ގ ރިޕޯޓް
ގ ހަރަކާތްތަކު ެ
ނ ި
ގ ކައުންސިލުން ހި ް
ވހު ެ
ގ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދު ަ
ވނަ އަހަރު ެ
ަ 20XX

c
މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މުލިި ،

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ސާރވިސް ޗާޓަރު

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  /މ .މުލި
ފޯން 6720600:އީމެއިލް info@meem.gov.mv :ވެބްސައިޓްmeem.gov.mv :

ސާރވިސް ޗާޓަރު

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2021

ކައުންސިލްގެ ތަޢާރަފް
ބގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި،
މިއީ ،މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ލި ި
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް
ޗާޓަރެވެ.

ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު
ވ
ގންހިންގޭ ،ދެމެހެއްޓެނި ި
ގއި ރޭވި ެ
ގ އެހީ ަ
ގއި ދެމިތިބެ ،ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ެ
ގ މަތީ ަ
އޞޫލުތަކު ެ
އސްލާމީ ރިވެތި ު
"މިއަ ތޮޅަކީ ި
މއެކު މަސައްކަތްކުރާ ،ރައްޔިތުންނާ ރަށްޓެހި،
ގކަ ާ
ވސްނުންތަކާ ހީވާ ި
ގއި އަތޮޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް އައު ި
އ ަ
ގތެ ް
ޮ
ގ ހުނަރުވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ
ވ ި
އބައިވަންތަކަމަށް އިސްކަންދޭ ،އަތޮޅުވަންތަ ހީ ާ
އ ް
ޤައުމިއްޔަތާއި އެކުވެރިކަމާ ެ
އަތޮޅަކަށް ވުން"

ކައުންސިލްގެ މިޝަން
އ
ގ ި
ގންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެމަތީ ފެންވަރު ަ
ގއި ޞުލްޙަ މަސްލަޙަތު ޤާއިމްކޮށް ،ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ެ
"އަތޮޅު ަ
ގ ބޭނުންތައް
ގ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ،ރައްޔިތުން ެ
ގމު ެ
ދިނުމަށްޓަކައި ،ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިން ު
ގނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން"
ގއި ރާވާ ހިން ޭ
ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފުއްދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ ،އެންމެމަތީ ފެންވަރު ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
ބއިވެރިވުމާއިއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ ގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި
 .1ރައްޔިތުންގެ ަ
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާ ެ
ބލުން.
 .2ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އެކައުންސިލް ތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ެ
ބރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު
ބދިފައިވާ ާ
 .3އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްއަށް ލި ި
ބޖެޓް
ބނުންވާ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއިަ ،
އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކައުންސިލެއްގެ އިޙްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޭ
ބލައި އިދާރީ
ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ަ
ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި އެސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި
އެއާ ގުޅޭ ގަވާއިދު ހެދުން.
 .4އިދާރީ ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން.
ބލެހެއްޓުން.
 .5އިދާރި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހައި ވަސީލަތްތަށް ެ
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ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ
ބހޭ ޤާނޫނު އަދި އެނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައި ަ
ބމާއި ެ
 .6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ި
ބމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި ،މިފަދަތަން ތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި
ބން ި
ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ި
ޭ
ދިނުމާއި ،މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.
ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކްކުރުމާއި
 .7އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ ޭ
ބލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ
ކައުންސިލްގެ ެ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެހެން ފަރާތްތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން.
ބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނުނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން
 .8ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް ޭ
ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނި ތަކުގެ ހިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކި އެކި މާލީ ހައްގުތަކާއި މަސްލަހަތުތަކާއި
މިލްކިއްޔާތުތަށް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑް އުފެއްދުން
ބނުންވާ ފައިސާހޯދުމަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި
 .9ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް ޭ
ބލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކި އެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތަށް
ބންޑާއި ި ،
ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ޮ
އެކަށައަޅައި އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތަށް ސްޓޮކްއެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.
 .10އިދާރި ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކިފަރާތްތަކާއި އެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް
ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުން.
 .11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި
އެހެނިހެން ސިނާއަތުތަށް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދީ މަސައްކަތްކުރުން.
 .12އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީކަނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން.
ބނެފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
 .13އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ު
ބދަލުވާ ހާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ
ބދަލުވާ ހާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ަ
ބރުން ަ
 .14ކައުންސިލްގެ މެމް ަ
ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން.
ބނުން ކުރުން.
ބހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަހު ޭ
ބތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކާމާއި ެ
 .15ކައުންސިލަށް ނިސް ަ
 .16ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުން.
 .17ޤާނޫނު ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން.
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2021

