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މް އެފެއާޒް   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯ

 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ.       

      

އްކަ ރަޖިސް ކަލޯކަލް  ރުމާ ގުޅޭ އުޓަ އުންސިލްތަކުގެ ސި  ލު ސޫރީ ކު

 

ތެރޭގައި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ  ތްތަކުގެމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަ ،މިއީ (ހ) .1 ފާއި ނަންރުތަޢާ

ލާ އެއްގޮތަށް ލޯކަލް ސޫލު ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫދިނުމާބެހޭ އުރަޖިސްޓަރީކޮށް

ލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން ޢުރީކޮށްދީ، އެކަމާބެހޭ މަޓަކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖިސް

މަރުކަޒީ ލާ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ހިމެނިފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސޫއު

ރީ ޓަ އެ ސިއްކަ ރަޖިސް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން، އެ ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ފާސްކޮށް،

އް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކު

 ލެކެވެ.ސޫއު ލާފައިވާވައިއެކުލަ

 ލު" އެވެ.ސޫރީކުރުމާގުޅޭ އުޓަނީ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޔާލަށް ކިސޫމި އު (ށ)  

ސިއްކަ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ  (ހ) .2

 ގައިވާ "ސިއްކަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށެވެ. 1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (ށ)  

  ؛ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ސިއްކައިގެ މިންތައް އެނގޭގޮތަށް ސިއްކައިގެ ނަމޫނާ )1(   

ފާސްކޮށްފައިވާ  ންގެ އިދާރާއިލުރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ސިއްކައަކީ ކައުންސި )2(   

 ސިއްކައެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް؛
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ކައުންސިލެއްގެ ރަސްމީ  އެ ،ދައުލަތުގެ ނިޝާނާއި ހިމަނަންވާނީކައުންސިލުގެ ސިއްކައިގައި  (ހ) .3 ސިއްކައިގެ ނަމޫނާ

 ކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅާއި ރަށުގެ ނަމެވެ. ނަމާއި، އެ

 

ދިވެހިބަހުންނާއި  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިއްކަ (ށ)  

 ބަހުން އޮންނަންވާނެއެވެ.އިނގިރޭސި

 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 2ނަމޫނާ ޖަދުވަލު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިއްކައިގެ  )ނ(  

 

 ރީކޮށްޓަސިއްކަ ރަޖިސް

 ދިނުން  

އެދި  ރުމަށްރަޖިސްޓަރީކު، ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  2ލުގެ ސޫމި އު (ހ) .4

އެ ސިއްކަ ، ނަމޫނާއާ އެއްގޮތް ނަމަގައިވާ  2ޖަދުވަލު މި އުސޫލުގެ  ހުށަހަޅާ ސިއްކ

 " އެ ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ޓްފިކެޓުރީ ސެޓަ"ސިއްކަ ރަޖިސް ،ދީރީކޮށްޓަރަޖިސް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި  2މި އުސޫލުގެ  (ށ)  

ސިއްކަ ، އެއްގޮތް ނޫންނަމަގައިވާ ނަމޫނާއާ  2ހުށަހަޅާ ސިއްކަ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

 ގެ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ލުކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެ ކައުންސިޙުލާޞްއި

 

ކޮށް އަލުން ޙުލާޞްއިމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމާ ގުޅިގެން ސިއްކަ  (ނ)  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  2ހުށަހަޅަންވާނީ މި އުސޫލުގެ 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށެވެ. ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީމި އުސޫލުގައި  .5 މާނަކުރުން

 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ދިވެހިލު ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫމި އު .6 ޢަމަލުކުރުން

 ފެށިގެންނެވެ.
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މް އެފެއާޒް   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯ

 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ.       

 

އްކަ ރަޖިސް  ދޭޓަ ސި  މުފޯ ރީކުރުމަށް އެ

 

 .................................................................................................................... ގެ ރަސްމީ ނަން:ލުކައުންސި .1

 ........ .............................................................................................................................އަތޮޅާއި ރަށް: .2

 .................................................................................................................................:ނަންބަރު ގުޅޭނެ .3

 ...............................................................................................................................:އެޑްރެސް އީމެއިލް .4

 :   ގޮތް ހުށަހެޅުއްވި ނަމޫނާ ސިއްކައިގެ .5

 � ހާރޑް ކޮޕީ: 

 � ސޮފްޓް ކޮޕީ: 

 � ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް: 

  � އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް: 

 

  .................................................................:ޚުގެ ޤަރާރު ނަންބަރާއި ތާރީލުސިއްކަ ފާސްކުރުމަށް ނިންމި ކައުންސި .6

 ގެ ފަރާތުން:ލުކައުންސި .7

 ..............................................................................  ސޮއި:

 ..............................................................................  ނަން:

 ..............................................................................  މަޤާމު:

 .............................................................................. : ޚުތާރީ

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތައްގަނޑު  .8

 

 

          

 1ޖަދުވަލު 
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މް އެފެއާޒް   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯ

 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ.       

                      

 

އްކަ  އިގެ ނަމޫނާސި

 

 

 

  

             

 ދިވެހިބަހުން                                އިނގިރޭސިބަހުން           

 

       

 

 2ޖަދުވަލު 


