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 ތަޢާރަފް 
 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީމިއީ، 
ގޮތްތަކާއި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި 

 އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރެވެ.

 ވިޜަން  ގެ އުންސިލް ކަ 
 

މާތްވެގެންާވ އިސްލާމްދީނަްށ ލޯބިކުރާ، ތަުހޒީބީ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިއުޭޅ ހިތްފަސޭަހ ވެއްޓެއް، ޤާއިމުކުރެވިފައިާވ  ،ހއ. އަތޮޅަކީ
 އަތޮޅަކަށްވުން.

 ގެ މިޝަން ކައުންސިލް 
 

ފޯރުކޮށް ދިނުމާިއ  އެކަށިގެންވާ އަަވސް މިނެއްގައިއެހީގައި  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ަވސީލަތްތަކުގެ
ހިންގުމުގެ ިނޒާުމ ހަރުދަނާ ކުރުމާއެކު،  ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާ އެ

 .ަމސައްކަތްކުރުން ހެއްޓުމަށްަމސައްކަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ ދެމެ ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ކުރަންެޖހޭ
 

 

 ތައް މަސްޢޫލިއްޔަތު  ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް 
 

 މަޝްރޫޢުތައް  ގެ ތަރައްޤީ ދާއިރާގެ އިދާރީ މުޅި ޕްލޭންތަކަށާއި ތަރައްޤީގެ ރަށްރަށުގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ .1

 ދިނުން ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ  މަޝްވަރާ ޚިޔާލާއި ރައްޔިތުންގެ ރޭވުމުގައި

 .ބެލުން  ހިނގާނުިހނގާގޮތް ތައް ެއކައުންސިލް ކުރުމާއި  ވިލަރެސް ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ރަށުކައުންސިލްތަކުން .2

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ،ބާރާއި ލިބިދިފައިވާ ކައުންިސލްއަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ ހިންުގމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ. 3

 ބަޖެޓް  ،ހެދުމާއި ޕްލޭންތައް ބޭނުންވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަްނތައްތައް ހިމެނޭ އިޙްތިޞާޞްގައި އެކައުންސިލެއްގެ އަދާކުރުމަށްޓަކައި

 އިދާރީ  ގޮތްބަލައި ހިނގާނުހިނގާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކައުންސިލްތަކުން ރަށު މަޝްރޫއުތައް ތަރައްޤީގެ ތައްޔާރުކުރުމާއި

 ކަންކަން  ކުރަްނޖެހޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެސިޔާސަތުތައް އެކަށައެުޅމާއި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅަންޖެހޭ ފެންވަރުގައި ދާއިރާގެ

 .ހެދުން ގަވާއިދު ގުޅޭ  އެއާ ކުރުމާއި
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 ދަށުން ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅޭ ދާއިރާގައި އިދާރީ. 4

 .ނިންމުން  ކަންކަން  ނިންމަންެޖހޭ

 .ބެލެހެއްޓުން  ވަސީލަްތތަށް އެންމެހައި މާލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ދާއިރާގެ އިދާރި. 5

 ނުވަތަ  އިޤްތިޞާދީ ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާޫނނުތަކުގައި އެނޫންވެސް  އަދި ޤާނޫނު  ބެހޭ ބިމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ. 6

 ކުއްޔަށް  ފަރާތްތަކަށް އެހެން ތަން މިފަދަތަން ،ހޯދުމާއި ފަޅު ފަރާއި ބިންބިމާއި  ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް އިޖްތިމާއީ

 .މިލްކުކުރުން  ަނމުގައި ކައުންސިލްގެ އިންވެސްޓްަމންޓްތައް މި އަދި އިންވެސްޓްކުރުމާއި ތަންތަނުގައި މިފަދަ ،ދިނުމާއި ދޫކުރުމާއި

 މިލްކްކުުރމާއި  ހޯދުމާއި މުދާ ނުއުފުލޭ އަދި އުފުލޭ ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް އިޖްތިމާއީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ. 7

 ހެދޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާިއރާތައް އިދާރީ ތަކެތި މިފަދަ ހުްނނަ ދަށުގައި ބެުލމުގެ ކައުންސިލްގެ

 .ދޫކުރުން ދިނުމާއި އްޔަށްކު ފަރާތްތަށް އެހެން މަތިން ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ

 މާލީ  ތެރޭގައި ހުދޫދުގެ ަކނޑައެޅިފައިވާ ޤާނުނުގައި ހޯުދމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތަށް ތަރައްޤީގެ. 8

 ހައްގުތަކާއި މާލީ  އެކި އެކި ކައުންސިލްގެ  ގޮތުގައި ިހމާޔަތެއްގެ ތަކުގެ ދަރަނި އެފަދަ ނެގުމާއި ފައިސާ ދަރަންޏަށް އިދާރާތަކުން

 އުފެއްދުން ފަންޑް  ކަންކަމަށް އެކި ތަފާތު ހުށަހެޅުމާއި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ދަރަނި މިލްކިއްޔާތުތަށް މަސްލަހަތުތަކާއި

 ޤާނޫނުގައި  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ފައިސާހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތަށް ތަރައްޤީގެ. 9

 ސެކިއުރިޓީތަށް  މާލީ އެކި އެކި ފަދަ ސެކިއުރިޓީ މުނިސިޕަލް ބިލާއި،  ބޮންޑާއި މުނިސިޕަލް ތެރޭގައި ހުދޫދުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ

 .ވިއްކުން މެދުވެރިކޮށް ސްޓޮކްއެކްސްޗޭންޖް ސެކިއުރިޓީތަށް ފަދައެ އެކަށައަޅައި

 އެކު  އެކިފަރާތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތައް ދޭންެޖހޭ  ކައުންސިލުން ފެންވަރުގައި ދާއިރާގެ އިދާރި. 10

