ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ތަރުތީބުތައް
އސޫލް)
މގެ ު
ނ ު
މތް ދި ު
ނކޮށް ޚިދު ަ
އ ް
ނލަ ި
ނ އޮ ް
(ކޯވިޑް  19އާއި ގުޅިގެ ް
ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
➢

ނޓް:
ޯ

ގ
ސކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ެ
ނޑް ެ
ގ ލޭ ް
ކއުންސިލް އިދާރާ ެ
ވއްމުލަކު ސިޓީ ަ
ފު ަ

ސއިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
ވބް ަ
ގ ެ
އދާރާ ެ
ފޯމުތަށް ސިޓީ ކައުންސިލް ި
އށް މެއިލް
މއިލް ަ
ގ އީ ެ
ފ ެ
ވއްޒަ ު
ވ މު ަ
ވފައި ާ
ލ ެ
ވ ު
ކއި ހަ ާ
ސއްކަތަ ާ
ވތަ އެމަ ަ
ނ ަ
ގ މެއިލް ު
ލޭންޑް ސެކްޝަން ެ
އވެ.
ވނެ ެ
ގންދެ ޭ
ކުރުމުން ،މައްސަލަ ކުރިއަށް ެ
ވހަށް
ވ ދު ަ
އ ާ
ގފަ ި
ނ ާ
ވރިކޮށް އަ ް
ވނެކަމަށް އީމެއިލް މެދު ެ
ކއިހުރެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ ޭ
ވސް ސަބަބަ ާ
އ ެ
➢ އެ ް
ނއެވެ.
ގ ެ
އކުން އެކަން އެން ޭ
ވތަ އެސް.އެމް.އެސް ަ
ގޅައި ނު ަ
ވނަމަ ފޯނުން ު
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެ ޭ

ގ މައުލޫމާތު 6860041
ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން ެ

ގޯތި ޙަވާލުކުރުން
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.
▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 10 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް އިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)

▪

މން މައްސަލަ
ލޭންޑް ސެކްޝަންގެ މެއިލް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވު ު
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް ކުރެވިފައި
 oގޯއްޗާއި ޙަވާލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ކޮޕީ
 oގޯތީގެ ގުރުއަތުނެގި ޖަލްސާގައި ދޫކުރި ލިއުން

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު

▪

މެއިލް އިން ފޯމް ލިބިފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލިބުނުކަމަށް މެއިލް އިން ޖަވާބު ދިނުން
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
ނ
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ މެއިލް އެއް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވު ް
 oކަންމުޑި އެޅުމަށް ކަޑަޖެހުން
 oކަންމުޑި އަޅާ އެންގުމުން ޗެކުކުރުން.
ބދަލުގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.
 oގޯތީގައިހުރި ރުއްގަހުގެ ަ
ބދަލުގެ މައްސަލަ ނިމުމުން ގޯތި ޙަވާލުކުރުން.
 oރުއްގަހުގެ ަ
 oގޯއްޗަށްކިޔާ ނަން ފާސްކުރާ ފޯމު ޙަވާލުކުރުން.
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތަށް އެރުވުން.
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+(960) 301 8301
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 2ގޯއްޗަށްކިޔާ ނަން ފާސްކުރުން
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
 oގޯއްޗަށްކިޔާ ނަން ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު

▪

މެއިލް އިން ފޯމް ލިބިފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލިބުނުކަމަށް މެއިލް އިން ޖަވާބު ދިނުން
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން
 oރަށުގެ އެހެން އަވަށެއްގެ ގެއަކަށް ނުވަތަ ގޯއްޗަކަށް ކިޔާ ނަމެއްތޯ ޗެކްކުރުން
 oއެނަންކިޔާ އެހެން ގެއެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ހުރިނަމަ އެކަން އަވަހަށް އެފަރާތަށް އެންގުން.
ދނުން.
 oއެނަންކިޔާ ގެއެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނެތްނަމަ ނަން ފާސްކޮށް ި
 oރަށްވެހިކަމާއި ގުޅޭ ސެކްޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން.
 oގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުން
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތައް އެރުވުން.

 3ގޯއްޗަށް ނުވަތަ ގޭގެއަށް ކިޔާ ނަން ބަދަލުކުރުން
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.
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secretariat@environment.gov.mv
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▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 15 oދުވަސް

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
ބދަލުކުރުން އެދި ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފޯމް
 oގޭގެނަން ަ
 oގޭގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ
 oއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ
 oރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ

