ާކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ި މަޑިފުށ.ތ

Secreteriate of the Madifushi Council
Madifusi, Maldives
Phone: +960 6780034
Fax: +960 6780034
E-mail: madifushi@thaa.gov.mv
6780034
info@madifushi.gov.mv

ާމަޑިފުށި ކައުންސިލް އިދާރ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ިމަޑިފުށ.ތ
+960 6780034 :ްފޯނ
+960 6780034 :ްފެކްސ
madifushi@thaa.gov.mv :ްއީމެއިލ

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

ފިހުރިސްތު
ތަޢާރަފް

2

ވިޝަން

2

މިޝަން

2

ޙިދުމަތް ހޯދުމަށްވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ:

3

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗާޓު

4

 oކައުންސިލަށް އެކި ކަންކަމުގައި ޚިޔާލާ ،މަޝްވަރާއާ ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން.

4

 oމަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން މާޢުލޫމާތު ހޯދުން.

4

 oދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި ދ ކާޑު (އައި.ޑީ ކާޑު) ހެއްދުން.

4

 oއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން.

5

 oނަން ބަދަލުކުރުން

5

 oރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓީގައި މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.

5

ނ
 oރަށްވެހިކަން ބަދަލްކުރު ް

6

 oއެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

6

 oކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން.

6

 oކަޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބނުންވާ ސާވ ކުރުން.

7

 oމަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހެއުދު މަށް އިދާރާއިން ކުރަންޖެހ ކަންކަން ކުރުން.

7

 oގޯތީ އިންވަކިކުރުން (ކަން ވައްކުރުމާއި ކަންމުޑިޖެހުން އަދި ވަށަފާރު ރނުމަށް) މިންއަޅައި ދިނުން.

7

 oގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން

8

 oއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެއްދުން.

8

 oމަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.

9

 oމަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން

01

 oކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުން.

01

އވުމަށް ދޫކުރުން.
 oމައިޒާން ތަކާއި ޕާކުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް (ހަފްލާތަކާއި އިވެންޓްތަކަށް) ބ ް

01

މށް ކުއްޔަށް ބިންދޫކުރުން
 oއެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރު ަ

00

 oދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް މިސްކިތް ދިނުން.

00

 oކަށު ނަމާދާއި ކަށުކަމާއިކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން

00

 oމަރުވާ މީހުން ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރުން.

01

މ ބަލައިގަނެ ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އަށް ފޮނުވުން.
 oނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ފޯ ު

01

 oފަގީރު ހާލުގައި ދިރިއުޅ އެކަނި ވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިން މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)
އަށް ފޮނުވުން.

01

ތކުން ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ޕެންޝަން އޮފީހައް ފޮނުވުން.
 65 oއަހަރު ފުރ ފަރާތް ަ

01

ކރުމާއި ނަން ފާސް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޮނުވުން.
 oވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ު

01

 oފައިސާ ބަލައިގަތުން.

01

ގތުން
 oފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބަލައި ަ

04

 oއޮޑި ދޯނިފަހަރަށް ފެން ދޫކުރުމާއި ފެން ވިއްކުން.

04

 oބަނދަރުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބނުންވާ ކަރަންޓު ފޯރުކޮއްދިނުން.

04

 oއިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.

05

ޅލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ
ފރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮ ު
 oއެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ގޮތަށް ދެ ު

1

ކޮއްދިނުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދެއް ބއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ގަރާޖް ހުއްދަ ދޫކުރުން.

05

 oކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޕްލ ސްކޫލުގެ (ނާސަރީ  ،ބބީ ނާސަރީ) ހިދުމަތަށް އެދުން.

05

 oލަޢުޑް ސްޕީކަރ ( އަޑުގަދަ ކުރާ) އިން ގޮވުން.

06

ކައުންސިލާ ގުޅުއްވުމަށް:

06

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

`

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
ތަޢާރަފް
ނމުގައި ޢަމަލުކުރާނ ގޮތްތަކާއި،
މިއީ ،ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދި ު
ކއި އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް
ދމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަ ަ
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚި ު
ޗާޓަރެވެ.
ވިޝަން
ތހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅ ހިތްގައިމު ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުން"
" ތ.މަޑިފުއްޓަކީ ހލުންތެރި ހި ް
މިޝަން
ނ ހލުންތެރި ބަޔަކަށް ހަދައި ،ސިއްޙީ އާޢްމު މަޢުލޫމާތު ލިބި،
" މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންނަކީ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ޒަމާނަށް ފެތނެހެ ް
ފަސހަކަމާއެކު ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބނެ ފެންވަރު ރަގަޅު ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް ގާޢިމު ކުރެވިފައިވާ ،ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތް ކުރެވި،
ޢާއްމު ޤަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅ ،އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަޅާލުމާއެކު އެހީތެރިވާ ،ރަށުގެ
ތަރައްޤީއަށް އެންމެން އެކީގައި ގުޅިގެން އެއް ރޫހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ،ހީވާގި ،ރަށްދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ދިރިއުޅ ނަމުނާ
ރަށަކަށްވުން"

2

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

ޙިދުމަތް ހޯދުމަށްވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ:



މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި އެކު ،ރިވެތި ގޮތުގައި މުޢާމަލާތު ކުރެއްވުން.



ފޯރުކޮށްދ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްހަ އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ހެއްދެވުން.



މި އިދާރާއިން ދ ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކީ މަރުކަޒީ ސަރުކާރު ނުވަތަ އެ ހިދުމަތަކާއި ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން
ފޯރު ކޮށްދެވ ހިދުމަތްތަކަކަށް ވާތީ ،ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ހިދުމަތް ލިބުމުގައި ލަސްކަމެއް ކުރިމަތި ވެދާނެކަން ޤަބޫލުކުރެއްވުން.



ހިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ހދަވާ ވަގުތުގައި އަދި އެދިލައްވާ ހިދުތާއި ގުޅިގެން މުޢާމަލާތު ކުރެވ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް
ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ،ބަހާއި ޢަމަލުތައް
ބެހެއްޓެވުން.

3

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗާޓު
ޚިދުމަތް ހޯދަންވީ ގޮތާއި ،ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު.

 #ޚިދުމަތް

ކައުންސިލަށް އެކި ކަންކަމުގައި ޚިޔާލާ ،މަޝްވަރާއާ ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން
1

އެކި

ކައުންސިލަށް
ކަންކަމުގައި

ޚިޔާލާ،

މަޝްވަރާއާ،

ޝަކުވާ

ތ
 .1ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން (ރަސްމީ ގަޑީގައި) ނުވަ ަ
 .2ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އީމެއިލް info@madifushi.gov.mv :އަށް އީމެއިލް
ކުރެއްވުން ނުވަތަ
 GOV.MV .7މެސެޖްގެ ޒަރިއްޔާއިން.

