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ޫނިލަންދ ޫކައުންސިލްޫއިދާރާގެޫސަރވިސްޫޗާޓަޫރ.ގއ

ޫތަޢާރަފް
ުު ޔަގީންކަމާއެކުުރަނގަޅުުފެންވަރުގައުިުމިުސަރވިސްުޗާޓަރއަކީުމިއިދާއިންުޚިދުމަތްުލިބިގަންނަުފަރާތްތަކުންުއެދޭުޚިދުމަތްތައްުއިތުބާރާއި

މަތްުލިބިގަންނަުފަރާތްތަކާއިުޚިދުމަތުްުދުމަލިކުރާނެުމިންގަޑުތަކެއްުކަނޑައަޅައި،ުޚިފޯރުކޮށްދިނުމުގެުޔަޤީންކަންުއެރުވުމާއި،ުޚިދުމަތްދިނުމުގައިުއަ
ހިތްހަމަޖެހު އިތުބާރުދޭންތިބޭފަރާރްތަކުގެު އެކުލަުބޮޑުުުުމާއިު މަޤްޞަދުގައިު އަބަދުވެސުްުކުރުމުގެު އަޅުގަނޑުމެންު ޗާޓަރެކެވެ.ު ވާލެވިފައިވާު

ުމަސައްކަތްކުރަނީުއިދާރާއިންދޭުޚިދުމަތްތަކުގެުފެންވަރުުއެއްދުވަހުންުއަނެއްދުވަހަށްުރަނގަޅުކުރުމަށެވެ.ުު

ޫތަޞައްވަރު
ުކުރިއެރުމާއިުތަރައްޤީއަށްޓަކައި،ުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަކީ،ުމުޅިރައްޔިތުންގެުހެވާއިުލާަބޔަށްޓަކައިުކަންކަންުއެކަށަހަޅައި،ުރަށުގެ

ފެތޭގޮތަށް ސިޔާސަތުތަކަށްު މުއައްސަސާތަކުގެު އެންމެހާު ދައުލަތުގެު އެންމެންގުޅިގެންުުު،ސަރުކާރާއިު ހުނަރުވެރިކަމާއެކު،ު
ނާުދައްކައިދޭުނަތީޖާުޙާޞިލުކުރާ،ުނަމޫުު،މަސައްކަތްކުރާ،ުއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުުޚިދުމަތްދޭ،ުޤާިބލުުޒިންމާދާރުުމުވައްޒަފުންުތިިބ

ުރަށުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަކަށްވުން.

ޫއަމާޒުޫ
ުުލާމަރުކަޒުކޮށްުރަށްުހިންގުމުގައިުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލާއިުމަޝްވަރާގެުމައްޗަށްުބިނާކޮށް،ުރަށުގެުރައްޔިތުންގެުކަންކަންުތަރުތީުބކޮށް
ރައްޔިތުންނަށްު ރަށުގެު ޚިދުމަތްތައްު ކަނޑައަޅައިު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްު ރައްޔިތުންނަށްު މުއައްސަސާތަކުންު ދަޢުލަތުގެު ސަރުކާރާއިު

ނިންމުންތައްުުފޯރުކޮށްދިނު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި،ު ކައުންސިލްގެު ރަށުކައުންސިލްކަމަށްވުމާއެކު،ު އިސްފަރާތަކީ،ު އެންމެު މުގެު
ުތަފާސްހިސާުބތަކާއި ުކައުންސިލްގެުސިޔާސަތުތައްުއެކަށައެޅުމަށްުބޭނުންވާ ުުތަންފީޒުކުރުމަށްުޭބނުންވާުފުރިހަމަުއެހީތެރިކަންުދިނުމާއި،

ކައު އެއްކޮށް،ު އެއްާބރުލުންދީުމަޢުލޫމާތުު ކައުންސިލަށްު ވަޒަންކުރުމުގައިު ބެލެހެއްޓުމާއިު ވިލަރެސްކޮށްު ފޯރުކޮށްދީ،ު ންސިލަށްު
ުއެހީތެރިކަންުދިނުން.ުު

 އުތުރުބުރީޫނިލަންދ ޫކައުންސިލްގެޫއިދާރާޫހުަވދުޫއަތޮޅުޫ
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ޫއަޒުމްޫ
ުުއިޖްތިމާޢީުގޮތުންނާއި،ުއިޤްތިސާދީުއަޒުމަކީުދިމިޤްރާޠީުއަދިުޖަވާބުދާރީވަނިވިުއުޞޫލުންުރައްޔިތުންުއަމިއްލައަށްުނިންމުމަށްުމަގުފަހިކޮށް،ުު

މަތިކޮށް،ުރައްޔިތުންުބާރުވެރިކޮށް،ުރައްޔި ދިރިއުޅުމުގެުފެންވަރުު ތުންނުާުގޮތުންނާއި،ުޘަޤާފީގޮތުންުގއ.ނިލަންދޫގައިުދިރިއުޅޭުރައްޔިތުންގެު
އްޖެއަށްުނަމޫނުާުޚިދުމަތުންުރާުުއެންމެުގާތުންުފުޅާުދާއިރާއެއްގައިުޚިދުމަތްުލިބޭނެުމަގުފަހިކޮށްދީ،ުގއ.ނިލަންދޫގައިުއާމާންވެއްޓެއްުޤާއިމުކޮށް

ުު.ދެއްކުން

ު

 (Core Values)ުުޤަބ ލުކުރާޫހަމަތައް
ުމިއިދާރާއިންދޭުޚިދުމަތްތައްުރަނގަޅުކުރުމަށްުބާރުއަޅާފައިވަނީުއަންނަނިވިުހަމަތަކުގެުމަށްޗަށެށެވެ.ުު

ު(Respectއިޚްތިރާމްު)
ހުރިހުާު ހޯދާު ހޯދުމަތްު ކިދުމަތްު ފަރާތްތަކާއިު މަސައްކަތްކުރާު އެކުގައިު އަޅުގަނޑުމެންނީު
މުޢާމަލާތްކުރާނުެު އަދަބުވެރިކަމާއެކުު އިޙްތިރާމުކޮށް،ު އިއްޒަތަށްު ޤަދަރާއިު ފަރާތްތަކެއްގެވެސްު

ުބަޔަކީމުއެވެ.ުު

 ޒިންމާދާރު
((Accountabilityު

ލަނޑުދަނޑިު ޚިދުމަތްތަކެއުްުއަޅުގަނޑުމެންނީު ރަނގަޅުު ފެންވަރުު ހާޞިލުކުރުމުގައާއިު ތައްު
ުފޯރުކޮށްުދިނުމުގައިުޒިންމާދާރުކަމާއެކުުމަސައްކަތްކުރާނެ،ުޖަވާބުދާރީވާނެުބަޔަކީމުއެވެ.ުު

ު

ު(Integrity)ނަޒާޚަތްތެރިު
މިންގަނޑުތަކުގައުިު ސުލޫކީު އަދިު އަޚްލާޤީު ނުޖެހި،ު ފަރާތަކަށްު ވަކިު އަޅުގަނޑުމެންނަކީު

ުހިފަހައްޓައީުތެދުވެރިކަމާއި،ުހާމަކަންުބޮޑުގޮތެއްގައިުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭނެުބަޔަކީމެވެ.ުު

ުު (Innovative)އީޖާދީު
މަރުޙަބާކި ޚިޔާލުތަކަށްު ފުއްދުންތެރިު އަދިު އީޖާދީު ހެޔުޮުއަޅުގަނޑުމެންނީު ޚިދުމަތްތަކަށްު ޔައިު

ުބަދަލުުގެނައުމަށްުއަބަދުވެސްުމަސައްކަތްކުރާނޭުބަޔަކީމެވެ.ުު

 

ޫޫ.އަޅުގަނޑުމެން..
 ޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުއަންނަުފަރާތްތަކަށްުމަރުހަބާުުކިޔައި،ުއަދަބުވެރިކަމާއި،ުއިޙްތިރާމާއެކުުމުޢާމަލާތްކުރާނަމެވެ.ުު ❖
 ޛިދުމަތްުހޯދުމަށްުއަންނަުފަރާތްތަކުގެުބޭނުންތރައްުއަޑުއަހައި،ުއަވަސްުޚިދުމަތެއްުފޯރުކޮށްދޭނަމެވެު. ❖
 ޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުމުގައިުމުވަޒަފުންުގުޅިގެންުމަސައްކަތްުކުރާނަމެވެ.ު ❖
 ރުކޮށްދޭނަމެވުެ.ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކުުހާމަކަންުބޮޑިގޮތެއްގައިުޚިދުމަތްުފޯ ❖
 ނަމެވެު.ތިޔަުބޭޢފުޅުންުފޯރުކޮށްދޭުމަޢޔލޫމާތުތައްުރައްކާތެރިކަމާއެކުުބަލަހައްޓައި،ުކުރާުމުޢާމަލާތްތަކުގެުސިއްރުުހިފަހައްޓާ ❖

ޫތިޔަބޭފުޅުން..ޫ.
 ޚިދުމަތަށްުއެދިލައްވާއިރުުސައްޙަުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދެއްވާށެވެު. ❖
 ޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުހުށަހަޅަންޖެހޭުއެންމެހައިުލިޔެކިޔުންތައްުފިރިހަމަކޮށްުހުށަހަޅާށެވެ.ުު ❖
 ޚީދުމަތްުހޯޑުމަށްުއޮންނަުއުޞޫލުތަކަށްުއިހްތިޜާމްކުރަށްވާށެވެު. ❖
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 އަންނަުއެހެންުފަރާތްތަކުގެުހައްޤުތަކަށާއިުއެފަރާތުގެުބޭނުންތަކަށްުއިޚްތިރާމްުކުރާށެވެ.ުުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްު ❖
 އަޅުގަނޑުމެންގެުމުވައްޒަފުންނާއިުއަދަބުުއިޚްތިރާމާއެކުުމުޢާމަލާތްުކުރައްވާށެވެ.ުު ❖
ުފާހަ ❖ ުކަންކަން ުކުރެވޭ ުގޯސްކޮށް ުކަންކަމާއި ުކުރެވޭ ުރަނގަޅަށް ުއިސްލާޙްކޮށުްުގަކޮށްދެއްވުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ުގޯސްކޮށްކުރވޭކަންކަން މަކީ،

 ވެ.ުުއިތުރަށްުޚިދުމަތްުހަރުދަނާކުރުމަށާއި،ުއަދިުރަނގަޅަށްކުރެވޭކަންުފާހަގަކޮށްދެއްވުމަކީުއެކަންކަންުދެމެހެއްޓުމަށްުހިތްވަރަކަށްވާނެ

ޫރަސްމީޫގަޑީގައިޫއިދާރާއަށްޫއަންނަޫފޯންކޯލްތަކަށްޫޖަވާބުދާރީވުމުގައިޫއަޅުގަނޑުމެން...
 ވަހަކަށްުޖަވާބުދޭނަމެވެު.ންކޯލްތަކަށްުވީއެންމެުއަުފޯއަންނަު ❖
 ފޯނަށްުޖަވާބުދޭއިރުުމުވައްޒަފުގެުނަމާއިުމަޤާމުގެުމަޢުލޫމާތުުދެވޭނެވެ.ުު ❖
 ބޭނުންފުޅުވާުމަޢުލުމާތުުސާފުކޮށްދީުއިތުރަށްުކުރިއަށްދާންވީގޮތުގެުމަޢުލޫމާތުުދޭނަމެވެ.ުު ❖
 އިދާރާގެުވަކިބޭފުޅަކާއިުގުޅައިދިނުމަށްުއެދޭނަމަ،ުއެކަމަށްުއޮންނަުއުޞޫލުތަކާއިއެއްގޮތަށްުއިންތިޒާމުުހަމޖައްސަވައިދެވޭނެވެު. ❖

ުޑުމެން...ު.ުނަގއިުއީމެއިލްތަކަށްުއަޅުމެދުެވރިކޮށްުފޮނުާވުމެސެޖުތަކާު GOV.MVސިޓީުއަދިު
❖ ުު އެހެންުމުއައްސަސާއަކުން މައްސަލަތަކަށް،ުގިނަނަވެގެންުރަސްމުީުއުސޫލީުމައްސަލަތަކާއި،ުދައުލަތުގެު މަޢުލޫމާތުުހޯދަންުނުޖެހޭު

 ދުވަހުގެުތެރޭގައިުޖަވާބުދޭނަމެވެު.5ުުމަސައްކަތުު
15ުުދުވަހާއި.5ުުުުންުޖަވާބުުދެވޭނެުމައްސަލަތަކަށް،ުރަސްމީުމަސައްކަތުުުދައުލަތުގެުއެހެންުމުއައްސަސާއަކުންުމަޢުލޫމާތުުހޯދައިގެ ❖

 ދުވަހާއިމެދުގެުމުއްދަތެއްގެުތެރޭގައިުޖަވާބުުދޭނަމެވެު.
❖ ުު ސބަބަކާއހެދި ވަގުތުީުއެއްވެސްު ނުވަތަު އޮޅުންފިލުވައިދީު ސަބަބުު ލަސްވާު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ު ލަސްވާހާލަތެއްު ޖަވާބުދިނުންު

 ޖަވާބެއްދެވޭނެވެު.

