ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް

 .1އެސް.އޯ.ޕީތައް ފުރިހަމަކުރުން.
ނ
އ ފިޔަވައި މިނިސްޓްރީންގެ ސެކްޝަންތަކު ް
 oމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކިން ހިނގަމުންދާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަ ް
ށ
ތށް ގެނައުމަ ް
ދލު ަ
ނންޖެހޭ ބަ ަ
ދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތްތަކާގުޅޭ ،ސްޓޭންޑަރ އޮފް ޕްރޮސީޖަރތަކަށް މިހާރު ގެން ަ
ސެކްޝަންތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެސް.އޯ.ޕީތައް އިޞްލާޙް ކުރުން.
ކރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ،މި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ޚިދްމަތްތަކުގެ
 oމިނިސްޓްރީއަށް އަލަށް ހަވާލު ު
ށ އަލަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެސް.އޯޕީތައް
އެސް.އޯ.ޕީތައް މަސައްކަތާގުޅުންހުރި ވެރިންނާ މަޝްވަރާކޮ ް
ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން.
 oސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މިހާރު ދެމުންގެންދާ މި މިނިސްޓްރީގެ ޚިދްމަތްތައް އެ
ނން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ހަދަންޖެހޭ އެސް.އޯ.ޕީތައް މަސައްކަތާގުޅުންހުރި ވެރިންނާ
ތަންތަ ު
މަޝްވަރާކޮށް އެކުލަވާލުނުން.
ނދާ ޚިދްމަތްތަކުގެ އަގު ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
 oމިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާގުޅިގެން ،ދެމުންގެ ް
ސގެ އިންކަމް ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި،
ބންޖެހޭފައި ާ
އމުދަނީގެގޮތުގައި ލި ެ
ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ާ
ރ
ޖހޭ އިންވޮއިސް ނުވަތަ ބިލް ރަޖިސްޓަރީއަށް އަލަށް އިތުރުވި މަސައްކަތާގުޅުންހު ި
އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ެ
ށ އިންކަމް ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓްކުރުން.
ބައިތައް އިތުރުކޮ ް
 oގަވާއިދާއެއްގޮތަށް އިންވެސްޓްރީ ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޓން.
ގޮތުގެމަތިން ހިންގާ ބެލެހެއް ު
ގ
މތިން ހިން ާ
 oފައިލް ރަޖިސްޓަރީ އިޞްލާޙްކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ބެލެހެއްޓުން.
ބލެހެއްޓުން.
ނގާ ެ
 oއެސް.އޯ.ޕީތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހި ް
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 .2ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް އިންވެންޓްރީ ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުން.
އ  4ވަނަ ފްލޯރގައި ހުރި ފަރނީޗަރ އާއި
 oވޯޓަރފްރަންޓް ބިލްޑިންގ އާއި ވެލާނާގެ  11ވަނަ ފްލޯރ އާ ި
ދ އެއްގޮތަށް
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްގެ ލިސްޓް ނެގުމާއި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ާ
ޕްރިންޓްކޮށް ތަކެތީގައި ޖެހުން.
ށ
 oވޭތުވި އަހަރު ތަކުގައި އަލަށް ގަނެފައިވާ ހަރުމުދަލަކީ ،ކޮބައިތޯ ޕީ.އޯ ތަކުން ބަލައި އެ ތަކެތި ލިސްޓްކޮ ް
ތއް ހޯދައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިންވެންޓްރީ ރަޖިސްޓަރީ އަށް އިތުރުކުރުން.
މިހާރު އެތަކެތި ހުރި ލޮކޭޝަން ަ
ށ ފޮނުވުމަށް
ނލަމަ ް
 oބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެ ގުދަން ކުރެވިފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ލިސްޓްނަގައި އެ ތަކެތި ީ
ވން.
ލިސްޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ނީލަމަށް ފޮނު ު
ރން.
ކޔާނިމުމުން އެތަކެތި ،ގަވާއިދުން އިންވެންޓްރީ ލިސްޓުން އުނިކު ު
ކތި ނީލަން ި
 oނީލަމަށް ފޮނުވާތަ ެ
ތން ޗެކްކޮށް
ވ ގޮތުގެމަ ި
ޕޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނވެންޓްރީ ރަޖިސްޓަރީ ،އޯޑިޓް ރި ޯ
ދ އި ް
މން ގެން ާ
 oމިހާރު ބަލަހައްޓަ ު
ގޅު ލޮކޭޝަން
ޝން ބަދަލުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ރަނ ަ
ކތީގައި ނަންބަރު ޖެހުމާއި ލޮކޭ ަ
ނބަރު ނެތް ތަ ެ
އިންވެންޓްރީ ނަ ް
ރަޖިސްޓްރީން އިޞްލާޙް ކުރުން.
