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 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދެއްވަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ 

   ޢާރަފު ތަ 
 

ދެއްވަދޫމިއީ،   އުތުރުުބރީ  ދިނުމުގައި    ގެކައުންސިލް  ހުވަދުއަތޮޅު  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށް  ލިިބގަންނަ  ޚިދުމަތް  އިދާރާއިން 
ދިނުމުގައި   ޢަމަލުކުރާނޭ ޚިދުމަތް  އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފެންވަރާއި  ޚިދުމަތުގެ  ގޮތްތަކާއި، 

 .ލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރެވެއެކު ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި
 

 ވިޝަން 
 

ކުރިއެރުމާއި   ދެއްވަދޫ ރަށުގެ  އެކަށަހަޅައި،  ކަންކަން  ލާަބޔަށްޓަކައި  ހެވާއި  މުޅިރައްޔިތުންގެ  އިދާރާއަކީ،   ކައުންސިލް 
ހުނަރުވެރިކަމާއެކު،  ފެތޭގޮތަށް،  ސިޔާސަތުތަކަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެންމެހާ  ދައުލަތުގެ  ސަރުކާރާއި   ތަރައްޤީއަށްޓަކައި، 

އި މަސައްކަތްކުރާ،  ނަތީޖާ  އެންމެންގުޅިގެން  ތިިބ،  މުވައްޒަފުން  ޒިންމާދާރު  ޤާިބލު  ޚިދުމަތްދޭ،  ޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 
 .ނަމޫނާ ދައްކައިދޭ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކަށްވުން ޙާޞިލުކުރާ،

 
 

 މިޝަން 
 

ކަންލާ ރައްޔިތުންގެ  ރަށުގެ  ިބނާކޮށް،  މައްޗަށް  މަޝްވަރާގެ  ޚިޔާލާއި  ރައްޔިތުންގެ  ހިންގުމުގައި  ރަށް   ކަން މަރުކަޒުކޮށް 
ރަށުގެ  ޚިދުމަތްތައް  ކަނޑައަޅައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް  މުއައްސަސާތަކުން  ދަޢުލަތުގެ  ސަރުކާރާއި   ތަރުތީުބކޮށް 
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ  ރަށުކައުންސިލްކަމަށްވުމާއެކު،  އިސްފަރާތަކީ،  އެންމެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   ރައްޔިތުންނަށް 

 ފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި، ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމަށް ޭބނުންވާ ނިންމުންތައް ތަން 
ވަޒަންކުރުމުގައި   ބެލެހެއްޓުމާއި  ވިލަރެސްކޮށް  ފޯރުކޮށްދީ،  ކައުންސިލަށް  އެއްކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ތަފާސްހިސާުބތަކާއި 

 .އެހީތެރިކަން ދިނުންއެއްާބރުލުންދީ  ކައުންސިލަށް



   ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 
 

 މާއެކު މަރުޙަާބކިޔައި، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުންހިނިތުންވު ފަރާތްތަކަށް އަންނަ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ➢
އަޑުއަހައި،    ➢ ޭބނުންތައް  ފަރާތްތަކުގެ  އަންނަ  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ޚިދުމަތް  އަވަސް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
  ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  ➢
 ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަން ޮބޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން   ➢
  ޚިދުމަތް ދިނުންޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީަބށް އިސްކަންދީގެން ➢
ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ   ➢ ގިނަދުވަހު  ރަށަށް  ދަޢުލަތާއި  އިސްރައްވެހިންނާއި،  އަންނަ  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް 

ސަމާލުކަމެއްދީ  ފަރާތްތަކާއި ޙާއްޞަ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން  ޚާއްޞަ 
 އިޙްތިރާމް އަދާކުރުން 

މުޢާމަލާތް  ➢ ވާހަކަ ފޯނުންކުރާ  ރިވެތިަބހުން  އަދަުބވެރިކަމާއެކު  މަޑުމައިތިރިކަމާއި  އަޑަކުން  އުފާވެރި  ތަކުގައި 
 .ދެއްކުން

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު  ޚިދުމަތްތައް  #
 އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާުބ  އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ
 ދިނުން 

  14.00  ންއި  8.00  ހެނދުނު   ދުވަސްދުވަހު  ރަސްމީ ➢
ފަރާތްތަކަށް   ޚިދުމަތް  އަށް ކައުންސިލަށްގުޅުއްވާ  ހޯދަން 

 ޚިދުމަތް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ 
ފޯނުކޯލުތަކަށް    ➢ އަންނަ  ރަސްމީފޯނަށް  ކައުންސިލްގެ 

 ރިންގުން ޖަވާުބ ދެވޭނެ 5ލަސްވެގެން 
ތެއް އޮޅުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިފަރާތުން ޭބނުންވާ ޚިދުމަ ➢

ކޯލް  ފިލުވައި، މުވައްޒަފަށް  ެބހޭ  ޚިދުމަތާ  ޭބނުންވާ 
ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޖަވާެބއް  ޕާސްކުރުން، ނުވަތަ އެކަމަކާ

 .ދެވޭނެ
 

 .އެންޓްރީކުރުމާއި، ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

ކުރުމާއި، ޢާންމުފަރާތްތަކުން   އެންޓްރީ 
 .ސިޓީތަކަށް ޖަވާުބދާރީވުން ހުށަހަޅާ

 ދުވަހުގެ  1  ރަސްމީ   ލިޔެކިޔުންތައް  ލިޭބ  އޮފީހަށް ➢
ސެކްޝަނަށް  ތެރޭގައި ކަމާގުޅޭ  އެންޓްރީކޮށް 

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 
މުއައްސަސާއަކުން  ➢ ދައުލަތުގެ  މައްސަލަތަކާއި،  އުސޫލީ 

ނުޖެހޭ   މަޢުލޫމާތު ގިނަވެގެން ހޯދަން  މައްސަލަތަކަށް، 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ  3ރަސްމީ މަސައްކަތު 