ނ
ހުށަހެޅު ް



އުސޫލީ މައްސަލަތަކާއި ދައުލަތު މުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ނުޖެހ
މައްސަލަތަކަށް ،ލަސްވެގެން ރަސްމީ  7ދުވަސް ތެރގައި ޖަވާބު އެރުވނެ.



ވބު ލަސްވާ ސަބަބު
ރަސްމީ  7ދުވަސް ތެރގައި ޖަވާބު ނުދެވނަމަ ،ޖަ ާ
ބަޔާންކޮށް ވަގުތީ ޖަވާބެއް ރަސްމީ  7ދުވަސް ތެރގައި ދެވނެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން މާޢުލޫމާތު ހޯދުން.
2

މަޢުލޫމާތު

ދ
ހޯ ާ

ލިބިގަތުގެ

ގ
ހައްޤު ެ

ޤާނޫނުގެ

ނ
ށ ް
ދަ ު



ހުށަހަޅާ ފޯމުން ހުށަހެޅުން.


ތ
ކައުންސިލުން މާޢުލޫމާ ު
ހޯދުން.

ނ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން
ށން ދަށު ް
ހއްޤުގެ ޤާނޫގެ ދަ ު
ލބިގަތުމުގެ ަ
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ި
ހޯދަން އެދ މަޢުލޫމާތަކީ

ޤާނޫން ނަންބަރު  2816/1ގެ ދަށުން ދންޖެހ

ރސްމީ  7ދުވަސް ތެރ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮއްދެވނެ.
މަޢުލޫމާތެއްނަމަ  ،ލިއުމަކުން ަ
ނނާނެ)
ރން ލިބެން ހު ް
ރގެ ކައުންޓަ ު
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ދމަށް އެދ ފޯމް ކައު ް
(މަޢުލޫމާތު ހޯ ު

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި ދ ކާޑު (އައި.ޑީ ކާޑު) ހެއްދުން.
7

ދިވެހި
އަންގައި

ރައްޔިތެއްކަން
ދ



ކާޑު

(އައި.ޑީ ކާޑު) ހެއްދުން.

ހިދުމަތައް އެދ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން ،އަދި ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަން ޖެހ ކަމަށް
ފޯމުގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިއުން ހުށައެޅުން.



ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ފޮޓޯނަންގަވައި،

ނ
ގ ނިޝާންޖެހު ް
އިނގިލީ ެ

އަދި ސޮއި ކުރެއްވުން.


ޑީ.އެން.އާރު އިން ކާޑު ނަންގަވާނަމަ  1ހަފްތާ ރެޓގައި ކާޑު ނެންގެވނެ.



ރަށު ކައުންސިލުން ކާޑު ނަންގަވާނަމަ ،ކައުންސިލަށް ކާޑު ލިބތާ ރަސްމީ 7
ދުވަސް ތެރގައި ވެރިފަރާތައް ކާޑާ ހަވާލުވުމަށް ދުރުވުމަށް އެންގނެ.



ކާޑުހެއްދުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނީ ސަރުކާއު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ
ދުވަހެއްގެ ހެނދު  0:88އިން  17:88ގެ ނިޔަލަށް.

ނޯޓް:

4

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

ޓރުން
ރގެ ކައުން ަ
ދ ާ
އންސިލްގެ އި ާ
ކ ު
ނއި މި ަ
ސއިޓުން ާ
ވބް ަ
އރް ގެ ެ
ފމް ޑީ.އެންާ .
އދުމަށް އެދ ޯ
ހ ް
* އައިޑީ ކާޑް ެ
ލިބެން ހުންނާނެ.
ވން
ދއްކެ ު
ފއިވާ ފީ ެ
އޅި ަ
ރއަކަށް ކަނޑަ ެ
އދާ ާ
ގވާ ި
ވއިރު ،ކާޑު ނަން ަ
* ކާޑު ނަންގަ ާ

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން.
6

އވެއްސަކަށް ވުމަށް
 .1އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ  /އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ރަ ް

އުފަންދުވަހުގެ
ރަޖިސްޓްރީ

އަދި

އުފަންދުވަހުގެ

އެދ ފޯމް ހުށަހެޅުން.
 .2ފޯމާއި އެކު "ފޫޅުމާ ފޯމް"  ،ފުރިހަމަކޮއްފައިވާ "ނަންފާސް ކުރާ ފޯމް ، ".މަންމަ
އާއި ބައްޕަގެ އައި.ޑީ.ކާޑް ކޮޕީ އަދި ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ވަރީގެ ސެޓްފިގެ

ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން.

ކޮޕީ .ހުށަހަޅަންވާނެ.
ށގެން ރަސްމީ  5ދުވަސްތެރގައި އުފަންދުވަހުގެ
 .7ހިދުމަތަށް އެދ ތާރީހުން ފެ ި
ރަޖިސްޓްރީ އަދި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދައި ދެވނެ.
ނން ލިބެން ހުންނާނެ).
ރސެޕްޝަ ު
ރގެ ި
އދާ ާ
އންސިލް ި
ތއް ކަ ު
ހރި ފޯމް ަ
(މި ހިދުމަތާ ގުޅުން ު

ނަން ބަދަލުކުރުން
5

ނަން ބަދަލުކުރުން

4

ރަށްވެހިންގެ



ޅންޖެހ އެންމެހައި
މ ފުރައި ފޯމާއި އެކު ހުށަހަ ާ
ދލުކުރުމަށް އެދ ފޯ ު
ނަން ބަ ަ
ލިޔެކިއުންތަކާއިއެކު ގާނޫނީ ފޯމު ފުރައި ހުށަހެޅުން.

ދ
ކރަން އެދނަމަ އަ ި
ނންބަދަލް ު
ކން ަ
ގ ފަރާތްތަ ު
ފރާ ެ
އމުރު ު
މތީ ު
ހރުން ަ
ހޅަންޖެހނީ  18އަ ަ
ފމް ހުށަ ަ
(ޤާނޫނީ ޯ
ހޅަން ވާނެ)
އންސިލަށް ފޯމު ހުށަ ަ
މގެ ކުރިން ކަ ު
މވު ު
ވސް ހަ ަ
މސް ދު ަ
މި ފޯމް ދޫކުރިތާ ަ 1



ބ
ށ ފޮނުވައި ޖަވާ ު
ނބަދަލުކުރުމަ ް
ޖސްޓްރޝަނަށް ނަ ް
ޝނަލް ރަ ި
ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނެ ަ
ރމުގެ އިންތިޒާމް
ފށިގެން ރަސްމީ  5ދުވަސް ތެރގައި ނަނަބަދަލްކު ު
ލިބ ތަރީހުން ެ
ހަމަޖެހނެ.

