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 މީޑިޔާ އެންޑް އައިޓީ     

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 އައްޑޫ، ިދވެިހރާްއޖެ       

 

 ގެ ޓެކްނިކަލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ސްޓޮކް އެންޑް 

 

 ފީޗާސްތައް. ސިސްޓަމްގައި ހިމެނެްނޖެހޭ ފަންކްޝަންސްތަކާއި ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމެންޓް 

ސިސްޓަމް ވާންޖެހޭނީ ވެބްބޭސްޑް އެޕްލިކޭޝަނަކަށެވެ. (ބްރައުޒާ މެދުވެރިކޮށް ވަދެވޭ ގޮތަށް އެތެރޭގައި  .1

 ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހޯސްޓް ކުރެވިފައި)

 އެޑް ކުރެވުން އަދި ޓައިޕް ސްޓޮކް އަދި އިންވެންޓަރީއަށް ޭބނުންވާ ކެޓަގަރީތަކާއި ސަބް ކެަޓގަރީތައް .2

ބައިތައް ސާވިސްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން  ،ސިސްޓަމަށް އެންޓާރ ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކެޕިޓަލް އައިޓަމްަތކާއި .3

 ވަކި ކުރެވެން ހުރުން.

ރިކްއެސްޓް ފޮނުވާ ގަންނަން ޖެހޭ ތަކެއްޗަށް ޕީއާރުއެފް ތައްޔާރު  ށާއި ޚިދުމަތްތަކަށްސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މުދަލަ .4

 ކުރެވުން. މިގޮތުން ޖީއާރުއެފް އަދި ޕީއާރުއެފް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޕްރިންޓްކުރެވެން ވާނެ.

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގަންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގަންނަ އެއްޗަކާއި ގުޅިގެން ލިބެން ހުރި މިންވަރަކުން  .5

މައުލޫމާތުތައް ސިސްޓަމަށް އެންާޓ ކުރެވުން. އެގޮތުން އެންޓާ ކުރެވޭނެ މައުލޫމާތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 (ހުރިހާ މައުލޫމާތު ކޮންމެ އައިަޓމަކަށް އެންޓާ ކުރަން ނުޖެހިދާެނއެވެ.)

 އަގު •

 ޓެކްސްގެ ދެއްކި އަދަދު •

 އައިޓަމް ޑިސްކްރިޕްޝަން  •

 ކޮންޑިޝަން •

 ބްރޭންޑް •

 މޮޑެލް •

 އަލް ނަންބަރސީރި •

 މެކް އެޑްރެސް  •

 ހޯދުނު ގޮތް (އިއުލާން ކޮށްެގން ނުވަތަ އަގު ހޯދައިގެން) •

 އިއުލާންކޮށްގެންނަމަ ކޮްނޓްރެކްަޓރ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ނަންބަރ •

 އަގު ހޯދައިގެން ނަމަ ވެންޑަރ (ތަކެތި ދޫކުރި ފިހާރައިގެ މައުލޫމާތު) •
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 ޕީއާރުއެފް ނަންބަރ އަދި ތާރީޚް •

 ލިބުނު ތާރީޚް •

 ޕީއޯ ނަންބަރ •

 ތަކެތި ބަލައިގަތް ފަރާތް  •

 ތަކެތި ޗެކްކުރި ފަރާތް •

 ޑިޕްރިސިއޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް  •

 އިތުރު އެހެނިހެން މައުލުމާތު (ިރމާކްސް) •

 ޚަރަދު ކުރެވޭ ބަޖެޓް ކޯޑް  •

 ލޮކޭޝަން (ތަކެތި ބެހެއްޓިފައިވާ ގުދަން ނުވަތަ ސްޓޯރ) •

 ޚިދުމްތަކަށް ތިރީގައި އެވާ މައުލޫމާތު އެންޓާރ ކރެވެން ވާނެ.ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހޯދާ  .6

 ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފަރާތް  •

 ޖީއާރުއެފް ނަންބަރ •

 ޖީއާރުއެފް ތާރީޚް  •

 ޚިދުމަތް ހޯދާ ސަބަބު •

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް  •

 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް •

 އަގު •

 ޖީއެސްޓީ / ޓެކްސް  •

 ޕީއާރުއެފް ނަންބަރ އަދި ތާރީޚް •

 ލިބުނު ތާރީޚް •

 ނަންބަރޕީއޯ  •

 އިތުރު އެހެނިހެން މައުލުމާތު (ިރމާކްސް) •

 ޚަރަދު ކުރެވޭ ބަޖެޓް ކޯޑް  •

ނޑައެޅިފައިވާ  ރސިސްޓަމަށް އެންޓާ .7 ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކެޕިޓަލް އައިޓަމްގެ ގޮތުގައި އެންޓާ ކުރެވޭނަމަ، ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ފޯމެޓަކަށް ދެވޭ ނަންބަރެއް). އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އިންވެންޓަރީ ނަންބަރ  ދޫކުރެވުން. (މިއީ ކަ

ސިސްޓަމަށް އެންޓާރ ކުރުމަށް ފަހު ދޫކުރެވޭ ނުވަތަ ހަވާލު ކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އެކު ތިރީގައި އެވާ މައުލޫމާތު  .8

 ސިސްޓަމަށް އެންޓާ ކުރެވެން ވާނެ.

 ތަްށ)ތަކެއްޗަށް އެދުނު ފަރާތް (ސެކްޝަން، ޑިވިޝަން އެގޭގޮ •

 ތަކެއްޗަށް އެދުނު ގޮތް (ޖީއާރުއެފް ނުވަތަ އީމެއިލް ނުވަތަ މެސެޖް) •

 ތަކެއްޗަށް އެދުނު ތާރީޚް •

 އެދުނު އަދަދު •

 ދޫކުރެވުނު އަދަދު •

 ން އެދިފައިވާނަމަ ޖީއާރުއެފް ނަންބަރޖީއާރުއެފް އި •

 ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވި ފަރާތް •

 ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް •
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ނަގާގޮތަްށ ދޫކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޒިއްމާވާނެ ފަރާތް (މިސާލަކަށް ވަކި މުވައްޒަފަކު ވަކި ފަރާތަކުން ޒިއްމާ  •

 ބޭނުންކުރަން ދޫކުރެވޭ ލެޕްޓޮޕް އައިޕެޑް ފަދަ ތަކެތި).

 ދޫކުރެވޭ ގޮތް (ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮަތށް) •

 ވަކި މުއްދަތަކަށް ނަމަ އަނބުރާ ހަވާލު ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚް •

 ދޫކުރެވޭ ސަބަބުމުދާ  •

 ހަވާލު ކުރެވުނު އިރު އެއްޗެއްގެ ކޮންޑިޝަން •

ވަނަ 5ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ތަކެތި ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކުރެވުން. (އަދި މައުލޫމާތު އެންޓާރ ކުރެވޭނީ  .9

އެންޓާރ  އަގު އަދި ގުޅުން ހުރި އެފަދަ މައުލޫމާތު ،ރު އެފް ނަންބަރއެވާ ގޮތަށް. ހަމަ އެކަނި ޖީއާނަންބަރުގައި 

 ނުކުރާ ގޮތަށް)

އެތޭޗް ކުރެވިފައި (މިތަކެތި  ކޮންޓްރެކްޓް ފަދަ ތަކެތި މުދަލާއެކީ ސޭވް ކުރެވެން ހުރުން. ،ސިސްޓަމްގައި ބިލް .10

 ނެތްނަމަ ވަކިން ފިްލޓާ ކޮށްގެން ބެލެން ހުރުން މުހިއްމު)

ސްޓޮކްއިން އެއްޗެއް އެސެކްޝަނަކަށް ދޫކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވުނުކަްނ ސެކްޝަންގެ އީމެއިލްއަށް އޮޓަމެޓިކްއިން  .11

 (އީމެއިލް ސާވާ އިންޮފމޭޝަން ސެޓިންއިން އެންޓާ ކުާރގޮތަށް) ފޮނުވުން

ކަށް ވަކިން އީމެއިލް ވަކި މުވައްޒަފަކު ޒިއްމާވާގޮތަށް ހަވާލު ކުރެވޭ ތަކެތި ހަވާލު ކުރެވުނުކަން އެމުވައްޒަފަ .12

