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 6 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

  

         އަވަށު އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރާ
ނޑު   ރަށްވެހި ޚިދުމަތުގެ މިންގަ

 )އެސް.އޯ.ޕީ(

 



 7 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

  ހަދައިދިނުން  ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުގެ  .2
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

ން ޚިދްމަތަށް އެދޭ ފޯމު / މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރު    0 

 1 ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނަމަ ފައިސާ ދައްކަން އެންގުން 

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ފޯމު ބަލައިގަުތން  ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން  2 

ނިމޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފާ ފޮނުވައިުލން ދުވަހުގެތެރޭގައި  7  3 

 4  ފޯމު ހަވާުލކުރުންސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ   

 5 ފޯމުގައިހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ވެރިަފއި ކުރުން  

 6 އަލަށް އުފަންވާކުދިންގެ ފޯމް ޑީ.އެން.އާރު އަށްފޮނުވާ އައި.ޑީ ނަމްބަރު ހޯދުން   

 7 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން   

 8 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރުން  

ވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އަރުވާ ޑީ.އެން.އާރު އަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަށް ރަށް  
 ރަޖިސްޓްރީ ފޮނުވުން

01 

 00 ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުން  

 އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން  .1
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

  ފޫޅުމާފޯމް ބަލައިގަތުން   

ނެގުން ފައިސާ ޖުރިމަނާ ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ މްފޫޅުމާފޯ މުއްދަތުެގެތރޭގައި ޤާނޫނުގައިވާ ކަމާބެހޭ   

ލިުޔންތައް ބަލައިގަުތން  ރާއްޖެއިންބޭރުގައި އުފަންވާކުދިްނނަށް އެޤައުމުން ދޫކޮށްފައިވާ     

ރުފިޔާ ނެގުން 100.00މަސްވެފައިވާނަމަ  3ހުށަނާޅާ      

ވާކުދިންނަށް(އެޕްލިކޭޝަންފޯމާއި ނަންފާސްކުރާ ސްލިޕް ދޫކުރުން )އަލަށް އުފަން     

ރުފިޔާގެ ޖުރުމާނާފައިސާ/ އަގު ނެގުން 10.00ގެއްލިގެން ނުވަތަ އާކުރާނަމަ ުނވަތަ އިތުރު ކޮޕީއެއް ހައްދާނަމަ    

ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި ހަމަތޯ ެބލުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްަފއިވޭތޯއާއި    

ބަލައިގަތުން  ތަކެތި ހަމަވެ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްަފއިވާނަމަ   

  އެންޓްރީކުރުން   

  ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން   

  މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރުން   

  އައި.ޑީ.ކާޑު ނަމްބަރު ހޯދުމަށް ޑީ.އެން.އާރ އަށް ފޮނުވުން )އަލަށް އުފަންވާކުދިން(  

  އުފަންވުމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާ ސޮއިކުރުވުން  

  ޙަވާލުކުރުން  

ސްޓްރީއަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވުންރަށްވެހިންގެ ރަޖި  0 

 1 ރަޖިސްތްރީ ޑީ.އެން.އާރ އަށް ފޮނުވުން   

 2 މައްސަލަ ފައިލް ކުރުން 



 8 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުން  .3
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އިދާރާގެ ރިޝެޕްޝަނުންނާއި ވެބްސައިޓުން  ންސިލްރައްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ކައު
  ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

0 

ހުށައެޅުމުން ފޯމު ޗެކްކޮށް ތަކެތި ހަމަތޯ ބެލުމަްށފަހު އެންޓްީރ ކުރުން ފޯމު    1 

 2  ހަވާލުކުރުން ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ުހށައަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ވެރިފަރާތާ މަޢުލޫމާތުތައް

ލިބުމުން ތަކެތި، މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ޔުނިޓާއި ޙަވާލުކުރުން ރިޝެޕްޝަނަށް    3 

 4  ރަޖިސްޓްރީގައި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިޔުން ރައްވެހިންގެ  

 5  އިދާރާގެ ވިހާ، މަރުވާ ފޮތުގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ުފރިހަމަކުރުން ކައުންސިލް  

ރޑް ޔުނިޓަށް ފޮނުވުންރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ރައްވެހިންގެ    6  އެއް އައި ޑީ ކާ

 7  މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ފޮތުގައި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުން ގޭގޭގެ  

 8  ގޭގޭގެ މީހުންގެ ރަިޖސްޓްރީ ފޮތް ޙަވާލުކުރުން ވެރިފަރާތާ،  

 ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކުރުން  .4
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ހުށަެހޅުން ފޯމް އެދޭ ބަދަލުކުރުމަށް ރަށްވެހިކަން ސޮޔާއެކު ދެހެކިންގެ    0 

ހުށަހެޅުން  ލިޔުުމން ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު އޭނާގެ ރަށުން ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހާ އެދިފައިވާ ބަދަލުވުަމށް ރަށްވެހިކަން  1 

ފޮނުވުން  ްޓރޭޝަނަށްރަޖިސް ނޭޝަނަލް މަޢުލޫމާތު މީހާއާެބހޭ  ބަދަލުކުރާ ރަށްވެހިކަން    2 

ލިޔުން މަޢުލޫމާތު އޭނާގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ގެ ގޭގެ ރަޖިްސޓްރީވެފައިވާ ބަދަލުވިމީހާ ރަށްވެހިކަން  3 

ލިޔުން ރަތްގަލަމުން ރަށް ތާރީޚާއި ބަދަލުކުރި  ރަށްވެހިކަން ވާތްފަރާތުގައި ގޮޅީގެ ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު . 4 

 ގެއަށް މީހުން ބަދަލުކުރުން ރަޖިސްޓްރީގައި އެއްގެއިން އަނެއް  .5
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ޚިދްމަތަށް އެދޭ ފޯމު / މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރުން   

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ފޯމު ބަލައިގަުތން  ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން  1 

އަްނގާނޭކަމަށް ޚިދްމަތް  އެކަން ަތށްއި ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށް، އެފަރާދުވަހުގެތެރޭގަ 7  
ދީާފ ފޮނުވައިލުން ހޯދަންއައި ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު   

2 

 3  ފޯމު ހަވާުލކުރުންސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ 

 4 މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރުގައި މަޢުލޫމާތު ލިޔުން

 5 ޑީއެންއާރަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން 

އެންގުމަށް ސިޓީ ތައްޔާރުކުރުން ޓަރީ ބަދަލުކުރެވިއްޖެކަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ސިޓީއަކުންރަޖިސް  6 

ރައްދުކުރުން ށްސިޓީ، އެފަރާތަ  7 

 8 ލިޔެކިޔުން ފައިލް ކުރުން



 9 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުން  .6
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެދޭ ފޯމް ދޫކުރުން ޚިދުމަތަށް    0 

ފޯާމއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި ހަމަޯތ ބެލުން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯއާއި     1 

 2 ގެއްލިގެން ހައްދާނަމަ، ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެންގުން   

 3 ތަކެތި ހަމަޔަށްހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ަތކެތި ހަމަވެ ފޯމް ފުރިހަމަކޮްށފައިވާނަމަ ބަލައިގަުތން   

ންޓްރީކުރުންއެ    4 

 5 ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން  

ރިޢާޔަތްކުރުން ( އަކުރުތަކަށް މާއްދާތަކާއި ޤަވާއިދުގެ) ދިރާސާކުރުން މައްސަލަ    6 

 7 ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާނަމަ، ރަހުނުކޮށްފައިވޭޯތބަލަން އިޢުާލންކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވުން 

ޙުކުރުމަށްނަމަ މިންތައް ޗެކްކުރުންމިންތައް އިސްލާ    8 

 01 އަލަށް ހަދާނަމަ ގޯތި ސާފުކޮށްަފއިވޭތޯ އާއި ކަންމުޑި ޖަހާފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުން  

 00 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާ ސޮއިކުރުވުން   

ވުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭނަމަ، ސަބަުބ ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރު    01 

 02 ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ޖަވާބު ބަލާައއުމަށް ދެންނެވުން   

ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ނެގުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ / ޖަވާބު ޙަވާލުކުރުން )ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އާއި 
 އެއްގޮތަށް(

03 

 04 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ވަކި ފައިލެއްގައި ފައިލްކުރުން

ކޮޕީއާއިއެކު މައްސަލަ ފައިލްކުރުން ރަޖިސްޓްރީގެ    05 

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުން  .7
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމް ދޫކުރުން   

ފޯާމއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި ހަމަޯތ ބެލުން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯއާއި     1 

 2 ގެއްލިގެން ހައްދާނަމަ، ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެންގުން   

 3 ތަކެތި ހަމަޔަށްހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ަތކެތި ހަމަވެ ފޯމް ފުރިހަމަކޮްށފައިވާނަމަ ބަލައިގަުތން   

 4 އެންޓްރީކުރުން  

 5 ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން  

ރިޢާޔަތްކުރުން ( ކަށްއަކުރުތަ މާއްދާތަކާއި ޤަވާއިދުގެ) ދިރާސާކުރުން މައްސަލަ    6 

 7 ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާނަމަ، ރަހުނުކޮށްފައިވޭޯތބަލަން އިޢުާލންކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވުން 

 8 މިންތައް އިސްލާޙުކުރުމަށްނަމަ މިންތައް ޗެކްކުރުން  

ޗެކްކުރުންޢިމާރާތް އަލަށް ހަދާނަމަ     01 

ހަދާ ސޮއިކުރުވުން ހޭނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭންޖެ    00 



 10 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

ސަބަުބ ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރުވުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭނަމަ،     01 

 02 ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ޖަވާބު ބަލާައއުމަށް ދެންނެވުން   

ވާލުކުރުމުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އާއި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ނެގުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ / ޖަވާބު ޙަވާލުކުރުން )ތަކެތި ޙަ
 އެއްގޮތަށް(

03 

 04 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ވަކި ފައިލެއްގައި ފައިލްކުރުން

 05 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއާއިއެކު މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  

 ބަދަލުކުރުން  ނަން  ގޭގެ  .8
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ހަަމތޯބެލުން  ޖެހޭތަކެތިހުށައަޅަން ފޯމާއެކު    0 

ބަލައިަގތުން  ފޯމް ،ތަކެތިހަމަނަމަ    1 

ޙަވާލުކުރުން ސްލިޕް ތަކެތީގެ ބަލައިގަން    2 

 3 އެންޓްރީކުރުން  

ގެންދިއުން ހަމައަށް ވެރިޔާއާއި    4 

ޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަނަށް    5 

ހެްއދުން ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށް ނަން    6 

ކުރުން ޙަވާލު ރަޖިސްޓްރީ    7 
ފައިލްކުރުން މައްސަލަ    8 

 ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުން  .9
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ފާސްކުރުން ކައުންސިލުން ޢަދަދު ސަރަޙައްދާއި ދޫކުރާނެ ގޯތި    0 

ނޑައެޚުން އުޞޫލުތައް ދޭނެ ޕޮއިންޓް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ގޯތި   ކަ  1 

ތައްޔަރުކުރުން  ފޯމް އެދޭ ގޯއްޗަށް    2 

އިޢުލާންކުރުން  ހުޅުވާލާ ފުރުޞަތު ފަރަތްތަަކށް އެދޭ ލިބުމަށް ގޯތި    3 

ޙަވާލުކުުރން ފޯމް ދިނުމަށްފަހު މަޢުޫލމާތު ކުރާނެގޮތުގެ ފުރިހަމަ ފޯމް    4 

 މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ ކުރާނެ ފުރިހަމަ ފޯމް ނަމަނޫން/  ބަލައިގަތުން ފޯމް ފުރިހަމަނަމަ ތަކެތި  މަޢުލޫމާތާއި ޗެކްކޮށް ފޯމް
ޙަވާލުކުރުން އަނބުރާ ކުރުަމށް ފުރިހަމަ ފޯމް ދިނުމަށްފަހު  

5 

ޢައްޔަނުކުރުން ކައުންސިލުން ކޮމިޓީއެއް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ފޯމްތައް    6 

ނޑައެޅިފައިވާ   ން ދިނު ޕޮިއންޓް އިވެލުއޭޓްކޮށް ފޯމްތައް އެއްގޮތަށް އުޞޫލާއި ކަ  7 

ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު ފަރަތްތަުކގެ ހޮވުނު ގުރުއަތަށް ތެެރއިން ފަރާތްތަކުގެ ހަމަވާ ޝަރުޠު  8 

އެންގުން  ލިޔުުމން އެކަން ފަރާތްތަކަށް ަހމަނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި ހަމަވާ ޝަރުޠު    01 



 11 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

އެންގުން ދުވަސް ގުރުައތުލާ ފަރަތްތަކަށް ޝަރުޠުހަމަވާ    00 

ނޑައެޅިފައިވާ   ގުރުއަތުލުން  ތާރީޚުގައި ކަ  01 

ޙަވާލުކުުރން ލިޔުން ގޯތިލިބުނުކަމުގެ    02 

ޖަހައިދިނުން  ކަންމުޑި ވަކިކޮށް އިން ގޯތީގެ    03 

އިޢުލާންކުރުން  ހޯދުމަށް މައުލޫމާތު ރުއްގަހުގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ސަރަޙައްދުގައިވާ  ދޫކުރެވުނު ގޯތި  04 

ރެކޯޑްކުރުން މަޢުލޫމާތު ރުއްގަހުގެ ހުށަހަޅާ    05 

ރެކޯޑްކުރުން ރުއްގަސް ނިމުނު ބަދަލުދީ ލިސްޓްގައި ކުރެވިފައިވާ ރެކޯޑް    06 

ޙަވާލުކުުރން ފޯމް ދިނުމަށްފަހު މަޢުޫލމާތު ކުރާނެގޮތުގެ ފުރިހަމަ ފޯމް    07 

 މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ ކުރާނެ މަފުރިހަ ފޯމް ނޫންނަމަ/  ބަލައިގަތުން ފޯމް ފުރިހަމަނަމަ ތަކެތި  މަޢުލޫމާތާއި ޗެކްކޮށް ފޯމް
ޙަވާލުކުރުން އަނބުރާ ކުރުަމށް ފުރިހަމަ ފޯމް ދިނުމަށްފަހު  

08 

ޙަވާލުކުރުން  ސްލިޕް ކުރުމަްށފަހު އެންޓްރީ ބަލައިގަނެ ފޯމް    11 

ޙަވާލުކުރުން ފޯމް ސެކްޝަނަށް ކަމާއިބެހޭ    10 

ހަދައިދިނުން  ރަޖިސްޓަރީ ގެގޯތީ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ޞައްޙަތޯ މަޢުލޫމާތު ފޯމްގައިވާ    11 

 12  އެސް.އޯ.ޕީ( ކުރުމުގެ ޙަވާލު ތަކެތި) ޙަވާލުކުރުން ރަޖިސްޓަރީ ގޯތީގެ ކުރެއްވުމުން ސޮއި ރައީސް

ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލިޔެ ދަފްތަރުގައި ބިމުގެ    13 

 މިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަ  .10

 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ފާސްކުރުން ކައުންސިލުން ހަދާ  ޕްލޭނެއް ޔޫޒް ލޭންޑް ރަށުގެ    0 

ފާސްކުރުން ހުށައަޅައިގެން އޮތޯރިޓީއަށް ސާރވޭ އެންޑް ލޭންޑް ޕްލޭން ޔޫޒް ލޭންޑް ފާސްކުރި  1 

ފާސްކުރުން ކައުްނސިލުން ކުރުމަށްފަހު ފާހަގަ އެއްގޮތަށް ޕްލޭނާއި ޔޫޒް ލޭންޑް ބިްނތައް ބޭނުންވާ ކުރަންދޫ ކުއްޔަށް  2 

ފާސްކުރުން ކައުްނސިލުން ކުރުމަށްފަހު ފާހަގަ އެއްގޮތަށް ޕްލޭނާއި ޔޫޒް ލޭންޑް ބިްނތައް ބޭނުންވާ ދޫކުރަން ކުއްޔަށް  3 

މުކުރުންއާޢް ފާސްކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން    4 

ސޮއިކުރުވުން  ތައްޔާރުކޮށް ޤަރާރެއް ކައުންސިލްގެ ބިމަކަށް ކޮްނމެ ބޭނުންވާ ދޫކުރަން ކުއްޔަށް  5 

  މާއިބެހޭ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުންޕްލޭން ފާސްވުމުން ރަށުގެ ބި ސްޔޫ ލޭންޑް  
 ބިމާއިބެހޭ ބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިަހމަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ރަށުގެ ޗާޓު )ބިން ހިމެނޭ ަޞރަޙައްދު ވަކިވާގޮތަށް(. 1  
 ރަށުގެ ޞަރަޙައްދު ޗާޓު )ކޮންމެ ޞަރަޙައްދެއްގައި މިންތަކާއި ނަންތައް އަދި. 2

 މީހުންދިރިއުޅޭ ޞަރަޙައްދާއި ހުރި ދުރުމިން އެނގޭގޮތަށް(
  މަޢުލޫމާތު ފޯމު ުފރިހަމަކުރުން ރަށާއިބެހޭ. 3
  ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުން ގެ ބަޖެޓްބިމު. 4
  މަޢުލޫާމތު ފޯމު ުފރިހަމަކުރުން ބިމާއިބެހޭ. 5
  ރާ މަސައްކަތް އަންގައިދޭ ލިޔުންބިމުގައި ކުރަން ޤަޞްދުކު. 6
ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރި ޤަރާރުތައް. 7  

6 
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 ވިޔަފާރި ބިންދޫކުރުން  .11
ތީބު ތަރު އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

ފާސްކުރުން ކައުންސިލުން އުސޫލު ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރިބިން    0 

ެހދުން  ބަޖެޓް ބިމުގެ އެއްގޮތަށް ޕްލޭނާ ލޭންޔޫސް ފާސްކޮށްފައިވާ    1 

އެދުން ހުއްދައަށް ހުަށހަޅާ ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ ޗާޓް އޭރިޔާގެ ބިންދޫކުރާ ބަޖެޓާއި ބިމުގެ ޕްލޭނާއި ޔޫސް ލޭންޑް  2 

 ލިބިފައިވާނަމަ ހުއްދަ ހުަށހަޅާ ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ ޗާޓް އޭރިޔާގެ ބިންދޫކުރާ ބަޖެޓާއި ބިމުގެ ޕްލޭނާއި ޔޫސް ލޭންޑް
އިޢުލާނެއްކުރުން  ޢާންމު ބިންދޫކުރުމަށް އުސޫލުން ވިޔަފާރި  

3 

.(ބަޔަންކުރަންވަނެއެވެ ދޭނެގޮތް މާކުސް އެދޭފަރާތްތަކަށް ޢުާލނުގައިއި) ގެޒެޓްކުރުން ޢިޢުލާންލިޔެ  4 

އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީައށް  ބަލާނެ ހުށަހެޅުން ހުަށހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް އެދޭ ބިމަށް    5 

ފޮނުވުން  ކޮމިޓީއަށް ކަމާގުޅޭ ހުށަހެޅުން ހުަށހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް އެދޭ ބިމަށް    6 

އިވިލުޭއްޓކުރުން ހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓީން    7 
ނޑައެޅުން  ބިްނލިބޭފަރާތް  ހުށަހަޅާ ކައުންސިލަށް ޔައުމިއްޔާއާއެކު  ދިންގޮތާއި މާކުސް ރިޕޯޓާއި އިވިލުއޭތްކުރި ކަ  8 
ނޑައެޅުން  ބިްނލިބޭފަރާތް  ހުށަހަޅާ ކައުންސިލަށް ޔައުމިއްޔާއާއެކު  ދިންގޮތާއި މާކުސް ރިޕޯޓާއި އިވިލުއޭތްކުރި ކަ  01 

އެގްރިމެންްޓހެދުން  ބިންހަވާލުކުރުމާގުޅޭ    00 
އެޕްރޫވަލްހޯދުން ރައީސްގެ ގެކައުންސިލް އެގުރިމެންޓް    01 
ކުރުން އެގްރިމެންޓް ބިންލިޭބފަރާތްތަކާއި    02 
ރައްކާކުރުން ފައިލްގައި އެގުރިމެންޓްތައް    03 
ދެންނެވުން  ދެއްކުމަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ބިމަށް    04 
ދިއުން ގެން މުޢާމަލާތް ފައިސާގެ އެއްގޮތަށް އެސްއޯޕީއާ ހެދިފައިވާ ނެގުމަށް ފައިސާ    05 
ބިްނހަވާލުކުރުން އިންވަކިކޮށް ބިމުގެ    06 

 ރަށުގައި ދޫނި ސޫފާސޫފި އަދި ޖަނަވާރުފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުން  .12
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

 0 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ޗެކްކޮށް ބަލައިގަތުން   

ފޮނުުވން  ކަމާބެހޭ ޔުނިޓަށް    1 

 2 މަޢުލޫމާތު ވެރިފައިކުރުން  

ނޑައެޅުން    3 ބިން ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްަކން ކަ

ސިޓީފޮުނވުން. ޝަރުޠު ހަމަ ނުވާނަމަ، އެފަރާަތކަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް    4 