▪ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު ( ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލިބިފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލިބުނުކަމަށް މެއިލް އިން ޖަވާބު ދިނުން
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް މެއިލް ކުރުން.
 oގޯއްޗަށް ކިޔުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަން ކިޔާ އެހެން ގެއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ނެތްކަން ޔަޤީންކުރުން.
ފރާތަށް އެކަން އެންގުން.
ބދަލުކުރުމަށް އެދުނު ަ
 oއެނަންކިޔާ އެހެން ގެއެއް ހުރިނަމަ ނަން ަ
މކޮށް އިޢުލާންކުރުން.
އން ު
ބދަލުކޮށް ާ
ނމަ ގޯތީގެ ނަން ަ
 oއެނަންކިޔާ އެހެން ގެއެއް ނެތް ަ
 oއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ /ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އިސްލާހުކުރުން.
 oރަށްވެހިކަމާއި ގުޅޭ ސެކްޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން.
ބދަލުކުރަން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.
 oއައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ،ޕާސްޕޯޓް ފަދަ ތަކެތީގެ އެޑްރެސް ަ
o

ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލް ފިހުރިސްތަށް އެރުވުން.
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އން ޞަފް ާ
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ފޙާ ެ
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sop online service -fcc
ހރާއްޖެ.
ވ ި
ފންނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
ނ ،މާ ަ
ގ ް
ރ ހިނ ު
ވ ީ
ހަނދު ަ

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV

Handhuvaree Hingun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8301
www.facebook.com/environment.gov.mv

+(960) 301 8300
www.environment.gov.mv

 4ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން (އަލަށް)

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ) :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
 oގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަށް އެދޭ ފޯމު
 oގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑޭންޓިޓީ ކާޑު ކޮޕީ
 5/- oރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު  ) -ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
ނ
ބ ދިނު ް
މށް މެއިލް އިން ޖަވާ ު
ބނުކަ ަ
ބފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލި ު
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލި ި
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން
 oގޯތި ހަވާލުކުރެވިފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުން
ނމުޑި އެޅުމަށް އެންގުން
 oކަންމުޑި ރާނާފައިހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ،ކަންމުޑި ރާނާފައިނެތްނަމަ ކަ ް
ވނެ)
ށނީ ކަންމުޑި ރާނައި އެންގުމުންކަން ސާފުކޮށްދޭން ާ
(ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުތްދަތު ގުނަންފެ ޭ
 oގޯތީގެ ކަންމުޑި ޗެކުކުރުން
 oގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްޓަށް އެރުވުން.
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 5ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން (ޝަރީޢަތުން ލިބިގެން)
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް) :

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)

 oގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަށް އެދޭ ފޯމު
 oގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑޭންޓިޓީ ކާޑު ކޮޕީ
 5/- oރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް
 oކުރިން ހަދާދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ
 oޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު  ) -ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
ބ ދިނުން.
މށް މެއިލް އިން ޖަވާ ު
ބނުކަ ަ
ބފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލި ު
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލި ި
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ލިޔުން މެއިލް ކުރުން
ކށް
ބދަލުވިކަން ނޯޓް ޮ
 oކުރިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނަމަ ،ގޯތި ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ވެރިފަރާތް ަ
އެލިޔުން ކެންސަލްކުރުން.
ކން ރަޖިސްޓްރީގައި ނޯޓްކޮށް
ބދަލުވި ަ
 oކުރިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނަމަ ،ވެރިފަރާތް ަ
އެރަޖިސްޓްރީ (ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާއި ،އޮފީހުގައި އޮންނަ ކޮޕީ) ކެންސަލްކުރުން.
ނމުޑި އެޅުމަށް އެންގުން
 oކަންމުޑި ރާނާފައިހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ،ކަންމުޑި ރާނާފައިނެތްނަމަ ކަ ް
ވނެ)
ށނީ ކަންމުޑި ރާނައި އެންގުމުންކަން ސާފުކޮށްދޭން ާ
(ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުތްދަތު ގުނަންފެ ޭ
 oގޯތީގެ ކަންމުޑި ޗެކުކުރުން
 oގޯތީގެ ޗާޓް ކުރަހައި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން
ޙ 6
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
ފޙާ ެ
 26ޞަ ް

sop online service -fcc
ހރާއްޖެ.
ވ ި
ފންނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
ނ ،މާ ަ
ގ ް
ރ ހިނ ު
ވ ީ
ހަނދު ަ

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV

Handhuvaree Hingun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8301
www.facebook.com/environment.gov.mv

+(960) 301 8300
www.environment.gov.mv

 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްޓަށް އެރުވުން.

 6އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން (އަލަށް)

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 04 oދުވަސް

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
 oޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު
 oގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ (ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާފައިވާނަމަ)
 oގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ކޮޕީ
( 10/- oދިހައެއް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު  ) -ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން
ނވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް
ށ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮ ު
ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަ ް
ޤާއިމް ކުރެވިފައި)
ނ
ބ ދިނު ް
މށް މެއިލް އިން ޖަވާ ު
ބނުކަ ަ
ބފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލި ު
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލި ި
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން.
 oދިރިއުޅެވޭ ފެންވަރަށް ޢިމާރާތް ނިމިފައިވޭތޯ އާއި ގޯތީގެ އިން ޗެކްކުރުން.
 oގޯތީގެ ޗާޓް ކުރަހައި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން.
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތައް އެރުވުން.
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 7އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން (ޝަރީޢަތުން ލިބުމުން)

