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ދެންނެވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  2011/1ނަމްބަރު  ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި  2011ޖެނުއަރީ  10

ގެ ދަށުން، އައްޑޫ އަތޮޅަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެއްވައި، އައްޑޫ އަތޮޅަކީ  2010/15ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަމްބަރު 

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްރަށް ކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދެންނެވި ޤަރާރު "ދިވެހި

ރަށްކަނޑައެޅުން" ގެ ދަށުން، އައްޑުއަތޮޅުގެ ހުޅުދޫ، މީދޫ، ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ފޭދޫ ހިމެނޭގޮތަށް، މީހުން ދިރިއުޅޭ 

ލެއް އެއް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ "އައްޑޫ" ހިންގުމަށްޓަކައި، "އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި ކައުންސި

އުފެއްދެވިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިން ދެންނެވި ޤަރާރުގެ ދަށުން، އުފެދިފައިވާ 

 ކައުންސިލެކެވެ.

ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލް ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ  2011އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގަމުންގެންދަނީ 

 ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

 ަތޢާަރފް 

 ސަސްޓެއިނަބްލް އައްޑޫސިޓީ

 އުފެއްދުންތެރި ފަންވަރުހުރި ދިރިއުޅެން ހިތްގައިމު ސިޓީއެއް
 ތަަސްއުވރު 

ޢަޒުމް ގަދަ، ކެރޭ، ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ޤުރުބާންވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހޭލުންތެރި، ފަހި، 

ފާގަތި، އެކުވެރި، ތަހުޛީބު ރައްޔިތެއް އަމާންކަންމަތީ ރައްކާތެރި ވެއްޓެއްގައި ދިރިއުޅޭ 

  ހެދުން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ނަމޫނާ ނާރެސް ސިޓީއަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ

 ައމާޒު 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަކީ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނީ 

ތްކުރުމުގެ ޙައިޘިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާ

 .ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ މިނިވަން ޝަޚްޞެކެވެ

 

 ޤާޫނީނ 
 ަޙިއިޘްއަޔުތ:
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 : ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް

 

 އި، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން.ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްަތކަށް ހިނިތުންވުމާއެކު، މަރުޚަބާިކޔަ •

  ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްަތކުގެ ބޭނުންތައް އަޑުއަހައި، ފެްނވަރު •

 ތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން. ޚިދުމަތް •

 ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.  •

 ޚިދުމަތް ދިނުން. ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ތަރުތީަބށް އިސްކަންދީގެން •

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ އިސްރަށްވެހިންނާއި، ދަޢުަލތާއި ރަށަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޚާއްޞަ  •

 އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަަކށް ޚިދުމަށް ދިނުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ، އިޙްތިރާމާއެކު ޚިދުމަތްދިނުން. 

  މުޢާމަލާތްތަކުގައި އުާފވެރި އަޑަކުން މަޑުމައިތިރިކަމާއި އަދަބުވެރިކަމާއެކު ރިވެތިބަހުން ާވހަކަ ދެއްކުން. ފޯނުންކުރާ •

 

 

 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް: 
 
 

 އިދާރީ ސެކްޝަން
 

 ކުރުން ރަޖިސްޓްރީ އްތަ ކޮލެޖް/  މަރުކަޒުތައް ތަޢުލީމުދޭ ޚިދުމަތް: މަތީ

 މަރުހަލާތައް މިންވަރު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 އޮފް މިނިސްޓްރީ/  އެިޑއުކޭޝަން ހަޔަރ އޮފް މިނިސްްޓރީ -

 ،ލިބުމުން ލައިން ގައިޑް  އާއި ސިޓީ އެޑިއުޭކޝަުނގެ

 މެމޯ ތެރޭ ދުވަުހގެ 1 ރަސްމީ ލިބޭތާ ސެކްޝަނަށް

 ޯފމް ޗެކްކުރުމަށް ތަން  އޮފީސްތަކަށް ައވަށު އަކާިއއެކު

 ،ފޮނުވުން 

 ފުރިހަމަކޮށް ފޯމް ޗެކްޮކށް ތަން އޮފީހަކުން ައވަށު ގުުޅންހުރި -

 ެތޭރގައި  ދުވަހުގެ 3 އާއިއެކު ފޮޓޯ)  ެއއްގޮތަށް އުޞޫލާއި(

 ފޮނުވުން 

 ފޮުނވުން  މިިނސްޓްރީއަށް ތެރޭ ދުވަުހގެ 3 ލިޭބތާ އިާދރާއަށް -

 ނިސްޓްރީމި/  އެިޑއުކޭޝަން ހަޔަރ އޮފް މިނިސްްޓރީ -

 ލައިންަގއިވާ  ގައިޑް  އާއި ސިޓީ އެިޑއުކޭޝަުނގެ އޮފް

 .ލިބުން ފޯމް

 

 ފޮުނވޭ ޗެކްކުރުމަށް ތަން އޮފީަހށް ައވަށު ގުުޅންހުރި -

 ފުރިހަމަކޮށް ފޯމް ެއއްގޮަތށް އުޞޫލާއި( ފޯމް އާއި މެމޯ

 ށް ފޮުނވުމަ އާއިއެކު ފޮޓޯ

/  ެއޑިއުކޭަޝން ހަޔަރ އޮފް މިނިސްްޓރީ
 ސިޓީ  އެިޑއުކޭޝަުނގެ އޮފް މިނިސްްޓރީ

 އެްއގޮތަށް ާއއި ލަިއން ގައިޑް އާއި
 ުގޅުންުހރި ،ލިބުމުން  ޯފމް ފުރަންޖެހޭ

 އާއި މެމޯ ޗެކްކުރުަމށް ތަން އޮފީހަށް އަވަށު
 ފޯމް ެއްއގޮތަށް ުއޞޫލާއި( ފޮނުވުން ފޯމް

 )ުނވުމަށްފޮ ފޮޓޯާއއިއެކު ފުރިހަމަކޮށް

 ކުރުން ޓްރީރަޖިސް ތަންތަން  ހައުސް ގެސްޓްޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާތައް މިންވަރު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ައވަށު ތެރޭ ުދަވހުގެ 1 ލިުބާމއިއެކު ސެކްޝަނަށް -

 ،ފޮުނވުން އޮފީސްތަކަށް

 ފޯމް  ތެރޭ ދުވަުހގެ 3 ލިބޭތާ އޮފީހަށް ައވަށު  އަދި -

 . ލިބުން ިއާދާރައށް /މި ެމސެޖަާކއިއެކު ފުރިހަމަކޮށް

 އަކުން  ސިޓީ ތެޭރގައި ުދވަުހގެ 3 ބޭތާލި ިއދާާރއަށް މި -

 ފޮނުުވން  އަށް މިނިސްްޓރީ

 ފޮނުވާ އިާދާރއަކުން ަސރުކާުރގެ ުގޅުންުހރި ކަމާއި -

 އެކުަލވާަލއްވާަފިއވާ ުމވަްއސަާސއަކުން އެ ،ސިޓީ

 ފުިރހަމަ މަތީން ގޮުތގެ އެްއގޮްތވާ އުޞޫލާއި

 ޯފމް  ކުރަންޖެހޭ

 ސިޓީ ގެ އިކޮޮނމިކްސް އޮފް މިނިސްްޓރީ
 ެއއްގޮަތށް  ާއއި ލައިން ގަިއޑް ،ބުމުން ލި

 ފޯމް ފުރަްނޖެހޭ ކުރުމަށް ޗެކް ތަން
 ަމސަްއކަތް ބަިއގެ އިކޮޮނމިކްސް ޕްލޭނިނގެ

 ފޮުނވުން( މުަވއްޒަފަށް  ކުރަްއވާ
 ފުރިަހމަކޮށް  ފޯމް ެއްއގޮތަށް އުޞޫލާއި(

 )ފޮނުުވމަށް ފޮޓޯއާިއއެކު
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 ތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާ ކުރާ ތަކެތި ބަލައި ގަނެ ދޫކުރުންސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާތައް މިންވަރު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ކަންކަމުގައި ފަދަ ބޭނުންވާ ލަފާ ކައުންސިލްގެ/  މޭޔަރ -

 ލިބި ލަފާ އަދި. ހޯދުން ލަފާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 1 ލިބޭތާ

 ސެކްޝަނުން މަތިން އްގެގޮތެ ކަނޑައެޅޭ ކުރަން ޢަމަލު

 . ކުރުން ޢަމަލު ތެރޭ ދުވަހުގެ 2

 ކުރިއަށް އާއިއެކު މަޝްވަރާ ގެ ހެޑް ޑިވިޝަން -

 ދުވަހުގެ 3 ސެކްޝަނުން ކަންކަމުގައި ގެންދެވޭފަދަ

 ޙަވާލު ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ރައްދު ތަކެތި ތެރޭގައި

 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ

 ފަރާތަކުން އަިމއްލަ  ނުވަތަ ިއދާާރތަކުން ސަރުކާުރގެ -

 ސިީޓައކާއިއެކު ކުާރނަމަ ހަދިޔާ ތަކެތި ވިޔަސް

 .ކުރުން ހަދިޔާ

 ނުވަތަ ުގޅިެގން ޙާލަތްތަާކއި ާޚއްޞަ ދިާމވާ
 ތަެކތި ލިބޭ ހުރެ ަސބަބަާކއި ެވސް އެނޫން

 

 ސޯޝަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް
 

 ނެގުން ހުއްދަ މުގެދަތުރުކުރު ފަރާތްތަކުން ދަތުރުކުރާ އައްޑޫސިޓީއަށްޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ޖެހޭ ކުރަން ފުރިހަމަ ހާލަތަކުން އޮންނަ އައްޑޫގައި އެވަގުތު
 ނުވަތަ 6 އެދުން ހުއްދައަށް ކޮށް ފުރިހަމަ  ލިޔުންތަށް

 ދިނުން ހުއްދަ ތެރޭ ގަޑި 12

 :ނަމަ ފަރާތެއް ދަތުރުކުރާ ކަރަންޓީނަށް
 ކޮޕީ  ކާޑު.ޑީ.އައި -

 ކޮޕީ ކާޑު ވެކްސިން ކޮވިޑް  -

 ކޮޕީ  ޓިކެޓު -

 މަޢުލޫމާތު ތަނުގެ އެދޭ ވާން ކަރަންޓީން -

 :ނަމަ ފަރާެތއް ދަުތރުކުރާ ކަރަންޓީނަށް -

 ޯހމް މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް ހާލުބެލުން -

 .ފޮނުވުން ރިކުެއސްޓް ކަރަންޓީން

 ެމުދވެރިޮކށް މެއިލް އިން އީޯއސީ އައްޑޫ -

 .ެއދުން ަދއަށްުހއް ކުުރމުގެ ދަތުރު

 ހުިރހާ ކުުރމަށްފަހު ޗެކް ބަލައި ލިޔުންތައް -

 ދިނުން  ހުްއދަ ހަަމވާަނމަ ލިއުންތަށް

 ފުރިަހމަ ވެކްސިން ކޮވިޑް ޑޯޒް 02( -

 ކަރަންީޓން ަފރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ

 ައދި. ދަުތރުކުެރވޭެނއެވެ ވުމަާކއިނުލާ

 އުުމުރގެ ޖަހާ ވެކްިސން އައްޫޑސިޓީގެ

 ުފރިަހމަ ޒްޑޯ 02 ވެކްސިން %90

 ާއރު.ސީ.ޕީ އެފަާރތްތަކަށް ކޮށްފައިުވމުން

 .)ދަތުރުުކރެޭވނެެއވެ ނުލާ ޓެސްޓާއި

 ހުއްދަ ތެރޭ އިރުގަޑި 6ނުވަތަ  3 މުންއެދު ހުއްދައަށް ފުރިހަމަކޮށް  ލިޔުންތަށް ޖެހޭ ކުރަން ފުރިހަމަ ހާލަތަކުން އޮންނަ އައްޑޫގައި އެވަގުތު :ތަފްސީލް އިތުރު
 ދިނުން

 ނެގުން ހުއްދަ ދަތުރުކުރުމުގެ ފަރާތްތަކުން ދަތުރުކުރާ ތް: އައްޑޫސިޓީއަށްޚިދުމަ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
 ފަރާތެއް ވެފައިނުވާ ފުރިހަމަ ވެކްސިން ޑޯޒް 02 -

 :ނަމަ

 ކޮޕީ ކާޑު.ޑީ.އައި -

 ކޮޕީ ކާޑު ވެކްސިން ކޮވިޑް -

 ކޮޕީ ޓިކެޓު -

 ފަާރތެއް ވެފަިއނުވާ ފުރިހަމަ ވެކްިސން ޑޯޒް 02

 :ނަމަ

 ކޮޕީ  ކާޑު.ޑީ.އައި -

 ކޮޕީ ކާޑު ވެްކސިން ކޮވިޑް -

 ކޮޕީ  ޓިކެޓު -

 ވެފަިއނުވާ  ފުރިހަމަ ވެކްސިން ޑޯޒް 02
 :ަނމަ ފަރާތެއް

 މެުދެވރިކޮށް  ެމއިލް އަށް އީޯއސީ އައްޑޫ -

 .ެއދުން ުހއްަދއަށް ކުުރމުގެ ދަތުރު
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 ސްޓްޓެ އާރު.ސީ.ޕީ ނެގެޓިވް -

 

 ޓެސްޓް  އާރު.ސީ.ޕީ ނެގެޓިވް -

 

 ކުރުމަށްަފހު  ޗެކް ބަަލއި ލިޔުންތައް -

 ުހްއދަ  ހަަމވާނަމަ ލިއުންަތށް ހުރިހާ

 ދިނުން 

 އުުމރުގެ  ޖަހާ ވެކްިސން އައްޫޑސިޓީގެ(
 ފުރިހަމަ  ޑޯޒް 02 ވެކްސިން %90

 ވެކްިސން  ޑޯޒް 02 ،ކޮށްފައިުވމުން
 ފަާރތްތަކަށް  ފުރިހަމަކޮށްަފއިވާ

 ނުލާ  ޓެސްާޓއި އާރު.ސީ.ޕީ
 .)ޭވނެެއވެދަތުރުުކރެ

 ރަށް ކުރާނީ ޢަމަލު މިގޮތަށް އަދި ކުރުން ފުރިހަމަ ކަންކަން ކުރަންވާ ފުރިހަމަ ކޮށް ރިއާޔަށް ހާލަތަކަށް އޮންނަ އައްޑޫގައި އެވަގުތު: ތަފްސީލް އިތުރު
 .ވާނަމައެވެ ޙާލަތުގައި މޮނިޓަރިންގ

 އެދުން ހުއްދައަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ގަޑިގައި ޚިދުމަތް: ކާރފިއު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތުޚި

 ދުވަހަށް އެދުވަހުން ،ނަމަ ފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުން ހުރިހާ
 .ދެވޭނެއެވެ ޖަވާބު

ފޯމު  ގޫގުލް  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTuL
NvfS8xqJ2nSB9A_TOLcpBHY_NUdZHRlm-xiHb-

iDHuQA/viewform?pli=1&pli=1 

 

 ަދތުރުުކުރުމގެ  ެމދުެވރިކޮށް ލިންކް ގޫގުލް -

 ފޮނުުވން  ރިުކއެސްޓް ެއދި ހުއްަދއަށް

 ުހްއދަ  ފަހު ުކރުމަށް ެވރިފައި މައުލޫާމތު -

 ދިނުން 

 .ވާނަމައެވެ ޙާލަތުގައި މޮނިޓަރިންގ ރަށް ކުރާނީ ޢަމަލު މިގޮތަށް: ފްސީލްތަ އިތުރު

 ދިނުން ހުއްދަ ޑެލިވަރީގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ،ކެފޭ ،ފިހާރަ ގަޑިތަކުގައި ކާރފިއުޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ހުށަހަޅާ އެދި ތަށްޚިދުމަ ނަމަ ފުރިހަމަ ލިޔެކިއުން ހުރިހާ -
 ޕާމިޓް ތެރޭގައި އިރު ގަޑި 06 ފެށިގެން ދުވަހުން

 .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އިޝޫކުރުމަށްފަހު

 ކޮޕީ ރެިޖސްޓްރޭަޝން ވިޔަފާރި -
 ތަފްޞީލް  އުޅަނުދގެ އެދޭ ހުއްދައަށް -

 އޮަޕރޭަޝންސް  ެއމަރޖެންސީ އައްޑޫ -
 ހުއްަދއަށް  މެުދެވރިކޮށް ެމއިލް އަށް ސެންޓަރ

 ުނވުން ފޮ އެދި
 ުހރިހާ  ކުުރމަށްފަހު ޗެކް ބަަލއި ލިޔުންތައް -

 ދިނުން  ހުްއދަ ހަަމވާަނމަ ލިއުންތަށް

 މައްސަލަތަށް ހުށަހެޅޭ އެދި އެހީއަށް މުއައްސަސާތަކުން ސްކޫލްތަކާއި ،ޖަމްއިއްޔާ ފަރުދުންނާއި އަމިއްލަޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

  ހުށަހެޅުން އިން ސިޓީ - ދުވަސްތެރޭ ވަގުތީ ޖަވާބެއް ދިނުން 03 ހުށަހަޅާތާ ޓީސި
 އެީހތެރިކަމަށް ފަރާތްތަުކން އެދޭ އެހީތެރިކަމަށް( 

 އެކަެމްއގެ ކަެމްއނަމަ އެކުލެވޭ ަޚރަދު ަސބަބު ބޭނުްނވާ
 ަޖމާކުރުަމށް ފަިއސާ ައދި ގޮތަށް އެނގޭ ތަފްސީލް
 ) ހިމަަނއި ތަފްސީލް އެަކއުންޓް ބޭނުްނވާ

 

 ެއހީއަށް  ފަރާތްތަކުން ެއދޭ އެހީތެރިަކމަށް
 މެއިލް/  ސިޓީ އިާދރާއަށް މި އެދި

 ހުށަހެޅުން 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTuLNvfS8xqJ2nSB9A_TOLcpBHY_NUdZHRlm-xiHb-iDHuQA/viewform?pli=1&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTuLNvfS8xqJ2nSB9A_TOLcpBHY_NUdZHRlm-xiHb-iDHuQA/viewform?pli=1&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTuLNvfS8xqJ2nSB9A_TOLcpBHY_NUdZHRlm-xiHb-iDHuQA/viewform?pli=1&pli=1
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 ހޯދުން ހުއްދަ ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ޕާރކަށް ނޭޗާރ އައްޑޫ މުޢައްސަސާތަކުން ސްކޫލްތަކުންނާއިޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 ަޖވާބު ކުރިން ިނމުުމގެ ގަޑި ރަްސމީ ުދވަުހގެ ށަހަޅާހު ސިޓީ
 ދިނުން 

ހުށަެހޅުން  އިން މެއިލް/  ސިޓީ  
 އަންނަ ޯހދުަމށް ިޚދުމަތް ޕާރކަށް ނޭަޗރ އައްޑޫ(

 )އެނޭގގޮތަށް ޚިުދމަތްތައް  ބޭނުްނވާނެ  ،ަގޑި ދުވަާހއި

 އެދި  ހޯދުަމށް ހުްއދަ ިއން މެއިލް /ސިޓީ -

 ހުށަހެޅުން 

 ކުރުމަށްަފހު އިވެރިފަ  ެމއިލް/ސިޓީ -

 މުަޢއްަސސާތަކަށް ނުވަތަ ސްކޫލަށް

 ުހއްަދދިނުން  އެްއގޮތަށް އުސޫާލއި

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އާއްމުންގެ ގުޅިގެން ފާރާތްތަކާއި ބޭނުންވާ އަޅާލުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 ަކމާުގޅުން ތެރޭދުވަސް  2 ފަހު ކުުރމަށް ެވރިފައި މަޢުލޫމާތު
 ފޮނުުވން  މުައްއސަާސއަށް ހުރި

 ހުށަެހޅުން  އިން މެއިލް/  ސިޓީ

 ެއދި  ހޯދުމަށް ހުްއދަ އިން މެއިލް /ސިޓީ -

 ހުށަހެޅުން 

 މައުޫލާމތު ެމދުެވރިކޮށް އޮީފސް އަވަށު -

 ެއްއގޮަތށް ުއސޫލާއި ކުރުމަށްފަހު ވެރިަފއި

 މުައއްަސސާާއއި  ސަރުާކރުގެ ދަންަނވަްނވާ

 ަހއްލުކުުރަމށް ަމއްސަަލއެއް އެ ދަންަނވައި

 .ެއޅުން ފިޔަަވޅު ވާ އަޅަން

 

 ކައުންސިލް ބިއުރޯ
 

 އެޕޮއިންޓް ޚިދުމަތް: މޭޔަރގެ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ޝެޑިއުލް ކައުންސިލަރުންގެ އާއި މޭޔަރ -

ށް ދުވަހުން ދުވަހަ ބަލައި ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން. 