ފިޔަވައި ، އެހެނިހެން ގޯތި ދިރިުއޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ) ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ އެކަން އެންުގން ، އިން ޖަހައިދިނުން
( އާއި، އުސޫލަށް 2008މަރޗް  01ބިންދޫކުރުމާއި ެބޭހ ޤަވާއިދު )  އމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، ބޭނުންތަަކށް ސަރުކާރާއި

(ރިއާޔަތްކުރުން  
5 

ޤަވާއިދާއި، އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް( ބަދަލުދޭންޖެޭހނަމަ، ބަަދލުދިނުމަްށ އެންގުން )ބިމާއިެބހޭ  6 



 13 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 ވަގުތީ އޮޑިހަރުގެވަޅު ދޫކުރުން  .14
ރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިދާ   ތަރުތީބު  

އެދުން ވަޅަށް އޮޑިހަރުގެ  0 

(ޕީ.އޯ.އެސް ބިްނދޫކުރުމުގެ ގޮތުން ވަގުތީ ކަންކަމަށް އެކި) ކުރުން ކަންކަން ދޫކުރުމުގެ  ވަޅު ހަރުގެ އޮޑި  2 

 

 ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް އޮޑި ހަރުގެވަޅު ދޫކުރުން  .15
ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  އިދާރީ   ތަރުތީބު  

އެދުން ވަޅަށް އޮޑިހަރުގެ    0 

(ޕީ.އޯ.އެސް ބިްނދޫކުރުމުގެ ގޮތުން ވަގުތީ ކަންކަމަށް އެކި) ކުރުން ކަންކަން ދޫކުރުމުގެ  ވަޅު ހަރުގެ އޮޑި  1 
 

މުގެ ބަޔާން ހޯދުން ބަދަލު ލިުބނުކަ    7 

މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން  ،އިދާރީގޮތުން ބަދަލު ހަމަނުެޖހުނު ނަމަ     01 

 00  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ބިން ހަވަލުކުރުން )އެގްރިމެންޓްކުރުމުެގ އެސް.އޯ.ޕީ(  

 ބިން ދޫކުރުން އެހެނިހެން ކަންކަމަށް  .13
ފިޔަވަޅުތައް  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ     ތަރުތީބު  

 0 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ޗެކްކޮށް ބަލައިގަތުން   

ފޮނުވުން  ސެކްޝަނަށްކަމާބެހޭ     1 

 2 މަޢުލޫމާތު ވެރިފައިކުރުން  

ނޑައެޅުން    3 ބިން ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްަކން ކަ

ސިޓީޮފނުވުން. ޝަރުޠު ހަމަ ނުވާނަމަ ، އެފަާރތަކަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް    4 

 5  ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ އެކަން އެންުގން  

 6 ބިން ހަވާލުކުރުން )ބިން ހަވާލުުކރުމާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ(  

 7 އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން ) އެގްރިމެންޓްކުރުމުގެ އެސް.އޯ.ޕީ (  

 8 ފައިލްކުރުން )ފައިލްކުރުމާބެހޭ ެއސް.އޯ.ޕީ(  

 ބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން  .16
ންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަ   ތަރުތީބު  

ފާސްކުރުން ފަރުމާކޮށް ފޯމެޓް ދަފްތަރު    0 

ނެގުން  ލިސްޓް ގޯތީގެ ބަންޑާރަ ދޫކުރެވިފައިވާ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި    1 

ނެގުން ލިސްޓް ބިންތަކުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރަށް    2 

ން ނެގު ލިސްޓް ބިންތަކުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުން ވިޔަފާރި    3 



 14 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

ނެުގން ލިސްޓް ބިންތަކުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭނުންތަަކށް ރައްޔިތުންގެ    4 

ނެގުން ލިސްޓް އޮޑިހަރުގެތަކުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުން ވިޔަފާރި    5 

ނެުގން ލިސްޓް ބިންތަކުގެ އަމިއްލަ    6 

ނެގުން ލިސްޓް ބިންަތކުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ސިނާއީ ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި    7 

ނެގުން  ލިސްޓް ބިންތަކުގެ ދޫކުރެވިަފއިވާ ބޭނުްނތަކަށް އިޖުތިމާޢީ    8 

ކަށަވަރުކުރުން ޞައްޙަކަން މައުލޫމާތުގެ ލިސްޓްތަކުގަިއވާ ހުރިހާ ނެގިފައިވާ    01 

ފުރިހަމަކުރުން ލިޔެ ދަފުތަރުގައި ބިމުގެ    00 

ރު ބެލެހެއްޓުން އަންނަ އުނި އިތުރު ދަފްތަރުގައި ލިޔެ ދަފްތަ    01 

 02 ދަފްތަރުކުރެވޭ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫާމތު ކކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވުން   

 އެއްބުރިއަށްވުރެ ގިނަބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން  .17
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ހަމަތޯބެުލން  ފޯމާއި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ަތކެތި    0 

ފޯމް ބަލައިަގތުން  ،ތަކެތިހަމަނަމަ    1 

 2 ބަލައިގަތްތަކެތީގެ ސްލިޕް ޙަވާލު ކުރުން  

 3 އެންޓްރީކުރުން  

 4 ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދިއުން  

 5 ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން  

އަށް ފޮނުވުން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކުރެހުމެއްނަމަ ހުއްދަހޯދުމަށް މިިނސްޓްރީ  6 
 7 ކުރެހުން ކައުންސިލުންބަލައި ާފސްކުރުން  
 8 ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަަކށް ރިއާޔަތްކުރުން  
ލިޔުމުން ހުއްދަދޫކުރުން ،އިތުރު ހުއްދައެއް ނަގަން ނުޖެޭހނަމަ    01 
 00 މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބުމުން ިލޔުމުން ހުއްދަ ދޫކުރުން  
ޖެހޭނަމަ ސަަބބުބަާޔންކޮށް ލިޔުމުން އެންގުން ހުއްދަދޭން ނު    01 

 ކުރުން  ދޫ  ހުއްދަ  ރޭނުމަށް  އިންފާރު  .18
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެންޓްރީކުރުން  ބަލައިގަނެ ފޯރމް ހަމަނަމަ ލިޔެކިޔުން    0 

ފޮނުވުން  ސެކްޝަށް ކަމާބެހޭ ކުރުމަށްފަހު އެންޓްރީ    1 

ކަށަވަރުކުރުން މަޢުލޫމާތު ގައިވާ ފޯރމް    2 

ދިނުން  ހުއްދަ ވެރިއެއްގެ ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ    3 

ކުރުން  ތައްޔާރު ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުންވާ ވަކިކުރުމަށް އިން ގޯތި    4 



 15 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

ކުރުން  ހަމަ އާލާތްތައް ބޭނުންވާ ވަކިކުރުމަށް އިން ގޯތި    5 

އެންގުން ފަރާތަށް އެދޭ ގަޑި ދުވަހާއި ދާނެ އިންވަކިކުރުމަށް    6 

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ވަކިކުރުމަށް އިން ގޯތީގެ ނޑައެޅިފައިވާ ޓީމު ކަ ޙާޟިރުވުން ސައިޓަށް ގަޑިއަށް ދުވަހުގެ ކަ   7 
ވަކިކުރުން އިން އަޅައި މިން ގޯތީގައި     8 
ޗެކްކުރުން އަޅައި މިން ގޯތިތަކުގެ އެހެން  ހުރި ކޮށީގައި ހިމެނޭ ގޯތި    01 

ނޑައެޅިފައިވާ އިދާާރގެ ކައުންސިލު ފަށަންދެން މަސައްކަތް ރޭނުމުގެ ފާރު މުގައިއި މަޑުކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފަކު ކަ  00 
 އިދާރީ ފަރާތުގައިވާ އަނެއް ގެ" ފޯރމު އެދޭ އަށް ހުއްދަ ރޭނުމަށް އިންފާރު" ފެށުުމން ރާނަން ފާރު ވަކިކޮށް އިން
ކުރުން ފުރިހަމަ ބައި   

01 

ކުރުން ފައިލް މްފޯރ    02 
ނޑައަލާފައވާ ވަކިކުރުމަށް އިން ހުރެ ސަބަބަކާ ދިމާވާ  ނުކުރެވިދާނެ މަސައްކަތް ވަކިކުރުމުގެ އިން ދުވަހު ކަ

. އަންގަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް  އެދުނު ވަކިކުރުމަށް އިން އަވަހަށް ވީހާވެސް ކަމަށްވާނަމަ  
03 

 ހުއްދަދިނުން  ދޮރުކެނޑުމަށް  މަގަށް  އިންފާރުން  .19
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެންޓްރީކުރުން  ބަލައިގަނެ ފޯރމް ހަމަނަމަ ލިޔެކިޔުން    0 

ފޮނުވުން  ސެކްޝަށް ކަމާބެހޭ ކުރުމަށްފަހު އެންޓްރީ    1 

ކަށަވަރުކުރުން މަޢުލޫމާތު ގައިވާ ފޯރމް    2 

ނުން ދި ހުއްދަ ވެރިއެއްގެ ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ    3 

ނޑެން ދޮރު ދިމާލުން އެދުނު ހުއްދަ ސަބަބާއިއެކު އެފަރާތަށް ޖަވާބުދިުނން. ނަމަ ނެތް ކެ  4 

ނޑައިފިކަން ދޮރު ގޮތަށް ދެވުނު ހުއްދަ   ޗެކްކުރުން އެންގުމުން  ވެރިފަރާތުން ކަ  5 

އެންގުން ންރަނގަޅުކުރަ ުހރިނަމަ ގޮތަކަށް ނޫން ގޮތް ދެވުނު ހުއްދަ ދޮރުކެނޑުމަށް އިރު ޗެކްކުރި  6 

ކުރުން ފައިލް ފޯރމް    7 

 ދިނުން  ހުއްދަ  ނެގުމުގެ  ތެޅުމާއި  އިންފާރު  .20
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ލިޔެކިޔުން ހަމަނަމަ ފޯރމް ބަލައިގަނެ އެންޓްރީކުރުން   

 1 އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ ސެކްޝަށް ފޮނުވުން   

ރމް ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުންފޯ    2 

 3 މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ޓީމް ސައިޓަށް ހާޟިރުވެ ސާރވޭ ކުރުން  

 4 ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެކުލެވޭގޮތަށް ރިޕޯރޓެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރުން   

 5 ރިޕޯރޓް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުން  

ސެކްޝަނަށް ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ދިނުން ކަމާބެހޭ     6 



 16 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

ތެޅުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދުނު ފާރު ނެގުމުގެ ނުވަަތ ތެޅުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ 
 ނަމަ އެދުނު ފަރާތަށް އެންގުން 

7 

ހުއްދަ ނުދެވުމަށް މެދުވެރި ކަންކަން  ތެޅުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދުނު ފާރު ނެގުމުގެ ނުވަަތ ތެޅުމުގެ
ސްެޓލްކޯގެ  ،ހާމަވާ ގިިފލި ފަދަ ތަންތަން ބެއްދުން)  ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކަށް ވަގުތު ދިނުން

ފެުނގެ ކޮޅެއް..........( ،ކޭބަލް ޓީވީ ޑީބީ ،މަގުމަީތ ބައްތި ،ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށި    
8 

 01 ފޯރމް ފައިލް ކުރުން  

 ހުއްދަދިނުން  އެޅުމަށް ބިންކޮނުމުގެ  ޕައުންޑޭޝަން  .21
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭތަކެތި ހަަމތޯބެލުން   

ފޯމް ބަލައިަގތުން  ،ތަކެތިހަމަނަމަ    1 

 2 ބަލައިގަން ތަކެތީގެ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރުން  

 3 އެންޓްރީކުރުން  

 4 ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދިއުން  

 5 ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން  

 6 މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން   

 7 މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓްބެލުން  
 8 ހުއްދަ ދޭންޖެހޭނަމަ ހުއްދަދިުންނ   
 01 މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  

 ފެން  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތެއް  އެހެން  ނޫން މި  ނުވަނަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެޅުމުގެ  ފައުންޑޭޝަން  ޢިމާރާތުގެ  .22
 ން ހުއްދަދިނުން ޕަންޕްކުރަ 

 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭތަކެތި ހަަމތޯބެލުން   

ފޯމް ބަލައިަގތުން  ،ތަކެތިހަމަނަމަ    1 

 2 ބަލައިގަން ތަކެތީގެ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރުން  

 3 އެންޓްރީކުރުން  

 4 ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދިއުން  

 5 ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން  

 6 މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން   

 7 މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓްބެލުން  
ހޯދުން ލިޔުމުން  މާބެހޭ ފަރާތުގެ ލަފާކަ    8 



 17 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 01 ހުއްދަދިނުން   
ޖަވާބުދިުނން ން ޔުމުހުއްދަ ނުދެވޭނަމަ ސަބަބު އެގޭޮގތަށް ލި    00 
 01 މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  

 ހުއްދަދިނުން  ތަޅާލުމުގެ  ޢިމާރާތެއް  ގެންދިޔަ  ކުރަމުން  ބޭނުން  .23
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭތަކެތި ހަަމތޯބެލުން   

ފޯމް ބަލައިަގތުން  ،ތަކެތިހަމަނަމަ    1 

 2 ބަލައިގަން ތަކެތީގެ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރުން  

 3 އެންޓްރީކުރުން  

 4 ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދިއުން  

 5 ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން  

 6 މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން   

 7 މަސައްކަތު ސައިޓްބެލުން  
 8 ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ލަފާހޯުދން   
 01 ހުއްދަ ދޭންޖެހޭނަމަ ހުއްދަދިުނން   
ސަަބބުްނ ލިޔުމުން އެންގުން ،ހުއްދަދޭން ނުޖެހޭނަމަ    00 
 01 މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  

 ދިނުން  ހުއްދަ  ،ބޭނުމެއްކަމަށްވާނަމަ ނޫން  ދިރިއުޅުން  މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ  ޢިމާރާތުގެ  .24
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ތި ހަަމތޯބެލުން ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭތަކެ    0 

ފޯމް ބަލައިަގތުން  ،ތަކެތިހަމަނަމަ    1 

 2 ބަލައިގަން ތަކެތީގެ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރުން  

 3 އެންޓްރީކުރުން  

 4 ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދިއުން  

 5 ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން  

ތްކުރުން (މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން )ޤަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާއި އަކުރުތަކަށް ރިޢާޔަ    6 

 7 ހުއްދަ އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަކަށް އެކަށޭނަ ސަރަޙައްދެއްކަން ޔަޤީން ކުރުން  
ކަމެއް އިސްލާޙްކުރަން ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރަން އަންގަންޖެހޭނަމަ ެއކަމެއް ލިޔުމުން   

 އެންގުން 
8 

 01 ހުއްދަ ދޭންޖެހޭނަމަ ހުއްދަދިުނން   



 18 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 

ސަަބބުްނ ލިޔުމުން އެންގުން ،ހުއްދަދޭން ނުޖެހޭނަމަ    00 
 01 މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  

 ދިނުން  ހުއްދަ  ޓެރަސް އެއްކޮށްލުމުގެ  ޢިމާރާތެއްގެ  ދެ  .25
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭތަކެތި ހަަމތޯބެލުން   

ފޯމް ބަލައިަގތުން  ،ތަކެތިހަމަނަމަ    1 

 2 ބަލައިގަން ތަކެތީގެ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރުން  

 3 އެންޓްރީކުރުން  

 4 ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދިއުން  

 5 ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން  

ޖެހިގެންހުންނަ ގޯއްަޗށް ނުވަތަ  ،މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން )ޤަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާއި އަކުރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން
(އުނަދގުލެއްވެދާނެތޯެބލުންމީހަަކށް  ނުވަތަ ،ތަނަކަށް  

6 

 7 ކަމެއް އިސްލާޙްކުރަން ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރަން އަންގަންޖެހޭނަމަ ެއކަމެއްކުރުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން
 8 ހުއްދަ ދޭންޖެހޭނަމަ ހުއްދަދިުނން   
ސަަބބުްނ ލިޔުމުން އެންގުން ،ހުއްދަދޭން ނުޖެހޭނަމަ    01 
 00 މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  

 ޗެކްކުރުން  އިންބަލާ  ގޯތީގެ  ކުރާޢިމާރާތްތަކުގައި  ބޭނުންކޮށްގެން  އިން  .26
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމް ދޫކުރުން  

 1 ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭތަކެތި ހަަމތޯބެލުން   

ފޯމް ބަލައިަގތުން  ،ތަކެތިހަމަނަމަ    2 

ލައިގަން ތަކެތީގެ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރުންބަ    3 

 4 އެންޓްރީކުރުން  

 5 ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން  

 6 ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދިއުން  

 7 އިންޗެކްކުރުން  

ހުއްދަދިުނން މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން    8 
ލިޔުމުން އެކަން އެންގުން  ހުއްދަދެވެން ނެތްނަމަ ސަަބބު ަބޔާންކޮށް    01 
 00 މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  



 19 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 ދިނުން  ހުއްދަ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ތަންތަނުގައި  ޢާއްމު  ތަކެތީގައި  މޭޒުފަދަ  ގާޑިޔާ  .29
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ން ހުށައަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ބަލއިގަތުކުރުމަށް އެދި  ވިޔަފާރި    0 

(ކުރުން ޢަމަލު އަށް ޕީ.އޯ.އެސް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމަށްއެކިކަން ކައުންސިލުން) ދޫކުރުން ހުއްދަ  1 

 

  

 ދޫކުރުން  ހުއްދަ  ކަންކަމަށް  އެކި  ކައުންސިލުން  .27
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޙަވާލުކުުރން ފޯމް ދިނުމަށްފަހު މަޢުޫލމާތު ކުރާނެގޮތުގެ ފުރިހަމަ ފޯމް    0 

 މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ ކުރާނެ ފުރިހަމަ ފޯމް ނޫންނަމަ/  ބަލައިގަތުން ފޯމް ފުރިހަމަނަމަ ތަކެތި  މާތާއިމަޢުލޫ ޗެކްކޮށް ފޯމް
ޙަވާލުކުރުން އަނބުރާ ކުރުަމށް ފުރިހަމަ ފޯމް ދިނުމަށްފަހު  

1 

ޙަވާލުކުރުން ސްލިޕް ކުރުމަށްފަހު އެންޓްރީ ބަލައިގަނެ  އެދޭފޯމް އަށް  ހުއްދަ    2 

ޙަވާލުކުރުން ށްސެކްޝަނަ ކަމާއިބެހޭ    3 

ކުރުން ކަށަވަރު  ބަލާ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަނުން ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ    4 

ނޑު އުޞޫލުތަކާއި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ  އަންގާ ނެތްކަން ދެވެން ހުއްދަ/  ލިޔުން ުހއްދަދޭ ބެލުމަްށފަހު ތަކަށް މިންގަ
ކުރުން ތައްޔާރު ލިޔުން  

5 

 ކުރުމުގެ ޙަވާލު ތަކެތި) ޙަވާލުކުރުން ލިޔުން ނެތްކަމުގެ ދެވެން ހުއްދަ/  ލިޔުން އްދަދޭހު ކުރެއްވުމުންސޮއި ވެރިޔާ
.ޕީ(އޯ.އެސް  

6 

 ދިނުން  ހުއްދަ  މަގު ބަންދުކުރުމުގެ  .28
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ބަލައިގަތުން  ފޯމް    0 

ޙަވާލުކުރުން ސްލިޕް ބަލައިގަތް ތަކެތީގެ    1 

 2 އެންޓްރީކުރުން  

ގެންދިއުން ހަމައަށް ވެރިޔާއާއި    3 

ޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަނަށް    4 

ތައްޔާރުކުރުން ހުއްދަ  އޮތްނަމަ ދޫކުރެވެން ހުއްދަ    5 

 6 ފީނެގުން   
އެންގުން  ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް ސަަބބު ނެތްނަމަ ދެވެން ހުއްދަ    7 
 8 ހުއްދަ ޙަވާލުކުރުން  
ފައިލްކުރުން ލަމައްސަ    01 



 20 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 ޚާއްސަ ބޭނުންތަކުގައި މަގުތަކުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދިނުން  .31
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0  ފޯމުދޫކުރުން

 1  ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ބަލަިއ ގަތުން

 2  ޖަވާބު ބަލައި އަންަނންވީގަޑި އެންގުން ) ސްލިޕް (

 3  ފޯމު ހަވާުލކުރުން ސެކްޝަނަށްކަމާބެހޭ 

 4  ހަމައަށް ފޯމު ގެންދިއުންސެކްޝަން ވެރިޔާއާއި 

 5  ( ފޯމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ) ުއސޫލާއި އެއްގޮތަށް

 6  ހުއްދަ ދެވެން އޮތްނަމަ، ހުއްދަ ލިޔެ ސޮއިކުރުވުން

 7  ހުއްދަ ދެވެން ނެތްނަަމ، ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރުވުން

( އުސޫލާއެއްގޮތަށް)            ހަވާލުކުރުން ބޯޑު ހުއްދައާއި ،ނެގުމަށްފަހު ފައިސާ ،ދެވޭނަމަ ހުއްދަ   8 

 01  ވާލުކުރުންހުއްދަ ދެވެން ނެތްނަަމ، ޖަވާބު ޙަ

 00 ބަންދުކުރެވޭނެ ސަރަހައްދު ފާހަަގކޮށްދިނުން 

 01  ސަރަހައްދު ޗެކްކުރުން

 02  މުއްދަތު ހިނގާފައިވާނަަމ، ފައިސާދައްކަން އެންގުން އިތުރަށް

 