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 04 oދުވަސް

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
 oޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު
 oކުރިން ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާފައިވާނަމަ އެރަޖިސްޓްރީ
 oގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ކޮޕީ
ގ ކޮޕީ
 oޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ެ
( 10/- oދިހައެއް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން.
ކށް
ބދަލުވިކަން ނޯޓް ޮ
 oކުރިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނަމަ ،ގޯތި ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ވެރިފަރާތް ަ
އެލިޔުން ކެންސަލްކުރުން.
ކން ރަޖިސްޓްރީގައި ނޯޓްކޮށް
ބދަލުވި ަ
 oކުރިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނަމަ ،ވެރިފަރާތް ަ
އެރަޖިސްޓްރީ (ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާއި ،އޮފީހުގައި އޮންނަ ކޮޕީ) ކެންސަލްކުރުން.
 oޗާޓާއި އެއްގޮތަށް ކަންމުޑި އެޅުމަށް ކަޑަޖަހައިދިނުން.
ތތަކާއި ގޯތި ޙަވާލުކުރުން.
ވތަ ފަރާ ް
ބނު ފަރާތާއި ނު ަ
 oކަންމުޑި އަޅާނިމުމުން ޝަރީޢަތުން ލި ު
 oއެއްމެދު ގޯއްޗެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ  1އަސްލު ހެދުމަށްފަހު ވެރިފަރާތްތަކަށް ކޮޕީ ޙަވާލުކުރުން.
 oގޯތީގެ ޗާޓް ކުރަހައި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން.
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތައް އެރުވުން.
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▪

ޕގައިވާ ދުވަހަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ
އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލި ް
ފޯނުން ގުޅައި ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް އަކުން އެކަން އެންގުން.

 8އިންފާރު ރޭނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
 oއިންފާރު ރޭނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 oހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 oއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު ) -ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
ނ
ބ ދިނު ް
މށް މެއިލް އިން ޖަވާ ު
ބނުކަ ަ
ބފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލި ު
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލި ި
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް މެއިލް ކުރުން
ބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން
 oގޯތީގެ އިންވަކިކުރުމަށް ޭ
ބނުންވާ އާލާތްތައް ހަމަކުރުން.
 oގޯތީގެ އިންވަކިކުރުމަށް ޭ
ވހަކާއި ގަޑި އެދޭ ފަރާތައް އެންގުން.
 oގޯތީގެ އިންވަކިކުރުމަށް ދާނެ ދު ަ
 oގޯތީގެ މިންތަކުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަ ނުކުރެވޭނަމަ ކަޑަޖަހައި ހުއްދަ ދިނުން.
ނ ގޯތިތަކުގެ މިން އަޅައި ޗެކްކުރުން.
 oގޯތި ހިމެނޭ ކޮށީގައި ހުރި އެހެ ް
ރގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަކު
 oއިމުގައި ފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަންދެން ކައުންސިލް އިދާ ާ
މަޑުކުރުން.
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 oގޯތީގެ މިންތަކުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެމައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ދޫކުރުން.
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތައް އެރުވުން.

 9ގޯތިގެދޮރުގެ އިންޗެކްކޮށް ދިނުން
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
ޅ ފޯމް
 oއިންވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަ ާ
 oހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 oއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު ) -ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
ނ
ބ ދިނު ް
މށް މެއިލް އިން ޖަވާ ު
ބނުކަ ަ
ބފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލި ު
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލި ި
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން
 oގޯތީގެ މިންތައް ޗެކުކުރުން
 oގޯތީގެ މިންތަކުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަ ނުކުރެވޭނަމަ ކަޑަޖަހައި ހުއްދަ ދިނުން.
 oގޯތީގެ މިންތަކުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެމައްސަލައެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި ގޮތެއް
ނިންމުން.
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ށ ގޯތީގެ ކަޑަޖަހައި ރަޖިސްޓްރީ އިސްލާހުކޮށްދިނުން .ކަމާގުޅޭ
 oކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަ ް
ހރިސްތައް އެރުވުން.
ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފި ު

 10އިންފާރުން މަގަށް ދޮރުކެނޑުމަށް އެދޭ ގޮތާއި އަދި ހުއްދަ ދިނުން

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
 oމަގަށް ދޮރުކެޑުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 oހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 oއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު (ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
ނ
ބ ދިނު ް
މށް މެއިލް އިން ޖަވާ ު
ބނުކަ ަ
ބފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލި ު
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލި ި
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން
 oހުއްދައަށް އެދުނު ދިމާލުން ދޮރު ކެނޑެން ނެތްނަމަ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކެނޑެން ނެތްވާހަކަ
ބނުން.
ު
 oހުއްދަ ދެވެން އޮތް ނަމަ ދޮރު ކެނޑުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން .އަދި ދޮރު ކަނޑައިފިކަން ވެރިފަރާތުން
އެންގުމުން ޗެކް ކުރުން.
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ހރިނަމަ ރަނގަޅު ކުރަން އެންގުން.
 oޗެކްކުރިއިރު ދޮރު ކެނޑުމަށް ހުއްދަ ދެވުނު ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ު
ރސްތައް އެރުވުން.
 oރަގަޅުކޮށް ނިމުމުން ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހު ި