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ދުވަހު އެޕޮއިންޓްމަންޓް  -

ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނަމަ، އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހޭނެ 

 ދުވަސް އެންގުން.

 ހުށަހެޅޭ ޮގތުން ުގޅޭ އެޮޕއިންޓްމަންާޓއި ާކރޑް އައިޑީ
 ލިޔުން ލިޔުންތައްަޖާވބު

 ފޯން -

 އީެމއިލް  -

  ފޯމް އެޕްލިކޭޝަން -

 ސިޓީ -

 މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ލޮގްުކރުން  -

މަްއސަލަާއއި ުގޅުން ހުރި މަޢުޫލމާތާއި  -

ލިޔުންތަކާއި އަޕްޑޭޓް ހޯަދއި މޭަޔރގެ 

 މޭޒަށް ެގންިދއުން.

އެޕޮއިންްޓމަންޓް ހަަމޖަްއސަިއދިނުން  -

 (ވަގުތު ައދި ތާިރޚް އެްނގުން)

ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަ ައޑުއަަހއި ބަަލއި  -

ިއރުޝާުދގެ ދަުށްނ  މަްއސަލައަށް މޭަޔރ 

 އަމަލުކުުރން.

ހުށަހެޅި ަމއްސަލަ ެއޅުނު ފިަޔވަޅު ބަަލއި  -

 މަްއސަލަ ނިމުނުަކން ކަށަވަރުުކން.،
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މަްއސަލަާއއި ުގޅިގެން ަޢމަލު ކުރެވުނު  -

ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު (ރެކޯޑް) ނަަގއި 

 ސާރވާަގއި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެެހއްޓުން.

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭ އެކު އިފަރާތްތަކާ އެކި ކައުންސިލުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ތައް މީޓީންގ
 ވަގުތުގައި،ތާރީޚާއި

 ޭބނުން ބަްއދަލުުވމުގެ( ެމއިލް/ސިޓީ

 ބަުއވެިރވާަފރާތްތައް ަބއްދަުލވުުމގައި،

 )ހިމެނިަފއިވުން

 ން ލޮގްކުރު މައުލޫާމތު .1

 މަޢުލޫމާާތއި  ުހރި ުގޅުން ބައްދަުލވުާމއި  .2

 މޭޔަރގެ  ހޯާދއި އަޕްޑޭޓް ލިޔުންތަކާއި

 .ެގންިދއުން މޭޒަށް

 ހަމަަޖއްަސއިދިުނން   ބަްއދަލުުވން .3

 )އެްނގުން ތާިރޚް ައދި ވަގުތު(

 ހަމަެޖއްުސން  އިންިތޒާމް ބައްދަުލވުުމގެ  .4

 ަފރާތްތަކަށް  ަބިއވެިރވާ ބަްއދަލުުވމުަގއި(

 )ހަަމެޖއްސުން ންތަ އެްނގާއި

 ހާޒިރީ  ބައިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ .5

 .ނިންމުން ޔައުމިއްޔާ ނަގާއި

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް: ރައްޔިތުންގެ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 އެޖެންޑާއި ހަފްތާގެ ފޯމްތައް ވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު
 ހިމެނުން

 ޖެހިގެން ލަސްވެގެން ފޯމްތައް ނުވާ ފުރިހަމަ ތުމަޢުލޫމާ
 ހިމެނުން އެޖެންޑާގައި ހަފްތާގެ އަންނަ

 ފޯމް  އެޕްލިކޭޝަން -

 ާކރޑް  އައިޑީ -

 ލިޔުން ުގޅޭ މަްއސަލަާއއި -

 ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަ ލޮގް / ެއންޓީ ކުރުން  .1

މަްއސަލަފޯްމއާއި ަމއްސަާލއާއި ގުޅޭ  .2

 މަޢުލޫމާތު މޭަޔރ އަށް ހުށަެހޅުން .)

ގެ މަްޝވަާރއާިއއެކު މޭޔަރ  .3

މަްއސަލަާއއި ުގޅުން ހުރި ސެްކޝަނުްނ 

މަްއސަލަާއއި ުގޅުން ހުރި ލިޔެ 

 ކިއުންތައް ޯހދުން. 

މަްއސަލަ ދިާރސާ ކުރުމަށްަފހު އިތުރަްށ  .4

ހޯދަން ޖެޭހމަޢުލޫމާތު ( ައވަށު އޮފީްސ، 

ސެކްޝަން ތަކުން ހޯަދއި) މަޢުލޫމާތު 

ުމން އެއްުކރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ފުރިަހމަވު 

މޭޔަުރގެ ލަފައާއި އިރުާޝުދގެ ދަށުން 

ކައުންސިްލގެ ރަްސމީޖަްލސާ ެއޖެންަޑރ 

 ކުރުން. 

މަްއސަލަކައުްނސިލުން ނިުމމުން  .5

ކަމާިއގުޅޭ ސެްކޝަނަށް ޢަމަލުކުުރމަށް 

ފޮނުވުން. ަމއްސަލަުކރިއަްށދާޮގތުގެ 

އަޕްޑޭޓް ބެލުން. ަމއްސަލަ 

ހުށަހެޅިަފރާތާއި ކަާމއި ުގޅޭ ސެކްޝަާނއި 

ެމދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާުތގެ އަޕްޑޭޓް ދެ

ހޯދައި މޭޔަރ ައދި ކައުްނސިލް އާއި 

 ޙިްއސާ ކުރުން.  
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 އެޗް.އާރު ސެކްޝަން
 

 )ދާއިމީ( ފުރުޞަތު ޚިދުމަތް: ވަޒީފާގެ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުގެ އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  -
 5ން ފެށިގެން، މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަހު

ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއް، ވަޒީފާއަށް ހުށަހެޅުމަށް 
 ހުޅުވާލެވޭނެ.

 
 އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުން: -
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނީ އިޢުލާނުގައި  -

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން. 
ކޮށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ބަންދު މެއިލް މެދުވެރި-އީ -

 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޖަވާބު ފޮނުވޭނެ. 48ދުވަސް ނުހިމަނައި 
މެއިލް -އެޗް.އާރު ސެކްޝަންގެ އީ -

)hr@adducity.gov.mv ްއަށް މެއިލްކުރުމަށްފަހު މެއިލ (
 6885002ނަންބަރު ލިބުނުތޯ ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް ގުޅާނީ 

 ފޯނަށް.  
 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެޭހ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  -
ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ނުދެވޭ ލިޔުންތައް (އައި.ޑީ ކޮޕީ، ސީވީ، 

ގަޑިއިރުގެ  72ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ފަދަ..) ހުށަހެޅުމަށް 
 މުއްދަތެއް ދެވޭނެ. 

މަ އެޕްލިކޭޝަން މި މުއްދަތުގައި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަ -
 ބާޠިލުކުރެވޭނެ.

 
އިމްތިޙާން / އެސެސްމެންޓް، އިންޓަރވިއު އަދި  -

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން:
އިމްތިޙާން / އެސެސްމެންޓް، އިންޓަރވިއު އަދި  -

ގަޑިއިރު  48ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކުރެވޭ ގަޑީގެ 
ކުރިން، އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން 

 ކަން އެންގޭނެ. އެ
 

 އިންޓަރވިއު ނަތީޖާ އާއްމުކުރުން: -
އިމްތިޙާން / އެސެސްމެންޓް، އިންޓަރވިއު އަދި  -

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބޭއްވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 
 ޝީޓް ޢާއްމުކުރެވޭނެ. 2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭ 3

 
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން:  -
އްމުކުރާ ދުވަހުން ސްކްރީނިންގ އަދި އިންޓަރވިއު ނަތީޖާ ޢާ -

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ.  3ފެށިގެން ރަސްމީ 
 

 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް -

 އައި.ޑީ ކާރޑް ކޮޕީ، ސީވީ  -

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނާެއކު  -

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް

 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން:   .1
ވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަދި އަ -

އޮފީސްތަކުގައި ހުޅުވާލެވޭ ވަޒީފާގެ 
ފުރުަޞތުަތކުގެ މަޢުލޫމާތު، ދިވެހި 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޢާއްމުކުރެވޭނެ. 
އަދި މި މަޢުލޫމާތުތައް  މިއިދާރާގެ 

ވެބްސައިޓް 
)https://www.adducity.gov.mv/(
ފޭސްބުކް ޕޭޖް ، 
)https://www.facebook.com/add

ucitycouncil( ، ޓުވިޓަރ
)https://twitter.com/adducitycou

ncil ިއަދި އޮފީހުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައ (
 ޢާއްމުކުރެވޭނެ. 

ލިބެންހުނާނެ  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް -
 ތަންތަން: 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަދި އަވަށު  -
 އޮފީސްތަކުގެ ކައުންޓަރުން 

 މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން  -
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް  •

އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް: 
https://adducity.gov.mv/uploads/

1625028023.pdf  
 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުން: .2
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ  -

 ހުރިހާ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުން. 
ދާއިމީ މަޤާމުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް  -

ބަލައިގަނެ، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 
ދިނުމާއި، ފޯމު ބަލައިގަތްކަމުގެ ސްލިޕް 

 ހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރުން.ފޯމު ހުށަ
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން -އީ -

މެއިްލ -ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކަްށ، އީ
 މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ފޮނުވުން. 

އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ލިބޭ  -
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ރިޖެކްޓުޮކްށ 
ރިޖެކްޓުކުރެވުނުކަން އެފަރާްތތަަކްށ 

 އެންގުން. 
މުތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ދާއިމީ މަޤާ -

ބަލައިގަންނާނީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލް 
 އިދާރާގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަނުން. 

 ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާ: .3
އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމާހަމައަށް  -

ލިބިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް، 
މަޤާމަށް ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ އާއި 

ޭވޯތ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި

mailto:hr@adducity.gov.mv
https://www.adducity.gov.mv/
https://www.adducity.gov.mv/
https://www.adducity.gov.mv/
https://www.facebook.com/adducitycouncil
https://www.facebook.com/adducitycouncil
https://twitter.com/adducitycouncil
https://twitter.com/adducitycouncil
https://adducity.gov.mv/uploads/1625028023.pdf
https://adducity.gov.mv/uploads/1625028023.pdf
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ބަލައި ޗެކްކޮށް އެޕްލިކޭޝަންތަްއ 
 ސްކްރީންކުރުން.

އެސް.އެސް ރޭންކްތަކަށް ުކރިމަތިލައްާވ  -
ފަރާްތތައް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަްނ 

 ކަށަވަުރކުރުން.
ސްކްރީނިންގ ނިމުމުން، ސްކްރީނިންގ  -

ނަތީޖާ މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް، ފޭސްބުކް 
ޕޭޖް އަދި ޓުވިޓަރގައި ޢާއްމުކުރުމަށްފަހު 

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެންގުން.
ޝަރުތުހަނުވާ ފަރާްތތަަކށް،   -

 ޝަރުތުހަމަނުވާ ސަބަބު ލިޔުމުން އެންގުން.
ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ގޮތުން   -

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ޝަކުވާ 
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޝަކުވާއަކަްށ 

 ޖަވާބުދާރީވުން. 
  އިންޓަރވިއު: .4

 ފަރާތްަތކަްށ މަޤާމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ -
 އިންޓަރވިއުއަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުން.

ދާއިމީ މަޤާމުތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ  -
ފަރާްތތަަކށް އިމްތިހާނަށް / 
ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް އެންގުމާއި ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން. 
އިމްތިހާނަށް / ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ނުވަތަ  -

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވާނަމަ، 
ބުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހާޟިރުނުވި ހިސާ

 ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެ.
 

 އިންޓަރވިއު ނަތީޖާ:  .5
އިންޓަރިވިއު އަދި އިމްތިޙާނު /  -

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ނިމުމުން ނަތީޖާ 
މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް، ފޭސްބުކް ޕޭޖް، 
ޓުވިޓަރގައި ޢާއްމުކޮށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 

 އެންގުން.
އިންޓަރވިއު ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ގޮތުން  -

ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ޝަކުވާ  އެއްވެސް
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޝަކުވާއަކަްށ 

 ޖަވާބުދާރީވުން. 
 ވަޒީފާ ހުށަހެޅުން:   .6

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވޭ މުއްދަތު   -
ވަނައަށް  1ހަމަވުމުން، މެރިޓް އުޞޫލުން 

ހޮވިފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހުށަހެޅުމުގެ 
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
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 ވަގުތީ)( ފުރުޞަތު ޚިދުމަތް: ވަޒީފާގެ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުގެ އިޢުލާން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  -
ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން  5ފެށިގެން، މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

 ޅުމަށް ހުޅުވާލެވޭނެ.މުއްދަތެއް، ވަޒީފާއަށް ހުށަހެ
 

 އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުން: -
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  -

 ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން. 
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ބަންދު ދުވަސް -އީ -

 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޖަވާބު ފޮނުވޭނެ. 48ނުހިމަނައި 
 
 

 އިންޓަރވިއު: -
ގަޑިއިރު ކުރިން،  24އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކުރެވޭ ގަޑީގެ  -

 އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްވި ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެ. 
 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން:  -
އިންޓަރވިއު ނަތީޖާ، އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް އަންގާ  -

 ގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ. ދުވަހު 3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ 
 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް -
 އައި.ޑީ ކާރޑް ކޮޕީ، ސީވީ  -
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނާެއކު  -

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން:   .1
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަދި އަވަށު  -

އޮފީސްތަކުގައި ހުޅުވާލެވޭ ވަޒީފާގެ 
ަޞތުަތކުގެ މަޢުލޫމާތު، ދިވެހި ފުރު

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޢާއްމުކުރެވޭނެ. 
އަދި މި މަޢުލޫމާތުތައް  މިއިދާރާގެ 

ވެބްސައިޓް 
)https://www.adducity.gov.mv/(
ފޭސްބުކް ޕޭޖް ، 
)https://www.facebook.com/add

ucitycouncil( ، ޓުވިޓަރ
)https://twitter.com/adducitycou

ncil ިއަދި އޮފީހުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައ (
 ޢާއްމުކުރެވޭނެ. 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ލިބެންހުނާނެ  -
 ތަންތަން: 

 އަދި އަވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ -
 އޮފީސްތަކުގެ ކައުންޓަރުން 

 މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން  -
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް  •

ވަޒީފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން 
ފޯމް: 

https://adducity.gov.mv/uploads
/1557727304.pdf  

 
 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުން: .2

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ  -
 ހުރިހާ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުން. 

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަްނ -އީ -
މެއިްލ -ހުށަހަޅާ ފަރާތްަތކަށް، އީ

 މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ފޮނުވުން.
އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ލިބޭ   -

ލިކޭޝަން ފޯމުތައް ރިޖެކްޓުޮކްށ އެޕް
ރިޖެކްޓުކުރެވުނުކަން އެފަރާްތތަަކްށ 

 އެންގުން. 
ވަގުތީ މަޤާމުތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯްމ   -

ބަލިގަންނާނީ އެ މަޤާމަކަށް 
 އިޢުލާންކޮްށފައިވާ އޮފީހަކުން. 

 ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާ: .3
އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމާހަމައަށް  -

ން ފޯމުތައް، ލިބިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަ
މަޤާމަށް ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ އާއި 
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިޭވޯތ 
ބަލައި ޗެކްކޮށް އެޕްލިކޭޝަންތަްއ 

 ސްކްރީންކުރުން.
އެސް.އެސް ރޭންކްތަކަށް ުކރިމަތިލައްާވ  -

ފަރާތް ލިޔަންިކޔަން އެނގޭކަން 
 ކަށަވަުރކުރެވޭނެ.

https://www.adducity.gov.mv/
https://www.adducity.gov.mv/
https://www.adducity.gov.mv/
https://www.facebook.com/adducitycouncil
https://www.facebook.com/adducitycouncil
https://twitter.com/adducitycouncil
https://twitter.com/adducitycouncil
https://adducity.gov.mv/uploads/1557727304.pdf
https://adducity.gov.mv/uploads/1557727304.pdf
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ޝަރުތުހަނުވާ ފަރާްތތަކަްށ،   -
 ނުވާ ސަބަބު އެންގުން.ޝަރުތުހަމަ

ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ   -
 ޝަކުވާއަަކށް ޖަވާބުދާރީވުން. 

  އިންޓަރވިއު: .4
މަޤާމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްަތކަްށ  -

 އިންޓަރވިއުއަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުން.
އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވާނަމަ،  -

ހާޟިރުނުވާ ހިސާބުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު 
 ސްކޮލިފައިކުރެވޭނެ.ޑި
 އިންޓަރވިއު ނަތީޖާ:  .5

އިންޓަރިވިއު ނިމުމުން ނަތީޖާ   -
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެންގުން.

އިންޓަރވިއު ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ގޮތުން  -
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ޝަކުވާ 
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޝަކުވާއަކަްށ 

 ޖަވާބުދާރީވުން.
 ވަޒީފާ ހުށަހެޅުން:    .6

ވަނައަށް ހޮވިފައިވާ  1 މެރިޓް އުޞޫލުން -
ފަރާަތށް ވަޒީފާ ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 

 ހުށަހެޅުން އެދި ލިޔުމަށް އަދާކުރިކަމުގެ/  އުޅުނުކަމުގެ ވަޒީފާގައިޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ވާ ފަރާތެއްނަމަ، ދާއިމީ މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި -
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން  3ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި 

 ޖަވާބު ދެވޭނެ. 
ވަގުތީ މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ،  -

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ޖަވާބު  5ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި 
  ދެވޭނެ.