 

 

 ކުރުން  ދޫ  ހުއްދަ ،  ހުށަހެޅުމާއި  ކައުންސިލަށް  އެދި  ބެހެއްޓުމަށް  އިސްތިހާރު  އިޢުލާން  .30
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

  ހުއްދައަށްއެދޭ ފޯމް ދޫކުރުން   

އެންޓްރީކުރުން  ބަލައިގަނެ ފޯރމް މަހަމަނަ ލިޔެކިޔުން    0 

ން ފޮނުވު ސެކްޝަށް ކަމާބެހޭ ކުރުމަށްފަހު އެންޓްރީ    1 

ޗެކްކުރުން ސައްހަތޯ އިސްތިހާރު ޢުލާން  2 

 3 މަތިން މަޝްވަރާގެ/  ހުށަހެޅުން ކައުންސިލަށް ފާސްކުރުމަށް އިސްތިހާރު އިޢުލާން ގުޅުންހުރި މަސްލަހަތާއި އާއްމު

އެންގުން  ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ނިންމުން ގެކައުންސިލު    4 

ނޑައެޅުން ވަރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފާސްކުރުމުން ކައުންސިލުން   ބުނެދިނުން /  ކަ  5 

ބަލައިގަތުން  ފައިސާ    6 

ޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަނާ ކަމާބެހޭ ފޯރމް އެދުނު ޚިދުމަތަށް ފަހު ބަލައިގަތުމަށް ފައިސާ    7 
ޙަވާލުކުރުން ލިޔުން ހުއްދިދިން ހަރުކުރުމަށް އިސްތިހާރު އިޢުލާން    8 
ކުރުން ފައިލް ފައިލްގައި ހެދިފައިވާ އެކަމަށް ލިބުުމން ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ    01 



 21 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން  ،ފަހުން 10އަޑުގަދަ މެޝިނަރީތައް ރޭގަނޑު  .32
ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަން   ތަރުތީބު  

 0 ފޯމު ދޫކުރުން

 1  ފޯމު ބަލައިގަތުން

 2  (ބަލާ އަންަނންވީގަޑި އެންގުން )ސްލިޕް ހަވާލުކުރުން ޖަވާބު

 3  ފޯމު ހަވާުލކުރުން ސެކްޝަނަށްކަމާބެހޭ 

 4  ވެރިޔާއަރިހަށް ފޯމު ގެންދިއުންސެކްޝަންގެ 

އްގޮތަށް(ފޯމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން )ުއސޫލާއި އެ  5 

 6  ޖަވާބުތައްޔާރުކުރުން

 7  ވާލުކުރުންޙަޖަވާބު 

 8 މައްސަލަ ފައިލްކުރުން

 

 ހުއްދަދިނުން  ވަގުތީ  ކުރުމަށް  މަގުބަންދު  ގުޅިގެން  ތަކާއި  މުނާސަބަތު  ޚާއްސަ  .33
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0  ފޯމުދޫކުރުން

 1  އިވާނަމަ ބަލަިއ ގަތުންފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފަ

 2  (ވާލުކުރުންޙަބަލާ އަންަނންވީގަޑި އެންގުން )ސްލިޕް  ޖަވާބު

 3  ވާލުކުރުންޙަފޯމު ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ 

 4  ވެރިޔާއަރިހަށް ފޯމު ގެންދިއުން ސެކްޝަންގެ

ުއސޫލާއި އެއްގޮތަށް(ފޯމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން )  5 

 6  އްދަ ލިޔެ ސޮއިކުރުވުންހުއްދަ ދެވެން އޮތްނަމަ، ހު

 7  އުސޫލާއެއްގޮތަށް() ހަވާލުކުރުން ބޯޑު ހުއްދައާއި ،ނެގުމަށްފަހު ފައިސާ ،ދެވޭނަމަ ހުއްދަ

 8  ހުއްދަ ދެވެން ނެތްނަަމ، ޖަވާބު ޙަވާލުކުރުން

 01 ބަންދުކުރެވޭނެ ސަރަހައްދު ފާހަަގކޮށްދިނުން 

 00  ކަން އެންގުންމުއްދަތު ހިނގާފައިވާނަަމ، ފައިސާދައް އިތުރަށް

ނޑައެޅި ފައިސާ  01  ފައިވާ އުސޫލާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުންނުދައްކައިފިނަމަ، ކަ

 02  މައްސަލަ ފައިލްކުރުން

 

 ދިނުން  ހުއްދަ  ހިންގުމަށް  ޙަރަކާތް  ފިލުވުމުގެ  މުނިފޫހި  .34
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ދޫކުރުން ޯފމް ފަރާތަށް ދޭއެ ހޯދުމަށް ހުއްދަ    0 

އެންޓްރީކުރުން  ބަލައިގަނެ  ފޯމް    1 

ނޑައެޅިފައިވާ    ފީނެގުންކަ  2 



 22 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

ސެކްޝަނާޙަވާލުކުރުން ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ފޯމާ    3 

ވެރިފައިކުރުން  ލިޔެކިޔުން    4 

 5 ޖަވާބުބަލާ އަްނނަންވީ ދުވަހާއި ަގޑި އެންގުން  

ތައްޔާރުކުރުން ހުއްދަ    6 

ސޮއިކުރުވުން  ވެރިއެއްގެ    7 

ސޮއިކުރުވުން ހަވާލުކޮށް /ޖަވާބުހުއްދަ    8 

ކަށަަވރުކުރުންބަލާ  ސާފުކޮށްފައިވޭތޯހުއްދަދެވުނު ޙަރަކާތް ނިމުމުން ަތން     01 

އެންގުން އެފަރާަތއް އެކަން ވާނަމަ ޚިލާފަށްކަމަށް އުސޫލާ ތަންސާފުކޮށްފައިވަނީ    00 

ލައިގަުތން ބަ ތަން  ކައުންސިލުން    01 

 02 ކައުންސިލުން ބަލައިގަތްކަމުގެ ިލޔުމެއް ދިނުން  

 ފަޅުން ވެލި ނެގުމަށް ހުއްދަދިނުން  .35
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޗެކްކުރުން ފޯމް    0 

ބަލައިގަތުން  ފޯމް    1 

ޙަވާލުކުރުން ސްލިޕް ތަކެތީގެ ބަލައިގަން    2 

ރީކުރުންއެންޓް    3 

ގެންދިއުން ހަމައަށް ވެރިޔާއާއި    4 

ޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަނަށް    5 

ކުރުން  ދިރާސާ މައްސަލަ    6 

ނޑައެޅުން ޢަދަދު   ކަ  7 
ތައްޔާރުކުރުން ހުއްދަ  އޮތްނަމަ ދޫކުރެވެން ހުއްދަ    8 
އެންގުން  ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް ސަަބބު ނެތްނަމަ ދެވެން ހުއްދަ    01 
ޙަވާލުކުރުން ހުއްދަ    00 
ފައިލްކުރުން މައްސަލަ    01 

 ހުއްދަ ދިނުން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ރޭގަނޑު  .36
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޗެކްކުރުން ފޯމް    0 

ބަލައިގަތުން  ފޯމް    1 

ޙަވާލުކުރުން ސްލިޕް ތަކެތީގެ ބަލައިގަތް    2 

 3 އެންޓްރީކުރުން  



 23 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުން  .37
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

 0  ފޯމުދޫކުރުން  

 1  ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ބަލަިއ ގަތުން  

 2  ސްލިޕް(ންގުން )ލައި އަންަނންވީގަޑި އެޖަވާބު ބަ  

 3  ފޯމު ހަވާުލކުރުން ސެކްޝަނަށްކަމާބެހޭ   

 4  ހެޑާ ހަމައަށް ފޯމު ގެންދިއުންސެކްޝަން   

(ފޯމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން )ުއސޫލާއި އެއްގޮތަށް    5 

 6  ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރުން  

 7  މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  

 

 ދިނުން  ހުއްދަ  ވަގުތީ  ބޭއްވުމުގެ  އުޅަނދެއް  ގޮތަށް ދިގަށްވާ  ތޮށީގެ  އެއްގަމު  .38
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

 0 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަތުން   

ބުނުން މަޑުކޮށްލުމަށް ޚިދްމަތް ހޯދަން އައިފަރާތް ރިސެޕްޝަންގައި   1 

 2  ފޯރމް ހާރބަރ ޔުނިޓަށް ފޮނުުވން  

ބޭނުމަށް ޖަހާފައިވާ ބައި، ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކުރުން އޮފީސް    3 

އައިފަރާތަްށ އެންގުން ފޯމު ޙަވާލުކޮށް، ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ޚިދްމަތް ހޯދަން    4 

ނޑު ޖެހުން    5 ފައިސާ ބަލައިގަނެ، ފޯމުގައި ތަްއގަ

 6 ހާބަރ ޔުނިޓަށް ފޯމު އަދި ރަސީދު ގެންދިޔުމަށް ބުނުން   

ާފސް / ސްޓިކާ()  ދޫކުރުން އި ބައެއް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ، ހުއްދަފޯމުގެ ހުރިހަ    7 

 8 ބަނދަރު ބަލަހަްއޓާ ސުޕަވައިޒަރަށް ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ފޮނުވުން  

 

ގެންދިއުން ހަމައަށް ވެރިޔާއާއި    4 

ޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަނަށް    5 

ކުރުން  ދިރާސާ މައްސަލަ    6 

ތައްޔާރުކުރުން ހުއްދަ  އޮތްނަމަ ދޫކުރެވެން ހުއްދަ    7 
ދޫކުރުން  ބޯޑް މަގުބަންދުކުރާ    8 
އެންގުން  ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް ސަަބބު ނެތްނަމަ ދެވެން ހުއްދަ    01 
ވާލުކުރުންޙަ ހުއްދަ    00 
ފައިލްކުރުން މައްސަލަ    01 



 24 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ނެގުން  އޮތްތަނުން  އުޅަނދެއްބާއްވާފައި  ގުޅިގެން  މުނާސަބަތާކާއި  ވަކި  .39
ބު ތަރުތީ  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް     

ނޑައެޅުން  ތަނެއް  ބަދަލުކުރާނެތައް  އުޅަނދު   ކަ  0 

ނޑައަޅާ ހުސްކުރަން ގުޅިގެން މުނާސަބަތާ ދެނެގަތުން  ވެރިފަރާތް އުޅަނދުތަކުގެ ހުރި  ސަރަހައްދުގައި ކަ  1 

ލިޔުމުން(/އަނގަބަހުން ) އެންގުން  ބަދަލުކުރަން  އުޅަނދުތައް ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ވެރިފަރާތަށް     2 

އެންގުން އަށް ވެރިޔާ ޔުނިޓްގެ ހާބަރ ނުކުރާކަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރިކަން އުޅަނދު    3 

(އޯޕީ.އެސް ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ) ޖޫރިމަނާކުރުން  ބަދަލުނުކޮށްިފނަމަ    4 

 

 

 ދޫކުރުން  ހުއްދަ  ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް  ފައްތިޔާ  ފަރާތަކަށް  ދެވަނަ  .40
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

ދޫކުރުން ފޯމު އެދޭ ޚިދްމަތަށް    0 

ގަތުން ބަލައި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ފޯމު    1 

ފޮނުވައިލުން  އައިފަރާތް ޯހދަން ޚިދްމަތް ކަމަށްބުނެ ފޮނުވައިދޭނެ ސިޓީ ޖަވާބު ދުވަހުގެތެރޭގައ3ި  2 

ހަވާުލކުރުން ފޯމު ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ    3 

 4  ށް ފޯމު ގެންދިއުންހަމައަ އިހެޑާސެކްޝަން   

 5  (ުއސޫލާއި އެއްގޮތަށްފޯމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން )  

ދިުނން  ހުއްދަ ދެވެން ނެތްނަަމ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ޖަވާބު    6 

 7 ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމަވައިިފނަމަ، ހުއްދައިގެ ސިޓީ ތައްޔާރުކުރުން   

 8 ހުއްދައިގެ ސިޓީ ފޮނުވުން   

ގެ ދަފްތަރުގައި މަޢުލޫާމތު ނޯޓް ކުރުން ލުޔަފައްތި    01 

ފައިލްކުރުން މައްސަލަ    00 

 

 ދިނުން  ހުއްދަ  ވަގުތީ  އެޅުމުގެ  ސަޕްލައި  ކަރަންޓް  ގޮތަށް  ހުރަސްވާ  މަގު  .41
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

 0 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަތުން   

ބުނުން  މަޑުކޮށްލަން ރިސެޕްޝަންގައި އައިފަރާތް ހޯދަން ޚިދްމަތް  1 

ފޮނުުވން  ޔުނިޓަށް ސަރވިސް  މުނިސިޕަލް ފޯރމް    2 

ސޮއިކުރުން ފުރިހަމަކޮށް ،ބައި ޖަހާފައިވާ ބޭނުމަށް އޮފީސް    3 

އެންގުން އައިފަރާތަށް  ހޯދަން ޚިދްމަތް ދެއްކެވުމަށް ފައިސާ ،ޙަވާލުކޮށް ފޯމު    4 

ނޑު ފޯމުގައި ،ގަނެބަލައި ފައިސާ   ޖެހުން ތައްގަ  5 

ބެލުން  ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބައެއް ހުރިހައި ފޯމުގެ    6 

ނިންމުން  ކުރުމަށް ރިޖެކްޓް/  ދިނުމަށް ހުއްދަ    7 

ނޑު ރިޖެކްޓް ބަޔާންކޮށް އެކަން ފޯުމގައި ،ނެތްނަމަ ދޫކުރެވެން ހުއްދަ   ޖެހުން ތައްގަ  8 



 25 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 01  އެންގުން  ކަން ލިޔުމަކުން އެފަރާތަށްރިޖެކްޓްކުރި / އެޕްރޫވް ކުރި   

 00 އިތުރަށް މުއްދަތު ހިނގާފައިވާނަަމ، ޖުރިމަނާގެ ބިލު ފޮނުވުން   

 01 ޖުރުމާނާ ފައިސާ ހޯދުން   

ޕީ(.އޯ.ެއސް ފައިލްކުރުމާބެހޭ) ފައިލްކުރުން    02 

 

 

 ،އްވެއްޖެނަމަގެއްލުމެ  މިލްކިއްޔާތަކަށް  އެހެންފަރާތެއްގެ  ވަޅުލެވިފައިވާ  އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާ  ޤާނޫނާއި  މަގުކޮންނަނިކޮށް   .43
 ހޯދައިދިނުން  ބަދަލު  ގެއްލުމެއްގެ  އެލިބުނު 

 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

ގަތުން ބަލައި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ފޯމު    0 

ހަވާލުކުުރން ފޯމު ޔުނިޓަށް ކަމާބެހޭ    1 

ގެންދިއުން ފޯމު ހަމައަށް ހެޑާ ޔުނިޓް    2 

ޗެކްކުރުން  ގޮސް ސައިޓަށް    3 

ސޮއިކުރުން ފުރިހަމަކޮށް ،ބައި ޖަހާަފއިވާ ބޭނުމަށް އޮފީސް ފޯރމްގެ    4 

އެންގުން  ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ނުޖެޭހނަމަ ދޭން ބަދަލު    5 

ފޮނުވުން  އަށް ކޮމެޓީ  އަގު ޖެހޭނަމަ ދޭން ބަދަލު    6 

ންގުންއެ އަށް އޮފިސަރ މުނިސިޕަލް ގޮތެއް ނިންމާ އިން ކޮމެޓީ އަގު    7 

ފޮނުވުން  ސެްކޝަނަށް ބަޖެޓް ތަފްސީލު ބަދަލާބެހޭ    8 

އެންގުން ފަރާަތށް  ޒިންމާވާ ދިނުމަށް ބަދަލު    01 

އެންގުން ސެކްޝަނަށް މުިނސިޕަލް އެކަން ،ކޮށްފިނަމަ ިއންކާރު ދޭން ބަދަލު ފަރާތުން ޒިންމާވާ  00 

ޕީ(.އޯ.އެސް ހޭއެޅުމާބެ ފިޔަވަޅު) އެޅުން ފިޔަވަޅު ހޯދުމަށް ބަދަލު    01 

 

 މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަދިނުން  .42
ތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު   ތަރުތީބު  

ނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ދޫކުރާނީ ފޯމު ) ފޯމުދޫކުރުން ފަރާތަށް އަންނަ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް މަގުކޮނުމުގެ  ފޮތުގައި ކަ
.(ލިޔުމަށްފަހުގައެވެ  

0 

ޗެކްކުރުން ފުރިހަމަތޯ ބައިަތއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުގައި    1 

ކުރުން ކްޗެ ހަމަތޯ ތަކެތި ހުށައަޅަންޖެހޭ ފޯމާއިއެކު    2 

އެންޓްރީކުރުން  ބަލއިގަނެ ފޯމު ކުރުމަށްފަހު ޗެކް މަޢުލޫމަތު    3 

ޙަވާލުކުރުން ލިޔުމުން ޔުނިޓަށް ސާރވިސް މުނިސިޕަލް ގަޑިއިރުތެރޭގައި 01 ހުށައަޅާތާ ފޯމު  4 

ކުރުން ދަފްތަރު ޔުނިޓުގައި ފޯމު ،ލިބުމުން ފޯމު    5 

ދިނުން  ޖަވާބު ލިޔުމުން ތެރޭގައި ދުަވހުގެ 02 ަބންދުނޫން ލިބޭތާ ފޯމު    6 

ފޮުނވުން އިންޖީނުގެއަށް ކޮޕީ ޖަވާބުގެ    7 
އެންގުން ފަރާތަށް އެކަމާގުޅޭ ިއދާރާގެ ހުއްދަދެވުނުކަން މަގުކޮނުމުގެ    8 



 26 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 ނެގުން  ހުންނަތަކެތި  ބަހައްޓާފައި  ޚިލާފަށް  ވާޢިދާ ޤަ  .45
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

 އުސޫލު ބެހޭ ބެހެްއުޓމާއި ތަކެތި މަގުމަތީގައި)  ފާހަގަކުުރން ހުންަނތަކެތި ަބހައްޓާފައި ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާ މަގުމަތީގައި
(ބެލުން   

0 

ހުށަހެޅުން ސެކްޝަން ހެޑަށް  ،ތައްޔާރުކޮށް ގޮތަށް އެނގޭ ވެރިފަރާތް ލިސްޓް ތަކެތީގެ ހުރި ށްޚިލާފަ ޤަވާއިދާއި  1 

 ބެހޭ ެބހެއްޓުމާއި ތަކެތި މަގުމަތީގައި  އެންގުން ލިޔުމަކުން ވެރިފަރާތަށް ނެގުމަށް ،ހުރިތަކެތި ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާއި
(އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ) 

2 

ތަެކިތގެނައުން  ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަުއންސިލްގެ ،ނުނަގައިފިނަމަ  ތަކެތި ދަތުަގއިމުއް ދީފައިވާ ތަކެތިނެގުމަށް  3 

 ކުރަންޖެހޭ ގޮތް  ޢަމަލު  ކޮނުމުގައި  އެމަގެއް  ކަނޑައި  ތާރުގަނޑު  މަގެއްގެ  ހެދިފައިވާ  ފެންވަރަށް  ރަނގަޅު  ތާރުއަޅައި  .44
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

)ފޯމު  ފޯމުދޫކުރުން. ށް ކަނދައެޅިފައިވާމަގުކޮނުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާަތށް އެކަމަ ތާރުއަޅާފައިވާ
ނޑައެޅިފައިވާ ފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހުގައެވެ.(  ދޫކުރާނީ އެކަމަށް ކަ

0 

  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިަތއް ފުރިހަމަތޯ ޗެކްކުރުން ފޯމުގައި
 ފޯމާއިއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމަތޯ ޗެކް ކުރުން

އިގަނެ އެންޓްރީކުރުން މަޢުލޫމަތު ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ފޯމު ބަލ  
1 

ޙަވާލުކުރުން ގަޑިއިރުތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ޔުނިޓަށް ލިޔުމުން 01ހުށައަޅާތާ  ފޯމު  2 

ލިބުމުން، ފޯމު ޔުނިޓުގައި ދަފްތަރު ކުރުން ފޯމު    3 

  ދު ޗެކްކުރުންއެސްޓިމޭޓްގައިވާ ޢަދަ ުދވަސްތެރޭގައި ފޯމާއިއެކު ހުށައަޅާފައިވާ 04ލިބުމުން ގިނަވެގެން  ފޯމު
  އަދި ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅާފައިވާ ތަކެތިލިެބންހުރިކަމުގެ ގެރެންޓީ ޗެކްކުރުން

ޢަދަދު( ޑިޕޮސިޓްފައިސާ ދައްކަން އެންގުން. )ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއަކީ އެސްޓިމޭޓްގައިވާ  
4 

  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިލޔުމުން ޖަވާބު ދިނުން 01ފައިސާ ދެއްކުމުން ބަންދުނޫން  ޑިޕޮސިޓް
 ޖަވާބުގެ ކޮޕީ އިންޖީނުގެއަށް ފޮުނވުން

 މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަދެވުނުކަން ިއދާރާގެ އެކަމާގުޅޭ ފަރާތަށް އެންގުން
 ޖަވާބުދޭއިރު ޖަބާބު ސިޓީގައި ިތރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރުން. 