ބލުން
 .18ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ެ

ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފެންވަރު:
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސެޕްޝަން އަކީ :
•

ސާފު ތާހިރު ،ދުންންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުންމަނާ ،އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކަށް ރައްކައުތެރި މާހައުލެއް؛

•

ބކިޔާ؛
ބދުމެ މަރުޙަ ާ
ފަސޭހައިން ވަދެނުކުމެވޭގޮތަށް ،ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކަށް އަ ަ

•

ބދުވެސް މުވައްޒަފަކު ހުންނަ ތަނަކަށް.
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކުގައި އަ ަ

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންވާނީ :
•

ބނުންކުރާ އަދި އެ މުވައްޒަފަކީ ކާކުކަން އޮޅުން ފިލުވައިދޭ މުވައްޒަފަކަށް؛
އެ މުވައްޒަފެއް އެނގޭނެފަދަ ކާޑެއް ޭ

•

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ކަނުލާ އަޑުއަހާނެ؛

•

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދީ ،އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު ،ރިވެތިގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކުރާނެ؛

•

ބރަށް މަޢުލޫމާތު
ބރާ ަ
ބލައި ،ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތާ ަ
އެ މުވައްޒަފަކު ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތެއް ނިމެންދެން އެކަމެއް ކުރިޔަށްދާގޮތް ަ
ހިއްސާކުރާނެ އަދި؛

•

ބ ކިޔާނެ މުވައްޒަފަކަށް.
ބދުމެ މަރުހަ ާ
ބނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަށް އަ ަ
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާ ،މަޝްވަރާޔާި ،

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުވާނީ :
•

ބންހުރި؛
ވަރަށް ފަސޭހައިން ލި ެ

•

ސައްޚަ އަދި އެއްގޮތް؛

•

އެކަމަކާގުޅޭ އަދި ފަސޭހައިން ދޭހަވާ މަޢުލޫމާތަކަށް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލްތައް ވާނީ :
•

އިންސާފުވެރި ،ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ؛

•

އެކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަކަށް އެކަމެއް ކުރާ އަދި؛

•

ބނުންތަކަށް ރިޔާޢައްކޮށްގެން ޚިދުމަތްދިނުން.
ބފުގެއްގެ ވަކިވަކި ޭ
ތިޔައިން ކޮންމެ ޭ
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ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ :
•

މި ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާމެ އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު ،ރިވެތިގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކުރެއްވުން؛

•

ބދުވެސް ދެއްވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުކަމުގައި ހެއްދެވުން؛
އަ ަ

•

ބފުޅުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ރިސެޕްޝަނުން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މުވައްޒަފަކަށް ވަގުތުން
ތިޔަ ޭ
ބލްކުރެއްވުން؛
ވަގުތަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވިދާނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތެއްކަމުގައި ވެދާނެކަން ޤަ ޫ

•
•

ބޑެތިކަންކަމުގައި ދުރާލާ އެކަމެއް ކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ވަގުތުއޮށްވާ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުން؛
ޮ
ބއެއް ސީރިޔަސް ޝަކުވާތަކުގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދަވައިގެން އެކަމާ ސީދާ ގުޅުންހުރި
ަ