 .ކުރުން  މުއާމަލާތްތައް ވިޔަފާރީގެ އެގްރީމެންޓްކޮށް

 މަސްވެރިކަމާއި  ފަތުރުވެރިކަމާއި ދާއިރާއެއްގެ އެއިދާރީ މަތިން  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ. 11

 .މަސައްކަތްކުރުން އެހީތެރިެވދީ ކުރިއެރުވުމަށް ސިނާއަތުތަށް އެހެނިެހން ދަނޑުވެރިކަމާއި

 އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭ މެދުވެރިވެގެން ކައުންސިލް ޚިދުމަތްތަކާއި ދޭ  އަތޮޅުކައުންސިލުން .12

 .ފީނެގުން  ފީކަނޑައެުޅމާއި މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ ހެދޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ

 .ފޮނުވުން  ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވާ ޤާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ .13

 ސިލުން ކައުން ކުރީގެ  ހާލަތްތަކުގައި ނަންބަދަލުވާ ކައުންސިލްގެ ހާލަތްތަކުގައާއި ބަދަލުވާ ެމމްބަރުން ކައުންސިލްގެ . 14

 .އުފުލުން ޒިންމާ  ކަންކަމަށް ކޮށްފައިވާ
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 .ކުރުން  ބޭނުން  ފަހު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ އިާދރާގައި ކާމާއިބެހޭ ސަރުކާރުގެ ސިއްކަ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަށް. 15

 .ހިންގުން  އިދާރާ ކައުންސިލް. 16

 .ކުރުން  ކަންކަން  މިޫނންވެސް ކަނޑައަޅާ  ޤާނޫނު. 17

 ެބލުން މިންވަރު އަދާކުރާ ަމސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެ ރަށުކައުންސިލް.  18

 
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

o .ްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުޙަބާކިޔައި، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުނ 
o ަޑުއަހައި، ފެްނވަރު ރަނގަޅު އަވަްސ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް އ 
o ްޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގުޅިގެްނ މަސައްކަތްކުުރނ 
o .ްނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަަކމާއެކު ާހމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުނ 
o ްކަންދީގެން ޚިދުމަތް ދިނުން.ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީބަށް އިސ 
o ްވެހިންނާއި، ދަޢުލަތާއި ރަށަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ށްރަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ އިސ

 އްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ އިޙްތިރާމް އަދާކުރުން.ޚާޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 
o .ްފޯނުންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އުފާވެރި އަޑަކުން މަޑުމައިތިރިކަމާިއ އަދަބުވެރިކަމާއެކު ރިވެތިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުނ 

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ފެންވަރު: ން ޚިދުމަތް ކައުންސިލު 
 : އަކީ  ރިސެޕްޝަން  ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

o  ްކަށްވުން މާހައުލަ ކަށް ހިތްފަސޭހަތަޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތ 
o ޭކަށްވުން ތަނަ ދުމެ މަރުޙަބާކިޔާހައިން ވަދެނުކުމެވޭގޮތަށް، ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކަށް އަބަފަސ 
o  ަވުން ތަނަކަށް ފުން ތިބޭޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކުގައި އަބަދުވެސް މުވައްޒ 

 :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތިއްބަވާނީ 

o  ީމުވައްޒަފުން  އެނގޭނެ ކާކުކަން އެ މުވައްޒަފަކ 
o ުްނ އަޑުއަހާ މުވައްޒަފު ގެ ވާހަކަތައް ކަނުލައިޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކ 
o  ،ުމުވައްޒަފުން ރިވެތިގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކުރާ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދީ، އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކ 
o ުކުރާނެ ޞާއް ޙިބަރާބަރަށް މަޢުލޫމާތު  ތާފަރާ ޚިދުމަތް ހޯދާކޮށްދިން ޚިދުމަތެއް ނިމެންދެން، އެ މުވައްޒަފަކު ފޯރ 

 މުވައްޒަފުން 
o ުމަރުހަބާ ކިޔާނެ އަބަދުމެ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަށް އާއި އަދިމަޝްވަރާމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި، ޚިދ 

 މުވައްޒަފުން 

 : ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ 
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o  ކުރެއްވުން  ގޮތުގަިއ މުޢާމަލާތް ރިވެތިމާއެކު، މުވަްއޒަފަކާމެ އިޙްތިރާކައުންސިލްގެ ކޮންެމ 
o  ްއަބަދުވެސް ދެއްވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުަކމުގައި ހެއްދެވުނ 
o ްއެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތަކީ ރިސެޕްޝަނުން ނުވަތަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކުނ

 މުވައްޒަފަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވިދާނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތެއްކަމުގައި ވެދާނެކަން ޤަބޫލްކުރެއްވުން
o ޮއެ ޚިދުމަތެއް ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުން އްވައިބޮޑެތިކަންކަމުގައި ދުރާލާ އެކަމެއް ކުރެއްުވމަށް ނުވަތަ ވަގުތުއ 
o ިކައުްނސިލްގެ ވެރިޔަކަށް އެކަމާ ސީދާ ގުޅުންހުރި  ،އިއިންޓްމަންޓް ހައްދަވައެޕޮ ޔަސް ޝަކުވާތަކާގުޅިގެންބައެއް ސީރ

 އެކަމެއްގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
o ްދަވާ ފަރާތަކުން އަޑުގަދަކުރައްވައި، ނޫންނަަމ ބޭ އަދަބީކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރައްވާ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޚިދުމަތް ހޯއ

