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އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ވހިރާއްޖެ
އދ .އޮމަދޫ  /ދި ެ
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސާވިސް ޗާޓަރު
ތަޢާރުފު
ބގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި
ބރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ލި ި
މިއީ ،އަރިއަތޮޅު ދެކުނު ު
ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލާފައިވާ ސާވިސް ޗާޓަރެވެ.

ިވޝަން
ބޔަށްޓަކައި ކަންކަން
ބރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ :ރަށުގެ މުޅި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާ ަ
އަރިއަތޮޅު ދެކުނު ު
އެކަށައަޅައި ،ރަށުގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ،ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް،
ބލު ޒިންމާދާޜު މުވައްޒިފުން ތިބި ،ނަތީޖާ
ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ،އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރޭ ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ،ޤާ ި
ޙާޞިލުކުރާ ،ނަމޫނާ ދައްކައިދޭ ކައުންސިލް އިދާރާއަކަށްވުން

މިޝަން
ބނާކޮށް ،ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން
ލާމަރުކަޒުކޮށް ރަށް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ި
ބކޮށް ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ޚިދުމަތްތައް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް
ތަރުތީ ު
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ރަށު ކައުންސިލްކަމަށް ވުމާއެކު ،ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާޢި ،ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް
ބތަކާއި މަޢުލޫމާޓު އެއްކޮށް،
ބނުންވާ ތަފާސްހިސާ ު
ބނުންވާ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމަށް ޭ
ޭ
ބރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ދިނުން
ބލެހެއްޓުމާއި ވަޒަންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް އެއް ާ
ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދީ ،ވިލަރެސްކޮށް ެ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް:
•

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު  8:00ން މެންދުރުފަހު  2:00އަށެވެ.

•

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ފޯން ކޯލްތަކަށް ރަޙުމަތްތެރިކަމާ ،އޯގާތެރިކަމާ ،އިޙުތިރާމާއެކު ޖަވާބުދިނުން

•

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ރަޙުމަތްތެރިކަމާ ،އޯގާތެރިކަމާ ،އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުން

•

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް އަޑުއަހައި ،ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

•

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ހުށައެޅޭ ޚިލާލުތައް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ބަލައިގަތުން

•

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީބަށް އިސްކަންދީގެން ޚިދުމަތް ދިނުން

•

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ އިސް ރަށްވެހިންނާއި ދައުލަތާއި ރަށަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ އިޙްތިރާމް އަދާކުރުން

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ކަ އުންސި ލް އި ދާ ރާ އިން ފޯ ރ ު ކޮ ށްދޭ ޙި ދުމަ ތްތަ ކު ގެ މަގު ޗާޓު
#

ޚިދުމަތް

1

ކައުންޓަރުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
•

ބދިނުން
ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާ ު

ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު  8:00ން މެންދުރުފަހު  2:00ށް
ބރު ފޯނަށް
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތާއި  6680542ނަން ަ
ބ ދިނުން
އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާ ު

•

ބނުންވާ ޚިދުމަތަކީ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ ފޯނުގެ
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން ޭ
ޒަރީޢާއިން ދެވެން އޮތް ޚިދުމަތެއްނަމަ ވަގުތުން އެ ޚިދުމަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
ނުވަތަ އެދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފަކަށް ފޯނު ޕާސްކޮށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

2

އީމެއިލް

•

 info@omadhoo.gov.mvއަށް

ބޓީތައް،
އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ޖެމްސްގެ ޒަރީޢާއިން ހުށައަޅާ ސިޓީ ި
ބހޭ ޔުނިޓަށް /
ބލައި ،ކަމާ ެ
ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހުގެ ދެފަހަރަށް ަ
މުވައްޒަފަށް އެސައިން ކުރެވޭނެއެވެ.

އަންނަ މެއިލްތަކަށާއި ޖެމްސް އަށް
ބދިނުން
އަންނަ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާ ު

•

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ ސިޓީ /

•

ބލް ފަދަ ލިޔުންތައް ،ޖެހިގެން
ރަސްމީ ގަޑީގެ ފަހުން ފޮނުވާ ސިޓީ ި /
އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު ،ރަސްމީ ގަޑި ފެށޭތާ  2ގަޑިއިރުގެ
ބހޭ ޔުނިޓަށް  /މުވައްޒަފަށް އެސައިންކުރެވޭނެއެވެ.
ތެރޭގައި ކަމާ ެ

3

ބލް ފަދަ ލިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް ރޫޓް
ި
ބދިނުން
ކުރުމާއި ސިޓީތަކަށް ޖަވާ ު

