ18ނަމަ، ޯގތި ސާފުކުރުމަށް ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވ 
ތެރޭގައި ސާފުކުރުމަށް ގޯތިގެވެރިފަރާތް )ނުވަތަ ބަލަހަްއޓާ ފަރާތައް( ދުވަހުގެ 

 ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. ޗިޓްގޯތި،އަދި މަގުފަޅި ސާފުކުރުމަށް 

ތާރީޚަށް ގޯތި ސާފުކޮށް  ޗިޓްގައިވާގޯތި ސާފުކުރުމަށް އެންގި  -
ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުުމން 

ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންިދޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް 
ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުަވހުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްަދތު ުގނާނީ 
ގޯތި ސާފުކުރުމަށްފަހު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ާތރީޚުން 

 ފެށިގެންނެވެ.
 ާމުއްދަތުގައި ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ގޯިތ  ޗިޓްގައިވ

ސާފުކޮށްފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުމުްނ 
އަދި މަގުމަތި ކުނިކެހުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮަތށް ޢަމަލު  ދެވޭނެއެވެ.ޖަވާބު 

 ކުރެވޭނެއެވެ.
 
 

 ން މާއި،ނަންފާސްކުރު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދު 
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މާއި، ތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދު ގޯ 
 ކުރުން ނަންފާސް 

  ްގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުނ 

 ްނަންފާސްކުރުމަށް އެދޭފޯމް ހުށަެހޅުނ 
 .ެކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި  ފޯމުލިބެން ހުްނނާނެއެވ 

 ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުނ 

  ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްަޓރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށ
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ފޯމްގައި ޕަވަރ 

 އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން
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 ަށް ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ އެްއ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަާޅފައިވާ ގޯއްޗ
 ހައްދާފައިވާނަމަ، ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު.

  ،ަގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމ(
 ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.(

ން ިރފިކޭޝަލެރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކު
 ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެުޅން.

 )ްޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައ 
މަށްފަހު ފޯމް ެއްނޓްރީ ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފަިއވޭތޯ ޗެކްކުރު -

 ކުރުން
ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮްށ  -

 2ންސިލްގެ އިދާރާއިން ލަސްވެގެން ރަސްމީ ކަންމުޑި އަޅާފައިތޯ ކައު
 ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ކަންމުޑި އަޅާފައިވާނަމަ، ރަޖިސްޓަރީއާއި  -
ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި 

ފައިވާ ފަރާތަށް ގޯތީގެ ވެރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްލިޕަކުން  2ފޯމް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

 އެންގުން.
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޯތި އޮތްތަނަްށ  2ފޯމް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ  -

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވެ ގޯތީގެ މިންތައް )ގޯތީެގ 
ޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ޙާޟިުރގައި( ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެ

 ކުރެވޭނެއެވެ.ޗެކްކޮށް ނޯޓް 

 ަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަވެ، ގޯިތ ސާފުކޮްށ ކަންމުިޑ ޚިދުމ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް  80އަޅާފައިވާނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 ދެވޭނެއެވެ.ފޯރުކޮށް

 ްފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކަންމުިޑ އަޅާފައި ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތި ސާފުކޮށ
ދުވަހުެގ  18ނަމަ ގޯތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަންމުޑި އެޅުމަށް ނުވާ

 މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން(
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ގޯތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަްނމުޑި އެޅުމަށް އެންގި ސްލިޕްގައިވާ  -
ންގުމުން ޚިދުމަތުގެ ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެ

މަރުޙަލާތައް )މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިގޮތަްށ 
ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި 
ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނާީނ ޯގތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަަތ ކަްނމުޑި 

 ގި ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.އެޅުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެން

  ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ނުވަަތ ކަންމުިޑ
އަޅާފައިނުވާނަމަ ގޯތި ސާފު ނުުކރުމުގެ ސަބަބުން ނުަވތަ ކަންމުިޑ އަޅާފައި 
ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުުމން ޖަވާުބ 

 ދެވޭނެއެވެ.

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ހައްދާނަމަ(ޢިމާރާތާއި 

32 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ 
ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން 

 ނޫން ގޮތަކަށް ހައްދާނަމަ(

  ްޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުނ 
 ަރުންނާއި ފޯމުލިބެން ުހންނާނެއެވެ.ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓ 

 ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުނ 

  ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްަޓރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށ
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ފޯމްގައި ޕަވަރ 

 އިވާ ފަރާތުގެ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުންއޮފް އެޓަރނީ ދީފަ

  ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރައްވައިގެން ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ، ޝަރީޢަްތ
 ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.