ގާ ނމުވައްޒަފުން އެ ފަދަ ފަރާތެއްގެ ފޯނުބާއްވާނެކަން، ސީދާ ހާޟިރުވެ ހި އިދާރާގެޙާލަތުގައި، އެއީ ފޯނުންނަމަ، 
ނޑުމެންެގ މުވަްއޒަފަކު އެތަނުން އެ ވަގުތަކު  އެއްފަރާތްވާނެކަން، އީމެއިލަކުން އެފަދަ ގޮތަކަށް ބައްދަލުވުމެއްނަމަ އަޅުގަ

 މެއިލްއެއް ބްލޮކްކުރެވިދާނެކަން މުޢާމަލާތްކުރާނަމަ ެއ އީ
o  ްއެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ބަހުން ނޫނީ ޢަމަލުްނ ބިރުދެއްކެވި ނަމަެވސް އެ މައްސަލަހެއް ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅޭނެކަނ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2021ސަރވިސް ޗާރޓަރ 

 ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗާޓު 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު  ބޭނުންވާނެ ލިޔެ ކިޔުންތައް  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަރުޙަލާތައް  ޚިދުމަތް 

ކައުންސިލަށް އެިކ 
ކަންކަމުގައި ޚިޔާލާ، 
މަޝްވަރާއާ، ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުން

އިން  08:00ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުްނ )ހެނދުނު  .1
 އަށް، ނުވަތަ ( 14:00މެންދުރު ފަހު 

އަށް އީމެއިލް  info@halifatoll.gov.mvކައުންސިލްގެރަސްމީީއމެއިލް  .2
 ކުރެއްވުން ނުވަތަ

3.  GOV.MV ެޒަރިއްޔާއިން  މެެސޖްގ  

ކުޑަ/ބޮޑު ިމނަށްބަލާ އެއްދުވަހާ  މައްސަލައިގެ   -
 ދުވަހާ  ދެމެދު މުއްދަތެއް ހަތް

އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަްށ 
 ހުށަހެޅުން 

 ން ފުރިހަމަ ކުރު ފޯމް އެޕްލިކޭޝަން .1
ކައުންސިލް  ރަށު ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް ޞައްޙަކަން މަޢުލޫމާތުގެ ފޯމުގައިވާ .2

ކައުންސިލްގެ ތައްގަނޑު އަދި ކާޑު ހައްދާ މީހާގެ އި ރަށުމެދުވެރިކޮށް ބަލަ
  .އިނގިލީގެ ނިޝާން ފޯމުގައި ޖެހުން

ކާޑު  އަތޮޅު ކައުްނސިލަށް ވަޑައިގެްނ ފޯމާއި، ކުީރގެ ގަޑީގައި  ރަސްމީ .3
މަސް ަހމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް  3އި، ނުވަތަ ނަގާފައިވާ ހުށަހަޅުއްވައި، ފޮޓޯނަގަ

 އިނގިލީގެ ނިޝާން އަދި ސޮއި ކުެރއްވުން.  ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް ޙަވާލުކޮށް 

 ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެވެބްސައިޓް  ) އައިޑީ

އާރު އިން ޑީ.އެން. -
އާންމުކޮށްފައިޥާ "ދިވެހި 
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

 2ފޯރމް" ގެ ސަފްޙާ 
ގައިވާ  ގައިވާ 
ލިޔެކިޔުންތައް ) 
އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ލިންކް: 
https://www.dnr.gov.

ހަފްތާ  1ޑީ.އެން.އާރު އިން ކާޑު ނަންގަވާނަމަ 
 4ކައުންސިލުްނ ކާޑު ނަންގަވާނަަމ ރަށު އަދި 
 ހަފްތާ 

https://www.dnr.gov.mv/dlbin.php?bid=3955&bfl=1670496
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https://halifatoll.gov.mv  ްކުރެވޭނެއެވެ.( ޑައުންލޯޑް ނުވަތަ ޑީ.އެން.އާރުގެ ވެބްސައިޓުނ  

މިގޮތުން އަލަށް    ) ނޯޓު: ކާޑު ނަންގަވާއިރު ނަންގަވާ އިދާރާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ ދެއްކެވުން 
ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރާނަމަ  އައި.ޑީ ކާޑުހައްދަވާނަމަ އެއްވެސް 

)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް(  250.00)އެއް ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ކާޑުގެއްލިގެން ހައްދާނަމަ  150.00
 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކެވުން(

mv/dlbin.php?bid=39
49655&bfl=1670) 

https://halifatoll.gov.mv 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތީެގ 
ލައިސަންސަށް އެިދ 

 ހުށަހަޅުން.

 1ަމސްހަަމނުވާ  3ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ  ،ފުރުއްވައިފޯމް  އެޕްލިކޭޝަން .1
އަދި މުއްދަތު ަހމަވެގެން ފޮޓޯ، އައި.ޑީ.ކާޑްގެ އަސްުލ ކޮޕީއަކާއެކު 

ގެ  12:30ރަްސމީ ދުވަހުގެ ހުށަހަޅާނަމަ ލައިަސންސްގެ ކޮޕީ އާއެކު 
 ކުރިން ހުށަހަޅުއްވުން 

އަދި  )އެއް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ 100.00އިމްތިޙާން ީފ ކަމުގައިވާ އަމަލީ  .2
 ދެއްކެވުން. 100.00ތިއަރީ އިމްތިޙާނަށްވެސް 

 ށް  13:30ން  08:00ތިޔަރީ ޓެސްޓުހެއްދެވުން  .3
 10:00ދުވަހުން ދުވަހަށް ވެސް ދުއްވަން ބޭނުންވާނަމަ، އެ ދުވަހެއްގެ  .4

  ގެ ނިޔަލަށް  12:00ން 
މަްސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ތިޔަރީ ޓެސްޓުން ފާސްވުމުްނ ގިނަވެގެްނ  .5