ބލް ފަދަ ލިޔުންތައް ގިނަވެގެން ރަސްމީ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ސިޓީ ި /
އެންޓްރީކޮށް ،ކަމާގުޅޭ ޔުނިޓަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

•

އުސޫލީ މައްސަލަތަކާއި ،ދަޢުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު
ހޯދަން ނުޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް ގިނަވަގެން ރަސްމީ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބ ދެވޭނެއެވެ.
ޖަވާ ު

•

ބ ނުދެވޭނަމަ ،އެކަމެއްގެ
ރަސްމީ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ޖަވާ ު
ބއް
ބ ދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ޚުލާޞާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ޖަވާ ެ
ޖަވާ ު
ދެވޭނެއެވެ.

•

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު
ބއްނަމަ،
ހޯދައިގެން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކާއެކު ދެވޭނެ ޖަވާ ެ
ބހޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ
ރަސްމީ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާ ެ
ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތުން
ބ ދެވޭނެއެވެ.
ބތާ ރަސްމީ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާ ު
މަޢުލޫމާތު ލި ޭ

4

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދިނުން

•

ކައުންސިލްގެ

ވެރިއަކާ

ބއްދަލުކުރުމަށް
ަ

އެދި

އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް

ބއްދަލުކުރައްވާ ވެރިޔަކު ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން
އެދިފައިވާނަމަަ ،
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ،ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 1
ބ ދެވޭނެއެވެ.
ދުވަހާއި  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާ ު
•

އެޕޮއިންޓަށް އެދި ފޯނުން ،އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން އަދި ސިޓީއަކުންވެސް
ހުށައެޅިދާނެއެވެ.

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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5

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑު

•

ހެދުން

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް އެދޭފޯމު ކޮންމެ ރަސްމީ
ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:00ން މެންދުރު  12:00ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ބލައިގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންވެސް ފޯމު
ކައުންޓަރުން ަ
ހުށައެޅިދާނެއެވެ.
-

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި އަދި ޑީ.އެން.އާރު .ގެ
ބން
ބސައިޓުން ) (www.dnr.gov.mvޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ލި ެ
ވެ ް
ހުންނާނެއެވެ.

•

ބތާ ރަސްމީ  3ދުވަސް ތެރޭގައި ،ކާޑު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޯމު ލި ޭ
ބނުންވާ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،
ހެދުމަށް ޭ
ދިވެހި

ރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑު

ހެދުމަށް

ޑީ.އެން.އާރަށް

ފޮނުވޭނެއެވެ.
•

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދާނިމި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ބ ދުވަހުން ފެށިގެން  2ދުވަސް ތެރޭގައި،
ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލި ޭ
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުތައް ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

6

 65އަހަރު ފުރުމުން ޕެންޝަން ފޯމު

•

ފޮނުވުން

ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޢުމުރުން  65އަހަރު
ފުރޭ ފަރާތްތަކަށް 65 ،އަހަރު ފުރުމުގެ  15ދުވަސް ކުރިން ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ.

•

ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު ،ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:00ން
ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
މެންދުރުފަހު  2:00ށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ަ
އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންވެސް ފޯމު ހުށައެޅިދާނެއެވެ.

•

ބތާ ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޯމު ލި ޭ
ބނުންވާ
ޭ

ލިޔެކިއުންތައް

ހަމަކުރުމަށްފަހު،

ޕެންޝަން

އޮފީހަށް

ފޮނުވޭނެއެވެ.
•

ބ
ޕެންޝަން އޮފީހަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކަށް ލި ޭ
ބގެ މަޢުލޫމާތު ،ރަސްމީ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކަށް
ޖަވާ ު
ޙިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

7

އެކަނިވެރި މައިންގެ ފޯމު ފޮނުވުން

•

ބލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ
ފަޤީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ،އެކަނި ދަރިން ަ
ބފައިންނަށް ދެވޭ މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު ،ކޮންމެ ރަސްމީ
ަ
ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:00ން މެންދުރުފަހު  2:00ށް ކައުންސިލް
ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ަ

•

ބތާ
ބފައިންގެ ފޯމު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލި ޭ
އެކަނިވެރި މައިންގެ ަ /
ބނުންވާ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު
ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައިޭ ،
ހޯދުމަށްފަހު ،ދަފުތަރު ކުރުމާއި އެހީ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެންސްޕާ
އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

•

ބ
އެންސްޕާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކާއި ގުޅިގެން ލި ޭ
ބތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކާ ޙިއްސާ
ޖަވާ ު
ކުރެވޭނެއެވެ.