 

ު

 ގއ.ނިލަންދޫުކައުންސިލްުއިދާގެުސަރވިސްުޗާޓަރުުު

ުޚިދުމަތުގެުފެންވަރާއިުމުއްދަތުުޚިދުމަތްތައްުު#
ުއޮފީހުގެުފޯނަށްުއަންނަުފޯންކޯލްތަކަށްުޖަވާބުުދިނުންު

1ު
އޮފީހުގެުފޯނަށްުއަންނުަު
ުފޯންކޯލްތަކަށްުޖަވާބުުދިނުންު

ޚިދުމަތްުހޯދަންުުުއަށ14:00ުްނ8:00ުުްރަސްމީުދުވަސްދުވަހުުހެނދުނުު •
ުލިިބވަޑައިގަންނަވާނެު.ފަރާތްތަކަށްުޚިދުމަތްުުޅުއްވާގުކައުންސިލަށް

ރިންގުނ3ުުުްއަންނަުފޯނުކޯލުތަކަށްުލަސްވެގެނުްުުުކައުންސިލްގެުރަސްމީފޯނަށް •
ުޖަވާުބުދެވޭނެު.

ުޚިދު • ުޭބނުންވާ ުގުޅިފަރާތުންު ުހޯދަން ުބޭނުންވާުުޚިދުމަތް ުފިލުވައި، ުއޮޅުން މަތެއް
ގުޅިގެނުްު އެކަމަކާު ނުވަތަު ޕާސްކުރުން،ު ކޯލްު މުވައްޒަފަށްު ެބހޭު ޚިދުމަތާު

ުދޭންޖެހޭުޖަވާެބއްުދެވޭނެު.
 ޢާންމުފަރާތްތަކުންުހުށަހަޅާުސިޓީތަކަށްުޖަވާބުދާރީވުންު.އެންޓްރީކުރުމާއި،ުު
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2ު
އެންޓްރީުކުރުމާއި،ުު

ޢާންމުފަރާތްތަކުންުހުށަހަޅުާު
ުސިޓީތަކަށްުޖަވާބުދާރީވުންު.

ދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެންޓްރީކޮށ2ުުުްއޮފީހަށްުލިޭބުލިޔެކިޔުންތައްުރަސްމުީު •
 ކަމާގުޅޭުސެކްޝަނަށްުފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

މަޢުލޫމާތުު • މުއައްސަސާއަކުންު ދައުލަތުގެު މައްސަލަތަކާއި،ު އުސޫލީު
ގިނަ މައްސަލަތަކަށް،ު ނުޖެހޭު ުުހޯދަންު މަސައްކަތު ރަސްމީު 3ުވެގެންު

ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުޖަވާުބުދެވޭނެު.
މަސައްކަތުުު • ނުދެވޭނަމަ،3ުުުުރަސްމީު ޖަވާުބު ތެރޭގައިު ދުވަހުގެު

ވަގުތީު ނުވަތަު އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ،ު ސަަބުބު ލަސްވާު ޖަވާުބދިނުންު
ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުޖަވާުބުދެވޭނެު.3ުުޖަވާެބއްުރަސްމީުމަސައްކަތުު

އެހެ • ޖަވާުބުދައުލަތުގެު ހޯދައިގެންު މަޢުލޫމާތުު މުއައްސަސާއަކުންު ންު
ދުވަހ15ުުުާދުވަހާއި،3ުުުުދެވޭނެުމައްސަލަތަކަށް،ުރަސްމީުމަސައްކަތުުު
ުދެމެދުގެުމުއްދަތެއްގެުތެރޭގައިުޖަވާުބުދެވޭނެު.

ު
ުއެޕޮއިންޓްމަންޓަށްުއެދިުހުށަހެޅުންު

ުއެޕޮއިންޓްމަންޓަށްުއެދިުހުށަހެޅުނ3ުުް

އޮފީހުގެުވެރިއަކާުަބއްދަލުކުރުމަށްުއެދިުއެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށްުއެދިފައިވާނަމަ،ު •
ަބއްދަލުުކުރައްވާުވެރިޔަކުުނިންމަވާުގޮތެއްގެުމަތިންުއެޕޮއިންޓްމަންޓަށްުއެދޭު

ުު މަސައްކަތު ރަސްމީު ގިނަވެގެންު 1ުުުުފަރާތްތަކަށް،ު ުދުވަހުގ3ުުެދުވަހާއި
ުތެރޭގައިުޖަވާުބުދެވޭނެު.

ުއައި.ޑީ.ކާޑުުހެދުންު

ުއައި.ޑީ.ކާޑުުހެދުނ4ުުް

ރަސްމުީު • ކޮންމެު އެދޭފޯމުު ހެދުމަށްު ކާޑުު އަންގައިދޭު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންު
ުު 8:00ުުުުދުވަހެއްގެ ކައުންޓަރުނ14:00ުުުުްއިން އިދާރާގެު ކައުންސިލްު ށްު

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ު ފޯމުު ޒަރީޢާއިންވެސްު އީމެއިލްގެު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.ު
ޑީ.އެން.އާރުުގުެުކައުންސިލްުއިދާރާގެުކައުންޓަރުންނާއިުވެްބސައިޓން،ުއަދިު

 ވެްބސައިޓުންުފޯމުލިެބންުހުންނާނެއެވެ.ު
 

ދުވަސްތެރޭގައި،ުކާޑުހެދުމަށ3ުުުްކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުފޯމުލިޭބތާުރަސްމީުު •
ބޭނުންވާުލިޔެކިއުމާއިުމަޢުލޫމާތުުހޯދައިުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،ުއައި.ޑީ.ކާޑުުު

 ފޮނުވޭނެއެވެ.ހެދުމަށްޓަކައިުޑީ.އެން.އާރަށްު
 
އަންގާު • މަޢުލޫމާތުު ކާޑުތަކުގެު އައި.ޑީު ނިމިފައިހުރިު އަތޮޅުކައުންސިލުން،ު

ުު ރަސްމީ ފެށިގެންު ވެރިފަރާތ7ުުުާދުވަހުންު ކާޑުގެނެސް،ު ދުވަސްތެރޭގައިު
ުޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ުއަހަރުުފުރުމުންުޕެންޝަނަށްުފޯމުުފޮނުވުނ65ުުް
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5ު
ޕެންޝަނަށުްުއަހަރުުފުރުމުނ65ުުުްު

ުފޯމުުފޮނުވުންު

އަހަރުުފުރ65ުުުޭރަށުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުހިމެނޭުމީހުންގެުތެރެއިންުޢުމުރުނުްު •
ުފުރުމުގ65ުުުެުފަރާތްތަކަށް،ުު ުއިދާރާއިނ15ުުުްއަހަރު ުކައުންސިލް ދުވަސްކުރިން

 އެފަރާތަށްުއެކަންުއެންގޭނެއެވެު.
 

ށ14:00ުުުްނ8:00ުުުުްޕެންޝަނަށްުއެދޭުފޯމް،ުކޮންމެުރަސްމީުދުވަހެއްގެުު •
ކައުންސިލްުއިދާރާއިންުަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.ުއީމެއިލްގެުރަރީޢާއިންވެސްުފޯމުުު

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެު.
 
ދުވަހުގެުތެރޭގައި،ުބޭނުންވ3ުުުުާކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުފޯމުުލިޭބތާުރަސްމުީު •

 ލިޔެކިއުންތައްުހަމަކުރުމަށްފަހުުޕެންޝަންުއޮފީހަށްުފޮނުވޭނެއެވެު.
 

ކަ އޮފީހަށްު ލިޭބުުޕެންޝަންު ފޯމުތަކަށްު ފޮނުވާު އިދާރާއިންު އުންސިލްު
ު ރަސްމީު މަޢުލޫމާތު،ު 1ުޖަވާުބތަކާއިު އެފަރާތްތަކާުު ދުވަހުގެތެރޭގައިު

ުޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.
ުއެކަނިވެރިމައިންގެުފޯމުުފޮނުވުންު

ުއެކަނިވެރިމައިންގެުފޯމުުފޮނުވުނ6ުުް

• ުު ދަރިން އެކަނިު ދިރިއުޅޭ،ު ޙާލަތުގައިު ނުވަތަުފަޤީރުު މައިންު ބަލަހައްޓާު
ރަސްމުީު ކޮންމެު ފޯމު،ު ހުށަހަޅާު އެދިު އެހީއަށްު މާލީު ދެވޭު ަބފައިންނަށްު

ުު 8:00ުުުުދުވަހެއްގެ ށްުކައުންސިލްުއިދާރާގެުކައުންޓަރުންނާއ14:00ުުުިން
 އީމެއިލްގެުޒަރީޢާއިންުަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 
• ުު ުުއެކަނިވެރިމައިން/ަބފައިންގެުފޯމުުކައުންސިލް 3ުުއިދާރާއަށްުލިޭބތާުރަސްމީ

ދަފުތަރުު ހޯދުމަށްފަހު،ު މަޢުލޫމާތުު ލިޔެކިއުމާއިު ޭބނުންވާު ދުވަހުގެތެރޭގައި،ު
 ކުރުމާއިުއެހީުހަމަޖައްސައިދިނުމަށްުއެންސްޕާުއަށްުފޮނުވޭނެއެވެ.

ލިޭބުު • ފޯމުތަކާގުޅިގެންު ފޮނުވާު އިދާރާއިންު ކައުންސިލްު އެންސްޕާއަށްު
ރަސް މަޢުލޫމާތުު އެފަރާތްތަކ1ުުުާމީުުޖަވާުބތަކާއިު ތެރޭގައިު ދުވަހުގެު

ުޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.
ުނުކުޅެދުންތެރިކަންުހުންނަުފަރާތްތަކުގެުފޯމުލުންު

7ު
ނުކުޅެދުންތެރިކަންުހުންނުަު

ުފަރާތްތަކުގެުފޯމުލުންު

ުއެހީތެރިކަމަށްު • ުމާލީ ުހިމެނުމާއި ުދަފުތަރުގައި ުމީހުން ުހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ުު ކޮންމެ ުުއެދޭފޯމް،ު 8:00ުުުުރަސްމީދުވަހެއްގެ ކައުންސިލ14:00ުުުްން ށްު

 އިދާރާގެުކައުންޓަރުންުނުވަތަުޢީމެއިލްގެުޒަރީޢާއިންުަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
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ދުވަހުގެުތެރޭގައި،ުބޭނުންވ3ުުުުާކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުފޯމުުލިޭބތާުރަސްމުީު •
މާލީުއެހީުހަމަޖެއްސުމަށްުުު،ލިޔެކިއުމާއިުމަޢުލޫމާތުުހޯދައި،ުދަފްތަރުކުރުމާއި

 އެންސްޕާުއަށްުފޮނުވޭނެއެވެ.
 
ލިޭބުު • ފޯމުތަކާގުޅިގެންު ފޮނުވާު އިދާރާއިންު ކައުންސިލްު އެންސްޕާއަށްު

ރަސްމީުު މަޢުލޫމާތުު އެފަރާތްތަކ1ުުުާޖަވާުބތަކާއިު ތެރޭގައިު ދުވަހުގެު
ުޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.

ުކަށުކަމާކެމީގެުކަންކަންުހަމަޖެއްސުންު

8ު
ކަށުކަމާކެމީގެުކަންކަނުްު

ުހަމަޖެއްސުންު

ުުުުމަރުފޯމު • އިދާރާއަށް ކަންކަމަށްުުކައުންސިލްު ކަށުކަމާކެމީގެު ހުށަހެޅުމުން،ު
ުު 1ުއިންތިޒާމްުކުރުމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުފޯކަލްޕޮއިންޓަށްުމަރުފޯމުުލިުބމުން

ބޭނުންވާގޮތަކަށްު އެއާއިލާއަކުންު ކަންކަންު ޖަނާޒާގެު އިރުތެރޭގައިު ގަޑިު
 އްސައިދިނުމަށްުމަގުފަހިކޮށްދެވޭނެުއެވެ.ހަމަޖަ

ު
ުއުނިކުރުންުރަށްވެހިންގެުރަޖިސްޓްރީުއިނުްުުުމަރުވާުމީހުނުްު

9ު
ރަށްވެހިންގުެުުުމަރުވާުމީހުނުްު

ުއުނިކުރުންުރަޖިސްޓްރީުއިނުްު

 މަރުފޯމްުހުށަހެޅުންު. •

• ުު ރަޖިސްޓްރީންުުުގައިުކައުންސިލްގެދުވަސްުތެރ3ުުޭރަސްމީުބަންދުނޫން
ޑިޕާޓްމަންޓްުުު)މަރުފޯމް(ުުއުނިކުރުމަށްުފަހު،ުނިޔާވެފައިވާކަމުގެުލިޔުން

 އޮފްުނޭޝަނަލްުރަޖިސްޓްރޭޝަންުއަށްުފޮނުވުންު.
3ުމަރުވިމީހާުރަށްވެހިވެފައިވާު"ރަށްވެހީންގެުރަޖިސްޓްރީ"ުގެުއަސްލުުު •

ނަންު މަރުވިމީހާގެު ހަވާލުކުރުން.ު ކައުންސިލާު ދުވަސްތެރޭގައިު
ގޭގެުރަޖިސް އަނުބރާު އެދުވަހުު ހަމަު ފަހުު އުނިކުރުމަށްު އިންު ޓްރީު

 ވެރިފަރާތާުރަޖިސްޓްރީުހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
ު

ުއުފަންދުވަހުގެުރަޖިސްޓްރީުހެދުންުއަދިުއުފަންދުވަހުގެުސެޓްފިކެޓްުހެދުންު)ުއަލަށްުއުފަންވާުކުދިންގެުު(

10ު
އުފަންދުވަހުގެުރަޖިސްޓްރީުހެދުންުއަދުިު
އުފަންދުވަހުގެުސެޓްފިކެޓްުހެދުންު)ުު

ުއަލަށްުއުފަންވާުކުދިންގެުު(

އުފަންދުވަހުގެުރަޖިސްޓްރީު/ުއުފަންދުވަހުގެުސެޓްފިކެޓްުއަދިު •
 ރަށްވެއްސަކަށްުއެދޭުފޯމްުހުށަހެޅުން.