ނުނަމްބަރފޯ މަގުކޮންނަންވުމުން ކައުންިސލް އިދާރާއިން ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތާއި އެފަރާރުގެ. 1  
  މަގުކޮންނަންވުމުން އިންޖީނުެގއަށް އަންގަންޖެހޭނެކަން. 2
ޖެހޭނެކަން  މަގު ކޮންނަ އިރު އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބޯޑު ބަހައްަޓން. 3  
ނޑުގައި ކޮންނަ ނަމަ ނުވަތަ ކޮނެފައި ބަހައްަޓން ޖެހިއްޖެ ނަމަ. 4 އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ލައިޓް  ރޭގަ

  ޖެޭހނެކަން ބަހައްޓަން
ލިބިއްޖެ ނަމަ ބަދަލުދޭންެޖޭހނެކަން ނުވަތަ  މަގުކޮނުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސްއެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް. 5

 މަރާމާތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން 
ތާރުއަޅާނިންމަން ވާެނކަން ކޮނުނު ބޭނުން ނިމުަމށްފަހު ލަސްނުކޮށް ފަސްލާ މަގުގެމަތި އެއްވަރުކޮށް. 6  

5 
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 ބެހޭ ބެެހއްޓުމާއި ތަކެތި މަގުމަތީގައި) އެންގުން ވެރިފަރާަތށް ގެނެވުނުކަން ަދށަށް ބެލުމުގެ ކައުންސިލްގެ ތަކެތި
(ބެލުން އުސޫލު   

4 

 5   ަނއްތާލުން ތަކެތި ނުގެންދާ ވެރިފަރާތުން  

 

 ނައްތާލުން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ނީލަންކިއުމާއި  ބަހައްޓާފައި  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ  .46
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

ހެދުން ލިސްޓް ތަކެތީގެ ވެފައިވާ މަސްދުވަސް 3 ތެރެއިން ތަކެތީގެ ނަާގފައިވާ ހުރެގެން ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާއި  0 

ނޑައެޅިފައިވާ ނީލަންކިޔުމަށް   ފޮނުުވން ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ލިސްޓް ތަކެތީގެ ކަ  1 

(ގެޒެޓްގައި/  ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި) ކުރުން އިއުލާން ވިއްކާލުމަށް ނީލަމުަގއި ތަކެތި ކުރެވުނު ލިސްޓް  2 

ނޑައަޅާފައިވާ ނީލަންކިޔުމަށް   ވިއްކާލުން ނީލަމުގައި ،ތާރީޚުގައި ކަ  3 

އެންގުން  ގެންދަން ފައިސާދަްއކާފައި ތަކެތި ނެގި ނީލަމުން    4 

ފޮނުވުން  ޔުނިޓަށް ސަރވިސް މުނިސިޕަލް މައުލޫމާތު ތަކެތީގެ ނުވިކޭ ،ތަކެއްޗާއި ވިއްކާލެވުނު ނީލަމުގައި  5 

ފައިލްކުރުން މައްސަލަ    6 

 

 ކުރާނެގޮތް  އަމަލް  ނެގުމުގައި  މަތިން މަގު  ތަކެތި  ބަހައްޓާފައިވާ  މަގުމަތީގައި    .47
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެނގުން އިދާރާޔަށް ކައުންސިލް    0 

ނަސޭޙަތްތެރިވުން ނެގުމަށް  ތަކެތި އެ ިވސްނައިދީގެން ބައްދަލުކޮށް ވެރިފަރާތާ ތަކެރި    1 

ފޮނުވުން  ލިޔުން ކުރުމަށް ޚާޟިރު ދާރާޔަށްއި ކައުންސިލް ފަރާތް ޚިލާފުވާ ޤަވާއިދާ    2 

ނޑައަޅާ  މުއްދަތު ސޮއިކުރުވާ ހިމެނޭލިޔުމެއްގައި ހުލާސާ ކަމުގެ ސޮއިކުރުވުން  އަންގާއި ކަ  3 

ެނގުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކައުންސިލުން ނުނެގިނަމަ މުއްދަތުގައި އަންގާ    4 

ފޮނުވުން ލިޔުން ސޮއިކޮށް އަންގައި ދެއްކުމަށް ކައުންސިލަށް ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ޚާރަދާއި ދިޔަ ގެނުމަށް  5 

ހުށައެޅުން  ކަމާގުޅޭފަރާތަށް މައްސަލަ ނުދެއްކުމުން ފައިސާ    6 

 ބެހެއްޓުން  ތަކެތި  މުދަލާއި  ވާގޮތަށް  މަގުމައްޗަށް  ބޭރުގައި  ދޮރުން  ފިހާރައިގެ  .48
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ދޫކުރުން ޯފމް ފަރާތަށް އެދޭ ހޯދުމަށް ހުއްދަ    0 

ެއންޓްރީކުރުން  ބަލައިގަތުނެ އިދާރާއަށް  ފޯމް    1 

ދިުނން  ވަގުތީޖަވާބު ދުަވސްބުނެ އަންަނންވީ ހޯދުމަށް ޖަވާބު    2 

ސެކްޝަނާޙަވާލުކުރުން ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ފޯމާ    3 

ވެރިފައިކުރުން  ލިޔެކިޔުން    4 

ންހުށައެޅު ވެރިޔާއަށް    5 

ތައްޔާރުކުރުން ހުއްދަ    6 
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 ހެދުން  އީ.އައި.އޭ  .49
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ކުރުން  އިޢުލާން ޢާއްމުކޮށް ހޯދުމަށް ބަޔަކު ހަނދާނޭ އީ.އައި.އޭ    0 

ދިނުން  މަޢުލޫމާތު    1 

ބަލައިގަތުން  ބީލަންތައް    2 

ފޮނުވުން  ކޮމެޓީއަށް  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައި    3 

ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯރޓް އިވޭލުއޭޓްކޮށް ބިޑްތައް    4 

ނޑައެޅުމަށް ކުރާނެފަރާތެއް އެވޯޑް ބިޑް   ފޮނުވުން  ބިއުރޯއަށް ކައުންސިލްގެ ކަ  5 

ފޮނުވުން  ސެކްޝަނަށް މެވިގޮތްނިން ކައުންސިލުން    6 

އެންގުން އެކަން  ފަރާތްތަކަށް ނުކުރެވޭ ކާމިޔާބު ފަރާތަށާއި ކާމިޔާބުކުރި ބިޑް    7 

ހެދުން  އެއްބަސްވުން ފަރާތާއެކު ކާމިޔާބުކުރި ބިޑް    8 

ހުށައެޅުން  ރިޕޯރޓް އީ.އައި.އޭ    01 

އެޅުންހުށަ އަށް އީ.ޕީ.އޭ ފާސްކުރުމަށް ރިޕޯރޓް އީ.އައި.އޭ    00 

 

 ބިން ކަނޑައެޅުން  އެކި ކަންކަމަށް  .50
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައެޅުމުގެބިން    ފޮނުވުން  ބިއުރޯއަށް މައްސަލަ ކަ  0 

އެޖެންޑާކުރުން މައްސަލަ މަތިން މަޝްވަރާގެ ގެ/މޭޔަރ ރައީސް ކައުންސިލްގެ    1 

ނިންމުން  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލްގައި    2 

ފޮނުވުން  ސެކްޝަނަށްކަމާބެހޭ  ނިންމުން ކައުންސިލްގެ    3 

 

  އެކިކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާބިން ވަކިކޮށް ކަންމުޑިއެޅުން  .51
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އިންވަކިކުރުން ކަންމުޑިޖަހާ    0 

ނެގުން  ހިސާބު ރުްއގަހުގެ ދޭންޖެހޭ ބަދަލު ބިމުގައިހުރި    1 

ެނގުން ބަޔާން ނަގަންޖެހޭ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބަދަލު ގޮތުން އިދާރީ    2 

ފޮނުވުން  ސެކްޝަނަށް ބަޖެޓް ދިނުމަށް ފައިސާ ބަަދލު  ރުއްގަހުގެ ދޭންޖެހޭ ބަދަލު    3 

ޙަވާލުކުރުން ފައިސާ ބަދަލު ރުއްގަހުގެ    4 

ފޮނުުވން ސެކްޝަނަށް  ބިާމބެހޭ ދުމަށްހެ ރަޖިސްޓްރީ ބިމުގެ    5 

 

ސޮއިކުރުވުން  ވެރިއެއްގެ    7 

ސޮއިކުރުވުން ހަވާލުކޮށް ހުއްދަ    8 



 29 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  އެކިކަންކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ބިންތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ޢިމާރާތްތައް ހެދުން  .52
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ކުރުން ތައްޔާރު ކުރެުހން ވާނެގޮތުގެ ހުންަނން ތަން    0 

ކުރުން  ތައްޔާރު ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތުތް ގެންދިއުމަށް ބޭުނންވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަ  1 

ނޑައެޅުމުގެ ފަރާތް  ކުރާނެ ޑްއެވޯ ބިޑްކުރުމާއި ގެންދިއުން  ކުރިއަށް އެއްގޮތަށް އާއި ޕީ.އޯ.އެސް ކަ  2 

 

 ބެލުން  ޝަކުވާތައް  ހުށައެޅޭ  .53
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ބަލައިގަތުން  ނަމަވެސް މުއައްޒަފަކު ކޮންމެ އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތު އާއި ޝަކުވާ ުހށައަޅާ ބަހުން އަނގަ ނުވަތަ ލިޔުމުން  0 

ދިނުން  އްޒަފަށްވަމު ކަމާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށައެޅުނު    1 

ކުރުން ކަށަވަރު މަޢުލޫމާތެއްތޯ ޞައްޙަ މަޢުޫލމާތަކީ ނުވަތަ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ    2 

ޢަމަލުކުރުން  އެއްގޮތަށް އާ އެސް.އޯ.ޕީ އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު އިޞްލާހީ ،ނަމަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ޞައްޙަ  3 

 އެނގޭނޭހެން ދައުރު އަދާކުރި އެޅުވުމަށްޓަކައި ހަމަމަގަށް އެކަން ޢަމަލަކާއި ހިންގި އެބަޔަކު ބަޔަކާ ޚިލާފުވި ޤަވާޢިދާ
ބެލެހެއްޓުން ލިޔެ ރެކޯޑް  

4 

 

 

 

 

 

 އެޓެސްޓްކުރުން  ލިޔުންތައް  ސެޓްފިކެޓްތަކާއި  .54
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުން   

 1 ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާތަކެތި ބަލައިަގތުން   

ޗެކްކުރުން  އޮތްތޯ އަސްލު ކޮޕީއާއި ލިޔުންތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި    2 

ކަށަވަރުކުރުން ކޮޕީތޯ  އޭގެ އަސްލާއި ލިޔުމުގެ ނުަވތަ ސެޓްފިކެޓް ށަހަޅާފައިވަނީހު    3 

 4 ފައިސާ ދައްކަން އެންގުން   

 5 ބަލައި އަންނަންވީ ގަޑި އެގޭނެ ސްލިޕް ދޫކުރުން   

ނޑު އެއްގޮތްކަމުގެ އަސްލާއި" ކޮޕީގައި ލިޔުމުގެ ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ނޑުގައި ޖަހާ" ތައްގަ  ޔަންޖެހޭލި  ތައްގަ
ފުރިހަމަކުރުން ލިޔުންތައް  

6 

ރީޗެކްކުރުން އަލުން ފުރިހަމަކުރެވުނުތޯ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ސޮއިކުރުމުގެކުރިން  7 

ސޮއިކުރުވުން  ވެރިއަކުލައްވާ    8 

ޗެކްކުރުން ޙަވާުލކުރުމުގެކުރިން ސޮއިކުރެވިފައިވޭތޯ  ލިޔުންތައް ހުށަހެޅިފަރާތަށް    01 

ލިޔުްނތައް ޙަވާލުކުރުން ފަރާތަށްހުށަހެޅި    00 



 30 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 (ކަންކުރާނެގޮތް  ކުރުވާނަމަ  މަސައްކަތް  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަގުތީ ) ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް  މަގުބައްތި  .55
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ބެލުން  ހުރޭތޯ ބައްތި މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ އާއި ބައްތި ނުދިއްލިހުންނަ    0 

ނޯޓްކުރުން  އޮފީހުގައި ަކންކަން ހުށަހަޅާ ޢާންމުފަރާތްތަުކން ބައްތިއާއިބެހޭޮގުތން ނުދިއްލިހުންނަ  1 

 ތަކެތިީދގެން ނުވަތަ އަމިއްލަތަކެތީގައި) ހޯދުން ަމސައްކަތްކުރާނެފަރާތެއް އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން ވަގުތީ
 (މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް

2 

(ޤަވާޢިދާއިއެއްގޮތަށް މާލިއްޔަތުގެ) ވާލުކުރުންޙަ މަސައްކަތް    3 

ޗެކްކުރުން ކޮށްފައިވޭތޯ މަސައްކަތް ކޮންޓްެރކްޓަރ އެއްބަސްވުމާއިއެއްގޮތަށް    4 

ދޫކުރުން ނިންމިކަމުގެލިޔުން މަސައްކަތް    5 

ފޮނުވުން  ސެކްޝަނަށް ބަޖެޓް ދޫކުރުމަށް ފައިސާ ބިލަށް    6 

 (ކަންކުރާނެގޮތް  މަސައްކަތްކުރާނަމަ  އަމިއްލަތަކެތީގައި  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް ) ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް  މަގުބައްތި  .56
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ބެލުން  ހުރޭތޯ ބައްތި މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ އާއި ބައްތި ނުދިއްލިހުންނަ    0 

ނޯޓްކުރުން  އޮފީހުގައި ަކންކަން ހުށަހަޅާ ޢާންމުފަރާތްތަުކން ބައްތިއާއިބެހޭޮގުތން ނުދިއްލިހުންނަ  1 

ދިނުން  ލިޔުމުން މަޢުލޫާމތު ބައްތީގެ ދިއްަލންޖެހޭ މަރާމާތުކުރާފަރާތަށް ބައްތި    2 

ހޯދުން  ރިޕޯރޓްމަސްދުވަހުގެ  މަސައްކަތުގެ    3 

ޗެކްކުރުން ކޮށްފައިވޭތޯ މަސައްކަތް  ކޮންޓްރެކްޓަރ އެންގުމާއެްއގޮތަށް އަންގާފައިވާ އޮފީހުން  4 

އެޕްރޫވްކުރުން ޗެކްކޮށް ަމސްދުވަހުގެރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާބިލާއި ކޮންޓްރެކްޓަރ    5 

ނޑައަޅާފައިވާ   ނޑަށް ކަ ޗެކްކުރުން ކުރަމުންދޭތޯ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރ މިންގަ  6 

)ކައުންސިލް އެންގުން އަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ންލިޔުމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
 އިދާރާ މެދުވެރިކޮށްގެން(

7 

ންފިަޔވަޅުއެޅު އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުގެމަތިން ނުކުރާނަމަ މަސައްކަތް ކޮންޓްެރކްޓަރ އެއްބަސްވުމާއިއެއްގޮތަށް  8 

 ހަމަޖެއްސުން  އިންތިޒާމް  ނަމާދުގެ  ކޭތަ  އަދި  އީދު  ،ހުކުރު  .57
ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރި   ތަރުތީބު  

ނޑައެޅުން )   (މަހަކަށްހުކުރު ކުރުމުގެ ތާވަލް ކަ  0 

 1  ޚުތުބާ ޑައުންލޯޑުކުރުން )ނަމާދު ކުރަންޖެހޭ ދުވަހުގެ ކުރީދުވަހު(  

މުދިމުން މިސްކިތްަތކަށް ހަމަޖެއްސުން ،އިމާމުންނާ    2 

ނޑިއިރުކުރިން( 24) އިމާމުންނާ ލިޔުމުން ހުތުބާ ޙަވާުލކުރުން   ގަ   3 

ކޭތަ ނަމާދު ކުރާ ުދަވސް ކުރިްނއަންަނނަމަ އެކަން ކުރާަފރާތް އެަކމަށް ސަމާުލކަމެއް ޭދންވާެނެއވެ.( ،ޢީދު ،ނޯޓް: )ބަންދު ުދވަެހއް ހުކުރު   4 
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 ބެލެހެއްޓުން  ކަންތައް  ކަށުކަމާކެމީގެ  .58
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 މަރުފޯމު ގެނައުމުން ބަލައިގަތުން   

 1 ކަމާއިބެހޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން   

 2 މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރުން  

 3 މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަމެއް ވަކިން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅުން  

 4 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްކުރާނެ މީހަކު ހަމަޖެއްސުން  

ހަމަޖެއްސުން  ވަޅުކޮންނާނޭ މީހުން    5 

 6 ބޭނުންވާތަެކތި ވާރިސުންނަށް ނުޯހދޭނަމަ ނުވަތަ ޙަވާލުވާނެފަރާތެއް ނެތްނަމަ ޭބނުންވާތަކެތި އޮީފހުްނ ހޯދުން

 7 މަރުފޯމުގައި ސޮއިކޮށް ފޯމުގެކޮޕީއެއްނެގުމަށްފަހު ފޯމުގެ އަޞްލު ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުން

ގެންދިއުމަށް ބުުނން )މައްޔިާތ ވަޅުލުން(މައްޔިތާ ވަޅުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް    8 

 01 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރި މީހުންގެ ރިޕޯޓް ހޯދުން  

 00 ރިޕޯޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާދިނުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަަނށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން 

 01 ލިޔުންތައް ފައިލްކުރުރުން   

 އްދަދިނުން ފާރުތަކުގައި ކުރެހުމާއި ލިޔުމަށް ހު  .59
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެކަށައެޅުން  އުސޫލުތައް    0 

ފަރުމާކުރުން ފޯމް    1 

ފާސްކުރުންކައުންސިލުން  އުސޫލުތައް    2 

ފާސްކުރުން ފޯމް    3 

ޢާންމުކުރުން އުސޫލުތައް ފާސްކޮށްފައިވާ    4 

ފޯމްދޫކުރުން އެކަމަށްއެދޭ މީހާއަށް އެދޭ ހުއްދައަށް    5 

ޗެކްކުރުން ބަލާ ހަމަތޯ ިލޔެކިޔުން ބަލައިގަނެ ފޯމް އެދޭ އެކަމަށް    6 

ފޮނުވުން  ސެކްޝަނަށް ކަމާގުޅޭ އެންޓްރީކޮށް ފޯމް    7 
ފުރިހަމަކުރުން ކަންތައް ހުއްދަދިުނމުގެ ލިޔެކިޔުންފުރިހަމަނަމަ    8 
ސޮއިކުރުން އެއްގެވެރި ިލޔެ އަންގާލިޔުން ދިންކަން ހުއްދަ    01 
ދެންނެވުން  އައުމަށް ޙަވާލުވުމަށް ހުއްދައާއި    00 
ޙަވާލުކުރުން ލިޔުން ދިން ހުއްދަ    01 
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 ލިޔުން  ކުރެހުމާއި  ފާރުގައި  ގެއެއްގެ  އަމިއްލަ  .60
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އާއެއްގޮތަށް ގެންދިއުން  އެސް.އޯ.ޕީދިނުމާގުޅޭ ލިޔުމަށް ހުއްދަ  ،ފާރުތަކުގައި ކުރެހުމާއި  0 

 1 އަމިއްލަ ފަރާތުގެ ގެއެއްގެ ފާރުގައި ކުރެހުން ނުވަތަ ލިޔުމަށް ހުއްދަ ދިންކަމުގެ ލިޔުން އޮތްތޯ ކަަށވަރުކުރުން

 ސާފުކުރުން  ފޮހެ  ތަކެތި  ކުރަހާފައިވާ  ލިޔެ  ފާރުތަކުގައި  .61
ޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަ   ތަރުތީބު  

 މާއްދާއާއި އޮތް ސާފުކުރުމަށް ފުހެ ތަކެތި ކުރަހާފައިވާ ލިޔެ ފާރުގައި ނިމުމުން މަސައްކަތް ފޯމްގައި ހުއްދަދޭ
(ހާޒިރުވެ ތަނަށް) ޢަމަލުކޮށްފައިވޭޯތބެލުން  އެއްގޮތަށް  

0 

އެންގުން  މައްސަލައެއްނެތްކަން ފުހެސާފުކޮށްފައިވާނަމަ    1 

އެންގުން  ލިޔުމުން ސާފުކުރުމަށް ފުހެ މުއްދަތުދީ ދުވަުހގެ 3 ނަމަނުވާ ސާފުކޮށްފައި    2 

ކުރުން މޮނިޓަރ އެކަން މުވައްޒިފު ކަމާބެހޭ ކައުންސިލުގެ    3 

ޢަމަލުކުރުން އެއްގޮތަށް ޤަވާއިދާއި ސާފުނުކުރާނަމަ ކުރާއިރު މޮނިޓަރ    4 

ވުން ތިބިނަމަސާފުކުރު ބަޔަކު ސާފުކުރާނެ ފަރާތުން ކައުންސިލުގެ    5 

 ބަޔަކު ސާުފކުރާނެ އެތަން ނެތްނަމަ ބަޔަކު ސާފުކުރާނެ ފަރާތުން ކައުންސިލުގެ  
ސާފުކުރުން  ތަން ހޯދާ ޤަވާޢިދާއެއްގޮަތށް ޤާނޫނާ މާލިއްޔަތު  