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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8

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ

•

ފޯމު ފޮނުވުން

ހުންނަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

މީހުން

ދަފުތަރުގައި

ހިމެނުމާއި

މާލީ

އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފޯމު ،ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:00ން
މެންދުރުފަހު  2:00ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ
ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ަ
•

ބނުންވާ
ބތާ ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައިޭ ،
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމު ލި ޭ
ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،ދަފްތަރުކުރުމާއި މާލީ އެހީ ހަމަޖެއްސުމަށް
އެންސްޕާއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

•

ބ
އެންސްޕާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކާއިގުޅިގެން ލި ޭ
ބތަކާއި މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކާ
ޖަވާ ު
ޙިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

9

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން

•

މަރުފޯމު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށައެޅުމުން ނުވަތަ ކަށުކަމާކެމީގެ
ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް
ބމުން  1ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ،އެ ޢާއިލާއަކުން
މަރުފޯމު ލި ު
ބނުންވާ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ޭ

10

މަރުވާ

މީހުން

ރަށްވެހިންގެ

•

ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރުން

މަރުވި މީހާގެ މަރުފޯމުގެ ކޮޕީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށައަޅާތާ ރަސްމީ
 3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރުމަށްފަހު،
ނިޔާވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން (މަރުފޯމު) ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް
ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
-

މަރުވި މީހާ ރަށްވެހިވެފައިވާ "ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ" ގެ އަޞްލު
 3ދުވަސްތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި މަރުވިމީހާގެ ނަން ރަޖިސްޓްރީއިން އުނިކުރުމަށްފަހު ހަމަ
ބރާ ގޭގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
އެދުވަހު އަނ ު

11

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުން

ހުށައެޅުމުން 3 ،ދުވަސްތެރޭގައި ވިހާ މަރުވާ ފޮތަށް އަރުވައި ރައްވެހިންގެ

(ކުއްޖަކު އުފަންވުމުން ލަސްވެގެން 1
މަސްދުވަސްތެރޭގައި

•

ބނުންވާ ލިޔެކިއުންތައް
އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި ޭ

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރުމަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ).

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަޖިސްޓްރީގައި

ހިމެނުމަށްފަހު

ޑީ.އެން.އާރު.

އަށް

މަޢުލޫމާތު

ފޮނުވޭނެއެވެ .އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށައަޅާނީ:
-

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ

-

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް

-

ފޫޅުމާ ފޯމު

-

ގޭގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ
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އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ

•

ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު  8:00ން މެންދުރުފަހު  2:00ށް

ރަޖިސްޓްރީ ،އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ  /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް އެދޭ

ހެދުން

ބލައިގަނެވޭނެއެވެ .ފޯމާއެކު ހުށައަޅާނީ
ފޯމު ަ
-

ނަން ފާސްކުރާ ފޯމް

-

ބއްޕަގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
މަންމަ އާއި ަ

-

ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ .ވަރިވެފައިވާނަމަ ،ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ
ކޮޕީ

•

ފޫޅުމާ ފޯމު

ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން "ފޫޅުމާ ފޯމު" އެންޓަރ

ކޮށްފައިވާނަމަ ،ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ،ރަޖިސްޓްރީ
ހަދައިދެވޭނެއެވެ.
13

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން
ނުވަތަ

އިނގިރޭސި

•

ބހަށް
ަ

އުފަންދުވަހުގެ

ސެޓްފިކެޓް

ގެއްލިގެން

ނުވަތަ

ބހަށް
އިނގިރޭސި ަ

ބޔާންކޮށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު
ބ ަ
ބ ު
ބނުންވާ ސަ ަ
ބދަލުކުރުމަށް ޭ
ަ
ހުށައެޅުމުން ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެވޭނެއެވެ.

ބދަލުކޮށްގެން ހެއްދުން
ަ

ބނުމަށް ހުށައަޅާނީ:
މި ޭ
-

ބޔާންކޮށް ހުށައަޅާ ސިޓީ
ބ ަ
ބ ު
ބނުންވާ ސަ ަ
ސެޓްފިކެޓް ހަދަން ޭ

-

ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމު

-

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ
ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

14

ބދަލު ކުރުން
ރަށްވެހިކަން ަ

15

ބދަލުކުރުން
ނަން ަ

•

ރަށުގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވުމަށް އެދޭފަރާތުގެ ސިޓީއަކާއެކު ،ރަށްވެހިކަން
ބދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށައެޅުމުން ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ަ
އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ،އޭނާ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގެ ކައުންސިލް
އިދާރާއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

•

ބދަލުކުރުމަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އޭނާ ރަށްވެހިވެފައިވާ
ރަށްވެހިކަން ަ
ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވުމުން ،ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބދީ
އޭނާ ރަށްވެހިވުމަށް އެދިފައިވާ ގޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ،އާ ާ
ފޮތަށް އަރުވައި ،ޑީ.އެން.އާރު .އަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވޭނެއެވެ.