 މަތީގައިވާުފޯމްުހުށަހަޅުއްވާއިރުުތިރީގައިމިވާުލިޔެކިއުންތައްުހުށަހެޅުން. •

 ނަންުފާސްކުރާުފޯމްު-

މަންމައާއިުަބއްޕަގެުއައިޑީކާރޑްުކޮޕީ،ުކައިވެނީގެުސެޓްފިކެޓްުކޮޕީުު-ުުު
 ނުވަތަުވަރީގެުސެޓްފިކެޓްގެުކޮޕީ.
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ހޮސްޕިޓަލްުނުވަތަުސިއްޙީމަރުކަޒުންުފޫޅުމާފޯމްުއެންޓަރުކޮށްފައިވާނަމަ،ުރަސްމީު
 ދުވަސްުތެރޭުސެޓްފިކެޓްުހައްދައިދެވޭނެު.3ުބަންދުނޫންު

ުއުފަންދުވަހުގެުސެޓްފިކެޓްުހެދުންު)ުއަލަށްުއުފަންވާުކުދިންުނޫންުު(

11ު
އުފަންދުވަހުގެުސެޓްފިކެޓްުހެދުންު)ުު

ުއަލަށްުއުފަންވާުކުދިންުނޫންުު(

އުފަންދުވަހުގެުރަޖިސްޓްރީު/ުއުފަންދުވަހުގެުސެޓްފިކެޓްުއަދިު •
 ރަށްވެއްސަކަށްުއެދޭުފޯމްުހުށަހެޅުން.

 ވާއިރުުތިރީގައިމިވާުލިޔެކިއުންތައްުހުށަހެޅުން.މަތީގައިވާުފޯމްުހުށަހަޅުއް •

 ސެޓްފިކެޓްުހަދާުފަރާތުގެުއައިޑީކާރޑްުކޮޕީުު-

ުފެށިގެނުްު • ުތާރީޚުން ުހުށަހަޅާ ުތެރޭުސެޓްފިކެޓ3ުުުްބަންދުނޫނުްުފޯމް ދުވަސް
ުހައްދައިދެވޭނެު.

ުރަށްވެހިންގެުރަޖިސްޓްރީގައިުމީހުންުރަޖިސްޓްރީކުރުންު

12ު
ރަޖިސްޓްރީގައިުމީހުނުްުރަށްވެހިންގުެު

ުރަޖިސްޓްރީކުރުންު

 އެއާއިލާއެއްގެުއިސްމީހާުސިޓީއަކުންުރަޖިސްޓްރީުވުމަށްުއެދުން. •
މިސިޓީގައިުަބދަލުވާންުޭބނުންވާުއެޑްރެހާއިުއެޑްރެސްުަބދަލުކުރަންު •

ބޭނުންވާުމީހުންގެުނަމާއިުއެޑްރެސްުހިމެނުއްވައިުއެުއެންމެންގެު
 އައިޑީކާރޑްުކޮޕީުހުށަހެޅުން.

ދުވަސްތެރ7ުުުޭބަންދުނޫންުމްުހުށަހަޅާުތާރީޚުންުފެށިގެންުުފޯ •
 ރަޖިސްޓްރީުކުރެވޭނެު.

ު
ުރަށްވެހިކަންުބަދަލުުކުރުންު

ުރަށްވެހިކަންުބަދަލުުކުރުނ13ުުް

 އެއާއިލާއެއްގެުއިސްމީހާުސިޓީއަކުންުޚިދުމަތަށްުއެދުންު. •
 ރައްވެހިކަންުަބދަލުވުމަށްުއެދޭުފޯމްުހުށަހެޅުން.ު •
މަތީގައިވާުފޯމްުހުށަހަޅުއްވާއިރުުތިރީގައިމިވާުލިޔެކިއުންތައްު •

 ހުށަހެޅުންު.

ުަބދަލުވާންުއެދޭުމީހާ،ުނުވަތަުމީހުންގެުއައިޑީކާރޑްުކޮޕީުހުށަހެޅުން.ު-

ުޖަވާުބުލިޭބުތާރީޚުންުފެށިގެންއެމީހެއްގެުރަޖިސްޓްރީުއޮތްުރަށަކުންު •
 ދުވަސްުތެރޭުރަށްވެހިކަންުަބދަލުކޮށްދެވޭނެު.7ުބަންދުނޫންު

ު

ުރައްވެހިކަންުބަދަލުވާންުބޭނުންވާުމީހުންުރަޖިސްޓްރީންުއުނިކުރުންު
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14ު
ރައްވެހިކަންުބަދަލުވާންުބޭނުންވުާު
ުމީހުންުރަޖިސްޓްރީންުއުނިކުރުންު

މިކައުންސިލަށްުމެސެޖަކުންުއެމީހަކުުަބދަލުވާންުއެދޭުރަށެއްގެުކައުންސިލުނުްު •
ު ބަންދުނޫންު އެންގެވުމުންު ސިޓީއަކުންު 3ުނުވަތަު ދުވަސްތެރޭގައިުު

ުރަޖިސްޓްރީންުއުނިކޮށްދެވޭނެު.

ުއަހަރުންުމަތިުު(10ުުނަންުބަދަލުކުރުންު)ުު

15ު
އަހަރުނ10ުުުްުނަންުބަދަލުކުރުންު)ުު
ުމަތިުު(

ލިޔެކިއުންތަކާއި،ުޤާނޫނީުނަންުބަދަލުކުރުމަށްުއެދޭުފޯމާއިުފޯމުގައިވާު •
މަސްދުވަސ1ުުްުފޯމްުފުރައިގެންުހުށަހެޅުން.ު)ުޤާނޫނީުފޯމްުދޫކުރިތާު

 ހަމަވުމުގެުކުރިންުކައުންސިލަށްުގެނައުންު(ު.
މަތީގައިވާުފޯމްުހުށަހަޅުއްވާއިރުުތިރީގައިމިވާުލިޔެކިއުންތައްު •

 ހުށަހެޅުންު.

ުއައިޑީކާރޑުްުު-

 އުފަންދުވަހުގެުސެޓްފިކެޓްުު-

• DNRުުުު 3ުއަށްުފޮނުވުމަށްފަހުުޖަވުާބުލިޭބުތާރީޚުންުފެށިގެންުަބންދުނޫން
ުދުވަސްުތެރޭުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

ުއަހަރުންުދަށްުު(10ުުނަންުބަދަލުކުރުންު)ުު

16ު
އަހަރުނ10ުުުްުނަންުބަދަލުކުރުންު)ުު
ުދަށްުު(

ލިޔެކިއުންތަކާއެކުުނަންުބަދަލުކުރުމަށްުއެދޭުފޯމާއިުފޯމުގައިވާު •
 ހުށަހެޅުންު.

މަތީގައިވާުފޯމްުހުށަހަޅުއްވާއިރުުތިރީގައިމިވާުލިޔެކިއުންތައްު •
 ހުށަހެޅުންު.

ުއައިޑީކާރޑުްުު-

 އުފަންދުވަހުގެުސެޓްފިކެޓްުު-

DNRުުުްއަށްުފޮނުވުމަށްފަހުުޖަވާުބުލިޭބުތާރީޚުންުފެށިގެންުބަންދުނޫނ
ުދުވަސްުތެރޭުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދެވޭނެ.2ު

ުހުކުރު،އީދުުއަދިުކޭތަުނަމާދުުކުރުމަށްުއިމާމުންުހަމަޖެއްސުންު
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17ު

ހުކުރު،އީދުުއަދިުކޭތަުނަމާދުު
ކޭތަު •ުކުރުމަށްުއިމާމުންުހަމަޖެއްސުން އަދިު ހުކުރު،އީދުު ޖަމާއަތުގައިު ހަމަޖެއްސުމުގައިު އިމާމުން،މުދިމުންު

ކައުންސިލުންު ޭބފުޅެއްތޯު ލިިބވަޑައިގެންފައިވާު ހުއްދަު ނަމާދުކުރުމަށްު
 ކަށަވަރުކުރުން.

ހުކުރުު،އީދުުއަދިުކޭތަުނަމާދަށްުއިމާމުންުހަމަޖެއްސުމަށްުރަސްމުީު-
ުުއަންގާުސޮއިކުރެވޭނެއެވެ.އެއްދުވަސްުކުރިންުއިމާމުން،މުދިމުންުނަށް

ުވަޒީފާއަށްުއެދިުހުށަހެޅުންު

ުވަޒީފާއަށްުއެދިުހުށަހެޅުނ18ުުް

މުއްދަތުގެު • ދީފައިވާު އިޢުލާނުގައިު ހުށަހެޅުމަށްު ފޯމުު އެދޭު ވަޒީފާއަށްު
ތެރޭގައި،ުވަޒީފާއަށްުއެދޭުފަރާތްތަކުންުހުށަހަޅާުފޯމާއި،ުއެުފޯމާއެކުު

ުު އިދާގައިުހުށަހަޅަންޖެހޭ މިު އިންތިޒާމުު ަބލައިގަތުމުގެު ލިޔެކިޔުންތައްު
 ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެު.

ވަޒީފާއަށްުއެދޭުފަރާތުންުހުށަހަޅަނީުރަނގަޅުުފޯމުުކަންުމިުއިދާރާއިންު •
 ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.

ތާރީޚާއުިު • ަބލައިގަތްު އެދޭުފޯމާއެކުުހުށަހަޅާުލިޔެކިޔުންތައްު ވަޒީފާއަށްު
ުު ަބލައިގަތްުމުވައްޒަފުގެުމަޢުލޫމާތުުފުރިހަމަކޮށްުރަޖިސްޓްރީުގަޑިުއަދި

ސްކްރީނިންގު ު ފުރިހަމަނުވާނަމަ،ު މަޢުލޫމާތުު އަދިު ކުރެވޭނެއެވެ.ު
މަރުޙަލާގައިުއެުކަންުފާހަގަކޮށްުވަޒީފާއަށްުއެދިފައިވާުފަރާތަށްުލިޔުމުންު

ުހުށަހެޅުމަށުްު ުފޯމް ުރަނގަޅު ުއަންގައި،ު ުކަން ުދެވޭނެއ48ުުެއެ ވެ.ުގަޑިއިރު
މިުމުއްދަތުގައިުރަގަޅުުފޯމުުހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަުއެުހުށަހެޅުމެއްުަބލާނީު
އިތުރުންުު މީގެު އަދިު ގޮތުގައެވެ.ު ހުށަހެޅުމެއްގެު ފުރިހަމަނުވާު ޝަރުޠުު
ލިޔުންތަކުގެު ހުށަހެޅޭު އެއްކަރުދާސްކުރުމަށްު ފޯމާއެކުު އެދޭު ވަޒީފާއަށްު

މެއްުސުންގަޑިުހަމަވުމުގެުތެރެއިންުތަޢުލީމާއިުތަޖުރިާބގެުއެއްވެސްުލިޔު
 ފަހުންުަބލައިުނުގަނެވޭނެއެވެު.