ދުއްވަން ފެށުން. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރުވެްސ ދުއްވާފައިވާނަމަ، 
 މަްސ ދުވަސް ވަންދެން ފޯްމ ބާޠިލް ނުެވ އޮންނާނެ.  6

 ރުފިޔާ ދެއްކުން  00350.އެއްގަމު ލައިސަްނސް ކާޑަށް  .6
އެދޭނަމަ   އެއްގަމު ލައިަސންސްކާުޑ ހެއްދުމުެގ އެކްސްޕްރެްސ ޚިދުމަތަށް .7

 ރުފިޔާގެ ފީ އެއް އިތުރަށް ދެއްކުން  500.00

 ފޯމު  1އެލް.އެލް -
 އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -
 ލައިސަންސް ާކޑުގެ ކޮޕީ  -
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ ) -

ފޯމް  ލައިސަންސަށް އެދޭ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ނުވަތަ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް 
https://halifatoll.gov.mv 
 އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.(

ތިޔަރީ އަދި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވިކަމުގެ 
 5ލިޔުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެްނ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

އެކްސްޕްރެސް ސަރވިސްއަށް އެދިފައިވާނަަމ 
   ދުވަހުން ދުވަހަށް ކާޑު ޕްރިންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރުން 

https://halifatoll.gov.mv/
https://www.dnr.gov.mv/dlbin.php?bid=3955&bfl=1670496
https://www.dnr.gov.mv/dlbin.php?bid=3955&bfl=1670496
https://halifatoll.gov.mv/
https://halifatoll.gov.mv/
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ކަނޑުގައި ދުއްވާތަކެތީގެ 
ލައިސަންސަށް އެިދ 

 ހުށަހަޅުން.

ފޯމް ފުރުއްވައި ޕާސްޕޯޓް  ދުއްވާތަކެތީގެ ލައިސަންސަށް އެދޭކަނޑުގައި . 1
ފޮޓޯ، އައި.ޑީ.ކާޑްގެ އަސްުލ ކޮޕީއަކާއެކު އަދި ނިޔަމި ސެޓްފިކެޓް  1ސައިޒްގެ 

 ުވން ެގ ކުރިން ހުށަހަޅުއް 12:00ރަސްމީ ދުވަހުގެ 

 25:00 ލައިސަންސް ހެދުމުެގ އަގު -

 25:00މުއްދަތު ހަމަވާތީ އައުކުރާނަަމ  -

  40:00 މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރާަނމަ  -

 40:00ގެއްލިގެން ހަލާކުވެގެން އަުލން ހަދާނަަމ  -

 ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހުގެ ރަްސީމގަޑީގައި    ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހެއްދެވުން -

 ކަނޑުލައިސަްނސަށް އެދޭ -
 ފޯމު

 އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -
 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް -
ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ  -

 ކޮޕީ 
ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް  -

އިދާރާއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ 
 ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް 
https://halifatoll.gov.mv 
 އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.(

 5ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން ފާސްުވމުްނ ގިނަވެގެްނ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

އެއްގަމު އުޅަނދުެގ 
 ރަޖިސްޓްރީ

 ށަެހޅުން ހުއެއްގަމު އުޅަނދުގެ ަރޖިސްޓްރީ ފޯމު  .1
އެމީހަކު އެޭދ ޚިދުމަތަކަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ޗެކްލިސްޓްގައިވާ ކަންކަން  .2

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން 
ން  08:00ފައިސާ ބަލައިގަތުން ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު  .3

ރުފިޔާ، ޒޯްނ  100.00ަރޖިސްޓްރީ ކުުރމަށް  ށް  )އަލަށް 12:30
 120.00ރުފިޔާ، ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް  100.00ބަދަލުކުރުމަށް 

 ރުފިޔާ(
ދެ ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުަށހަޅާނަމަ  .4

ޑޮކިއުމަންޓްްސ އެޓެސްޓް ކުރުމަށްޓަކަިއ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 ފޯމު 1އެލް.އާރު  -
 އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

 

ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެްނ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްީރ  5ރަސްމީ 

 ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން 

އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ަނަމ 
ރަޖިސްޓްރީ ލިބުން ކަނޑައެޅިފައިާވ 

 މުއްދަތަށްވުރެ ލަސްވުން އެކަށީގެންވޭ

https://halifatoll.gov.mv/
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 ފޮނުވުން. 

 ފޯމު ހުށަހެޅުން  އެޕްލިކޭޝަން .1 ކަނޑު ުއޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
އެމީހަކު އެޭދ ޚިދުމަތަކަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ޗެކްލިސްޓްގައިވާ ކަންކަން  .2

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން 
ން  08:00ފައިސާ ބަލައިގަތުން ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު  .3

ރުފިާޔ، އުނި  500.00ށް  )އަލަށް ރަޖިސްޓްީރ ކުރުމަށް  12:30
ރުފިޔާ އަދި ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް  500.00އިތުރު ގެނައުމަށް 

 ރުފިޔާ( 500.00
އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާނަމަ، ގްރޮސް ޓަނޭޖް ހެދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް  .4

 އަށް ފޮނުވުން އޮތޯރިޓީ

 ފޯމު  1.އާރު އެމް -
 އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

 

ސްވެގެްނ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް ހުށަހަޅާތާ ލަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްީރ  5ރަސްމީ 

 ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން 

އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ަނަމ 
ރަޖިސްޓްރީ ލިބުން ކަނޑައެޅިފައިާވ 

 މުއްދަތަށްވުރެ ލަސްވުން އެކަށީގެންވޭ

ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ 
 ދޫކުރުން.