މަސައްކަތު   ➢ ޖަވާުބ    3ރަސްމީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
ސަަބުބ   ނުދެވޭނަމަ، ލަސްވާ  ޖަވާބުދިނުން 

ވަގުތީ ނުވަތަ  ރަސްމީ  އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ،  ޖަވާެބއް 
 ނެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭ 3މަސައްކަތު 

މަޢުލޫމާތު   ➢ މުއައްސަސާއަކުން  އެހެން  ދައުލަތުގެ 
ޖަވާުބ ރަސްމީ  ހޯދައިގެން  މައްސަލަތަކަށް،  ދެވޭނެ 

ތެރޭގައި  3މަސައްކަތު   މައްސަލައަކާއި  ދުވަހުގެ  އެ 
އެ  ހުށަހަޅައި،  މުއައްސަސާއަކަށް   ގުޅުންހުރި 

ދުވަހުގެ    3މުއައްސަސާއަކުން ޖަވާުބ ލިުބމުން ރަސްމީ  
 .ޅި ފަރާތަށް ޖަވާުބ ދެވޭނެހުށަހެ ތެރޭގައި

 
 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 
 
 
3 

 
 
 

 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 އެދި   ަބއްދަލުކުރުމަށް  ވެރިއަކާ  އޮފީހުގެ ➢
ކުރައްވާ  އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް ަބއްދަލު  އެދިފައިވާނަމަ، 

މަތިން ގޮތެއްގެ  ނިންމަވާ  އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް   ވެރިޔަކު 
މަސައްކަތު   ރަސްމީ  ގިނަވެގެން  ފަރާތްތަކަށް،   1އެދޭ 



 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ  3ދުވަހާއި 
ވެރިއަކާއި   ➢ ދުރުވެ  އޮފީހަށް  ތަކުގައި  ދުވަސް  ރަސްމީ 

ނަން   ަބއްދަލުކުރުމަށް ވެރިން  އެވަގުތަކީ  އެދިއްޖެނަމަ 
ވާނަމަ ވަގުތަކަށް  ޞަތު  އެފުރު ަބއްދަލުކުރެވޭނެ 

 .ހޯދައިދެވޭނެ
 
 އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުން 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

 އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުން

  އެދޭފޯމު   ހެދުމަށް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ➢
ށް  އަ  13.00އިން    8.30ދުވަހެއްގެ   ރަސްމީ  ކޮންމެ

ކައުންޓަރުން އިދާރާގެ  ދޫކޮށް   ކައުންސިލް 
އީމެއިލްގެ   ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.   ޒަރީޢާއިންވެސް 

ހުށަހަޅާނީ  ފޯމް  މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް    ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
info@dhevvadhoocouncil.gov.mv  .ެއަށެވ

ކައުންޓަރުންނާއި އަދި ޑީ.އެން.އާރު  ކައުންސިލް އިދާރާގެ
 ހުންނާނެއެވެ  ގެ ވެްބސައިޓުން ފޯމުލިެބން

ރަސްމީ    ➢ ފޯމުލިޭބތާ  އިދާރާއަށް   2ކައުންސިލް 
ލިޔެކިއުމާއި  ސްތެރޭގައި،ދުވަ ބޭނުންވާ  ކާޑުހެދުމަށް 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ހޯދައި  އައި.ޑީ.ކާޑު  މަޢުލޫމާތު 
 ހެދުމަށްޓަކައި ޑީ.އެން.އާރަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

އައި.ޑީކާޑުތަޑީއެން  ➢ ނިމިފައިހުރި  އިން،    އްއާރ 
ލިުބމާއި ކާޑު  އެ ކައުންސިލަށް  ވެރިފަރާތަށް  ކު 

އަންގާ  ލިިބފައިވާ ދުވަސްތެރޭގައި  03ރަސްމީ  ކަން 
 .ތައް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެވެރިފަރާތާ އެކާޑު

 
 އަހަރު ފުރުމުން ޕެންޝަނަށް ފޯމު ފޮނުވުން  65
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ޕެންޝަނަށް  65 ފުރުމުން  ފޯމު  އަހަރު 

 ފޮނުވުން 

 މީހުންގެ   ހިމެނޭ  ރަޖިސްޓްރީގައި  ރަށްވެހިންގެ  ރަށުގެ ➢
ފަރާ 65 އުމުރުން  ތެރެއިން   65  ށްތަކަތްއަހަރުފުރޭ 

ފުރުމުގެ   ކުރިން  15އަހަރު  ކައުންސިލް   ދުވަސް 
 އިދާރާއިން އެކަން އެންގޭނެއެވެ

ދުވަހެއްގެ    ➢ ރަސްމީ  ކޮންމެ  ފޯމް،  އެދޭ  ޕެންޝަނަށް 
އިދާރާއިން   އަށް  14.00އިން    8.00 ކައުންސިލް 

 ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
ރަސްމީ    ގެކައުންސިލް ➢ ލިޭބތާ  ފޯމު    3އިދާރާއަށް 

ތެރޭގައި، ލިޔެކިއުންތައް   ދުވަހުގެ  ޭބނުންވާ 
 ފޮނުވޭނެއެވެ  ހަމަކުރުމަށްފަހު ޕެންޝަން އޮފީހަށް

ފޮނުވާ   ➢ އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  އޮފީހަށް  ޕެންޝަން 



ލިޭބ ރަސްމީ   ފޯމުތަކަށް  މަޢުލޫމާތު،   1ޖަވާުބތަކާއި 
 .ޞާކުރެވޭނެއެވެޙިއް ދުވަހުގެތެރޭގައި އެފަރާތްތަކާ

 
 އެކަނިވެރިމައިންގެ ފޯމު ފޮނުވުން 
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 އެކަނިވެރިމައިންގެ ފޯމު ފޮނުވުން 

 ބަލަހައްޓާ   ދަރިން  އެކަނި  ދިރިއުޅޭ،   ޙާލަތުގައި  ފަޤީރު ➢
އެދި   ނުވަތަ  މައިން އެހީއަށް  މާލީ  ދެވޭ  ަބފައިންނަށް 