(ބަލްކް އެސްއެމްއެސް ޕޯޓަލް އެޑްރެސް  ފޮނުުވންމެދުވެރިކޮށް އަދި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އޮޓަމެޓިކްއިން 

 ސެޓިންއިން އެންޓާ ކުރާގޮތަށް)

ންގައިދޭ ދަތަކަށް ދޫކުރެވޭ ތަކެތި އަނބުރާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ މުއްަދތުގައި ހަވާލު ނުކުރާނަމަ އެކަން އަވަކި މުއް .13

 އީމެއިލް އަދި އެސްއެމްސް އޮޓަމެޓިކް އިން ފޮނުވުން 

 (ޓެމްޕްލޭޓް ހެދެން ހުރުން) ފޮނުވޭ ހުރިހާ އެސްއެމްއެސް އަދި އީމެއިލް މެސެޖްތައް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވެން ހުރުން .14

 ފޮނުވޭ މެސެޖް، އެސްއެމްއެސް ފޮނުވުނު ތާރީޚާއި އެކީ ސިސްޓަމްގައި ހުރުން. .15

ބޭރު ފަރާތަކާއި ހަވާލު ކުރެވޭނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލް ގެ އެއްވެސް މުދަލެއް އޮފީހުން ކައުންސިލް އިދާރާ .16

 ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކުރެވުން. އަދި އަނބުރާ ހަވާލު ކުރުމުން އެކަން ސިސްޓަމަށް އެންޓާރ ކުރެވުން

އިރު ހަވާލު ކުރެވޭ ދުވަހާއި ވަކި މުއްދަތަކަށް މުވައްޒަފަކާއި ހަވާލު ކުރެވޭ މުދަލެއް އަނބުރާ ހަވާލު ކުރެވޭ  .17

 މުދަލުގެ ހާލަތު ސިސްޓަމަށް އެްނޓާ ކުރެވުން.

(އަދި ސޮއިކުރުމުން ސްކޭންކޮޕީ އެޓޭޗް  ވަކި މުވައްޒަފަކާއި ތަކެތި ހަވާލު ކުރާ ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރެވުން ހުރުން. .18

 ކުރެވުން)

 ކޮންމެ މުދަލެއްގެވެސް ބެލެންސް ވަގުތުން ބަލާލެެވން ހުރުން  .19

ދޫކުރެވޭ މުދަލެއް ހަލާކުވެގެންވެސް ނުވަތަ އެނޫން ސަބަބަކާއި ހެދީ އަނބުރާ ހަވާލު ުކރާނަމަ ހަވާލު ސްޓޮކުން  .20

 ކުރެވޭ ތާރީޚާއި ސަބަބު އަދި މުދަލުގެ ހާލަތު ސިސްޓަމަށް އެންޓާރ ކުރެވުން.

ނޫން ތަނެއް  ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ސެކްޝަންހަރު މުދަލުގެ ގޮތުގައި ސިސްޓަމަށް އެޅިފައިވާ މުދާ ހުރިތަނު .21

 އެންޓަރ ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ އެބަދަލު ގެނެވޭ ގޮތަށް ހުރުން. (މުދާ ދޫކުރާއިރު އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް)

މުދާ ދޫކުރުމަށްފަހު މުދަލަށް ބަަދލެއް ގެންނަނަމަ (އަޕްގްރޭޑް ނުވަތަ ރިޕެއާ ކުރެވޭނަމަ) އެކަމުގެ މައުލޫމާތާއި  .22

 ހުންނާނެހެން ެއންޓާ ކުރެވުން.ހިސްޓްރީ ސިސްޓަމުން ފެންނަްނ 

އިންވެންޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ ަތކެތީގެތެރެއިން ނީލަމަށް ޮފނުވާެލވޭ ތަކެތި ސެލެކްޓް ކޮށް ނީލަން ލިސްޓް ތައްޔާރު  .23

 ކުރެވުން (ނީލަމަށް ފޮނުާވލެވޭ ސަބަބާ އެކު)

 E-mail:secretariat@adducity.gov.mv އީެމއިލް: Fax: +960 6885002ފެކްސް:  Telephone: 6885003ން: ފޯ
 