ވަނަުމާއްދާގ78ުުުެގ2014ުުުުުުެދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްގެުގަވާއިދުުު •
ުުު ވަނަުނަންަބރުގައިުަބޔާންކޮށްފައިވ11ުުުުާއަދ1،2،3،6،9ުުުިު  )ހ(ުގެު

ވަޒީފާއަށްުއައްޔަންކުރުމުގެުޝަރުޠުތަކާއި،ުވަޒީފާއަށްުއެދިުހުށަހެޅުމަށްު
ންކޮށްފައިވާުމަޤާމުގެުއަސާސީުޝަރުޠުތައްުފުރިހަުމަވޭތޯުަބލަުުއިޢުލާ

އިުޝަރުޠުތަކަށްުނުފެތޭުހުށަހެޅުންތައްުސްކްރީންކޮށްުވަކިކުރެވޭނެއެވެ.ުު
އަދިުމިުގޮތަށްުވަކިކުރެވޭުހުށަހެޅުންތައްުބަލާނީުޝަރުޠުުފުރިހަމަނުވާު

 ހުށަހެޅުންތަކެއްުކަމުގައެވެ.ުު
ފެށުމުގެ • މަރުޙަލާު ުުއިންޓަވިއުު ުުު ކަންު އެު ލިޔުމުންު ،  ކުރިންު

ހަމަނުވާކަމަށްު ޝަރުޠުު މަޤާމުގެު މަރުޙަލާގައިު ސްކްރީންކުރުމުގެު
ކަނޑައަޅާުފަރާތްތަކަށްުުއެުފަރާުތުގެުހުށަހެޅުންުުހޮވިފައިނުވާުސަަބުބުު
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އެންގުމުގައިު ފަރާތްތަކަށްު އެު ގޮތުންު މިު ު އެންގޭނެއެވެ.ު
ތަ ރިޢާޔަތްކޮށްު ހަމަތަކަށްު ަބޔާންުސްކްރީންކުރުމުގެު ފްޞީލުކޮށްު

 ކުރެވޭނެއެވެ.ު
އެދިުު • ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،10ުުުވަޒީފާއަށްު ގިނައިންު ފަރާތަށްވުރެު

ނުކުރެވޭުފަރާތްތަކަށްު ކުރެވޭނެއެވެ.ުއަދިުޝޯޓްލިސްޓްު ޝޯޓްލިސްޓްު
 އެކަންުއެންގޭނެއެވެ.

ޝޯޓްލިސްޓްުކުރެވޭުފަރާތްތަކަށްުއިންޓަރވިއުުއަދިުއެސެސްމެންޓާޢިު •
ު އަދުިުޕްރެޒެންޓޭޝަންު އެންގޭނެއެވެ.ު މުއްދަތުު އޮންނާނެު

 އިންޓަރވިއުއަށްފަހުުމާކްސްުލިުބނުގޮތުގެުތަފްޞީލްުޢާއްމުކުރެވޭއެވެ.
ުކެންޑިޑޭޓެއްގެުފަރާތުންު • މާކްޝީޓްުޢާޢްމުކުރެވިފާުމުއްދަތުގައިުއެއްވެސް

ޝަކުވާއެއްުލިިބފައިނުވާނަމަ،ުއެންމެުމަތިންުމާކްސްުލިުބނުުފަރާތަށްު
މަށްޓަކައިުސީ.ުއެސްުވިއުގަރުމެދުވެރިކޮށްުސިވިލްުވަޒީފާުހަމަޖެއްސު

 ސާރވިސްުއަށްުފޮނުވޭނެއެވެ.
• ު

 އެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަން ހުށަހެޅުން. 

ު

ުއެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަން ހުށަހެޅުން. 19ު

ހުށަހެޅުމުގެު      • ޕްރޮޕޯޒަލްު ނުވަތަު ީބލަންތަކާއިު އިޢުލާނުކުރާު އާންމުކޮށްު
ުު ބީލަން ގުޅިގެންު ގަވާއިދާުދަޢުވަތާު މާލިއްޔަތުގެު ދައުލަތުގެު ހުށަހެޅުމަށްު

 ދުވަސްުދެވޭނެ.7ުއެއްގޮތަށްުމަދުވެގެންުރަސްމީުަބންދުުނޫންު
 ދުވަހުގެުތެރޭގައިުީބލަންތަކުގެުޝަރުޠުުހަމަވޭތޯުބެލޭނެު.2ުބީލަންުލިޭބތާު   •
 ދުންުދުވަހުގެުތެރޭގައިުހ5ުެޝަރުޠުުހަމަވާުީބލަންތަކުގެުއިވެލުއޭޝަންު •
އެކަމަށް • ސާފުކުރަންޖެހޭނަމަ،ު މަޢުލޫމާތުު އިތުރުު ގުޅިގެންު ުީބލަމަކާު

 ދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުދެވޭނެ.5ުނުވަތ3ުުަ
ދުވަހުގެުތެރޭގައިުީބލަމާުމެދުުގޮތެއ2ުުުްީބލަމުގެުއިވެލުއޭޝަންުނިމޭތާުު         •

 ުިބޑުުކޮމިޓީއަށްުހުށަހެޅޭނެ.ނިންމުމަށް
ބީލަންު          • މަތިންު ގޮތެއްގެު ނިންމާު ކޮމިޓީންު ިބޑުު ގުޅިގެންު ީބލަމާު

ފަރާތަށްުު މަސައްކަތ7ުުުްނުވަތ5ުުުުަކާމިޔާުބކުރާު ތެރޭގައިު ދުވަހުގެު
ދައްކަންޖެހޭު ދައުލަތަށްު ފަރާތުންު ހަވާލުވާު މަސައްކަތާު ހަވާލުކުރެވޭނެ.ު

މުގައިުސޮއިކުރުމުގެުކުރިންުޓެކްސްުދައްކައިުމުިުޓެކުހެއްުވާނަމަ،ުއެއްަބސްވު
 ދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުދެވޭނެ.5ުއޮފީހަށްުއެންގުމަށްު

ގޮތްު • ނިންމިު އެު ނިންމުމުން،ު ގޮތެއްު ކޮމިޓީންު ިބޑުު ގޮތުންު ގުޅޭު ުީބލަމާު
ުު އެންގޭނ2ުުުުެރަސްމީ ީބލަންވެރިންނަށްު ތެރޭގައިު އަދިުއެވެދުވަހުގެު ު.
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ދުވަހުގެުމުއްދަތެއ5ުުްރަސްމީުުއްުހުށަހަޅަންުޝަކުވާއެއްުއޮތްނަމަ،ުއެކަމެ
 .އެވެދެވޭނެ

ދުވަހުގ2ުުެރަސްމީުީބލަމަކާުގުޅިގެންުޝަކުވާއެއްުހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު         •
 އެޝަކުވާއަކަށްުޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.ުތެރޭގައި

ުުީބލަ • ގުޅިގެންުލިޭބުސަކުވާތަކަށްުޖަވާުބދިނުމަށްފަހު ދުވަހުގެުތެރޭގައ5ުިމާު
ުބުކުރާުފަރާތަށްުީބލަންުކާމިޔާުބުކުރިުކަމުގެުލިޔުންުފޮނުވުންުުބީލަންުކާމިޔާ

 ނެއެވެ.އެންގޭުލިޔުމުންުުއަދިުީބލަމުގައިުނުހޮވޭުފަރާތްތަކަށްުނުހޮވޭކަންު
 ބީލަންުކާމިޔާުބުކުރިފަރާތާއިުއެކުުއެގްރިމެންޓްުހެދުންުއަދިުއެޕްރޫވްުކުރުން •

ުފެށިގެންދާނެއެވެު.މަސައްކަތްުުމަށްފަހުުބީލަންުހަވާލުކުރު •

ހޮޓާ،ުގެސްޓްުހައުސް،ުހޯމްސްޓޭކޮޓަރި،ުއަދިުމޫދުކޮޓަރިު)ވޯޓަރވިލާރޫމްތައް(،ު"ރަށުުފަތުރުވެރިކަމުގެުދަފްތަރު"ުު
ުގައިުރަޖިސްޓްރީުކުރުންު

20ު

ހޮޓާ،ުގެސްޓްުހައުސް،ުު
ހޯމްސްޓޭކޮޓަރި،ުއަދިުމޫދުކޮޓަރުިު
)ވޯޓަރވިލާރޫމްތައް(،ު"ރަށުުު
ފަތުރުވެރިކަމުގެުދަފްތަރު"ުގައުިު

ުރަޖިސްޓްރީުކުރުންު

ފަތުރުވެރިކަމަށްއަމާޒުކޮށް،ހޮޓަލެއް/ގެސްޓްހައުސްއެއް/ހޯމްސްޓޭކޮޓަރިއެއްު •
އަދިުމޫދުކޮޓަރިުއެއްުހިންގުމުގެުހުއްދަުބޭނުންވާުފަރާތްތަކުންުމިނިޓްރީު
ތަކުންު ފޯމުު ކަނޑައަޅާފައިވާު އެކަމަށްު އިންު ޓުއަރިޒަމްު އޮފްު

 އެމިނިސްޓްރީުއަށްުހުށަހެޅުންު
މިުއިންުކަމަކަށްުބޭނުންވާުފަރާތަކުންުމިނިޓްރީުއޮފްުޓުއަރިޒަމްުއަށްު •

ހުށަހެޅުމުންުއެމިނިސްޓްރީުކައުންސިލަށްުފޮނުވާުޗެކްުލިސްޓްުލިޭބތާު
ދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެލިސްޓްގައިުހިމެނޭކަނ2ުުްރަސްމީުމަސައްކަތުު

ކައުންސިލުންުމިނިސްޓްރީުއަށްުހުރީުފުރިހިމަވެފަތޯުކަށަވަރުކޮށްުު
 ޖަވާުބުފޮނުވުންު

މިުއިންުކަމަކަށްުބޭނުންވާުފަރާތަކަށްުމިނިޓްރީުއޮފްުޓުއަރިޒަމްުލިޭބު •
ުު މަސައްކަތު ރަސްމީު ހުށަހަޅާތާު އަށްު އިދާރާު ކައުންސިލްު 2ުހުއްދަު

ފަތުރުވެރިކަމުގެު ރ"ރަށުު އޮންނަު ކައުންސިލްގައިު ތެރޭގައިު ދުވަހުގެު
ގައިުއެފަ ކަންުދަފްތަރު"ު ކުރެވިއްޖެު ރާތްުހިމެނުމަށްފަހުުރަޖިސްޓްރީު

ހިމެނޭު އިޚްތިޞާޞްު ކައުންސިލްު ވިޔަފާރިު ގުޅޭު ކަމާއިު އަދިު
 ލިބިގެންދާނެއެވެު.ސަރަހައްދުގައިުކުރުމުގެުހުއްދަުލިއުމުން

• ު
ުދަފްތަރު"ުގައިުރަޖިސްޓްރީުކުރުންުފަރުދުންގެުވިޔަފާރިުފިހާރަުހިންގާުފަރާތްތައްު"ރަށުގެުވިޔަފާރިުހިންގާުފަރާތްތަކުގުެު

ު

21ު
ފަރުދުންގެުވިޔަފާރިުފިހާރަުހިންގުާު
ފަރާތްތައްު"ރަށުގެުވިޔަފާރިުހިންގުާު

ފަރުދުންގެުވިޔަފާރިުފިހާރަުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުފަރާތްތަކުންުމިނިސްޓްރީު •
ުު ޑިވެލޮޕްމަންޓްުއިންުއެކަމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުފޯމުުތަކުންުއޮފްުއިކޮނިމިކް

 އެމިނިސްޓްރީުއަށްުހުށަހެޅުންު
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ފަރާތްތަކުގެުދަފްތަރު"ުގައުިު
ުރަޖިސްޓްރީުކުރުންު

މިުކަމަށްުޭބނުންވާުފަރާތަކުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނިމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓަށްު •
ުފޮނުވާުޗެކްުލިސްޓްުލިޭބތާުރަސްމުީު ުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުންުއެމިނިސްޓްރީ

ުތ2ުުެމަސައްކަތުުު ުފުރިހިމަވެފަތޯުދުވަހުގެ ުހުރީ ުހިމެނޭކަން ުއެލިސްޓްގައި ރޭގައި
 ކަށަވަރުކޮށްުކައުންސިލުންުމިނިސްޓްރީުއަށްުޖަވާުބުފޮނުވުންު

މިުކަމަށްުބޭނުންވާުފަރާތަކަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނިމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްު •
ުހުށަހަޅާތާުރަސްމުީު ުއަށް ުއިދާރާ ުކައުންސިލް ުވިޔަފާރިުރަޖިސްޓްރީ ުދޫކުރާ އިން

ުުމަ ދުވަހުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގައިުއޮންނަު"ރަށުގެުވިޔަފާރ2ުުުިސައްކަތު
ރަޖިސްޓްރީު ހިމެނުމަށްފަހުު އެފަރާތްު ގައިު ދަފްތަރު"ު ފަރާތްތަކުގެު ހިންގާު
ހުއްދަު ކުރުމުގެު ވިޔަފާރިު ގުޅޭު ކަމާއިު އަދިު ކަންު ކުރެވިއްޖެު

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެު.ލިއުމުން
ު

ުތަންތަނުގައިުގާޑިއާުނުވަތަުމޭޒުުބަހައްޓައިގެންުވިޔަފާރިުކުރުމަށްުހުއްދަުދިނުންުުުގުމަތީގައިުއަދިުއާންމުުމަ
 

22ު

ގުމަތީގައިުއަދިުއާންމުުުމަ
ތަންތަނުގައިުގާޑިއާުނުވަތަުމޭޒުުު
ބަހައްޓައިގެންުވިޔަފާރިުކުރުމަށުްު