ނން ލިބެން ހުންނާނެ)
ރސެޕްޝަ ު
ރގެ ި
އދާ ާ
އންސިލް ި
ތއް ކަ ު
ހރި ފޯމް ަ
(މި ހިދުމަތާ ގުޅުން ު

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓީގައި މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.
ރަޖިސްޓީގައި


މީހުން

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.

ހިދުމަތަށް އެދ ފޯމް ފުރައި ،ފޯމާއި އެހު ހުށަހަޅަންޖެހ އެންމެހައި ލިޔެކިއުން
ހުށަހެޅުން.



ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  5ދުވަސް ތެރގައި ރައްވެހިންގެ
ރަޖިސްޓްރީގައި ނަން ހިމެނނެ.

ނނާނެ)
ޝނުން ލިބެން ހު ް
ރސެޕް ަ
ދރާގެ ި
އ ާ
ނސިލް ި
ތއް އެދ ފޯމް ކައު ް
(މި ހިދުމަ ަ

5

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

ރަށްވެހިކަން ބަދަލްކުރުން
3



ރަށްވެހިކަން

ދ ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއި އެކު
ރައްވެހިކަން ބަދަލުކުރުމަށް އެ ި
އކު ހުށަހެޅުން.
ހުށަހަޅަންޖެހ ލިޔެކިއުންތަކާއި ެ

ނ
ބަދަލްކުރު ް


ނ ފެށިގެން ރަސްމީ  2ދުވަސް ތެރގައި  ،މިހާރު
ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީހު ް
ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ރަށުގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރުމަށް އެދި އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް ލިޔުމުން އެންގނެ.



ގ އިދަރާއިން ރަށު
މިހާރު ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ރަށުން ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް ެ
ފށިގެން  5ދުވަސް ތެރގައި ރައްވެހިކަން ބަދަލްކޮށްދެވނެ.
ޖަވާބު ލިބ ތާރީހުން ެ

ނނާނެ)
ޝނުން ލިބެން ހު ް
ރސެޕް ަ
ދރާގެ ި
އ ާ
ނސިލް ި
ތއް އެދ ފޯމް ކައު ް
(މި ހިދުމަ ަ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން.
0

އެއްގަމުގައި
ތަކެތީގެ

ދުއްވާ



ލައިސަންސް

ހިދުމަތަށް އެދ ފޯމް ފުރުއްވައި ،ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ  2ފޮޓޯ( ފޮޓޯ ނެގިތާ  7މަސް
ހަމަނުވާ) ،އައި.ޑީ.ކާޑްގެ އަސްލު ކޮޕީއަކާއެކު ރަސްމީ ދުވަހުގެ  17:88ގެ ކުރިން
ހުށަހެޅުއްވުން.

ދޫކުރުން.


އިމްތިހާނު ފީ (ސަތކަ ރުފިޔާ) ދެއްކެވުން.



ތިއަރީ ޓެސްޓުން ފާސްވުމުން ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓު ހެދުމަށް ލަސްވެގެން  7މަސް
ދުވަސްތެރގައި ހުށަހެޅުއްވުން.



ނސިލަށް ހުށަހަޅާ
ޓން ފާސްވިކަމުގެ ލިޔުން ކައު ް
ތިއަރީ އަދި ދުއްވުމުގެ ޓެސް ު
ގން ރަސްމީ  7ދުވަސް ތެރގައި ލައިސަންސް
ލަސްވެ ެ

ގން
ތާރީހުން ފެށި ެ

ދޫކުރެވނެ (.ލައިސެންސް ފޮތުގެ ފީ 258 ،ރ (ދުއިސައްފަންސާސް ރުފިޔާ))
ނސް
(ނޯ ޓް:ލައިސެ ް

އދުމަށް
ހެ ް

އެދ

ފޯމް

ކައުންސިލްގެ

ނ
ދރާއި ް
އި ާ

ލިބެން

ހުންނާނެ

ދ
އަ ި

އންލޯޑްކުރެވނެ).
ޓ  www.transport.gov.mvއިން ޑަ ު
ބސައި ް
ވެ ް

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން.
0

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ
ސަލާމަތީ
ހެއްދުން.

 .1ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ސާވއަށް އެދ ފޯމް ( )MS-1އަދި ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން
އފައިވާ އެންމެ ހައި ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުން.
ޖެހނެކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާން ކޮ ް

ޓ
ސެޓްފިކެ ް

 .2ފީދެއްކުން
-

ސާވކުރުމަށް 158ރ (ސަތކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)

-

ސެޓްފިކެޓަށް 258ރ (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)

-

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވާނަމަ ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް 1888ރ (އެއް ހާސް ރުފިޔާ)
ޖޫރުމަނާގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން.

-

6

ޓކަށް 188ރ (ސަތކަ ރުފިޔާ)
ގެއްލުގެންނަމަ ކޮންމެ ސެޓްފިކެ ަ

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު



ސާވއަށް އެދި ފޯމު ހުށައަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން

ލަސްވެގެން ރަސްމީ  7ދުވަސް

ތެރގައި ސާވ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވނެ.


ސާވ ކޮއށް ނިމ ތާރީހުން ފެށިގެން

ލަސްވެގެން ރަސްމީ  7ދުވަސް ރެތގައި

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވނެ.
ޓ www.transport.gov.mv
ސއި ް
ވބް ަ
އދި ެ
ރއިން ލިބެން ހުންނާނެ ަ
ދ ާ
ނސިލްގެ އި ާ
ކއު ް
ތއްއެދ ފޯމް ަ
(ހިދުމަ ަ
އންލޯޑްކުރެވނެ).
އިން ޑަ ު

ކަޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބނުންވާ ސާވ ކުރުން.
އުޅަނދު

 18ކަނޑު
ރަޖިސްޓްރީ



ކުރުމަށް

ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމައްޓަކައި ހުށައަޅަން ޖެހ ފޯމު ފުރުމަށް
ރަށުކައުންސިލުން ކުރާ ސާވ ކުރުމަށް ފީދެ 258ރ (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)
ދެއްކުން.

ބނުންވާ ސާވ ކުރުން.


ގއި ،ކައުންސިލުން
ފށިގެން ރަސްމީ  7ދުވަސް ތެރ ަ
ސާވކުރުމަށް ހުށައަޅާ ތާރީހުން ެ
އުޅަނދު ސާވކޮށް ފޯމުގައި ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއި ކުރެވނެ.



.

