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 އުލިގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

 އުލިގަން، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސަރވިސް ޗާޓަރތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު 

 ތަޢާރަފް؛

ދުމަތް ދިނުމުގައި ޙިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަާރތްަތކަށް ޙިކައުންސިލް އިދާރާިއން  ރަށު ތިލަދުންަމތީ އުތުުރބުރީ ުއލިގަމު މިއީ،
ދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޙިޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި، 

 ރއެވެ.އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަ

 ވިޝަން؛

ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބަޔަށްޓަކައި ކަންކަން އެކަށަހަޅައި، މުޅި އުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ، ކަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު 
 ،ރަށުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި، ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް

 ،ޤާބިލު ޒިްނމާދާރު މުވައްޒަފުން ތިބި ދުމަތްދޭ،ޙިހުނަރުވެރިކަމާއެކު، އެންމެންގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 
 ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރާ، ނަމޫނާ ދަްއކައިދޭ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކަށްވުން.

 މިޝަން؛

އި މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ރަށުެގ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ލާމަރުކަޒުކޮށް ރަށް ހިންގުމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ
ތަރުތީބުކޮށް ސަރުކާރާއި ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ކަނޑައަޅައި ޚިދުމަތްތައް ރަށުގެ 

ކު، ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ، ރަށުކައުންސިލްކަމަށްވުމާއެ
ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި، ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމަށް ބޭނުންވާ 

 ަޒންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށްތަފާސްހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫާމތު ެއއްކޮށް، ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދީ، ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި ވަ
 ން.އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ދިނު 

 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުެގ  2010/7ޤާނޫން ނަްމބަރ  -1
  .އުސޫލުން ހުރިާހ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮްއދިނުންހަމަހަމަ  މަތިން

 (އާއި އެގޮތަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން އެންމެހާ 5/2007ޤާނޫނު ަނންބަރު: )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު  -2
  .ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮްއދިނުން

 .ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުޙަބާކިޔައި، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުންޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްަތކަށް  -3
 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްަތކުގެ ބޭނުންތައް އަޑުއަހައި، ފެްނވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. -4

Secretariat of the Uligam Council 

HA. Uligan, Republic of Maldives. 
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 މަސައްކަތްކުރުން.ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގުޅިގެން  -5
 .ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން -6
 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީބަްށ އިސްކަންދީގެން ޚިދުމަތް ދިނުން. -7
 އްވާފައިވާ ަފރާތްތަކާއި ޚާއްޞަޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ އިސްރައްވެހިންނާއި، ދަުޢލަތާއި ރަށަށް ިގނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރަ -8

 އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަާރތްތަަކށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޙާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ އިޙްތިރާމް އަދާކުރުން.
 .ފޯނުންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އުާފވެރި އަޑަކުން މަޑުމައިތިރިކަމާއި އަދަބުވެރިކަމާއެކު ރިވެތިބަހުން ާވހަކަ ދެއްކުން -9

 

 ދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތުޙި ދުމަތްތައްޙި #

 އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ ޯފންކޯލްަތކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

1 
އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ 
 ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ިދނުން 

އަށް  ޙިދުމަތް  14:00ން  8:00ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނު  •
ރަޙުމަތްތެރިކަމާ، ހޯދަން ކައުންސިލަށްގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ޙިދުމަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. އޯގާތެރިކަމާ، އިޙުތިރާމާއެކު
ކައުންސިލްގެ ރަސްމީފޯނަށް އަްނނަ ފޯނުކޯުލތަކަށް ލަސްވެގެްނ ކޯލް  •

 މިސްވުމުގެ ކުރިން ޖަވާބު ދެވޭނެ.
ޙިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިފަރާތުން  ބޭނުންވާ ޙިދުމަތެއް އޮޅުން ފިުލވައި،  •

ބޭނުންވާ ޙިދުމަތާ ބެހޭ މުވައްޒަަފށް ކޯލް ޕާސްކުރުން، ނުވަތަ އެކަމަކާ 
 ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޖަވާބެއް ދެވޭެނ.

 

 ފައިސާ ބަލާގަތުން 

 ފައުސާ ބަލާގަތުން  2

އަށް ފައިސާ  12:30ން  8:30ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  •
 ނެއެވެ.ދާބަލާގަތުމުގެ އެންމެހާ ކަންަކން ކުރިއަށް 

އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ  •
 ހަމަޖެހިފައެވެ.

 އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް:  •
• 7714700299001 (1283 Revenue 1  މިއެކައުންޓަްށ )

 ޖަމާކުރާނީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އަމްދަނީ ފައިސާއެވެ.
• 7714700299002 (1283 Revenue 2  މިއެކައުންޓަްށ )

ޖަމާކުރާނީ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް މިއިދާރާއަްށ 
 ދައްކާ ފައިސާއެވެ.

• 7714700299004 (1283 Kharadhu 2  ްމިއެކައުންަޓށ )
ޖަމާކުރާނީ ދައުލަތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ފޮނުވާ 

 ފައިސާއެވެ.
އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް  •

 އަށް ސްލިޕް ވައިބަރ ކުރުން. 7964174ފަހު މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 
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 ޢާންމުފަރާތްަތކުން ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުާދރީވުން.އެންޓްރީ ކުރުމާއި، 

3 
އެންޓްރީ ކުރުމާއި، 

ޢާންމުފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާ 
 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

އޮފީހަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އެންޓްރީކޮށް ކަމާގުޅޭ  •
 ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

މައްސަލަތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާުތ އުސޫލީ  •
 3ހޯދަން ނުޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ.
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދެޭވނަމަ،  3ރަސްމީ މަސައްކަތު  •

ަވތަ ވަގުީތ ޖަވާބުދިނުން ލަސްވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ، ނު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނގަބަހުން ޖަވާުބ  3ޖަވާބެއް ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ދެވޭނެ.
ކައުންސިލުން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި  •

 5ކައުންސިލް އެމައްސަލައެއް ނިްނމުމަށްފަހު، ރަސްމީ މަސައްކަުތ 
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދެވޭނެ 10ދުވަހާއި 

އުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ޖަވާބު ދަ •
ުދވަާހ  15ދުވަހާއި،  3ދެވޭނެ މައްސަލަތަކަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު 

، ނުވަތަ އެފަަދ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ
 މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން ޖަވާބު ދެވޭނެ.

 
 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

4 
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

އޮފީހުގެ ވެރިއަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދިަފއިވާނަމަ،  •
ބައްދަލު ކުރައްވާ ވެރިޔަކު ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެޭދ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު   2ގިނަވެެގން ރަސްމީ މަސައްކަތު ފަރާތްތަކަށް، 
 ދެވޭނެ.