ުހުއްދަުދިނުންު

ފަރާތަކުންު • އެއްވެސްު ވެގެންު ޭބނުންު ޖާގަު ކުރުމަށްު ވިޔަފާރިު
ހުށަހެޅީުު އެހުށަހެޅުމެއްު ފަރާތުންު ު ހުށަހެޅިު އެު ހުށަހަޅައިފިނަމަު
ގަވާއިދުގެުދަށުންުހެދިދައިވާުއުޞޫލުގައިވާުގޮތުންުދާއިމީުގޮތެއްގައިު
އެތަނުގައިުވިޔަފާރިުކުރުމަށްތޯުނުވަތަުވަގުތީގޮތުންުއެތަނުގައިުވިޔަފާރިު

ލިުނެގޭުގޮތާއިުކުރުމަށްތޯުކަށަވަރުކޮށްުއެފަރާތަކަށްުމިުދެހާލަތުގައިުކު
އަދިުކުލީގެުމިންވަރުުއުޞޫލާއިުއެއްގޮތަށްުއޮޅުންުފިލުވައިދިނުން.ުއަދިު
ނުވަތަު ގޮތުންކަންު ވަގުތީު ހުށަހެޅުމުގައިު އެހުށަހަޅާު އެކަންު
ދާއިމީގޮތުންކަންުަބޔާންުކުރެވިފައިުނެންނަމަުއެކަންަބޔާންކޮށްުއަލުންު

 ހުށަހެޅުމަށްުއެފަރާތަށްުފުރުޞަތުުދިނުންު.
ުހުށަހަޅާުގާޑި • ުހޯދުމަށް ުޖާގަ ުވިޔަފާރިކުރުމަށް ުމޭޒުަބހައްޓައިގެން ޔާުނުވަތަ

ުު ކާބޯތަކެތީގެު(ުއެމޭޒުގައިުނުވަތަުއެގާޑިޔާގައި)ފާރަތްތަކުންުއެތަނުގައި
ޑްރަގްސުްު އެންޑްު ފުޑްު މޯލްޑިވްސްު ހުއްދަ،ު ކުރުމުގެު ވިޔަފާރިު

ކައުންސިލެއްގެ ނުވަތަު ޔުނިޓާއިުއޮތޯރިޓީގައިު ހެލްތްު ެބހޭުުުުޕަްބލިކްު
ުރަޖިސްޓްރީު ުއެއްގައި ުވުޒާރާ ުހުންނަުސިއްޙީ ުއެރަށެއްގައި ުނުވަތަ ަބއިގައި
އޮތްތޯު ސެޓްފިކެޓްު ކަމުގެު ސާފުތާހިރުު ދީފައިވާު އެފަރާތުންު ކޮށްު

އެފަދަުލިއުމެއްުނެންުނަމަުއެލިއުންުހޯދައިުހުށަހެޅުމަށްުު.ކަށަވަރުކުރުން
 ު.އެންގުން

ޖާގަުހޯދުމަށްުއެދިުުރިކުރުމަށްވިޔަފާުމޭޒުބަހައްޓައިގެންުުނުވަތަުގާޑިޔާ •
މަގުމަތީގައާއިުޢާންމުުތަންތަނުގައިުުދާއިމީުގޮތެއްގައިހުށަހެޅިުފަރާތަކީު

ހުށަހެޅިު ކުރުމަށްު ވިޔަފާރިު ަބހައްޓައިގެންު މޭޒުު ނުވަު ގާޑިޔާު
ުކައުންސިލުންުއެފަދަުވިޔަފާރިުދާއިމީުގޮތެއްގައިު ފަރާތެއްކަމުގައިުވާނަމަ
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ސަރަހައްދުުތަކުންުޖާގާުއޮތްތޯުަބލައިުޖާގަުުުކުރުމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާ
ުހުށަހާޅާތުާު ުއެއްގޮތަށ7ުުުްއޮތްނަމަ ުއުޞޫލާއި ުޤަވާޢިދާއި ުތެރޭގައި ދުވަހުގެ

އެފަރާތަކަށްުޖާގަދީުއެފަރާތާއިުއެކުުވެވޭުއެއްަބސްވުންުހަދައިުނިންމައިު
 ކުރެވޭނެއެވެ.ސަރަހައްދުު)ޖާގަ(ުހަވާލު

މިއަށްވުރެ، • މުއްދަތުު ދެވޭު ބޭނުންވާުުުފުރަތަމަު އިތުރުކުރަންު މުއްދަތުު
އެއްަބސްވުމުގައިު ކުރިންު މަރުހަލާގެު އެއްަބސްވުމުގައިވާު ނަމަު
އިތުރުކުރުމަށްު މުއްދަތުު ލިއުމުންު ކައުންސިލަށްު ަބޔާންކުރާގޮތަށްު
މުއްދަތުު ރިއާޔަތްކޮށްު ހާލަތަށްު އެއިރުގެު ކައުންސިލުންު ހުށަހެޅުމުންު

 ކުރެވޭނެއެވެ.އިތުރު
ޖާގަުހޯދުމަށްުއެދިުުވިޔަފާރިކުރުމަށްުމޭޒުބަހައްޓައިގެންުުނުވަތަުގާޑިޔާ •

މަގުމަތީގައާއިުޢާންމުތަނެއްގައިުގާޑިޔުާުުުވަގުތީުގޮތުންހުށަހެޅިުފަރާތަކީު
ނުވަުމޭޒުުަބހައްޓައިގެންުވިޔަފާރިުކުރުމަށްުހުށަހެޅިުފަރާތެއްކަމުގައިު

އުންސިލާއިުވާނަމަުއެފަދަުފަރާތަކަށްުވަގުތީުގޮތުންުދެވޭުތަނާމެދުުކަ
މަޝްވަރާކޮށްުކަނޑައެޅުމަށްުފަހުުއެފަދަުވިޔަފާރިުވަގުތީުގޮތެއްގައިު
ކުރުމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުސަރަހައްދުންުވީުއެންމެުއަވަހަކަށްުޤަވާޢިދާއިު
އުޞޫލާއިުއެއްގޮތަށްުއެފަރާތަކަށްުޖާގަދީުއެފަރާތާއިުއެކުުވެވޭުމުއްދަތުު

ނި ހަދައިު އެއްަބސްވުންު )ޖާގަ(ުކަނޑައެޅިފައިވާު ސަރަހައްދުު ންމައިު
 ކުރެވޭނެއެވެ.ހަވާލު

މަގުމަތީގައިުއަދިުއާންމުުތަންތަނުގައިުގާޑިއާުނުވަތަުމޭޒުުަބހައްޓައިގެންު •
ވިޔަފާރިުކުރުމަށްުހުއްދަުުއެއްވެސްުފަރާތަކަށްުދީފިނަމަުކައުންސިލްުއޮންނަު

އިގެންު"ުމަގުމަތީގައިުއަދިުއާންމުުތަންތަނުގައިުގާޑިއާުނުވަތަުމޭޒުުަބހައްޓަ
ވިޔަފާރިުކުރާުފަރާތްތަކުގެުދަފްތަރުު"ުގައިުއެފަރާތެއްުރަޖިސްޓްރީުކުރަމުންު

ުގެންދާނެއެވެު.
ވަނަުމާއްދާގެު)ރ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަށްުދެުފުރޮޅަށްވުރެުގިނ4ުުުަުއެއްގަމުުއުޅަނދުުރަޖިސްޓްރީުކުރުމުގެުޤަވާޢިދުގުެު

 ކޮށްދިނުމުގެުކުރިންުއެުއުޅަނދެއްުބޭއްވުމަށްުކަނޑައަޅާުގަރާޖްުހުއްދަުދޫކުރުންު.ފުރޮޅުުލީުއުޅަނދުުރަޖިސްޓްރުީު

23ު

އެއްގަމުުއުޅަނދުުރަޖިސްޓްރީުކުރުމުގުެު
ވަނަުމާއްދާގެު)ރ(ުގައ4ުުުިުޤަވާޢިދުގުެު

ބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަށްުދެުފުރޮޅަށްވުރުެު
ގިނަުފުރޮޅުުލީުއުޅަނދުުރަޖިސްޓްރުީު

އުޅަނދެއުްުކޮށްދިނުމުގެުކުރިންުއުެު
ބޭއްވުމަށްުކަނޑައަޅާުގަރާޖްުހުއްދުަު

ުދޫކުރުންު.

ފުރޮޅުލީުއުޅަނދުުރަޖިސްޓަރީުކުރުމަށްުދޫކުރ4ުުުާޚިދްމަތަށްުއެދެންވާނުީު •
ލިއުމަށްުއެދިުހުށަހަޅާުފޯމުންނެވެ.ުމިުފޯމްުމިުއިދާރާގެުކައުންޓަރުންު

 ލިެބންުހުންނާނެއެވެ.ުު
ލިއެކިއުމެއް • ހުރިހާު ހުށަހަޅަންޖެހޭު ުފޯމާއެކުު ހުށަހަޅާފައިވާކަންުު

 ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.
ޖެހިގެންު • ތާރީޚްގައިުނުވަތަު ހުށަހަޅާު ލިުބމަށްފަހުު ފޯމްު ކައުންސިލަށްު

ުު ހެނދުނު ދުވަހުގެު ޔުނިޓަށ9:00ުުުްއަންނަު ކަމާގުޅޭު ކުރިންު ގެު
 ފޮނުވޭނެއެވެު.
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ގަރާޖްުހުއްދަުހޯދުމަށްުއެދިުހުށަހަޅާުފޯމްތައްުޗެކްކުރުމަށްފަހުުޝަރުތުު •
ުުހަމަވާ ދުވަސްުތެރޭގައ3ުުުިނަމަ،ުހުށަހަޅާުތާރީޚުންުފެށިގެންުރަސްމީ

އެފަރާތަށްު ހަމަނުވާނަމަވެސްު ޝަރުތުު އަދިު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ު ހުއްދަު
 ދުވަސްުތެރޭގައިުއެކަންުއެންގޭނެއެވެ.3ުުރަސްމީު

ވެއްޖެނަމަ،ުު • ޭބނުންު ބާޠިލްކުރަންު ހުއްދައެއްު ދޫކުރެވިފައިވާު ގަރާޖަށްު
 އަންގަންވާނެއެވެ.ުލިއުމުންުކައުންސިލަށް

• ު

ުހެއްދުން   ސަލާމަތީ   އުޅަނދުފަހަރުގެ   ކަނޑު 

24ު
  ސަލާމަތީ   އުޅަނދުފަހަރުގެ   ކަނޑު 

ުހެއްދުން 

 އަދި  ހުށަހެޅުން(  MS-1)  ފޯމް  އެދޭ  ސާރވޭއަށް  އުޅަނދުގެކަނޑު    •

 ކޮންމެ،  ހަމަވެފައިވާނަމަ  މުއްދަތު(  ރ250  ސެޓްފިކެޓަކަށް)  ދެއްކުން  ފީ

 ރ 1000 ގޮތުގައި ޖުރުމައިނާގެ ސެޓްފިކެޓަކަށް
 އެންޓްރީކުރުން އަދި ަބލައިގަތުން ޗެކްކުރުމާއި ފޯމު •

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

  ކުރަންދާނެ ސާރވޭ އުޅަނދު ގުޅައިގެން  ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ފޯމު •

 ހަމަޖެއްސުން ގަޑި ދުވަހަކާއި

 ދިއުން ސާރވޭކުރުމަށް •

ުދޫކުރުން ސެޓްފިކެޓް ސަލާމަތީ •

 ހެދުން   ލައިސަންސް   އުޅަނދުގެ   ކަނޑު   އެއްގަމާއި 

25ު
  އުޅަނދުގެ   ކަނޑު   އެއްގަމާއި 

ުހެދުން   ލައިސަންސް 

 ހުށަހެޅުން  ފޯމް އެދޭ ހެއްދުމަށް ލައިސަންސް •

 އެއްގަމު)  ރ100  ދެއްކުން  ފީ  ަބއިވެރިވުމުގެ  ޓެސްޓުގައި  ތިއަރީ •

 (ލައިސަންސް އުޅަނދުގެ
 ފޮނުވުން  ސެކްޝަނަށް ގުޅުންހުރި އެންޓްރީކޮށް ފޯމު •
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ހެދުމުގެ ޓެސްޓް ތިއަރީ •
 ފުރިހަމަކުރުން ޓެސްޓް ތިއަރި •
 ދުވަހާއި  އޮންނާނެ  ޓެސްޓް  ދުއްވުމުގެ  އަދި  ދޫކުރުން  ނަތީޖާ  ޓެސްޓުގެ •

 ހަމަޖެއްސުން ޑިގަ
 ރ 100 – ދެއްކުން ފައިސާ ޓެސްޓަށް ދުއްވުމުގެ •
 ފުރިހަމަކުރުން ޓެސްޓް ޑްރައިވިންގ •
 (ފާސްވެފައިވާނަމަ  ޓެސްޓުން)  ހަވާލުކުރުން  ނިންމައި  ކާޑު   ލައިސަންސް •

ު
 ރަޖިސްޓްރީކުރުން   އުޅަނދު   ކަނޑު 
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ުރަޖިސްޓްރީކުރުން   އުޅަނދު   ކަނޑު 26ު

 އަދި  ހުށަހެޅުން   ފޯމް  އެދޭ  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ  ކަނޑުއުޅަނދު •