(ކައުންސިލް ނިންމުްނ ނަންބަރ  ނީލަން ކިޔަން ހުއްދަ ލިބުނު ޮގުތގެ މައުލޫމާތު ސިސްޓަމަށް އެންޓާ ކުރެވުން .24

 އަދި ތާރީޚް)

 ނީލަމަށް ފޮނުވޭ ތަކެއްޗާއެކު އައިޓަމްތައް ގުރޫޕް ކުރަން ބޭނުންާވނަމަ ގުރޫޕް ކުރެވުން  .25

ނޑައެޅުން (ވަކިން ނުވަތަ ގުރޫޕްކޮށް) .26  ނީލަން ކިޔަން ފެށޭ އަގު ކަ

ކުރެވުން. އަދި ސްޓޮކްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން  ނީލަން ކިޔާ ނިމުމުން ވިކުނު ަތކެތީގެ މައުލޫމާތު ސިސްޓަމަށް އެންޓާ .27

 އެބައި އުނިކުރުން.

އެއްވެސް މުދަލެއް ނައްތާލާނަމަ، ނައްތާލަން ނިންމި ސަަބބާއި ިނންމި ގޮތާއި އަދި ނިންމި ތާރީޚްގެ އިތުރުން  .28

 ނައްތާލެވުނު ގޮތުގެ މައުލޫާމތު އެންޓާ ކުރެވުން 

ލޭބަލް ޕްރިންޓަރ އަދި އާދައިގެ  –ކިން އަދި ގުރޫޕްކޮށް) އިންވެންޓަރީ ނަްނބަރ ޕްރިންޓް ކުރެވުން (ވަކި ވަ .29

 ޕްރިންޓާރއިން

 ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ތިރީގައި އެވާ ރިޕޯޓްތައް ނެގެންވާނެ. .30

 ހަރުމުދާ ނުވަތަ ކެޕިޓަލް އައިޓަމް ރިޕޯޓްތައް •

  ުއިންވެންޓްރީގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް (އައިޓަމްގެ އަދަދާއި ތަްފސީލް އަދި އަގ

 ގޭގޮތަށް)އެ

  ުއަހަރު ތެރޭގައި އިންވެންޓަރީއަށް އިތުރުވި ތަކެތީގެ ލިސްޓް (މުދަާލއި ލިބުނ

  – ތާރީޚާއި އަދަދު، އަގު އަދި އިތުރު ތަފްސީލް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

  ުއަހަރު ތެރޭގައި އިންވެންޓަރީއިްނ އުނި ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ލިސްޓް (މުދަލާއި ލިބުނ

 ރު ތަފްސީލް ހިމެނޭ ގޮތަށް)ތާރީޚާއި އަދަދު، އަގު އަދި އިތު

 ީއައިޓަމްތައް ވަކިން ލިސްޓް ކުރެވުން ކޮންމެ ސަބްކެޓަގަރ 

  ެމަހުން ރިޕޯޓް ނެގުން 6ކޮންމ 

 ްމުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

 ްއޮފީހުން ބޭރު ފަރާތްތަކާއި ހަވާުލ ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

  ެލިސްޓް ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތީގ 

 ްވަކިވަކި ސެކްޝަން/ޑިވިޝަންތަކާއި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

  ްނީލަން ކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

 ްނީލަން ކިޔާފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

  ްނައްތާލެވޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

  ްނައްތާލެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

  ްއަނބުރާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ނުވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

  ިލޮކޭޝަން ނުވަތަ ތަންަތނުގައި ހުރި މުދަލުގެ ރިޕޯޓް ނެގުންއެކިއެކ 

 .ްއިންވެންޓަރީ ލިސްޓް (ޭބނުންވާ ރޭންޖަކުން) އެކްސެލްއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނ 

 ސްޓޮކް ރިޕޯޓްތައް •

  ިއިތުރުވި ތަކެތީގެ ލިސްޓް (މުދަލާއި ިލބުނު ތާރީޚާއި  ސްޓޮކަށްއަހަރު ތެރޭގައ

 ސީލް ހިމެނޭ ގޮތަށް)އަދަދު، އަގު އަދި އިތުރު ތަފް

 E-mail:secretariat@adducity.gov.mv އީެމއިލް: Fax: +960 6885002ފެކްސް:  Telephone: 6885003ން: ފޯ
 