 11ފެންވަޅު  /ފާޚާނާ ވަޅު ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
ބހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 oފެންވަޅު  /ފާޚާނާ ވަޅު ެ

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު (ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
ނ
ބ ދިނު ް
މށް މެއިލް އިން ޖަވާ ު
ބނުކަ ަ
ބފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލި ު
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލި ި
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން
ބލުން.
ފންހިންދާ ވަޅަކާކައިރީ ތަނެއްތޯ ެ
ތނަކީ ސެޕްޓިކް ޓޭންކެއް ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ެ
ބހައްޓަ ަ
 oފެންވަޅު ަ
ބހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އަންގައި
 oފެންވަޅު  /ފާޚާނާ ވަޅު ެ
ސޮއިކުރުވައި ހުއްދަ ދިނުން.
ޓމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަތްދޭތޯ ޗެކްކުރުން.
ބހެއް ު
 oހުއްދައާއި އެއްގޮތަށް ވަޅު ެ
ހރިސްތައް އެރުވުން.
ބހައްޓައި ނިމުމުން ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފި ު
 oވަޅު ަ
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 12ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ  /ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެއްދުން
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
( 100/- oސަތޭކަ) ރުފިޔާ (ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފީ)

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 20 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
ޢލޫމާތު ސާފުކުރާ
ބންކްތަކުން މަ ު
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމް ( ޭ
 oޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ެ
ފޯމް) ފުރުވައި ހުށަހެޅުން.
 oރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް
 oގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަށް ( 05/-ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް  ،ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް
( 10/ދިހައެއް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް oގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ކޮޕީ

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
ނ
ބ ދިނު ް
މށް މެއިލް އިން ޖަވާ ު
ބނުކަ ަ
ބފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލި ު
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލި ި
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކުރުން
ބލުމަށް
ފއިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ެ
ބ ަ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ލި ި
 oމޯގޭޖުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،އެރަޖިސްޓްރީއާއި ެ
އިޢުލާންކުރުން.
 oގޯތީގެ މިންތައް ޗެކުކޮށް ކަންމުޑިނެތްނަމަ ކަންމުޑި އެޅުވުން
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ރޖިސްޓްރީ ހެދުން
 oއިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ަ
ޖހުން.
 oކުރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަކަލުގައި ނޯޓުކޮށް ކެންސަލް ތައްގަނޑު ެ
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތައް އެރުވުން.

ގ އަސްލު
ކޔުން ތަކު ެ
ވނީ ލިޔެ ި
ރ ޭ
ޖސްޓްރީ ކު ެ
 13ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ( ރަޙުނު ރަ ި
ގއި)
އސްލު ަ
ގ ަ
ޓރީ ތަކު ެ
ހނީ ރަޖިސް ް
ޖ ަ
ކރިކަމަށް ތައްގަނޑު ަ
ހުށަހެޅުމުން -ރަޙުނު ު
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ބންކުން ފޮނުވާ ސިޓީ އާއި ލިޔުންތައް
 oރަހުނު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދި ޭ

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު
ރކުރުން
ބންކުން ފޮނުވާ ސިޓީ އެންޓް ީ
 oރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދި ޭ
 oރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން (ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ފޮތަށް ނެގުން)
 oރަޖިސްޓްރީގައި ރަހުނު ތައްގަޑު އަޅައި ސޮއި ކުރުވައި ،ކޮޕީއެއް ނެގުން.
 oމުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ނެގުން.
 oރަހުނު އެގްރީމެންޓުގެ ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ކައުންސިލްގެ ތައްގަޑު ޖެހުން.
ފނުވާ ސިޓީ ،ރަހުނު އެގްރީމެންޓާއި ރަޖިސްޓްރީގެ
ބންކަށް ޮ
 oރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތައް ( ޭ
ބންކަށް ފޮނުވުން.
ނ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ އަސްލު) ޭ
އަޞްލު ،މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަ ް
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތަށް އެރުވުން.

▪

ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނީ ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
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▪

ޕގައިވާ ދުވަހަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ
އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލި ް
ފޯނުން ގުޅައި ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް އަކުން އެކަން އެންގުން.