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

 ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ އަޞްލު ހުށަހެޅުން.

 ދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް(ޚ 
މަށްފަހު ފޯމް ެއްނޓްރީ ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފަިއވޭތޯ ޗެކްކުރު -

 ކުރުން
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ފައިތޯ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިަފއިވާ ގޯތީ އޮތީ ިއންވަކިކޮށް  -
ދުވަހުގެ ޗެކްކޮށް،  81ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

އިންވަކިކޮށްފައިވާނަމަ، ގޯީތގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެަޓރނީ 
 ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ގޯތީގެ މިންތައް ޗެކްކޮށް ނޯޓް ކުރުން.

ވާލުވުމަށް ގޯތީގެ މިންތައް ނޯޓް ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަ -
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި ގޯތީގެ ވެރި 
ފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެަޓރނީ ދީފައިވާ ފަރާތަށް ފޯމް ުހަށހަޅާތާ 

 ނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްލިޕަކުން އެންގޭ 2ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

 ަގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްަފއިވާނަމަ،  ތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަވެ،ޚިދުމ
 ދެވޭނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް 81ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

  ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތީގެ އިންވަިކކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޯގތީގެ އިންވަކި ކުރުމަްށ
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން( 18

ރުމަށް ދީފަިއވާ ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް ގޯތީގެ އިންވަކި ކު -
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުުމން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ 
ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންިދޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް 
ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުެގ 

ގޯތީގެ އިންވަކި ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި  ގުނާނީ
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

  ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އިންަވކިކޮށްަފިއ
ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުުމން ޖަވާުބ  ނުވުމުގެ
 ދިނުން.

 ޖިސްޓަރީ ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުން(އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަ 

33 
މާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އި 

ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން 
 އަލުން ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުން(

  ްއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުނ 
 ުންނާއި ފޯމުލިބެން ުހންނާނެއެވެ.ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރ 

 ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުނ 
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  ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްަޓރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށ
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ފޯމްގައި ޕަވަރ 

 ވާ ފަރާތުގެ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުންއޮފް އެޓަރނީ ދީފައި

  ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުްނ )ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުާރ
 ފޯމް(

 )ްޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައ 
މަށްފަހު ފޯމް ެއްނޓްރީ ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފަިއވޭތޯ ޗެކްކުރު -

 ންކުރު
ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ފުރުމަްށޓަކައި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތާއި ނުވަަތ  -

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ވަގުތުން ޙަވާލުކުރުން.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ލިިބފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ަފރާތަްށ  -

 ވަގުތުން ޙަވާލުކުރުން.
ރާތެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ަރސްމީ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަ -

 81ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ރަސްމީ  82
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢާއްމު އިޢުާލނެއް ކުރުން.

ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮްށ ހުށަހެޅުމުން، ފޯމްގައި ރަޖިްސޓަރީ  -
އި ނުވާަނމަ، ރަޙުނުކޮށްފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަޔާންކޮށްފަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޮކށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެްއވެސް  81އަދި 
ފަރާތަކުން އެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫާމތެއް ލިިބފައިވާކަމަްށ 

 އަންގާފައިނުވާނަމަ، ޚިދުމަތުގެ ަމރުޙަލާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. 
ފޯމް ހުށަހަޅާތާ  އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، އަދި ކުލެރިފިކޭޝަން -

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތީ  2ރަސްމީ 
އޮތީ އިންވަކިކޮށްފައިތޯ ކަުއންސިލްގެ އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް، 
އިންވަކިކޮށްފައިވާނަމަ، ގޯީތގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެަޓރނީ 

 ކްކޮށް ނޯޓް ކުރުން.ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ގޯތީގެ މިންތައް ޗެ
ގޯތީގެ މިންތައް ނޯޓް ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް  -

ސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި ގޯތީގެ ވެރި ކައުން
ފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތަށް ޢާއްމު 

ން ފޯމް ހުށަހަާޅތާ، އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާަނމަ، ކުލެރިފިކޭޝަ
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްލިޕަކުން އެންގުން. ޢާއްމު  2ލަސްވެގެން ރަސްމީ 
އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ 
ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށްވުމަށް 

ތާރީޚާއި ގަޑި އަންގާނީ ޢާއްމު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  82އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވާާތ، ރަސްމީ 

 ަތަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ ޯފމް ފުރިހަމަވެ، އިޢުާލނުގެ މުއްަދތު ހަމަެވ، ޚިދުމ
ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ުހށަހަޅާ ައދި ގޯތީގެ އިންވަކިކޮްށފައިވާނަމަ، ރަސްމީ 

 ރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެ 81

  ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތީގެ އިންވަިކކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޯގތީގެ އިންވަކި ކުރުމަްށ
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން( 18

ގޯތީގެ އިންވަކި ކުރުމަށް ދީފަިއވާ ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް  -
ރާއަށް އެންގުުމން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާ

ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންިދޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް 
ގެންދާނަމަ، އިޢުާލނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ހުަށހެޅި 
ތާރީޚުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ގުނާނީ ގޯތީގެ އިންވަކި 

 ށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.ކުރުމަ

  ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އިންަވކިކޮށްަފިއ
ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުުމން ޖަވާުބ 

 ދެވޭނެއެވެ.

 ުރި އިޢުާލނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަށް ކ
ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފިނަަމ، ނުވަަތ 
ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، އެއްވެސް މާލީ 

ން ބަޔާންކޮށްފައިވާަނމަ، އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަްއދައިދެވެްނ އިދާރާއަކު
ރަޖިސްޓަރީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ގޯތީެގ ، ނެތްކަމާއި

 ދެވޭނެއެވެ.ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ފޯރުކޮށް 

 މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 
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 ގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން މަ  30

  މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަައށް ެއދި މަގު ބަންދުކުރުަމށް ޭބނުންާވ ދުވަހުެގ
ދުވަހުގެ ކުރިން ޚިދުމަތަށް އެދި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  3މީ ރަސް

 ހުށަހެޅުން. ސިޓީއަކުން

  /ަބޯޑާއި ޙަވާލުވާ ޝީޓްގައި ނަމާއި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު މަގު ބަންދުކުރާ ހުއްދ
 ބޯޑާއި ހަވާލުވުން 

  ްމަގު ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށ
 އި.ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ބޯޑު ކައުންސިލް އިދާރާއާ ހުއްދަ

 

 މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 

 ގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން މަ  31

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

  މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަުބ ދިރާސާކުރުމަށްަފުހ
 ހުއްދަ ދޫކުރުން

  ޭމަގުކޮނުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ އިންޖީނުގެ، ކޭބަލްޓީވީެގ ޚިދުމަތްދ
 ރެވޭނެއެވެ.ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ޙަވާލުކު

 

 އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 

35 

)ފޯމުގަިއ ބޭނުްނާވ އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް   މުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން އިމާރާތްކުރު 
 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން.ހުރިހާ މައުލޫމާތާއެކު( 

  އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ެއންމެހާ ކަްނކަން ަބާލ
ދޫކުރެވޭނެ އިވާ ރޭޓުން ފީ ނެގުމަށްފަހު ހުއްދަ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަ

 އެވެ.

 ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުން 
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31 

ކައުންސިލްއިން ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ފޯރމް   ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުން 
 ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކުރުން 

  ްލަށް ކައުންސިދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށ
މާއެކު ހުަށހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޯމްގައި ބަޔާންކުރެިވފައި މިފޯ.ހުށަހެޅުން
 ވާނެއެވެ.

 ްލިެބން ހުންާނނެެއވެ. ،އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި ޚިދުމަތައް އެދޭފޯމ 
  ްކައުންސިލްގެ އިޢުލާންގެ އެދޭފޯމު  ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުމަށ

ްށ  10088އިްނ  0088 ދުނުހެނ ދުވަހެއްގެ މުއްދަތުގައި ކޮންމެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން 

 info@mundoo.gov.mv ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.އީމެއިލް 
ފޯމް ފުރިހަމަތޯ ބަލަިއ ޒަރީޢާއިންވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ގެ

ރަސްމީ  ކްޝަނަށް ރުމަށްފަހު އެންޓްރީ ކޮށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެޗެކުކު
 ވޭނެއެެވ.ފޮނުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2

 އެކަން  ލަށްއެޅުމަށްފަހު ިބްނ ސާފުކޮށް ކައުންސިޑަބިން ކަނ
 .އަންގަންވާނެއެވެ

 ާދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ަރްސީމ ، ކައުންސިލުން ބިން ޗެކްކުރާތ
 ކުރެވޭނެއެވެ. ބިން ަހވާލުން އެކުލަވާލާ އެއްބަސްވު