  ުއަހަރު ތެރޭގައި ސްޓޮކްއިން އުނި ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ލިސްޓް (މުދަލާއި ލިބުނ

 ތާރީޚާއި އަދަދު، އަގު އަދި އިތުރު ތަފްސީލް ހިމެނޭ ގޮތަށް)

 /ްއައިޓަމް/ކޮންޑިޝަން އިން ފިލްޓާ  ސްޓޮކް ލިސްޓް (ކެޓަގަރީ/ވެންޑަރ/ބްރޭންޑ

 ކުރެވޭ ގޮތަށް)

 ްސެކްޝަން/ޑިވިޝަންތަކަށް ދޫކުރެވޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

 ްއަނބުރާ ހަވާލު ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓ 

 ްވަކިވަކި ބްރޭންޑް ތަކުގެ ލިސްޓ 

  ްވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި (މިސާލަކަށް ފާއިތުވި ތިންމަސް) ވަކި މުދަލެއ

 ދޫކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް

 ިނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ސްޓޮކްގައ  ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި ުމދަލުގެ މައުލޫމާތު  ކަ

 ްއެކިއެކި ލޮކޭޝަން ނުވަތަ ތަންަތނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ރިޕޯޓް ނެގުނ 

ނޑައެޅޭ ލެޓާހެޑް އަދި ފުޓާ އެއް ހިމަނައިގެން ޕްރިންޓް  .31 ތައްޔާރު ކުރެވޭ ރިޕޯޓްތައް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަ

 ކުރެވެން ހުންނަން ވާނެ 

އިންވެންޓަރީ އޮޑީޓް ރިޕޯޓް ނެގުން. މިރިޕޯޓްގައި އޮޑިޓް ކުރި ފަރާތާއި ޗެކްކުރި ފަރާތް ސޮއިކުރެވެން ސްޓޮކް އަދި  .32

 )(އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ސޮއިކޮށް ނިމުމުން ސްކޭން ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރެވެން ވާނެ  ހުންނަންވާނެ.

 އެކްސްޕޯޓް ކުރެވެން ހުރުންތައްޔާރު ކުރެވޭ ރިޕޯޓްތައް މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް އަދި ޕީޑީއެފް ފޯމެޓަށް  .33

 ސިސްޓަމްގެ އެކިއެކި ލެވެލްތަކުގެ ޔޫޒާ އެކްސެސް ދެވެން ހުރުން .34

 ޔޫޒާ ކްރީއޭޓް ކުރުމާއި ޕާސްވޯޑް ރީސެޓް ކުރުން އަދި ޔޫޒާ ސަސްޕެންޑް ކުރުން •

 ކެޓަގަރީތަކާއި ސަބްކެޓަގަރީ އަދި ކޮންޑިޝަން ފަދަ މައުލުމާތުތަްއ ލިސްޓް ކުރެވުން •

 ރިކޮށް މުދަލަށް ރިކްއެސްޓް ފޮނުވުން (ޖީއާރުއެފް)ސިސްޓަމް މެދުވެ •

 ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޕީއާރުއެފް ތައްޔާރު ކުރުން  •

 ސިސްޓަމަށް އައިޓަމް އެޑް ކުރުން  •

 އައިޓަމް މޮޑިފައި ކުރުން •

 އައިޓަމް ޑިސްއޭބްލް ކުރުން •

 ޑިސްއޭބްލް އައިޓަމްތައް އެނޭބްްލ ކުރުން •

 މުދާ ދޫކުރުން •

 (ސްޓޮކްއިން) މުދަލާއި ހަވާލުވުން •

 މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ަބދަލުކުރުން •

 ނީލަން ކިޔުން  •

 މުދާ ނައްތާލުން  •

 ރިޕޯޓް ނެގުން •

 ޗެކްކުރުން •

 އެޕްރޫވް ކުރުން  •

 ސްޓޮކް އަދި އިންވެންޓަރީ އޮޑިޓް ކުރުން •

 އް)ސިސްޓަމް ލޮގް ސޭވް ކުރެވުން (ޔޫޒާ އެކްސެސް އަދި ގެންނަ އެކިއެކި ބަދަލުތަ .35
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