 14ރަހުނު ޚަލާސް ކުރުން

ގ އަސްލު
ވނީ ލިޔެކިޔުން ތަކު ެ
( ރަޙުނު ޚަލާސް ކުރެ ޭ

ގއި)
ލ ަ
ގ އަސް ު
ރޖިސްޓްރީ ތަކު ެ
ހނީ ަ
ލސް ތައްގަނޑު ޖަ ަ
ހުށަހެޅުމުން -ރަޙުނު ޚަ ާ
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ލޔުންތައް
ބންކުން ފޮނުވާ ސިޓީ އާއި ި
 oރަހުނު ޚަލާސް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޭ

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު
ރން
ބންކުން ފޮނުވާ ސިޓީ އެންޓްރީކު ު
 oރަހުނު ޚަލާސް ކުރުމަށް އެދި ޭ
 oރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ފޮތުގައި ރަހުނު ޚަލާސް ތައްގަޑު އެޅުން.
 oރަޖިސްޓްރީ ގައި ރަހުނު ޚަލާސް ތައްގަޑު އެޅުން.
ބންކަށް
ކށް ފޮނުވާ ސިޓީ ،ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލުޭ ،
ބން ަ
 oރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ޚަލާސް ކުރިން ލިޔުންތައް ( ޭ
ފޮނުވުން.
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތަށް އެރުވުން.

▪

ޕގައިވާ ދުވަހަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ
އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލި ް
ފޯނުން ގުޅައި ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް އަކުން އެކަން އެންގުން.
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 15އެއްބުރިއަށްވުރެ ގިނަ ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ( ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމުގެ
އަސްލު ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ)
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.
▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
އވާނަމަ
 oކުރެހުމުގައި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ތައްގަޑު ޖަހާފަ ި
ޖަހާފައިވާނަމަ  03ދުވަސް.
ގޑަކަށް
ގތް ަ
ބމުންާ ( .
 oތައްގަޑު ޖަހާފައިނުވާ ކުރެހުމެއް ނަމަ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައި ހުއްދަ ލި ު
 15ދުވަސް)

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 oހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ގ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ކޮޕީ
 oހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
 oކުރެހުން ސެޓްގެ  1އަސްލާއި  2ކޮޕީ
ލން ތަކާއި ޑޯ ވިންޑޯ ޝެޑިއުލްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (އޮޓޯކޭޑް ފައިލް
 oކުރެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ފްލޯ ޕް ޭ
ސީޑީއެއްގައި)
 oކަލްކިއުލޭޝަން ސެޓް.
ތޑް
 oފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެ ަ
 oސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެޓްފިކެޓް

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން
 oކުރެހުމުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ތައްގަނޑު
ޖަހައިފައިވާނަމަ ހުއްދަ އާއި ކުރެހުން ފާސްކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލު ކުރުން.
 oކުރެހުމުގެ ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ފާސްކޮށްފައި ތައްގަޑު އެޅުން.
 oހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވާފަރާތެއްނަމަ ،ކުރެހުމާއިއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުންސިންގ އަށް ހުއްދައަށް އެދި ލިޔުން.
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ނ ފާސްކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް
ބމުން ހުއްދަ އާއި ކުރެހު ް
ބލި ު
 oހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީއިން ޖަވާ ު
ވެރިފާރާތާއި ޙަވާލުކުރުން.
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތަށް އެރުވުން.
▪

ޕގައިވާ ދުވަހަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ
އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލި ް
ފޯނުން ގުޅައި ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް އަކުން އެކަން އެންގުން.

 16ވަކިކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން (ވަޑާންގެ،ވާރކްޝޮޕް ފަދަ
ތަންތަން)
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
 oޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީއެއް ނުނަގާނެ.

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
 oހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ގ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ކޮޕީ
 oހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
ހން
 oހުއްދަ ހޯދަން އެދޭ ތަނުގެ ކުރެ ު

▪ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލިބިފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލިބުނުކަމަށް މެއިލް އިން ޖަވާބު ދިނުން
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން
 oއިންސްޕެކްޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުން.
 oއިންޕެކްޝަނުގައި އިތުރު މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާނަމަ ހުއްދަތައްޔާރުކޮށް ވެރިފާރާތާއި
ޙަވާލުކުރުން.
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 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތަށް އެރުވުން.

 17ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުން
▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފީ:
ގން
ށފަހު ނަގަންޖެހޭ ފީ ނެ ު
ބލައި އަގު ހެދުމަ ް
ބޑުމިނަށް ަ
ބމުގެ ޮ
 oއަމިއްލަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ި
(އަކަފޫޓަކަށް ( 50/-ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން)

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 05 oދުވަސް.