ފަހުެގ އަހަީރ ފީދެއްކި  ރޯޑްވާދިނަސް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް، އެްނމެ .1
ިޚދުމަތުގެ  ،ރަސީދު ނުވަތަ ސްލިޕް އަދި އުޅަނދުގެ ަރޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އާއި
ރުފިޔާ   10ފީ ކަމުގައިވާ އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީއަށް ދައްކާ މިންވަރުގެ %

 އާއެކު ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ގަރާޖަކަށް ހުށަހެޅުން
ހަރީ ފީ ދެއްކި ސްލިޕް ގަރާޖުން އުޅަނދު ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޭ ރިޕޯޓާއި އަ .2

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 
ރޯޑްވާދިނަސްއަށް ޝަރުތުހަމަވާކަމަށް ގަރާޖުްނ ދޫކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓަށް  .3

 ބަލައި ސްޓިކާދޫކުރުން
ޝަރުތުހަމަނުވާކަމަށް ގަރާޖުން ބުނެފިނަަމ އެކަމެްއ ރަނގަޅުކޮްށ އަލުން  .4

 ން ގަރާޖަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވު
 ކައުންސިލުން ދޫކުރި ރޯޑްވާދިނަްސ ށްޓިކާ ގެއްލިޖެ ނަމަ ައލުން ހައްދައި  .5

 އަހަރީ ފީ ދެއްކި ރަސީދު  -
 ގަރާޖުން ދޭ ރިޕޯޓް  -
 އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  -

ސްޓިކަރ ހޯދުމަށް އަތޮޅުކައުްނސިލަށް ހުށަހަޅާާތ 
ސްޓިކަރ ޕްރިންޓްކޮށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   03

 ޙަވާލުކުރުން.
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 ފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުން ރު 10.00ދޭނީ 

 އޮޑީ ނަންބަރަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުްނ  .1 އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރުން 
ޚިދުމަތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޗެކްލިސްޓްގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ  .2

 ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން
ގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި މާވަޑިޔާގެ އައި.ީޑކާޑު  .3

 ކޮޕީ ހުށަހެޅުން 
މާވަޑިޔާއަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި އޮންަނ މާވަޑިންެގ ދަފްތަރުގައި  .4

 ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހެއްތޯ ކަށަވަރުކޮށްފައި ފޯމު ބަލައިގަތުން 
އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރާ ފޯމު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށާއި އެ އޮިޑ ބަންނަ  .5

 ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލަށް ފޮނުވުން
 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ެނގުން.  1000.00އޮޑީ ނަންބަރުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  .6
 ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ސްލިޕް ހަވާލުކުރުން  .7

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު -
 އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  -

 

ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަްށ 
 ވަޑައިގެން އޮީޑ ނަންބަރު ނެގުްނ 

ލޯން ދޫކުރާ ފަރާތުން ރަހުނު ރަިޖސްޓްރީކޮށް ދިނުމަށް އެދި ިސޓީއަކާއި،  .1 ކުރުން ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީ 
ކޮޕީއަކާއި،   ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ  ރަހުނު ހިެމނޭ އެއްބަސްުވމުގެ ައސްލާއި،

ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްުލ ކައުްނސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުްނ ) ހެނދުނު 
 އަށް( 14:00އިން  08:00

 ހަމަނަމަ ރަހުނު ަރޖިސްޓަރީކޮށްދިނުންލިޔެކިޔުންތަށް ފުރި .2

ރަހުނު ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުެގ އަޞްލު .3
 ހުށަހެޅިއިދާރާއަށްރައްދުކޮށްދިނުން 

ރަހުނު ަރޖިސްޓްީރ ކޮށްދިނުމަށް  -
 އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ

 ގެ ރަޖިސްޓްރީ ރަހުނުކުރާ މުދަލެއް-

 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 
ނު ދަފްތަރުގައި ރަހުނު ކައުންސިލްގެ ރަހުއަތޮޅު 

  ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުން

 ދުވަްސ   1ރަސްމީ މަސައްކަތު  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާ -ސަރުކާރު އިދާރާއެއް ނުވަތަ އަމިއްަލ އިދާރާއަކުން ކޮޓަރި އަދި ކޮންފަރެންސް ސްޓޭޓްހައުސްއިން ކުއްޔަށް 
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ކޮޓަރި ކޮންފަރެންސް ހޯލް 
 ދޫކުރުން 

 ؛ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ

 ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން.  .1
ކޮޓަރި އަދި ކޮންފަރެންސް ހޯްލ ެއ ވަގުތަށް ލިބެން ހުރިޯތ ކަށަވަރު ކޮށް،  .2

 ލިބެން ހުރިނަމަ ެއ ފަރާތްތަކަށް ރިޒާވް ކޮށްދިނުން
ކޮޓަރި  ނުވަތަ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގެ ތަޅުދަނޑިއާއި ޙަވާލުވުމަށް އަންނަ  .3

ރާ ލޮގްގައި ތަޅުދަނޑިާޔ ޙަވާލުާވ ފަރާތުގެ ފަރާތަށް، ކުއްޔަށް ދޫކު
 މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ސޮއިކުރުުވމަށްފަހު  ތަޅުދަނިޑ ޙަވާލު ކުރުން 

ޗެކްއައުޓުވުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، އެ ަކމަށް ކަނޑަެއޅިފައި ހުންނަ ުމވައްޒަފާ  .4
 ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރުން 

އިން އިންވޮއިސް ޙަވާލުކުރުމުން އިންވޮިއސްގައިވާ ފައިސާ ިއދާރާ .5
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް ަޖމާކުރުން.