 ދެއްކުން  ފީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ
 އެންޓްރީކުރުން އަދި ަބލައިގަތުން ޗެކްކުރުމާއި ފޯމު •

 ހަވާލުކުރުން ސެކްޝަނާ ގުޅުންހުރި ފޯމު •
 ޗެކްކުރުން ލިޔުންތައް އެކުގައިވަ ފޯމާ އަދި ފޯމު •

 ގުޅައިގެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ފޯމު  ،ނަމަ  އުޅަނދެއް  އޮތް  ނުކޮށް  ސަރވޭ •

 ހަމަޖެއްސުން  ގަޑި ދުވަހަކާއި ކުރަންދާނެ ސާރވޭ އުޅަނދު
 އެޅުން  ސިސްޓަމަށް މެޓްރިކްސް" މައުލޫމާތު އުޅަނދުގެ •

ުދޫކުރުން ސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓްރީ •
 ސާވޭކުރުން   އުޅަނދު   ކަނޑު 

 

ުސާވޭކުރުން   އުޅަނދު   ކަނޑު 27ު

 ކަންކަމަށް  ރަޖިސްޓްރީއާއިެބހޭ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ފަތުރުކުރާ  ކަނޑުދަތުރު •

 ރ250 - ދެއްކުން ފީ އަދި ހުށަހެޅުން( MR-1) ފޯމް އެދޭ
 އެންޓްރީކުރުން އަދި ަބލައިގަތުން ޗެކްކުރުމާއި ފޯމު •

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

 ކުރަންދާނެ   ސާރވޭ  އުޅަނދު  ގުޅައިގެން  ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  ފޯމު •

 ހަމަޖެއްސުން ގަޑި ދުވަހަކާއި
 ދިއުން ސާރވޭކުރުމަށް •
 ލިޔުން  ދޫކުރާ  ސަރވޭކޮށް  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ  އުޅަނދު  ކަނޑު •

(MR-2) ްުދޫކުރުނ

ުގޯތީގެުކަންމުޑިުއެޅުމާއިުކަންވަށްކުރުންު

28ު
ގޯތީގެުކަންމުޑިުއެޅުމާއުިު

ުކަންވަށްކުރުންު

ފައުންޑޭޝަންުޗެކްކުރުމާއި،ުކަންމުޑިުއެޅުމާއި،ުގޯތީގެުއިންވަކިކޮށްުދިނުމަށްު •
)ކައުންސިލްުއިދާރާގެުކައުންޓަރުންނާއި،ުވެްބސައިޓުންުުުއެދޭުފޯމްުހުށަހެޅުންު
 ފޯމްުލިބެންހުންނާނެު(

 ޚިދުމަތަށްުއެދޭުފަރާތުގެުއައި.ޑީުކާޑުގެުކޮޕީުހުށަހެޅުން •

 ކުރިޔަށްުގެންދިޔުންު)ޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައް(ޚިދުމަތްު •
 ފޯމްުރަނގަޅަށްުފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯުޗެކްކުރުން -
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 ފޯމްުއެންޓްރީުކުރުން -
ވަގުތުންު - ފަރާތަށްު ހުށަހެޅިު ފޯމްު ސްލިޕްު ލިިބފައިވާކަމުގެު ފޯމްު

 ޙަވާލުކުރުން.
ސާފުކޮށްފައިތޯު - ރަނގަޅަށްު އޮތީު ގޯތީު އެދިފައިވާު އެޅުމަށްު ކަންމުޑިު

 ދުވަހުގެުތެރޭގައިުޗެކްކުރުންު.2ުންސިލްގެުއިދާރާއިންުރަސްމީުކައު
ކަންމުޑިުއެޅުމަށްުޓަކައިުގޯތީގެު،ުގޯތިުރަނގަޅަށްުސާފުކޮށްފައިވާނަމަ -

ަބޔާންކޮށްފައިވާު ފޯމުގައިު ގެންދަންޖެހޭނެކަމަށްު ވެރިފަރާތުންު
ތަކެއްޗާއިއެކުުގޯތިުއޮތްުތަނަށްުޙާޟިރުވާންޖެހޭުތާރީޚާއިުގަޑިުގޯތީގެު

 ދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެންގުން.2ުރިުފަރާތަށްުރަސްމީުވެ
އިދާރާގެު - ކައުންސިލްގެު ގަޑިޔަށްު އަންގާފައިވާު ވެރިފަރާތަށްު ގޯތީގެު

 ފަރާތުންުޙާޟިރުވެުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުން.ުު

ގޯތިުސާފުކޮށްފައިވާނަމަ،ުޚިދުމަ • ފުރިހަމަވެ،ު ފޯމްު ހުށަހަޅާފައިވާު އެދިު ތަށްު
ުު ރަސްމީ ހުށަހަޅާތާ،ު ފޯރުކޮށްދޭނ03ުުުްފޯމްު ޚިދުމަތްު ތެރޭގައިު ދުވަހުގެު

 ވާނެއެވެ.ު

• ުު ސާފުކުރުމަށް ގޯތިު ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،ު ގޯތިު ޗެކްކުރާއިރުު 10ުގޯތިު
 ކުރުން(ދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުލިޔުމުންުދިނުންު)ސްލިޕްުދޫ

ސާފުކޮށްު - ގޯތިު ތާރީޚަށްު ސްލިޕްގައިވާު އެންގިު ސާފުކުރުމަށްު ގޯތިު
ކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުއެންގުމުންުޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައްު)މަތީގައިވާު
ކުރިޔަށްު ޚިދުމަތްު މިގޮތަށްު ގެންދިޔުން.ު ކުރިޔަށްު ގޮތުގެމަތިން(ު

ުޚިދުމަތު ުަބދަލުގައި ުދުވަހުގެ ުހުށަހެޅި ުފޯމް ުގުނާނީުގެންދާނަމަ، ުމުއްދަތު ގެ
ތާރީޚުނުްު އެންގިު އިދާރާއަށްު ކައުންސިލްގެު ސާފުކުރުމަށްފަހުު ގޯތިު

 ފެށިގެންނެވެު.
ުގޯތިުސާފުކޮށްފައިނުވުމުގެު • ުގޯތިުސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ުމުއްދަތުގައި ސްލިޕްގެ

ުސަަބުބންުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްުދެވެންނެތްކަމަށްުލިޔުމުންުޖަވާުބުދިނުންު.

ުއިންވަކިކުރުންުގޯތީގުެު
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ުގޯތީގެުއިންވަކިކުރުނ29ުުް

ފައުންޑޭޝަންުޗެކްކުރުމާއި،ުކަންމުޑިުއެޅުމާއި،ުގޯތީގެުއިންވަކިކޮށްުދިނުމަށްު •
)ކައުންސިލްުއިދާރާގެުކައުންޓަރުންނާއި،ުވެްބސައިޓުންުުުއެދޭުފޯމްުހުށަހެޅުން
 ފޯމްުލިބެންހުންނާނެު(

 ކޮޕީުހުށަހެޅުންޚިދުމަތަށްުއެދޭުފަރާތުގެުއައި.ޑީުކާޑުގެު •

ޙާޟިރުވުމަށްު • ަބދަލުގައިު ނުވެވޭނަމަ،ު ޙާޟިރުު ފަރާތަށްު އެދޭު ޚިދުމަތަށްު
 ފޯމްގައިުަބޔާންކޮށްފައިވާުފަރާތުގެުއައި.ޑީުކާޑުގެުކޮޕީުހުށަހެޅުން

ޝަރީޢަތްު • ގޯއްޗެއްނަމަ،ު ލިިބފައިވާު ކުރައްވައިގެންު ޙުކުމްު ޝަރީޢަތުންު
 ނިމުނުގޮތުގެުރިޕޯޓްގެުކޮޕީުހުށަހެޅުން

 ދުމަތްުކުރިޔަށްުގެންދިޔުންު)ޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައް(ޚި •
 ފޯމްުރަނގަޅަށްުފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯުޗެކްކުރުން -
 ފޯމްުއެންޓްރީުކުރުން -
ވަގުތުންު - ފަރާތަށްު ހުށަހެޅިު ފޯމްު ސްލިޕްު ލިިބފައިވާކަމުގެު ފޯމްު

 ޙަވާލުކުރުން.
ސާފުކޮށްފައި - ރަނގަޅަށްު އޮތީު ގޯތީު އެދިފައިވާު ތޯުއިންވަކިކުރުމަށްު

 ދުވަހުގެުތެރޭގައިުޗެކްކުރުންު.3ުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުރަސްމީު
ގޯތިުރަނގަޅަށްުސާފުކޮށްފައިވާނަމަ،ުއިންވަކިުކުރުމަށްުޓަކައިުގޯތީގެު -

ަބޔާންކޮށްފައިވާު ފޯމުގައިު ގެންދަންޖެހޭނެކަމަށްު ވެރިފަރާތުންު
ތީގެުތަކެއްޗާއިއެކުުގޯތިުއޮތްުތަނަށްުޙާޟިރުވާންޖެހޭުތާރީޚާއިުގަޑިުގޯު

 ދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެންގުން.2ުވެރިުފަރާތަށްުރަސްމީު

ގޯތީގެުވެރިފަރާތަށްުއަންގާފައިވާުގަޑިޔަށްުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުފަރާތުންު •
 ޙާޟިރުވެުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުން.

ގޯތިުސާފުކޮށްފައިވާނަމަ،ުޚިދުމަ • ފުރިހަމަވެ،ު ފޯމްު ހުށަހަޅާފައިވާު އެދިު ތަށްު
ރަ ހުށަހަޅާތާ،ު ުުފޯމްު ފޯރުކޮށްދޭނ03ުުުްސްމީ ޚިދުމަތްު ތެރޭގައިު ދުވަހުގެު

 ވާނެއެވެ.
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• ުު ސާފުކުރުމަށް ގޯތިު ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،ު ގޯތިު ޗެކްކުރާއިރުު 10ުގޯތިު
 ދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުލިޔުމުންުދިނުންު)ސްލިޕްުދޫކުރުން(

ސާފުކޮށްު - ގޯތިު ތާރީޚަށްު ސްލިޕްގައިވާު އެންގިު ސާފުކުރުމަށްު ގޯތިު
ކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުއެންގުމުންުޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައްު)މަތީގައިވާު
ކުރިޔަށްު ޚިދުމަތްު މިގޮތަށްު ގެންދިޔުން.ު ކުރިޔަށްު ގޮތުގެމަތިން(ު
ުގުނާނީު ުމުއްދަތު ުޚިދުމަތުގެ ުަބދަލުގައި ުދުވަހުގެ ުހުށަހެޅި ުފޯމް ގެންދާނަމަ،

އެން އިދާރާއަށްު ކައުންސިލްގެު ސާފުކުރުމަށްފަހުު ތާރީޚުނުްުގޯތިު ގިު
 ފެށިގެންނެވެު.

ސްލިޕްގެުމުއްދަތުގައިުގޯތިުސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،ުގޯތިުސާފުކޮށްފައިނުވުމުގެު •
ުސަަބުބންުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްުދެވެންނެތްކަމަށްުލިޔުމުންުޖަވާުބުދިނުންު.

ުގޯތީގެުރަޖިސްޓަރީުހެއްދުންު

ުގޯތީގެުރަޖިސްޓަރީުހެއްދުނ30ުުް

• ުު )ކައުންސިލްުއިދާރާގެުުުހެއްދުމަށްުއެދޭުފޯމްުހުށަހެޅުންގޯތީގެުރަޖިސްޓަރީ
 ކައުންޓަރުންނާއި،ުވެްބސައިޓުންުފޯމްުލިބެންހުންނާނެު(

 ޚިދުމަތަށްުއެދޭުފަރާތުގެުއައި.ޑީުކާޑުގެުކޮޕީުހުށަހެޅުން •

ުއިދާރާއަށްު • ުކައުންސިލްގެ ުޙަވާލުވުމަށް ުރަޖިސްޓަރީއާއި ުފަރާތަށް ުއެދޭ ޚިދުމަތަށް
ަބދަލުގައިުރަޖިސްޓަރީއާއިުޙަވާލުވުމަށްުފޯމްގައިުޕަވަރުުޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ،ުު

 އޮފްުއެޓަރނީުދީފައިވާުފަރާތުގެުއައި.ޑީުކާޑުގެުކޮޕީުހުށަހެޅުން

އެއްު • ރަޖިސްޓަރީު ކުރިންު ގޯއްޗަށްު ހުށަހަޅާފައިވާު ހެއްދުމަށްު ރަޖިސްޓަރީު
 ހައްދާފައިވާނަމަ،ުކުރީގެުރަޖިސްޓަރީގެުއަޞްލު.

ގެއްލި • ރަޖިސްޓަރީު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،ު)ގޯތީގެު ހެއްދުމަށްު އަލުންު ގެންު
 ރަޖިސްޓަރީގެުއަޞްލުުހުށަހަޅާކަށްުނުޖެހޭނެއެވެ.ު(

 ޚިދުމަތްުކުރިޔަށްުގެންދިޔުންު)ޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައް( •
 ފޯމްުރަނގަޅަށްުފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯުޗެކްކުރުން -
 ފޯމްުއެންޓްރީުކުރުން -
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ހުށަހެޅި - ފޯމްު ސްލިޕްު ލިިބފައިވާކަމުގެު ވަގުތުންުުުފޯމްު ފަރާތަށްު
 ޙަވާލުކުރުން.