▪

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްއިން ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)
 oގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 oގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ކޮޕީ
ބޑުމިން އެގޭނެހެން ކުރަހާފައިވާ ޗާޓް
ބއިގެ ޮ
 oއަމިއްލަ ކުރަން ހުށަހަޅާ ަ
ނ
 oގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ  -ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާ ެ

▪ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މެއިލް އަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމް
ކުރެވިފައި)
 oމެއިލް އިން ފޯމް ލިބިފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯމު ލިބުނުކަމަށް މެއިލް އިން ޖަވާބު ދިނުން
ބރެއް ،ހުށަހެޅޭ ފޯމު ތަކުގައި ޖެހުން)
ނ ަ
ބން އެންޓްރީ ނަ ް
 oފޯމު އެންޓްރީކުރުން ( މެއިލް އަންނަ ތަރުތީ ު
 oޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ ސްލިޕް ދޫކުރުން
ށފަހު
ބލުމަ ް
އސާ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ެ
ބޔަށް ފަ ި
ބލައި އެ ަ
ބޑުމިނަށް ަ
ބއިގެ ޮ
 oއަމިއްލަ ކުރަން ހުށަހަޅާ ަ
ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުން.
ރފަރާތަށް އެންގުން.
 oފައިސާ ދައްކާ ނިމުމުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެ ި
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މނޭ
ބއި ހި ެ
ބންޑާރަ ދެ ަ
ގތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުން( .އަމިއްލަ  /ނުވަތަ ަ
ބނުންވާ ޮ
 oވެރިފަރާތުން ޭ
ބއި ވަކިން( .އަމިއްލަ ރަޖިސްޓްރީ
ބންޑާރަ ރަޖިސްޓްރީ) ނުވަތަ އެދެ ަ
ގޮތަށް އެއް ރަޖިސްޓްރީ (އަމިއްލަަ /
ބންޑާރަ ރަޖިސްޓްރީ ވަކިން)
ވަކިން)ަ ( ،
 oކުރިން އެގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާއި އޮފީހުގައި އޮންނަ ކޮޕީގައި ކެންސަލް ތައްގަޑު
އެޅުން .އަދި ގޯތި ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައިވެސް ކެންސަލް ތައްގަޑު އަޅައި އެކަން ނޯޓް ކުރުން.
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތަށް އެރުވުން.

 18ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ މައްސަލަތައް (އީމެއިލް
މެދުވެރިކޮށް މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ)

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް.

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު

▪

އީމެއިލްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ދެވޭނެ
 oއެންޓްރީކުރުން
ބފައިވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުން.
ތ ފްލެޓެއް ލި ި
ބއެއް  ،ނުވަ ަ
 oއެއްވެސް އަވަށަކުން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ަ
ބ ފޮނުވުން.
ނންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ޖަވާ ު
ބފައިވާކަން ނުވަތަ ޫ
 oގޯއްޗެއް ލި ި
 oކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލް ފިހުރިސްތައް އެރުވުން.
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 19ގޯތީގެ ޗާޓް ޞައްޙަތޯ ބެލުމަށް ކޯޓުން ފޮނުއްވާ މައްސަލަ (އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މި
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ)

▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 03 oދުވަސް.

▪

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ ތަރުތީބު
 oއީމެއިލްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ދެވޭނެ
 oއެންޓްރީކުރުން
o

ކޯޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޗާޓާއި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ދިމާވޭތޯ ޗެކްކުރުން.

 oކޯޓުން ފޮނުވާފައިވާ ޗާޓާއި ރަޖިސްޓްރީ ޗާޓް ދިމާވާނަމަ ސައިޓުން ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މިން ދިމާވޭތޯ
ޗެކުކުރުމަށް ދިއުން.
ކން)
ބ ދިނުން( .ޗެކް ކުރި މިން ދިމާވާކަން ނުވަތަ ނޫން ަ
 oކޯޓަށް ޖަވާ ު
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ރަޖިސްޓްރޭޝް ޔުނިޓް އިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮންލައިންކޮށް ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް

•

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ،އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އުފަންވާކުދިން ރަށްވެއްސަކަށްވުމަށް
އެދޭ ފޯމް
-

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް (ރަށަށް އުފަންވާ) :އުފަންވާތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޫޅުމައި ފޯމު
ހުށަހަޅަން ޖެހޭތީ ނަންބަރު  6865085އަށް ގުޅުއްވާ އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ،ނުވަތަ
 registration@fuvahmulah.gov.mvމެއިލް ކުރެއްވުމުން

-

މި ފޯމާއި ނަން ފާސްކުރާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު (ދަރިފުޅަށް  90ދުވަސް ވުމުގެ ކުރިން) ފޯމާއިއެކު
ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ހަމަކޮށް (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ފޯމުގެ އަނެއްފަރާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ)
ފޯމުގެ އަޞްލު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން .މިފޯމު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފޫޅުމައި ފޯމުގެ އަސްލާއި 1
ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ގެންނަންވާނެ.