އިން    08.30ދުވަހެއްގެ   ހުށަހަޅާ ފޯމު، ކޮންމެ ރަސްމީ
ކައުންޓަރުންނާއި   އަށް  14.00 އިދާރާގެ   ކައުންސިލް 

 .އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ދޫކޮށް ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ
އިދާރާއަށް   ➢ ކައުންސިލް  ފޯމު  އެކަނިވެރިމައިން/ަބފައިންގެ 

ރަސްމީ ބޭނުންވާ   3 ލިޭބތާ  ދުވަހުގެތެރޭގައި، 
ހޯދުމަށްފަހު، މަޢުލޫމާތު  ކުރުމާއި  ލިޔެކިއުމާއި  ދަފުތަރު 

 . އަށް ފޮނުވޭނެއެވެއިދިނުމަށް އެންސްޕާ ހަމަޖައްސައެހީ
ފޮނުވާ  އެ ➢ އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  ންސްޕާއަށް 

  1ޖަވާުބތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ   ފޯމުތަކާގުޅިގެން ލިޭބ
 .ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކާ

 
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު ފޮނުވުން 
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ހުންނަ ފޯމު  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފަރާތްތަކުގެ 
 ފޮނުވުން 

ދަފުތަރުގައި ނު ➢ މީހުން  ހުންނަ  ކުޅެދުންތެރިކަން 
މާލީ ކޮންމެ  ހިމެނުމާއި  އެދޭފޯމް،  އެހީތެރިކަމަށް 

 އަށް  14.00އިން    08.30ރަސްމީދުވަހެއްގެ  
ޢީމެއިލްގެ   ނުވަތަ  ކައުންޓަރުން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

 .ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ ޒަރީޢާއިން ދޫކޮށް،
ދުވަހުގެ   3ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމު ލިޭބތާ ރަސްމީ   ➢

ހޯދައި،   ތެރޭގައި، މަޢުލޫމާތު  ލިޔެކިއުމާއި  ޭބނުންވާ 
އެހީ މާލީ  އެންސްޕާ  ހަމަޖެއްސު ދަފްތަރުކުރުމާއި،  މަށް 

 . އަށް ފޮނުވޭނެއެވ
ފޮނުވާ    ➢ އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  އެންސްޕާއަށް 

  1ޖަވާުބތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ   ފޯމުތަކާގުޅިގެން ލިޭބ
 .ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކާ

 
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން 
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 ހަމަޖެއްސުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން

ކަށުކަމާކެމީގެ  ހުށަހެޅުމުން،  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް  މަރުފޯމު 
ފޯކަލްޕޮއިންޓަށް އިންތިޒާމް   ކަންކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް 

ލިބުމުން ކަންކަން    1 މަރުފޯމު  ޖަނާޒާގެ  އިރުތެރޭގައި  ގަޑި 
ޭބނުންވާގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް  އެއާއިލާއަކުން  ކަންކަން  ޖަނާޒާ 



 .އަށެވެ 7549988ނަމްަބރު  ގުޅުއްވާނީ ކައުންސިލްގެ ހޮޓލައިން
 

 ން އުނިކުރުން ރީ މީހުން ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓް މަރުވާ  
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ރަޖިސްޓްރީ އިން  މަރުވާ މީހުން ރަށްވެހިންގެ
 އުނިކުރުނ

 ރުފޯމް ހުށަހެޅުން މަ ➢
ބަންދުނޫން   ➢ ކައުންސިލްގެ    3ރަސްމީ  ތެރޭގައި  ދުވަސް 

ނިޔާވެފައިވާކަމުގެ   ރަޖިސްޓްރީން ފަހު،  އުނިކުރުމަށް 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ލިޔުން 

 ފޮނުވުން އަށް 
"ރަށްވެހީންގެ   ➢ ރަށްވެހިވެފައިވާ  މީހާ  މަރުވި 

ގެ ގޭގެ  ދުވަސްތެރޭގައި   3އަސްލު   ރަޖިސްޓްރީ" 
 ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން. 

އުނިކުރުމަށް  އަދި ➢ އިން  ރަޖިސްޓްރީ  ނަން  މަރުވިމީހާގެ 
އަނުބރާ ގޭގެ ވެރިފަރާތާ ރަޖިސްޓްރީ   ފަހު ހަމަ އެދުވަހު
 .ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

 
)އަލަށް    ން އަދި ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދު   އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ، 

 އުފަންވާ ކުދިންގެ( 
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ރަޖިސްޓްރީ އުފަންދުވަހުގެ   ،އުފަންދުވަހުގެ 
ހެދުން ރަށްވެއްސެއްގެ އަދި ސެޓްފިކެޓް   

 ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

 ސެޓްފިކެޓް   އުފަންދުވަހުގެ/    ރަޖިސްޓްރީ  އުފަންދުވަހުގެ ➢
 .ރަށްވެއްސަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން އަދި

އުފަންދުވަހުގެ   ➢  / ރަޖިސްޓްރީ  ކުދިންގެ  އުފަންވާ  އަލަށް 
މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ސެޓްފިކެޓް  

 ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުން 
  ނަން ފާސްކުރާ ފޯމް  -
ކައިވެނީގެ    - ކޮޕީ،  އައިޑީކާރޑް  ަބއްޕަގެ  މަންމައާއި 

 .ނުވަތަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
 
 އެންޓަރ   ފޫޅުމާފޯމް  ސިއްޙީމަރުކަޒުން  ނުވަތަ  ހޮސްޕިޓަލް

ަބންދުނޫން   ރަސްމީ  ތެރޭ ސެޓްފިކެޓް   3ކޮށްފައިވާނަމަ،   ދުވަސް 
 . ހައްދައިދެވޭނެ

 ރަށްވެއްސެއްގެ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  90  އުފަންވާތާ ➢
ނަމަ   ގޮތުގައި ހުށަނާޅައިފި  އެދި  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 