ކައުންސިލްގެ ވެރިޔަކަށް

އެކަމެއްގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުން؛
•

ބކޮށް
ބ އަދަ ީ
ބހުން ،ނޫންނަމަ ޭ
އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތަކުން އަޑުގަދަކުރައްވައި ،ނޫންނަމަ ހުތުރު ަ
ބއްވާނެކަން،
މުޢާމަލާތް ކުރައްވާ ޙާލަތުގައި ،އެއީ ފޯނުންނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެއްގެ މުވައްޒަފުން އެ ފަދަ ފަރާތެއްގެ ފޯނު ާ
ބއްދަލުވުމެއްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފަކު އެތަނުން އެ ވަގުތަކު އެއްފަރާތްވާނެކަން،
ސީދާ ހާޟިރުވެ ހިގާ ަ
ބލޮކްކުރެވިދާނެކަން.
އީމެއިލަކުން އެފަދަ ގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރާނަމަ އެ އީމެއިލްއެއް ް

•

ބރުދެއްކެވި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަހެއް ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅޭނެކަން.
ބހުން ނޫނީ ޢަމަލުން ި
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ަ
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ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗާޓު
ޚިދުމަތް
އޮފީހުގެ

ފޯނަށް

ޚިދުމަތް ހޯދަންވީ ގޮތް

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 .1ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނު  8:00ން  14:00އަށް

ގ
ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު ެ

ޚިދުމަތް ހޯދަން ކައުންސިލަށްގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް

އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަށް
ބ ދިނުން
ޖަވާ ު

ބވަޑައިގަންނަވާނެ.
ލި ި

 8:00އިން  14:00އަށް

 .2ކައުންސިލްގެ ރަސްމީފޯނަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ލަސްވެގެން
ބ ދެވޭނެ.
 3ރިންގުން ޖަވާ ު
ބނުންވާ ޚިދުމަތެއް އޮޅުން ފިލުވައި،
ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިފަރާތުން ޭ
ބހޭ މުވައްޒަފަށް ކޯލް ޕާސްކުރުން ،ނުވަތަ
ބނުންވާ ޚިދުމަތާ ެ
ޭ
ބއް ދެވޭނެ.
އެކަމަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޖަވާ ެ

ކައުންސިލަށް

އެކި -1ކައުންސިލަށް

ވަޑައިގެން

ހުށަހެޅުއްވުން

ސިޓީ

ބލާ
ބޑު މިނަށް ަ
(ހެނދުނު މައްސަލައިގެ ކުޑަޮ /

ކަންކަމުގައި ޚިޔާލާ 08:00 ،އިން މެންދުރު ފަހު  )02:00އަށް ،ނުވަތަ
މަޝްވަރާއާ ،ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުން

2ކައުންސިލްގެރަސްމީއީމެއިލްinfo@meemu.gov.mv

އެއްދުވަހާ ހަތް ދުވަހާ
އަށް

ދެމެދު

މުއްދަތެއް

އީމެއިލް ކުރެއްވުން ނުވަތަ
 GOV.MV -3މެސެޖްގެ ޒަރިއްޔާއިން

އައި.ޑީ

ކާޑު -1އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުން

ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުން

ޑީ.އެން.އާރު

-2ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް ރަށު
ބލައި ކައުންސިލްގެ ތައްގަނޑު އަދި ކާޑު
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ަ
ހައްދާ މީހާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ފޯމުގައި ޖެހުން
 -3ރަސްމީ ގަޑީގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ފޯމާއި ،ކުރީގެ
ކާޑު ހުށަހަޅުއްވައި ،ފޮޓޯނަންގައި ،އިނގިލީގެ ނިޝާން އަދި ސޮއި
ކުރެއްވުން.
(

އައިޑީކާޑު

ހެއްދުމަށް

އެދޭ

ފޯމް

ގ
ކައުންސިލް ެ

އިދާރާއިން

ވތަ
ނު ަ

ނއެވެ).
ވ ެ
ވބްސައިޓްmeemu.gov.mvއިންޑައުންލޯޑްކުރެ ޭ
ގ ެ
ކައުންސިލް ެ
ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ ދެއްކެވުން
( ނޯޓު :ކާޑު ނަންގަވާއިރު ނަންގަވާ އިދާރާއަކަ ް
ށ އައި.ޑީ ކާޑުހައްދަވާނަމަ އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކާޑުގެ
ތން އަލަ ް
މިގޮ ު
ތކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ
ތ ހަމަވެގެން އައުކުރާނަމަ ( 150.00އެއް ސަ ޭ
މުއްދަ ު
ތ ފަންސާސް) ރުފިޔާ
ކާޑުގެއްލިގެން ހައްދާނަމަ ( 250.00ދުއިސައް ަ
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އިން