ޓ www.transport.gov.mv
ސއި ް
ވބް ަ
އދި ެ
ރއިން ލިބެން ހުންނާނެ ަ
ދ ާ
ނސިލްގެ އި ާ
ކއު ް
ތއްއެދ ފޯމް ަ
(ހިދުމަ ަ
އންލޯޑްކުރެވނެ).
އިން ޑަ ު

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހެއުދު މަށް އިދާރާއިން ކުރަންޖެހ ކަންކަން ކުރުން.
ކުރުމުގެ

 11މަސްވެރިކަން



ލައިސަންސް ހެއުދު މަށް
ކުރަންޖެހ

އިދާރާއިން

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސައް އެދފޯމު ފުރުމާއި ،ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހ
ޅން.
އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެ ު



ށގެން ރަސްމީ 2
ލިޔެކިއުންތައް ޗެކުކުރުމަށްފަހު  ،ހިދުމަތައް އެދ ތާރީހުން ފެ ި
ދުވަސްތެރގައި މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސައް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

ކަންކަން ކުރުން.

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ފޮނުވުން.


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް
މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވާ ތާރީހުންފެށިގެން ،ރަސްމީ  2ދުވަސް ތެރގައި
ޑ ޖަހައި ވެރިއެއްގެ ސޮޔާއި އެކު ލައިސަންސް
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތައްގަނ ު
ދޫކުރެވނެ.

ނނާނެ)
ޝނުން ލިބެން ހު ް
ރސެޕް ަ
ދރާގެ ި
އ ާ
ނސިލް ި
ތއް އެދ ފޯމް ކައު ް
(މި ހިދުމަ ަ

ގޯތީ އިންވަކިކުރުން (ކަން ވައްކުރުމާއި ކަންމުޑިޖެހުން އަދި ވަށަފާރު ރނުމަށް) މިންއަޅައި ދިނުން.
 12ގޯތީ
(ކަން

ނ
އިންވަކިކުރު ް
ވައްކުރުމާއި

ކަންމުޑިޖެހުން
7



އަދި

ގޯތީ އިންވަކި ކޮއްދިނުމަށް އެދ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއިން ހިދުމަތަށް އެދި
ހުށައެޅުން.



ސިޓީ އާއި އެކު ހިދުމަތަށް އެދ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށައެޅުން.
ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ސަރވިސް ޗާޓަރު

ވަށަފާރު

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރނުމަށް)



ގން ރަސްމީ  2ދުވަސް ތެރގައި
ހން ފެށި ެ
ހިދުމަތަށް އެދ ތާރީ ު

މިންއެޅުމަށް މި

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ،ހާޒިރުވާނެ ދުވަހާއި ގަޑި ،ހިދުމަތައް އެދުނު ފަރާތައް

މިންއަޅައި ދިނުން.

އެންގނެ.


މިން އެޅުމަށް މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވާއިރު ،ހިދުމަތައް އެދުނު ފަރާތުން
ކރުމަށް ބނުންވާ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު ހިއްފަވައިގެން އިންވަކި ު
ގޯތީގައި ހުރުން.



ސފުކޮއް ބއްވުން .
ގޯތީގަ މިންއެޅނެ ހެން ބިން ާ



ރންޖެހ ކަންކަން
އިން ވަކިކުރުމުގެ ހިދުމަތަށް އެދ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކު ަ
ފށިގެން  7ދުވަސް ތެރގައި
މތައް އެދ ތާރީހުން ެ
ފުރިހަމަކޮއްފައި ހުރިނަމަ ހިދު ަ
އިންވަކިކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވނެ.
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން

 17ގޯތީގެ

ރަޖިސްޓްރީ



ށއަޅަން ޖެހކަމަށް
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދ ފޯމް އަދި ފޯމާއި އެކު ހު ަ
ކއުން ތައް ހުށައެޅުން.
ބަޔާންކޮއްފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔެ ި

ނ
ހެއްދު ް


ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު
ގ އައި.ޑީ ކާޑުގެ
ނުވެވނަމަ ފޯމާއި އެކު ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތު ެ
ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުން.



ޙިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީހުންފެށިގެން ލަސްވެގެން ރަސްމީ  2ދުވަސް
ނސިލްގެ މުވައްޒަފުން ހާޟިރުވެ ގޯތީގެ މިންތައް،
ތެރގައި ގޯތި އޮތްތަނަށް ކައު ް
ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ހާޟިރުގައި
ޗެކުކޮށް ނޯޓުކުރެވނެ.



ށ
މިންތައް ޗެކުކުރެވތާ  3ދުވަސް ތެރގައި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ހިދުމަތަ ް
އެދުނު ފަރާތަށް އެންގނެ.

ބން ހުންނާނެ)
ކއުންޓަރުން ލި ެ
ދރާގެ ަ
ލގެ އި ާ
ކއުންސި ް
(މި ހިދުމަތަށް އެދ ފޯމް ަ

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެއްދުން.
 16އިމާރާތާއި
ރަޖިސްޓްރީ
ހެއްދުން.

ގޯތީގެ



ގެއްލިގެން

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދ ފޯމް އަދި ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަން
ނ.
ނހެން ލިޔެކިއުން ތައް ހުށައެޅު ް
ޖެހކަމަށް ބަޔާންކޮއްފައިވާ އެހެ ި



ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު
ގ އައި.ޑީ ކާޑުގެ
ނުވެވނަމަ ފޯމާއި އެކު ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތު ެ
ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުން.



8

ކްލެރިފިކޝަން ފޯމް ހުށައެޅުން (ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމް)

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު



ކްލެރިފިކޝަން ފޯމް ފުރުމައްޓަކައި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތާއި ނުވަތަ އެޕްލިކޝަން ފޯމް
ދ ހުށައަޅާ ވަގުތު ހަވަލުކުރުން.
ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ހިދުމަތަށް އެ ި



ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވތޯ ބެލުމަށް ރަސްމީ 5
ދުވަސްތެރގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ރަސްމީ  3ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޢާންމު
އިޢުލާނެއް ކުރުން.



ށ ހުށަހެޅުމުން ،ފޯމު ޗެކުކޮށް ރަހުނުކޮއްފައިވާކަމަށް
ކްލެރިފިކޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮ ް
ނ
މއްދަތަށް ކުރެވު ު
ދ  3ދުވަހުގެ ު
ފއި ނުވާނަމަ ،އަ ި
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަޔާންކޮށް ަ
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހ މައުލޫމާތެއް
ނހުރި މަރުހަލާތައް ކުރިޔަށް
ވނަމަ ،ހިދުމަތުގެ ދެ ް
ލިބިފައިވާކަމަށް އަންގާފައި ނު ާ
ގެންދިއުން.



އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ އަދި ކްލެރިފިކޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ
 7ދުވަސްތެރގައި  ،ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އެދިފައިވާ ގޯތި އޮތީ އިންވަކިކޮށްފައިތޯ
ގ
އވާނަމަ ،ގޯތީ ެ
ކައުންސިލުންގެ އިދާރާއިން ޗެކުކުރުން .އަދި އިން ވަކިކޮއްފަ ި
ރތުގެ ޙާޟިރުގައި ގޯތީގެ
ފ އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަ ާ
ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮ ް
މިންތައް ޗެކުކޮށް ނޯޓުކުރުން.



އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހ މައުލޫމާތު
ލިބިފައިވާކަމަށް އަންގާފައި ވާނަމަ ،އަދި ކްލެރިފިކޝަން ފޯމުގައި ،އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ރަހުނު ކޮއްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮއްފައިވާނަމަ ،އަލުން
ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަވައި ދެވެން ނެތްކަމާއި ،ރަޖިސްޓީ އާއި ގުޅގޮތުން ހޯދާފައިވާ
ލއުމުން ފޯރުކޮށްދެވނެ.
މަޢުލޫމާތު ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ި



އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމުގެ ކުރިން ،ދެފަރާތުން
ވގެން ރަސްމީ 7
ރހަމަވާ ތާރީހުން ފެށިގެން ލަސް ެ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހ ކަންކަން ފު ި
ދުވަސް ތެރގައި ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ،ރަޖިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުވުމަށް ގޯތީގެ
ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތައް އެންގނެ.

ބން ހުންނާނެ)
ކއުންޓަރުން ލި ެ
ދރާގެ ަ
ލގެ އި ާ
ކއުންސި ް
(މި ހިދުމަތަށް އެދ ފޯމް ަ

މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.
 15މަގު

ގ
ބަންދުކުރުމު ެ



މަގުބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ސަބަބާއި ބނުމާއި އެކު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއިން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

ހުއްދަ ދޫކުރުން.


ފއިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ މަގުބަންދު ކުރި
މަގު ބަންދު ކުރުމަށް ހުއްދަދެވި ަ
މން މަގުސާފުކޮށް ކައުންސިލަށް އެކަން އެންގުން.
ބނުން ފުދުމުން  /ނިމު ު

9

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު



ނވާނަމަ ހުއްދަ
މަގުބަންދު ކުރާ ބނުމަކީ ނުވަތަ ސަބަބަކީ މަގު ބޫލު އުޒުރަކަށް ު
ނުދިނުމުގެ އިހުތިޔާރު ކައުންސިލަށް އެބަ އޮތް.



މތަށް އެދި
ހދު ަ
ބބާއި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްި ،
ނންވާ ސަ ަ
މަގު ބަންދުކުރަން ބ ު
ގން ލަސްވެގެން ރަސްމީ  7ދުވަސް ތެރގައި ހުއްދަ
ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށި ެ
ދެވނެ.
މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން

 14މަގު

ކޮނުމުގެ

ހުއްދަ



މށް ބނުންވާ ދުވަހުގެ
މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،މަގުކޮނު ަ
 1ދުވަސް ކުރިން ( ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި) ހުށަހެޅުން.

ދޫކުރުން


މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދިންކަން އަންގައި ކައުންސިލުން ދ ލިއުމުގައި ވާ އިރުށާދު
ތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން.



މަގު ކޮނެ ނިމުމުން ކޮނުނު ސަރަހައްދު ރަނގަޅަށް އެއްވަރުކޮށް މަގުސާފުކުރުން
އަދި އެކަން ކަންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުން.



ށ އެދި ހުށަހަޅާ
ތ ް
އ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ހިދުމަ ަ
ނންވާ ސަބަބާ ި
މަގު ކޮންނަން ބ ު
ރސްމީ  7ދުވަސް ތެރގައި ހުއްދަ ދެވނެ.
ތާރީހުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން ަ

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުން.
ބެލުމު ެ
ގ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިވަގުތު ހުރި ތަންތަން:

 13ކައުންސިލްގެ

ނ
ދަށުގައި ހުރި ތަންތަ ް
ކުއްޔަށް ދިނުން.



އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު



ޕްލ ސްކޫލް



ކުޅިވަރު ބިންތަކާއި ،އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް.



ނ ބނުން
ނން ކުރާ ެ
ކުއްޔަށް ބނުން ވާތަނުގެ ނަމާއި މުއްދަތު އަދި ބިން ބ ު
އދި ހުށައެޅުން.
ބަޔާކޮށް ސިޓީ އިން ހިދުމަތަށް ެ



ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެޑްވާންސް ކޮށް ކުލި ދެއްކުން.



ނ ފެށިގެން ލަސްވެގެން ރަސްމީ  7ދުވަސް
ހ ް
ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީ ު
ތެރގައި ހުއްދަ ދެވނެ.

މރާތްތައް ދޫކުރާނީ
(ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ބިތަކާއި އި ާ
އެއްވެސް އަގަކާއި ނުލައެވެ).
މަ އިޒާން ތަކާއި ޕާކުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް (ހަފްލާތަކާއި އިވެންޓްތަކަށް) ބއްވުމަށް ދޫކުރުން.
 10މައިޒާން
ޕާކުތަކާއި
ސަރަހައްދުތައް
10

ތަކާއި



ހިދުމަތަށް އެދި ސިޓީ އިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން.

އިޖުތިމާޢީ



ނ ފެށިގެން ލަސްވެގެން ރަސްމީ  7ދުވަސް
ހ ް
ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީ ު
ތެރގައި ހުއްދަ ދެވނެ.
ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު



(ހަފްލާތަކާއި
އިވެންޓްތަކަށް)

އޖްތިމާއީ
ހަފްލާ ނުވަތަ އިވެންޓް ނިމުމުން މައިޒާން ނުވަތަ ބނުން ކުރި ި
ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ކައުންސިލަށް އެކަން އެންގުން.

ބއްވުމަށް ދޫކުރުން.
އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ބިންދޫކުރުން
 10އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް
ކުރުމަށް



ކުއްޔަށް

ނންތަކަށް:
ހމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި އެވާ ބ ު
މި ވަގުތު ކުލީ ބިންދޫކުރުމަށް ަ
 .1އޮޑި ދޯނިފަހަރު މަރާމާތުކުރުން.
 .2އޮޑި ދޯނިފަހަރު ބަނުން.

ނ
ބިންދޫކުރު ް

 .7ތަކެތި ގުދަން ކުރުން.
 .6މަސް ކައްކާ ހިއްކުން.
ތކަށް.
ނ ަ
 .5އަދި އެހެނިހެން ސިނާއީ ބނު ް


ބޔާންކޮށް
ނންވާ މުއްދަތު ަ
އކަތާއި ބިން ބ ު
ބިމުގައި ކުރަން ބނުންވާ މަސަ ް
ހިދުމަތައް އެދި ސިޓީ އިން ހުށައެޅުން.



ބިން ހަވާލުކުރެވނީ މުއްދަތާއި ދޫކުރެވ ބިމުގެ މިންތަކާއި ކުލި އަދި އެހެނިހެން
މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ތައް ހިމެނ ހެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން.