 .ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން
 
 
 
 



 ) އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ނޫން ) އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން  
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ހެދުން ސެޓްފިކެޓް  އަލަށް  ( އުފަންދުވަހުގެ 
 ) އުފަންވާ ކުދިން ނޫން

 ސެޓްފިކެޓް   އުފަންދުވަހުގެ/    ރަޖިސްޓްރީ  އުފަންދުވަހުގެ ➢
 ރަށްވެއްސަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން  އަދި

ތިރީގައިމިވާ   ➢ ހުށަހަޅުއްވާއިރު  ފޯމް  މަތީގައިވާ 
 ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުން 

 ސެޓްފިކެޓް ހަދާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ  -  
ދުވަސް   3ބަންދުނޫން    ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ފޯމް ➢

 ހައްދައިދެވޭނެ ސެޓްފިކެޓް  ތެރޭ
 
ރަޖިސްޓްރީ   އަދި  ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުގެ  ނޯޓް: 

ނުވަތަ ނަމަ   ގެއްލިގެން  ހައްދާ  ހަލާކުވެގެން 
 .ކުރެވޭނެއެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ޖޫރިމަނާ

 
 ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުން 
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މީހުން ރަށްވެހިންގެ    ރަޖިސްޓްރީގައި 
 ރަޖިސްޓްރީކުރުނ

އަހަރުން މަތީ މީހެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ަބދަލުވާން  18 ➢
ނަމަ    18ފަރާތް،   އެދޭ ކުއްޖެއް  ދަށުގެ  އަހަރުން 

 .ެބލެނިވެރިޔާ ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުން /ަބލަދުވެރިޔާ
އެޑްރެސް   ➢ އެޑްރެހާއި  ޭބނުންވާ  ަބދަލުވާން  މިސިޓީގައި 

އެޑްރެސް ޭބނުންވާ ބަދަލުކުރަން ނަމާއި  މީހުންގެ   
 އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުން  ހިމަނުއްވައި އެ އެންމެންގެ

ނުކުރާ  ➢ އިޢުތިރާޟް  ވެރިފަރާތުން  ގޭގެ  އެދޭ  ަބދަލުވާން 
 .ސިޓީ ހުށަހެޅުން ކަމުގެ

ަބންދުނޫން   ➢ ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ   7ސިޓީ 
 .ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ ދުވަސްތެރޭ

 
 ކުރުން ރަށްވެހިކަން ބަދަލު  
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 ރަށްވެހިކަން ަބދަލު ކުރުން 

އަހަރުން މަތީ މީހެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ަބދަލުވާން  18 ➢
ނަމަ    18ފަރާތް،   އެދޭ ކުއްޖެއް  ދަށުގެ  އަހަރުން 

 .ެބލެނިވެރިޔާ ފޯމު ހުށަހެޅުން /ަބލަދުވެރިޔާ
ތިރީގައިމިވާ   ➢ ހުށަހަޅުއްވާއިރު  ފޯމް  މަތީގައިވާ 

 .ހުށަހެޅުން ލިޔެކިއުންތައް
ަބދަލުވާން އެދޭ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ އައިޑީކާރޑް     -
 .ހުށަހެޅުން ކޮޕީ

ހުށަހަޅާތާ   ➢ ފަރާތުގެ   7ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
ރަށަށް  މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  ހޯދުމަށްޓަކައި 
 .ފޮނުވޭނެ



ލިޭބ  ➢ ޖަވާުބ  ރަށަކުން  އޮތް  ރަޖިސްޓްރީ  އެމީހެއްގެ 
ފެ ރަށް   7ަބންދުނޫން   ށިގެންތާރީޚުން  ތެރޭ  ދުވަސް 

 .ވެހިކަން ަބދަލުކޮށްދެވޭނެ
 

 ރައްވެހިކަން ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރުން 
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ޭބނުންވާ ަބދަލުވާން  މީހުން   ރައްވެހިކަން 

 ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރުން

ކައުންސިލުން  ➢ ރަށެއްގެ  އެދޭ  ަބދަލުވާން  އެމީހަކު 
ސިޓީއަކުން  މިކައުންސިލަށް ނުވަތަ  މެސެޖަކުން 

ަބންދުނޫން   ދުވަސްތެރޭގައި  3އެންގެވުމުން 
 .ރަޖިސްޓްރީން އުނިކޮށްދެވޭނެ

 
 ) އަހަރުން މަތި   10) ނަން ބަދަލުކުރުން  
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 ) މަތި އަހަރުން 10 )ނަން ބަދަލުކުރުން 

އެދޭ  ➢ އެކަމަށް  ފަރާތުން  އެދޭ  ަބދަލުކުރުމަށް  ނަން 
ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން. (ޤާނޫނީ   ސިޓީއާއި ޤާނޫނީ

މަސް  އެކެއް  ދޫކުރިތާ  ކުރިން   ފޯމް  ހަމަވުމުގެ 
ހުށަހަޅާތާ  ކައުންސިލަށް ގެނައުން) މި ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް

ަބދަލުކޮށް   3ރަސްމީ   ނަން  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ 
ރަޖިސްޓްރީ  ސެޓްފިކެޓާއި  އުފަންދުވަހުގެ 

 .ހައްދައިދެވޭނެއެވެ
ތިރީގައިމިވާ  މަ ➢ ހުށަހަޅުއްވާއިރު  ފޯމް  ތީގައިވާ 

 .ހުށަހެޅުން ލިޔެކިއުންތައް
 އައިޑީކާރޑްގެ އަޞްލ  -
 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލ -
 އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލ -
 

 ނަން ބަދަލުކޮށް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި ރަޖިސްޓްރީ ➢
ފޮނުވައި   މަޢުލޫމާތު  އަށް  ޑީ.އެން.އާރ.  ހެއްދުމަށްފަހު 

ލިޭބ ބަންދުނޫން   ޖަވާުބ  ފެށިގެން  ދުވަސް   3ތާރީޚުން 
 .އިޞްލާޙްކުރެވޭނެއެވެ ތެރޭ ރަޖިސްޓްރީ