-ދި ސިޓީއަުކން ނުވަތަ އީމިކަމަށް އެ  - ސިޓީއާއެކު އައި.ޑީ ކާރޑް ކޮޕީ
މެއިލް ެމދުެވރިކޮށް 

hr@adducity.gov.mv  ްއަށ
 ހުޅަެހޅުން.

މިގޮުތން ހުށަހަާޅއިރު، ައއި.ޑީކާރްޑ  -
ނަންަބރު، ާދިއމީ އެްޑރެްސ، 

އަދާކޮށްަފިއާވ  އެންމެަފހުން ަވޒީފާ
 އޮފީހާއި މަާޤމު ހިމެުނން.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hr@adducity.gov.mv
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 ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
 

 ދެއްކުން ފައިސާ ޚިދުމަތް: ބިލްތަކަށް

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
 އިންވޮިއސް  .1 ދުވަސް 1ޕީވީ އެޕްރޫވް ވުމުން 

  އެްއބަްސުވން/ީޕއޯ/ޕީާއރުއެފް/ޖީއާރުއެފް  .2
 ޕީވީ .3
 ޗެކް  .4

   އެންޓްރީ ބިލް .1
 ޗެކްކުރުން  ހަމަތޯ ލިޔުންތައް .2
 ކަަށވަރުުކރުން  ލިބިަފއިވޭތޯ ޚިދުމަތް .3
 ތައްޔާރުކުރުން  ޕީވީ .4
   ޕްރޮސެސްކުުރން ޕޭމަންޓް .5

 ބަލައިގަތުން ފައިސާ ޚިދުމަތްތަކަށް ކައުންސިލްގެޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
   - ޓްފިކެޓްސެ ލަިއސަްނސް ޓްރާންްސމިޓިންގ ދުވަސް 1

 ޖެހުން ސްޓޭމްޕް ސެޓްފިކެޓްގައި ފީގެ ލައިސަންސް ޓްރާންސްމިޓިންގ އޮތޯރިޓީގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް: ތަފްސީލް އިތުރު

 

 ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަން
 

)އުޅަނދު ފޮރޮޅުލީ 2(ަރޖިސްޓްރީ  އުޅަނދު ޚިދުމަތް: އެއްގަމު  

 ަހލާަތއް މަރު މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަސްތެރޭ 01 ހުށަހެޅުމުން ލިޔުންތައް
 އެންގުން ދެއްކުމަށް
 ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީގެ ދުވަސްތެރޭ 03 ރަސްމީ ދެއްކުމުން ފައިސާ

 ޙަވާލްކުރުން
 ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފީ އިންޝުއަރެންސް އަދި ފީ އަހަރީ

 .ޙަވާލްކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓްރީ އޮރިޖިނަލް
 
 4 މަސައްކަތު ރަސްމީ ވެރިފައިކުރާތާ ހުށަހެޅުމުން ލިޔުންތައް(

 )ޙަވާލްކުރެވޭނެ ތައްޔާރުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ތެރޭގައި ދުވަސް

 
 ކައުންޓަރުން އިދާރާގެ ކައުންސިލް  އައްޑޫސިޓީ ފޯމް

LR-1 
 އިން ވެބްސައިޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް  އަދި ލިބޭނެ

  .ކުރެވޭނެ ޑައުންލޯޑް 
  :ލިންކް ފޯރމްގެ ޝަންއެޕްލިކޭ

https://adducity.gov.mv/uploads/161476
2617.pdf 

 
 ކޮޕީ  އައިޑީކާޑް ފަރާތުގެ އެދޭ ޚިދުމަތައް. 1
 )ކޮޕީ ވޯކްޕާމިޓްގެ  އަދި ޕާސްޕޯޓް  ބިދޭސީއެއްނަމަ  (
 ރަޖިސްޓްރީގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ (

 ކޮޕީ)
  ކޮޕީ އައިޑީ  ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ. 2
 ނުވަތަ ނުފުރޭނަމަ އަހަރު  16 އުމުރުން(

 )ބިދޭސީއެއްނަމަ
 ދެއްކި ޑިއުޓީ  އަދި ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސް. 2

 ލިޔުން
 
 ރިޕޯޓް  ރޯޑްވާދިނަސް -3

 ސައިކަލެއްނަމަ މޮޓޯ  މަތީގެ ވުރެ ސިސީއަށް 150
 އަސްލު  ލިޔުމުގެ އެގޭނެ  އަހަރު އެފެއްދި

 ރުފިޔާ 100/-: ފީ ޚިދުމަތުގެ

 ލިޔުންތައް  ބޭނުންވާ  އަދި  ފޯމް ފައިވާފުރިހަމަކޮށް-1
 ކަުއންޓަރ ސެކްޝަންގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އިދާރާގެ މި

 ހުށަހެޅުން އަށް
 
 ފަހު ކުރުމަށް  ވެރިފައި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުނު  -2

 .އެންގުން ދެއްކުމަށް ފައިސާ
 
 ސްލިޕް ފަރާތަށް ހޯދި  ޚިދުމަތް  ދެއްކުމުން  ފައިސާ-3

 ދޫކުރުން
 
 ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީގެ މަށްފަހުނިންމު  ރަޖިސްޓްރީ-4

 މެސެޖް ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ފޯމު އައުމަށް ބަލައި
 ކުރުން 
   
 ދެއްކުމުން ފީ އަހަރީ  އަދި  އިންޝުއެރެންސް-5

 .ދޫކުރުން ރަޖިސްޓްރީ އޮރިޖިނަލް

 ފުރުޞަތު ހައްލުކުރުމަށް ސާފުކޮށްދީ މައްސަލަ ގުޅައި ތަށްފަރާ ހުށަހެޅި އެދުވަހަށް އެދުވަހުން މައްސަލައެއްވާނަމަ ލިޔުންތަކުގައި ހުށަހެޅުނު: ތަފްސީލް އިތުރު
 .ދެވޭނެ
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ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދު ފުރޮޅުލީ ގިނަ ފުރޮޅަށްވުރެ 2ޚިދުމަތް:   

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަސްތެރޭ 03 ހުށަހެޅުމުން ލިޔުންތައް
 އެންގުން ދެއްކުމަށް
  .މެއިލްކުރުން ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީގެ ދުވަސްތެރޭ 02 ދެއްކުމުން ފައިސާ
 ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފީ އިންޝުއަރެންސް އަދި ފީ އަހަރީ

 .ޙަވާލކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓްރީ އޮރިޖިނަލް
 
 4 މަސައްކަތު ރަސްމީ ވެރިފައިކުރާތާ ހުށަހެޅުމުން ލިޔުންތައް(

 )ޙަވާލްކުރެވޭނެ ތައްޔާރުކޮށް ޓްރީރަޖިސް ތެރޭގައި ދުވަސް

 އިދާރާގެ ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ (  ފޯމް
 -LR-11 ކައުންޓަރުން

 އިން ވެބްސައިޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް  އަދި ލިބޭނެ
  .ކުރެވޭނެ ޑައުންލޯޑް 

 :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން
https://adducity.gov.mv/uploads/161476

2617.pdf 
  ކޮޕީ އައިޑީކާޑް  ފަރާތުގެ އެދޭ ޚިދުމަތައް-2
  (ކޮޕީ ވޯކްޕާމިޓްގެ އަދި  ޕާސްޕޯޓް ބިދޭސީއެއްނަމަ)
 ރަޖިސްޓްރީގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ)

 16 އުމުރުން( ކޮޕީ އައިޑީ  ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ  ( ކޮޕީ
 )ބިދޭސީއެއްނަމަ ނުވަތަ ނުފުރޭނަމަ އަހަރު

 ދެއްކި އުޓީޑި އަދި ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސް-3
 ލިޔުން

 ރިޕޯޓް  ރޯޑްވާދިނަސް -4
 ހުއްދަ  ގަރާޖް ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހުން އަވަށު-4
5- L10 (  ްރާއްޖެ އުޅަނދު އޮތޯރިޓީން ޓްރާންސްޕޯޓ 

 ހުއްދަ  ނަގާފައިވާ އެތެރެުކރުމަށް
 ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓްގެ އެކްސްޕޯޓް -6

 ރުފިޔާ 100/-: ފީ ޚިދުމަތުގެ

 ބޭނުންވާ ދިއަ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ-1
 ޓްރާންސްޕޯޓް  އިދާރާގެ މި ލިޔުންތައް

 ހުށަހެޅުން އަށް ކައުންޓަރ ސެކްޝަންގެ
 
 ފަހު ކުރުމަށް ވެރިފައި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުނު  -2

 .އެންގުން ދެއްކުމަށް ފައިސާ
 
 ފަރާތަށް  ހޯދި  ޚިދުމަތް ދެއްކުމުން ފައިސާ-3

 ދޫކުރުން ސްލިޕް
 
 ކޮޕީ ޓްރީގެރަޖިސް ނިންމުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ-4

 މެސެޖް ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ފޯމު އައުމަށް ބަލައި
 ކުރުން 
   
 ދެއްކުމުން ފީ އަހަރީ އަދި  އިންޝުއެރެންސް-5

 .ދޫކުރުން ރަޖިސްޓްރީ އޮރިޖިނަލް

 ފުރުޞަތު ހައްލުކުރުމަށް ސާފުކޮށްދީ ސަލަމައް ގުޅައި ފަރާތަށް ހުށަހެޅި އެދުވަހަށް ދުވަހުން މައްސަލައެއްވާނަމަ ލިޔުންތަކުގައި ހުށަހެޅުނު: ތަފްސީލް އިތުރު
 .ދެވޭނެ

 ދޫކުރުން ލިޔުން ގެއްލިގެން އުޅަނދު ޚިދުމަތް: އެއްގަމު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ހަވާލް ލިޔުން ުދވަްސތެރޭ  ރަސްމީ 03 ހުށަހެުޅމުން ފޯމު
 ކުރުން 

 ިއދާާރގެ  ކައުންސިލް އައްޫޑސިޓީ(  ފޯމް
 LR-1  ކައުންޓަރުން

 އިން ެވބްަސއިޓް އޮޯތރިޓީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ައދި ލިބޭނެ
  .ކުެރވޭނެ ޑައުންލޯޑް

 :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން
https://adducity.gov.mv/uploads/1614762

617.pdf 
 ކޮޕީ އަިއޑީ ވެރިަފރާތުގެ

 ތައްާޔރުކުުރން  ލިޔުން ފޯމުހުށަެހޅުމުން

 ކުރުން ރަޖިސްޓްރީ ހަލާކުވެގެން /ގެއްލިގެން ޅަނދުއު ޚިދުމަތް: އެއްގަމު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ދުަވސްތެރޭ 01 ހުށަހެުޅމުން ލިޔުންަތއް އަދި ފޯމު
 އެްނގުން  ދެއްުކމަށް ފަިއސާ ވެރިަފއިކޮށް

 
 ރަިޖސްޓްރީ ދުވަސްެތރޭ 03 ެދއްކުުމން ފައިސާ

 ޙަވާލްކުުރން  ކުުރން މެެސޖް ުއމަށްބަލާއަ  ނިންުމމަށްފަހު
 
 ދުވަސް 4 މަަސއްކަތު ރަްސމީ ވެރިަފއިކުރާތާ ލިޔުންތައް(

 ).ަޙވާްލކުރެވޭނެ ަތއްޔާރުކޮށް ަރޖިސްޓްރީ ތެރޭަގއި

 LR-1ފޯމް
 :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762
617.pdf 

 އިން ެވބްަސއިޓް ޓީގެއޮޯތރި ޓްރާންސްޕޯޓް ައދި ލިބޭނެ
  .ކުެރވޭނެ ޑައުންލޯޑް

  ކޮޕީ އަިއޑީކާޑް ފަރާުތގެ ެއދޭ ޚިދުމަަތއް-2
  (ކޮޕީ ވޯކްާޕިމޓްގެ އަދި ާޕސްޕޯޓް ބިދޭީސެއއްނަމަ)

ފުރިހަމަކޮށްފަިއވާ ފޯމް ައދި ބޭުނންާވ -1
ލިޔުންތައް މި ިއދާާރގެ ޓްރާްނސްޕޯޓް 

 ސެކްޝަްނގެ ކައުންޓަރ އަށް ހުށަހެުޅން 
 

ފައިސާ ދެއްުކމުން ިޚދުމަތް ޯހދި -2
 ފަރާތަށް ސްލިޕް ދޫކުުރން 

 
ރަޖިސްޓްރީ ދޫުކރުން -3  
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 ރަިޖސްޓްރީގެ ވިޔަފާރި ކުންފުީނގެ ކުންފުންޏެއްަނމަ)
  ( ކޮޕީ

 އަހަރު 16 އުމުުރން ( ކޮޕީ ައއިޑީ ފަރާުތގެ ޒިންާމވާ
 )ިބޭދސީެއއްނަމަ ނުވަތަ ނުފުރޭަނމަ

 ލިޔުން  ދޫކޮށްފަިއވާ ގެއްލިގެން-3
 މުްއދަތު ސްޓިކަރގެ(  ރިޕޯޓް ރޯޑްވާިދނަސް-4

 ) ހަމަވެަފިއވާނަމަ
(  ދޫކޮށްފަިއވާ އަވަުށއޮފީހުން ގަރާޖުުހއްދަ-5

 )ުއޅަނެދއްަނމަ ހަތަރުފުޮރޅުލީ
 ސްލިޕް ެދއްކި އަަހރީފީ ،އިންޝޫރަްނސް -7

 ފިޔާރު 100/-: ފީ ޚިުދމަތުގެ

 ބަދަލުކުރުން ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ ޚިދުމަތް: އެއްގަމު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

LR1ފޯމް ަޙވާލްކުުރން  ލިޔުން ދުވަސްތެރޭ 03 1-  
 އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމްގެ ލިންކް:

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762
617.pdf 

ންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީގެ ެވބްަސއިޓް އިން ލިބޭނެ ައދި ޓްރާ
 ޑައުންލޯޑް ކުެރވޭނެ. 

ޚިދުމަަތއް ެއދޭ ފަރާުތގެ އަިއޑީކާޑް ކޮޕީ -2  
 (ބިދޭީސެއއްނަމަ ާޕސްޕޯޓް އަދި ވޯކްާޕިމޓްގެ ކޮޕީ) 

(ކުންފުންޏެއްަނމަ ކުންފުީނގެ ވިޔަފާރި ރަިޖސްޓްރީގެ 
 ކޮޕީ ) 

ހަރު އަ 16ޒިންާމވާ ފަރާުތގެ ައއިޑީ ކޮޕީ (އުމުުރްނ 
 ނުފުރޭަނމަ ނުވަތަ ިބޭދސީެއއްނަމަ)

ރަޖިސްޓްީރގެ ައސްލު-3  
ރޯޑްވާިދނަސް ރިޕޯޓް ( ސްޓިކަރގެ މުްއދަތު -4

 ހަމަވެަފިއވާނަމަ )
-5 (ހަތަރުފުޮރޅުލީ އުަޅނެދއްނަމަ ) 
 ގަާރޖު ހުްއދަ ައވަށު އޮފީހުން 

 އިންޝޫރަްނސް، އަަހރީފީ ެދއްކި ސްލިޕް -6
ިއޑީ ކޮޕީ ގަރާޖްގެ ވެރިަފރާުތގެ އަ -7  
ގެއްލިގެން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުން (ހަަމއެކަނި -8

ގެއްިލގެން ލިޔުން ހޯުދމަށްފަހު ަރޖިސްްޓރީ އެހެން 
 ފަރާތެްއގެ ނަމަށް ބަދަލުކުަރން ބޭނުްނާވނަމަ )

ފޯމް ރަޖިސްްޓރީކޮށްފައި ހުްނނަ މީހުްނގެ އަލިއްލަ  
A1ތަކެތި 9-  

 ދީ ނުވަތަ ިވއްކުުމގެ ަމއްސަލަ ސާފުުކރާ ފޯމު 
(ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ެވބްަސއިޓް ިއން ޑައުންލޯޑް 

 ކުރެވޭނެ.
 މަްއސަލަ ސޫފުކުރާ ފޯރމްގެ ލިންކް:

https://docs.google.com/viewerng/viewer
?url=http://transport.gov.mv/wp-

content/uploads/2019/10/A1-
pdf.pdf&hl=en 

 
 ރުފިޔާ  -/120ޚިުދމަތުގެ ފީ: 

 

 ިމިއދާާރގެ ލިޔުންތައް ބޭނުްނވާ
 ައށް ަކއުންޓަރ ސެކްޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް

 ައށް ީއމެއިލް ތިީރގަިއވާ ުނވަތަ ހުށަހެޅުން
                    .ފޮނުވުން

transport@adducity.gov.mv 
 

 ަވގުތީ  ހުށަެހޅުުމން ލިޔުންތައް ބޭނުްނވާ
 ނިންުމން  ހުްއދަ ޒޯން

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762617.pdf
https://adducity.gov.mv/uploads/1614762617.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://transport.gov.mv/wp-content/uploads/2019/10/A1-pdf.pdf&hl=en
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://transport.gov.mv/wp-content/uploads/2019/10/A1-pdf.pdf&hl=en
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://transport.gov.mv/wp-content/uploads/2019/10/A1-pdf.pdf&hl=en
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://transport.gov.mv/wp-content/uploads/2019/10/A1-pdf.pdf&hl=en
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 ބަދަލުކުރުން ޒޯން އުޅަނދުގެ އެއްގަމުޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

  -LR11ފޯމް ަޙވާލްކުުރން  ލިޔުން ދުވަސްތެރޭ 03
 :ކް ލިން ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން 

https://adducity.gov.mv/uploads/1614
762617.pdf 

 އިން ވެބްސައިޓް އޮތޯރިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް ފޯމް
  .ކުރެވޭނެ ޑައުންލޯޑް

  ކޮޕީ އައިޑީކާޑް ފަރާތުގެ އެދޭ ޚިދުމަތައް-2
 ވޯކްޕާމިޓްގެ އަދި  ޕާސްޕޯޓް ބިދޭސީއެއްނަމަ)

  (ކޮޕީ
 ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ)

  ( ކޮޕީ ޓްރީގެރަޖިސް
 16 އުމުރުން( ކޮޕީ އައިޑީ ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ
 )ބިދޭސީއެއްނަމަ ނުވަތަ ނުފުރޭނަމަ އަހަރު

 އަސްލު  ރަޖިސްޓްރީގެ-3
 މުއްދަތު  ސްޓިކަރގެ(  ރިޕޯޓް  ރޯޑްވާދިނަސް-4

 ) ހަމަވެފައިވާނަމަ
 ގަރާޖުހުއްދަ-5  

  ދޫކޮށްފައިވާ އަވަށުއޮފީހުން 
 ސްލިޕް ދެއްކި  އަހަރީފީ ،އިންޝޫރަންސް -6
  ކޮޕީ އައިޑީ ވެރިފަރާތުގެ  ގަރާޖްގެ  -7
 ރަޖިސްޓްރީ( ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެއްލިގެން -8

 ) ގެއްލިފައިވާނަމަ
   ރުފިޔާ-/200: ފީ  ޚިދުމަތުގެ 

 ިމިއދާާރގެ ލިޔުންތައް ބޭނުްނވާ
 ައށް ަކއުންޓަރ ސެކްޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް

 ައށް ީއމެއިލް ތިީރގަިއވާ ުނވަތަ ހުށަހެޅުން
                    .ފޮނުވުން

transport@adducity.gov.mv 
 

 ަވގުތީ  ހުށަެހޅުުމން ލިޔުންތައް ބޭނުްނވާ
 ނިންުމން  ހުްއދަ ޒޯން

ތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވާ އައްޑޫސިޓީގައި ހަމައެކަނި ކުރެވޭނީ ބަދަލު ޒޯންއިތުރު ތަފްޞީލް:   

 ގެނައުމަށް އުތުރުއުނި ރަޖިސްޓްރީއަށް އުޅަނދުގެ އެއްގަމުޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ެވރިފައިކޮށް  ދުވަސްެތރޭ 01 ހުށަެހޅުުމން ލިޔުންަތއް އަދި ފޯމު
 އެްނގުން  ެދއްކުމަށް ފައިސާ

 
 ނިންުމމަށްފަހު  ރަިޖސްޓްރީ ދުވަސްެތރޭ 03 ެދއްކުމުން ފައިސާ

 ން ަޙވާލްކުރު ކުުރން ެމސެޖް ބަލާައއުމަށް
 
 ުދވަސް  4 ަމސައްކަތު ރަްސމީ ވެރިަފއިކުާރތާ ލިޔުންތައް(

 ).ަޙވާްލކުރެވޭނެ ަތއްޔާރުކޮށް ަރޖިސްޓްރީ ތެރޭަގއި

  -LR11ފޯމް  
ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން : 

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762
617.pdf 

 އިން ެވބްަސއިޓް އޮޯތރިޓީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ައދި ލިބޭނެ
ކުެރވޭނެ ލޯޑްޑައުން .  