ފައިލް ރަޖިސްޓަރީ އިޞްލާޙްކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުން.
މހަރުހުރި ޙާލަތު
ޕކެޓް ފައިލްތަކާއި ،ފޮތްތައް ި
ކށްފައިވާ ބޮކްސް ފައިލްތަކާއިޮ ،
ނ ގުދަން ޮ
 1892 oއިން ފެށިގެ ް
ހލާކުވެފައިވާ
ވތަ ފަނިފަކުސާގެ ސަބަބުން ކިޔަން ނޭނގޭވަރަށް ަ
ލބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ނު ަ
ދެނެގަނެި ،
ނ
ލިޔެކިޔުންތައް ވަކިކޮށް އެތަކެތީގެ ޙާލަތުން އެނގޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި އެއީ ކޮންއެއްޗެއް ދެނެގަނެވޭ ެ
އތާލުމާ މެދު
މިންވަރަކުން އެ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގައި ޤައުމީ އަރުޝީފަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ތަކެތި ނަ ް
ޢމަލު ކުރުން.
އަރީޝީފުން ނިންމެވި ގޮތަކަށް ަ
ފދަ ލިޔެކިޔުންތައް އަހަރު ތަރުތީބުން ،ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓް ތައް
 oރަނގަޅަށްހުރި ފައިލްތަކާއި ފޮތް ަ
ލޔެކިޔުންތަކުގައި ނަންބަރުޖަހައި ނިންމުން.
ނތް ި
ނބަރު އެނގެންނެތް ނުވަތަ ނަންބަރު ެ
ވަކިކޮށް ،ފައިލް ނަ ް
ތއް ،މިހާރު
ތކަށް ފޮނުވާ އަދި އަންނަ ސިޓީ އާއި ނޯޓްފަދަ ލިޔެކިޔުން ަ
 oއޮފީސްތަކާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތް ަ
ލޔެކިޔުންތައް
ރޖިސްޓަރީ އާ އެއްގޮތަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި ،އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ި
ގންދާ ފައިލް ަ
ބަލަހައްޓަމުން ެ
އިންޑެކްސް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޕްޑޭޓްކުރުން.
ގއި ހުރި ފޮތްތަކާއި ފައިލްތައް ތަރުތީބުކޮށް
 oމިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ތަންތަނު ަ
ތރުކުރުކޮށް
އލްގުދަނުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އި ު
ފހު ފަ ި
ގއި ގަވާއިދު ހިމެނުމަށް ަ
ލިސްޓްކޮށް ފައިލް ރަޖިސްޓްރީ ަ
ސ ގުދަނުގައި ތަރުތީބުކުރުން.
ގުދަނުގައި ޖާހަގައޮތް މިންވަރަކުން އެ ތަކެތި ގުދަނަށް ގެންގޮ ް
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 .3އެސް.އޯ.ޕީތައް ފުރިހަމަކުރުން.
ނ
އ ފިޔަވައި މިނިސްޓްރީންގެ ސެކްޝަންތަކު ް
 oމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކިން ހިނގަމުންދާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަ ް
ތއް ގެނައުމަށް
ލ ަ
ޖހޭ ބަދަ ު
ދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތްތަކާގުޅޭ ،ސްޓޭންޑަރ އޮފް ޕްރޮސީޖަރތަކަށް މިހާރު ގެންނަން ެ
ސެކްޝަންތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެސް.އޯ.ޕީތައް އިޞްލާޙް ކުރުން.
ކރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ،މި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ޚިދްމަތްތަކުގެ
 oމިނިސްޓްރީއަށް އަލަށް ހަވާލު ު
ށ އަލަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެސް.އޯޕީތައް
އެސް.އޯ.ޕީތައް މަސައްކަތާގުޅުންހުރި ވެރިންނާ މަޝްވަރާކޮ ް
ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން.
 oސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މިހާރު ދެމުންގެންދާ މި މިނިސްޓްރީގެ ޚިދްމަތްތައް އެ
ނން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ހަދަންޖެހޭ އެސް.އޯ.ޕީތައް މަސައްކަތާގުޅުންހުރި ވެރިންނާ
ތަންތަ ު
މަޝްވަރާކޮށް އެކުލަވާލުނުން.
ނދާ ޚިދްމަތްތަކުގެ އަގު ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
 oމިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާގުޅިގެން ،ދެމުންގެ ް
ސގެ އިންކަމް ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި،
ބންޖެހޭފައި ާ
އމުދަނީގެގޮތުގައި ލި ެ
ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ާ
ރ
ޖހޭ އިންވޮއިސް ނުވަތަ ބިލް ރަޖިސްޓަރީއަށް އަލަށް އިތުރުވި މަސައްކަތާގުޅުންހު ި
އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ެ
ށ އިންކަމް ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓްކުރުން.
ބައިތައް އިތުރުކޮ ް
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