 
 )އަހަރުން ދަށް  10) ނަން ބަދަލުކުރުން  
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 )އަހަރުން ދަށް 10)ނަން ަބދަލުކުރުން 

ފޯމާއި   ➢ އެދޭ  ަބދަލުކުރުމަށް  ފޯމުގައިވާ  ނަން 
 .ހުށަހެޅުން ލިޔެކިއުންތަކާއެކު

ތިރީގައިމިވާ   ➢ ހުށަހަޅުއްވާއިރު  ފޯމް  މަތީގައިވާ 
 .ހުށަހެޅުން ލިޔެކިއުންތައް

 އައިޑީކާރޑްގެ އަޞްލު   -
  އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލު  -      



 އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލ -       
 

 ގެ ސެޓްފިކެޓާއި ރަޖިސްޓްރީނަން ބަދަލުކޮށް އުފަންދުވަހު ➢
ފޮނުވައި   މަޢުލޫމާތު  އަށް  ޑީ.އެން.އާރ.  ހެއްދުމަށްފަހު 

ލިޭބ ބަންދުނޫން   ޖަވާުބ  ފެށިގެން  ދުވަސް   3ތާރީޚުން 
 .އިޞްލާޙްކުރެވޭނެއެވެ ތެރޭ ރަޖިސްޓްރީ

 
 ހުކުރު، އީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުން 
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އަދި   އީދު  ކުރުމަށް  ހުކުރު،  ނަމާދު  ކޭތަ 
 އިމާމުން ހަމަޖެއްސުން

މިނިސްޓްރީއޮފް  ➢ ކުރުމަށް  ކޭތަނަމާދު  އަދި  ޢީދު  ހުކުރު، 
ފަރާތެއްގެ   އިސްލާމިކު ދީފައިވާ  ހުއްދަ  އެފެއާޒުން 

އިދާރާއަށް ކައުންސިލް  ލަސްވެގެން   'ހުއްދަ'    1ލިޭބތާ 
އޮންނަ އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ 

 .ރަޖިސްޓްރީ ކުރުންދަފްތަރުގައި 
އިމާމުން،މުދިމުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު،   ➢

އަދި ހުއްދަ  އީދު  ނަމާދުކުރުމަށް  ކޭތަ 
މެދުގައި ޭބފުޅުންގެ  ހަމަހަމަ   ލިިބވަޑައިގެންފައިވާ 

ކުރުމަށް  ނަމާދު  ހުކުރު  ކޭތައަދި  އީދު،  ވާގޮތަށް 
 ޙަވާލުކުރުނ

އިމާ ➢ ނަމާދަށް  ކޭތަ  އަދި  ،އީދު  މުން ހުކުރު 
ރަސްމީ  ކުރިން   ހަމަޖެއްސުމަށް  އެއްދުވަސް 

 .އިމާމުން،މުދިމުން ނަށް އަންގާ ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ
 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ދީފައިވާ  ➢ އިޢުލާނުގައި  ހުށަހެޅުމަށް  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް 
އެދޭ   މުއްދަތުގެ ވަޒީފާއަށް  ފަރާތްތަކުން ތެރޭގައި، 

ފޯމާއެކު އެ  ފޯމާއި،  ހުށަހަޅަންޖެހޭ    ހުށަހަޅާ 
އިދާގައި މި  އިންތިޒާމު  ަބލައިގަތުމުގެ   ލިޔެކިޔުންތައް 

 .ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަނީ ރަނގަޅު ފޯމު ކަން   ➢

 .އިދާރާއިން ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ މި
ފޯމާއެކު   ➢ އެދޭ  ލިޔެކިޔުންތައް ވަޒީފާއަށް  ހުށަހަޅާ 

ތާރީޚާއި މުވައްޒަފުގެ  ަބލައިގަތް  ަބލައިގަތް  އަދި  ގަޑި 
ރަޖިސްޓްރީ ފުރިހަމަކޮށް  އަދި   މަޢުލޫމާތު  ކުރެވޭނެއެވެ. 

ސްކްރީނިންގ  ނަމަ،  ފުރިހަމަނުވާ   މަޢުލޫމާތު 
އެދިފައިވާ   ވަޒީފާއަށް  ފާހަގަކޮށް  ކަން  އެ  މަރުޙަލާގައި 

އަ ފަރާތަށް ކަން  އެ  ފޯމް ލިޔުމުން  ރަނގަޅު  ންގައި، 
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 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

މުއްދަތުގައި   48ހުށަހެޅުމަށް   މި  ދެވޭނެއެވެ.  ގަޑިއިރު 
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލާނީ   ރަގަޅު ފޯމު

ފުރިހަމަނުވާ އަދި   ޝަރުޠު  ގޮތުގައެވެ.  ހުށަހެޅުމެއްގެ 
އެދޭ ވަޒީފާއަށް  އިތުރުން  ފޯމާއެކު   މީގެ 

ލިޔުން ހުށަހެޅޭ  ތެރެއިން އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް   ތަކުގެ 
ސުންގަޑި   ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ތަޖުރިާބގެ  ތަޢުލީމާއި 

 .ަބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ ހަމަވުމުގެ ފަހުން
ގަވާއިދު   ➢ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް    78ގެ    2014ދިވެހި 

މާއްދާގެ ނަންަބރުގައި   11އަދި    ވަނަ  ވަނަ 
 9ގެ    )ހ(،  6،  3،  2،  1 ަބޔާންކޮށްފައިވާ

އައްޔަންކުރު ވަޒީފާއަށް  ވަޒީފާއަށް  ޝަރުޠުތަކާއި،  މުގެ 
އަސާސީ   އެދި މަޤާމުގެ  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް 

ަބލައި ޝަރުޠުތަކަށް ނުފެތޭ   ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވޭތޯ 
މި  ހުށަހެޅުންތައް އަދި  ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  ސްކްރީންކޮށް 