ކާޑު

ނަންގަވާނަމަ  1ހަފްތާ އަދި ރަށު
ކައުންސިލުން ކާޑު ނަންގަވާނަމަ
 4ހަފްތާ

ސާރވިސް ޗާޓަރު

އެއްގަމުގައި
ތަކެތީގެ
ލައިސަންސަށް
ހުށަހަޅުން.

2021

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދުއްވާ -1ފޯމް ފުރުއްވައި ،ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ  3މަސްހަމަނުވާ  1ފޮޓޯ ،ތިޔަރީ އަދި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން
އައި.ޑީ.ކާޑްގެ އަސްލު ކޮޕީއަކާއެކު ރަސްމީ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ފާސްވިކަމުގެ ލިޔުން ކައުންސިލަށް
ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން  5ދުވަހުގެ

އެދި ކުރިން ހުށަހަޅުއްވުން
-2އިމްތިޙާން ފީ ކަމުގައިވާ ( 100.00އެއް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ

ތެރޭގައި ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

ދެއްކެވުން.
ބދަ  13:00ގައި
 -3ތިޔަރީ ޓެސްޓުހެއްދެވުން އާދިއްތަު ،
 -4ތިޔަރީ ޓެސްޓުން ފާސްވުމުން ގިނަވެގެން  3މަސް ދުވަސްތެރޭ
ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓަށް ހެއްދެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން
 -5ސައިކަލްނަމަ ދުއްވުމުގެ އިމްތިޙާންގެ ފީ ކަމުގައިވާ 15.00
(ފަނަރަ ރުފިޔާ) އަދި ލައިސަންސް ހެއްދުމުގެ ފީ ކަމުގައިވާ
( 100.00އެއް ސަތޭކަ ) ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ ( 115.00އެއް
ސަތޭކަ ފަނަރަ) ރުފިޔާ ދެއްކެވުން.
 -6ސައިކަލްނޫން އެހެނިހެން އެއްގަމު އުޅަނދެއްނަމަ ދުއްވުމުގެ
އިމްތިހާންގެ

ފީ ކަމުގައިވާ ( 25.00ފަންސަވީސް) ރުފިޔާ އަދި

ލައިސަންސް ހެއްދުމުގެ ފީ ކަމުގައިވާ ( 100.00އެއް ސަތޭކަ )
ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ

( 125.00އެއް ސަތޭކަ ފަންސަވީސް)

ރުފިޔާ ދެއްކެވުން.
(އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ
އިދާރާއިން

ނ
ވ ެ
ގންނަ ާ
ވޑައި ަ
ލިބި ަ

ގ
ނސިލް ެ
ފޯމް ކައު ް

ވތަ
ނު ަ

ގ
ނސިލް ެ
ކައު ް

ވނެއެވެ).
ވބްސައިޓްifo@meemu.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑްކުރެ ޭ
ެ

ކަނޑުގައި

 -1ކަނޑުގައި ދުއްވާތަކެތީގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވައި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވުމުން

ދުއްވާތަކެތީގެ

ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ  1ފޮޓޯ ،އައި.ޑީ.ކާޑްގެ އަސްލު ކޮޕީއަކާއެކު ގިނަވެގެން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ލައިސަންސަށް
ހުށަހަޅުން.