 ފައިސާ ބަލަގަތްކަމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކުރުން  .6

 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޮޓަރި ނުވަތަ ކޮންފަރެންސްހޯލް ކުށަޔަށް ހިފާނަމަ؛ 

ްށ ގުޅައިގެްނ ނުވަަތ ކައުންސިލަށް  6500002ކައުންސިލްގެ ަނންބަރ:  .7
ވަޑައިގެން ކަމާުގޅޭ މުވައްޒަފާ ާވހަކަ ދައްކައިގެން ކޮޓަރި ބުކްކޮށް 
ވަގުތުން ތަޅުދަނޑިއާިއ ޙަވާލުވުން. ތަޅުދަނިޑ ހަވާލުކުރެވޭީނ ކުއްޔަށް 

 ދޫކުރާ ލޮގްގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވާފައި. 
ނުންވާނަމަ، އެ ަކމަށް ކަނޑަެއޅިފައި ހުންނަ ުމވައްޒަފާ ޗެކްއައުޓުވުމަށް ބޭ .8

 ތަޅުދަނޑި ޙަވާލުކުރުން 
 ނަންބަރު: އިންވޮއިސްގައިވާ ފައިާސ އިދާރާގެ ،އިންވޮއިސް ޙަވާލުކުރުމުން .9

 )ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްނަމަ( 
 

ސްޓޭޓްހައުސްއިން ކޮޓަރި ނުވަތަ ކޮންފަރެންސް 
ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ދުވަހު އެކަން 

 ހަމަޖައްސައިދިނުްނ 
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7714700416001 (1281 Revenue 1)  ްއެކައުންޓަށް ޖަާމކުރުނ 

 ލިބިގަތުމުގެ ހޯދައި މަޢުލޫމާތު
 ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޙައްޤުގެ
 ކައުންސިލުން  އަތޮޅު

 އެދި ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތެއް
 ހެޅުންހުށަ

 މަޢުލޫމާތު  ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޙައްޤުގެ ލިބިގަތުމުގެ ހޯދައި މަޢުލޫމާތު". 1
 ނުވަތަ  ކައުްނޓަރަށް އިދާރާގެ ކައުންސިލް ފުރިހަމަކޮށް" ފޯމް އެދޭ ހޯދުމަށް

އަށް  info@halifatoll.gov.mv  މެއިލް-އީ  ރަްސމީ އިދާރާގެ ކައުންސިލް
 .އީމެއިލް ކުރެއްވުން 

 .. ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންކަން 2

 ބަޔާންކޮށްދީފައި  ކޮށްފްޞީލްތަ މަޢުލޫމާތެއްކަން  ކޮން  އެދެނީ ހޯދުމަށް 2.1
 .އޮތުން

 .އޮތުން ަކނޑައަޅާަފއި ެއޑްރެހެއް ފޮނުވާނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ 2.2

 ފީ ކަނޑައަާޅފައިވާ ދުގައިޢިވާޤަ ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި މަޢުލޫމާތު 2.3
  .ކަށަވަރުކުރުން  އެއްބަސްވެފައިވާކަން ދެއްކުމަށް

 ގުޅޭނޭ  ައދި އެޑްރެސް  ނަމާއި  ފަރާތުގެ އެދޭ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު 2.4
 .އޮތުން އެނގެން ނަންބަރެއް

ގެ ދަށުން ދޭންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއް  2014/1. އެ މަޢުލޫމަތީ ޤާނޫންނަންބަރު 3
 ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން 

އިންފޮމޭޝަން މަޢުލޫމާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ . 4
 ކޮމިޓީއަށް މަްށ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ މުރާާޖޢާނުވަަތ ދިނު ،ނުދީފިނަމައޮފިސަރ 

  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމަށް  -
 އެދޭ ފޯމު 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު  -

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު  -
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ 

 ޑައުންލޯޑް  ންވެބްސައިޓްގެ މަހޯލި
 ކުރެއްވޭނެ 

ޤަވާޢިދު ފޯމު އަދި - 
https://icom.mv/dv  ލިންކުްނ

 ލިބޭނެ.

ހޯއްދެވުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ 
ގެ ދަށުން ދޭންޖެޭހ  2014/1ޤާނޫންނަންބަރު 
ަނަމ ެއ މަޢުލޫމާތެްއ މަޢުލޫމާުތ މަޢުލޫމާތެއް 

ދުވަހުެގ  21ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 
 ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

https://icom.mv/dv
https://icom.mv/dv
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)ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ނަމަ ލިޔުމުން ލޯންޗްގެ ދަތުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުން. .1  ދަތުރުލޯންޗް 
ހުށަހެޅުން އަދި ައމިއްަލ ފަރާތެއްނަމަ ގުޅައިެގންވެްސ ދަތުރު 

 ހަމަޖެއްސިދާނެ( 
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ކޯޓޭޝަން ދޫކުރުން  .2
މަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުން ދަތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެިޅ އަގާމެދު ދަތުރު ކުރު .3

 ނުންދަތުރު ކޮށްދި އެއްބަސްވާނަމަ
 ދަތުރު ނިމުމުން އިންވޮިއސް ފޮނުވުން  .4

 ކޯޓޭޝަން  -
 އިންވޮއިސް  -

   އެކަމަށް އެދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ވީހާ އަވަހަކަށް 

 

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ނަގަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ކޯޓޭޝަނާ، ޚިދުމަތަށް  .1 ސްކީްމ  ކްރެޑިޓް ފަހިއަރަނި
އެދޭފަރާތާއި، ގެރެންޓީ ދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުެގ ކޮޕީ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ 
ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅުން )ހއ.އަތޮޅުގެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 