 
 އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުން

 އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުން 5

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް އެދޭފޯމު ކޮންމެ ަރސްމީ  •
ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން  13:00އިން  9:00ދުވަހެއްގެ 

ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 ގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި ، އަދި ޑީ.އެން.އާރު 

 ވެބްސައިޓުން ފޯމުލިެބން ހުންާނެނއެވެ. 
ދުވަސްތެރޭގައި،  3ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމުލިބޭތާ ރަސްމީ  •

ކާޑުހެދުމަށް ބޭނުންވާ ިލޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އައި.ޑީ.ާކޑު ހެދުމަށްޓަކައި ޑީ.އެން.ާއރަށް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ.

mailto:info@uligan.gov.mv
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)ތިރީސް( ރުފިޔާ  30ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  ޚިދުމަތުގެ ގެއައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުމު •
 ނެގޭނެއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލުން، ނިމިފަިއހުރި އައި.ޑީ ކާޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ައންާގ  •
ވެރިފަރާތާ ، ދުވަސްތެރޭގައި ކާޑުގެނެސް 5ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ 

 ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 
 ފޮނުވުން އަހަރު ފުރުމުން ޕެންޝަނަށް ފޯމު  65

6 
އަހަރު ފުރުމުން  65

 ޕެންޝަނަށް ފޯމު ފޮނުވުން 

ައހަރު ފުޭރ  65ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޢުމުރުން  •
ދުވަސްކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާއިން  30އަހަރު ފުރުމުގެ  65ފަރާތްތަކަށް، 

 އެފަރާތަށް އެކަން މެސެޖަކުން އެންގޭނެއެވެ.
ްށ  14:00ން  8:00ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯްމ، ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ  •

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންވެސް ފޯމު 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބޭނުްނާވ  3ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމު ލިޭބތާ ރަސްމީ  •
  ޕެންޝަން އޮފީހަށް ޮފނުވޭނެއެވެ.ލިޔެކިއުންތައް ހަމަކުރުމަށްފަހު

ޕެންޝަން އޮފީހަްށ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުާވ ފޯމުަތކަށް ިލޭބ 
ދުވަހުގެތެރޭގައި އެފަރާތްތަާކ  2ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު، ަރސްމީ 

 ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.
 އެކަނިވެރިމައިންގެ ފޯމު ފޮނުވުން 

7 
އެކަނިވެރިމައިންގެ ފޯމު 

 ފޮނުވުން 

ފަޤީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ، އެކަނި ދަރިން ބަަލހައްޓާ މައިން ުނވަަތ  •
ބަފައިންަނށް ދެވޭ މާލީ އެހީއަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، އާދިްއތަ ، ހޯމަ 

ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  13:00ން  9:00ދުވަހުގެ  3އަންގާރާ މި ، 
 ނެއެވެ.ކައުންޓަރުންނާއި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ބަލައިގަނެވޭ

 
އެކަނިވެރިމައިން/ބަފައިންގެ ފޯމު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބޭތާ ރަސްމީ  •

ދުވަހުގެތެރޭގައި، ބޭުނންވާ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށފަހު،  3
ދަފުތަރު ކުރުމާއި އެހީ ހަަމޖައްސައިދިނުމަށް އެންސްޕާ އަްށ 

 ފޮނުވޭނެއެވެ.
ވާ ފޯމުތަކާގުޅިގެން ލިޭބ އެންސްޕާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނު •

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަާކ  2ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރަސްީމ 
 ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.

 
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތަކުގެ ފޯމުލުން 

8 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

 ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުލުން 
ދަފުތަރުގައި ހިމެނުމާއި މާީލ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން  •

ދުަވހުގެ  3އެހީތެރިކަމަށް އެދޭފޯމް، އާދިްއަތ ، ހޯމަ ، އަންގާރާ މި 

mailto:info@uligan.gov.mv
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ށް ކަުއންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުްނނާއި  13:00ން  9:00
 އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ.

 
ދުވަހުގެ ތެޭރގައި،  3ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމު ިލބޭތާ ރަސްމީ  •

މާީލ އެހީ  ،ނުންވާ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާުތ ހޯދައި، ދަްފތަރުކުރުމާއިބޭ
 ހަމަޖެއްސުމަށް އެންސްޕާ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 
އެންސްޕާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކާގުޅިގެން ލިޭބ  •

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަާކ  2ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރަސްީމ 
 ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ.

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން

9 
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން 

 ހަމަޖެއްސުން

މަރުފޯމު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަްށ   •
 1އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯކަލްޕޮއިންޓަށް މަރުފޯމު ލިބުމުން 

އިރުތެރޭގައި ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އެއާއިލާއަކުން ބޭނުްނވާގޮތަކަްށ ގަޑި 
 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮްށދެވޭނެ އެވެ.

 
 މަރުވާ މީހުން  ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރުން

10 
މަރުވާ މީހުން  ރަށްވެހިންގެ 
 ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރުން

 މަރުފޯމް ހުށަހެޅުން. •
ދުވަސް ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީން  3ރަސްމީ ބަންދުނޫން  •

އުނިކުރުމަށް ފަހު، ނިޔާވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން )މަރުފޯމް( ޑިޕާޓްމަންްޓ 
 އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަްނ އަށް ފޮނުވުން.

 3މަރުވިމީހާ ރަށްވެހިވެފައިވާ "ރަްށވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީ" ގެ އަސްލު 
ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން. މަރުވިމީހާގެ ނަްނ ދުވަސްތެރޭގައި 

ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރުމަށް ފަހު ހަމަ އެދުވަހު އަނބުރާ ގޭގެ 
 ވެރިފަރާތާ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

 އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުްނ އަދި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) އަލަށް އުފަންވާ ކުދިްނގެ (

11 

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ 
ހެދުން އަދި އުފަންދުވަހުގެ 
ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ) އަލަށް 

 އުފަންވާ ކުދިންގެ (

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ / އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި  •
 ރަށްވެއްސަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން.

 ހުށަެހޅުން. މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް •

 ނަން ފާސްކުރާ ފޯމް -

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

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

 

mailto:info@uligan.gov.mv
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 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުްނ ) އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ނޫްނ (

12 
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 
ހެދުން ) އަލަށް އުފަންވާ 

 ކުދިން ނޫން (

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ / އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި  •
 ހުށަހެޅުން.ރަށްވެއްސަކަށް އެދޭ ފޯމް 

 މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަެހޅުން. •

 ސެޓްފިކެޓް ހަދާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ  -

ދުވަސް ތެރޭ ސެޓްފިކެްޓ  3ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންދުނޫން  •
 ހައްދައިދެވޭނެ.