2- ކޮޕީ އަިއޑީކާޑް ފަރާުތގެ ެއދޭ ޚިދުމަަތއް   
( ކޮޕީ ވޯކްާޕިމޓްގެ އަދި ާޕސްޕޯޓް ބިދޭީސެއއްނަމަ )  

(  ރަިޖސްޓްރީގެ ވިޔަފާރި ކުންފުީނގެ ކުންފުންޏެއްަނމަ
  ( ކޮޕީ
 އަހަރު 16 އުމުުރން ( ކޮޕީ ައއިޑީ ފަރާުތގެ ޒިންާމވާ

)ިބޭދސީެއއްނަމަ ނުވަތަ ނުފުރޭަނމަ  
3- ައސްލު ޖިސްޓްީރގެރަ  

4-  މުްއދަތު ސްޓިކަރގެ(  ރިޕޯޓް ރޯޑްވާިދނަސް
) ހަމަވެަފިއވާނަމަ  

 ލިޔުންތައް ހުށަަހޅަްނޖެހޭ އަދި ފޯމް
 އަްއޑޫސިޓީ) އިބަޔާންކުެރވިފަ  ފޯމުަގއި(

 ޓްރާްނސްޕޯޓް ިއދާާރގެ ކައުންސިލް
ހުށަެހޅުން ކައުންަޓރއަށް ސެކްޝަން . 

 
ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން :  

https://adducity.gov.mv/uploads/
1614762617.pdf 

 
 

 ހުށަެހުޅމުން ލިޔުންތައް ބޭނުްނވާ އަދި ފޯމު
ނިންުމން  ރަިޖސްޓްރީ  
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) އުަޅނެދއްނަމަ ހަތަރުފުޮރޅުލީ(   5-
އޮފީހުން ައވަށު ހުްއދަ ގަާރޖު   

ސްލިޕް ެދއްކި އަަހރީފީ ،އިންޝޫރަްނސް -6  
ކޮޕީ އަިއޑީ ވެރިަފރާުތގެ ގަރާޖްގެ -7   

8-  ހަަމއެކަނި( ލިޔުން ދޫކޮށްފަިއވާ ގެއްލިގެން
 އެހެން ަރޖިސްްޓރީ ހޯުދމަށްފަހު ލިޔުން ގެއްިލގެން
) ބޭނުްނާވނަމަ ބަދަލުކުަރން ނަމަށް ފަރާތެްއގެ  

 އަލިއްލަ މީހުްނގެ ހުްނނަ ރަޖިސްްޓރީކޮށްފައި ފޯމް 
 -A19ތަކެތި

 ފޯމު ސާފުުކރާ ަމއްސަލަ ިވއްކުުމގެ ނުވަތަ ދީ 
 ޑައުންލޯޑް ިއން ެވބްަސއިޓް އޮތޯރިީޓގެ ޓްރާންސްޕޯޓް(

 .ކުރެވޭނެ
ލިންކް ފޯރމްގެ ސޫފުކުރާ މަްއސަލަ : 

https://docs.google.com/viewerng/viewer
?url=http://transport.gov.mv/wp-

content/uploads/2019/10/A1-
pdf.pdf&hl=en 

ރުފިޔާ-/120: ފީ ޚިުދމަތުގެ    

 އާކުރުމަށް ރސްޓިކަ ޚިދުމަތް: ރޯޑްވާދިނަސް

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ ރިޕޯޓް ރޯޑްވާދިނަސް ދޫކުުރން  ސްޓިކަރ ދުވަސްތެރޭ 02
 ކައުންޓަރަށް ސެކްޝަންގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އިދާރާގެ 
ފޮނުވުން  އީމެއިލްއަށް ތިރީގައިވާ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުން  

transport@adducity.gov.mv 

 ލިޔުންތައް ހުށަަހޅަްނޖެހޭ އަދި ފޯމް
 އަްއޑޫސިޓީ) ބަޔާންކުެރވިަފއި ފޯމުަގއި(

 ޓްރާްނސްޕޯޓް ިއދާާރގެ ކައުންސިލް
 .ހުށަެހޅުން ކައުންަޓރއަށް ސެކްޝަން

 
  :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://adducity.gov.mv/uploads/
1614762617.pdf 

 
ދައްކަންޖެހޭނެ 30/- ހެދުމަށް އަލުން ގެއްލިގެން ސްޓިކަރ ރޯޑްވާދީއިތުރު ތަފްޞީލް:   

 ހޯދުމަށް ގެއްލިގެން ސްޓިކަރ ޚިދުމަތް: ރޯޑްވާދިނަސް

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ދުވަސްތެރޭ ސްޓިކަރ ދޫކުުރން  02   
 -LR11ފޯމް

 :ލިންކް  ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން 
https://adducity.gov.mv/uploads/1614

762617.pdf 
 ވެބްސައިޓް އޮތޯރިޓީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އަދި  ލިބޭނެ
 .ކުރެވޭނެ ޑައުންލޯޑް އިން
 ރަޖިސްޓްރީގެކޮޕީ-2
 

 ރުފިޔާ  /25 ޚިދުމަތުގެފީ
 

 ައއްޑޫސިޓީ ރިޕޯޓް ރޯޑްާވދިަނސް
 ޓްރާްނސްޕޯޓް ިއދާާރގެ ކައުންސިލް

 ހުަށހެޅުން ކައުންޓަރަށް ސެކްޝަްނގެ
 ފޮުނވުން  ީއެމއިލްއަށް ވާތިީރަގއި ނުވަތަ

transport@adducity.gov.mv 
 

 ސްިޓކަރ ހުށަހެުޅމުން ރިޕޯޓް ރޯޑްާވދިަނސް
 ހެދުން 
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 ކާޑް ޚިދުމަތް: ޓެކްސީ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
ދުވަސް ތެރޭ ފަިއސާ ެދއްކުމަށް ެއންގުން  01  

 
ޮކށް ދޫކުރުން ދުވަސްތެރޭ ޓެކްސީ ކާޑް ތައްާޔރު 03  

 
ދުވަސް  04(ލިޔުންތައް ވެރިަފއިކުރާތާ ރަްސމީ މަަސއްކަތު 

 ތެރޭަގއި ޓެކްސީ ކާޑް ދޫކުރުން)
 

 
  ފޯމް

  :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން
https://transport.gov.mv/wp-

content/uploads/2016/02/L-6_-Taxi-Card-
Application_V3.1.pdf 

 
 ޕީ ކޮ ކާޑުގެ ވެރިަފރާތުެގައއިޑީ

 ކޮޕީ  ކާޑުގެ ލައިސަްނސް
 ތިންަމސްުނވާ ނެގިަފުހން( ފޮޓޯ 02 ސަިއޒުގެ ޕާސްޕޯޓް

 )ހުދުކުަލއިގެ ބެކްްގރަުއންޑް
 

 250/-: އަގު  ޚިުދމަތުގެ
 
 

  ލިޔުންތައް ހުށަަހޅަްނޖެހޭ އަދި ފޯމް
 އިާދރާގެ ކައުްނސިލް އައްޫޑސިޓީ

 ހުށަހެޅުން  ސެކްޝަަނށް ޓްރާންސްޕޯޓް
 

 ެދއްުކމަށް ފަިއސާ ށްފަހުވެރިަފއިކުުރމަ ފޯމް
 އެްނގުން 

 
 ހެދުން  ކާޑް ޓެކްސީ ެދއްކުުމން ފައިސާ

 ސްިޓކަރ ޚިދުމަތް: ޓެކްސީ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ދުވަސް ތެރޭ ފަިއސާ ެދއްކުމަށް ެއންގުން  01  
 

ދުވަސްތެރޭ ޓެކްސީ ކާޑް ތައްާޔރުޮކށް ދޫކުރުން  03  
 

ދުވަސް  04ވެރިަފއިކުރާތާ ރަްސމީ މަަސއްކަތު  (ލިޔުންތައް
 ތެރޭަގއި ޓެކްސީ ކާޑް ދޫކުރުން)
 
 
 
 

 ސިޓީ  ސެންޓަުރގެ ރަިޖސްޓްރީވެަފިއވާ
 އުޅަނުދގެަރޖިސްޓްީރގެކޮޕީ 

 
 250/-: އަގު  ޚިުދމަތުގެ

 ސިޓީ ސެންޓަުރގެ ރަިޖސްޓްރީވެަފިއވާ
 އެްނގުން  ދެއްުކމަށް ފަިއސާ ހުށަހެުޅމުން

 
 ސްޓިކަރ ޓެކްސީ ެދއްކުުމން ފައިސާ

 ޗެކްކުރުމަށްފަހު ވެހިކަލް ތައްޔާރުކޮށް
 ނިންމުން   ސްޓިކަރ ޓެކްސީ

 ލައިސަންސް ޚިދުމަތް: ޓެކްސީ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
ދުވަސްތެޭރ  01ފޯމު އަދި ލިޔުންތައް ހުށަހެުޅމުްނ 
 ވެރިަފއިކޮށް ފަިއސާ ދެއްުކމަށް އެްނގުން 

 
 ދުވަސްެތރޭ ރަިޖސްޓްރީ ަޙވާލްކުރުން  03އިސާ ެދއްކުުމން ފަ
 
ުދވަްސ  04ލިޔުންތައް ެވރިފައިުކރާތާ ރަްސމީ ަމސައްކަތު )

 (ތެރޭަގއި ަރޖިސްޓްރީ ަތއްޔާރުކޮށް ަޙވާްލކުރެވޭނެ

  LR-1ފޯމް  
  :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762
617.pdf 

 
 ކޮޕީ ައއިޑީކާުޑގެ ރާުތގެވެރިފަ-1
 ކޮޕީ  ަރޖިސްްޓރީގެ އުޅަނުދގެ-2
 ކުރުމަށް ޓެކްސީ ުއޅަނދު ގައި ސެންޓަރ ޓެކްސީ-3

 ކޮޕީ  ެއްއބަްސވުުމގެ ވެަފއިވާ ކުރުާމއިމެއދު ރަިޖސްޓްރީ
 ދެއްކި ައހަީރފީ،  ިއންޝޫަރންސް އުޅަނުދގެ-4

 ސްލިޕްގެކޮޕީ 
 ރުފިޔާ 250/-: ފީ ޚިުދމަތުގެ

 
 
 

 ލިޔުންތައް ަހޅަްނޖެހޭހުށަ އަދި ފޯމް
 އިާދރާގެ ކައުްނސިލް އައްޫޑސިޓީ

 ަކއުންޓަރއަށް  ސެކްޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް
 .ހުށަހެޅުން

 
 ހުށަެހުޅމުން ލިޔުންތައް ބޭނުްނވާ އަދި ފޯމު

 ނިންުމން  ރަިޖސްޓްރީ
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 )އަލަށް( ދޫކުރުން ލައިސަންސް އުޅަނދުގެ ޚިދުމަތް: އެއްގަމު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން ހުށަހެޅުމުން ފޯމު
 އެންގުން ދެއްކުމަށް
 ދޫކުރުން ސްލިޕް ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފައިސާ

 
 ދުވަސްތެރޭ 3 ދައްކާތާ ފައިސާ ޓެސްޓަށް ތިޔަރީ

 ބައިވެރިވެވޭނެ ޓެސްޓްގައި
 

 ޓެސްޓަށް ޑްރައިވިންގ ފާސްވުމަށްފަހު ޓެސްޓުން ތިޔަރީ
 ދިނުން ޓެސްޓް ދުވަސްތެރޭ 7 ދައްކާތާ ފައިސާ

 
 ދުވަހަށް ދުވަހުން ފާސްވުމުން ޓެސްޓްއިން ޑްރައިވިންގ

 ދެއްކުމަށް ފައިސާ ހަވާލްކޮށް ސްލިޕް ކަމުގެ ފާސްވި
 އެންގުން
 ނިންމުން ކާޑް ދުވަސްތެރޭ 03 ދެއްކާތާ ފައިސާ

 
 ފޯެމއް ކެޓަގަރީއަކަށް ކޮންމެ( ފޯމް  

  LL-1)ހުށަހަޅަނޖެހޭނެ
 : ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762
617.pdf 
 ކާޑް  އަިއޑީ ފަރާުތގެ ެއދޭ ޚިުދމަތަށް
 1 ސައިުޒގެ ޕާސްޕޯޓް ަހމަުނވާ މަސް 3 ނެގިފަހުން

 ފޮޓޯ
 )ހުދުކުލަ ބެކްގްރަުއންޑް(  

 : ފީ ޚިުދމަތުގެ
 100/-: ޓެސްޓް ތިޔަރީ 
 ކޮންމެ: ޓެސްޓް ޑްރަިއވިްނގް  

  100/- ކެޓަގަރީއަކަށް
 250/- ފީ ހެދުުމގެ ކާޑް

 ެވރިފައިުކރުމަށްަފހު ހުށަހެުޅމުން ފޯމް
 ެދއްކުމަށް ފައިސާ ޓެސްޓަށް ތިޔަރީ

 އެްނގުން 
 ސްލިްޕަގއި ދޫކުރާ ފަރާަތށް ހޯދާ ޚިުދމަތް
 ެޖހުން ގަޑި ުދވަާހއި އޮންނަ ޓެސްޓް ތިޔަރީ
 ްޑރަިއވިްނގ ފާސްުވމުން ޓެސްޓުން ތިޔަރީ

 ެއންުގން  ެދއްކުމަށް ފައިސާ ޓެސްޓަށް
 ެދއްކުމުން  ފަިއސާ ޓެސްޓަށް ޑްރަިއވިން

 ަހމަޖެުހނު ހަދަން ޓެސްޓް މިިއދާާރއިން
 ކުރުން  މެެސޖް ަގޑި ދުވަާހއި

 ފާްސވުމުން ޓެސްޓުން ޑްރަިއވިްނގް
 ފަިއސާ ކާޑަށް ދޫކޮށް ސްލިޕް ފާސްވިަކމުގެ
 އެްނގުން  ދެއްުކމަށް
 ނިންމުން  ކާޑު ެދއްކުުމން ފައިސާ

 .ގަޑިއަކަށް ތާރީޚާއި އަންގާ މިއިދާރާއިން ހާޟިރުވާންވާނީ ހެދުމަށް ޓެސްޓް ތިޔަރީ އަދި ޑްރައިވިންގ:  ތަފްސީލް އިތުރު
 ފައިސާ އަލުން ދުވަސްތެރޭ 03 ވެއްޖެނަމަ ލްފެއި ޓެސްޓްއިން ތިޔަރީ. މަނާކަމެވެ ވެއްދުމަކީ ތަކެތި ނޯޓުފަދަ އަދި ފޯނު މޯބައިލް ތަނަށް ދޭ އިމްތިހާން ތިޔަރީ

    ބައިވެރިވެވޭނެ ޓެސްޓްގައި ދެއްކުމަށްފަހު) 100-(
 ތިން ދެއްކުމުން) -/100( ފައިސާ އަލުން ދެވޭނީ ޓެސްޓް ދުއްވުމުގެ ދެން ނުވެވެއްޖެނަމަ ހާޟިރު ގަޑިއަށް ނުވަތަ ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ޓެސްޓްއިން ޑްރައިވިންގް

 .ފަހުން ދުވަސް
 ޑްރައިވިންގް ،ނުޖެހޭނެ ދައްކަން ފީ އަލުން އެފާރާތްތަކުން އަދި. އަންގަންޖެހޭނެ ކުރިން ގުޅައި އިދާރާއަށް މި ހާޟިރުނުވެވޭނަމަ ޓެސްޓްއަށް ރައިވިންގްޑް

          ފަހުން ދުވަސް 7 ބައިވެރިވެވޭނީ ޓެސްޓްގައި

 )އިތުރުކުރުން ކެޓަގަރީ( ދޫކުރުން ލައިސަންސް އުޅަނދުގެ ޚިދުމަތް: އެއްގަމު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން ހުށަހެޅުމުން ފޯމު
 އެންގުން ދެއްކުމަށް
 ދޫކުރުން ސްލިޕް ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފައިސާ

 
 ދުވަސްތެރޭ 7 ދެއްކާތާ ފައިސާ ޓެސްޓަށް ޑްރައިވިންގ

 ދިނުން ޓެސްޓް
 

 ދުވަހަށް ދުވަހުން ފާސްވުމުން ޓެސްޓްއިން ޑްރައިވިންގ
 ދެއްކުމަށް ފައިސާ ހަވާލްކޮށް ސްލިޕް ކަމުގެ ފާސްވި
 އެންގުން
 ނިންމުން ކާޑް ދުވަސްތެރޭ 04 ދައްކާތާ ފައިސާ

 
 11 މަސައްކަތު ރަސްމީ ވެރިފައިކުރާތާ ލިޔުންތައް(

 )ލްކުރެވޭނެޙަވާ ތައްޔާރުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ތެރޭގައި ދުވަސް

 ފޯެމއް ކެޓަގަރީއަކަށް ކޮންމެ( ފޯމް  
  LR-1)ހުށަހަޅަްނޖެހޭނެ
  :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762
617.pdf 

 
 ކާޑް  އަިއޑީ ފަރާުތގެ ެއދޭ ޚިުދމަތަށް

 ކޮޕީ ކާޑް ލައިސަްނސް
 

 1 ސައިުޒގެ ޕާސްޕޯޓް ަހމަުނވާ މަސް 3 ނެގިފަހުން
 ފޮޓޯ
 (ހުދުކުލަ ބެކްގްރަުއންޑް ) 