6 

ބެލުން  ޚަރަދު ދިޔަ ސާފުކުރުމަށް ތަން    8 

ދިނުން  މުއްދަތު  ދުވަހުގެ 3 އަންގާ ފަރާތަށް އެދުނު ހުއަދައަށް ދެއްކުމަށް ޚަރަދު ދިޔަ ސާފުކުރުމަށް ތަން  9 

 ފިޔަވަޅު އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޯދުމަށް ފަިއސާ ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށް ނުދައްކައިފިނަމަ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 3
 އެޅުން

10 

ންގެންދިއު އެއްގޮތަށް އާއިއެސް.އޯ.ޕީ ނެގުމުގެ ފައިސާ ޖޫރިމަނާ  ބުނާ ޤަވާޢިދުގައި ގުޅޭގޮތުން މިކަމާއި  11 

 މިންގަނޑު  އަޚްލާޤީ  އިޖްތިމާޢީ  ހުންނަންވީ  ތަކެތީގައި  ކުރަހާ  ލިޔެ  ފާރުތަކުގައި   .62
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 އަންނަނިވި ހުށަހެޅުމުން ފޯމާއެކު ލިޔުން ޤަސްދުކުރާ ލިޔަން ނުވަތަ ކުރެހުން ޤަސްދުކުރާ  ކުރެހުމަށް ގޭފާރުގައި
.ބަލަންާވނެއެވެ މަށްކަންކަ  

0 

އަރާތޯ  ތަކާފުށު ޤާނޫނު ރާއްޖޭގެ އިސްލާމްދީނާއި    1 

ނުދިނުން  ހިތްވަރު އަނިޔާއަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ    2 

ނުިދނުން  ހިތްވަރު ކަންކަމަށް ދަށްފެްނވަރުގެ އަޚުލާޤީގޮތުން ވިޔާނުދާ    3 

ނުން ނުދި އެކަމަށްހިތްވަރު ސިފަވުމާއި ކަންކަން ޖިންސީ    4 

ނުވަތަލިޔުމަކަށްވުން  ކުރެހުމަކަށް ނުއުފެދޭނެ ނަފުސާނީިބރުވެރިކަން ހިތުގައި ކުޑަކުދިންގެ  5 

 6 އެކަމަށް ސެކްަޝނުން ކަމާބެހޭ ހުށަހެޅުމަށް އަލުންކުރެހުން އިސްލާހުކޮށް އެކަން ޚިލާފުވާނަމަ ކަންކަމާ މަތީގައިވާ
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އެންގުން  ފަރާތަށް އެދުނު  
 އެދި އެކަމަށް ކުރިން ހުށަނާލައިިފނަމަ އިސްލާހުކޮށް ލިޔުން ކުރެހުމާއި  މުއްދަތުގައި ގެދުވަހު 3 ދެވިފައިވާ

އެންގުން  ބާތިލްވީަކން ހެޅިފޯމްހުށަ  
7 

ނޑަށް ލިޔުންތައް ހުށަހެޅި އިސްލާހުކޮށް  އާއިެއސް.އޯ.ޕީ ގެ( 17.7) ކަންތައް ިދނުމުގެ ހުއްދަ ފެތޭނަމަ މިންގަ
ން ކުރިއަށްގެންދިއު އެއްގޮތަށް  

8 

 ބަދަލުގެނައުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނަށް  އަށް  ޕާކިންގް  .63
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ހަަމތޯބެލުން  ހުށައަޅަންޖެހޭތަކެތި ފޯމާއެކު    0 

ބަލައިަގތުން  ފޯމް ،ތަކެތިހަމަނަމަ    1 

ޙަވާލުކުރުން ސްލިޕް ތަކެތީގެ ބަލައިގަން    2 

ންޓްރީކުރުންއެ    3 

ގެންދިއުން ހަމައަށް ވެރިޔާއާއި    4 

ޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަނަށް    5 

 ނުވަތަތަ ގޯއްަޗށް ޖެހިގެންހުންނަ ،ރިޢާޔަތްކުރުން އަކުރުތަކަށް މާއްދާތަކާއި ޤަވާއިދުގެ) ދިރާސާކުރުން މައްސަލަ
( ސައިޓްބެުލން ،އުނަދގުލެއްވެދާނެތޯެބލުން މީހަަކށް ނުވަތަ ،ތަނަކަށް  

6 

އެންގުން ލިޔުމުން ެއކަމެއްކުރުމަށް އަންގަންޖެހޭނަމަ ރަނގަޅުކުރަން ނުވަތަ އިސްލާޙްކުރަން ކަމެއް  7 
ހުއްދަދިުނން  ދޭންޖެހޭނަމަ ހުއްދަ    8 
އެންގުން ލިޔުމުން ސަަބބުން  ،ނުޖެހޭނަމަ ހުއްދަދޭން    01 
ސާނެގުންފައި ޖޫރިމަނާ ޖޫރިމަނާކޮށް ބުނެފައިވާ ގައި( ށ) މިމާއްދާގެ    00 
ފައިލްކުރުން މައްސަލަ    01 

 މަގު ބަންދުކުރާ ބޯޑު ދޫކުރުން  .64
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޑީ ކާޑުން(.ބޯޑާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުން )އައި    0 

ރުންކަށަވަރު ކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ދަުފތުރު ކު    1 

 2 ބޯޑު ބޭނުންކުރާތަނެއް ކަށަވަރުުކރުން )ބޯޑު ޙަވާލުވާ ފަރާތާއި ސުވާލުކޮށްގެން(  

 3  މަގުބަންދުކުރާނެ ވަގުތާއި ހޭދަާވނެގަޑި އޮޅުންފިލުވުން.  

ނޑައެޅިފައިވާ ފީ    4  ނެގުން ބޯޑު ދުކުރުމަށް ޓަކައި ކަ

 5  ފައިސާ ބަލައި ގަތް ރަސީދުހެދުން  

 6  ޔެ ބޯޑް ޙަވާލުކުރުންފޮތުގައި ލި  

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބުމުން  ބޯޑް   7 
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 ފީނެގުން  .65
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

މެމޯ() ބަެޖޓް ސެކްޝަނަށް އެންގުން ކަންފީ ނަގަން ޖެހޭ ކަން    0 

 1 ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން އެންޓްރީ ުކރުން  

ހުރަސްކޮށް ގެންދަންޖެހޭ ސަޕްލައި ގެންދިއުމަށް  ކަމަކާ ބެހޭ އުސޫލު ޗެކް ކުރުން )މިސާލު: މަގު ހޭފީނަގަން ޖެ
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު އުސޫލު( ނުނަގައި މަގުގައި ބަހަްއާޓ ކޮންމެދުވަހަކަށް ފީ ދެއްކުމަބެހޭ  ހަމަވުމަށްފަހު ކަ  

2 

އެސް.އޯ.ޕީ( ފައިސާ ބަލައިަގތުމާބެހޭ) ފީ ބަލައިގަތުން    3 

 4 ފީ ބަލައިގަތްކަން ކަމާެބހޭ ސެކްޝަނަށް އެންގުން   

އެސް.އޯ.ޕީ( ފައިލް ކުރުމާބެހޭ) މައްސަލަ ފައިލްކުރުން    5 

 

ދޫކުރިވަގުުތން ފެށިގެން ބޯޑު އަނބުރާ ގެނައި ވަގުތާއި  ހޭދަވި ވަގުތު ދެނެގަތުން )ހޭަދވިވަގުތު ބަލާނީ ބޯޑު 
އަވަހަށް ރަސްމީކޮން  އިދާރާ ބަންދު ގަޑިއެއްގައި ނަމަ ދެން އެންމެ ބޯޑުގެ ވަގުތު ހަމަވަީނ ކައުންސިލް ހަމައަށެވެ.
  ވާކުރުން(ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ބޯޑު ޙ1ައިދާރާ ހުޅުވޭތާ  ކައުންސިލް

 8 އިތުރަށް ވަގުތު ހޭދަވެފައިވާނަމަ އިތުރަށް ނަގަންޖެހޭ ފައިސާ ނެުގން   

 01  ހަދާ ޙަވާލުކުރުންރަސީދު   

 ގޮތް  ކުރާނެ  ޢަމަލު  ގުޅޭގޮތުން  ގެންގުޅުމާ  އިންސްޓްރަކްޓަރުން  ހިންގުމާއި  ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓްރީ  ކޫލް ސް  ޑްރައިވިންގ .66
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ކައުންސިލް ފޯމު އެދޭ ގެންގުޅުމަށް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހިންގުމާއި ކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ  ސްކޫލް ޑްރައިވިންގ
ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ލިބޭނެ  ވެބްސައިޓުން ކައުންސިލްގެ ޝަނުންނާއި ރިޝެޕް އިދާރާގެ  

0 

  ޗެކްކުރުން ފުރިހަމަތޯ ބައިަތއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުގައި
 ކުރުން ޗެކް ހަމަތޯ ތަކެތި ހުށައަޅަންޖެހޭ ފޯމާއިއެކު
 ން އެންޓްރީކުރު ބަލއިގަނެ ފޯމު ކުރުމަށްފަހު ޗެކް މަޢުލޫމަތު

1 

ޙަވާލުކުރުން ލިޔުމުން ޔުނިޓަށް ސާރވިސް މުނިސިޕަލް ގަޑިއިރުތެރޭގައި 01 ހުށައަޅާތާ ފޯމު  2 

ކުރުން ދަފްތަރު ޔުނިޓުގައި ފޯމު ،ލިބުމުން ފޯމު    3 

 ލިޔުމުން ފަރާތަށް ހުށައެޅުއްވި  ޖަވާބެއް ވަގުތީ ކުރިއަށްދާކަމަށް އެމައްސަލަ ،ލިބުުނކަމަށާއި ތަކެތި ފޯމާއި ހުށައެޅުއްވި
 ދިނުން 

4 

 އާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކުރުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ ދުވަސްތެރޭަގއި 01 ލިބުމުން ފޯމު
 ހަވާލުކުރުން

5 

މަޝްވަރާކުރުން  ރައީސާއި ކައުންސިލްގެ ކުރުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ  6 

އެޖެންޑާކުރުން ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ ފޯމު ހުށައެޅުއްވި    7 
ފާސްކުރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ    8 
ސޮއިކުރުވުން ޤަރާރުގައި އަދި. ޢާއްމުކުރުން ޔައުމިއްޔާކޮށް ގޮތެއް ފާސްވި    01 
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ޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަނަށް ސާރވިސް  މުނިސިޕަލް ފޯމު  އެކު ޤަރާރާއި ކައުންސިލްގެ    00 
 ފޯމު މި . ފުރިހަމަކުރުން ފޯމު ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސާރވޭކުރުމަށް ތަން  

ސެކްޝަނުންނެވެ ސާރވިސް މުނިސިޕަލް ފުރިހަމަކުރާނީ  
01 

އެންގުން ލިޔުމަކުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަމެއް ހުރިނަމަ ޖެހޭކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން އިތުރަށް އެތަނުގައި  02 
 މަހުގެ ފުރަތަމަ އަދި ސްޓޭމްޕް ކަމުގައިވާނަމަ ފެންވަަރށް ދެވޭ ހުއްދަ ހުރީ އެތަން  

އެންގުން ގެނައުމަށް ރަސީދު ފައިސާދެއްކި ދެއްކުމަށްފަހު މަހުފީ  
03 

ހުއްދަދޫކުރުން ގެނައުމުން ރަސީދު ފައިސާދެއްކި އަދި ސްޓޭމްޕާއި    04 

 ބެލެހެއްޓުން  މޮނިޓަރކޮށް  ކަންކަން  .67
ޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަ   ތަރުތީބު  

ަކނޑައެޅުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ މޮނިޓަރ    0 

ނޑައެޅުން ޝެޑިއުލް ގޮތުގެ  ކުރާނެ މޮޓިނަރ   ކަ  1 

ނޑައެޅުން  މުވައްޒަފުން  ކުރަންޖެހޭ މޮނިޓަރ   ކަ  2 

ކުރުން ހަވާލު  މުވައްޒަފުންނާއި ޝެޑިއުލް އޭރިޔާތަކާއި ކުރަންޖެހޭ މޮނިޓަރ    3 

ކުރުން ތައްޔާރު ލިސްޓެއް ޗެކު ބަލާނެ އެއްގޮތަށް ޝެޑިއުލްއާއި ކަންކަން އޭރިޔާގެ ކުރަންޖެހޭ މޮނިޓަރ  4 

ގެންދިއުން  ފުރިހަމަކުރަމުން ޗެކްލިސްޓް ޤަވާއިދުން  ގޮތަށް ޝެޑިއުލްގައިވާ    5 

 ރަނގަޅުކޮށް ލައްވާމުވައްޒަފަކު ހުރި ހަވާލުވެގެން އެމަސައްކަތަކާއި ކަންކަން ކުރެވޭ ފާހަގަ ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅު
ކުރުން އިސްލާހު  

6 

 ގޮތް  ކުރާނެ  ޢަމަލު  ހޯދުމުގައި  މަޝްވަރާ  ލަފައާއި  .68
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ަދށުންެހދިފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނެއް އެއްވެސް ނަމަ ދިމާވެއްޖެ ކަމެއް  ހިމެނިފައިނުވާ ޤަވަޢިދުގައި
ބެލުން  އޮތްތޯ ޙައްލެއް ގުޅުންހުރި އެކަމަކާ އްގައިވެސްޤަވާޢިދެ  

0 

 ގެ ޖީއޭ.އެލް ބަޔާންޮކށް އެކަން ނެތްނަމަވެސް ނުވަތަ އޮތްނަމަ ޙައްލެއް ވެސް ޤަވާޢިދެއްަގއި ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި
ހުށައެޅުން ލިޔުމުން އެދި މަޝްވަރާއަކަށް  

1 

ށެވެއަ ބިއުރޯ ހުށައަޅާނީ  ހުށައަޅާލިޔުން މިގޮތަށް    2 

 އަޤުލަިބއްޔަތުން މެމްބަރުންގެ ޖުމްލަ ގެންގޮސްގެން ޖަލްސާއަކަށް ކަުއންސިލްގެ ލިބުމުން ލަފާ ގެ އޭ.ޖީ.އެލް
 ފާސްކުރުން

3 

ޢަމަލްކުރުން ޢާއްމުކުރުމަްށަފހު ނިންމުން ނިންމި    4 



 36 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 އުސޫލު  ކުރަންވީ  އަމަލު  ގޮތުން  ބެހޭ  މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  އުނދަގޫލިބޭ  ޢާންމު  .70
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ޝަކުވާގެ ދަފްތަރުގައި ނޯޓްކުރުން 

ދިނުން  މަޢުލޫމާތު އެމޭޔަރ ނުވަތަ އެވަގުތަކު އޮފީސްހިންގަވަން ޙަވާލުވެހުންނަވާ ކަުއންސިލަރ އަށް   1 

ނޑައަމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޙަވާ  2  ޅައި، މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގުންލުކުރާނޭ ކައުންސިލަރެއް ކަ

ބެލުން  ޙައްލުވޭތޯ މައްސަލަ ގުޅައިގެން ދެފަރާތަށް  3 

ޔުނިޓަށް އެންގުން ސެކްޝަން/ ފޯނުން ޙައްލެއް ނުހޯދުނުނަަމ، ެދފަރާތް އޮފީހަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް  4 

ނުވަތަ ޯފނުން ދެްނނެުވން ، ދެފަރާތް ޙާޟިރުވުމަށް ނޯޓިސް ފޮނުވުން  5 

ބެުލން ޙާޟިރުވިނަމަ، ދެފަރާތާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙައްލެއް ލިބޭތޯ  6 

ގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީުލ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި  އްލު ނުލިބުނު ނަމަ، މައްސަލަ ކުރިޔަށްވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙަ
 ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން ދެންނެވުން 

7 

ނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢާއްމު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙައްލު ނުލިބުނު ނަމަ، ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު  އިޖްތިމާޢީ މިްނގަ
ދު ހުރި އިޖްރާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުންމެވަނަ މާއްދާއާ ދެ 34 - 15ގެ   

8 

 01 މައްސަލަ ކުރިޔަށް ދާގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ުބނެދިނުން 

 

 ހެދުން  ތަންތަން  ގޮތަށް ދައްކާ  އަނބުރާ  އުޞޫލުން  ވިޔަފާރި  ބޭނުންކޮށްގެން  ފައިސާ  ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ  .69
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުޞޫލުްނ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަނެއް ެހދުމަށް ފީސިބިލިޓީ 
 ،އެފަރާތްތަކަށް ދޭނެ މައުލޫމާތާއި ،ގޮތާއިއެސެސްމެންޓް ހެދުން )ނޯޓް: ިބޑް ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެވެލުއޭޓް ކުރާނެ 

ނޑައެ  (ފައިވާޅިމާކްސްދޭނެ އުސޫލުތައް ކަ  
0 

 1 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  

 2 އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރުން   

 3 ބިޑް ވިއްކުން  

 4 ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން  

 5 ބިޑްތައް ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން   

 6 ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުން   

 7 އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން އެވޯޑްކުރާ ފަރާތެއް ފާސްކުރުން  

 8 ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަށް އެވޯޑް ލެޓަރ ފޮނުވުން   

 01 ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން  

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި   00 

ނޑައެލިފައިވާ ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށް ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން    01 ކަ

 02 އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމާއި އިސްލާހުކުރަމް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން 

ނޑައެލިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތަށް "އެސެޓް" ކައުންސިލުން ހަވާލުވުން ކަ  03 



 37 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 އެޅުން  ފިޔަވަޅު  .71
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

 0 ގަވާޢިދާ ޚިލާފުވި ފަރާތް ހާޒިރުކުރުން  

ޔާންކޮށްދިނުން ހާޒިރު ކުރެވުނު ސަބަބު ބަ    1 

 2 ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް އެފަރާތަށް ހަނދާންކޮށްދިުނން   

 3 ނަސޭހަތް ދިނުން   

ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ މަތީގައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން  ޚިލާފުިވ ފަރާތް އެކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޤަވާޢިދާކަމުގެ ބާވަތުން 
ގެ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން މުއިުތރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅު ނުވަތަ ގަވާޢިދު ތަންޭދނަމަ  

4 

އެސް.އޯ.ޕީ( ފައިލް ކުރުމާބެހޭ) މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  5 

 

 

 

  

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  ނުދެއްކުމުން  ޖޫރިމާނާ  ޖޫރިމާނާއާއި  ކުރާ  ކުރުމުން  ޚިލާފުކަމެއް  އި ޤަވާޢިދާ  .72
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 މަސައްކަތްތައް ކުރެވެންހުރި ހޯދުމަށް ފައިސާ މަތިން ގޮތުގެ ގަވާޢިދުގައިވާ އަދި ގާނޫނާ  ބެހޭ ލިއްޔަތާމާ ދައުލަތުގެ
 ކުރުން

0 

ނުދިނުން  ހުްއދަ އިތުރަށް ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ    1 

ހެދުން ރަސީދު ަބލައިގަނެ ކައުންސިލަށް ލިބުމުން ފައިސާ    2 

ޖަމާކުރުން އެކައުންޓަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަކުރުމަށްޖަ ފައިސާ ކައުންސިލުން ލިބުމުން ފައިސާ  3 

ފައިލްކުރުން ސްލިޕް ޖަމާޚުރި ފައިސާ    4 

 އެޅުން  ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ  ދާއި ޤަވާޢި  .73
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ކުރުން  ޟިރުހާ އިދާރާޔަށް ކައުންސިލް ފަރާތް ޚިލާފުވާ ޤަވާއިދާ    0 

ސާފުކުރުން ލޫާމތުމަޢު ގޮތުގެ ހިންގާފައިވާ ކަން    1 

ނޑައެޅިފައިވާ ބޮޑުމިނަށްބަލާ ކުޑަ ކަމުގެ   ފިޔަވަޅުއެޅުން  އަޅަންޖެހޭ އުސޫލުން ކަ  2 

ނަސޭޙަތްތެރިވުން ނުކުރުމަށް ތަކުރާރު ކަމެއް އެފަދަ    3 

ފިޔަވަޅުއެޅުން ގެމަތިންގޮތު ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ތަކުރާރު    4 
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 )ފާރުގައިލިޔެ ކުރަހާހެދުމާއިގުޅޭ ( އެޅުން  ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ  ޤަވައިދާ  .74
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އްދަ ހޯދުމަްށ އޮންނަ ރަށުގައި ފާރުތަކުގައި ލިޔެ ކުރަހާ ހަދާފައިވާނަމަ އެކަން ކޮށްފައިަވނީ ކައުންސިލްގެ ހު
 އުސޫލުންތޯ ކައުންސިލުން ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން

0 

 1 ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމެއް ެނތި މަގުފާރުގައި ކުރަހާ ލިޔެ ހަދާފައިވާނަމަ އެކަން ބެލުން 

ވަގުތުން ކުރަހަމުންދަނިކޮށް އެކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިއްޖެނަމަ އެމީހަކު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް އެކަން 
 ހުއްޓުވުން 

2 

ހުއްދަ ނުހޯދާ ކުރަހާ ނުވަތަލިޔެަފއިވަނިކޮށް އެކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ާފހަގަވެއްޖެނަމަ 
 ތިރީގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