 މީހަކަށްވުން( 
 ވާ ތަނަކަށް ފޮނުވުން ޕީ.އޯ ހަދައި ކޯޓޭޝަން ދޫކޮށްފައި .2
 ކޯޓޭޝަން ދޫކުރި ތަނުގެ އިންވޮއިސް ފޮނުވުމުން ފައިާސ ަޖމާކޮށްދިނުން .3
 ފައިސާ ޖަމާކުުރމަށް ފަހު މުދާ ނަގަްނ ދިޔުމަށް ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެންގުން .4
 މުދާ ލިބުނު ކަމުެގ ލިޔުން ހުށަހެޅުން  .5
ކޮންމެ މަހަކު ެއ ަކނޑައެޅިފައިވާ ޕަެސންޓެއް ުމސާރައިން  .6

 އުނިކުރުމަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަމުްނ ގެންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން. 
ވަަނ ދުވަހުގެ ކުރިްނ ފައިާސ ަޖމާ ނުާވނަމަ ެއ  10ކޮންމެ މަހެއްގެ  .7

 ފަރާތަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެންގުން   

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު -
 .ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އައި -
  ކޯޓޭޝަން -
 މުދާ ލިބުނު ަކމުގެ ލިޔުން  -

  )މުދާ ލިބުމުން(
 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް  5ޚިދުމަތަށް އެދޭތާ 
 ފުރިހަމަކޮށްދެވޭނެ. 

 މުއްދަތުގެ  ދީފައިވާ އިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅުމަށް ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް .1 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 
 ފޯމާއެކު  އެ ފޯމާއި، ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ވަޒީފާއަށް ތެރޭގައި،

 
 

 އިއުލާންގައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމުން 
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ގައި ިއދާރާ މި އިންތިޒާމު  ބަލައިގަތުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

ގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަނީ ރަނގަޅު ފޯމު ކަން އިދާރާ .2
 ންކަށަވަރުކުރު ކައުންޓަރުން

ހުށަހަާޅ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު  .3
 ުކރުންމަކޮށް ަރޖިސްޓްރީ އަދި ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަ

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާަނމަ،  ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގަިއ ެއ ކަން  .4
ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެ ކަން އަންގައި،  

 ނުން ަގޑިއިރު ދި 48ހެުޅމަށް ރަނގަޅު ފޯމް ހުށަ
މި މުއްދަތުގައި ރަގަޅު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެ ހުށަހެުޅމެްއ ބަލާނީ  .5

 ނުވާ ހުށަހެޅުމެއްެގ ގޮތުގައިޝަރުޠު ފުރިހަމަ
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ  .6

ގެ ގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަިޑ ަހމަވުމުތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
 ފަހުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ 

ވަަނ މާއްދާގެ  78ެގ    2014ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްެގ ގަވާއިދު  .7
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   11އަދި  1،2،3،6،9 )ހ( ގެ   

ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުަށހެޅުމަށް 
އި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަ މަވޭޯތ ބަލަ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ
 ސްކްރީންކޮށް ވަކިކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތަކަށް ނުފެތޭ ހުށަހެޅުންތައް

ނުވާ ށް ވަކިކުރެޭވ ހުށަހެޅުންތައް ބަލާީނ ޝަރުޠު ފުިރހަމައަދި މި ގޮތަ .8
   ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައި

ސްކްރީްނކުރުމުގެ ، ކަން ލާ ފެށުމުގެ  ކުރިްނ ލިޔުމުްނ އެއިންޓަވިއު މަރުޙަ .9
ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް  އެ މަރުޙަލާގައި މަޤާމުެގ ޝަރުޠު ހަމަނުވާަކމަށް  ކަ

 ބަޔާންކޮށް  ތަފްޞީލުކޮށްވިފައިނުވާ ސަބަބު ތުގެ ހުށަހެޅުން  ހޮފަރާ

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު -
އިޢުލާނުގައި ބަޔާން  -

 ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް 
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 ންއެންގު
ވާނަމަ، ފަރާތަށްވުރެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައި 10ވަޒީފާއަށް އެދި  .10

 . މުގެ އިޚްތިޔާރު އިދާރާއަށް ލިބިގެންވޭޝޯޓްލިސްޓް ކުރު
 ޝޯޓްލިސްޓް ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ. .11
ޓަރވިއު އަދި އެސެސްމެންޓާޢި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިން .12

 ން އޮންނާނެ މުއްދަތު އެންގު ޕްރެޒެންޓޭޝަން
 ން ތުގެ ތަފްޞީލް ޢާއްމުކުރުއިންޓަރވިއުއަށްފަހު މާކްސް ލިބުނުގޮ .13
މާކްޝީޓް ޢާޢްމުކުރެވިފާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން  .14

ބުނު ފަރާތަށް ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ، އެންމެ މަތިން މާްކސް ލި
މެދުވެރިކޮށް ސިވިްލ   2.0އްުސމަށްޓަކައި ސީ. ެއްސ ވިއުގަވަޒީފާ ހަަމޖެ
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުްނ ސާރވިސް 

އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ބީލަންތަކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ   .1 ހުށަހެޅުން. ލަންބީއެސްޓިމޭޓާއިކ
ދަޢުވަތާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 

 އެވެ.ދުވަސް ދެވޭނެ 7އެއްގޮތަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫްނ 
އިން  /https://halifatoll.gov.mvބީލަން ފޯމް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް  .2

ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަިދ އިތުރު މައުޫލމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ިމއިދާރާގެ 
ނުވަތަ މި އިދާރާގެ ވައިބަރ  އަށް ގުޅުއްވައިގެން 6500002ނަންބަރ 

ށް މެސެުޖ ކުރައްވައިގެންވެސް ަމއުލޫމާތު  7927650ނަންބަރ: 
 gov.mvnfo@halifatolli.ނުވަތަ ކައުންސިލްެގ މެިއލް  ސާފުކުރުން

 އަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ވެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ  3ބީލަން ލިބޭތާ    .3

 އެވެ.ބެލޭނެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ރަސްީމ ޝަރުޠު ހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން  .4

 ދޭނެއެވެ.ހެ

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު  -
ހުށަހެޅުމަށް  މާއެކު ފޯ -

އެހެނިހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ލިޔުން 

އިޢުލާންގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް 
 ނިންމުން 

https://halifatoll.gov.mv/
mailto:info@halifatoll.gov.mv
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 5 -  3ސާފުކުރަންޖެހޭަނމަ، އެަކމަށް  ބީލަމަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު .5
 އެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމާ މެދު ގޮތެއް  1ބީލަމުގެ އިވެލުއޭޝަން ިނމޭތާ   .6
 ނިންމުމަށް ބިުޑ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭނެ.

 ބީލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބިޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންުމމުން، އެ ނިްނމި ގޮތް  .7
. އަދި އެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންވެރިންނަށް އެންގޭނެ  2ރަސްމީ 

ދުވަހުެގ ުމއްދަތެއް  5 ރަްސމީ  ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެަކމެއް ހުށަަހޅަން 
 .އެވެދެވޭނެ

ބީލަމާ ގުޅިގެން ބިުޑ ކޮމިޓީން ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބީލަން ާކިމޔާބުކުރާ   .8
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެ.  7ނުވަތަ  5ފަރާތަށް 

މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ވާނަމަ،  .9
މުގައި ސޮއިކުރުމުެގ ކުރިްނ ޓެކްސް ދައްކަިއ ިމ އޮފީހަށް އެއްބަސްވު
 އެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ 5އެންގުމަށް 

 ބީލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބިޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންުމމުން، އެ ނިްނމި ގޮތް  .11
. އަދި އެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންވެރިންނަށް އެންގޭނެ  2ރަސްމީ 

ދުވަހުެގ ުމއްދަތެއް  5ރަްސީމ  މެއް ހުށަަހޅަން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަ 
 .އެވެދެވޭނެ

ދުވަުހގެ  2ރަްސމީ ބީލަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަަމ،    .11
 އެޝަކުވާއަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ. ތެރޭގައި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5މާ ގުޅިގެން ލިބޭ ސަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށްފަހު ބީލަ .12
ކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ާކމިޔާބު ކުރި ަކމުެގ ލިޔުން  ބީލަން ކާމިޔާބު

ފޮނުވުން އަދި ބީލަމުގަިއ ނުހޮޭވ ފަރާތްތަކަށް ނުހޮވޭކަން  ލިޔުމުން 
 އެންގޭނެއެވެ.

 ކުރުންގްރިމެންޓް ހެދުން އަދި އެޕްޫރވްބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތާއި އެކު އެ .13
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 ވެ.ބީލަން ހަވާލުކުރުމަށްފަހު  މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެއެ
އަށް ފައިާސ ބަލައިގަތުމުގެ  12:30އިން  8:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު .1 ފައިސާ ބަލައިގަތުން

 .އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރިޔަށް ދާނެ

އޮންލައިން ކޮށް ފައިާސ ދެއްކޭނެ އިންތިާޒމްވެްސ ކައުންސިްލ ިއން ވަީނ  .2
 އި.ހަމަޖެހިފަ

 ރާނެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް:ފައިސާ  ަޖމާކުކޮށް އޮންލައިން .3
7714700416001 (1281 Revenue 1)  މި އެކައުންަޓށް ޖަމާކުރާީނ

 އެވެ.ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާންމުދަނީ ފައިާސ 

7714700416002 (1281 Revenue 2)  މި އެކައުންަޓށް ޖަމާކުރާީނ
ކަންޖެހޭ ފައިސާ އްދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް މިއިދާރާއަށް ދަ

 އެވެ.

7714700416003 (1408 Kharadhu 1)  ިމ އެކައުންަޓށް ޖަމާކުރާީނ
  އެވެ. ގްރާންޓް ފައިސާ ދައުލަތުންދެއްވާ ބުލޮކް 

7714700416004 (1408 Kharadhu 2)  ިމ އެކައުންަޓށް ޖަމާކުރާީނ
 އެވެ.ދައުލަތުންއެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ފޮނުވާ ފައިސާ 

ށްފަހު ކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރުމައޮންލައިން .4
 އަށް ސްލިޕް ވައިބަރ ކުރުން  7927650މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  01އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ަޖމާކުރާ ފަރާތްތަކަށް  .5
 ފޮނުވޭނެ.  ރަސީދު ފައިސާދެއްކި ފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ

 

އިްނ  8:00ރަސްީމ މަސައްކަުތ ދުވަހުގެ  -
 އަށް  12:30
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 ކައުންސިލާ ގުޅުއްވުމަށް:ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 

 :ްއަށް( 14:00އިން  08:00ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު )  6500002ފޯނ 
  :ްއީމެއިލinfo@halifatoll.gov.mv 
  :ްވެބްސައިޓhttps://halifatoll.gov.mv  
  :ު7927650ވައިބަރ ނަންބަރ 
  އަތޮޅު ކައުންސިލުންޭދ އެއްވެްސ ޚިދުމަތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެްސ ޚިޔާލެއް ނުވަަތ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަަމinfo@halifatoll.gov.mv  ައަްށ އީމެއިްލ ކުރައްވާ ނުވަތGOV.MV   ެގ

 އާ ުގޅުންވުން އެދެމެވެ.ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުން ފޯ 6500533 ަނންބަރު: ޒަރިއްޔާއިން މެެސޖްކުރައްވާ ނުވަތަ
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