ސާފުކޮށްު - ރަނގަޅަށްު އޮތީު ގޯތީު އެދިފައިވާު ހެއްދުމަށްު ރަޖިސްޓަރީު
ުު އިދާރާއިންުލަސްވެގެންުރަސްމީ 2ުކަންމުޑިުއަޅާފައިތޯުކައުންސިލްގެު

 ދުވަހުގެުތެރޭގައިުޗެކްކުރުން.
ރަޖިސްޓަރީއާއިު - އަޅާފައިވާނަމަ،ު ކަންމުޑިު ސާފުކޮށްު ރަނގަޅަށްު ގޯތިު

ގަޑިުޙަވާ ތާރީޚާއިު ޙާޟިރުވާންޖެހޭު އިދާރާއަށްު ކައުންސިލްގެު ލުވުމަށްު
ގޯތީގެުވެރިުފަރާތަށްުނުވަތަުޕަވަރުއޮފްުއެޓަރނީުދީފައިވާުފަރާތަށްު

ުު ދުވަހުގެުތެރޭގައިުސްލިޕަކުނ2ުުުްފޯމްުހުށަހަޅާތާުލަސްވެގެންުރަސްމީ
 އެންގުންު.

ުރަސްމުީު - ުލަސްވެގެން ުހުށަހަޅާތާ ުތެރޭގައ2ުުިފޯމް ުއޮތްތަނަށްުުުުދުވަހުގެ ގޯތި
)ގޯތީގެު މިންތައްު ގޯތީގެު ޙާޟިރުވެު ފަރާތުންު އިދާރާގެު ކައުންސިލްގެު
ވެރިފަރާތްުނުވަތަުޕަވަރުއޮފްުއެޓަރނީުދީފައިވާުފަރާތުގެުޙާޟިރުގައި(ު

 ޗެކްކޮށްުނޯޓްުކުރުން.

ކަންމުޑިުޚިދުމަ • ސާފުކޮށްު ގޯތިު ފުރިހަމަވެ،ު ފޯމްު ހުށަހަޅާފައިވާު އެދިު ތަށްު
ުުުުއަޅާފައިވާނަމަ، ޚިދުމަތ04ުުުްުފޯމްުހުށަހަޅާތާ،ުރަސްމީ ތެރޭގައިު ދުވަހުގެު

 ފޯރުކޮށްދޭންުވާނެއެވެު.

އަޅާފައުިު • ކަންމުޑިު ނުވަތަު ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،ު ގޯތިު ޗެކްކުރާއިރުު ގޯތިު
ުު އެޅުމަށް ކަންމުޑިު ނުވަތަު ސާފުކުރުމަށްު ގޯތިު ދުވަހުގ10ުުުެނުވާނަމަު

 ދޫކުރުން(މުއްދަތެއްުލިޔުމުންުދިނުންު)ސްލިޕްު

ސްލިޕްގައިވާު - އެންގިު އެޅުމަށްު ކަންމުޑިު ނުވަތަު ސާފުކުރުމަށްު ގޯތިު
ޚިދުމަތުގެު އެންގުމުންު އިދާރާއަށްު ކައުންސިލްގެު އެކަންކޮށްު ތާރީޚަށްު
ކުރިޔަށްުގެންދިޔުން.ުމިގޮތަށްު މަރުޙަލާތައްު)މަތީގައިވާުގޮތުގެމަތިން(ު

ދުވަ ހުށަހެޅިު ފޯމްު ގެންދާނަމަ،ު ކުރިޔަށްު ަބދަލުގައިުޚިދުމަތްު ހުގެު
ކަންމުޑިު ނުވަތަު ސާފުކުރުމަށްު ގޯތިު ގުނާނީު މުއްދަތުު ޚިދުމަތުގެު

 އެޅުމަށްފަހުުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުއެންގިުތާރީޚުންުފެށިގެންނެވެ.
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ކަންމުޑިު • ނުވަތަު ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،ު ގޯތިު މުއްދަތުގައިު ސްލިޕްގެު
ސަަބުބންުނުވަތަުކަންމުޑިުއަޅާފައިުއަޅާފައިނުވާނަމަުގޯތިުސާފުުނުކުރުމުގެުު

ޖަވާުބު ލިޔުމުންު ދެވެންނެތްކަމަށްު ފޯރުކޮށްު ޚިދުމަތްު ސަަބުބންު ނުވުމުގެު
ުދިނުންު.

ުޢިމާރާތާއިުގޯތީގެުރަޖިސްޓަރީުހެއްދުންު)ރަޖިސްޓަރީުގެއްލިގެންުނޫންުގޮތަކަށްުހައްދާނަމަު(

31 
ޢިމާރާތާއިުގޯތީގެުރަޖިސްޓަރުީު

)ރަޖިސްޓަރީުގެއްލިގެނުްުހެއްދުނުްު
ުނޫންުގޮތަކަށްުހައްދާނަމަު(

 ޢިމާރާތާއިުގޯތީގެުރަޖިސްޓަރީުހެއްދުމަށްުއެދޭުފޯމްުހުށަހެޅުންު •

 ޚިދުމަތަށްުއެދޭުފަރާތުގެުއައި.ޑީުކާޑުގެުކޮޕީުހުށަހެޅުން •

ުއިދާރާއަށްު • ުކައުންސިލްގެ ުޙަވާލުވުމަށް ުރަޖިސްޓަރީއާއި ުފަރާތަށް ުއެދޭ ޚިދުމަތަށް
މަ،ުަބދަލުގައިުރަޖިސްޓަރީއާއިުޙަވާލުވުމަށްުފޯމްގައިުޕަވަރުުޙާޟިރުނުވެވޭނަ

 އޮފްުއެޓަރނީުދީފައިވާުފަރާތުގެުފަރާތުގެުއައި.ޑީުކާޑުގެުކޮޕީުހުށަހެޅުން

ޝަރީޢަތްު • ގޯއްޗެއްނަމަ،ު ލިިބފައިވާު ކުރައްވައިގެންު ޙުކުމްު ޝަރީޢަތުންު
 ނިމުނުގޮތުގެުރިޕޯޓްގެުކޮޕީުހުށަހެޅުން.

ހެއްދުމަށް • ރަޖިސްޓަރީއެއުްުރަޖިސްޓަރީު ގޯތީގެު ކުރިންު ގޯއްޗަށްު އެދިފައިވާު ު
އެު ހައްދާފައިވާނަމަ،ު ރަޖިސްޓަރީއެއްު ގޯތީގެު ޢިމާރާތާއިު ނުވަތަު

 ރަޖިސްޓަރީއެއްގެުއަޞްލުުހުށަހެޅުން.

 ޚިދުމަތްުކުރިޔަށްުގެންދިޔުންު)ޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައް( •
 ފޯމްުރަނގަޅަށްުފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯުޗެކްކުރުން -
 ންޓްރީުކުރުންފޯމްުއެ -
ވަގުތުންު - ފަރާތަށްު ހުށަހެޅިު ފޯމްު ސްލިޕްު ލިިބފައިވާކަމުގެު ފޯމްު

 ޙަވާލުކުރުން.
އިންވަކިކޮށްފައިތޯު - އޮތީު ގޯތީު އެދިފައިވާު ހެއްދުމަށްު ރަޖިސްޓަރީު

ުު ރަސްމީ ލަސްވެގެންު އިދާރާއިންު ޗެކްކޮށް،2ުުުކައުންސިލްގެު ދުވަހުގެު
އިންވަކިކޮށްފައިވާނަމަ،ުގޯތީގެުވެރިފަރާތްުނުވަތަުޕަވަރުއޮފްުއެޓަރނީު
 ދީފައިވާުފަރާތުގެުޙާޟިރުގައިުގޯތީގެުމިންތައްުޗެކްކޮށްުނޯޓްުކުރުން.
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ޙަވާލުވުމަށްު - ރަޖިސްޓަރީއާއިު ކުރުމަށްފަހުު ނޯޓްު މިންތައްު ގޯތީގެު
ގޯތީގެ ގަޑިު ތާރީޚާއިު ޙާޟިރުވާންޖެހޭު އިދާރާއަށްު ވެރިުުުކައުންސިލްގެު

ފަރާތަށްުނުވަތަުޕަވަރުއޮފްުއެޓަރނީުދީފައިވާުފަރާތަށްުފޯމްުހުށަހަޅާތާު
 ދުވަހުގެުތެރޭގައިުސްލިޕަކުންުއެންގުން.2ުލަސްވެގެންުރަސްމީު

ުއިންވަކިކޮށްފައިވާނަމަ،ުޚިދުމަ • ުގޯތީގެ ުފުރިހަމަވެ، ުފޯމް ުހުށަހަޅާފައިވާ ުއެދި ތަށް
ުު ރަސްމީ ހުށަހަޅާތާ،ު 05ުުުުފޯމްު ފޯރުކޮށްދޭންުދުވަހުގެ ޚިދުމަތްު ތެރޭގައިު

 ވާނެއެވެ.

ގޯތިުޗެކްކުރާއިރުުގޯތީގެުއިންވަކިކޮށްފައިުނުވާނަމަުގޯތީގެުއިންވަކިުކުރުމަށްު •
 ދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުލިޔުމުންުދިނުންު)ސްލިޕްުދޫކުރުން(10ު

އެކަންކޮށްު - ތާރީޚަށްު ސްލިޕްގައިވާު ދީފައިވާު ކުރުމަށްު އިންވަކިު ގޯތީގެު
ދާރާއަށްުއެންގުމުންުޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައްު)މަތީގައިވާުކައުންސިލްގެުއި

ކުރިޔަށްު ޚިދުމަތްު މިގޮތަށްު ގެންދިޔުން.ު ކުރިޔަށްު ގޮތުގެމަތިން(ު
މުއްދަތުގެު ޚިދުމަތުގެު ަބދަލުގައިު ދުވަހުގެު ހުށަހެޅިު ފޯމްު ގެންދާނަމަ،ު
ގުނާނީުގޯތީގެުއިންވަކިުކުރުމަށްފަހުުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުއެންގިު

 ޚުންުފެށިގެންނެވެު.ތާރީ

އިންވަކިކޮށްފައިު • ނުވާނަމަ،ު އިންވަކިކޮށްފައިު ގޯތީގެު މުއްދަތުގައިު ސްލިޕްގެު
ޖަވާުބު ލިޔުމުންު ދެވެންނެތްކަމަށްު ފޯރުކޮށްު ޚިދުމަތްު ސަަބުބންު ނުވުމުގެު

ުދިނުންު.

ުހެއްދުމަށްުހުށަހެޅުންު(އިމާރާތާއިުގޯތީގެުރަޖިސްޓަރީުހެއްދުންު)ރަޖިސްޓަރީުގެއްލިގެންުއަލުނުްު

އިމާރާތާއިުގޯތީގެުރަޖިސްޓަރ32ުުީު
ހެއްދުންު)ރަޖިސްޓަރީުގެއްލިގެނުްު

ުއަލުންުހެއްދުމަށްުހުށަހެޅުންު(

)ކައުންސިލްުުުއިމާރާތާއިުގޯތީގެުރަޖިސްޓަރީުހެއްދުމަށްުއެދޭުފޯމްުހުށަހެޅުން •
 އިދާރާގެުކައުންޓަރުންނާއި،ުވެްބސައިޓުންުފޯމްުލިބެންހުންނާނެު(

 މަތަށްުއެދޭުފަރާތުގެުއައި.ޑީުކާޑުގެުކޮޕީުހުށަހެޅުންޚިދު •

ުއިދާރާއަށްު • ުކައުންސިލްގެ ުޙަވާލުވުމަށް ުރަޖިސްޓަރީއާއި ުފަރާތަށް ުއެދޭ ޚިދުމަތަށް
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ،ުަބދަލުގައިުރަޖިސްޓަރީއާއިުޙަވާލުވުމަށްުފޯމްގައިުޕަވަރުު

 ކޮޕީުހުށަހެޅުންއޮފްުއެޓަރނީުދީފައިވާުފަރާތުގެުފަރާތުގެުއައި.ޑީުކާޑުގެު
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ކްލެރިފިކޭޝަންުފޯމްުހުށަހެޅުންު)ރަޖިސްޓަރީއާއިެބހޭުމަޢުލޫމާތުުސާފުކުރުާު •
 ފޯމް(

 ޚިދުމަތްުކުރިޔަށްުގެންދިޔުންު)ޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައް( •
 ފޯމްުރަނގަޅަށްުފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯުޗެކްކުރުން -
 ފޯމްުއެންޓްރީުކުރުން -
ފޯމްުު - ނުވަތަުކްލެރިފިކޭޝަންު ވެރިފަރާތާއިު ގޯތީގެު ފުރުމަށްޓަކައިު

 އެޕްލިކޭޝަންުފޯމްުހުށަހެޅިުފަރާތާއިުވަގުތުންުޙަވާލުކުރުން.
ފަރާތަށްު - ހުށަހެޅިު ފޯމްު ސްލިޕްު ލިިބފައިވާކަމުގެު ފޯމްު އެޕްލިކޭޝަންު

 ވަގުތުންުޙަވާލުކުރުން.
ުފަރާތެއްވޭތުޯު - ުލިިބފައިވާ ުމަޢުލޫމާތެއް ުރަސްމުީުރަޖިސްޓަރީއާއިެބހޭ ބެލުމަށް

02ުުުު ރަސްމީ ގެޒެޓްގައިު ސަރުކާރުގެު ދިވެހިު ތެރޭގައިު 07ުދުވަހުގެު
 ދުވަހުގެުމުއްދަތަށްުޢާއްމުުއިޢުލާނެއްުކުރުން.