3 

އެކަމެއް ކުރި ފަރާތަކާމެދު  ،ގެއެއްގެ ވެރިފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި ކުރަހާފައިވާ ނުވަތަ ިލޔެފައިވާ އެއްޗެއްނަމަ
ނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ  2010/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ވަނަ  39)ާޢއްމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަ

 މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލީގަލް އޮފިސަރަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމާއެކު ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 
4 

ސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއްގައި ކައުންސިލުްނ ހުއްދަ ހޯދުމަކާއި ނުލާ ކުރަހާ ލިޔެ ހަދައިފިނަމަ ކައުން
ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ  ސާފުކުރަން ލިޔުމުން އެންގުން 3އެތަކެތި ފުހެސާފުކުރުމަށް   

5 

ފިނަމަ "ފާރުތަކުގައި ލިޔެ ކުރަހާފައިވާ ތަކެތި ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިންދުވަހުގެ މުއަދަތުގައި އެކަން ނުކޮށް 6ނަމްބަރ 
އަށް ހުރިފިޔަވަޅުތައް އެޅުން 14ން  7"ގެ އެސް.އޯ.ޕީ ފޮހެ ސާފުކުރުމުގެ   

6 

)ގޭންގް  2010/18ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ެއއްޗެއްނަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  6ޤަވާޢިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަދަ ކުރެހުމެއް ކުރެހި ނުވަތަ ލިޔުމެއް ލިޔުނު  13 ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާޫނނު( ގެ

 ފަރާތަކާމެދު ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ.
7 

 ގައިވާގޮތަށް ކައުްނސިލުން ދޭމަޝްވަރާ ގައި ފިޔަވަޅުއެލުމަށް ނިންމައިފި ނަމަ ލީގަްލ އޮފިސަރަށް 8ނަމްބަރު 
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ 

8 

ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފުވުމުން ޖުރިމަނާކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެގެއެއް ހިމެނޭ ޞަރަޙައްދެއްގެ  6ޤަވާޢިދުގެ 
 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާތީ ކައުްނސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާކުރުން

01 
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ންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަރު
ނޑު   ޢަމަލުކުރާ މިންގަ

 )އެސް.އޯ.ޕީ(
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 ޗުއްޓީ  ންސިލް މެމްބަރުންގެ ކައު   .75
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޙަވާލުކުރުން އާއި އެންޓްރީ ފޯމު ޗުއްޓި    0 

ކުރުން އެންޓްރީ    1 

ހަވާލުކުރުން ފޯމު ޗުއްޓީ ބިއުރޯއާއި    2 

ޔާއާއި ފޯރމް ހަވާލުކުރުން ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް ޗެކްކުރުމަށްފަހު، މައުލޫމާތާއިއެކު ޒިންމާދާރުވެރި  3 

 4 (އެއްގޮތަށް ޤަާވއިދާ ހިންގާ ކައުންސިލްގެ) ގޮތެއްނިންމުން ،ގެންގޮސް އަރިހަށް ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ފޯމު ޗުއްޓީ

ަހވާލުކުރުން ބިއުރޯއަށް ޗިޓްހެދުމަށް ޗުއްޓީ    5 

ހަވާލުކުރުން ،ސޮއިކުރުވާ ،ހަދާ ޗިޓް ޗުއްޓީ    6 

 ޗުއްޓީ  ކައުންސިލް ރައީސްގެ  .76
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޙަވާލުކުރުން އާއި އެންޓްރީ ފޯމު ޗުއްޓި    0 

ކުރުން އެންޓްރީ    1 

ހަވާލުކުރުން ފޯމު ޗުއްޓީ ބިއުރޯއާއި    2 

ކުރުން ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑް ޗެކްކުރުމަށްފަހު، މައުލޫމާތާއިއެކު ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ފޯރމް ހަވާލު  3 

ހަވާލުކުރުން ސޮއިކުރުވައި ،ޗިޓްހަދައި ޗުއްޓީ    4 

ފުރިހަމަކުރުން  ރެކޯޑްސް ،ނުކުންނެވުމުން ނިންމަވާ ޗުއްޓީ    5 

 6  މައްސަލަ ފައިލްކުރުން  

 ބުނުން  ސަލާމް  ކައުންސިލަރުން  .77
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ހުްނެނވި ފަރާތަށާއި، ކައުންސިލް ބިއުޯރއަށް މައުލޫމާތު  ގައި ހުންނެވިކަން، އިދާރާ ހިންގަވަންކައުންސިލަރު ސަލާމު
  ދިނުން

0 

 1  ހާޟިރީ ފުރިހަމަކުރުން  

 2  ރީުކރުމަށް ހަވާލުކުރުންސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް، އެންޓް  

 3  ރީ ކުރުންއެންޓް  

 4  ންއެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު، ބިއުރޯއާިއ، ހަވާލުކުރު  

ސޮއިކުރުވުން  ދައްކާ ވެރިޔާއަށް  ޒިއްމާދާރު ސެޓްފިކެޓް    5 

ފުރިހަމަކުރުން  ރެކޯޑް ސަލާމުގެ    6 

 7 ފައިލްކުރުން  
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 ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުމާއި ފޮނުވުން  .78
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ބިއުރޯއަށް ކައުންސިލް ، ކަްނތައްތައް ބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން ޖަލްސާއަށް ،ދުވަސްކުރިން 3 ސްމީރަ ބޭއްވުމުގެ ޖަލްސާ
 ހުށަހެޅުން 

0 

ތައްޔާރުކުރުން  އެޖެންޑާ ،ދުވަސްކުރިން 2 ބޭއްވުމުގެ ޖަލްސާ ،މަތިން މަޝްވަރާގެ ރައީސްގެ  1 

ހަވާލުކުރުން ބިއުރޯއާއި ،ފޮނުވުަމށް މެމްބަރުންނަށް އެޖެންޑާ    2 

)ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް( ،ފޮނުުވން  މެމްބަރުންނަށް އެޖެންޑާ    3 

ފޮނުވުން  މެމްބަރުންނަށް އެސް އެމް  އެސް ފޮނުވިކަމުގެ އެޖެންޑާ    4 

ކުރުން ޔަޤީން ލިުބނުަކން މެމްބަރުންނަށް އެޖެންޑާ    5 

އެޓޭޗްކުރުން  މައްސަލައާއި ،ކޮޕީ ފޮނުވިލިޔުމުގެ އެޖެންޑާ    6 

 ބެލެހެއްޓުން  ރައްކާކޮށް  ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކައުންސިލްގެ  .79
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ވުން ހާޟިރު ،މާލަމަށް ޖަލްސާބައްވާ ،މިނިޓްކުރިން 5 ޖަލްސާފެށުމުގެ    0 

ނޯޓުކުރުން ޔައުމިއްޔާ  ގެ ޖަލްސާ    1 

ހަވާލުކުރުން ވެރިޔާއާއި ޒިއްމާދާރު ޔެލި ޔައުމިއްޔާ    2 

 ިބއުރޯއާއި ،ނެގުމަށް ޕްރިންޓް ފައިނަލް ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ރައީސާ ކައުންސިލްގެ  ،ޗެކްކޮށް ޔައުމިއްޔާ
 ހަވާލުކުރުން

3 

ތައްޔާރުކުރުން ،ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރުމަށް ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާއަށް އަންނަ ޖެހިގެން    4 

 ބެލެހެޓުން  ތަފްސީލު  ނަތީޖާ  ވޯޓުގެ  ،ހަމަޖެއްސުމާއި އިންތިޒާމުތައް  ނެގުމުގެ  ވޯޓު  ޖަލްސާތަކުގައި ޢާންމު  ލްގެ ކައުންސި  .80
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ލިޔުން ރަނގަޅަށް މައްސަލަ ވޯޓުނަގާ    0 

ލިޔުން ވަކިވަކިން ހުށަހެޅުްނތައް ހުށަހެޅުނު    1 

އެހުން  ޓަށްވޯ    2 

ލިޔުން  ނަތީޖާ ވޯޓުގެ    3 
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 ތަފްސީލުބެލެހެޓުން  ނަތީޖާ  ވޯޓުގެ  ،ހަމަޖެއްސުމާއި އިންތިޒާމުތައް  ނެގުމުގެ  ވޯޓު  ޖަލްސާތަކުގައި ސިއްރު  ކައުންސިލްގެ  .81
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0  ހިމެނޭގޮތަށް( ޒިންމާދާރުވެރިޔާ) އެކުލަވާލުން އެއް ކޮމިޓީ މްބަރުންގެމެ 3 ބެެލހެއްޓުމަށް  ކަންތައްތައް ވޯޓުގެ

 1  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުްނތައް ވަކިވަކިން ލިޔުން  

 2 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއެއްގޮތަށް() ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރުން  

 3  ވޯޓުލާނެ ފޮށި ތައްޔާރުކުރުން  

ވޯޓުގުުނން  ،ލާނިމުމުން ވޯޓު    4 

ލިޔުން ކަރުދާހުގައި ،ނަތީޖާ ވޯޓުގެ    5 

އިއުލާންކުރުން  ނަތީޖާ    6 

ފައިލްކުރުން މައްސަލަ އެކު ނަތީޖާއާއި ކަރުދާހާއި    7 

 އަމަލުކުރާނެގޮތް  ދުރުކުރުމުން  މަޤާމުން  ރައީސް  ނައިބު  ރައީސްއާއި  ކައުންސިލްގެ  .82
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 ކުރުމަށް އިންތިހާބް ރައީސް ނައިބް/ރައީސް ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ އެއްގޮތަށް ޤަވާއިދާ ހިންގާ އުންސިލްގެކަ
ބޭއްވުން  ޖަލްސާއެއް އާންމު ކައުންސިލްގެ  

0 

ހުޅުވާލުން  ފުރުސަތު ކުރުމަތިލުމަށް މަޤާމަށް ރައީސްގެ ނައިބް/ރައީސް ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ  1 

އިއުލާންކުރުން ނަންތައް ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލީ    2 

ވޯޓެއްލުން ސިއްރު ކައުންސިލްގެ    3 

އިއުލާންކުރުން ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ސިއްރު    4 

 ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އަށާއި އޭ.ޖީ.އެލް ބަދަލު އައި މަޤާމްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ގުޅިގެން ަނތީޖާއާއި އިންތިހާބްގެ
އެންގުން  އިދާރާތަކަށް  

5 

 އަމަލުކުރާނެގޮތް  ބަދަލުގެނައުމުގައި  ގަވާއިދަށް  ހިންގާ  އުންސިލްގެ ކަ  .83
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ހުށަހެޅުން  އިސްލާހު ބޭނުންވާ ގެންނަން އެޖެންޑާކޮށް މައްސަލަ ޖަލްސާއަށް އާންމު ކައުންސިލްގެ  0 

ނިންމުން  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް އެއްގޮތަށް ލާއިއުސޫ ބައްދަލުވުގެ  އާންމު ކައުންސިލްގެ    1 

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުަގއި ިހންގާ ބަދަލުގެނައުމަށް ޤަވާއިދަށް ހިންގާ ކައުންސިލްގެ  ލިބިއްޖެނަމަ ވޯޓު އަދަދަށް ކަ
ބަދަލުކުރުން  ޤަވާއިދު ިހންގާ އެއްގޮތަށް އިސްލާހާ ހުށަހެޅުނު  

2 

ފޮނުވުން  އަށް. އޭ.ޖީ.އެލް އިކުރުމަށްފަހުސޮ މެމްބަރުން ބަދަލު ނު ވުގެނެ ޤަވާއިދަށް ކައުންސިލްގެ  3 
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 އަމަލުކުރާނެގޮތް  ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުން  ކުއްލި  ކައުންސިލްގެ  .84
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެލް.ޖީ.އޭ  ނުވަތަ މެމްބަރުން  3/1 ސިލްގެކައުން ލިޔެ ތާރީޚް ސަބަބާއި ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ކުއްލި ކައުންސިލްގެ
ހުށަހެޅުން ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނުވަތަ އިން  

0 

ތައްޔާރުކުރުން  އެޖެންޑާ    1 

ފޮނުވުން އެޖެްނޑާ މެމްބަރުންނަށް ގަިޑއިރުކުރިން 02 ބޭއްވުމުގެ ބައްދަލުވުން    2 

 އެމެމްބަރަކު ކުރިން ޖަލްސާފެށުމުގެ ންޖެޭހނަމަހޯދަ މަޢުލޫމާތެއް އިތުރު މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ
ހޯދުން  އެމަޢުލޫމާތު  

3 

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ވަކިވުމުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  .85
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ން އެންގު އެކަން ލިޔުމުން އަށް. އޭ.ޖީ.އެލް އެނގުމުން އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ    0 

ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން   ފެްނވަރުގައި އަތޮޅު/ރަށު ބޭއްވުަމށް އިްނތިހާބް އިން ކޮމިޝަން އިލެކްޝަން  1 

 އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ހުވާ ދުވަހަށް އަންގާ އިން އޭ.ޖީ.އެލް އިއުލާންކުރުމުން ަނތީޖާ ދާއިމީ އިންތިހާބްގެ
 ހަމަޖައްސައިދިނުން

2 

 އެއްގޮތަށް ޤަވާއިދާ ހިންގާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާނަމަ މަޤާމް ގެ ރައީސް ނައިބު ވަތަނު ރައީސް ކައުންސިލްގެ
އިންތާހބްކުރުން  މެމްބަރުން އެމަޤާމްތަކަށް  

3 

 ގޮތް  ކުރާނެ  ޢަމަލު  ގެނައުމުގައި  އިސްލާޙް  ޤަވާޢިދަށް  ކައުންސިލް  .86
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޤަވާއިދަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ިއސްލާޙް ލިޔެ ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުން     0 

 1 މައްސަލަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މެދުވެރިކޮށް ރައީސް އަރިހަށް ގެންދިޔުން  

 2  މަޝްވަރާކޮށް އެޖެންޑާ ކުރުން   

ޖަލްސާގައި ބަހުޘް ކުރުން     3 

 4  އިސްލާޙް ފާސްވިގޮތް ޔައުމިއްޔާ ކުރުން   

އަށް ފޮނުވުން  އެލް.ޖީ.އޭއުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ޔަ    5 

އޭ ގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙް ޢާއްމުކުރުން.ޖީ.އެލް    6 
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅޭ 
ނޑު   ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ މިންގަ

 )އެސް.އޯ.ޕީ(
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 ލިބިގަތުން  ދައުވާ  ދައުވާކުރުމާއި  ނަމުގައި  ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .87
ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރި   ތަރުތީބު  

ފާސްުކރުން އަޣުލަބިއްޔަތުން ކޮމެޓީގެ    0 

އެއްކުރުން މައުލޫމާތު ލިޔުންތަކާއި ކަމާބެހޭ    1 

މަްޝވަރާހޯދުން ފާއާއިލަ މާހިރެއްގެ ޤާނޫނީ    2 

ތައް ކުރިއަށް ގެްނދިޔުންއެންމެހައި ކަންތައް މަރުޙަލާއާއުގުޅޭ ޝަރުޢީ އެއްގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި ލިބިފައިވާ  3 

ަޢމަލުކުރުން ނިންމުމާއެއްގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ    4 

 އެއްކުރުން  މަޢުލޫމާތު  މުހިއްމު  ބެހޭ  އަންހެނުންނާއި  .88
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ހޯދުން މެދުވެރިކޮށް ރަށުަކއުންސިލް މަޢުލޫމާުތތައް އަންނަނިވި    0 

 1  ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންގެ އާބާދީ ށުގައިރަ  

ކުދިންގެއަދަދު ޢުމުރުގެ ސްކޫލައްދާ ދިރިރއުޅޭ ރަށުގައި    2 

ޢަދަދު  ޖިންސުއްަލޠީފުންގެ ޒުވާން ތިބި ރަށުގައި    3 

ޢަދަދު  އަންހެނުންގެ މަތީ  އަހަރުން 65 ތިބި ރަށުގައި    4 

އަންހެނާ ދުވަސްވީ ޢުމުރުން އެންމެ ހުރި ރަށުގައި    5 

ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ  ޚާއްޞައެހީއަށް ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި    6 

ޢަދަދު / މަޢުލޫމާތު އަންހެނުންގެ ޙާޞިލްކޮށްގެންިތބި  ތަޢުލީމު މަތީ    7 

ޢަަދދު އަންހެނުންގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ    8 

ބަލިތައް  ދިމާވާ  އަންހެނުްނނަށް ޢާއްމުކޮށް    01 

ނިސްބަތް  މީހުންގެ މަރުވާ ގެންވިހެއުމާގުޅި    00 

ޢަަދދު އަންހެނުންގެ މަސައްކަތްތެރި    01 

މިންވަރު ޙިއްޞާވާ އަންހެުނން ކަމުގައި އުފެއްދުންތެރި    02 

މިންވަރު ޙިއްޞާވާ އަންހެނުން ވިޔާފާރީގައި    03 

(މަރުވާ) ނިސްބަތް އަންހެުނންގެ ތިބި ރަށުގައި    04 

(އުފަންވާ ) ނިސްބަތް ުނންގެއަންހެ ތިބި ރަށުގައި    05 

 ރަނގަޅުކުރުން  ހާލަތު  ސިއްޙީ  އަންހެނުންގެ  .89
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޕީ(.އޯ.ސާވޭކުރުމާބެހޭ އެސް) ސާވޭކުރުން    0 

ސިއްހީމައްސަލަތައް ދެނެގަތުން  ބަލިތަކާއި    1 

ޔަވަޅުއެޅުތައްދެނެގަތުންބައްދަލުވުންތަްއބާއްވާ ފި މަޝްވަރާ    2 

އެހީތެރިވެދިނުން  ދާއިރާތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައްބާ ނިންުމންތައް ތަްނފީޒުކުރުމުގައި ސިއްހީ  3 
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 އިތުރުކުރުން  ހޭލުންތެރިކަން  ދީނީ  މެދުގައި  އަންހެނުންގެ  .90
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 މަހަކުން 6 ކޮންމެ މެދުވެރިކޮށް ބޭފުޅުން ޤާބިލް  ރަނގަޅު ދަންނަޭބކަލުންގެތެރެއިން ނީދީ ތިއްބެވި ރާއްޖޭގައި
ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް  ނަޞޭޙަތްދެވޭނެ ދީނީ( އަންހެުނންނަށް  ޚާއްޞަކޮށް) ޝާމިލްވާގޮތަށް ރައްޔިތުން އެއްފަހަރު  

0 

މިވާކަންކަމަށް އިސްކަން ދެވޭނެ ރީގައިތި ޙަރަކާތްތަކުގައި ހިންގޭ އިތުރުކުރުުވމަށް ހޭލުންތެރިކަން ދީނީ  1 

 2 މަސްތުވާތަކެތި   

 4 އައުރަ ނިވާކުރުން  
 4 ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން   

 5 އަނބިންގެ ވާޖިުބތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  

 6 މުޖްތަމަޢު ބިނާކުރުމުގައި ދެޖިްނސުގެ ދައުރު   

ސްތައް ހިންގުން އަންހެނުންަނށް އަމާޒުކޮށްގެން ުޤރުއާން ކިލާ    7 

 8 ދީނީމަޖައްލާތަކާއި ނޫސްތައް އަްނހެނުންނަށް ލިބޭނެޮގތް ހެދުން   

 01 ޤުރުއާން މުބާރާތް ރާވާހިންގުން )ވެވުނު މިންވަރަކުން(  

 ބޭއްވުން  ޖަލްސާ  އިފްތިތާހީ  ކޮމެޓީގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  .91
ފިޔަވަޅުތައް  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ   ތަރުތީބު  

ނޑައެޅުން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްާވނެ ަތނަކާއި ތާރީޚާއި ގަޑި ޤާވާޢިދުގައިވާ މުއްދަތުގައި ކަ  0 

ނޑައެޅުން     1 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާކަ

ނޑައެޅުނު އެޖެންޑާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން     2 ކަ

މެމްބަރުނަންނަށް ލިޔުމަކުން އެންގުން  ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްާވނެ ަތނަކާއި ތާރީޚާއި ގަޑި  3 

އެނގިފައިވޭތޯ ބަލައި އެކަން ކަށަަވރުކުރުން ބައްދަވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނާިއ ތާރީޚާއި ގަދި މެމްބަރުންނަށް  4 

ންުހރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއްކޮށް ތައްޔާރުކުރު ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގަިއ މެމްބަރުންނަށް ިލބިދެވެންޖެހޭ  5 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ޖެހުމުގެ  ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ހޯލުގައި ގޮިޑ މޭޒުޖަހާ  ގަޑިއިރުކުރިން 1ކޮމެޓީ ބާއްވަން ކަ
މިނޫންވެސް ލިބެންހުރި ޭބންތެރި ަވޞީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ިނންމުން  ސައުންޑް ސިސްޓަމް ބަހައްޓައި  

6 

 5ބޭނުންވެާދެނ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ  އުމުގައިކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ުކރިއަށް ގެންދި
ވެއްުދން  މިނިޓްކުރިން ހޯލަށް  

7 

 8 ޔައުމިއްޔާއަށް ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތު ނެގުން   

 އިންތިޚާބުކުރުން  ނާއިބުރައީސް  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  .92
ންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަ   ތަރުތީބު  

ރައީސް އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ބެލެހެްއޓުން  ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު އިބުރައީސާއި ނަ  0 