•

ފޯމު ފުރައިގެން ހުށައެޅުން( .ޤާނޫނީ ފޯމު ދޫކުރިތާ  1މަސް ހަމަވުމުގެ

ބދަލުކުރުމަށް ހުށައަޅާނީ އެމީހަކު
(ނަން ަ

ކުރިން ކައުންސިލަށް ހުށައަޅަންވާނެ)

އުފަންވީ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށެވެ).

ބދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ،ފޯމުގައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ،ޤާނޫނީ
ނަން ަ

•

މަތީގައިވާ ފޯމު ހުށައަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށައެޅުމުން
ބދަލުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އާރު .އަށް
ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަން ަ
ފޮނުވޭނެއެވެ.

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

-

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

-

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް
ޞަފްޙާ  8ގެ 5

•

ބ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ
ބ ލި ޭ
ބދަލުކޮށް ޖަވާ ު
ޑީ.އެން.އާރު .އިން ނަން ަ
3

ތެރޭގައި

ދުވަހުގެ

ރަށްވެހިންގެ

ފޮތްތަކާއި

ރަޖިސްޓްރީ

އިޞްލާޙުކުރެވޭނެއެވެ.
16

ބލައިގަތުން
ފައިސާ ަ

17

ބލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން
ި

•

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި
ބލައިގަނެވޭ ފައިސާ ،ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު
ކައުންސިލުން ަ
8:30

ން

މެންދުރު

12:00

ކައުންސިލްގެ

ށް

އިދާރާއިން

ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ަ
•

ބލައިގަތުމަށްފަހު،
ބލައިގަންނަ ކޮންމެ ފައިސާއެއް ަ
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ަ
ފައިސާ ދެއްކިފަރާތަށް ،ވަގުތުން ފައިސާގެ ރަސީދު ދެވޭނެއެވެ.

•

ރަސްމީ ބަނދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:30ން މެންދުރު
ބލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
 12:00ށްި ،

•

ބމުން
ބލް އެސައިންކުރުމުން ނުވަތަ ލި ު
ސެކްޝަނަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ި
ބންކް
ބލްކުރިފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ޭ
ލަސްވެގެން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ި
އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފޮނުވޭނެއެވެ .ނުވަތަ
ބލް ހުށައެޅި ފަރާތަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
ި

18

ކަނޑު

އުޅަނދު

އަލަށް

•

ރަޖިސްޓްރީކުރުން

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށައެޅުމުން ލިޔުންތައް ހަމަކޮށް އުޅަނދު
ސަރވޭކޮށް ،އޮޑިމިނެ މިންތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ  7ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި

އޮންލައިން

ޕޯޓަލް

މެދުވެރިކޮށް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ .އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް
ހުށައަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
-

ބރު ދޫކުރި ލިޔުން
އޮޑި ނަން ަ

-

މާވަޑި ސެޓްފިކެޓް

-

 MR1ފޯމު އަދި  MR2ފޯމު

-

އޮޑީގެ ދެފަރާތު އަރިމަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ

-

ބރު ޖެހި ތަނުގެ ފޮޓޯ
އޮޑީ ނަން ަ

-

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑުގެ ކޮޕީ

•

އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނިމުމުން ،ރަސްމީ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ރަޖިސްޓްރީ ނެގުމަށް ވެރިފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.
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ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން

•

ސަލާމަތީ

ސެޓްފިކެޓް

ހެދުމަށްޓަކައި،

ބނުންވާ
ޭ

ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ހުށައެޅުމުން ،ސާވޭކުރުމަށްފަހު ،ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ .ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް
ހެދުމަށް ހުށައަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

-

އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

-

އަހަރީ ފީ ދެއްކި ސްލިޕްގެ ކޮޕީ

-

އުޅަނދުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެޓްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

-

ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
ޞަފްޙާ  8ގެ 6
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ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން

21

ގޯތި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ

22

ރާ ރުއް ދޫކުރުން

•

23

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރުއްގަހުގައި އަޅާ

•

•

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމާއި،
ބނުންވާ
ޭ

ލިޔެކިއުންތައް

ހުށައެޅުމުން،

އިންސްޕެކްޝަން

ޢިމާރާތުގެ

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ރަސްމީ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ
ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
•

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް ހުށައަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ލިއުންތައް
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
-

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމު"

-

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް  /ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑުގެ ކޮޕީ

-

ކުރިން އެ ގޯއްޗަށް ހަދާފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ޢިމާރާތާއި
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު

-

ބފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ ،ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ޝަރީޢަތުން ލި ި

-

ބމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި
ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިފައިވާނަމަ ި
ބހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމު
ފަތާއި ެ

•

ބންކުގެ ސިޓީ
ރަހުނުކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ ،ރަހުނު އޮތް ޭ

ބނުންވާ ގޮތުގެ ތައްގަނޑުޖެހި ރަސްމީ ކުރެހުމެއް
ޢިމާރާތް ކުރަން ޭ
ބލުމަށްފަހު
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން ،ކައުންސިލުން އެ ކުރެހުން ެ
އެކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން ކަމުގެ ލިޔުން
ރަސްމީ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރާނެއެވެ.

•

ބފައިވާ ފަރާތެއް
ހުށައަޅާ ކުރެހުމަކީ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ކުރެހުމުގެ ހުއްދަ ލި ި
ބފައިވާ އާކިޓެކްޓެއްގެ ކުރެހުމެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ހުއްދަ ލި ި
ބފައިވާ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ
އަދި އެކުރެހުމުގައި އެފަރާތަކީ ހުއްދަ ލި ި
ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.
ރާ ރުކަށް އެދޭ ފޯމު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށައެޅުމުން" ،ރާ ރުއް
ބހޭ އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރަސްމީ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ދޫކުރުމާ ެ
ރާ ރުއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ރާކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ .ރާ ރުކަށް އެދޭ
ފޯމާއި އަދި އުޞޫލު ،ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި
ބން ހުންނާނެއެވެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލި ެ

ބކެޔޮ ވިއްކުމާއި
ބ އަދި ބަނ ު
ކުރުނ ާ

ބހޭ ފޯކަލް ފޮއިންޓުގެ ހުއްދަ އާއި އެކު
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރުއްގަހާ ެ
ބކެޔޮ ކެނޑޭނެއެވެ.
ބ އަދި ބަނ ު
ކުރުނ ާ

ރާރުށް ކުއްޔަށް ދިނުން

•

ގެސްޓްހައުސް ސާރވޭ ކުރުން

•

ކަނޑާ ތަކެތީގެ ފައިސާ ދެއްކުން ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު
 8:00އިން މެންދުރުފަހު  12:00އަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

24

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ،ގެސްޓް ހައުސް އެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން
އެދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން

ގިނަވެގެން

ރަސްމީ

 3ދުވަހުގެތެރޭގައި

އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އުޅަނދުފަހަރު

އެއްގަމު

ދުއްވުމުގެ

•

ލައިސަންސް ހެއްދުން

ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:00އިން
ބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 14:00އަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލި ި

•

ބސައިޓުން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން
އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެ ަ

•

ބރު
ހުންނާނެއެވެ .ލިންކް https://transport.gov.mv :ފޯމް ނަން ަ
LL-1
ބލައިގަންނަތާ  3ދުވަސްތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ފޯމް ަ

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެން ަވރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި

ފާޑުކިޔުން ހުށައެޅުން

ކައުންސިލްގެ އިދާޜާއިން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހުށައަޅާ
ބކިޔަމެވެ.
ހުށައެޅުންތަަކށް މަރުޙަ ާ
ހުށައެޅުންތައް ފޮނުވާނީ ސިޓީއަކުން ،ފޯނުން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
ބލައިގަނެ ،ވަގުތުން ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ،ޚިދުމަތަށް
މިފަދަ ހުށައެޅުންތައް ަ
ބދަލުތައް ގެނެވޭނެއެވެ.
ގެންނަންޖެހޭ ަ

ޚިދުމަތްތާކާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް:
•

ބރު6680542 :
ފޯން ނަން ަ

•

އީ-މެއިލްinfo@omadhoo.gov.mv :

•

ބރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންނާނީ ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރުފަރާތު ބަނދަރާ ވީ ފަޅިން
އެޑްރެސް :އަރިއަތޮޅު ދެކުނު ު
އަމީނީ މަގު

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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