ކްލެރިފިކޭޝަންުފޯމްުފުރިހަމަކޮށްުހުށަހެޅުމުން،ުފޯމްގައިުރަޖިސްޓަރީު -
ނުވާނަމަ، ަބޔާންކޮށްފައިު ފަރާތަކުންު އެއްވެސްު ުރަޙުނުކޮށްފައިވާކަމަށްު

ދުވަހުގެުމުއްދަތަށްުކޮށްފައިވާުއިޢުލާނާއިުގުޅިގެންުއެއްވެސ07ުުުްުއަދިުު
ލިިބފައިވާކަމަށްު މަޢުލޫމާތެއްު ރަޖިސްޓަރީއާއިެބހޭު އެު ފަރާތަކުންު

 އަންގާފައިނުވާނަމަ،ުޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައްުކުރިޔަށްުގެންދިޔުން.ުު
ހުށަހަ - ފޯމްު ކުލެރިފިކޭޝަންު އަދިު ހަމަވެ،ު މުއްދަތުު ޅާތާުއިޢުލާނުގެު

ުު ދުވަހުގެުތެރޭގައިުރަޖިސްޓަރީުހެއްދުމަށްުއެދިފައިވާުގޯތ2ުުުީރަސްމީ
ޗެކްކޮށް،ުު އިދާރާއިންު ކައުންސިލްގެު އިންވަކިކޮށްފައިތޯު އޮތީު
އިންވަކިކޮށްފައިވާނަމަ،ުގޯތީގެުވެރިފަރާތްުނުވަތަުޕަވަރުއޮފްުއެޓަރނީު

 ކުރުން.ދީފައިވާުފަރާތުގެުޙާޟިރުގައިުގޯތީގެުމިންތައްުޗެކްކޮށްުނޯޓްު
ޙަވާލުވުމަށްު - ރަޖިސްޓަރީއާއިު ކުރުމަށްފަހުު ނޯޓްު މިންތައްު ގޯތީގެު

ވެރިު ގޯތީގެު ގަޑިު ތާރީޚާއިު ޙާޟިރުވާންޖެހޭު އިދާރާއަށްު ކައުންސިލްގެު
ޢާއްމުު ފަރާތަށްު ދީފައިވާު އެޓަރނީު އޮފްު ޕަވަރު ނުވަތަު ފަރާތަށްު

ހަޅާތާ،ުުއިޢުލާންގެުމުއްދަތުުހަމަވެފައިވާނަމަ،ުކުލެރިފިކޭޝަންުފޯމްުހުށަ
ދުވަހުގެުތެރޭގައިުސްލިޕަކުންުއެންގުން.ުޢާއްމ2ުުުުލަސްވެގެންުރަސްމުީު

އިޢުލާންގެުމުއްދަތުުހަމަވުމުގެުކުރިންުކުލެރިފިކޭޝަންުފޯމްުފުރިހަމަު
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ޙަވާލުވުމަށްވުމަށްު ރަޖިސްޓަރީއާއިު ހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު ކުރުމަށްފަހުު
ޑިުއަންގާނީުޢާއްމުުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުޙާޟިރުވާންޖެހޭުތާރީޚާއިުގަ

 ދުވަހުގެުތެރޭގައެވެ.02ުުުއިޢުލާންގެުމުއްދަތުުހަމަވާތާ،ުރަސްމީު

ތަށްުއެދިުހުށަހަޅާފައިވާުފޯމްުފުރިހަމަވެ،ުއިޢުލާނުގެުމުއްދަތުުހަމަވެ،ުުޚިދުމަ •
ކްލެރިފިކޭޝަންުފޯމްުހުށަހަޅާުއަދިުގޯތީގެުއިންވަކިކޮށްފައިވާނަމަ،ުރަސްމުީު

 ތްުފޯރުކޮށްދޭންުވާނެއެވެު.ދުވަހުގެުތެރޭގައިުޚިދުމ05ުަ

ގޯތިުޗެކްކުރާއިރުުގޯތީގެުއިންވަކިކޮށްފައިުނުވާނަމަުގޯތީގެުއިންވަކިުކުރުމަށްު •
 ދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުލިޔުމުންުދިނުންު)ސްލިޕްުދޫކުރުން(10ު

އެކަންކޮށްު - ތާރީޚަށްު ސްލިޕްގައިވާު ދީފައިވާު ކުރުމަށްު އިންވަކިު ގޯތީގެު
މުންުޚިދުމަތުގެުމަރުޙަލާތައްު)މަތީގައިވާުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުއެންގު

ކުރިޔަށްު ޚިދުމަތްު މިގޮތަށްު ގެންދިޔުން.ު ކުރިޔަށްު ގޮތުގެމަތިން(ު
ގެންދާނަމަ،ުއިޢުލާނުގެުމުއްދަތުުހަމަވެ،ުކުލެރިފިކޭޝަންުފޯމްުހުށަހެޅިު
އިންވަކިު ގޯތީގެު ގުނާނީު މުއްދަތުގެު ޚިދުމަތުގެު ަބދަލުގައިު ތާރީޚުގެު

 ސިލްގެުއިދާރާއަށްުއެންގިުތާރީޚުންުފެށިގެންނެވެ.ކުރުމަށްފަހުުކައުން

އިންވަކިކޮށްފައިު • ނުވާނަމަ،ު އިންވަކިކޮށްފައިު ގޯތީގެު މުއްދަތުގައިު ސްލިޕްގެު
ޖަވާުބު ލިޔުމުންު ދެވެންނެތްކަމަށްު ފޯރުކޮށްު ޚިދުމަތްު ސަަބުބންު ނުވުމުގެު

 ދިނުންު.

ޅިގެންުއެއްވެސްުުރަޖިސްޓަރީއާއިުެބހޭުމަޢުލޫމާތުުހޯދުމަށްުކުރިުއިޢުލާނާއިުގު •
ފަރާތަކުންުރަޖިސްޓަރީގެުމަޢުލޫމާތުުލިިބފައިވާކަމަށްުހުށަހަޅާފިނަމަ،ުނުވަތަު
ކުލެރިފިކޭޝަންުފޯމުގައިުރަޖިސްޓަރީުރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ،ުއެއްވެސްުމާލުީު
ހައްދައިދެވެންު ރަޖިސްޓަރީު އަލުންު ަބޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،ު އިދާރާއަކުންު

ރަޖިސްޓަރީއާއި ގޯތީގެުުނެތްކަމާއި،ު މަޢުލޫމާތުު ހޯދާފައިވާު ގޮތުންު ގުޅޭު ު
ުވެރިފަރާތަށްުލިޔުމުންުފޯރުކޮށްުދިނުންު.

ުމަގުުބަންދުކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުންު
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ުމަގުުބަންދުކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުނ33ުުް

މަގުުަބންދުކުރުމުގެުހުއްދައަށްުއެދިުމަގުުަބންދުކުރުމަށްުޭބނުންވާުދުވަހުގެު •
ުު އިދާރާއަށްުފޯމ3ުުުްރަސްމީ އެދިުކައުންސިލްު ޚިދުމަތަށްު ކުރިންު ދުވަހުގެު
ފޯމްުުުުހުށަހެޅުން. ވެްބސައިޓުންު ކައުންޓަރުންނާއި،ު އިދާރާގެު )ކައުންސިލްު

 ލިބެންހުންނާނެު(

 ހުއްދަ/ޯބޑުުދޫކުރުމަށްޓަކައިުޭބނުންވާުފީުދެއްކުން •

ަބންދުކުރާުހުއްދަ/ުޯބޑާއިުޙަވާލުވާުޝީޓްގައިުނަމާއިުސޮއިުކުރުމަށްފަހުުމަގުުު •
 ޯބޑާއިުހަވާލުވުންު

ުހަމަވުމުންުސަރަޙައްދުުސާފުކޮށްު • ުވަގުތު ުދެވިފައިވާ ުހުއްދަ ުބަންދުކުރުމަށް މަގު
ުހުއްދަުޯބޑުުކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުޙަވާލުކުރުން

ުމަގުުކޮނުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުންު

ުމަގުުކޮނުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުނ34ުުް

• ުު 3ުުހުއްދައަށްުއެދިުމަގުުކޮނުމަށްުބޭނުންވާުދުވަހުގެުރަސްމީުުމަގުުކޮނުމުގެ
ހުށަހެޅުންު. ފޯމްު އިދާރާއަށްު ކައުންސިލްު އެދިު ޚިދުމަތަށްު ކުރިންު ުުދުވަހުގެު
 )ކައުންސިލްުއިދާރާގެުކައުންޓަރުންނާއި،ުވެްބސައިޓުންުފޯމްުލިެބންހުންނާނެު(

ދި • ސަަބުބު ހުށަހަޅާފައިވާު ދޫކުރުމަށްު ހުއްދަު ރާސާކުރުމަށްފަހުުމަގުކޮނުމުގެު
 ުހުއްދަުދޫކުރުން

ޚިދުމަތްދޭު • ކޭބަލްޓީވީގެު އިންޖީނުގެ،ު ކޮޕީު ހުއްދައިގެު ދޫކުރާު މަގުކޮނުމަށްު
ުފަރާތްތަކަށްުލިޔުމުންުޙަވާލުކުރުން

ުއިމާރާތްކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުންު

ުއިމާރާތްކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުނ35ުުް

ޚިދުމަތަށްުއެދޭުފޯމްުކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުއިމާރާތްކުރުމުގެުހުއްދައަށްުއެދުިު •
ފޯމްުުުުހުށަހެޅުން. ވެްބސައިޓުންު ކައުންޓަރުންނާއި،ު އިދާރާގެު )ކައުންސިލްު

 ލިބެންހުންނާނެު(

އިމާރާތްކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުމުގެުކުރިންުަބލަންޖެހޭުއެންމެހާުކަންކަންުަބލާުު •
 ފަހުުހުއްދަުދޫކުރުންހުއްދަުދޫކުރުމަށްުކަނޑައެޅިފައިވާުރޭޓުންުފީުނެގުމަށް
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ުދަނޑުވެރިކަމަށްުބިންދޫކުރުންު

ުދަނޑުވެރިކަމަށްުބިންދޫކުރުނ36ުުް
ހުށަހެޅުން • ފުރިހަމަކޮށްު ފޯމްު ދޫކުރާު ިބންު )ކައުންސިލްުުުދަނޑުވެރިކަމަށްު

 އިދާރާގެުކައުންޓަރުންނާއި،ުވެްބސައިޓުންުލިބޭނެު(
ުިބމާއިުޙަވާލުވެުއެއްަބސްވުމުގައިުސޮއިކުރުން •

ުވެލިުއަކިރިުގާނެގުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުންު

37ު
ވެލިުއަކިރިުގާނެގުމުގެުހުއްދުަު

ުދޫކުރުންު

• ުު )ފޯމުލިެބން ހުށަހެޅުންު ފޯމުު އަށްއެދިު ހުއްދަު ނެގުމުގެު ހުންނާނީުވެލިު
 ކައުންސިލްުއިދާރާގެުވެްބސައިޓްންނާއި،ުއަދިުއިދާރާގެުކައުންތާރުންު(

 ވެލިނެގުމަށްުހެދިފައިވާުޤަވާއިދާއިުއެއްގޮތައްުވެލިނެގުމަށްުފައިސާދެއްކުން. •
 ވެލިނެގުމަށްުހުއްދަދީުޗިޓްުތައްޔާރުކޮށްދިނުންު. •

ު

ުތްުކުނިނެގުމުގެުޙިދުމަު

ުކުނިނެގުމުގެުހިދުމަތ38ުުް

• ުު )ކައުންސިލްުކުނި ފޯމުހުށަހެޅުންު އިދާރާއަށްު ކައުންސިލްު އެދިު ނެގުމަށްު
 އިދާރާގެުކައުންޓަރުންނާއި،ުވެެބސައިޓުންުފޯމުލިެބންުހުންނާނެވެު(

• ުު ރަޖިސްޓްރީކޮށްު"ކުނިުުުތެރޭުުދުވަސ1ުުްކުނިނެގުމަށްުއެދިުހުށަހެޅުމުން
ުހަވާލުކުރެވޭނެވެ.ކާޑު"ު

ު

ުު• ު
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