 ހުއްދަ ދޫކުރުން  ވެލި އަކިރި ގާނެގުމުގެ 

30 
ލި އަކިރި ގާނެގުމުގެ ހުއްދަ ވެ 

 ދޫކުރުން 

 ާުހށަހެުޅމުން ކައުންސިލަށް  ފޯމް  އެދިނެގުމުގެ ހުއްދައަށް  ވެލި،އަކިރި،ގ
ޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުްނ އަދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހުއްދަ ކަޑަ 3ރަސްމީ 

 ނެގުމުގެ ހުއްދަ އެދޭފަރާތައް ދެވޭނެއެވެ.
  ި0088 ހެނދުނު ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހުށަހަޅާފޯމްޚިދުމަތައްއެދ 

ށް ކަުއންސިލް އިދާރާގެ ކައުންަޓރުން އަ 10088އިން 
 @gov.mvmundooinfo. އީމެއިލްނުވަތަ  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 ޒަރީޢާއިންވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ގެ

 ކަލްތަކުން ކުރާ ކުލީދަތުރުތައްކުރުން ކައުންސިލްއިން ވެހި 

30 
ކައުންސިލްއިން ވެހިކަލްތަކުން ކުރާ 

 ކުލީދަތުރުތައްކުރުން 
 ްވެހިކަލްތައް ކުއ 

 ްފޯމުލިެބން ހުންާނނެއެެވ. އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ޚިދުމަތައް އެދޭފޯމ 

mailto:info@mundoo.gov.mv
mailto:info@mundoo.gov.mv
mailto:info@mundoo.gov.mv
mailto:info@mundoo.gov.mv
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 ަފޯްމގައި ،މަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯޚިދުމ
 ދެވޭނެއެވެ.ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ތާރީޚުގައި  ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 

 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ކުއްޔަށް ދުކުރުން 

08 
ޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ކުއްޔަށް އި 

 ކުރުން ދޫ 

 ީފަުހ ށް މަރުކަޒު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަ އިޖުތިމާއ
 )ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތަކާއެކު( ހުށަހެޅުން

  ްއަދި އިޖްތިމާޢީމަރުކަޒު ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލް  ފޯމ 
 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.ކައުންޓަރރުން  އުންސިލް އިދާރާގެކަ

 ަފައިސާ ،ފައިވާ ޅިފޯމްއަށް ކަޑައެތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ޚިދުމ
ދެވޭެނ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚްގައި ދެއްކުމުން

 ވެ.އެ

)މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި   2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ހުށަހަޅާ ފޯމް ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

41 

  2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

ދި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ 
 ފޯމް ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

  ިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިަފއިވާ ގަވައިދުގައ
ތެރޭގައި(  ދުވަހުގެ 21ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި )

 ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.
  ެޚިދުމަތައް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ބޭުނންވާ ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާގ

 ނެއެވެ.ލިެބން ހުންނާ ކައުންޓަރުން

 

 
 
 
 
 
 
 



ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ               Page 25 of 25 

 

 
  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، ފާޑުކިޔުން ހުށަހެޅުން 

       އޮފީހުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަަތ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ގޮުތްނ
   ލްގެ މެއި-މި އީ  info@mundoo.gov.mvއް ފޮނުވާނީ، ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުއެވެ. ހުށަހެޅުންތަ

ނުވަތަ އޮފީހުެގ އިސްބޭފުޅަކަށް އެޑްރެސްކޮށްފައި ސިޓީއަކުންނެވެ. ހުށަހެޅުްނ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަްށ އެ ޒަރީއާއިންނެވެ. 
  ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ތު ހުށަހެޅުން ލިުބނުކަން ލަސްވެގެްނ ރަސްމީ މަސައްކަ

       ާއަށް ގުަޅއިގެންވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  0052828ނުވަތަ  5088110މީގެއިތުރަށް، އޮފީހުގެ ާއންމު ނަްނބަރު ކަމުގައިވ  

      ެދުމަތަށް ގެންނަންެޖޭހ ވަގުތުން ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ޚި، މިފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނ
 ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެއެވެ.

  0ގުޅުއްވުމަށް 

  5088110ފޯން ނަންބަރ0ު 

 0052828/1058110ހޮޓްލައިން 0    

 1058110ވައިބަރ0 އިދާރީ މަސައްކަތ0ް 

 1318110ފައިނޭންސް މަސައްކަތ0ް      

 v.mvinfo@mundoo.go މެއިލ0ް-އީ

  

 ޑޫ، ދިވެހިރާއްޖެ ބަނަފްސާމަގު، ލ.މުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުންޑޫހައްދުންމަތީ 
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