އެދި އަދި ނިޔަމި ސެޓްފިކެޓް ރަސްމީ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން ލައިސަންސް ދޫކުރުން.
ހުށަހަޅުއްވުން
 -2ޢުޅަނދު ދުއްވުމުގެ އިމްތިޙާންގެ ފީ ދެއްކެވުން.
 2.1ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ފީ 10.00
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ސާރވިސް ޗާޓަރު

2021

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2.2ލައިސަންސް ހެދުމުގެ އަގު25:00
 2.3މުއްދަތު ހަމަވާތީ އައުކުރާނަމަ 25:00
 2.4މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރާނަމަ40:00
 2.5ގެއްލިގެން ހަލާކުވެގެން އަލުން ހަދާނަމަ 40:00
ބދަ،
 -3ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހެއްދެވުން :އާދިއްތަ ،އަންގާރަު ،
 9:00އިން 13:00
(ކަނޑުގައި ދުއްވާތަކެތީގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ

ގ
ނސިލް ެ
ފޯމް ކައު ް

ވބްސައިޓްinfo@meemu.gov.mvއިން
ގ ެ
ވތަ ކައުންސިލް ެ
އިދާރާއިން ނު ަ
ވނެއެވެ).
ޑައުންލޯޑްކުރެ ޭ

ރޯޑްވާދިނަސް

-1ރޯޑްވާދިނަސް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ،އެންމެ ފަހުގެ އަހަރީ ގަރާޖުން

ސްޓިކަރ ދޫކުރުން.

ފީދެއްކި ރަސީދު ނުވަތަ ސްލިޕް އަދި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް

ހޯދުމަށް

ސްޓިކަރ

ހުށަހަޅާތާ

އާއި ،ޚިދުމަތުގެ ފީ ކަމުގައިވާ ( 100.00އެއް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ  03ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޓިކަރ
ޕްރިންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރުން.

އާއެކު ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ގަރާޖަކަށް ހުށަހެޅުން
ބޑީގަރާޖް
ހުއްދަ ދެވިފައިވަނީ ާ
-2ގަރާޖުން އުޅަނދު ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު
ފޮނުވުން
 -3ރޯޑްވާދިނަސްއަށް ޝަރުތުހަމަވާކަމަށް ގަރާޖުން ލިޔުންދީފިނަމަ
ސްޓިކާދޫކުރުން
-4

ޝަރުތުހަމަނުވާކަމަށް

ގަރާޖުން

ބނެފިނަމަ
ު

އެކަމެއް

ރަނގަޅުކޮށް އަލުން ގަރާޖަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުން
ނސްއަށް
ވދި ަ
(ރޯޑް ާ

އެދޭ

ފޯމް

ގ
ކައުންސިލް ެ

އިދާރާއިން

ވތަ
ނ ަ
ު

ނއެވެ).
ވ ެ
ވބްސައިޓްinfo@meemu.gov.mvއިންޑައުންލޯޑްކުރެ ޭ
ގ ެ
ކައުންސިލް ެ

ރަހުނު

ރަޖިސްޓަރީ -1ލޯން ދޫކުރާ ފަރާތުން ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން  2ދުވަހުގެ

ކުރުން

ކައުންސިލްގެ

ބސްވުމުގެ އަސްލާއި ،ކޮޕީއަކާއި ،ތެރޭގައި
ސިޓީއަކާއި ،ރަހުނު ހިމެނޭ އެއް ަ

އަތޮޅު

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ރަހުނު ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ހުށަހެޅުއްވުން ( ހެނދުނު  08:00އިން  14:00އަށް)
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ކުރުމަށްފަހު

ރަހުނު

ކުރުމަށް

ސާރވިސް ޗާޓަރު

2021

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 -2ލިޔެކިޔުންތަށް ފުރިހަމަނަމަ ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން

ހުށަހެޅި

ލިޔުންތަކުގެ

އަޞްލު

ހުށަހެޅިއިދާރާއަށްރައްދުކޮށްދިނުން
ކޮޓަރި

ކުއްޔަށް

 .1ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން.