  :ފީ ޚިުދމަތުގެ
 100/-: ޓެސްޓް ތިޔަރީ 

  -/100 ކެޓަަގރީައކަށް ކޮންމެ: ޓެސްޓް ޑްރަިއވިްނގް
 250/- ފީ ހެދުުމގެ ކާޑް

 ެވރިފައިުކރުމަށްަފހު ހުށަހެުޅމުން ފޯމް
 ދެއްުކަމށް ފައިސާ ޓެސްޓަށް ޑްރަިއވިްނގ

 އެްނގުން 
 

 ެދއްކުމުން  ސާފައި  ޓެސްޓަށް ޑްރަިއވިން
 ަހމަޖެުހނު ހަދަން ޓެސްޓް މިިއދާާރއިން

 ކުރުން  މެެސޖް ަގޑި ދުވަާހއި
 

 ފާްސވުމުން ޓެސްޓުން ޑްރަިއވިްނގް
 ފަިއސާ ކާޑަށް ދޫކޮށް ސްލިޕް ފާސްވިަކމުގެ
 އެްނގުން  ދެއްުކމަށް

 
 ނިންމުން  ކާޑު ެދއްކުުމން ފައިސާ



 email:admin@adducity.gov.mv : އީމެއިލް     fax: +9606885002 :ފެކްސް    telephone: +9606885003:ްފޯނ   
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  .ގަޑިއަކަށް ތާރީޚާއި އަންގާ މިއިދާރާއިން ޟިރުވާންވާނީހާ ހެދުމަށް ޓެސްޓް ޑްރައިވިންގ:  ތަފްސީލް އިތުރު
 ތިން ދެއްކުމުން) -/100( ފައިސާ އަލުން ދެވޭނީ ޓެސްޓް ދުއްވުމުގެ ދެން ނުވެވެއްޖެނަމަ ހާޟިރު ގަޑިއަށް ނުވަތަ ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ޓެސްޓްއިން ޑްރައިވިންގް

 .ފަހުން ދުވަސް
 ޑްރައިވިންގް ނަމަވެސް ނުޖެހޭނެ ދައްކަން ފީ އެފާރާތްތަކުން އަދި. އަންގަންޖެހޭނެ ކުރިން ގުޅައި އިދާރާއަށް މި ހާޟިރުނުވެވޭނަމަ ޓެސްޓަށް ޑްރައިވިންގް
          ފަހުން ދުވަސް 7 ބައިވެރިވެވޭނީ ޓެސްޓްގައި

 )ހަލާކުވެގެން/  ގެއްލިގެން( ދޫކުރުން ލައިސަންސް އުޅަނދުގެ ޚިދުމަތް: އެއްގަމު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  އި މުއްދަތުޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާ

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން ހުށަހެޅުމުން ފޯމު
 އެންގުން ދެއްކުމަށް
 ދޫކުރުން ސްލިޕް ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފައިސާ

 
 ނިންމުން ކާޑް ދުވަސްތެރޭ 03 ދައްކާތާ ފައިސާ

 
 ދުވަސް 4 މަސައްކަތު ރަސްމީ ވެރިފައިކުރާތާ ލިޔުންތައް(

 )ޙަވާލްކުރެވޭނެ ތައްޔާރުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ތެރޭގައި

  LR-1 ފޯމް
  :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762
617.pdf 

 ކާޑް  ައއިޑީ ފަރާުތގެ އެދޭ ޚިދުމަތަށް-1
 1 ސައިުޒގެ ޕާސްޯޕޓް ހަމަުނވާ މަސް 3 ނެގިފަހުން-2

 ފޮޓޯ
 ލަ ކުހުދު ބެކްްގރަުއންޑް

 -/250 ފީ ހެދުުމގެ ކާޑް

 ެވރިފައިުކރުމަށްަފހު ހުށަހެުޅމުން ފޯމް
 އެްނގުން  ެދއްކުމަށް ފައިސާ

 
 ކާޑު ދޫކޮށް ސްލިޕް ެދއްކުުމން ފައިސާ

 ނިންމުން 

 )އިތުރުކުރުން ކެޓަގަރީ /އަލަށް( ދޫކުރުން ލައިސަންސް އުޅަނދުގެ ޚިދުމަތް: ކަނޑު

 މަރުހަލާަތއް  ަވރު މިން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން ހުށަހެޅުމުން ފޯމު
 އެންގުން ދެއްކުމަށް
 ދޫކުރުން ސްލިޕް ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފައިސާ
 ޓެސްޓް ޑްރައިވިންގ ދުވަސްތެރޭ 05 ދައްކާތާ ފައިސާ
 ދިނުން

 ފޮތް ތެރޭގައި ދުވަސް 06 މަސައްކަތު ރަސްމީ(
 )ވޭނެޙަވާލްކުރެ

 ފޯެމއް ކެޓަގަރީއަކަށް ކޮންމެ( ފޯމް  
  -ML-11)ހުށަހަޅަްނޖެހޭ
  :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://docs.google.com/viewerng/viewer
?url=https://transport.gov.mv/wp-
content/uploads/2019/11/ML_1-

.pdf&hl=en 
 ކާޑް  ައއިޑީ ފަރާުތގެ އެދޭ ޚިދުމަތަށް-2
  ސެޓްފިކެޓް ކަމުގެނިޔަމި-3

  ފޮޓޯ 2 ސައިުޒގެ ޕާސްޕޯޓް
 -/25 ފީ ހެދުމުގެ ފޮތް  

 ހުށަެހުޅމުން ލިޔުންތައް ބޭނުްނވާ އަދި ފޯމް
  ވެރިަފއިކުރުން
 ހަމަެޖހުނު  ހެުދމަށް ޓެސްޓް ޑްރަިއވިްނގ

 ދޫކުުރން ސްލިޕް ެއގޭގޮތަށް ަގޑި ދުވަާހއި
 ޮފތް ާފސްުވމުން ޓެސްޓްއިން ޑްރަިއވިްނގް

 އެްނގުން  ދެއްުކމަށް ފީ ހެދުުމގެ
 ފޮތް ލައިސަްނސް ެދއްކުުމން ފައިސާ

 ނިންމުން 

 )ހަލާކުވެގެން /ގެއްލިގެން( ދޫކުރުން ލައިސަންސް އުޅަނދުގެ ޚިދުމަތް: ކަނޑު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން ހުށަހެޅުމުން ފޯމު
 އެންގުން ކުމަށްދެއް
 

 ދޫކުރުން ސްލިޕް ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފައިސާ
 

 ނިންމުން ފޮތް ދުވަސްތެރޭ 04 ދައްކާތާ ފައިސާ
 
 ފޮތް ތެރޭގައި ދުވަސް 05 މަސައްކަތު ރަސްމީ(

 )ޙަވާލްކުރެވޭނެ

 )ހުށަހެޅުން ފޯެމއް ކެޓަގަރީއަކަށް ކޮންމެ( ފޯމް  
ML-11-  
  :ކްލިން ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://docs.google.com/viewerng/viewer
?url=https://transport.gov.mv/wp-
content/uploads/2019/11/ML_1-

.pdf&hl=en 
 
 ފޯމްގަިއވާ( ކާޑް ައއިޑީ ފަރާުތގެ އެދޭ ޚިދުމަތަށް-2

 ) ފުރިހަމަުކރުމަށްަފހު ޕޮލިސްަބއި
 ސެޓްފިކެޓް  ނިޔަމިކަމުގެ-3
 ފޮޓޯ 2 ސައިޒުގެ ޕާސްޕޯޓް-4
 40/- ފީ ެހދުުމގެ ލައިސަންސްފޮތް 

 ހުށަެހުޅމުން ލިޔުންތައް ބޭނުްނވާ އަދި ފޯމް
  ވެރިަފއިކޮށް

 އެްނގުން  ެދއްކުމަށް ފައިސާ
 

 ދޫކޮށް ސްލިޕް ެދއްކުުމން ފައިސާ
 ނިންމުން  ފޮތް ލައިސަްނސް
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 ނަންބަރ ޚިދުމަތް: އޮޑީ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން ހުށަހެޅުމުން މުފޯ
 އެންގުން ދެއްކުމަށް

 
 ދޫކުރުން ސްލިޕް ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފައިސާ

 
 ނަންބަރ އޮޑީ ތެރޭގައި ދުވަސް 03 މަސައްކަތު ރަސްމީ(

 )ޙަވާލްކުރެވޭނެ

ފޯމް   M-4   
 އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް އަދި ޗެކްލިސްްޓެގ ލިންކް : 

https://docs.google.com/viewerng/viewer
?url=http://transport.gov.mv/wp-

content/uploads/2016/02/m-4-and-
m4cl1.pdf&hl=en 

 
 ނަްނބަރު ަރޖިސްަޓރ ކުރަންެއދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑ އޮޑީ

ކާޑުގެ ކޮޕީ/ ބިޭދީސއެއްަނމަ ޕާސްޕޯޓް އަދި ވިސާ 
ކާޑުގެ ކޮޕީ / ކުންފުންޏެްއނަމަ ކުންފުީނގެ ރަިޖސްޓަރީ 

 ކޮޕީ
 

 އުޅަނދު ަބންނަ ާމވަޑިާޔގެ އައި.ޑީ ކާުޑގެ ކޮޕީ
 

ރުފިޔާ  1000/-އޮޑީ ނަްނބަރު ަރޖިސްަޓރ ކުރުމަށް   
 

 ެދއްކުމަށް ފަިއސާ ށަހެުޅމުންހު ފޯމް
 އެްނގުން 

 
 ލިުޔން ނަްނބުުރގެ އޮޑީ ެދއްކުުމން ފައިސާ
 ދޫކުރުން 

 ހުއްދަ އިން އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ. ވާންވާނެއެވެ މާވަޑިއަކަށް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރ ގައި އޮތޯރިޓީ ޓްރާންސްޕޯޓް ފަރާތަކީ ބަންނަ އޮޑީ:  ތަފްސީލް އިތުރު
 .  ވާންވާނެއެވެ ށްބޯޓުޔާޑަކަ ދެވިފައިވާ

 )އަލަށް( ކުރުން ރަޖިސްޓްރީ ޚިދުމަތް: ކަނޑުއުޅަނދު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން ހުށަހެޅުމުން ފޯމު
 އެންގުން ދެއްކުމަށް

 
 ދޫކުރުން ސްލިޕް ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފައިސާ

 
 ދޫކުރުން ރަޖިސްޓްރީ ދުވަސްތެރޭ 10 ދައްކާތާ އިސާފަ
 
 ރަޖިސްޓްރީ ތެރޭގައި ދުވަސް 11 މަސައްކަތު ރަސްމީ(

 )ދޫކުރެވޭނެ

  -MR-11 ފޯމް
   :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://docs.google.com/viewerng/viewer
?url=http://transport.gov.mv/wp-

content/uploads/2009/01/MR-1_V21-
2.pdf&hl=en 

 
  -MR-22ލިންކް ފޯމް ސާވޭ 
 

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762
846.pdf 

 ކޮޕީ ކާޑް ައއިޑީ ފަރާުތގެ އެދޭ ޚިދުމަތަށް-3
 ކޮޕީ ކާޑް ައއިޑީ އަދި ސެޓްފިކެޓް ދީަފއިވާ މާވަޑިޔާ-4
 ލިޔުން ނަްނބަުރގެ އޮޑީ ދޫކޮށްފައިވާ-5
 ޕްރޮފައިލް ރާުތގެދެފަ އުޅަނުދގެ( ފޮޓޯ އުޅަނުދގެ-6

 )ފޮޓޯ  ގޮތުގެ  ޖަހާަފއިވާ އޮޑީަނންަބރު އަދި ފޮޓޯ
 

 :ފީ ޚިުދމަތުގެ
 150/- -ކުރުމަށް ސާރވޭ

  ރުފިޔާ 500/- ފީ ރަިޖސްޓްރޭޝަން
 

 ހުށަެހުޅމުން ލިޔުންތައް ބޭނުްނވާ އަދި ފޯމް
 ކުުރމަށްަފިއސާ ާސރވޭ ވެރިަފއިކުުރމަށްފަހު

 އެްނގުން  ދެއްުކމަށް
 

 ެދއްކުުމމަށް  ަފއިސާ މުންިނމު ސާވޭކޮށް
 އެްނގުން 

 
 ނިްނމުން  ރަިޖސްޓްރީ ެދއްކުުމން ފައިސާ

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ޤަބޫލު ސެޓްފިކެޓް ކަނޑާފައިވާ މިންތައް. ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން ކަނޑާފައި މިންތައް ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ދޫކޮށްފައިވާ މާވަޑިޔާ:  ތަފްސީލް އިތުރު

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://transport.gov.mv/wp-content/uploads/2016/02/m-4-and-m4cl1.pdf&hl=en
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://transport.gov.mv/wp-content/uploads/2016/02/m-4-and-m4cl1.pdf&hl=en
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://transport.gov.mv/wp-content/uploads/2016/02/m-4-and-m4cl1.pdf&hl=en
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://transport.gov.mv/wp-content/uploads/2016/02/m-4-and-m4cl1.pdf&hl=en
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 )ހަމަވެގެން މުއްދަތު /އަލަށް( ސެޓްފިކްޓް ޚިދުމަތް: ސަލާމަތީ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ފައިސާ ވެރިފައިކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން ހުށަހެޅުމުން ފޯމު
 އެންގުން ދެއްކުމަށް

 
 ދޫކުރުން ސްލިޕް ދުވަހަށް ދުވަހުން ދެއްކުމުން ފައިސާ

 
 މަށްކުރު ސާރވޭ ދުވަސްތެރޭ 02 ދައްކާތާ ފައިސާ
 ފޮނުވުން

 
 ހަވާލްކުރުން ސެޓްފިކެޓް ދުވަސްތެރޭ 02
 
 ރަޖިސްޓްރީ ތެރޭގައި ދުވަސް 4 މަސައްކަތު ރަސްމީ(

 )ދޫކުރެވޭނެ

 MS-1-  2 ފޯމް 
 :ލިންކް ފޯރމްގެ އެޕްލިކޭޝަން

https://adducity.gov.mv/uploads/1614762
846.pdf 

 
 ލައިސަްނސް  ޓްރާންސްމިޓިްނގ-2
 ކޮޕީ ރަޖިސްޓްީރގެ-3
 ކޮޕީ އައިޑީ-4
 އުޅަނދުގެ ކޮއްފަިއވާ  ަރޖިސްްޓރީ މަސްެވރިކަމަށް-5

 ރަިޖސްޓްރީ 
 އަހަރީ ުނވާނަމަ ކޮށްފައި ރަިޖސްޓްރީ މަްސވެރިަކމަށް

 ) ސްލިޕް ދެއްކި ފީ
  ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްގެ ސަލާމަތީ-6

 :އަގު  ޚިުދމަތުގެ
 ކުރުމަށް  ސާރވޭ 150/-
 )ސެޓްފިކެޓަކަށް ކޮންމެ( 250/-

 ހަަމވެްއޖެަނމަ މުއްދަތު ތަކުގެސެޓްފިކެޓް-/1000
 ރުފިޔާ ގޮތުަގއި ޖުރުާމނާގެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ކޮންމެ

 ޖެހޭނެ  ދައްކަން

 ެދއްކުމަށް ފަިއސާ ހުށަހެުޅމުން ފޯމް
 އެްނގުން 
 ކުރުން  ސާރވޭ ެދއްކުުމން ފައިސާ

 ނިންުމން ސެޓްފިކެޓް ނިުމމުން ސާރވޭކޮށް

 ޖެހޭނެ ދައްކަން ރުފިޔާ 1000/- ސެޓްފިކެޓަކަށް ކޮންމެ ގޮތުގައި ޖުރުމާނައިގެ ހަމަވެފައިވާނަމަ ދަތުމުއް ސެޓްފިކެޓްގެ ސަލާމަތީ:  ތަފްސީލް އިތުރު

 )އަލަށް( ދިނުން ހުއްދަ ސެންޓަރުތަކަށް ޚިދުމަތް: ރޯޑްވަރދިނަސް

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 01 ހުށަހެޅުމުން ލިޔުންތައް ބޭނުންވާ އަދި ސިޓީ
 .ވެރިފައިކުރުން ދުވަސްތެރޭ

 
 ސެކްޝަނުން ދުވަސްތެރޭ 03 ހުށަހަޅާތާ ފޯމް

 ދިއުން ޗެކްކުރުމަށް ގަރާޖް މުވައްޒަފަކު
 

 ކަންކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ގަރާޖް
 ތައްޔާރުކޮށް އެގްރީމަންޓް ދުވަސްތެރޭ 03 ފުރިހަމަނަމަ
 .އެންގުން  ވެރިފަރާތަށް

 އެގްރީމަންޓް ތެރޭގައި ދުވަސް 7 ތުމަސައްކަ ރަސްމީ
 )ދޫކުރެވޭނެ

  ސިޓީ ވެރިފަރާުތގެ-1
 ކޮޕީ އައިޑީ-2
 ސެޓްފިކެޓް  ރަިޖސްޓްރީ ކުންފުނީގެ-3
 ފަރާތުގެ ހާަދަފިއވާ  އިންިޖނަރިްނގ އޮޓޯމޯބައިލް-4

  ސެޓްފިކެޓް
 ހުރިކަުމގެ ތަުޖރިބާ އިންިޖނަރިްނގެ އޮޓޯމޯބައިލް-5

 )ތަުޖރިބާ  އަހަުރގެ 2 މަދުެވގެން( ލިޔުން

 ބޭުނންވާ ައދި ސިޓީ ވެރިަފރާތުން ގަާރޖްގެ
 ގަާރޖް ހުށަހެުޅމުން ލިޔުންތައް

 ެހދުން  ެއްގރީމަންޓް ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 )ހަމަވެގެން މުއްދަތު( ދިނުން ހުއްދަ ސެންޓަރުތަކަށް ޚިދުމަތް: ރޯޑްވަރދިނަސް

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
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 01 ހުށަހެޅުމުން ލިޔުންތައް ބޭނުންވާ އަދި ސިޓީ
 .ވެރިފައިކުރުން ދުވަސްތެރޭ

 ސެކްޝަނުން ދުވަސްތެރޭ 03 ހުށަހަޅާތާ ފޯމް
 ދިއުން ޗެކްކުރުމަށް ގަރާޖް މުވައްޒަފަކު

 ކަންކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ގަރާޖް
 ތައްޔާރުކޮށް އެގްރީމަންޓް ދުވަސްތެރޭ 03 ފުރިހަމަނަމަ

 .އެންގުން  ރާތަށްވެރިފަ

 ބޭުނންވާ ައދި ސިޓީ ވެރިަފރާތުން ގަާރޖްގެ ޮކޕީ ެއްގރީމަންޓް އަދި ސިޓީ ވެރިަފރާތުގެ
 ހެދުން  އެްގރީަމންޓް ހުށަހެޅުުމން ލިޔުން

 ހުއްދަ ޚިދުމަތް: ޒޯން

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 01 މުންހުށަހެޅު ލިޔުންތައް ބޭނުންވާ އަދި ސިޓީ
 .ވެރިފައިކުރުން ދުވަސްތެރޭ