 1 ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާކަން ކަށަވަރުކުރުން  

 2 ކޯރަމް ހަމަވާނަމަ ބިސްމީގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން   
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މެމްބަރަކަްށވެސް ޤަވާޢިދުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުން ހިންގާ ޤަވާޢިދު މެމްބަުރނަށް އިއްވައި ކޮންމެކޮމެޓީގެ   3 

ނެގުމުގެކަންތައްތައް ކުރިއަށް ެގންގޮސް އެކަން  ކޮމެޓީގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމުގެގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ސިއްރުވޯޓް
އިޢުލާންކުުރން ނިންމުނާއެކު ނަޖީޖާ  

4 

މެމްބަރުްނނަށް ާހމަކޮށްދިނުން  ނަތީޖާ ހެދިގޮތް    6 

 6 ރައީސް އިންތިޚާބުވުމުން ރިޔާސަތު އޭނާއާއި ޙަވާލުކުރުން  

 ކޮމެޓީގެ ރައީސްގެ ރިޔާސަތުގެ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނެގޭ ސިއްރުވޯޓް ނެގުމުގެކަންތައް އ.ތ.މ. އިބު ރައީސްނަ
އިޢުލާންކުރުން ޖާ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނަތީ  

7 

ހެދިގޮތް މެމްބަރުްނނަށް ާހމަކޮށްދިނުން ނަތީޖާ     8 

އޭ ބުނެ ޖަލްސާ ނިންމުން " ލިއްލާހި އަލްޙަމްދު" ދެއްވުމާއެކުށްރައީސްގެ ޝުޢޫރު ހާމަކޮ  01 

 ޙަވާލުކުރުން  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމެއްގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  .93
ޔަވަޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފި   ތަރުތީބު  

މުއްދަތަކަށް ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހިއްެޖނަމަ އެ މެމްބަރަކު  މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު 1ކޮމެޓީގެ މަޤާމެއްގައި ހުރިމީހަކު 
ރިޕޯރޓްކުރަންޖެހޭ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ ލިޔުމަކުން އެންގުން އެކަން  

0 

އެމައުލޫާމތު ދިނުމަށް ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުން  ރުމަށާއި މެމްބަރުންނަށްމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކު   1 

ޮކމެޓީހެ ރައީސްކަމިގައި ވާނަމަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  ގައިވާ ފަދައިން ރަުށން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ މެމްބަރަކީ 1ނަންބަރު 
ރައީސާއި  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ ނ.ގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިްނ ރައީސް 6 ވަނަ މާއްދާގެ 13ޤވާޢިދުގެ 

 ލިޔުމަކުން ޙަވާލުކޮށް އެކަން ކޮމެޓީގައި އިޢުލާންކުރުން 
2 

ރައީސްކަމުގައި ވާނަމަ އޭނާގެ  .ކޮމެޓީގެ ނ ގައިވާ ފަދައިން ރުށން ބޭރަށް ދާންޖެހެ މުވައްޒަފަކީ 1ނަންބަރު 
ނޑައެޅުން  ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާކުރާނެ މެމްބަރަކު މެދުގައި މަސްވަރާކޮށް ކަ  

3 

ނޑައެޅުމަށްފަހު ނ. ރައީސްގެ 4ނަންބަރު  މަސްއޫލިއްޔަތުލިޔުމަކުން އެ މެމަބަރކާއި  ގައިވާ ގޮތަށް މެމްަބރަކު ކަ
އިއުލާންކުރުން ޙަވާލުކޮށް އެކަން ކޮމެޓީގައި  

4 

އަދި އެމެމްބަރާއި ޙަވާލުކުރެވުނު ޒިންމާއާއި ބެހޭ  މެމްބަރާއި  މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން، ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކުރެވުނު
ޒިންމާދާރު ކައުންސިްލގެ ރައީސަށް ލިޔުމަކުން އެންގުން މައުލޫމާތު،  

6 

 ވަކިވުން  މެމްބަރުކަމުން  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު  .94
ރުތީބު ތަ  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

 0 އަންނަނިވި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މެމްބަރު ވަކިކުރުން  

 1 ކޮމެޓިއަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުން   

ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުނުވުން 5މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ވިދިވިދިގެްނ     2 

ރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ާލޒިމް ސިފައެއް އުނިވުންބަމެން    3 

 4 މަރުވުން  
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 5 ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ާދއިމީ ނުކުޅެދުން  

 6 މެމްބަރު ވަކިވީކަމުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގުން  

 7 މެމްބަރު ވަކިވީކަމުގެ މައުލޫމާތު އެލްޖީއޭ އަށް އެންގުން  

 ހުސްވުން  މަޤާމް  ސްގެ ނާއިބުރައީ  ،ރައީސް އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  .95
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ތެރޭގައި ހުސްވިމަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޙާބު  ދުވަހުގެ 30ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމް ހުސްވާތާ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

0 

 1 ވޯޓްކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުން   

 2 ޖަލްސާ ބޭއްވުން  

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން  ރައީސް އީސްގެ މަޤަމް ހުސްވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރަ    3 

 4 ކުރިމަތިލާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ުފރުސަތު ހުލުވަލުން   

 6 ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ނަން ުހަށހެޅުން  

ކުރިމަތި ނުލައިފިަނމަ އަމަލުކުރާނެގޮތް  އަމިއްލަޔަށް)    6 

ވުން ވޯޓްލުން ބޭއް    7 

 8 ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން   

 01 ޖަލްސާނިންމުން   

 00 މަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލު ކައުްނސިލަށް އެންގުން   

 01 މަޤާމަށް އައިބަދަލު އެލް. ޖީ. އޭއަށް އެންގުން   

 02 އިސްމަޤާމްތަކަށް އައިބަދަލު އާްނމުކޮށް ޢިއުލާންކުރުން   

 ދިޔުން  ރަށުންބޭރަށް  ކޮމެޓީ މެންބަރަކު  ކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައް  .96
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެކަން ކޮެމޓީގެ ރައީސަށް  މެންބަރަކު ކޮމެޓީގެ ޖަްލސާތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަްށ ރަށުންބޭރަށް ދާނަމަ ކޮމެޓީގެ
 ލިޔުމަކުން އެންގުން

0 

ހިނގައްޖެނަމަ  މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ފާއިތުވެ )ހައެއް( 06މެންބަރު އެނުބރި ނައިސް ބޭރަށް ދިޔަ ރަށުން
އޭނާއަށް ލިޔުމަކުން އެންގުން  ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން އޭނާ ވަކިވެއްޖެކަމަށް (ބ)17.1ގަވާއިދުގެ   

1 

އެލް.ޖީ.އޭ އަށް އެންގުން އަދިއެކަން    2 
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 ތަރުތީބުކުރުން  ޙަރަކާތްތައް  ހިންގާ  ޚަރަދުކޮށްގެން  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް  .97
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ކޮމެޓީން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ިލސްޓްކުރުން  

 1 ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުން   

ކަންކަމަށް އިސްކަންދިނުން  މުގައި އަންނަނިވިހަރަކާތްތައް ލިސްޓްކުރުމާއި ޚަރަދުކުރު    2 

ކޮމެޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރެވޭނެ ކަންކަން -1    3 

   ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް ހިންގާކަންކަން -2  

އިސާއެއް ވާނަމަ އެކަމަށް / ކަންކަމަށް ފަ ވަކިކަމަކަށް ފައިސާއއެއްކޮށް ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކުން ވަކިކަމަކަށްދީފައިވާ -3
  ޚަރަދުކުރުން 

މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަްށ ޚަރަދުކުރުން  -4     

ޙަވާލުކުރުން ވަކިވަކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި    4 

 5 ޙަރަކާތް ހިންގުން   

 ކުރުން  މަސައްކަތް  އިތުރުކުރުގެ  ޢާމްދަނީ  ކޮމިޓީން  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .98
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ކުރާީނ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަާރއާއިއެކު ކޮމިޓީގެ  އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރާނެ ކަމެއް ފާހަގަކުރުން )މިކަން
ބައްދަލުވުމެއްގައި( ޢާއްމު  

0 

 1  ތުން ފަްނނީ ދިރާސާއެއް ކުރުންއެކަމާބެހޭގޮ  

 2  އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ވަޞީލަތް ތައް ހޯދުން  

 3 އާމްދަނީއިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށުން   

 ން ހިންގު  ޢައްޔަންކޮށް  ކޮމިޓީ  ވަޤުތީގޮތުން  .99
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ބައްދަުލވުމެއްގައި ވަގުތީކޮމެޓީ ނެގުން  ޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓިގެ އާންމުއަންހެނުންގެ ތަރައް  0 

މީހުން ތިބުން  5ނުވަތަ  3ވަގުތީ ކޮމެޓީގައި     1 

ބަޔާންކޮށްދިުނން ވަގުތީ ކޮމެޓިގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ސާފުކޮށް    2 

ނޑައެޅުން    3 މަސައްކަތް ނިންމަނެ ސުންގަޑި ކަ

ހުަށެހޅުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީގެ ރައީސާ އަށް ފޮނުވުން  ނިމުމުން ކޮމެޓިގެ ރިޕޯރޓް އާންމުބައްދަލުވުމަށްމަސައްކަތް   4 



 50 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 ތައްޔާރުކުރުން  ރިޕޯރޓް  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އަހަރީ  .100
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން  މާ ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ދެމަސްކުރިންއަހަރީ ރިޕޯރޓް ނިން  0 

 1 ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫާމތުތައް އައިޑެންޓިފައިކުރުން   

ން(ހަފްތާތެރޭގައި މައުލޫމާުތ ދިނު 2ޔުިނޓްަތކުން ) އެމަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ކަމާެބޭހ ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުން  2 

 3 އެމަޢުލޫމާތުތައް ރިޕޯރޓްގެ ފޯމެަޓށް އެޅުން  

ނިންމުން  މަސްކުރިން ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާ 1ރިޕޯރޓް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު     4 

 5 ރިޕޯރޓްގެ ޑްރާފްޓް އާންމުބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުން  

 6 އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުޫލމާތުތައް ފާހަގަކުރުން   

 7 އެމަޢުލޫމާތުތަށް ހިަމނައިގެން ފަިއނަލް ޑްރާފްތް ތައްޔާރުކުރުން  

ހުށަހެޅުން ދުވަސްކުރިން ރައީސާއަށް 7ރިޕޯރޓް ނިންމަންޖެހޭ ތާއީޚްގެ     8 

ދުވަސްކުރިން( 3އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުން )    01 

 00 ރިޕޯރޓް އާންމުކުރުން  

 އިތުރުކުރުން  އަންހެނުން  ޙާޞިލްކުރާ  މަތީ ތަޢުލީމް  .101
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ސާވޭކުރުމާބެހެ އެސް.އޯ.ޕީ() ސާވޭކޮށް މަތީތަޢުލީމް ބޭުނންވަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން    0 

ްނ(ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނު ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ޯވރކްޝޮޕް ހިންގުން )މަތީތައުލީުމގެ  1 

އެުކލަވާލުން )ދާއިރާތައް އިނގޭެނހެްނ( މަތީ ތައުލީމް ޙާސިލްކުރަން ބެނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް  2 

 3 މަތީ ތައުލީމް ލިބެްނހުރި ފުރުސަތުތައް ހާމަކުރުން   

 4 ކޮންމެހެން ފައިސާގެ އެހީބެނުންާވ ފަރާތައް ދެނެގަތުން   

ންއެހީލިބެންހުރިދާއިރާތައް ދެނެަގތު     5 

 6 އިސްކަންދޭ ތަރުތިބުން އަތުރާލުްނ   

 7 މުހިންމު ދާއިރަތަކުން ފުރުސަތު ހޯދުން   

 8 އިއުލާންކޮސް ފުރުސަތުތައް އާންމުކުރުން  

 ކުރުން  ރިޕޯރޓް  ،ފޮނުވުމާއި ރިޕޯރޓް  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .102
ވަޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަ   ތަރުތީބު  

ފޮނުވުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދެތޮ ަބލައި އެކަން  ޤަވާއިދާއި އެގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ރިޕޯރޓްކުރުމާއި، ރިޕޯރޓް
ންކަށަވަރުކުރު  

0 

ިހމެނޭގޮތަށް ފޯމެޓެއް ތައްޔާރުކުރުން )އެފޯރމެޓް  އަހަރީ ރިޕޯރޓް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންތެރި ހުރިހާ މައޫލޫާމތެއް
ހިމަނަންާވނެއެވެ.( ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން  

1 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  7އަަހރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  ނިމިދިޔަ އަހަރު އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް ވިދިގެން އަންނަ
އިދާރާއަށް ފޮނުވުން  ބަލަދުވެރި ކައުންސިލް  

2 
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ބަލަދުވެރި ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން  ރުފަހަ 1ކޮމެޓިއިން ބާއްވަ ޖަލްސާތަކުގެ ޙާޒިރީ ރިޕޯރޓް މަހަކު   3 

ބަލަުދެވރި ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން  މަހު 1ކޮމެޓީގެ މާލިއްޔަތު ރިޕޯރޓް ކޮންމެ ތިންމަހަކުން   4 

ނޑާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ކޮމެޓިން  ކޮމެޓިގެ މާލިއްޔަތާއި ހަރާކާތްތަކާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ ރޭވިފައިވާ އޮނިގަ
ނޑައަޅާ ގޮ މަތިން ރިޕޯރޓްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން  ތެއްގެކަ  

5 

އެއްބާރުލުން  ގެ ރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  އެކުލަވާލުމާއި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  .103
 ދިނުން 

 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އަންހެނުންެގ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަންަކްނ ފާހަގަކުރުން ލަވާލުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައިރަށު ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކު  0 

ކަްނތަްއތައް ފާހަގަކުރުން  އެކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދިުނމުގެ ގޮތުން ކޮށްދެންޖެހޭ    1 

 2 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓިއަށް އެކަންަކން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން   

މެޓިގައި އެކަންަކމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އަންހެނުނެގެ ކޮ    3 

 4 ރަށުގެ އަންހެނުންނާއި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކރުން   

 5 ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރުން   

 ކަންކަން  ބަލާ  ކައުންސިލްތަކުން  ހިނގާނުހިނގާގޮތް  މަސައްކަތް  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓިގެ  .104
 އެހީތެރިވެދިނުން  ނގަޅުކުރުމުގައި ރަ 

 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓިގެ ރައީސާއާއި ނާއިބު  ފަހަރު އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް)އެކެއް(  01ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން 
ސާފުކުރުން ގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުބައްދަލުކޮށް ވޭތިވެދިޔަ ހަފްތާ ރައީސާއާއި ކައުންސިލުން  

0 

ކޮބާތޯބެުލން  ކުރިޔަށް އޮތް ހަފަތާގައި ކޮމެޓިއިން ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަމަކީ    1 

ލަފާިދނުން  ހުށަހެޅޭ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ަލފާދޭންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ    2 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުަމށް އެދިއްޖެނަމަ  ރެއިން ބައްދަލުވުމެއްގައިކޮމެޓިއިން ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތަުކގެ ތެ
ލަފާިދނުން  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ  

3 

 ކުރުން  ރިޕޯރޓް  ކައުންސިލަށް  ކޮމެޓީތަކުން  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަހެނުންގެ  .105
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 10ރިޕޯރޓް / ޔައުމިއްޔާ ކޮންމެ މީލާދީމަހެއްގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އަންނަނިވި
ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން  ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން ރަށު / ސިޓި  

0 

އި ހިންގި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ 6ފުރަތަމަ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އިން އަހަރުގެ
ފޮނުވުން  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރަށު / ސިޓި ކައުންސިލަށް 2އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ  ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯރޓް ކޮންމެ  

1 

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްީސލް ރިޕޯރޓް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އިން
ބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު / ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން ޑިސެމް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  

2 
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 ކުރުން  ތަންފީޒު  ނިންމުން  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  .106
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ކަންތަށް ހަަމޖެއްސުމަށް  މެއްނަމަ ފައިސާގެނިންމުމަކީ އެކަމެއް ތަްނފީޒު ކުރުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަ ކޮމެޓީގެ
 ބޭނުންވާ ލިޔުންަތށް ތައްޔާރު ކުރުން

0 

ކޮމެޓީން ނިްނމިގޮތަށް  ކަންތަށް ހަމަޖެހުމަށް ަފހު ކޮމެޓީގެ ނިންމުން ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ފައިސާގެ
 ތަންފީޒުކުރުން 

1 

 ވާކަމެއްނަަމ، ލިއުމަކުންނިންމުމަކީ ކައުންސިލްެގ އެހީތެރިކަން ބޭނުން ކޮމެޓީގެ  

 ކައުނސިލްގައި އެދުން
2 

ޖަވާބައި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ކައުންސިލްގެ    3 

ނިންމުން ަތންފީޒު ކުރުމަށް ފަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ރިޕޯޓްކުރުން. ކޮމެޓީގެ    4 

 ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުން  އެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ރަށު ކައުންސިލާ  .107
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ  ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ރަށުކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުންބެއްވުަމށް ތާރީޚް ކަ
މަޝްވަރާކުރުން  ރައީސާ  

0 

ޖަލްސާއެއްގައި ލިސްޓްކުރުން ންކަން ޢާންމުރަށު ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރާނެ ކަ    1 

ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އެލިސްޓް ހިއްސާކުރުން ދުވަސްކުރިން 2ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުން ބޭްއވުމުގެ   2 

ދެންނެވުން  ބައްދަލުވުންބާއްވާ ތަނާއި ގަޑި ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނޯޓަކުން    3 

އަތްމަތިުކރުން ވޭ ކަންކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައްބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެ    4 

 5 ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރާ ކަންކަން ލިޔެ ޔައުމިއްޔާކުރުން   
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 އިދާރީ ހިންގުމާއިގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން
 )އެސް.އޯ.ޕީ(
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 ކަނޑައެޅުން  އުޞޫލު  .108
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް   

އެކުލަވައިުލން ކޮމިޓީއެއް ޓެކްނިކަލް  
 ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކާ ކުރާ އެމަސައްކަތް ރަށުގައި ،ކައުންސިލަރުންނާ ،ޭބފުޅުންނާ ފަންނީ ،އެކުލަވައިލާނީ މިޓީ)ކޮ

ހިމަނައިގެންނެވެ( މުވައްޒަފުން އިދާރީ ،ބޭފުޅުންނާ  
0 

 1 ކޮމިޓީގެ ވާރކިންޝެޑިޔުލްއެއް ކަނޑައެޅުން  

ރުން ޑްރާފްޓް އެކުލަވައިލައި ކައުންސިލް އިދާރާއާ ޙަވާލުކު    2 

 3 ޑްރާފްޓް ކައުންސިލް މެމްބަރުންަނށް ފޮނުވުން   

 4 ޑްރާފްޓް ކައުންސިލަށް އެޖެންޑާކުރުން  

(ރިވިއުކުރަން ފޮނުވައިލުން ޑްރާފްޓާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން )ފާސްކުރުން /    5 

 6 ގެޒެޓްކުރުން )ގެޒެޓް ކުރުމާބެހޭ ެއސް.އޯ.ޕީ(  

 7 ފައިލްކުރުން )ފައިލްކުރުމާބެހޭ ެއސް.އޯ.ޕީ(  

 

 

 ލަފާހޯދުން  ފަންނީ  ކައުންސިލަށް  ކަންކަމުގައި  އެކިއެކި  .109
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައެޅުން    0 ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން ކައުންސިލުން ކަ

ނުވަތަ އެހެން  ،ރާތަށް ފޮނުވުން )ިމނިސްްޓރީއެއްނަމަ މިނިސްޓްރީއަށްކައުންސިލުން ނިންމާގޮތް ކަމާއިެބހޭ ފަ
ރާއަކަށް (އިދާއިރާއެއްނަމަ އެދާ  

1 

ކޮންޓްެރކްޓް އުސޫލުން ލަފާދޭނޭ ބަޔަކު ހޯދުމަށް  ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ލިބެންެނތް ލަފައެއްނަމަ
 އިޢުލާންކުރުން 

2 

 3 ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން   

ޑުންޕްރޮޕޯސަލް ކެނ    4 

ނޑައެޅުމަށް އިވެލުއޭޓްކުރުން    5 އެކަށީގެންވާ ފަރާތް ކަ

 6  އި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން އެކަށީގެންވާ ފަރާތާ  

 ދިނުން  ލޯނު  ކައުންސިލަކަށް  އެހެން  ކައުންސިލުން  .110
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައެޅިބޭނުންވާ ގައި ލޯނު ޫދކުރުމަށް ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އޮތްތޯ ބެލުން  ފައިފައިސާ ކަ  0 

ނޑައެޅުން  ،އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ،ލޯނުގެ މުއްދަތާއި ،ލޯނު ދޫކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި އަދަދު ދޫކުރާނެ މިންގަޑުތައް ކަ  1 

ދޫކުރާނެ މިންގަޑުތައް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން ލޯން    2 

ޅުވާލުން/ފުުރސަތު އޮތްކަން ކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހު    3 

 4 އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމްތައް ބަލައިަގތުން   
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 5 އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުން  

 6 އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން ލޯނު ދޫކުރާެނ ފަރާތްތައް ފާސްކުރުން

ވޯޑް ލެަޓރ ފޮނުވުންލޯނު ލިބޭފަރާްތތަކަށް އެ    7 

ލޯނު ދޫކުާރ ފަރާތާދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ،ލޯނު ނަގާ ފަރާތާއި    8 