ދޫކުރުން
މަޢުލޫމާތު

ރަސްމީ މަސައްކަތު  1ދުވަސް

ބސްވުން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކުއްޔަށް ދިނުން.
 .2އެއް ަ
ބގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯއްދެވުމަށް
ހޯދައި "-1މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލި ި

އެދިފައިވާ

ބގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތަކީ
ލި ި

ބރު
ޤާނޫންނަން ަ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ އީ-މެއިލް  1/2014ގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން  info@meem.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން.
މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް  -2ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންކަން.
އެދި ހުށަހެޅުން
 2.1ހޯދުމަށް އެދެނީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން

މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް
މަޢުލޫމާތު

ތަފުސީލުކޮށް

ބޔާންކޮށްދީފައި އޮތުން.
ަ
 2.2ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުވާނޭ އެޑްރެހެއް ކަނޑައަޅާފައި
އޮތުން.
ބގަތުމުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
 2.3މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލި ި
ފީ ދެއްކުމަށް

ބސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން .ޤަވާޢިދު
އެއް ަ

ބނެ ލިންކް
https://icom.mv/dvލި ޭ
 2.4މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި
ބރެއް އެނގެން އޮތުން.
ގުޅޭނޭ ނަން ަ
ބރު  1/2014ގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ
 -3އެ މަޢުލޫމަތީ ޤާނޫންނަން ަ
މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން
-4

އިންފޮމޭޝަން

މުއްދަތުގައި

އޮފިސަރ

ނުދީފިނަމަ

ނުވަތަ

މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށް

މުރާޖާޢަ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ކޮމިޝަނަރުގެ

ބސައިޓްގެ
ވެ ް

މަހޯލިން

ކަނޑައެޅިފައިވާ
އިންކާރުކޮށްފިނަމަ
އިންފޮމޭޝަން

ޑައުންލޯޑް

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުން
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ކުރައްވާ

ހޯދުމަށް

ހުށަހަޅާތާ

ގިނަވެގެން  21ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ސާރވިސް ޗާޓަރު

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .1ލޯންޗްގެ ދަތުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުން.

ލޯންޗް ދޫކުރުން

2021

ރަސްމީ މަސައްކަތު  1ދުވަސް

ބސްވުން އެކުލަވާލެއްވުމަށްފަހު ދަތުރު ކުރުމަށް
 .2އެއް ަ
ދޫކުރުން
ވަޒީފާއަށް

އެދި

 .1ސިވިލްސަރވިސްގެ ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އިއުލާންގައިވާ
ވަޒީފާއަ ް
ށ މީހުން އައްޔަންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނިންމުން
ގެންދިއުން

ހުށަހެޅުން

ންް
އެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަ ް

މުއްދަތަށް

.2

ހުށަހެޅުންް.

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ބލަންތަކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް އިޢުލާންގައި ަ
އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ީ
ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތު ެ
ތ ގުޅިގެން ީ
ގ ދަޢުވަ ާ
ހުށަހެޅުމު ެ
ގ މުއްދަތުތަކަށް ނިންމުން
ބންދު
އދާ އެއްގޮތަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ ަ
ތގެ ގަވާ ި
މާލިއްޔަ ު
ނޫން  7ދުވަސް ދެވޭނެއެވެ.

ބލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ 150/-ރ އެވެ.
ީ .3
ބލަން
ީ .4

މިއިދާރާގެ

ފޯމް

ބސައިޓް
ވެ ް

ބން ހުންނާނެއެވެ.
 www.meemu.gov.mvއިން ލި ެ
އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރ
 6720600އަށް ގުޅުއްވައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.
ނުވަތަ  info@meem.gov.mvއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން
ވެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.
.5

ބލަންތަކުގެ ޝަރުޠު
ބތާ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ީ
ބލަން ލި ޭ
ީ
ބލޭނެއެވެ.
ހަމަވޭތޯ ެ

ބލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ރަސްމީ 10
 .6ޝަރުޠު ހަމަވާ ީ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެދޭނެއެވެ.
ބލަމަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭނަމަ،
ީ .7
އެކަމަށް
 3ނުވަތަ  5ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
.8

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

.9

ބޑު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ބލަމާ ގުޅިގެން ި
ީ
ބކުރާ ފަރާތަށް  5ނުވަތަ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބލަން ކާމިޔާ ު
ީ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެ .މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން
ބސްވުމުގައި
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ވާނަމަ ،އެއް ަ
ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ދައްކައި މި އޮފީހަށް އެންގުމަށް
 5ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
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ސާރވިސް ޗާޓަރު