ނ ފެށިގެން ރަސްމީ  3ދުވަސް ތެރގައި
ހ ް
ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީ ު
ރވިގެން ދާނެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކު ެ

( ބިން ދޫކުރެވނ ލންޑް ޔޫސް ޕްލނުގައި ބިންދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު
މތަށް ބިމެއް ހުސްކޮށް އޮތްނަމަ)
ތަކުގައި  ،އެދިލައްވާފައިވާ ހިދު ަ
ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް މިސްކިތް ދިނުން.
ށ
 28ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަ ް



ނސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން.
ހިދުމަތަށް އެދި ސިޓީއިން ކައު ް

މިސްކިތް ދިނުން.



ދވަހާއި  7ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރގައި ހުއްދަ
ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ ު 1
ދެވނެ.

ކަށު ނަމާދާއި ކަށުކަމާއިކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން
 21ކަށު

އ
ނަމާދާ ި



މރުކަޒުން މީހަކު
މަރު ފޯމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބުމާއިއެކު ނުވަތަ ސިއްހީ ަ

ކަށުކަމާއިކެމީގެ ކަންކަން

ނިޔާވިކަން އެންގުމާއިއެކު ،ކަށުކަމާއި ކެމީގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން ވަގުތުން

ހަމަޖެއްސުން

ކުރިޔަށް ގެންދެވނެ.


ގތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ޖަނާޒާގެ ކަންކަން މަރުޙޫމުގެ އާއިލާއިން ބނުންވާ ޮ
މަގުފަހިކޮއްދެވނެ.



ރަސްމީގަޑީގައިނަމަ  4308876އަށް އަދި އެނޫން ވަގުތުތަކުގައި 3438780
އަށް ގުޅުއްވައިގެން އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސނެ.

11

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

މަރުވާ މީހުން ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރުން.
މީހުން



މަރުފޯމު ހުށަހެޅުމުން.

ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ



ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  7ދުވަސްތެރގައި ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން ނަން

 22މަރުވާ

ނލް ރަޖިސްޓްރޝަންއަށް
އުނިކުރުމަށްފަހު" ،މަރުފޯމް" ޑިޕާޓް މެންޓް އޮފް ނެޝަ ަ

އިން އުނިކުރުން.

ފޮނުވނެ.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު ބަލައިގަނެ ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އަށް
ފޮނުވުން.


 27ނުކުޅެދުންތެރިކަން
މ
ތތަކުގެ ފޯ ު
ހުންނަ ފަރާ ް
ބަލައިގަނެ

އެދ ފޯމާއި ،ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހ ލިޔެ ކިއުންތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

ލ
ޝނަ ް
ނ ަ

ކައުންޓަރުން ނުވަތަ އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ރަސްމީ

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީ

(އެންސްޕާ)

ހން ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމާއި މާލީ އެހީ ތެރިކަމަށް
ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ މީ ު

ގަޑީގައި ބަލައިގަނެވނެ.


ށގެން ރަސްމީ 7
ފ ު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޯމާއި ލިޔެކިއުންތައް ލިބ ރާތީހުން ެ
ދުވަސްތެރގައި ދަފްތަރު ކުރުމާއި އެހީ ހަމަޖެއްސުމަށް އެންސްޕާ އަށް ފޮނުވނެ.

އަށް ފޮނުވުން.


އެންސްޕާ އަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކާއި ގުޅިގެން ލިބ
ރހުން ފެށިގެން
ށހެޅި ފަތާރާއި  ،ޖަޥާބު ލިބ ތާ ީ
ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ،ފޯމު ހު ަ
ރަސްމީ  2ދުވަސް ތެރ ހިއްސާކުރެވނެ.

ބން ހުންނާނެ)
ކއުންޓަރުން ލި ެ
ދރާގެ ަ
ލގެ އި ާ
ކއުންސި ް
(މި ހިދުމަތަށް އެދ ފޯމް ަ

ފަގީ ރު ހާލުގައި ދިރިއުޅ އެކަނި ވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިން މާލީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ނޝަނަލް ސޯޝަލް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އަށް ފޮނުވުން.
 26ފަގީރު ހާލުގައި ދިރިއުޅ
އެކަނި

ވެރި



މައިން

އން
ނުވަތަ ބަފަ ި

ނ ނުވަތަ
ފަގީރު ހާލުގައި ދިރިއުޅ (ދަރިން ބަލަހައްޓާ) އެކަނި ވެރި މައި ް
އދި ހުށައަޅާ ފޯމާއި ،ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހ
ބަފައިނަށް ދެވ މާލީ އެހީއަށް ެ

ލ
މާ ީ

މއިލްގެ
ލިޔެ ކިއުންތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ އީ ެ

ޅ
އެހީއަށް އެދި ހުށަހަ ާ

ޒަރިއްޔާއިން ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ރަސްމީ ގަޑީގައި ބަލައިގަނެވނެ.

ލ
ނޝަނަ ް

ފޯމު



ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީ

(އެންސްޕާ)

އަށް ފޮނުވުން.

ގން ރަސްމީ 7
ފށި ެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޯމާއި ލިޔެކިއުންތައް ލިބ ތާރީހުން ެ
ދުވަސްތެރގައި ދަފްތަރު ކުރުމާއި އެހީ ހަމަޖެއްސުމަށް އެންސްޕާ އަށް ފޮނުވނެ.



އެންސްޕާ އަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާ ފޯމުތަކާއި ގުޅިގެން ލިބ
ރހުން ފެށިގެން
ށހެޅި ފަތާރާއި  ،ޖަޥާބު ލިބ ތާ ީ
ޖަވާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ،ފޯމު ހު ަ
ރަސްމީ  2ދުވަސް ތެރ ހިއްސާކުރެވނެ.

ބން ހުންނާނެ)
ކއުންޓަރުން ލި ެ
ދރާގެ ަ
ލގެ އި ާ
ކއުންސި ް
(މި ހިދުމަތަށް އެދ ފޯމް ަ
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ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

 45އަހަރު ފުރ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ޕެންޝަން އޮފީހައް ފޮނުވުން.
45 25

އަހަރު

ފުރ



ފަރާތްތަކުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރަސްމީ

ޕެންޝަނަށް

ދ
އެ ި

ހުށަހަޅާ

މ
ފޯ ް

ޕެންޝަން

އ އެކު ހުށައަޅަންޖެހ ލިޔެ ކިއުންތައް
ޕެންޝަނަށް އެދ ފޯމާއި ،ފޯމާ ި
ދުވަސް ދުވަހު ރަސްމީ ގަޑީގައި ހުށަހެޅުން.