 01 ލޯނު ހަމަޖެހުމުން ފައިސާ ޓްރާްނސްފާރ ކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން  

ނޑައެލިފައިވާ ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށް ރިޕޯރޓްތައް ހޯދުން     00 ކަ

އް އިވެލުއޭޓްކޮށް މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުންހުށަހެޅޭ ރިޕޯރޓްތަ  01 

 02 ލޯނު ރީޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށް ލޯނު ނުދައްކާ ފަރާްތތަކާމެދު އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން

 ހޯދުން  ލޯނު  އިދާރާތަކުން  ބޭރުގެމާލީ  ނެގުމާއި  ލޯނު  ކައުންސިލުން  .111
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ހެދުން  އެސެސްމެންޓް ފީސިިބލިޓީ އިންވެްސޓްމަންޓަކަށް ކެޕިޓަލް ބޭނުންވާ ލޯނު ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި ފައިނޭންޝަލް  0 

ންހުށައެޅު ކައުންސިލަށް ތައްޔާރުކޮށް ތަފްސީލް ކުރެހުންތަކާއިއެކު ޕްރޮޖެކްޓްގެ    1 

ފާސްކުރުން ޖަލްސާއަކުން އާންމު ކައުންސިލްގެ ހުަށަހޅައިގެން ކައުންސިލަށް ނަގަން ލޯނު  2 

ނޑައެޅިފައިވާގޮތުން ޤާނޫނުގައި އަދަދަކީ ލޯނުގެ  ރައްޔިތުންނަށް އަދަދެއްނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް  ކަ
ފާސްކުރުން ހުށަހަޅައިގެން  

3 

 ފިނޭންސުން އޮފް މިނިސްޓްރީ ފާސްކޮށްިފނަމަ ކައުންސިލުން ެނގުމަށް ނުލޯ އިދާރާއަކުން މާލީ ބޭރުގެ
ނޑައަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން  އެއިދާރާއަށް އެއްގޮތަށް އުސޫލްތަކާއި ކަ  

4 

ނޑައަޅާފައިވާ ރާތުންފަ ދޫކުރާ ލޯނު ިންނމައިފިނަމަ ނަގަން ލޯނު ކައުންސިލުން  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ މިންގަޑުތަކާއި ކަ
ތައްޔާރުކުރުން ޔުންތައްލިޔެކި މަތިން  

5 

ފޯރުކޮްށދިނުން  މައުލޫމާތު އިތުރު ޭބނުންވާ ފަރާތުން ދޫކުރާ ލޯނު މަރުހަލާގައި ޕްރޮސެސްކުރާ އެޕްލިކޭޝަން  6 

ކުރުން މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ރަހުނުކުރުމަށް ހާލަތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ރަހުނު    7 

ސޮއިކުރުން އެއްބަސްވުމުގައި ލޯން    8 

ހަމަޖެއްސުން ކަންތައް ކުރުމުގެ ޓްރާްނސްފާރ ފައިސާ ހަމަޖެހުމުން ލޯނު    01 

ނޑައެލިފައިވާ  ފޮނުވަންޖެހޭނަމަ ރިޕޯރޓް ޕްރޮގްރަސް ޕްރޮޖެކްޓް ފޮނުވުން  ރިޕޯރޓް  އެއްގޮތަށް ޝެޑިއުލާއި ކަ  00 

ދެއްކުން  ލޯން އެއްގޮތަށް ޝެޑިއުލްއާއި ރީޕޭމަންޓް ލޯނު    01 

ާބތިލްކުރުން  ރަހުނު އަާދކޮށްނިމުމުން ލޯނު އިވާނަމަރަހުނެއްކޮށްފަ    02 

 އެހީދިނުން  ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ ކައުންސިލުން  .112
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

އެކުލަވާލުން  ޤަވާއިދެއް ދިނުާމެބހޭގޮތުން އެހީ އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް    0 

މަޝްވަރާކުރުން ޖަމޤިއްޔާތަކާ ކުލަބު އެކިދާއިރާތަކާއި ޢިދާމެދުޤަވާ ތައްޔާރުކުރެވުނެ    1 
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ހުށަހެޅުން  ކައުންސިލަށް ޤަވާޢިދު ކުރެއްވި މަޝްވަރާ    2 

ފާސްކުރުން ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން    3 

ޢާއްމުކުރުން ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެއްވި    4 

ހުށަހެޅުން  އެޕްލިކޭޝަން  އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދާ    6 

ބަލައިގަުތން  ޕްލިކޭޝަންއެ ލިބޭ    7 

ޗެކްކުރުން އެޕްލިކޭޝަން    8 

ކުރުން ބާތިލް އެޕްލިކޭޝަްނތައް ބާތިލްކުރަންޖެހޭ    9 

ރެކޯޑްކުރުން  ޯހދައި މަޢުލޫާމތު ހޯދަންޖެހޭ އިތުރަށް    10 

އެންގުން  އެފަރާަތކަށް ނިންމިގޮތް ކައުންސިލުން    11 

ނޑައެޅިފައިވާ   ހޯދުން  ށްކައުންސިލަ ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ރިފައިސާބޭނުންކު ގޮތައް ކަ  12 

އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރުމާ ފައިސާ    13 

 ކަނޑައެޅުން  ކުލި  ފީއާއި ން އެކިކަންކަމަށް ނަގާނެ ކައުންސިލު .113
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައަޅަންޖެހޭ ކައުންސިލުން    0 ކުރުން ކެޓަގަރައިޒް ކުލިތައް ފީތަކާއި ކަ

ނޑައެޅުން ކުލި ފީއާއި ކެޓަގަރީތަކަށް   ކަ  1 

މަޝްވަރާކުރުން ރައްޔިތުންނާ    2 

ހުށަހެޅުން  ކައުންސިލަށް ޤަވާޢިދު މަޝްވަރާކުރެވުނު    3 

ފާސްކުރުން ކައުންސިލުން    4 

ޢާއްމުކުރުން ޤަވާއިދު    6 

ހިންގުން  ޤަވާއިދު    7 

 ފުރުސަތުތައް  ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީ  ،ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި އަސާސީ   ބައިވެރިވެގެން  ފަރާތްތަކާ  އެހެނިހެން  އުންސިލުން ކަ  .114
 މަސައްކަތްކުރުން  ހޯދުމަށް  ކުރިއެރުން  ގޮތުން  އިޖްތިމާޢީ  އަދި  އިޤްތިޞާދީ  އިތުރުކުރުމާއި 

 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައެޅުން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ދެވޭނެ ފަރާތްތަކާގުޅިގެންއެކި   ކަ  0 

ނޑައެޅުން މިންގަޑުތަކެއް ޚިދުމަތްދޭނެ   ކަ  1 

ނޑައެޅުން އުސޫލު މިންަވރަކާ ބާއްވާނެ ބައިވެރިވުން ކައުންސިުލގެ ދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް ކަ  2 

ނޑައެޅުނު   ނޑައެޅުން ބައެއް ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް އެއްގޮތައް އުސޫލުތަކާ ކަ ކަ  3 

ނޑައެޅުނުފަރާތްތަކާ   ތައްޔާރުކުރުން  އެއްބަސްވުމެއް ދެމެދު ކަ  4 

ނޑައެޅު   ޙަވާލުކުރުން މަސައްކަތް  ފަރާތްތަކާ ކަ  6 

އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ބަލައި ދެވޭތޯ ޚިދުމަތް އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމާ    7 
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 ވިޔަފާރިކުރުން  ކައުންސިލުން  .115
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  އިދާރީ ގޮތުން   ތަރުތީބު  

ސްޓަޑީއެއް ހެދުން  ފިިޒބިލިޓީވިޔަފާރި ކުރުމަށްހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި   0 

 1 ރިޕޯޓާގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން   

ނޑައެޅުން    2 ކުރަން ނިމުނު ވިޔަފާރިތައް ކަ

ނޑައެޅުން ކެޕްޓަލް   ކަ  3 

ނޑައެޅުން    4 ކެޕްޓަލް ހޯދާނެގޮތެއް ކަ

ނޑައެޅުން )ކުންފުނި   (ޯކަޕޭރިޓްވސް ، ވިޔަފާރި ކުރާނެގޮތް ކަ  6 

 7 ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަތައް ހޯދުން  

 7 ބެންކްއެކައުންޓްތައް ހުޅުވުން   

 8 ވިޔަފާރި ތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފޯަކލް ޕޮއިންޓެއް ހަމަޖެއްސުން  

 01 ވިޔަފާރީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން   

މަހަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  3ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް ކޮންމެ   00 

 ގުޅުން  ފުލުހުންގެ  ކައުންސިލާއި  .116
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް ފަަހރު)ދޭއް(  02 މަހަކު ުގޅޭގޮތުންހާލަތާ އިޖްތިމާޢީ /އަތޮޅުގެރަށުގެ  0 

ފިޔަވަޅުއެޅުން  ކަންތައްތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ތެރެއިން ކަންތަކުގެ މަޝްވަރާކުރެވުނު    1 

 ގާއިމުކުރުން  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ދާއިރާތަކުގައި  އިދާރީ  މިނިސްޓްރީތަކުން  ސަރުކާރުގެ  .117
ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ   ތަރުތީބު  

ދެނެަގުތން ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާ މުހިއްމުޮކށް އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް    0 

ރާކުރުންމަޝްވަ އިދާރާއަކާއެކު ޚިދުމަތްދެމުންދާ    1 

މަޝްވަރާކުރުން ކައުންސިލްގައި އިތުރަށް އަލީގައި މަޝްވަރާގެ އިދާރާތަކުގެ    2 

ސޮއިކުރުން އޯގައިއެމްޔޫ ޚިދުމަތްދޭ    3 

ގާއިމުކުރުން ވަސީލަތްތައް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް    4 

ތަްމރީނުކުރުން މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް    6 

ފޯރުކޮށްދިުނން  ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތާ    7 

ދޭންފެށުން  އިދާރާގައި ޚިދުމަތްތައް    7 
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 ޅުމާއި ތަމްރީނު ދިނުން ކަނޑައެ  ތަމްރީނުތައް  ދޭންޖެހޭ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާބިލުކަން  ފަންނީ  ކައުންސިލްގައި  .118
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ެދނެގަތުން  ދާއިރާތައް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު    0 

ނޑައަ ތަރުތީބު އިސްކަންދޭ ދާއިރާ ތަމްރީނުބޭުނންވާ   ންތާވަލްކުރު ޅައިކަ  1 

ހޯދުން ބަެޖޓް  ޭބނުންވާ ތަމްރީނުދިނުމަށް    2 

ނޑައެޅުން  ތަމްރީނުދޭނެގޮތް   ކަ  3 

ހޯދުން  ތަކެތި ފަާރތާއި ތަމްރީނުދޭނެ އާއެއްގޮތަށް ޕީ.އޯ.އެސް ޕްރޮކިއުމަންޓް    4 

ނޑައެޅުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަމްރީނު   ކަ  6 

ޯހދުން  ތަމްރީނުދޭނެތަނެއް    7 

ގެންދިއުން  ކުރިއަށް ތަމްރީނުތައް    7 

ރޭވުން ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ބަދަުލެދނެގަނެ އައި ސަބަބުން ތަމްރީނު    8 

 ން ފާސްކުރު  ތައްޔާރުކޮށް  ބަޖެޓް  ންޓްރީ ސަޕްލިމެ  .119
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ގެނައުން  ސަމާލުކަމަށް ރައީސްގެ ކައުންސިލް ވުމުން މެދުވެރި ހާލަތެއް ރުކުރަންޖެހޭތައްޔާ ބަޖެޓެއް ސަޕްލިމެންޓަރީ  0 

ހުށައެޅުން މައްސަލަ ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ    1 

 ސަޕްލިމެންޓަރީ އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާއި ަތއްޔާރުކުރާ ބަޖެޓް ފާސްވެއްޖެނަމަ ތައްޔާރުކުރަން ބަޖެޓެއް ސަޕްލިމެންޓަރީ
ޔާރުކުރުންތައް ބަޖެޓް  

2 

( އެއްގޮތައް އުސޫލްތަކާއި ަކނޑައަޅާފައިވާ ފާސްކުރުމަށް ބަޖެޓް ކައުންސިލްތަކުގެ) ބަޖެޓް ސަޕްލިމެންޓްރީ
ހުށަހެޅުން  ޖަލްސާއަކަށް އާންމު ކައުންސިލްގެ  

3 

ފާސްކުރުން ބަޖެޓް އިސްލާހުތަކާއެކު ހުށަހެޅޭ    4 

އާންމުކުރުން އެއްގޮތައް އުސޫލާއި އާންމުކުރާ ނިންމުންތައް ގެކައުންސިލް ބަޖެޓް ސަޕްލިމެންޓަރީ ފާސްކުރެވުނު  6 

ފޮނުވުން  އަށް އޭ.ޖީ.އެލް ބަޖެޓް ސަޕްލިމެންޓަރީ ފާސްކުރެވުނު    7 

 މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ހޯދުމަށް  އެހީ  ދޭ  ސަރުކާރުން  ކައުންސިލްތަކަށް  ޙާލަތުގައި  ކުއްލި  .120
ޅުތައް އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަ   ތަރުތީބު  

 0 އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ހަރަކާތްތެރިކޮށް އިމަރޖެންސީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން 

 1 ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން  

 2 އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ އެފަރާތަކަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ އިްނިތޒާމު ހަމަޖެއްސުން  

މާއި ނިދުމުގެ އިންތިާޒމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ބަޔަކު ތިިބތޯ ބަލައި އެ އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖައްސައިދިނުންކެއިން ބުއި  3 

 4 ގެދޮރު ގެއްލިފައި ތިބި ބަޔަކު ިތބި ނަމަ ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ފޯުރކޮށްދިނުން   
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ރަންޖެހޭނަމަ ކޮންޓްޯރލްކުރުންބޯފެނުގެ ސްޓޮކު ބަލައި ޮކންޓްރޯލް ކު ،ތެޔޮ ،ކާބޯތަކެތި ،އިމަރޖެންސީ ބޭސް  6 

 7 ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ބަލަިއ ވަޒަންކޮށް އަގުމަގުކުރުން  

ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުން އަަރއިގަތުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ   
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުންއި މުއައްސަސާއާ  

7 

ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީލިބުމުން އެ ފަރާތްތަަކށް އެީހ     8 

 01 އެހީދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުްނ ރިޕޯރޓް ފުރިހަމަކޮށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވުން

 ން ކުރު  އިންވެސްޓް  ކައުންސިލުން  .121
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ކަނޑައެޅުން ދާއިރާއެއް ކުރާނެ އިންވެސްޓް    0 

ހެދުން  ރިޕޯޓެއް ޓީފީސިބިލި    1 

ހުށަހެޅުން ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓް    2 

ނިންމުން  ގޮތެއް ކައުންސިލުން ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓާއި    3 

ނިންމުން  ކައުްނސިލުން ހޯދާނެގޮތެއް ފަންޑް ނިންމަވައިިފނަމަ ކުރަން އިންވެސްޓް    4 

 ބެލެހެއްޓުން  ފައިސާ ފަންޑު  ހުޅުވުމާއި  ފަންޑު  ކައުންސިލުން  .122
ދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އި   ތަރުތީބު  

ނޑައެޅުން    0 ފަންޑުހުޅުވަންބޭުނންވާ ކަމެއް ކަ

 1 ފަންޑާއިބެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ހެދުން  

 2 ދިރާސާ ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  

 3 ފަންޑު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން   

ޑު ހުޅުވަން ކައުންސިލުން ިނންމަވައިފިނަމަ ޓްރަސްޓްފަންޑެއް ހުޅުވުންފަން    4 

ޝައުގުވެރިަކން އުފެއްދުން ،ފޯރުކޮށްދީ  ނަށްފަންޑާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިުތން    6 

 7 ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހުންުދވަހަށް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން   

ހުށަހެޅުން /މޭޔަރަށްފައިސާގެ ރިޕޯޓް ކައުންސިލް ގެ ރައީސަށް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ފަންޑަށް ިލބޭ  7 

 8 ފަންޑުގެ ރިޕޯޓް މަހަކު އެއްފަހަރު ޢާއްމުކުރުން  

ތަްއ ފައިސާއާއިބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެްއޓުން ފަންޑާއިބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުން  01 

އިސާ މާލިއްޔަތު ގަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދުކުރުންފަންޑްގެ މަގުސަދު ޙާސިލު ކުރުމަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ފަ  00 



 60 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 ބެލެހެއްޓުން  ވިލަރެސްކޮށް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ހިންގާ  ދާއިރާތަކުގައި  އިދާރީ  މިނިސްޓްރީތަކުން  .123
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޑޮކުމެންޓްތައްކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ފޮނުވުމަށް ސިޓީއަކުން  ބެހޭ އިގާ މިނިސްޓްރީއިން އެޕްރޮޖެކްޓާޕްރޮޖެކްޓް ހިން
 މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުން 

0 

ބުމުން އެންޓްރީުކރުންރީން ފޮނުއްވާ ކަމާއިބެޭހ ލިޔުންތައް ލިމިނިސްޓް    1 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން ވަކި މުވައްޒަފަކާއި އެޕްރޮޖެކްޓް އާއި ގުޅޭ ވަކި ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް  2 

ކައުންސިލާއި އެކު އެއްޙާޒިރުގައި މަޝްވަރާކުރުން،ރާއިޓަޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކް،ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ މިނިސްޓްރީ އާއި  3 

 4 މަސައްކަތުގެ ވޯކްޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދޭތޯ މަހަކު އެއްފަހަރު ރިޕޯޓްކުރުން

އުލަރ އެއްގޮތައް ރިޕޯޓް ފޮނުވުންޝެޑި ،ފަރާތާ އެއްބަސްވެފައިވާނަމަމޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ފޮނުވަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެރި  6 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓް ނުދާނަމަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެރިފަރާތާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކަން  ކަ
 ހައްލުކުރުން

6 

ހައްލުނުކުރެވޭނަމަ ކައުންސިލަްށ ހުށަހަޅައި ގޮތެއް  ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެރިފަރާތާ މަޝްވަރާ ކޮށް
އަމަުލކުރުން ށްނިންމައި އެނިންމި ގޮތަ  

7 

 ން ހާމަކުރު  ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ  .124
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ޑޮކިއުމަންޓް ކުރުން / ޔައުމިއްޔާ ކުރުން  

އުމަންޓްކޮށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުްނގެ/ރައީސްގެ ސޮއި ހޯދުންކައުންސިލް ނިންމުންތައް ޑޮކި  1 

ގެ ސޮއި ހޯދުން/މޭޔަރ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން އާންމުުކރާ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  2 

 3 ކައުންސިލް ނިންމުންތައް ދަފްތަުރކުރުން  

/އޮފިސަރަ)ށް( އިދާރާގެ ހުރިހާ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކަށް ނިންުމންތައް ޮފނުވުން ބިއުރޯއިން މީޑިއާ ޔުނިޓަ  4 

 6 ބިއުރޯއިން ކަމާގުޅުންހުރި އޮފީސްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަްއ ފޮނުވުން   

 ،ދުވަހު ނޫސްތައް ،އިއުލާން ،މީޑިއާ ޔުނިޓުން ނިންމުންތައް ާއންމުކުރުން )ވެބްސައިޓް/ސޯޝަްލ މީޑިއާ
 ...(،ނޫސްފާރު

7 

 ން ޕްލޭން ރޭވު  ތަރައްޤީގެ  .125
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 0 އެކުލަވާލުން  ޓީމް ކުރާނެ މަސައްކަތް  

 1 އެކުލަވާލުން  ތާވަލް ގޮތުގެ ގެންދާނެ ކުރިއަށް މަސައްކަތް  

 2 ދިރާސާކުރުންފަރާުތން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު  އަވަށުއޮފީސްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އިސްމީހުންގެ

 3 އެކުލަވާލުން  ޑްރާފްޓް ޕްލޭންގެ ތަރައްޤީގެ  

 4 ކުރުން ފައިނަލް މަޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލާއި  



 61 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 

 

 

 5 ހުށަހެޅުން  ކައުންސިލަށް ޕްލޭން  ކުރެވިފައިވާ ފައިނަލް  

 6 ފާސްކުރުން އިން ކައުންސިލް ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ  

 7 ފޮނުވުން  އަށް އެލް.ޖީ.އޭ  ޕްލޭން ރައްޤީގެތަ  

 ބެލުން  ގޮތް  ނުހިނގާ  ހިނގާ  ކައުންސިލް  ވިލަރެސްކުރުމާއި  ޙަރަކާތްތައް  ކައުންސިލުން ހިންގާ  .126
 ތަރުތީބު  އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައަޅާ އެއަހަރަކަށްކައުންސިލުން   0 ރުންފާސްކު ންސިލުންކައު ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭން ވޯކް ކަ

 1 ފޮނުވުން ވޯކްޕްލޭން  ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅޭ އިކަމާ އޮފީހުގެ  

 2 ހަވާލުކުރުން ސެކްޝަނާއި މޮނިޓަރިންގ ކުރުމަށް މޮނިޓާ މިންވަރު ތަންފީޒްކުރެވޭ ޕްލޭން ވޯކް