 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުންރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މީހުން 

13 
ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި 

 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން

އެއާއިލާއެއްގެ އިސްމީހާ ކަމާގުޅޭ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ  •
 ވުމަށް ހުށަހެޅުން 

މިފޯމުގައި ބަދަލުވާން ޭބނުންވާ ެއޑްރެހާއި އެޑްރެސް ބަދަލުކުރަން  •
އެޑްރެސް ހިމެނުއްވައި އެ އެންމެންގެ ބޭނުންވާ މީހުންގެ ނަމާއި 

 އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.
ދުވަސްތެރޭ  7ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންދުނޫން  •

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ.
 

 ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރުން 

 ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ކުރުން  14

 ޚިދުމަތަށް އެދުން.އެއާއިލާއެއްގެ އިސްމީހާ ކަމާގުޅޭ ފޯމުން  •

 ރައްވެހިކަން ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ޯފމް ހުށަހެޅުން.  •

މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް  •
 ހުށަހެޅުން.

 ބަދަލުވާން އެދޭ މީހާ، ނުަވތަ ީމހުންގެ އައިޑީކާރޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުން. •
ތާރީޚުން ފެށިެގން އެމީހެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮތް ރަށަކުން ޖަވާބު ލިބޭ  •

 ދުވަސް ތެރޭ ރަްށވެހިކަން ބަދަލުކޮށްދެޭވނެ. 7ބަންދުނޫން 

 ރައްވެހިކަން ބަދަލުވާން ޭބނުންާވ މީހުން ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރުން

15 
ރަށްވެހިކަން ބަދަލުާވން 

ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީން 
 އުނިކުރުން

ކައުންސިލުން މިކައުންސިލަށް ެމސެޖަކުން އެމީހަކު ބަދަލުވާން އެދޭ ރަށެއްގެ  •
ދުަވސްތެރޭގައި  3ނުވަތަ ސިޓީއަކުން އެންގެވުމުން ބަންދުނޫން 

 ރަޖިސްޓްރީން އުނިކޮށްދެވޭނެ.
 އަހަުރން މަތި ( 10ނަން ބަދަލުކުރުން ) 

mailto:info@uligan.gov.mv
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16 
 10ނަން ބަދަލުކުރުން ) 
 އަހަރުން މަތި (

ފޯމުގައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ޤާޫނނީ ފޯމް ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި  •
މަސްދުވަސް ހަމަވުމުގެ  1ފުރައިގެން ހުށަހެޅުން. ) ޤާޫނނީ ފޯމް ދޫކުރިތާ 

 ކުރިން ކައުންސިލަށް ގެނައުން (.
 މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން •

 އައިޑީކާރޑް  -

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  -

• DNR  ް3އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ޖަާވބު ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންުދނޫނ 
 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

 

 އަހަުރން ދަށް ( 10ނަން ބަދަލުކުރުން ) 

17 
 10ނަން ބަދަލުކުރުން ) 
 އަހަރުން ދަށް (

ލިޔެކިއުންތަކާއެކު ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ފޯމުގައިވާ  •
 ހުށަހެޅުން.

މަތީގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް  •
 ހުށަހެޅުން.

 އައިޑީކާރޑް  -

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  -

DNR  އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ޖަާވބު ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންުދނޫްނ
 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. 2
 

 ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުން

18 

އަދި ކޭތަ ނަމާދު ހުކުރު،އީދު 
ކުރުމަށް އިމާމުން 

 ހަމަޖެއްސުން

އިމާމުން،މުދިމުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު،އީދު އަދި ކޭތަ  •
ބޭފުޅެއްތޯ ކައުންސިލުން ނަމާދުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިަވޑައިގެންފައިވާ 

 ކަށަވަރުކުރުން.
ހުކުރު ،އީދު އަދި ޭކތަ ނަމާަދށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުމަށް ަރސްމީ -

 އެއްދުވަސް ކުރިން އިމާމުން،މުދިމުން ނަށް އަންގާ ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ.
 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން  19

ހުށަހެޅުަމށް އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްަދތުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  •
ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާްތތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، އެ ފޯާމއެކު 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ަބލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު މި އިާދގައި 

 ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
 މި އިދާރާއިްނ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަނީ ރަނގަޅު ފޯމު ކަން •

 ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.
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ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަާޅ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި  •
ގަޑި އަދި ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުެގ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަޮކށް ރަޖިސްޓްީރ 
ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ،  ސްކްރީނިންގ 

 ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން މަރުޙަލާގައި އެ ކަން
ގަޑިއިރު  48އެ ކަން އަންގައި،  ރަނގަޅު ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް 

ދެވޭނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ރަގަޅު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަަމ އެ 
ހުށަހެޅުމެއް ބަލާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ން  ވަޒީފާައްށ އެދޭ ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް އަދި މީގެ އިތުރު
ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް 

 ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ބަަލއި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ވަނަ މާއްދާެގ  78ގެ    2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  •

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  11އަދި  1،2،3،6،9)ހ( ގެ    
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ވަޒީފާއަށް 
އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކޮށްަފއިވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް 
ފުރިހަ މަވޭތޯ ބަލަ އި ޝަރުޠުތަކަށް ނުފެތޭ ހުށަހެޅުންތައް ސްކްރީންކޮްށ 

މި ގޮތަށް ވަކިކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތައް ބަލާނީ  ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  އަދި 
 ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުްނަތކެއް ކަމުގައެވެ.  

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

ޅުން  ހޮވިފައިނުވާ ަސބަުބ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް  އެ ފަރާ ތުގެ ހުށަހެ
އެންގޭނެއެވެ.  މި ގޮތުްނ އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުުމގައި 
ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަފްޞީލުކޮށް ަބޔާން 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 
ފަރާތަށްވުރެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވާަނމަ،  10ވަޒީފާއަށް އެދި  •

 ނުކުރެވޭ ފަރާތްަތކަްށ ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އަިދ ޝޯޓްލިސްޓް
 އެކަން އެންގޭނެއެވެ.

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަްށ އިންޓަރވިއު އަދި އެސެސްމެންޓާިޢ  •
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާެނ މުއްދަތު އެންގޭނެއެވެ. އަދި 
 އިންޓަރވިއުއަށްފަހު މާކްސް ލިުބނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޢާއްމުކުރެވޭެއވެ.