ވަކިކުރެވޭ ޝަރުޠު  ގޮތަށް  ބަލާނީ  ހުށަހެޅުންތައް 
 .ކަމުގައެވެ ޅުންތަކެއްފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެ

  އިންޓަވިއު މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން އެ ކަން، ➢
ޝަރުޠު   މަޤާމުގެ  މަރުޙަލާގައި  ސްކްރީންކުރުމުގެ 

ފަރާތުގެ   ހަމަނުވާކަމަށް އެ  ފަރާތްތަކަށް  ކަނޑައަޅާ 
ސަަބުބ އެންގޭނެއެވެ. މި ގޮތުން   ހުށަހެޅުން ހޮވިފައިނުވާ 

ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް  އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގައި
 .ކުރެވޭނެއެވެ ރިޢާޔަތްކޮށް ތަފްޞީލުކޮށް ަބޔާން 

އެދި   ➢ ގިނައިން    10ވަޒީފާއަށް  ފަރާތަށްވުރެ 
އަދި   ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ކުރެވޭނެއެވެ.  ޝޯޓްލިސްޓް 

 .އެކަން އެންގޭނެއެވެ ޝޯޓްލިސްޓް ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް
ކުރެވޭ   ➢ އަދި  ޝޯޓްލިސްޓް  އިންޓަރވިއު  ފަރާތްތަކަށް 

މުއްދަތު    އެސެސްމެންޓާޢި އޮންނާނެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
އަދި މާކްސް  އެންގޭނެއެވެ.  އިންޓަރވިއުއަށްފަހު 
 .ޢާއްމުކުރެވޭއެވެ ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް

އެއްވެސް   ➢ މުއްދަތުގައި  ޢާޢްމުކުރެވިފާ  މާކްޝީޓް 
ވާނަމަ،  ފަރާތުން ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނު  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ

މާކްސް މަތިން  ވަޒީފާ   އެންމެ  ފަރާތަށް  ލިުބނު 
ވިއުގަރ އެސް  ސީ.  މެދުވެރިކޮށް   ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 

 .ސިވިލް ސާރވިސް އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ
 
 



 .އެސްޓިމޭޓާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުން 
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 .އެސްޓިމޭޓާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުން

ޕްރޮޕޯޒަލް   ➢ ނުވަތަ  ބީލަންތަކާއި  އިޢުލާނުކުރާ  އާންމުކޮށް 
ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުމުގެ ބީލަން  ގުޅިގެން  ދަޢުވަތާ 

ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ  މަދުވެގެން  ދައުލަތުގެ  އެއްގޮތަށް 
 .ދުވަސް ދެވޭނެ 7ރަސްމީ ަބންދު ނޫން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންތަކުގެ ޝަރުޠު    2ބީލަން ލިޭބތާ   ➢
 .ހަމަވޭތޯ ބެލޭނެ

ބީލަން ފޯމް މިކައުންސިލުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ. އަދި  ➢
ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންަބރ  އިތުރު މައުލޫމާތު

ގުޅުއްވައިގެން  6820023 މައުލޫމާތު  އަށް 
 .ސާފުކުރެވޭނެއެވެ

އިވެލުއޭޝަން   ➢ ީބލަންތަކުގެ  ހަމަވާ  ދުވަހުގެ   5ޝަރުޠު 
 ތެރޭގައި ހެދުން 

ނިމޭތާ    ީބލަމުގެ ➢ ތެރޭގައި    2އިވެލުއޭޝަން  ދުވަހުގެ 
ގޮތެއް މެދު  ކޮމިޓީއަށް  ީބލަމާ  ިބޑު  ނިންމުމަށް 

 .ހުށަހެޅޭނެ
މަތިން   ➢ ގޮތެއްގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓީން  ިބޑު  ގުޅިގެން  ީބލަމާ 

ފަރާތަށް   ބީލަން ދުވަހުގެ   7ނުވަތަ    5ކާމިޔާުބކުރާ 
 ހަވާލުކުރެވޭނެ. މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ތެރޭގައި މަސައްކަތް

ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށް  ވާނަމަ،  ފަރާތުން  ޓެކުހެއް 
ދައްކައި  ޓެކްސް  ކުރިން   އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ 5މި އޮފީހަށް އެންގުމަށް 
ީބލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ިބޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުން،    ➢

ގޮތް ނިންމި  ތެރޭގައި    5ރަސްމީ   އެ  ދުވަހުގެ 
އަދިބީލަން އެންގޭނެއެވެ.  ޝަކުވާއެއް   ވެރިންނަށް 

ރަސްމީ   ހުށަހަޅަން  އެކަމެއް  ދުވަހުގެ   5އޮތްނަމަ، 
 ދެވޭނެއެވެ މުއްދަތެއް

ީބލަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ރަސްމީ  ➢
 ތެރޭގައި އެޝަކުވާއަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ  ދުވަހުގެ 2
ލިޭބ    ➢ ގުޅިގެން  ޖަވާޝަީބލަމާ  ުބދިނުމަށްފަހު  ކުވާތަކަށް 

ބީލަން ކާމިޔާުބ ކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން   ދުވަހުގެ ތެރޭގައ5ި
ލިޔުން ކަމުގެ  ކުރި  ީބލަމުގައި   ކާމިޔާުބ  އަދި  ފޮނުވުން 

 އެންގޭނެއެވެ ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ނުހޮވޭކަން ލިޔުމުން
ހެދުން  ➢ އެގްރިމެންޓް  އެކު  ކުރިފަރާތާއި  ކާމިޔާުބ  ބީލަން 

  ކުރުން އަދި އެޕްރޫވް
 .ބީލަން ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެއެވެ  ➢



 ފައިސާ ބަލައިގަތުން 
 
20 

 
 ފައިސާ ަބލައިގަތުން 

ހެނދުނު   ➢ ދުވަހެއްގެ  އަށް   12.00އިން  08.30ކޮންމެ 
ކުރިޔަށް  ފައިސާ ކަންކަން  އެންމެހައި  ަބލައިގަތުމުގެ 
 .ދާނެއެވެ