-

ފޯމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު ( 7711 700267 001ރެވެނިއު
 )1އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު  9821661އަށް ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ވައިބަރ
އށް މެއިލް ކުރެއްވުން.
ކުރެއްވުން ނުވަތަ ަ ........
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-

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް (ރަށުން ބޭރަށް އުފަންވާ) :ރަށުންބޭރަށް އުފަންވެގެން އުފަންދުވަހުގެ
ސެޓްފިކެޓާއި ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށްފަހު ހަމައެކަނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން
މިފޯމު އޮންލައިންކޮށް ނެގުމަށްފަހު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް
ފޯމުގެ

އަނެއްފަރާތުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ)

ޕ
ކޮ ީ

ކ
އާއިއެ ު

 registration@fuvahmulah.gov.mvއަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ.
-

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް (ނަމަށް ނުވަތަ އުފަންތާރީޚަށް ގެނެވޭ ބަދަލު)
 /ސެޓްފިކެޓް އާކުރުން :މިފޯމު އޮންލައިންކޮށް ނެގުމަށްފަހު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ
ލިޔުންތަކުގެ (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ފޯމުގެ އަނެއްފަރާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ) ކޮޕީ އާއިއެކު
 registration@fuvahmulah.gov.mvއަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުން ސެޓްފިކެޓް ހެދޭނެ.

  10އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން  /މީހުން ނަމަށް ބަދަލު ގެންނަށް ފުރިހަމަކުރާ ޤާނޫނީ ފޯމުޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ
-

ފޯމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު ( 7711 700267 001ރެވެނިއު
 )1އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު  9821661އަށް ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ވައިބަރ
ކުރެއްވުން.

 ސެޓްފިކެޓާއި ޙަވާލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު  1ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕާއި ކުރީގެސެޓްފިކެޓުގެ އަޞްލު ގެންނަންވާނެ.
-

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން  /ހަމައެކަނި އިނގިރޭސި ބަހުން ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް:
މިފޯމު އޮންލައިންކޮށް ނެގުމަށްފަހު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް
ފޯމުގެ

އަނެއްފަރާތުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ)

ކޮޕީ

ކ
އާއިއެ ު

 registration@fuvahmulah.gov.mvއަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުން ސެޓްފިކެޓް ހެދޭނެ.
-

ފޯމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު ( 7711 700267 001ރެވެނިއު )1
އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު  9821661އަށް ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ވައިބަރ
ކުރެއްވުން.

 ސެޓްފިކެޓާއި ޙަވާލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު  1ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ގެންނަންވާނެ.ޙ 22
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• ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯރމް
-

މިފޯމު އޮންލައިންކޮށް ނެގުމަށްފަހު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް
ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ) ކޮޕީ އާއިއެކު  registration@fuvahmulah.gov.mvއަށް
މެއިލް ކުރެއްވުމުން ލިޔުން ހަދައި މެއިލްކޮށް ދެވޭނެ.

-

ފޯމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު ( 7711 700267 001ރެވެނިއު )1
އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު  9821661އަށް ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ވައިބަރ
ކުރެއްވުން.

• ފުވައްމުލަކު ރަށްވެއްސަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯރމް
-

މިފޯމު އޮންލައިންކޮށް ނެގުމަށްފަހު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް
ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ) ކޮޕީ އާއިއެކު  registration@fuvahmulah.gov.mvއަށް
މެއިލް ކުރެއްވުމުން ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށް ފޯނުން އަންގައިދެވޭނެ.

• ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު (އަލަށް):
-

މިފޯމު އޮންލައިންކޮށް ނެގުމަށްފަހު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް
ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ) ކޮޕީ އާއިއެކު  registration@fuvahmulah.gov.mvއަށް
މެއިލް ކުރެއްވުމުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި އެންގުމުން ޙަވާލުވުމަށް އައުން.

• ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން/ގެއްލިގެން:
-

މިފޯމު އޮންލައިންކޮށް ނެގުމަށްފަހު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް
ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ) ކޮޕީ އާއިއެކު  registration@fuvahmulah.gov.mvއަށް
މެއިލް ކުރެއްވުމުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި އެންގުމުން ޙަވާލުވުމަށް އައުން.

-

ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހައްދާނަމަ ފޯމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު
( 7711 700267 001ރެވެނިއު  )1އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު 9821661
އަށް ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ވައިބަރ ކުރެއްވުން.
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www.facebook.com/environment.gov.mv

+(960) 301 8300
www.environment.gov.mv

-

ރަޖިސްޓްރީ އާކުރާނަމަ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ޙަވާލުވާން އަންނައިރު ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު
ގެންނަންވާނެ.

• ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގެއިން އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމް (ހަމައެކަނި ފުވައްމުލަކު
ރަށްވެހިންނަށް)
 މިފޯމު އޮންލައިންކޮށް ނެގުމަށްފަހު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައްފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ) ކޮޕީ އާއިއެކު  registration@fuvahmulah.gov.mvއަށް
މެއިލް ކުރެއްވުމުން ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށް ފޯނުން އަންގައިދެވޭނެ.