ޢާޢްމުކުރެވިފާ މުއްދަުތގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުްނ މާކްޝީޓް  •
ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނުވާނަަމ، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަާރތަްށ 
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސީ. އެސް ވިއުގަރ މެދުވެރިކޮށް ސިވިްލ 

 ސާރވިސް އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 ބީލަން ުހށަހެޅުން. އެސްޓިމޭޓާއި،
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ބީލަން  އެސްޓިމޭޓާއި،

 ހުށަހެޅުން.

އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ބީަލންތަކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ުހށަހެޅުމުގެ       •
ދަޢުވަތާ ގުޅިގެން ބީލަން ުހަށހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ 

 ދުވަސް ދެވޭނެ. 7އެއްގޮތަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
 ދުވަހުެގ ތެޭރގައި ބީލަންތަކުގެ ޝަުރޠު ހަމަޭވތޯ ބެލޭނެ. 2ބީލަން ިލބޭތާ    •
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެދުން  5ޝަރުޠު ހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ އިެވލުއޭޝަން  •
 ބީލަމަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެކަމަށް •

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ ދެވޭނެ. 5ނުވަތަ  3
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ީބލަމާ ެމދު ގޮތެއް  2ގެ އިވެލުއޭޝަން ނިޭމތާ ބީލަމު         •

 ނިންމުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ުހށަެހޅޭނެ.
ބީލަމާ ގުޅިގެން ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަިތްނ ބީލަްނ           •

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް  7ނުވަތަ  5ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް 
ތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ަދއްކަންޖެޭހ ހަވާލުކުރެވޭނެ. މަސައްކަ

ޓެކުހެއް ވާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ދައްކައި މި 
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ. 5އޮފީހަށް އެންގުމަށް 

ބީލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބިޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުން، އެ ނިންމި ގޮތް   •
ރޭގައި ބީލަންވެރިންަނށް އެންގޭނެެއވެ. އަދި ދުވަހުގެ ތެ  2ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ  5ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ހުށަހަޅަން  ރަސްމީ 
 ދެވޭނެއެވެ.

ދުވަހުގެ  2ބީލަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ރަސްމީ          •
 ތެރޭގައި އެޝަކުވާއަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.

ދުަވހުެގ ތެރޭގައި 5 ިލބޭ ސަކުވާތަަކށް ޖަވާބުދިނުަމށްފަހު ބީލަމާ ގުޅިގެން •
ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް ީބލަން ކާމިޔާބު ކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވުްނ 

 އަދި ބީލަމުގައި ނުހޮވޭ ފަރާތްތަަކށް ނުހޮވޭކަން  ލިޔުމުން އެންޭގނެއެވެ.
 އަދި އެޕްރޫވް ކުރުން ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ހެދުން •

 ބީލަން ހަވާލުކުރުމަށްަފހު  މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެއެވެ. •
ހޮޓާ، ގެސްޓް ހައުސް، ހޯމްސްޭޓކޮޓަރި، އަދި މޫދުކޮޓަރި )ވޯޓަރިވލާރޫމްތައް(، "ރަށު ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދަފްތަރު" ގައި 
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ހޮޓާ، ގެސްޓް ހައުސް، 
ހޯމްސްޓޭކޮޓަރި، އަދި 

މޫދުކޮޓަރި 
)ވޯޓަރވިލާރޫމްތައް(، "ރަށު 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދަފްތަރު" ގައި 
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 

ފަތުރުވެރިކަމަށްއަމާޒުކޮށް،ހޮޓަލެއް/ގެސްޓްހައުސްއެއް/ހޯމްސްޓޭކޮޓަރިއެއް  •
މިިނޓްރީ އަދި މޫދުކޮޓަރި އެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 

އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިން އެކަަމށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ަތކުން 
 އެމިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުން 

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

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

 ޖަވާބު ފޮނުވުން 

mailto:info@uligan.gov.mv
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މި އިން ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް މިނިޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ލިބޭ  •
 2ހުއްދަ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ކައުންސިލްގައި އޮންނަ ރ"ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ދަފްތަރު" ގައި އެފަރާތް ހިމެނުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިއްޖެ ކަްނ 
އަދި ކަމާއި ގުޅޭ ވިޔަފާރި ކައުންސިލް އިޚްތިޞާޞް ހިމެނޭ 

 ސަރަހައްދުގައި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިއުމުންލިބިގެްނދާނެއެވެ.
 

 ންގާ ފަރާތްތައް "ރަށުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު" ގަިއ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ފިހާރަ ހި

22 

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

 ކުރުން

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަުކން މިނިސްޓްރީ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ފިހާރަ ހިންގުމަށް  •
އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކުްނ 

 އެމިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުން 
މި ކަމަށް ބޭުނންވާ ފަރާތަކުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓަށް  •

ކް ލިސްޓް ލިބޭތާ ރަސްމީ ހުށަހެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ޗެ
ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެލިސްޓްގައި ހިމެނޭކަން ހުީރ  2މަސައްކަތު 

 ފުރިހިމަވެފަތޯ ކަށަވަރުކޮށް ކައުްނސިލުން މިނިސްޓްރީ އަށް ޖަވާބު ފޮނުވުން 
މި ކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ  •

ޓްރީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ އިން ދޫކުރާ ވިޔަފާރި ރަޖިސް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގައި އޮންނަ "ރަށުެގ ވިޔަފާރި  2މަސައްކަތު 

ހިންގާ ފަރާތްތަކުެގ ދަފްތަރު" ގައި އެފަރާތް ހިމެނުމަްށފަހު ަރޖިސްޓްރީ 
ކުރެވިއްޖެ ކަން އަދި ކަމާއި ގުޅޭ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ވަޑައިގަންނަާވނެއެވެ.ލިއުމުންލިބި
 

 މަގުމަތީގައި އަދި އާންމު ތަންތަުނގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން 

23 

މަގުމަތީގައި އަދި އާންމު 
ތަންތަނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ 
މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި 

 ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން 

ކުރުމަށް ޖާގަ ބޭުނން ވެގެން އެއްވެސް ފަރާަތކުން ވިޔަފާރި  •
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ހުަށހެޅި  ފަރާތުން އެހުށަހެޅުމެއް ުހަށހެޅީ  
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެދިދައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 
އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްތޯ ުނވަތަ ވަގުތީގޮުތން އެތަނުގައި ވިޔަފާރި 

ށްތޯ ކަށަވަރުކޮށް އެފަރާތަަކށް މި ދެހާލަތުގައި ކުލި ނެގޭ ޮގތާއި ކުރުމަ
އަދި ކުލީގެ މިންވަރު އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އޮޅުން ފިލުވައިިދނުން. އަދި 
އެކަން އެހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުންަކން ުނވަަތ 

ްނ ދާއިމީގޮތުންކަން ބަޔާން ކުރެވިަފއި ނެންނަމަ އެަކންބަޔާންކޮްށ އަލު
 ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަށް ފުރުޞަުތ ދިނުން.

ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ  •
ކާބޯތަކެތީެގ ( އެމޭޒުގައި ނުވަތަ އެގާޑިޔާގައި)ފާރަތްތަކުން އެތަނުގައި 

ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގްސް 
ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓާއި ބެޭހ   ނުވަތަ ކައުންސިެލއްގެއޮތޯރިޓީގައި

mailto:info@uligan.gov.mv
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ބައިގައި ނުވަތަ އެރަށެއްގައި ހުްނނަ ސިއްޙީ ވުޒާރާ އެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ 
ކޮށް އެފަރާތުން ދީފައިވާ ސާފުތާހިރު ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތްޯތ 

އެފަދަ ލިއުމެއް ެނން ނަމަ އެލިުއން ހޯދައި ހުށަހެުޅމަށް . ކަށަވަރުކުރުން
 .އެންގުން

ޖާގަ ހޯދުމަްށ އެދި  ވިޔަފާރިކުރުމަށް މޭޒުބަހައްޓައިގެން  ނުވަތަ ގާޑިޔާ •
ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަގުމަތީގައާއި ޢާންމު ތަންތަނުގަިއ 
ގާޑިޔާ ނުވަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުށަހެޅި 

ފާރި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ ކައުންސިލުން އެފަދަ ވިޔަ
ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުން ޖާގާ އޮތްތޯ ބަލައި ޖާގަ 

ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލާއި  7އޮތްނަމަ ހުށަހާޅާތާ 
އެއްގޮތަށް އެފަރާތަކަށް ޖާގަދީ އެަފރާތާއި އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ަހދައި 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ނިންމައި ސަރަހައްދު )ޖާގަ( ހަވާލު
ފުރަތަމަ ދެވޭ މުއްދަތު މިއަށްވުރެ، މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ  •

ނަމަ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަރުހަލާގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގައި 
ބަޔާންކުރާގޮތަށް ކައުންސިލަްށ ލިއުމުން މުއްދަތު އިތުރުުކރުމަށް 

ށް މުްއދަތު ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލުން އެިއރުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮ
 އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

ޖާގަ ހޯދުމަްށ އެދި  ވިޔަފާރިކުރުމަށް މޭޒުބަހައްޓައިގެން  ނުވަތަ ގާޑިޔާ •
މަގުމަތީގައާއި ޢާންމުތަނެއްގައި ގާޑިޔާ  ވަގުތީ ގޮތުންހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 

ނުވަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަާފރި ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްކަުމގައި 
ވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ދެވޭ ތަނާމެދު ކައުންސިލާއި 
މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު އެފަދަ ވިޔަފާރި ވަގުތީ ގޮތެއްގަިއ 

ޅާފައިވާ ސަރަހައްދުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޤަާވޢިދާއި ކުރުމަށް ކަނޑައަ
އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތަކަށް ޖާގަދީ އެފަރާތާއި އެކު ވެވޭ މުއްދަުތ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަދައި ނިންމައި ސަރަހައްދު )ޖާގަ( 

 ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
ތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން މަގުމަތީގައި އަދި އާންމު ތަންަތނުގައި ގާޑިއާ ނުވަ •

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީފިނަމަ ކައުންސިލް އޮންަނ 
" މަގުމަތީގައި އަދި އާންމު ތަްނތަނުގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަަހއްޓައިގެްނ 
ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްަތރު " ގައި އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަމުން 

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

24 

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ އެއްގަމު 
ވަނަ  4ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

މާއްދާގެ )ރ( ގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެ 
ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮޅު ލީ 

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ 
ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެ 
އުޅަނދެއް ބޭއްވުމަށް 

ކަނޑައަޅާ ގަރާޖް ހުއްދަ 
 ދޫކުރުން.

ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ  4ޚިދްމަތަށް އެދެންވާނީ  •
ލިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ. މި ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން 

 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. 
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިއެކިއުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަްނ  •

 ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.
ކައުންސިލަށް ފޯމް ލިބުމަްށފަހު ހުށަހަޅާ ތާރީޚްގައި ނުވަތަ ޖެިހގެން  •

ގެ ކުރިން ކަމާގުޅޭ ޔުނިޓަްށ  9:00އަންނަ ދުވަހުގެ ެހނދުނު 
 ފޮނުވޭނެއެވެ.

ގަރާޖް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ޝަރުތު  •
ދުވަސް ތެރޭގައި  3ން ެފށިގެން ރަސްމީ ހަމަވާނަމަ، ހުށަހަޅާ ތާރީޚު

ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޝަރުތު ހަމަނުވާނަމަވެސް އެފަރާތަްށ 
 ދުވަސް ތެރޭގައި އެކަން އެންގޭނެއެވެ.  3ރަސްމީ 

، ގަރާޖަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައެއް ބާޠިލްކުރަން ބޭުނން ވެއްޖެނަމަ •
 ލިއުމުން ކައުންސިލަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

 
 ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ހެއްދުން

25 
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ 

 ސަލާމަތީ ހެއްދުން

( ހުށަހެޅުްނ އަދި MS-1ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް )  •
ރ( މުއްދަތު 250ސެޓްފިކެޓަކަށް ރ، 150ސާވޭފީ ފީ ދެއްކުން )
ޖުރުމައިނާގެ ގޮުތގައި ކޮންމެ ެސޓްފިކެޓަކަށް ، ހަމަވެފައިވާނަމަ

 ރ1000
 ފޯމު ޗެކްކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި އެންޓްރީކުރުން •
 (ESMS)ފޯމު ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރުން  •
 ފޯމު އަދި ފޯމާ އެކުގައިވަ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރުން •
ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގުޅައިގެްނ އުޅަނދު ސާރވޭ ކުރަންދާނެ  •

 ންދުވަހަކާއި ގަޑި ހަމަޖެއްސު
 ސާރވޭކުރުމަށް ދިއުން •
 ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން •

 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ އިމާރާތްތައް ކުއްޔަތް ދޫކުރުން

26 
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 
ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތައް 

 ކުއްޔަތް ދޫކުރުން

 .އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން ކުއްޔަތް ހިފުމަށް •
 ކައުންޓަރުން ރަސްމީ ގަޑީގައި ލިބެން ހުންނާނެެއވެ.ފޯމް މިއިދާރާގެ  •
 .ފޯމު އެންޓްރީކޮށް ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން •
 ދުވަހު ކުއްޔަތް ކޮޓަރި ދޫކުރުން. •
 މަހު ކުއްޔަތް ކޮޓަރި ދޫކުރުން. •
 އިޖުތިމާއީ ހިޔާ ހޯލު ކުއްޔަތް ދޫކުރުން. •
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އެޅިފައިވާ ކޮޓަރި ކުއްޔަތް ހިފުމަށް އެދި ފޯމް ހުށައެޅުމުން ކަނޑަ •
 އުޞޫލުން ކޮޓަރި ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