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

 ކުރުން ދަފްތަރު" ގައި ރަޖިސްޓްރީ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް   ➢
ރަސްމީ   ވިޔަފާރި ލިޭބތާ  އެފަރާތަށް    5ރަޖިސްޓްރީ 

ރަޖިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި  ކައުންސިލްގެ   ދުވަހުގެ  ކޮޕީ 
އަށް އިދާރާ  ކައުންސިލް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   އިދާރާއަށް 

މަސައްކަތު   ރަސްމީ  ތެރޭގައި   2ހުށަހަޅާތާ  ދުވަހުގެ 
"ރަށުގެ   ކައުންސިލްގައި ހިންގާ  އޮންނަ  ވިޔަފާރި 

އެފަރާތް ގައި  ދަފްތަރު"  ރަޖިސްޓްރީ  ފަރާތްތަކުގެ 
 .ކުރެވޭނެއެވެ

 
ގިނަ   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެ ފުރޮޅަށްވުރެ )ރ(  ވަނަ މާއްދާގެ    4އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  

 .އުޅަނދެއް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ގަރާޖް ހުއްދަ ދޫކުރުން ފުރޮޅު ލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެ  
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ކުރުމުގެ   ރަޖިސްޓްރީ  އުޅަނދު  އެއްގަމު 
މާއްދާގެ    4ޤަވާޢިދުގެ   ގައި  )ރ(  ވަނަ 

ގިނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެ ފުރޮޅަށްވުރެ
ފުރޮޅު ލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ  

އުޅަނދެއް   އެ  ކަނޑައަޅާ  ކުރިން  ޭބއްވުމަށް 
 .ގަރާޖް ހުއްދަ ދޫކުރުން

ފަރާތުން،   ➢ އެދޭ  ގިނަ   3ޚިދުމަތަށް  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ 
އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގަރާޖް  ފުރޮޅުލީ

ލިޔުން ސިޓީއަކުން  އޮތްކަމުގެ  ލިުބމަށްއެދި 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ލިއެކިއުމެއް ➢ ހުރިހާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ    ސިޓީއާއެކު 
 .ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ ހުށަހަޅާފައިވާކަން

ފޯމްތައް  ➢ ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ގަރާޖް 
ތާރީޚުން  ޗެކްކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ  ހަމަވާނަމަ،  ޝަރުތު 

ރަސްމީ   ހުއްދަ  ދުވަސް  3ފެށިގެން  ތެރޭގައި 
ނަމަވެސް  ހަމަނުވާ  ޝަރުތު  އަދި   ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

ރަސްމީ   އެކަން ދުވަސް    3އެފަރާތަށް  ތެރޭގައި 
 .އެންގޭނެއެވެ

ޭބނުން   ➢ ބާޠިލްކުރަން  ހުއްދައެއް  ދޫކުރެވިފައިވާ  ގަރާޖަށް 
 .ލިއުމުން ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ ވެއްޖެނަމަ،

 
 ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ހެއްދުން 

 
 
 

 
 
 

އަދި   ފޯމް ހުށަހެޅުންކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭއަށް އެދޭ   ➢
ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަވެފައިވާނަމަ،   މުއްދަތު.  ފީ ދެއްކުން

 ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
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 ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ހެއްދުން

 ފޯމު ޗެކްކުރުމާއި ަބލައިގަތުން އަދި އެންޓްރީކުރުން ➢
 ފޯމު ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރުން ➢
 ފޯމު އަދި ފޯމާ އެކުގައިވަ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރުން ➢
ސާރވޭ  ފޯމު   ➢ އުޅަނދު  ގުޅައިގެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

 ދުވަހަކާއި ގަޑި ހަމަޖެއްސުން ކުރަންދާނެ
 ސާރވޭކުރުމަށް ދިއުން ➢
ރަސްމީ   ➢ ކުރުމަށްފަހު  ތެރޭގައި    3ސާވޭ  ދުވަހުގެ 

 ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން ސަލާމަތީ
 

 ކަނޑު އުޅަނދު ސާވޭކުރުން 
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 ކަނޑު އުޅަނދު ސާވޭކުރުން 

އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަނޑު   ➢ ކުރާ  ދަތުރުފަތުރު 
އަދި   ހުށަހެޅުން  ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމު ރަޖިސްޓްރީއާއިެބހޭ

 . ފީ ދެއްކުން
 ފޯމު ޗެކްކުރުމާއި ަބލައިގަތުން އަދި އެންޓްރީކުރުން ➢
 ފޯމު ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރުން ➢
 ފޯމު އަދި ފޯމާ އެކުގައިވަ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރުން ➢
ސާރވޭ  ފޯމު   ➢ އުޅަނދު  ގުޅައިގެން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

 ދުވަހަކާއި ގަޑި ހަމަޖެއްސުން ކުރަންދާނެ
 ސާރވޭކުރުމަށް ދިއުން ➢
ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ   ➢

 ދޫކުރުން ލިޔުން
 

 ގޯތީގެ އިންވަކިކުރުން 
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 ގޯތީގެ އިންވަކިކުރުން

ގޯތީގެ ފައުންޑޭޝަން   ➢ އެޅުމާއި،  ކަންމުޑި  ޗެކްކުރުމާއި، 
 ދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން  އިންވަކިކޮށް

ލިިބފައިވާ   ➢ ކުރައްވައިގެން  ޙުކުމް  ޝަރީޢަތުން 
ޝަރީޢަތް ކޮޕީ  ގޯއްޗެއްނަމަ،  ރިޕޯޓްގެ  ނިމުނުގޮތުގެ 

 ހުށަހެޅުން 
 ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން ➢
ވެރިފަރާތަށް   ➢ ކައުންސިލްގެ  ގޯތީގެ  ގަޑިޔަށް  އަންގާފައިވާ 