ސިޓީމެއިންޓެނަންސް އިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮންލައިންކޮށް ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް

• މަގުމަތީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމު
 މިފޯމު އޮންލައިންކޮށް ނެގުމަށްފަހު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ (ބޭނުންވާ ލިޔުންތައްފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ) ކޮޕީ އާއިއެކު citymaintenance@fuvahmulah.gov.mv
އަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުން ހުއްދަ ހަދައި މެއިލް ކޮށްދެވޭނެ.
-

މަގު ބަންދު ބޯޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 7711 700267 001
(ރެވެނިއު  )1އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު  9821661އަށް ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް
ވައިބަރ ކުރެއްވުން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު6865085 :

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
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secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV

Handhuvaree Hingun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8301
www.facebook.com/environment.gov.mv

+(960) 301 8300
www.environment.gov.mv

•

އސާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން
ބމުގެ ކުލި ދައްކަންޖެހޭ ފަ ި
ބން ި
ި

•

ނބަރ  1476( 7711 700267 001ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ރެވެނިއު )1
ބީ.އެމް.އެލް .އެކައުންޓް ނަ ް

•

ބީ.އެމް.އެލް .އެކައުންޓް ނަންބަރ 001

ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާވެސް

 1476( 7711 700267ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ރެވެނިއު  )1ދެއްކޭނެ.
•

މއިލް އަށް މެއިލް
އންސިލް އީ ެ
ފައިސާ ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު  9821661އަށް ސްލިޕް ވައިބަރ ކުރުން ނުނީ ކަ ު
ކުރުން budget@fuvahmulah.gov.mv

•

ފައިސާ ޖަމާކުރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު އޮފީސް ގަޑީގައި ފައިސާގެ ރިސިޕްޓް އެމީހެއްގެ ނޫނީ އެކުންފުންޏެއްގެ
އީމެއިލަށް މެއިލް ކުރުން ނުވަތަ ފޯނަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

•

ޓށް ޓްރާންސްފަރ
ސތައްވެސް އެފަރާތެއްގެ އެކައުން ަ
އދި ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ފައި ާ
ބލްތަކާއި ަ
ކައުސިލަށް ހުށަހެޅޭ ި
ވރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ކުރުމަށްފަހު ޖަމާކުރި ކަމުގެ ލިޔުމެއް އީމެއިން ނުވަތަ ފޯން މެދު ެ

•

ބޖެޓް
ަ

އެންޑް

ގ
ފައިނޭންސް ެ

ކަމަކާއި

ގުޅޭގޮތުން

މައުލޫމާތު

ސާފުކުރައްވާނަމަ

9821661

ތ
ނުވަ ަ

 budget@fuvahmulah.gov.mvއަށް މެއިލް ކޮށްލެއްވުން އެދެމެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރިސެޕްޝަން
 6865001ނުވަތަ  6862829އިން ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.
ތކެތި މެއިލް ކުރެއްވާނެ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ ފަދަ ަ
info@fuvahmulah.gov.mv
ޕްރޮކިއުމަންޓްސް އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް  6862829ނުވަތަ  procurement@fuvahmulah.gov.mvއިން
ބނެއެވެ.
ލި ޭ
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ސޯޝަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންދެވޭ ޚިދުމަތްތައް
ޓްރޭޑް މަސައްކަތް
ރ ލިޔުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ
ތތަކަށް ދޫކު ާ
ބނުންވާ ފަރާ ް
ޚިދުމަތުގެ ފޯމްތަށް/މައުލޫމާތު ޭ
އެކްސްޕެޓް އޮންނައިލް ވެރިފިކޭޝަން ފޯމް
ގުޅާނެ ނަންބަރ 6862839/6862819/6862818
ފޯމް މެއިލްކުރާނެ މެއިލް އެޑްރެސް Fathimath.nadha@fuvahmulah.gov.mv

އެންސްޕާ އަދި ޕެންޝަން މަސައްކަތް
އެންސްޕާ އަދި ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް
ގުޅާނެ ނަންބަރ 6862883
ފޯމް މެއިލްކުރާނެ މެއިލް އެޑްރެސް Fathimath.nadha@fuvahmulah.gov.mv

ގަސްކެނޑުން އަދި ގަސް ބޭރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެދޭ ފޯމް
ގުޅާނެ ނަންބަރ 6862812
ފޯމް މެއިލްކުރާނެ މެއިލް އެޑްރެސް fahudh@fuvahmulah.gov.mv

ލިޔަން ކިޔަން އެގޭ ކަމުގެ ސިޓީ
ގުޅާނެ ނަންބަރ 6862819
ފޯމް މެއިލްކުރާނެ މެއިލް އެޑްރެސް nafia@fuvahmulah.gov.mv

އެއްގަމު އުޅަދު ދުއްވުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައަށް އެދޭ ސިޓީ
ގުޅާނެ ނަންބަރ 6862839
ފޯމް މެއިލްކުރާނެ މެއިލް އެޑްރެސް naju@fuvahmulah.gov.mv

ފުވައްމުލަކުގައި ދުއްވާ އުޅަދެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމް
ގުޅާނެ ނަންބަރ 6862839
ފޯމް މެއިލްކުރާނެ މެއިލް އެޑްރެސް naju@fuvahmulah.gov.mv
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secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV

Handhuvaree Hingun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8301
www.facebook.com/environment.gov.mv

+(960) 301 8300
www.environment.gov.mv