އިޖުތިމާއީ ހިޔާ ހޯލު ކުއްޔަތް ހިފުމަށް އެދި ފޯމް ުހށައެޅުމުްނ  •
 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 
 ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

27 
ކަނޑު އުޅަނދު 
 ރަޖިސްޓްރީކުރުން

ފޯމް ހުށަހެޅުްނ އަދި ކަނޑުއުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ  •
 ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ ދެއްކުން 

 ފޯމު ޗެކްކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި އެންޓްރީކުރުން •
 ފޯމު ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރުން •
 ފޯމު އަދި ފޯމާ އެކުގައިވަ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރުން •
 ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާަތށް ގުޅައިގެން  ،ސަރވޭ ނުކޮށް އޮތް އުޅަނދެއް ނަމަ •

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

 ކަނޑު އުޅަނދު ސާވޭކުރުން 

 ކަނޑު އުޅަނދު ސާވޭކުރުން  28

ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ކަންަކމަށް ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުަފހަރުގެ  •
 ރ250 -( ހުށަހެޅުން އަދި ފީ ދެއްކުން MR-1އެދޭ ފޯމް )

 ފޯމު ޗެކްކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި އެންޓްރީކުރުން •
 (ESMS)ފޯމު ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރުން  •
 ފޯމު އަދި ފޯމާ އެކުގައިވަ ލިޔުންތައް ޗެކްކުރުން •
ން އުޅަނދު ސާރވޭ ކުރަންދާެނ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ ގުޅައިގެ •

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

(MR-2)  ްދޫކުރުނ 
 ގޯތީގެ ކަންމުޑި އެޅުމާއި ކަންވަށްކުރުން

29 
ގޯތީގެ ކަންމުޑި އެޅުމާއި 

 ކަންވަށްކުރުން 

ފައުންޑޭޝަން ޗެކްކުރުމާއި، ކަންމުޑި އެޅުމާއި، ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ދިނުމަްށ  •
 އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •

 ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް( •
 ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރުންފޯމް ރަނގަޅަށް  -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުރުން -
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ފޯމް ލިބިފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތުން  -
 ޙަވާލުކުރުން.

ކަންމުޑި އެޅުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްަފއިތޯ  -
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކްކުރުން. 2ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރަސްމީ 

ކަންމުޑި އެޅުމަށް ޓަކައި ގޯތީގެ ، ތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްފައިވާނަމަގޯ -
ވެރިފަރާތުން ގެންދަންޖެޭހނެކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 
ތަކެއްޗާއިއެކު ގޯތި އޮތް ތަނަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި ގޯތީގެ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގުން. 2ވެރި ފަރާތަށް ރަސްމީ 
ފަރާތަށް އަންާގފައިވާ ގަޑިޔަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތީގެ ވެރި -

 ފަރާތުން ޙާޟިރުވެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަވެ، ގޯތި ސާފުކޮށްފައިވާނަަމ،  •
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނ  03ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 ވާނެއެވެ. 

 10ކުރާއިރު ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ގޯތި ސާފުކުުރމަށް ގޯތި ޗެކް •
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިުނން )ސްލިޕް ދޫކުރުން(

ގޯތި ސާފުކުރުމަށް އެންގި ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް ގޯތި ސާފުކޮށް  -
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ 
ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް 
ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ުގނާީނ 
ގޯތި ސާފުކުރުމަށްފަހު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ތާރީޚުން 

 ފެށިގެންނެވެ.
މަ، ގޯތި ސާފުކޮށްފަިއނުވުމުެގ ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަ •

 ސަބަބުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެެވންނެތްކަމަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ިދނުން.
 ގޯތީގެ އިންވަކިކުރުން

 ގޯތީގެ އިންވަކިކުރުން 30

ފައުންޑޭޝަން ޗެކްކުރުމާއި، ކަންމުޑި އެޅުމާއި، ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށް ދިނުމަްށ  •
 އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވުމަްށ  •
 ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުެގ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން
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 ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރައްވައިގެން ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ، ޝަރީަޢތް  •
 ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

 ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް( •
 ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރުން -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުރުން -
ފޯމް ލިބިފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތުން  -

 ޙަވާލުކުރުން.
އިންވަކިކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޯގތީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮްށފައިތޯ  -

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކްކުރުން. 3ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރަސްމީ 
ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްފައިވާަނމަ، އިންވަކި ކުރުމަށް ޓަކައި ޯގތީގެ  -

ވެރިފަރާތުން ގެންދަންޖެޭހނެކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 
އްޗާއިއެކު ގޯތި އޮތް ތަނަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި ގޯތީގެ ތަކެ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގުން. 2ވެރި ފަރާތަށް ރަސްމީ 

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގާފައިާވ ގަޑިޔަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުްނ  •
 ޙާޟިރުވެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

މް ފުރިހަމަވެ، ގޯތި ސާފުކޮށްފައިވާނަަމ، ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯ •
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނ  03ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 ވާނެއެވެ.

 10ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ގޯތި ސާފުކުުރމަށް  •
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިުނން )ސްލިޕް ދޫކުރުން(

ސާފުކުރުމަށް އެންގި ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް ގޯތި ސާފުކޮށް ގޯތި  -
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ 
ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް 

ނާީނ ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގު 
ގޯތި ސާފުކުރުމަށްފަހު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ތާރީޚުން 

 ފެށިގެންނެވެ.
ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ޯގތި ސާފުކޮށްަފއިނުވުމުެގ  •

 ސަބަބުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެެވންނެތްކަމަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ިދނުން.
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 ހެއްދުންގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން 31

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން  •

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ  •
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ފޯމްގައި ޕަވަރ 

 އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހަާޅފައިވާ ގޯއްޗަށް ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ އެއް  •
 ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު.، ހައްދާފައިވާނަމަ

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެްނ އަލުން ހެއްދުަމށް ހުަށހަޅާފައިވާނަަމ،  )ގޯތީގެ •
 ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.(

 ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް( •
 ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރުން -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުރުން -
ލިބިފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތުން ފޯމް  -

 ޙަވާލުކުރުން.
ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް  -

 2ކަންމުޑި އަޅާފައިތޯ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލަސްވެގެން ރަސްމީ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކްކުރުން.