 .ޙާޟިރުވެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން އިދާރާގެ ފަރާތުން
ގޯތި  ➢ ފުރިހަމަވެ،  ފޯމް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ޚިދުމަތަށް 

ރަސްމީ   ސާފުކޮށްފައިވާނަމަ، ހުށަހަޅާތާ،   03ފޯމް 
 .ވާނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން

ގޯ ➢ ޗެކްކުރާއިރު  ގޯތި  ގޯތި  ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ތި 
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން  10ސާފުކުރުމަށް 



ގޯތި    ➢ މުއްދަތުގައި  އެންގި  ސާފުކުރުމަށް  ގޯތި 
ގޯތި  ސާފުކޮށްފައިނުވުމުގެ  ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، 

ދެވެންނެތްކަމަށް ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތް  ލިޔުމުން   ސަަބުބން 
 .ޖަވާުބ ދިނުން

 
 ދުން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއް 
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 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން  ➢
 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން ➢
ޙަވާލުވުމަށް  ➢ ރަޖިސްޓަރީއާއި  ފަރާތަށް  އެދޭ  ޚިދުމަތަށް 

ަބދަލުގައި  ކައުންސިލްގެ ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ،  އިދާރާއަށް 
ޙަވާލުވުމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީއާއި  ފޯމްގައި 

 ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން
ކުރިން  ➢ ގޯއްޗަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހެއްދުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ 

ހައްދާފައިވާނަމަ، ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ   ރަޖިސްޓަރީ އެއް
 އަޞްލު ހުށަހެޅުން 

ހެ ➢ އަލުން  ގެއްލިގެން  ރަޖިސްޓަރީ  އްދުމަށް ގޯތީގެ 
ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު ހުށަހަޅާކަށް   ހުށަހަޅާފައި ވާނަމަ، 

 . ނުޖެހޭނެއެވެ
ގޯތި  ➢ ފުރިހަމަވެ،  ފޯމް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ޚިދުމަތަށް 

ކަންމުޑި ހުށަހަޅާތާ،   ސާފުކޮށް  ފޯމް  އަޅާފައިވާނަމަ، 
ޚިދުމަތް  05ރަސްމީ   ތެރޭގައި  ފޯރުކޮށްދޭން  ދުވަހުގެ 
 ވާނެއެވެ

ޗެކްކުރާއި ➢ ނުވަތަ  ގޯތި  ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ގޯތި  ރު 
އަޅާފައި ނުވަތަ  ކަންމުޑި  ސާފުކުރުމަށް  ގޯތި  ނުވާނަމަ 
 މުއްދަތެއް ދިނުން  ދުވަހުގެ 10ކަންމުޑި އެޅުމަށް 

ގޯތި   ➢ މުއްދަތުގައި  އެންގި  ސާފުކުރުމަށް  ގޯތި 
ނުވަތަ އަޅާފައިނުވާނަމަ  ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ކަންމުޑި 
ނުކުރުމުގެ   ސާފު  ނުވަތަގޯތި  ކަންމުޑި  ސަަބުބން 

ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތް  ސަަބުބން  ނުވުމުގެ  އަޅާފައި 
 .ލިޔުމުން ޖަވާުބ ދިނުން ދެވެންނެތްކަމަށް

 
 )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ހައްދާނަމަ ) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން 

 
 
 
 

 
 
 
 

ފޯމް   ➢ އެދޭ  ހެއްދުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތާއި 
 ހުށަހެޅުން 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން ➢
ފަރާތަށް   ➢ އެދޭ  ޙަވާލުވުމަށް ޚިދުމަތަށް  ރަޖިސްޓަރީއާއި 
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ހެއްދުން   ރަޖިސްޓަރީ  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތާއި 

ގޮތަކަށް ) ނޫން  ގެއްލިގެން  ރަޖިސްޓަރީ 
 )ހައްދާނަމަ

ަބދަލުގައި  ކައުންސިލްގެ ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ،  އިދާރާއަށް 
ޙަވާލުވުމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީއާއި  ފޯމްގައި 

 ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން
ކުރައް ➢ ޙުކުމް  ލިިބފައިވާ  ޝަރީޢަތުން  ވައިގެން 

ގޮތުގެ   ނިމުނު  ޝަރީޢަތް  ރިޕޯޓް  ގޯއްޗެއްނަމަ، 
 ހުށަހެޅުން. 

ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިފައިވާ ގޯއްޗަށް ކުރިން ގޯތީގެ  ➢
ނުވަތަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް   ރަޖިސްޓަރީއެއް

އެ އަޞްލު   ހައްދާފައިވާނަމަ،  ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ 
 .ހުށަހެޅުން

ގޯތީގެ  ➢ ފުރިހަމަވެ،  ފޯމް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި   ޚިދުމަތަށް 
ރަސްމީ  އިންވަކިކޮށްފަ ހުށަހަޅާތާ،  ފޯމް    05އިވާނަމަ، 

 .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނުވާނަމަ   ➢ އިންވަކިކޮށްފައި  ގޯތީގެ  ޗެކްކުރާއިރު  ގޯތި 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން  10ކުރުމަށް  ގޯތީގެ އިންވަކި
ނުވާނަމަ،   ➢ އިންވަކިކޮށްފައި  ގޯތީގެ  މުއްދަތުގައި 

ފޯރުކޮށް   ނުވުމުގެ  އިންވަކިކޮށްފައި ޚިދުމަތް  ސަަބުބން 
 .ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުމުން ޖަވާުބ ދިނުން

 
 )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުން ) އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން 
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ހެއްދުން  ރަޖިސްޓަރީ  ގޯތީގެ  އިމާރާތާއި 
އަލުން  ) ގެއްލިގެން  ހެއްދުމަށް ރަޖިސްޓަރީ 

 )ހުށަހެޅުން

ފޯމް   ➢ އެދޭ  ހެއްދުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ގޯތީގެ  އިމާރާތާއި 
 ހުށަހެޅުން 

 
 
 
 
 

 

 


