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 ކައުންސިލުތައް ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް އޮތޯރިޓީގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް
 އުޞޫލު  ޚާއްޞަ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ގުޅިގެން

އިދާރާއިން  އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް މިލަދުންމަޑުލުގެ ހާލަތުގައި 19ކޮވިޑް ،މިއީ 1.1 1 ތަޢާރަފް 
ދިނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލުތައް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް 

  ޚާއްޞަ އުޞޫލެވެ. ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގުޅިގެން 

 2.1 2 މަޤްޞަދު 

 

2.2 

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި މުއައްޒަފުންނަށާއި ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން ދެމުންގެންދާ 
 ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.  އިން އެރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހަ

ސަބަބުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޒަރޫރީ  19ކޮވިޑް
މަނާކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ށަށް ދަތުރު ކުރުން ބޭނުންތަކުގައި ނޫނީ އެއްރަށުން އަނެއްރަ

 ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

 3.1 3 ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް 

3.2 

3.3 

3.4 

 އްވުމުގެ ލައިސަންސް އައުކުރުން ރު ދުގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހައެއް

 ދޫކުރުން  އޮޑީ ނަންބަރު

 ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން 

  ކޮށްދިނުމާއި ވެރިފަރާތް ބަދަކުރުން އައު އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ 

 4.1 4 ރަށު ކައުންސިލުގެ ދައުރު 

 

4.2 

އެދޭ ފޯރމް ދޫކުރުމާއި ފޯރމާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމުގެ އުޞޫލުގެދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  މި
  އިންތިޒާމްތައް ރަށުކައުންސިލުތަކުން ހަމަޖެއްސުން 

އި ފަދަ ތަކެތި ވެރިފަރާތާ  އިސަންސް، ރަޖިސްޓްރީ އަދި ފޯރމްއަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޮނުވާ ލަ
 ހަވާލުކުރުން 

ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ 
  މަސައްކަތް 

 ގުޅޭ()ލައިސަންސް އާއި 

ޗެކުކުރުމަށްފަހު ކުލަކޮށް  ކަންކަން ތިރީގައިވާ ންތައް ބަލައިގަނެ އުފޯމާއެކު ހުށައަޅާ ލި ،ފޯމާއި 5.1 5
 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން  ސްކޭންކޮށް
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  ްފޯރމްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޗެކުކުރުނ 
 ުމުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި ޑީ ކާޑުގެ އަސްލ  
  ުމުއްދަތު ހަމަވެގެން އާކުރާނަމަ ކުރީ ލައިސަންސްގެ އަސްލ 
  ެޑޯޒް ކުރުވުން ވަނަ ޞަފްހާގައި ޕޮލިހުން އެން 2ޕޮލިސް ގާއިމްވެފައިވާ ރަށްރަށުން ފޯމުގ 
  ާފޮޓޯއެއްގެ ސޮފްޓް  ހުދު ބެކްރައުންޑް ގައި ނަގާފައިވާ ޕާސްޕޯރޓްގައި ޖެހުމަށް ކަމުދ 

ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލު 
 މަސައްކަތް 

 5.2  ްރަށުކައުންސިލަށް އެންގުން  ފޯމް އާއި ލިޔުންތައް ލިބުމުން އެކަނ 

  ްއެންގުން  ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށ 

  ްފޮނުވުން  ރަސީދު ތައްޔާރުކޮށް ވެރިފަރާތަށް ފައިސާ ޖަމާވުމުނ 

  ްލައިސަންސް ކާޑު / ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ރަށު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުނ 

ކައުންސިލުތަކުގެ ރަށު 
މަސައްކަތް )އޮޑީ ނަންބަރ 

 ދޫކުރުމާއިގުޅޭ(

ޗެކުކުރުމަށްފަހު ކުލަކޮށް  ންކަންންތައް ބަލައިގަނެ ތިރީގައިވާ ކައުފޯމާއި ފޯމާއެކު ހުށައަޅާ ލި 6.1 6
 ސްކޭންކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން 

  ްފޯރމްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޗެކުކުރުނ 
  ާވެރިފަރާތާއި މާވަޑިޔާގެ( އައި ޑީ ކާޑުގެ އަސްލުމުއްދަތު ހަމަނުވ( 

 

 ރަށުކައުންސިލަށް އެންގުން  ފޯމް އާއި ލިޔުންތައް ލިބުމުން އެކަން  6.2  އަތޮޅު ކައުންސިލު 

  ްއެންގުން  ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށ 

  ްފޮނުވުން  ރަސީދު ތައްޔާރުކޮށް ވެރިފަރާތަށް ފައިސާ ޖަމާވުމުނ 

 ުހިމެނޭ ފޯރމް ރަށުކައުންސިލަށް ފޮނުވުން  އޮޑި ނަންބަރ 

ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ 
 މަސައްކަތް 

 )ރަޖިސްޓްރީ ކަންކަން(

 ކުލަކޮށް  ޗެކުކުރުމަށްފަހުކަންކަން  ތިރީގައިވާ ބަލައިގަނެ ންތައްލިއު ހުށައަޅާ ފޯމާއެކު ،ފޯމާއި 7.1 7
 ފޮނުވުން  ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ސްކޭންކޮށް

  ްފޯރމްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޗެކުކުރުނ 

  ްކުރުވުމަށް ފަހު ސޮއިކާޑު ފޮނުވުން  ޓްޟިރުވެ ސޮއި ފިންގަރޕްރިންޙާ ވެރިފަރާތ 

 ާއެއްގޮތް ކަމަށް އިގުރާރުވުން )އެފަދަ ލިޔުންތައް( އަސްލ 

 

 

 އެންގުން ރަށުކައުންސިލަށް  ފޯމް އާއި ލިޔުންތައް ލިބުމުން އެކަން  7.2  އަތޮޅު ކައުންސިލު 



 

  ްއެންގުން  ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށ 

  ްފޮނުވުން  ރަސީދު ތައްޔާރުކޮށް ވެރިފަރާތަށް ފައިސާ ޖަމާވުމުނ 

 ްހުށައެޅުން  ފައި ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯރޓަށް ވެރި ޓްރަޖިސްޓްރީ ޑޮކިއުމެނ 

   ްރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ދިނުމަށްފަހު ރަށު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުނ 

 
 

 2021 މެއި   30
 