ޑި އަޅާފައިވާނަމަ، ރަޖިސްޓަރީއާއި ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ކަންމު -
ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި 
ގޯތީގެ ވެރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްލިޕަކުން  2ފޯމް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 
 އެންގުން.

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ގޯތި  2ލަސްވެގެން ރަސްމީ ފޯމް ހުށަހަޅާާތ  -
އޮތްތަނަށް ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވެ ގޯތީގެ ިމްނތައް 
)ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ 

 ޙާޟިރުގައި( ޗެކްކޮށް ނޯޓް ކުރުން.
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ތި ސާފުކޮްށ ކަންމުިޑ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަވެ، ގޯ •
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް  04އަޅާފައިވާނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ނުަވތަ ކަންމުޑި އަޅާފައި  •
ދުވަހުގެ  10ނުވާނަމަ ގޯތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަންމުޑި އެޅުމަށް 

 އް ލިޔުމުން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން(މުއްދަތެ

ގޯތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަންމުޑި އެޅުމަށް އެންގި ސްލިޕްގައިވާ  -
ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ 
މަރުޙަލާތައް )މަތީގައިވާ ގޮތުގެަމތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިޮގތަށް 

ންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެ
ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ޯގތި ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަްނމުޑި 

 އެޅުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތި ސާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ނުވަަތ ކަންމުިޑ  •
ތި ސާފު ނުުކރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ަކންމުޑި އަޅާފައި އަޅާފައިނުވާނަމަ ގޯ

ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުުމން ޖަވާބު 
 ދިނުން.

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ހައްދާނަަމ(

32 

ރަޖިސްޓަރީ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ 
ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ 

ގެއްލިގެން ނޫން ގޮތަކަށް 
 ހައްދާނަމަ(

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން  •

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް  •
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ފޯމްގައި ޕަވަރ 

 އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރައްވައިގެން ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ، ޝަރީަޢްތ  •
 ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.

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

 ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ އަޞްލު ހުށަހެޅުން.
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 ތައް(ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާ •
 ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރުން -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުރުން -
ފޯމް ލިބިފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަގުތުން  -

 ޙަވާލުކުރުން.
ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިަފއިވާ ގޯތީ އޮތީ އިންވަކިކޮްށފައިތޯ  -

ވަހުގެ ޗެކްކޮށް، ދު 2ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލަސްވެގެން ރަސްމީ 
އިންވަކިކޮށްފައިވާނަމަ، ގޯތީގެ ެވރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ 
 ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ގޯތީގެ މިންތައް ޗެކްކޮށް ނޯޓް ކުރުން.

ގޯތީގެ މިންތައް ނޯޓް ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް  -
ރީޚާއި ގަޑި ގޯތީގެ ވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާ

ފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެަޓރނީ ދީފައިވާ ފަރާތަށް ފޯމް ހުަށހަޅާތާ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްލިޕަކުން އެންގުން. 2ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަވެ، ގޯތީގެ އިންވަކިކޮްށަފއިވާނަމަ،  •
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނ  05ފޯމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ 

 ވާނެއެވެ.

ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޯގތީގެ އިންވަކި ކުރުމަްށ  •
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން( 10

ގޯތީގެ އިންވަކި ކުރުމަށް ދީފައިވާ ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް  -
ންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ ކައު

ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް 
ގެންދާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ 

ެއންގި  ގުނާނީ ގޯތީގެ ިއންވަކި ކުރުމަްށފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އިންަވކިކޮށްފަިއ  •
ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުުމން ޖަވާބު 

 ދިނުން.

 ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުްނ(އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން 
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33 

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ 
ހެއްދުން )ރަޖިސްޓަރީ 

ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް 
 ހުށަހެޅުން(

 އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން  •

 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން •

ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަްށ ޚިދުމަތަށް އެދޭ  •
ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް ފޯމްގައި ޕަވަރ 

 އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

ޢުލޫމާުތ ސާފުކުރާ ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުްނ )ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަ •
 ފޯމް(

 ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން )ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް( •
 ފޯމް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރުން -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުރުން -
ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ފުރުމަްށޓަކައި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތާއި ނުވަތަ  -

 ވާލުކުރުން.އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ވަގުތުން ޙަ
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ލިބިފައިވާަކމުގެ ސްލިޕް ފޯމް ހުށަހެޅި ަފރާތަށް  -

 ވަގުތުން ޙަވާލުކުރުން.
ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ރަސްމީ  -

 07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ރަސްމީ  02
 މު އިޢުާލނެއް ކުރުން.ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢާއް

ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮްށ ހުށަހެޅުމުން، ފޯމްގައި ރަޖިސްޓަރީ  -
ރަޙުނުކޮށްފައިވާކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާަނމަ، 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޮކށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެްއވެސް  07އަދި 
ހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާަކމަށް ފަރާތަކުން އެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެ

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

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތީ  2ރަސްމީ 
ންސިލްގެ އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް، އޮތީ އިންވަކިކޮށްފައިތޯ ކައު 

އިންވަކިކޮށްފައިވާނަމަ، ގޯތީގެ ެވރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ 
 ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ގޯތީގެ މިންތައް ޗެކްކޮށް ނޯޓް ކުރުން.

ގޯތީގެ މިންތައް ނޯޓް ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށް  -
ވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި ގޯތީގެ ވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރު
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ފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތަށް ޢާއްމު 
އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާަނމަ، ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަާޅތާ، 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްލިޕަކުން އެންގުން. ާޢއްމު  2ލަސްވެގެން ރަސްމީ 
ވުމުގެ ކުރިން ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަ

ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅައިިފނަމަ، ރަޖިސްޓަރީއާއި ޙަވާލުވުމަށްވުމަށް 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަންގާނީ ޢާއްމު 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  02އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވާާތ، ރަސްމީ 

ށަހަޅާފައިވާ ޯފމް ފުރިހަމަވެ، އިޢުާލނުގެ މުއްަދތު ހަމަވެ، ޚިދުމަތަށް އެދި ހު •
ކްލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ުހށަހަޅާ އަދި ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައިާވނަމަ، ރަސްމީ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. 05

ްށ ގޯތި ޗެކްކުރާއިރު ގޯތީގެ އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޯގތީގެ އިންވަކި ކުރުމަ •
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިޔުމުން ދިނުން )ސްލިޕް ދޫކުރުން( 10

ގޯތީގެ އިންވަކި ކުރުމަށް ދީފައިވާ ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚަށް އެކަންކޮށް  -
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމުން ޚިދުމަތުގެ މަރުޙަލާތައް )މަތީަގއިވާ 

ޔަށް ގޮތުގެމަތިން( ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރި 
ގެންދާނަމަ، އިޢުާލނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމް ުހަށހެޅި 
ތާރީޚުގެ ބަދަލުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ގުނާނީ ގޯތީގެ އިންވަކި 

 ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

އިންވަކިކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އިންަވކިކޮށްފަިއ ސްލިޕްގެ މުއްދަތުގައި ގޯތީގެ  •
ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށް ދެވެންނެތްކަމަށް ލިޔުުމން ޖަވާބު 

 ދިނުން.

ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެްސ  •
ނަަމ، ނުވަަތ ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފި

ކުލެރިފިކޭޝަން ފޯމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ، އެއްވެސް މާލީ 
އިދާރާއަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާަނމަ، އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަްއދައިދެވެން 
ނެތްކަމާއި، ރަޖިސްޓަރީއާއި ުގޅޭ ގޮތުން ހޯދާފައިާވ މަޢުލޫާމތު ގޯތީެގ 

 ން.ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ފޯރުކޮށް ދިނު

 މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން

mailto:info@uligan.gov.mv
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34 
މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ދޫކުރުން

މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ެއދި މަގު ބަންދުކުރުމަށް ބޭުނންާވ ދުވަހުެގ  •
ދުވަހުގެ ކުރިން ޚިދުމަތަށް އެދި ކައުންސިލް އިދާާރއަށް ފޯމް  3ރަސްމީ 
 ހުށަހެޅުން.

 ހުއްދަ/ބޯޑު ދޫކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ ފީ ދެއްކުން •

ބޯޑާއި ޙަވާލުވާ ޝީޓްގައި ނަމާއި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު މަގު ބަންދުކުރާ ހުއްދަ/  •
 ބޯޑާއި ހަވާލުވުން 

މަގު ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިަފއިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ސަރަޙައްދު ސާފުކޮްށ  •
 ލުކުރުންހުއްދަ ބޯޑު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޙަވާ

 މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން

 މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 35

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

ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބު ދިރާސާުކރުމަށްފަުހ މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް  •
 ހުއްދަ ދޫކުރުން

މަގުކޮނުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ އިންޖީނުގެ، ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތްޭދ  •
 ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރުން

 އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން

36 
އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ދޫކުރުން

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާއަްށ  •
 ހުށަހެޅުން.

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ އެންެމހާ ކަްނކަން ބަާލ  •
 ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުން ފީ ނެގުމަށްފަހު ހުއްދަ ދޫކުރުން

 ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުން 

 ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުން  37
ޑުބިަމްށ ދަނދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން އިއުލާންކުރުމުން  •

 .ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުންއެދޭ 
 .ބިމާއި ޙަވާލުވެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން •

 ދޫކުރުންވެލި އަކިރި ގާނެގުމުގެ ހުއްދަ 

38 
ވެލި އަކިރި ގާނެގުމުގެ ހުއްދަ 

 ދޫކުރުން
މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ެއދި ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުްނ  •

 އެ ފޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން 

mailto:info@uligan.gov.mv


އިދާރާގެ ސަރވިސް ޗާޓަރލްގެ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިތިލަދުންމަތީ   

Secretariat of the uligan Council  Tel/ Fax.: 6500036   E-mail: info@uligan.gov.mv ާހއ.އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

Page 24 of 24 

 ފާޑުކިޔުން ހުށައެޅުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، 

ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް  މިއިދާރާއިން -1
ހުށައެޅުންތަްއ އެގޮތުން އީ މެއިލް މެދުވެރިކޮްށ ފާޑުކިޔުމުމުގެ ގޮތުން ހުށައަޅާ ހުށައެޅުންތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުއެވެ. 

ކައުންސިލް  ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ހުށައަޅާނަމަ، މެއިލަށެވެ. ނުވަތަ މި އީ  info@uligan.gov.mvފޮނުވާނީ، 
ފޮނުވާގެންވެސް ހުށައެޅޭނެއެވެ.އެޑްރެސްކޮށް، ސިޓީ އިދާރާއަށް

 ވެ.އެނެހުށައެޅޭ އަށް ގުޅުއްވާގެން 6500036: ރަސްމީ ފޯނު ނަންބަރު އިދާރާގެމި  ފޯނުމެދުވެރިކޮށް ހުށައަޅާނަމަ، -2
މިފަދަ ހުށައެޅުންތައް ބަލައިގަެނ، ވަގުތުން ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ޚިދުމަތަށް ގެންނަންޖެހޭ  -3

ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލާ ގުޅުއްވުމަށް 

 ވުމަށް:މަޢުލޫމާތު ާސފުކުރެއްޙިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ  ❖
އަށް( 14:00އިން  8:00)ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  6500036ފޯން:  ❖
 info@uligan.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  ❖

 އެދޭ ފޯމް  ތި އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތަށްއި ކުއްޔަތް ދޫކުރާ ތަކެކައުންސިލުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާ

39

އި ކައުންސިލުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާ
ކުއްޔަތް ދޫކުރާ ތަކެތި އަދި 

އެދޭ  އެހެނިހެން ޚިދުމަތަށް
 ފޯމް

ށް ކައުްނސިލް  14:00އިން  8:00ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ •
އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އީމެއިލްެގ 

 ޒަރީޢާއިންވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
ފޯމް ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.•
ކެތި އަދި އެހެިނހެން ކައުންސިލުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ކުއްޔަތް ދޫކުރާ ތަ•

ހުށަެއޅުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން  ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް
ކައުންސިލުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ކުއްޔަތް ދޫކުރާ ތަކެތި އަދި އެހެިނހެން 

 ތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.ޚިދުމަތް

 އެނައުންސްމަންޓް ގޮވުން 

 އެނައުންސްމަންޓް ގޮވުން  40

ށް ކައުްނސިލް  14:00އިން  8:00ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ •
އިދާރާއަށް ލިޔުން ގެންނަ އެނައުންސްމަންޓްތައް ގޮވުމުގެ އިންިތޒާމް 

 ހަމެހިގެން ދާނެއެވެ. 
ރަސްމީ އިދާރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ެގންަނ •

 އެނައުންސްމަންޓް ތައްވެސް ޮގވޭނީ ޒިންމާ ވާނެ ފަރާތެއްގެ ސޮއި
 ކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.

އޮފީސް ބަންދު ވަގުތުތަކުގައި ެއނައުންސްމަންޓެއް ގޮވުމަށް ބޭނުންާވ •
ނަމަ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިޔަކަށް އެކަން އެންގުމުްނ 

 އެނައުންސްމަންޓް ގޮތުވުމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދާނެއެވެ. 

mailto:info@uligan.gov.mv
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