2021

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުން ،އެ
ބލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ި
ީ .10
ބލަންވެރިންނަށް
ނިންމި ގޮތް ރަސްމީ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ީ
އެންގޭނެއެވެ .އަދި ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ،އެކަމެއް ހުށަހަޅަން
ރަސްމީ  5ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
ބލަމަކާ ގުޅިގެން
ީ .11
.12

ބލަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ރަސްމީ
ީ
ބދެވޭނެއެވެ.
 2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއަކަށް ޖަވާ ު

ބލަމާ
ީ .13

ގުޅިގެން

ސަކުވާތަކަށް

ބ
ލި ޭ

ބދިނުމަށްފަހު
ޖަވާ ު

ބލަން
ބ ކުރާ ފަރާތަށް ީ
ބލަން ކާމިޔާ ު
5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ީ
ބލަމުގައި ނުހޮވޭ
ބ ކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވުން އަދި ީ
ކާމިޔާ ު
ފަރާތްތަކަށް ނުހޮވޭކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.
ބ ކުރިފަރާތާއި އެކު އެގްރިމެންޓް ހެދުން އަދި
ބލަން ކާމިޔާ ު
ީ .14
އެޕްރޫވް ކުރުން
ްް
ބލައިގަތުން
ފައިސާް ަ

ބލަން ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެއެވެ.
ީ
.1ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:00އިން  12:00އަށް ފައިސާ
ބލައިގަތުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.
ަ
 .2އޮންލައިން ކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ކައުންސިލް
އިން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 .3އޮންލައިން ކޮށް ފައިސާ

ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓްތަކުގެ

ތަފްޞީލް
 (1408 Revenue 1) 7709700401001މި އެކައުންޓަށް
ބ އާންމުދަނީ ފައިސާ
ޖަމާކުރާނީ ކައުންސިލަށް ލި ޭ
 (1408 Revenue 2) 7709700401002މި އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރާނީ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް މިއިދާރާއަށް
ދަށްކަންޖެހޭ ފައިސާ
7709700401003

)1

Kharadhu

(1408

މި

ބލޮކްގްރާންޓް ފައިސާ
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާނީ ދައުލަތުންދެއްވާ ު
7709700401004

)2

Kharadhu

(1408

މި

އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާނީ ދައުލަތުންއެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް
ފޮނުވާ ފައިސާ
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ރަސްމީ

މަސައްކަތު

 8:00އިން  :12އަށް

ދުވަހުގެ

ސާރވިސް ޗާޓަރު

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

.4

2021

އޮންލައިން ކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ
ޖަމާކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ
ހެޑް

ފާއިޒްގެ

މޫސާ

9931480

ނަމްބަރ

އަށް

ސްލިޕްކޮޅު ވައިބަރ ކުރުން
 .5އޮންލައިންކޮށް
ދުވަހުގެ

ފައިސާ

ތެރޭގައި

ޖަމާކުރާ

ފައިސާ

ފަރާތްތަކަށް

ދެއްކިކަމުގެ

01
ލިޔުން

ފޮނުނުވޭނެއެވެ.

ޅ ްއ ުވ ަމ ް
ލ ުގ ު
ސ ާ
ަކ ުއ ް
ށ:
ނ ި
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:
➢ ޚިދުމަތްތަކާ ެ
➢ ފޯން( 6720600 :ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު  08:00އިން  14:00އަށް)
➢ އީމެއިލްinfo@meem.gov.mv :
ބސައިޓްmeemu.gov.mv :
➢ ވެ ް
▪

އަތޮޅު

ކައުންސިލުންދޭ

އެއްވެސް

ޚިދުމަތަކާ

ބހޭގޮތުން
ެ

 info@meem.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ

އެއްވެސް

ޚިޔާލެއް

ނުވަތަ

 GOV.MVގެ ޒަރިއްޔާއިން މެސެޖްކުރައްވާ ނުވަތަ

ބރު 7794309 :ފޯނުން ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.
ނަން ަ
 10ނޮވެމްބަރ 2021
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ޝަކުވާއެއް

އޮތްނަމަ