އ
އޮފީހަ ް

ޕެންޝަނަށް އެދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޯމާއި ލިޔެކިއުންތައް ލިބ
ތާރީހުންފެށިގެން ރަސް މީ  7ދުވަސް ތެރގައި  ،ހިދުމަތަށް އެދި ޕެންޝަން
އޮފީހަށް ފޮނުވނެ.

ފޮނުވުން.


ޕެންޝަން އޮފީހުން ޖަވާބު ލިބ ތާރީހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  2ދުވަސްތެރގައި
ފޯމު ހުށައެޅިފަރާތާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވނެ.

ނނެ)
ނސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުން ާ
(މި ހިދުމަތަށް އެދ ފޯމް ކައު ް
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ނަން ފާސް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޮނުވުން.


 24ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ނަން
ފާސް
މިނިސްޓްރީ

ހުށައަޅަންޖެހ ލިޔެ ކިއުންތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ

ކުރުމަށް
އޮފް

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ނަން ފާސް ކުރާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް  ،ފޯމާއި އެކު
އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ރަސްމީ ގަޑީގައި ހުށަހެޅުން.



ލޔެކިއުން ރަސްމީ  1ދުވަހާއި  7ދުވަހުގެ
ހިދުމަތަށް އެދިހުށަހެޅި ފޯމާއި ި

އިކޮނޮމިކް

މުއްދަތުގެ ތެރގައި ނަންފާސް ކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޮނުވނެ.

ފޮނުވުން.



ނަންފާސްވެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކައުންސިލްށް
ށހެޅި ފަރާތަށް
ލިބުމުން ލަސްވެގެން ރަސްމީ  2ދުވަސް ތެރ ހިދުމަތަށް އެދި ހު ަ
އެކަން އެނެގނެ.

ދވެރިކޮށް)
ސޓްމެ ު
ކރެވނީ ޕޯ ް
ރއްދު ު
ފރާތަށް ަ
މތަށް އެދުނު ަ
ހދު ަ
އސްލުި ،
ރގެ ަ
ރޖިސްޓް ީ
(ވިޔަފާރި ަ

ފައިސާ ބަލައިގަތުން.
 23ފައިސާ ބަލައިގަތުން.



ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަލައި ގަނެވނީ ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހ
ފގެ ތެރެއިން
ފީއާއި ކުލި އަދި ސަރުކާރުގެ އެހެނިން އިދާރާތަކަށް ދައްކަންޖެހ ީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް މަރުކަޒީ ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ކަމާގުޅުންހުރި
އޖެންސީއަށް
ށ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމެންޓަށް ނުވަތަ ެ
މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ އިދާރާއަ ް
ރައްދު ކުރެވ ފައިސާ.



ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  0:88އިން  17:88އަށް ،މި އިދާރާގެ
ހމަޖެހިފައިވާނެ.
ކޯޕަރޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ަ
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ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުން
 20ފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ



ފިތުރު ޒަކާތާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ނޯޓިސްބޯޑުގައި ޢާންމުކޮށް
ހން ބެހެއްޓނެ.
ފެންނާނެ ެ

ބަލައިގަތުން


ތ (އެކައުންޓް
ތމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާގޮ ް
އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަ ު
ނަންބަރާއި ފައިސާ ޖަމާކުރި ރަސީދު ފޮނުވާނެ މެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ވަބަރ
ތއް)
ވޓްސްއެޕް ނަންބަރ އަދި އެހެނިހެން އިރުޝާދު ަ
ނަންބަރު ނުވަތަ ަ
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެ.



ޒަކާތު ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ކުރެވ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މި
އިދާރާގެ ކޯޕަރޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓުން ރަސްމީ ދުވަސް ތަކުގެ  0:88އިން 17:88
އަށް ޒަކާތުފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެ.

އޮޑި ދޯނިފަހަރަށް ފެން ދޫކުރުމާއި ފެން ވިއްކުން.
 20އޮޑި ދޯނިފަހަރަށް ފެން
ދޫކުރުމާއި



ފެން

އެދެވނެ.


ވިއްކުން.

ރަސް މީގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ނަންބަރ 4308876:އަށް ގުޅުއްވައި ހިދުމަތައް
ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގަ އާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ތަކުގައި  3438780ނުވަތަ
ހދުމަތަށް އެދެވނެ.
 3030865ނަންބަރަށް ގުޅައި ި



ތ.މަޑިފުށީ ރަޖިސްޓްރީގައި ގައިވާ އޮޑި ދޯނި ފަހަރާއި ތ.މަޑިފުށީ ރައްވެހިންގެ
ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮޑި ދޯނިފަހަރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު  1ގަޑިއިރު
ހިލ ފެން ދޫކުރެވނެ.



ތދިހަ ފަސް
ދމަތްދެވނީ ގަޑިއަކަށް 35ރ (ހަ ް
އެހެނިހެން އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ހި ު
ރުފިޔާ) ގެ ރޓުން.



ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހިދުމަތް ދެވނީ ހެނދުނު  0:78އިން ރގަނޑު 21:78
އަށް.

ބަނދަރުގައި އަޅާފައިވާ އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބނުންވާ ކަރަންޓު ފޯރުކޮއްދިނުން.
 78ބަނދަރުގައި

އަޅާފައިވާ



އޮޑިދޯނިފަހަރަށް
ބނުންވާ
ފޯރުކޮއްދިނުން.

މއްދަތު އަދި
ނންވާ ފަރާތްތަކުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް (މަރާމާތުގެ ު
ހިދުމަތް ބ ު
ހޅުން.
މތަށް އެދި ހުށަ ެ
ކަރަންޓް ބނުންވާ މުއްދަތު އެނގނެހެން) ހިދު ަ

ޓ
ނ ު
ކަރަ ް



ކަރަންޓް ފޯރު ކޮއްދެވނީ ދުވާލަކަށް  25ރުފިޔާގެ ރޓުން.



ވނަމަ،
ނން ާ
ޓ ގެ ހިދުމަތް ކޮންމެހެން ބ ު
ކުއްލިހާލަތެއް ދިމާވެގެން ކަރަން ް
ރަސްމީދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 4308876:އަށް
ގުޅުއްވައިގެން ހިދުމަތަށް އެދުން.

14

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު



ތ ބނުންވަނީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނުވަތަ
ކުއްލިހާލަތެއް ދިމާވެގެން ހިދުމަ ް
ނންބަރަށް ގުޅައި
ނުރަސްމީ ގަޑިއެއްގައި ނަމަ  3438780ނުވަތަ ަ 3030865
ނ.
ހިދުމަތަށް އެދެވ ެ
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.

 71އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ



އ އެކު ހުށަހަޅަން
އިމާރާތް ކުރުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހިދުމަތަށް އެދ ފޯމާއި  ،އެފޯމާ ި
ޖެހ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުން.

ދޫކުރުން.