 
 ހުއްދަ ދުވަސްތެރޭ 03 ރަސްމީ ހުށަހަޅާތާ ސިޓީ

 ހަވާލުކުރުން

  ސިޓީ ވެރިަފރާތުގެ
 ކޮޕީ  އައިޑީާކޑުގެ

 ވެހިކަލްގެ އަދި ސިޓީ ވެރިަފރާތުގެ
 ރަިޖސްޓްރީގެ 

 
 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

 

 ބިމުގެ ކުލީ ގޮތުގެމަތީން އެއބަސްވުމުގައިވާ  ވެފައިވާ ދެމެދު  ފަރާތާއި ހިފާ  ކުއްޔަށް ކައުންސިލާއި ސިޓީ އައްޑޫ ދޫކޮށް ބިންތައް ޚިދުމަތް: ކުލީ
 ދިނުން. ހުއްދަ  ވިއްކުމުގެ  އިންވެސްޓްމެންޓް  ބޭނުންވާނަމަ ވިއްކަން ފަރާތަކަށް އެހެން އިންވެސްޓް

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ނިންމާ ހަފްތާތެރޭގައި 1 ދިމާނުވާނަމަ އެއް މައްސަލަ
 .ލިބޭނެ ލިޔުން ހުއްދައިގެ ދޭ ކައުންސިލުން

 
 ހެދިފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުން ފަރުދަކާއެކު އަމިއްލަ  1

 އަންގާ ބޭނުންވާކަން ވިއްކުމަށް އިންވެސްޓްމެންޓް އެފަރާތުން
  ސިޓީ ހުށަހަޅާ އޮފީހަށް އަވަށު/  ކައުންސިލަށް

 ކުންފުނީގެ ހެދިފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުން ކުންފުންޏަކާއެކު -
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އަދި ރިޒޮލިއުޝަނާއި  ބޯޑު
 ސިޓީ

 އެއްބަސްވުން ފަރުދަކާއެކު އަމިއްލަ .1
 އިންވެސްޓްމެންޓް އެފަރާތުން ހެދިފައިވާނަމަ

/  ކައުންސިލަށް  އަންގާ ބޭނުންވާކަން ވިއްކުމަށް
 ސިޓީ  ހުށަހަޅާ އޮފީހަށް އަވަށު

 ހެދިފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުން ޏަކާއެކުކުންފުން .2
 އަދި ރިޒޮލިއުޝަނާއި   ބޯޑު ކުންފުނީގެ
   ސިޓީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ

 .ތަފްޞީލު އިންވެސްޓްގެ ކޮށްފައިވާ ބިމުގައި  .3

 އެއްބަސްވުން ނަމަށް ފަރާތުގެ ކުރެވޭލު ބަދަ ޓް އިނެވެސް) ހޯދުމަށްފަހު ހުއްދަ ކައުންސިލްގެ(  ވިއްކާލުމަށްފަހު އިންވެސްޓްމެންޓް ބިމުގެ ކުލީޚިދުމަތް: 
    .ދިނުން ބަދަލުކޮށް ނަމަށް އެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުން ހުށަހެޅުމުން ދިނުމަށް ބަދަލުކޮށް

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
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 ނިންމާ ހަފްތާތެރޭގައި 1 ދިމާނުވާނަމަ އެއް މައްސަލަ
 އެއްބަސްވުން ފަރާތާއެކު ދަލުކުރެވޭބަ އިންވެސްޓްމެންޓް

 .ޙަވާލުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވި

 ކައުންސިލްގެ ބަދަލުކުރުމަށް/  ވިއްކުމުގެ އިންވެސްޓް
 ލިޔުން  ދެއްވި ހުއްދަ ފަރާތުން

 އެދި އަށް ހުއްދަ ބަދަލުކުރުމުގެ/  ވިއްކުމުގެ  އިންވެސްޓް -
/  ސިޓީ ހުަށހެޅި ފަރާތުން ހިފާފައިވާ ކުއްޔަށް ބިން ކުލީ

 ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އިޤްރާރާއި ކުންފުނީގެ ނަމަ ކުންފުންޏެއް
  ސިޓީ ހުށަހަޅާ

 އެއްބަސްވުން ފަރާތުން ގަތް އިންވެސްޓްމެންޓް ބިމުގެ ކުލީ -
 ކުންފުނީގެ/  ސިޓީ  ހުށަހަޅާ އެދި ދިނުމަށް ބަދަލުކޮށް
 ސިޓީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

 އެއް◌ެބަސްވުމުގައި ކުލަވާލެވޭއެ ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްމެންޓް  
 ފަރާތެއް ނޫން  ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ ކުންފުންޏެއްނަމަ
 .ރިޒޮލިއުޝަން  ބޯޑު ކުންފުނީގެ ސޮއިކުރާނަމަ

 އެކުލަވާލެވޭ ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްމެންޓް -
 ބަދަލުގައި ފަރުދެއްގެ އަމިއްލަ އެއްބަސްވުމުގައި
 ޓަރނީދީއެ ޕަވަރއޮފް ،ސޮއިކުރާނަމަ އެ◌ެހެންފަރާތެއް

 ޓީސި ހުށަހަޅާ ޖަހާ ޕްރިންޓް ފިންގަރ ،ސޮއިކޮށް
 
 
 
 
 

 ބަދަލުކުރުމަށް/  ވިއްކުމުގެ އިންވެސްޓް .1
 ލިޔުން  ދެއްވި ހުއްދަ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ

 ބަދަލުކުރުމުގެ/  ވިއްކުމުގެ އިންވެސްޓް .2
 ހިފާފައިވާ ކުއްޔަށް ބިން ކުލީ އެދި  އަށް ހުއްދަ

 ނަމަ  ކުންފުންޏެއް / ސިޓީ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
 ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އިޤްރާރާއި ކުންފުނީގެ
  ސިޓީ ހުށަހަޅާ

 ފަރާތުން ގަތް އިންވެސްޓްމެންޓް  ބިމުގެ ކުލީ .3
 ހުށަހަޅާ އެދި ދިނުމަށް ބަދަލުކޮށް އެއްބަސްވުން

 ސިޓީ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ/  ސިޓީ
 .ތަފްޞީލު އިންވެސްޓްގެ ކޮށްފައިވާ ބިމުގައި  .4
 އެކުަލވާލެވޭ ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްމެންޓް .5

 މެނޭޖިންގ ކުންފުންޏެއްނަމަ  އެއްބަސްވުމުގައި
 ސޮއިކުާރނަމަ  ފަރާތެއް ނޫން ޑިރެކްޓަރ
 .ރިޒޮލިއުޝަން ބޯޑު ކުންފުނީގެ

 .ކުރުން އިތުރު މުއްދަތު ބިމުގެ ޚިދުމަތް: ކުލީ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ހެދިފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުން ފަރުދަކާއެކު އަމިއްލަ-  -
 އަންގާ  ޭބނުންވާކަން އިތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު ބިމުގެ އެފަރާތުން

  ސިޓީ ހުށަހަޅާ އޮފީހަށް އަވަށު/  ކައުންސިލަށް
 ކުންފުނީގެ ހެދިފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުން ކުންފުންޏަކާއެކު -

 ބޭނުންވާކަން ތުރުކުުރމަށްއި މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގެ ފަރާތުން
 ކުންފުނީގެ އަދި ރިޒޮލިއުޝަނާއި  ބޯޑު ނިންމާފައިވާ އަންގާ

  ސިޓީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
 އެއްަބސްވުމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ އިތުރުކުރެވޭ މުއްދަތު-

 ސޮއިކުރާނަމަ ފަރާތެއް ނޫން ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ
  .ރިޒޮލިއުޝަން ބޯޑު ކުންފުނީގެ

 ބަދަލުގައި އެއްބަސްވުމުގައި  އްގެފަރުދެ އަމިއްލަ -
 އެޓަރނީދީ ޕަވަރއޮފް ،ސޮއިކުރާނަމަ އެ◌ެހެންފަރާތެއް

 ސޓީ ހުށަހަޅާ ޖަހާ ޕްރިންޓް ފިންގަރ ،ސޮއިކޮށް

 އެއްބަސްވުން ފަރުދަކާއެކު އަމިއްލަ .1
 މުއްދަތު އެފަރާތުންގެ ހެދިފައިވާނަމަ
 ކައުންސިލަށް އަންގާ ބޭނުންވާކަން އިތުރުުކރުމަށް

  ސިޓީ  ހުށަހަޅާ އޮފީހަށް ވަށުއަ /
 ހެދިފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުން ކުންފުންޏަކާއެކު .2

 މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ
 ނިންމާފައިވާ އަންގާ ބޭނުންވާކަން އިތުރުުކރުމަށް

 ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އަދި ރިޒޮލިއުޝަނާއި  ބޯޑު
  ސިޓީ ހުށަހަޅާ

 .ތަފްޞީލު ވެސްޓްގެއިން ކޮށްފައިވާ ބިމުގައި  .3
 ކުންފުންޏެއްގެ އިތުރުކުރެވޭ މުއްދަތު .4

 ނޫން  ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އެއްބަސްވުމުގައި
 ބޯޑު ކުންފުނީގެ ސޮއިކުރާނަމަ ފަރާތެއް

 . ރިޒޮލިއުޝަން
 އެއްބަސްވުމުގައި ފަރުދެއްގެ  އަމިއްލަ .5

 ،ސޮއިކުާރނަމަ އެ◌ެހެންފަރާތެއް ބަދަލުގައި
 ފިންގަރ ،ސޮއިކޮށް އެޓަރނީދީ ޕަވަރއޮފް
 ސޓީ  ހުށަހަޅާ ޖަހާ  ޕްރިންޓް

 

 ލީގަލް ޔުނިޓް
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 ދުވަސްތެރޭގައި 5 މަސައްކަތުގެ ރަސްމީ މާތުމައުލޫ ބޭނުންވާ -
  .ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

 ،ކަމުގައިވާނަމަ މައުލޫމާތެއް ދުވަސްވީ ،މައުލޫމާތަކީ ބޭނުންވާ- 
 އިތުރު ދުވަހަށްވުރެ 5 މުއްދަތު ހިނގާނެ އެކަމަށް އަދި

 އަންގާނެ އެކަމެއް ގުޅާފަ ފޯނުން ،ވެގެންދާނަމަ
 21 ލަސްވެގެން ،ނަމަނަގާ އެކަމަށް ވަގުތު އެކަށީގެންވާ -

 . ދެވޭން ޖަވާބު ދުވަސްތެރޭ

 ދަށުން ގާނޫނުގެ ހައްގުގެ ލިބިގަތުމުގެ ހޯދައި މައުލޫމާތު
 ފޯމް  އެދޭ  ހޯދުމަށް މައުލޫމާތު

 ހުަށހަޅާ  ބަޔާންކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދަންބޭނުންވާ
 ފޯމް

 ންކުރު މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޯޑްރެ ދަފްތަރާއި ރަހުން މަސައްކަތާއި ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޚިދުމަތް: ރަހުނު

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރީތައް ރަހުނު
 މަސައްކަތް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 3 ދިމާނުވާނަމަ މައްސަލައެއް

 ނިންމުން

 ސިޓީ  ބޭންކްގެ ކުރާ ރަހުނު -
 އަސްލު ރަޖިސްޓްރީގެ ގޯތީގެ މާރާތާއިޢި/ގޯތި -
 އެގްރިމެންޓްގެ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ކޯޓްގައި -

 އަސްލު

 ޢިމާރާތާއި  ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ރަހުނު
 އެގްރިމެންޓާއި  ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީއާއި ގޯތީގެ

 އެހެނިހެން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދިވެސް
 ދަފްތަރުަގއި ރަހުނު ހަމަތޯބަލައި ލިޔެކިޔުންތައް

 ލިޔުން
 

 ކުރުން މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ޖަވާބު މެސެޖްތަކަށް ސިޓީ އަންނަ ކޯޓްތަކުން ޝަރުޢީ ގުޅިގެން ރަހުނާއިޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 މެސެޖަށް ސިޓީ އަންނަ ކޯޓްތަކުން ޝަރުޢީ ގުޅިގެން ރަހުނާއި
 މައްސަލައެއް މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަވާބުދިނުމަށް
 ޖަވާބުދިނުން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 3 ދިމާނުވާނަމަ

 ސިޓީ ކޯޓްގެ ބޭނުންވާ ސާފުުކރުމަށް ކުރެވިފައިވޭތޯ ރަހުނު
 މެސެޖު  ނުވަތަ

 ސާފުުކރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވޭތޯ ރަހުނު
 ގެ މެސެޖްގައިވާ  ސިޓީ އަންނަ ކޯޓްތަކުން

 ދަފްތަރުން ރަހުނު ،ކުރެވިފައިވޭތޯ ރަހުނު
 ޗެކްކުރުން 

 ކުރުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ސާފުކޮށްދިނުމަށް ރެކޯޑް ޚިދުމަތް: ކުށުގެ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 މެސެޖަށް ސިޓީ ،ފޯރމް އަންނަ ސާފުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ކުށުގެ
 އްސަލައެއްމަ މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަވާބުދިނުމަށް
 ޖަވާބުދިނުން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 3 ދިމާނުވާނަމަ

  ބޭނުންވާ ސާފުުކރުމަށް ރެކޯޑް ކުށުގެ
 ފޯރމް  -
 ސިޓީ -
 މެސެޖް  -

 މަސައްލަ ސާފުުކރުމުގެ ރެކޯޑް ކުށުގެ
 ރަށްވެހިވެފައިވާ އެބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުމުން

 ސާފުކުުރން މަޢުލޫމާތު އަވަށުއޮފީހުން ރަށެއްގެ

 

 ޔުނިޓް ޓްޕްރޮކިއުމަން
 

 )ދަށް އިން ރުފިޔ2000ާ( ހޯދުން ޚިދުމަތް ތަކެއްޗާއި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް: އޮފީހަށް
 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ތެރޭ ދުވަސް 01 ޙިދުމަތް މުދާ ލިބޭ އައްޑޫއިން -

 ތެރޭ ދުވަސް 03 ޙިދުމަތް/މުދާ ނުލިބޭ އައްޑޫއިން -

 ފޯމް އެސްޓްރިކް ސަރވިސް/  ގުޑްސް
 ފޯމް ރިކްއެސްޓް ޕާރޗޭސް

 

 އަގު  ލިބުމުން ފޯމް ރިކްއެސްޓް ޕާރޗޭސް -1
  ބެލުން

 ކުރުން  ކަށަވަރު ހުރިތޯ ބަޖެޓް -2
 ހެދުން އޯޑާރ ޕާރޗޭސް ބެލުމަށްފަހު އަގު -3
 ނެގުން  ތަކެތި ފިހާރައިން -4
 އިދާރީ ޗެްކކުރުމަްށފަހު ލިބުމުން ތަކެތި -5

 .ކުރުން ޙަވާލު ސެކްޝަނާއި
 ދެއްކުމަށް ފާއިސާ ހޯދުމަށްފަހު އިންވޮއިސް. 6

 .ފޮނުވުން

 )ދޭތެރޭ އާއި ރުފިޔ35000ާ އާއި ރުފިޔ2000ާ( ހޯދުން ޚިދުމަތް ތަކެއްޗާއި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް: އޮފީހަށް
 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
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 ތެރޭ ދުވަސް 01 ޙިދުމަތް މުދާ ލިބޭ އައްޑޫއިން -

 ތެރޭ ދުވަސް 03 ޙިދުމަތް/މުދާ ނުލިބޭ އައްޑޫއިން -

 ގުޑްސް / ަސރވިސް ރިްކއެސްޓް ފޯމް 
 ޕާރޗޭސް ރިްކއެސްޓް ފޯމް 

 ހުއްދަ ޯފމް 
 އަުގބަލާ ފޯމް 

 

 ލިބުމުން  ފޯމް ރިކްއެސްޓް ޕާރޗޭސް -1
 ހެދުން  ފޯމް ހުއްދަ  ބަޖެޓް

 ހުރިތޯ ބަޖެޓް އިން ސެކްޝަން ފައިނޭންސް -2
 ޗެކްކުރުވުން 

 ހޯދުން  ހުއްދަ ގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މާލީ -3
 ެމއިލް  ފިހާރަތަކަށް ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން -4

 .ކުރުން
 ފަރާތަުކން  ރަގަޅު އެންމެ ލިބުމުން ކޯޓޭޝަން -5

 ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަތުމަށް ތަކެތި
 .ހެދުން އޯޑާރ ޕާރޗޭސް

  ނެގުން ތަކެތި ފިހާރައިން -6
 އިދާރީ ޗެްކކުރުމަްށފަހު ލިބުމުން ތަކެތި -7

 ކުރުން ޙަވާލު ސެކްޝަނާއި
 ދެއްކުމަށް ފާއިސާ ހޯދުމަށްފަހު އިންވޮއިސް. 8

 .ފޮނުވުން

 ވިއްކުން ބިޑް ގުޅިގެން އިއުލާނާއި ކުރެވޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް މުދަލާއި މަތީގެ އިން ރުފިޔާ 35000ޚިދުމަތް: 
 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ދެއްކުމަށް ފާއިސާ  ކުރުމުން ރަޖިސްޓަރީ މަށްގަތު ބިޑް -

 .އެންގުން ތެރޭ ދުވަސް 01

 ބިޑް ދުވަސްތެރޭ 01 ލިބުމުން ރަސީދު ފާއިސާގެ -

 .މެއިލްކުރުން ފަރާތަށް އެ ޑޮކިއުމެންޓްސް

 ބީލަން އަދި ފަރާތަށް އެވޯޑްވާ ދުވަސްތެރޭ ސާދަ ރަސްމީ -

 . އެންގުން ފަރާތަށް ނުވާ ކާމިޔާބު

 ޖަވާބު ތެރޭ ދުވަހުގެ 05 ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާ -

 .ދިނުން

 ކުންފުީނގެ/ވިޔަާފރި( މައުޫލމާތު ފަރާުތގެ ގަްނނަ ބިޑް
 ީއމެއިލް ،ަނމްަބރު ގުޅޭނެ ަނމާއި ވެރިަފރާތުގެ،ނަން

 ) އެޑްެރސް

.   ކުުރން ރަޖިސްޓްރީ ގަތުމަށް ބިޑް .1
 މެއިލް  އަށް އެޑްރެސް މެއިލް  އީ އިއުލާނުގައިވާ(

 ) ކުރުން
 ފާއިސާ  ކުރުމުން ރަޖިސްޓްރީ ގަތުމަށް ބިޑް .2

 .އެންގުން ދެއްކުމަށް
 ބިޑް  ދެއްކުމުން ފާއިސާ ގަތުމަށް ބިޑް .3

  .ކުރުން މެއިލް ފަރާތަށް އެ  ޑޮކިއުމެންޓް
 އިއުލާނުގައިވާ (  ގުޅިގެން ބީލަމާއި .4

 ބިޑް  އަދި  ސެޝަން މައުލޫމާތު) ތާރީހްތަކުގައި
 .ބޭއްވުން ސެޝަން

 ނުވާ  ކާމިޔާބު ބިޑް އަދި ފަރާތް ޑްއެވާ  ބިޑް .5
 .ފޮނުވުން ސިޓީ ފަރާްތތަަކށް

 ފަރާތަށް ނުވާ ކާމިޔާބު ބީލަން .6
 .ދިނުން ފުރުސަތު ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ

 .ދިނުން ޖަވާބު ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ .7
 .ކުުރން އެގްރީމެންޓް ފަރާތާއި ކުރެވޭ އެވޯޑް .8

 
 

 ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން
 

 ހޯދުން ކުއްޔަށް ވެހިކަލެއް ވޯކްސްގެ ޕަބްލިކްތް: ޚިދުމަ
 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ދިނުމަށް ވަގުތަކަށް އެ އޮތްނަމަ ހުސްކޮށް ވެހިކަލް -

 ކުއްޔައް އެއްބަސްވެގެން ފަރާތުން އެދޭ ހޯދުމަށް ސަރވިސް

 ދޫކުރެވެނީ

 ސިޓީ ންބޭނުންވެގެ ހިފުމަށް ކުއްޔަށް ވެހިކަލް -

 ދެންނެވިފައިވާ ތިރީގައި ސިޓީގައި ލިޔާއިރު

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތުތަށް

 ވެހިކަލް  ބޭނުންވާ -

 ކޮންކަހަލަ ބޭނުންވަނީ ވެހިކަލް -

 މަސައްކަތަކަްށކަން 

 މުއްދަތު ބޭނުންވާނެ ވެހިކަލް -

 .ރަސީދު ދެއްކިކަމުގެ ފައިސާ ކުއް -

 ދާ ގެން ހިންގަމުން  އިދާރާގެދަށުން ކައުންސިލް -

 ވެހިކަލެއް ސާރވިސަސްގެ ވޯކްސް ޕަބްލިކް

 ގޮތުން ގުޅޭ އެކަމާއި ހިފުމަށްަޓކައި ކުއްޔަށް

 މަޢުލޫމާތު  ނަންބަރުން  6885003

 .ސާފުކުރެވޭނެއެވެ

 ކުންފުނިތަކުންވެސް ފަރާތްަތކުންނާއި އަމިއްލަ -

 ކައުންސިލް  ސިޓީއަކުން އެދެންވާނީ 

 . އިދާރާގައިއެވެ

 ނޫން  ބަންދު  ރަސްމީ ހުށަހަޅަންވާނީ  ސިޓީ -

 ކުރިން  ގެ 14:00 ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ



 email:admin@adducity.gov.mv : އީމެއިލް     fax: +9606885002 :ފެކްސް    telephone: +9606885003:ްފޯނ   

 2021ައްއޑިޫސީޓ ަކުއްނިސލް ިއާދާރގެ ަސރވިްސ ޗާަޓރ 

25 
 

 އިދާރާގެ  ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ

 ސިޓީ  މި  އަދި. ރިސެޕްޝަނަށެވެ

admin@adducity.gov.mv   ްމެއިލ 

 . ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ މެދުވެރިކޮށްވެސް

 ޖަވާބު  ސިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހު ލިބޭތޯ ވެހިކަލް  -

 ދޫކުރާ  ވޯކްސްއިން  ޕަބްލިކް ،ލިބުމުން

 ބޭނުންވާ  ހިފުމަށް ކުއްޔަށް ވެހިކަލް

 އެތަނަށް ފުރައި ފޯމް ުފރަންޖެހޭ ފަރާްތތަކުން

 ފައިސާ ކުއްޔަށްވާ އަދި. ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 ޓްރާންސްފާ . ދައްކަންވާނެއެވެ އޮފީހަށް އަވަށު

 އޮފީހަށް  އަވަށެއްގެ  އެ  ސްލިޕް ކުރާނަމަ

 . ކުރަންވާނެއެވެ މެއިލް

 ންވިއްކު ވެލިޚިދުމަތް: 
 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ހިދުމަތް ވެސް ދުވަހަކު ކޮންމެ ތަރުތީބުން ލިސްޓްގައިވާ -

 ފަސްގަޑުން  ވެހިކަލްތަކުން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދޭން

 .ދިޔުން ދޫކުރަމުން

 ސިޓީގައި ،ލިޔާއިރު ސިޓީ  ބޭނުންވެގެން ވެލި -

 މާތުތަށްމަޢުލޫ ދެންނެވިފައިވާ ތިރީގައި

 ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ އަދި . ހިމަނަންވާނެއެވެ 

 ހިއްސާކުރުން މަޢުލޫމާތުތަށް މި އޮފީހާއި އަވަށު

 . މުހިއްމެވެ

 އަދަދު  ބޭނުންވާ ވެލި -

 އެޑްރެސް /  ތަން ބޭނުންވާ  އަޅަން ވެލި -

 ނަންބަރު  ފޯން ގުޅޭނެ -

 .ރަސީދު ދެއްކިކަމުގެ ފައިސާ ވެއްޔަށްވާ -

 ފަރާތްތަކުން އާންމު  ބޭނުންވާ  ގަތުމަށް ވެލި -

 އެރަށެއްގެ  ދައްކަންވާނީ ފައިސާ ވެއްޔަށްވާ

 ފައިސާ  އަދި. އޮފީހަށެވެ އަވަށު

 އޮފީހުން  އަވަށު ރަސީދެއް ބަލައިގަތްކަމުގެ

 . ހޯދަންވާނެއެވެ

 ބޭނުމަށް މަޝްރޫއުަތކުގެ ކުންފުނިތަކުންނާއި -

 ވެލި) މަސައްކަްތތަަކށް ކަހަލަ ބެކްފިލިންގ(

 ކައުންސިލް  ސިޓީއަކުން އެދެންވާނީ  ގަތުމަށް

 . އިދާރާގައިއެވެ

 ނޫން  ބަންދު  ރަސްމީ ހުށަހަޅަންވާނީ  ސިޓީ -

 ކުރިން  ގެ 14:00 ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ

 އިދާރާގެ  ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ

 ސިޓީ  މި  އަދި. ރިސެޕްޝަނަށެވެ

admin@adducity.gov.mv   ްމެއިލ 

 . ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ މެދުވެރިކޮށްވެސް

 އާއެކު  ޑީޓެއިލްސް އެކައުންޓް ،ބިލާއި ވެލީގެ -

 ސިޓީ  ސެކްޝަނުން އެދި  ދެއްކުމަށް ފައިސާ

 ފައިސާ އެކައުންޓަށް ،ލިބުމުން

 ސްލިޕް  ޖަމާކުރުމަށްފަހު

project@adducity.gov.mv  

 .ކުރަންވާނެއެވެ މެއިލް އީމެއިލްއަށް

 މުގެ ހުއްދަތާރުކެނޑުޚިދުމަތް: 
 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ،ލިޔާއިރު ސިޓީ ބޭނުންވެގެން ތާރުކެނޑުމަށް - ދުވަސްބަލައި ދޭނެ ހިދުމަތް އެދެނީ ހިދުމަތަށް -

 މަޢުލޫމާތުތަށް ދެންނެވިފައިވާ ތިރީގައި ސިޓީގައި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ 

 ސަބަބު  ބޭނުންވާ ކަނޑަން ތާރު -

 ާޗޓެއް( ތަފްޞީލުކޮށް ސަރަހައްދު ތާރުކަނޑަންވާ -

 )ރަނގަޅީ ންމެއެ ހިއްސާކުރުން

  ނަންބަރު ފޯން ގުޅޭނެ -

 .ރަސީދު ދެއްކިކަމުގެ ފައިސާ ތާރުކެނޑުމަށް -

 ބޭނުމަށް މަޝްރޫއުަތކުގެ ކުންފުނިތަކުންނާއި -

 ސިޓީއަކުން  އެދެންވާނީ ތާރުކެނޑުމަށް

 . އިދާރާގައިއެވެ ކައުންސިލް

 ނޫން  ބަންދު  ރަސްމީ ހުށަހަޅަންވާނީ  ސިޓީ -

 ކުރިން  ގެ 14:00 ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ

 އިދާރާގެ  ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ

 ސިޓީ  މި  އަދި. ރިސެޕްޝަނަށެވެ



 email:admin@adducity.gov.mv : އީމެއިލް     fax: +9606885002 :ފެކްސް    telephone: +9606885003:ްފޯނ   
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admin@adducity.gov.mv   ްމެއިލ 

 . ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ މެދުވެރިކޮށްވެސް

 ދައްކަންވާނީ  ފައިސާ ތާރުކެނޑުމަށްވާ -

 އެކައުންޓް  ސިޓީގައިވާ  ފޮނުވާ ކައުންސިލުން

 ފައިސާ  އެކައުންޓަށް. ޑީޓެއިލްއަށެވެ

 ސްލިޕް  ފަހުޖަމާކުރުމަށް

project@adducity.gov.mv  

 .ކުރަންވާނެއެވެ މެއިލް އީމެއިލްއަށް

 ދޫކުރުން ހުއްދަ އިމާރާތްކުރުމުގެޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

 ސެޓް ޑޮކިއުމަންޓް ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހަޅާ އެދި ހުއްދައަށް -

 ހިދުމަތް ތެރޭގައި ދުވަސް 3 މަނަ ނެތް މައްސަލައެއް ޗެކްކޮށް

 .  ދެވޭނެ

  ސެޓް ކުރެހުން -

 ސެޓް ފޯމް -

 ފޯމެޓާއި ލިޔުންތައް އެދޭ ހުއްދައަށް -

 ކައުންސިލަށް ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެއްގޮތަށް

  .ހުށަހެޅުން

 ޗެްކކުރުން  ފޯރމްތައް -

 ސިވިލް ސެޓް ކުރެހުން އިމާރާތުގެ -

  .ޗެކްކުރުން އިންޖިނަރުން

 ސޮއި ވެރިއެއްގެ ކޮށްތައްޔާރު ފޯރމް ހުއްދަ -

 ހޯދުން 
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 އަވަށު އޮފީސް
 

 އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ ފޯން ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން.ޚިދުމަތް: 
 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ބުރާސްފަތި ުދވަާހއި ހަަމއަށް) އަވަުށ  –ޚިުދމަތް ލިބިެގންދާނީ ރަްސމީ ދުވަހު (އާިދއްތަ 
 ސްތަކަށް ގުުޅއްވާ ަފރާތްތަކަށް ިޚުދމަތް ލިބިަވޑަިއގަންަނވާނެ. އޮފީ

 ރިންގުން ޖަާވބު ދެޭވނެ. 5އަވަށު އޮފީުހގެ ރަްސމީ ފޯނަށް އަންނަ ފޯނު ކޯލުތަކަށް ލަސްވެެގން 
ޚިުދމަތް ޯހދަން ުގޅާ ަފރާތުން ޭބނުްނާވ ޚިުދމަތެއް ޮއޅުން ފިލުަވއި، ބޭނުްނވާ ޚިުދމަތާ ެބހޭ 

ަވއްޒަފަށް ކޯލް ޕާްސކުރުން، ނުަވތަ އެކަމަކާ ުގޅިެގން ދޭްނޖެހޭ ޖަާވެބއް ސެކްޝަން / މު
 ދެޭވނެ.

އަށް އަވަށު އޮފީްސތަކުެގ  14:00އިން  08:00އޮފީހުގެ ިޚުދމަތަށް އެދި ހެނދުނު  މި ޚިުދމަތް ހޯުދމަށް ލިޔެކިޔުމެއް ބޭނުްނ ނުވާނެ.
  .ނަންަބރުތަކަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުަމތަކާއި ުގޅިެގން ގުުޅން

  :އަވަށު އޮފީސް ގެ ަނންަބރުތައް ިތރީަގިއ ފާހަގަކުެރވިފައި
 6885753ހިތަދޫ ައވަށު އޮީފސް 
 6890096މަަރދޫ ައވަށު އޮފީސް 

 6891523މަަރދޫފޭދޫ ައވަށު އޮީފސް 
  6892018ފޭދޫ ައވަށު އޮފީސް 
 6895557މީދޫ ައވަށު އޮީފސް 

 6894728ހުޅުދޫ ައވަށު އޮީފސް •

 މެއިލްއަށް އަންނަ މެއިލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން އޮފީހުގެޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

މި ޚިުދމަަތއް އެދި އީެމއިލް ކުރާިއރު ެއޚިުދމަތަކާއި  - އެިޚދުމަތަކަށް ބިނާކޮށް ުމއްދަތު ކަނަޑެއޅޭނެ  -
 ގުޅޭ ލިޔުންަތއް އީެމއިލް ާއއިއެކު ފޮުނުވން.

އަށް އަވަށު އޮފީްސތަކުގެ  14:00އިން  08:00ތަށް ެއދި ހެނުދނު އޮފީހުގެ ޚިުދމަ
  .މެއިްލއަށް އެކި އެކި ިޚދުމަތަާކއި ުގޅިެގން މެއިލް ފޮނުުވން

  :އަވަށު އޮފީހުގެ މެއިލްަތއް ތިީރގައި ފާަހގަކުެރވިފައި 
 hithadhoo@adducity.gov.mv ހިތަދޫ ައވަށު އޮީފސް
 maradhoo@adducity.gov.mv މަަރދޫ ައވަށު އޮފީސް

 maradhoofeydhoo@adducity.gov.mv މަަރދޫފޭދޫ ައވަށު އޮީފސް
 feydhoo@adducity.gov.mv  ފޭދޫ ައވަށު އޮފީސް
 meedhoo@adducity.gov.mv މީދޫ ައވަށު އޮީފސް

 hulhudhoo@adducity.gov.mvހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް 

 ފައިސާ ބަލައިގަތުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  އި ުމއްަދތު ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާ
އަށް ފައިސާ ބަލަިއގަުތމުގެ  13:00އިން   09:00ރަްސމީ ދުަވހު ހެނުދނު   - 

  .ޚިުދމަތް ލިިބވަޑަިއގަްނނަވާނެ
 ) ފައިސާ ޖަމާކުުރން 770870034101އެކައުންޓް ަނމްަބރ (

 ( ފޮނުވުން.7905003ސްލިޕް ވަިއބަރ (ނަްނބަުރ: 
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 މާއި، ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުންއެންޓްރީ ކުރުޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
އުޞޫލީ މަްއސަލަތަކާއި، ދައުލަުތގެ މުައއްަސސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯަދން ުނޖެހޭ  •

  .ަގއި ަޖވާބު ެދވޭނެދުަވހުގެ ތެރޭ  3މަްއސަލަތަކަށް، ގިަނެވގެން ަރސްމީ ަމސައްކަތު 
ުދވަހުގެ ެތޭރގައި ަޖާވބު ނުެދވޭަނމަ، ަޖވާުބދިނުން ަލސްވާ ަސަބބު  3ރަސްމީ ަމސައްކަތު  •

   ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ދެވޭނެ 3އޮޅުން ފިުލވަިއދެޭވނެ، ުނވަތަ ަޖވާެބއް ރަްސމީ މަަސއްކަތު 
ބު ދެވޭނެ މަްއސަލަތަކަށް، ދައުލަތުގެ އެހެން ުމއަްއސަާސއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯަދިއގެން ަޖވާ• 

 ދުަވހާއި ެދމެުދގެ ުމއްދަެތއްގެ ެތރޭަގއި ަޖާވބު ެދވޭނެ. 7ދުވަާހއި  3ރަްސމީ މަަސއްކަތު 

ލިޔެކިއުންތައް ބިނާެވގެްނދަނީ ެއންޓްރީ ކުރެވޭ  -
 ޚިުދމަތަށް.

ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އެންޓްރީކޮށް  2އޮފީހަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް ަރސްމި  •
 ޝަންތަކަށް ފޯރުކޮްށދެޭވނެ.ކަމާިއގުޅޭ ސެކް 

 އަވަށު އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިއާ ނުވަތަ ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުން / އެޕޮއިންޓްމަންޓްއަށް އެދި ހުށަހެޅުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
އެކަމަކާ ުގޅުންުހރި ލިޔެކިއުންތަާކއެކު  • - ވާބެއް ދެވޭނެ.ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަ 3ދުވަހާއި  1ގިނަ  •

 އޮފީހުގެ އިްސވެރިޔަާކއި ަބއްދަލުުކރުން.
އޮފީހުގެ ވެިރއަކާ ަބއްދަލުކުުރމަށް ެއދި އެޕޮއިންްޓމަންޓްއަށް  •

އެދިަފއިާވނަަމ، ބަްއދަލު ކުރަްއވާ ެވިރައކު ނިންމަވާ ގޮތެްއގެ މަތިން 
ދުވަސް ެތޭރގައި  3ދުވަާހއި  1ްތތަކަށް، ގިަނވެެގން އެޕޮއިންްޓމަންޓްއަށް އެދޭ ފަރާ

 ޖަާވބެއް ދެޭވނެ.

 ވެލި ވިއްކުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
 1ވެލިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުން ވެލިގަތުމަށް ހުށަހަޅާދުވަހު ފައިސާޖަމާ ކޮށްފައިވާނަމަ، 

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފަސް އަޅައިދެވޭނެ.ދުވަހުގެ  3ދުވަހާއި 
 ވެލި ގަންަނން ބޭނުްނވާ ފަރާުތގެ މަޢުޫލމާތު  -
 ފައިސާ ެދއްކި ބޭންކް ސްލިޕް  -
 ފައިސާ ބަަލއިަގތް ރަީސދު   -

  ވެލިގަްނނަން ބޭުނންވާ ަފރާތުން ައވަށު އޮފީސް ނަްނބަރުތަކަށް ގުުޅން -
 6885753ހިތަދޫ ައވަށު އޮީފސް  -
 6890096 މަަރދޫ ައވަށު އޮފީސް -
 6891523މަަރދޫފޭދޫ ައވަށު އޮީފސް  -
   6892018ފޭދޫ ައވަށު އޮފީސް  -
 6895557މީދޫ ައވަށު އޮީފސް  -
 6894728ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް  -
  :ވެލި ގަންަނން ބޭނުްނވާ ފަރާުތގެ މަޢުޫލމާތު -
ނަން، އެްޑރެްސ، ައއިޑީނަްނބަުރ، ފަްސއަޅަްނބޭުނންވާ ަސރަަޙްއދު ނުވަތަ ގޯތި،  -

  (ފަސް ލޯޑުގެ ަޢދަދުބޭނުްނވާ 
 )ފައިސާ ޖަމާކުުރން 7708700341001އެކައުންޓް ަނމްަބރ ( -
  .( ފޮނުވުނ7905003ްސްލިޕް ކޮޅު ވަިއަބރު (ނަންަބރު:  -
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ވެލިގަން ަފރާތުން ފަިއސާ ޖަމާުކރުުމން، ފައިސާ ބަލަިއގަތް ަރސީދު ރަިޖސްޓަރ  -
ޕިކަޕްތަކުގެ މަޢުޫލމާތު  ކޮށްފައިވާ ޕިކަޕް ތަކަށް ފޮނުވުން. ަރިޖސްޓަރ ކުެރވިފަިއވާ

 ވެލި ގަންނަ އަންނަ ފަރާތްތަާކއި ިޙއްާސކުރުން.
-   

 މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ޑިވިޜަންގެ ވެހިކަލްތަކުގެ ޚިދުމަތަށް އެދުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
ތެއްގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދުވަހުގެ މުއްދަ 5ދުވަހާއި  1ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ 

 ލިބިގެންދާނެ.
މުނިސިޕަލް ާސރިވސް ިޑވިޜަްނގެ ިޚުދމަތަށް  -

 އެދޭ ފޯރމް 
 ފާއިސާ ެދއްކި ބޭންކް ސްލިޕް  -
 ފައިސާ ބަަލއިަގތް ރަީސދު   -

މުނިސިޕަލް ާސރިވސް ިޑވިޜަްނގެ ެވިހކަލްތަކުގެ ޚިުދމަތަށް ބޭުނންވާ  -
ަސއްކަުތގެ ތަފްޞީލް މުނިސިޕަލް ފަރާތްތަކުން ެއޚިުދމަތް ހޯުދމަށް ބޭުންނވާ މަ

 ސާރވިސް ިޑވިަޜންއަށް ދުުރވެ ިޙއްާސކުރުން. 
(ތަފްޞީލްގެ ތެޭރގަިއ، ނަން، ެއޑްެރްސ، ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތގެ ތަފްޞީލް،  -

 ގުޭޅނެ ނަންަބރު ައދި ޚިުދމަތް ޭބނުންާވ ދުވަސް)
ިއން ޚިުދމަތްތަށް ެއދި ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ފޯރމް ަޕބްލިކް ވޯރްކސް -

 އަވަށު އޮފީހަށް ފޮނުުވން. 
)ފައިސާ 7708700341001ޚިުދމަތަށް ެއދޭ ފަރާތުން އެަކއުންޓް ަނމްަބރ ( -

 ޖަމާކުުރން 
 ( ފޮނުވުން.7905003ފައިސާ ަޖމާ ކުރުމަށްަފހު ސްލިޕް ަވއިަބރު (ނަންަބރު:  -

  
 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން (އަލަށް)ޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު ޚިުދމަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ  3ދުވަހާއި  1ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ ދުވަސް، 
 ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ.