އ އެކު ހުށައެޅި ލިޔެކިއުންތަށް ޗެކު ކުރުމަށް ފަހު
ހިދުމަތަށް އެދފޯމާއި އަދި ފޯމާ ި
ފށިގެން ރަސްމީ
ދމަތައް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ެ
 ،ޝަރުތު ހަމަވާފަރާތްތަކަށް ހި ު
 7ދުވަސްތެރގައި ހުއްދަ ދެވނެ .

ބން ހުންނާނެ)
ކއުންޓަރުން ލި ެ
ދރާގެ ަ
ލގެ އި ާ
ކއުންސި ް
(މި ހިދުމަތަށް އެދ ފޯމް ަ

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ގޮތަށް ދެފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ
ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްދިނުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދެއް ބއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ގަރާޖް ހުއްދަ ދޫކުރުން.
އުޅަނދު

 72އެއްގަމު
ރަޖިސްޓްރީ



ކުރުމުގެ

ޤަވާއިދުގެ

6

ނ
ވަ ަ

މާއްދާގެ

(ރ)

އ
ގަ ި

ށ
ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ގޮތަ ް
ދެފުރޮޅަށްވުރެ
ފުރޮޅުލީ

ހިދުމަތައް އެދެންވާނީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ
ހންނާނެ).
ފޯމުންނެވެ( .މި ފޯމު މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ު



 ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހނެކަމަށް ފޯމުގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ އެންމެހައިލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުން.



ގިނަ

ށގެން ރަސްމީ 7
ށހަޅާ ތާރީހުންފެ ި
ދމަތަށް އެދި ހު ަ
ކށް ،ހި ު
ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަ ަ
ދުވަސް ތެރގައި ގަރާޖު ސިޓީ ދޫކުރެވނެ.

އުޅަނދު

ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްދިނުމުގެ
ކުރިން

އުޅަނދެއް

އެ

ކަނޑައަޅާ

ބއްވުމަށް

ގަރާޖް ހުއްދަ ދޫކުރުން.
ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޕްލ ސްކޫލުގެ (ނާސަރީ  ،ބބީ ނާސަރީ) ހިދުމަތަށް އެދުން.


 77ކައުންސިލުން
ދެމުންގެންދާ

ޕްލ

ސްކޫލުގެ (ނާސަރީ ،

ލިޔެކިއުންތަކާއި އެކު ހުށަހެޅުން.


ށ
ބބީ ނާސަރީ) ހިދުމަތަ ް
އެދުން.

އ
ޅންޖެހ އެންމެހަ ި
އ އެކު ހުށަހަ ަ
ޕްލ ސްކޫލަށް ވަނުމަށް އެދ ފޯމް ،ފޯމާ ި
ތ ފޮތް ލިސްޓާއި
މޢުލޫމާތު ޗެކުކުރުމަށްފަހު ވަގު ު
ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ަ
ޔުނިފޯމް ގެ ޑިޒައިނާއި ބެހ މަޢުލޫމާތު ހަވާލުކުރެވނެ.



ޕްލ ސްކޫލަށް ވަނުމަށް އެދި ހުށަހަލާތާ ރަސްމީ  2ދުވަސް ތެރގައި ޕްލ ސްކޫލުގައި
ދނެ.
ރަޖިސްޓީކޮށް ހިދުމަތް ލިބިގެން ާ

15

ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަރވިސް ޗާޓަރު

ނ ހުންނާނެ)
ބ ް
ކއުންޓަރުން ލި ެ
ދރާގެ ަ
އންސިލްގެ އި ާ
(ޕްލ ސްކޫލަށް ވަނުމަށް އެދ ފޯމު ކަ ު

ލަޢުޑް ސްޕީކަރ ( އަޑުގަދަ ކުރާ) އިން ގޮވުން.
 76ލަޢުޑް
އަޑުގަދަ

ސްޕީކަރ
ކުރާ)

(



އިން

ނަންބަރު 4308876 :އަށް ގުޅައިހިދުމަތަށް އެދުން.


ގޮވުން.

ކުއްލިހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ގޮވަންޖެހ ގޮވުމެއްނަމަ ،ހިދުމަތަށް އެދި މި އިދާރާގެ
ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ތ ،މަޑިފުށީ ރަށްވެއްސެއްނަމަ ހިދުމަތަށް އެދުނު
ތން ސުވާކުރެވނެ.
ފަރާތް ވެރިފައި ކުރުމުގެ ގޮތުން  ،ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ތަކާއި ބެހ ގޮ ު



އާންމު ހާލަތުގައި ހިދުމަތަށް އެދި މެއިލުން ނުވަތަ ސިޓީ އިން ނުވަތަ ކައުންސިލަށް
ތށް އެދެވިދާނެ.
ހާޒިރުވެ އަނގަބަހުން ހިދުމަ ަ



މށް ރިއާޔަތް ކޮށް ހިދުމަތަށް އެދިލައްވާ ވަގުތުގައި ނުވަތަ
ހާލަތާއި ބނު ަ
ލަސްވެގެން  2ދުވަސްތެރގައި ހިދުމަތް ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެ.

ނ
ވ ް
ވންޖެހ ގޮ ު
ކއްލި ހާލަތުގައި ގޮ ަ
އއުލާން ކުރާ ކަންކަމަކީ ު
ވއި ި
ރއިން ގޮ ަ
ޑގަދަ ކު ާ
(ކައުންސިލްގެ އަ ު
ކރާ ފަދަ ކަންކަން)
ނނަށް މަންފާ ު
ރއްޔިތު ް
މޅި ަ
ހމެނ ނުވަތަ ު
ނގެ މަސްލަހަތު ި
އޔިތު ް
ޅރަ ް
ތަކާއި މު ި

ނޯޓް :މި ސަރވިސް ޗާޓަރުގައި ،ހިދުމަތް ދނެ ދުވަހާއި ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ



އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ،ފޯރު ކޮށްދެވނީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދުވަސް ތަކުގައި ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.

ކައުންސިލާ ގުޅުއްވުމަށް:
ފކުރެއްވުމަށް:
 ޚިދުމަތްތަކާ ބެހ މަޢުލޫމާތު ސާ ު
 ފޯން( 4308876:ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު  80:88އިން  16:88އަށް)
 އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :


މި

ކައުންސިލުންދ

އެއްވެސް

ޚިދުމަތަކާ

ބެހގޮތުން

އއްވެސް
ެ

ޚިޔާލެއް

ނުވަތަ

ޝަކުވާއެއް

އޮތްނަމަ

 info@madifushi.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ  GOV.MVގެ ޒަރިއްޔާއިން މެސެޖްކުރައްވާ ނުވަތަ
ދމެވެ.
ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ،ޚިޔާލު ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުން އެ ެ
 84ޑިސެންބަރ 2821
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ފޯން 4308876:އީމެއިލްinfo@madifushi.gov.mv :