 ނަންފާސްކުރާ ޯފމް  -
 ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  -
ދޭ ކާުޑގެ ވެރިަފރާތުގެ ދިެވހިަރއްޔިތެއްކަން އަްނަގއި -

 ކޮޕީ 
 ވިޔަފާީރގެ ޒިްނމާވާ ުނވަތަ ަމސްޢޫލުވާ އެހެން  -
 ފަރާތެްއވާަނމަ އެީމހެްއގެ ައއީޑީ ކޮޕީ -

 .އަިމއްލަ ފަރުދުްނގެ ވިޔަާފރި ރަޖިސްްޓރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ައވަށު އޮފީހަށް ހުަށހެޅުން
ިއކޮނޮމިްކ  ވިޔަފާރި ރަިޖސްޓްރީ ކުުރމަށް އެދޭ ޯފމް އޮފީުހން ލިބެން ހުންނާނެ ައދި

  .މިނިސްްޓރީގެ ވެްބސައިޓުން ަޑއުންލޯޑް ކުރެވެން ހުްނނާނެ
https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation 

ފޯރމް ވެރިަފއި ކުރުމަށް ފަހު އަިމއްލަ ފަރުދުްނގެ ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރީ ކުރުމަްށ އެިދ 
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ފަާރތުން ފަިއސާ ދެއްުކން 

 ) ފައިސާ ޖަމާކުރުން 7708700341001ކަުއންޓް ނަންބަރަށް  (ފައިސާ ދެއްުކމަށް އެ
 ( ފޮނުވުން.7905003ފައިސާ ަޖމާ ކުރުމަށްަފހު ސްލިޕް ަވއިަބރު (ނަންަބރު: 
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 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީއައު ކުރުން (މުއްދަތު ހަމަވެގެން)ޚިދުމަތް: 

 ރުހަލާަތއް މަ މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް  3ދުވަހާއި  1ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ 
 ލިބިގެންދާނެ.

އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓަީރ  -
 އައުުކރަން ެއދޭ ފޯމް 

މުްއދަތު ހަަމވެފަިއވާ ައމިއްލަ ފަުރދުްނެގ  -
 ވިޔަފާރި ޮއރިިޖނަލް ސެޓްފިކެޓް

ުދންގެ ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓްީރ އައު ކުރުަމށް އެދޭ ޯފމް އަަވށު އަިމއްލަ ފަރު •
 .އޮފީހަށް ހުށަެހޅުން

ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރީ އައު ުކރުމަށް ެއޭދ ފޯމް އޮފީހުން ލިބެން ހުްނނާނެ  •
 .އަދި އިޮކނޮމިކް މިިނސްޓްރީ ވެްބސައިުޓން ޑައުންލޯޑް ކުެރވެން ހުންާނނެ

https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation  
  ފޯރމް ެވރިފައިުކެރވޭނެ ައދި ވެރިުކރުަމށްފަހު ރަޖިސްްޓރީ ައއު ކުރެޭވނެ •
) 7708700341001ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެކައުންޓް ނަްނބަަރްށ  ( •

 ފައިސާ ަޖމާކުރުން 
( 7905003ފައިސާ ަޖމާ ކުރުމަށްަފހު ސްލިޕް ަވއިަބރު (ނަންަބރު:  •

 ފޮނުވުން.
  

 ޖިސްޓްރީ ކުރުންކުންފުނި ރަޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅައި 
ފޯމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ ދުވަސް 

 ދުވަސް ތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ.    3ދުވަހާއި  1

 ނަންފާސްކުރާ ޯފމް  -
 ކުންފުނި ރަިޖސްޓްރީ ކުރުަމށް އެދޭ ޯފމް  -
 އަްސލު 2ކުންފުނީގެ ައސާސީ ޤަާވިއދުގެ  -
 އަސްލު  2ކުންފުނީގެ ހިްނގާ ަޤވާިއުދގެ  -
ކުންފުނީގެ ިޚއްާސާދރުންާނއި ބޯޑް އޮފް  -

ކަން ޑިރެކްޓަރުންާނއި ސެްކރެޓަީރގެ ދިެވހި ރައްޔިެތއް
 އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ 

ކުންފުނީގެ ިހއްާސދާރުްނގެ ތެޭރަގއި އެެހން  -
ކުންފުންޏެްއގެ ިޚއްސާ އެކުލެިވގެްނވާަނމަ، 

އެކުންފުންޏަުކން ޚިްއާސވާ މިްނވަރު ަބޔާންކޮށް 
 ކުންފުނީގެ ޯބޑުގެ ޤަާރރު 

 
  

 .ކުންފުނި ރަިޖސްޓްރީ ކުރުަމށް އެދޭ ޯފްމ އަވަށު އޮފީަހށް ހުށަހެޅުން
ކުންފުނި ރަިޖސްޓްރީ ކުރުަމށް އެދޭ ޯފްމ އޮފީހުން ލިބެން ހުންާނނެ  އަދި އިޮކނޮމިކް 

 .މިނިސްްޓރީގެ ވެްބސައިޓުން ަޑއުންލޯޑް ކުރެވެން ހުްނނާނެ
https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation 

 ފޯރމް ެވރިފައި ުކރުން 
) ފައިސާ 7708700341001ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެކައުންޓް ނަްނބަަރްށ  (

 ޖަމާކުުރން 
 ( ފޮނުވުން.7905003ފައިސާ ަޖމާ ކުރުމަށްަފހު ސްލިޕް ަވއިަބރު (ނަންަބރު: 

 ޕާރޓްނާޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުންޚިދުމަތް: 
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 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅައި  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް
 3ދުވަހާއި  1ފޯމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ 

 ދުވަސް ތެރޭގައި

 ނަންފާސްކުރާ ޯފމް  -
 ޕާރޓްނާޝިޕް ަރޖިސްޓްރީ ކުުރމަށް ެއޭދ ފޯމް -
ހުރިހާ ޕާރޓްަނރުންގެ ދިެވހި ރައްޔިެތްއކަން  -

 އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ 

 ރޓްނާޝިޕް ަރޖިސްޓްރީ ކުުރމަށް ެއޭދ ފޯމް އަވަށު އޮީފހަށް ހުށަހެުޅން. ޕާ -
ފޯމް އޮފީހުން ލިެބން ހުންނާނެ  ައދި އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްީރގެ ެވބްަސއިޓުން  -

 ޑައުންލޯޑް ކުެރވެން ހުްނނާނެ 
- https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation 
ރުފިޔާއެވެ.  2000/-ޕާރޓްނާޝިޕް ަރޖިސްޓްރީ ކުުރުމގެ ފީ އަކީ  -

)ގެ 2011/13ފާރޓްނާޝިޕް ެއގްީރމެންޓުަގއި ޕާރޓްާނޝިޕް ޤާނޫނު (ނަްނބަރު 
 ވަނަ މާއްާދަގއިވާ މަޢުޫލމާތު ހިމަަނންވާެނއެވެ. 16

 ފޯރމް ެވރިފައި ުކރުން  -
) ފައިސާ 7708700341001ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެކައުންޓް ނަްނބަަރްށ  ( -

 ޖަމާކުުރން 
 ) ފޮނުވުން.7905003ހު ސްލިޕް ަވއިަބރު (ނަންަބރު: ފައިސާ ަޖމާ ކުރުމަށްފަ  -

 
  

 ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފުރިހަމައަށް  •

 1ސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ހުށަހަޅައި ފޯމުގައި އެއްވެ
 ދުވަސް ތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް ދެވިގެން ދާނެ. 3ދުވަހާއި 

 ނަން ފާސްކުރާ ފޯމް  -
ވިޔަފާރި ނަން ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމަށް އެޭދ  -

 ފޯމް 

ވިޔަފާރި ނަން ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމަށް އެޭދ ފޯމް އަވަށު އޮީފހަށް  -
 ހުށަހެޅުން.

ން ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމަށް އެޭދ ފޯމް އޮފީހުން ލިބެން ހުްނނާނެ  ވިޔަފާރި ނަ -
އަދި އިޮކނޮމިކް މިިނސްޓްީރގެ ެވބްަސިއޓުން ޑައުންލޯޑް ކުެރވެން 

 ހުންނާނެ 
- https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation 
 ފޯރމް ެވރިފައި ުކރުން  -
) 7708700341001ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެކައުންޓް ނަްނބަަރްށ  ( -

 އިސާ ަޖމާކުރުން ފަ
( 7905003ފައިސާ ަޖމާ ކުރުމަށްަފހު ސްލިޕް ަވއިަބރު (ނަންަބރު:  -

 ފޮނުވުން.
  

 ލޯގޯ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި، ކުންފުނި، ޕާރޓްނާޝިޕް)ޚިދުމަތް: 



 email:admin@adducity.gov.mv : އީމެއިލް     fax: +9606885002 :ފެކްސް    telephone: +9606885003:ްފޯނ   
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 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
 ލޯގޯ ރަިޖސްޓްރީ ކުުރމަށް އެދޭ ޯފމް ައވަށު އޮފީހަށް ހުށަެހޅުން. - ލޯގޯ ރަިޖސްޓްރީ ކުުރމަށް އެދޭ ޯފމް  - ދުވަސް ތެރޭގައި 3ދުވަހާއި  1 ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ

ލޯގޯ ރަިޖސްޓްރީ ކުުރމަށް އެދޭ ޯފމް ޮއފީހުން ލިބެން ހުންނާނެ  ައދި  -
 ނެ.އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްީރގެ ެވބްަސއިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުެރވެން ހުްނނާ

 50/-އިތުރު ތަފްސީލް: ޯލގޯ ރަިޖސްޓްރީ ކުުރމުގެ ފީ އަކީ މަހަކު  -
ރުފިޔާެއވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯުމަގއި ސޮިއ ކުރަންވާނީ ޮސއި ކުުރމުގެ 

ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެެކވެ. ލޯޯގގައި ަނެމއް ހިމަނާަނމަ އެަނެމއްވާްނވާނީ 
ުރމަށް ފޯމް ރަިޖސްޓްރީ ކޮށްފަިއވާ ވިޔަާފރި ނަމަކަެށވެ. ރަިޖސްޓްރީ ކު
ހުށަހަޅަްނވާނީ ލޯޯގގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (ޖޭޕީޖީގެ ފޯމެުޓގައި) 

registrations@trade.gov.mv    ިއަދ
hithadhoo@adducity.gov.mv    ްއަށް އީމެއިލ

  ކުރުމަށްފަުހގަެއވެ.

 ސީލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި، ކުންފުނި، ޕާރޓްނާޝިޕް)ޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު ޚި

 ސީލް ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް އަވަށު އޮފީހަށް ހުށަެހޅުން. - ސީލް ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  - ދުވަސް ތެރޭގައި 3ދުވަހާއި  1ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ 
ހުްނނާނެ  އަދި ސީލް ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް އޮފީހުން ލިބެން  -

 އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްީރގެ ެވބްަސއިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުެރވެން ހުްނނާނެ.
އިތުރު ތަފްސީލް: . ައމިއްލަ ފަުރދުްނެގ ވިޔަފާރި ސީލް ަރޖިސްޓްރީ  -

ރުފިޔާއެވެ. ކުންފުނި އަދި ާޕރޓްނާޝިްޕގެ  100/-ކުރުުމގެ ފީ އަކީ 
ހޭނެެއވެ. ސީލް ސީލް ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމަށް ފީ ެއއް ަދްއކާކަށް ނުޖެ

ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމަށް ޯފމް ހުށަހަަޅންވާީނ ސީލްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (ޖޭޕީޖީގެ 
އަދި     registrations@trade.gov.mvފޯމެޓުަގއި) 

hithadhoo@adducity.gov.mv    ްއަށް އީމެއިލ
 ކުރުމަށްފަުހގަެއވެ.

 
 
  

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި (އެސް.އެމް.އީ)ޚިދުމަތް: 



 email:admin@adducity.gov.mv : އީމެއިލް     fax: +9606885002 :ފެކްސް    telephone: +9606885003:ްފޯނ   
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 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 އެސް.އެމް.އީ ރަިޖސްޓްރީ ކުރުަމށް އެޭދ ފޯމް  - ދުވަސް ތެރޭގައ ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ.    3ދުވަހާއި  1ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 
 ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -
ެދއްަނމަ ިދވެހި ރައްިޔތެްއކަން އަިމއްލަ ފަރު -

 އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ 

 އެސް.އެމް.އީ ރަިޖސްޓްރީ ކުރުަމށް އެޭދ ފޯމް އަވަށު އޮީފހަށް ހުށަހެުޅން. -
އެސް.އެމް.އީ ރަިޖސްޓްރީ ކުރުަމށް އެޭދ ފޯމް އޮފީހުން ލިބެން ހުްނނާނެ   -

ވެން އަދި އިޮކނޮމިކް މިިނސްޓްީރގެ ެވބްަސިއޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެ 
 ހުންނާނެ.

- https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation 
ކުންފުނި ތަކުން އެސް.އެމް.އީ ރަިޖސްޓްރީ ކުރަން ެއދޭިއރު ފޯުމގައި  -

ކުންފުނީގެ ތަްއގަނޑު ޖަހަްނވާެނއެވެ. ެއސް.އެމް.އީ ަރޖިސްޓްރީ ކުރާކަށް 
 އެްއވެސް ފީ ެއއް ބޭުނމެއް ުނވާެނެއވެ.

 ސްފަރ ކުރުން (ކުންފުނި އަދި ޕާރޓްނާޝިޕް)ޝެއަރ ޓްރާންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
ޝެއަރ ޓްާރންސްަފރ ކުރުމަށް އެދޭ ޯފމުގެ  - ދުވަސް ތެރޭގައ ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ.    3ދުވަހާއި  1ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 

 އޮރިޖިނަލް  2
ާނޝިޕްގެ ބޯޑް ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާރޓް -

މެްމބަރުން ަހމަާވގޮތަށް ނިްނމާފަިއވާ ޯބޑުގެ 
 ޤަާރރު 

ޝެއަރ ޓްާރންސްަފރ ކުރަނީ އާ ީމހަކަށް  -
ކަމުަގއިާވނަމަ ެއމީެހއްގެ ދިވެހި 

 ރައްޔިެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާުޑގެ ސާފު ކޮޕީ

 ޝެއަރ ޓްާރންސްަފރ ކުރުމަށް އެދޭ ޯފމް އަަވށު އޮފީހަށް ހުށަެހޅުން. -
ަފރ ކުރުމަށް އެދޭ ޯފމް އޮފީހުން ލިެބން ހުންނާނެ  ޝެއަރ ޓްާރންސް -

އަދި އިޮކނޮމިކް މިިނސްޓްީރގެ ެވބްަސިއޓުން ޑައުންލޯޑް ކުެރވެން 
 ހުންނާނެ.

- https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation 
ޝެއަރ ޓްާރންސްަފރ ފޯމުަގއި ކުރާ ސޮއި ާވންޖެޭހނީ ކުންފުނީގެ  -

ވާ ގޮތަްށ ކޮށްފައިވާ ައސްލު ސޮއި ޚިްއސާާދރުްނގެ ައއިޑީ ކާޑުަގއި 
ކަމުަގއި ވާްނޖެހޭެނއެވެ. އަދި ފޯުމަގއި އާއި ިޑރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑގެ 

 ޤަާރރުަގއި ކުންފުީނގެ ތަްއގަނޑު ަޖހަްނވާެނއެވެ.

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނަން ބަދަލު ކުރުންޚިދުމަޔް: 

 އް މަރުހަލާތަ  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 ނަން ފާސްކުރާ ފޯމް  - ދުވަސް ތެރޭގައ ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ.    3ދުވަހާއި  1ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 
އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ނަްނބަދަުލ  -

 ކުރުމަށް ެއދޭ ފޯމް 
 ރަިޖސްޓްރީގެ އޮިރޖިނަލް ސެޓްފިކެޓް -

 ފޯމް ައވަށު އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ނަްނބަދަުލ ކުރުމަށް ެއދޭ -
 އޮފީހަށް ހުށަެހޅުން.

އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ނަްނބަދަުލ ކުރުމަށް ެއދޭ ފޯމް އޮފީހުން  -
ލިބެން ހުންނާނެ  ައދި އިކޮޮނމިކް މިިނސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓުން ަޑއުންލޯޑް 

 ކުރެވެން ހުްނނާނެ.
- https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation 
 ރުފިޔާއެވެ. 100/-ވިޔަފާރި ނަން ަބަދލުކުރުމުގެ ފީ  އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ -
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 ފޯރމް ެވރިފައި ުކރުމަށް ފަހު ފަިއސާ ދެއްކުން  -
) 7708700341001ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެކައުންޓް ނަްނބަަރްށ  ( -

 ފައިސާ ަޖމާކުރުން 
( 7905003ފައިސާ ަޖމާ ކުރުމަށްަފހު ސްލިޕް ަވއިަބރު (ނަންަބރު:  -

 ފޮނުވުން.

 ިމއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި މަޤްސަދު އިތުރުކުރުންއަޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަމޤްަސދު  - ދުވަސް ތެރޭގައ ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ.    3ދުވަހާއި  1ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 

 އިތުރުުކރުމަށް ެއދޭ ފޯމް 
އްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަމޤްަސދު އިތުރު ކުުރމަށް ެއދޭ ފޯމް ައވަށު އަމި  -

 އޮފީހަށް ހުށަެހޅުން.
-  
އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަމޤްަސދު އިތުރު ކުުރމަށް ެއދޭ ފޯމް  -

އޮފީހުން ލިބެން ހުްނނާނެ  އަދި އިކޮޮނމިކް މިނިސްްޓރީގެ ވެްބސައިޓުން 
 ޑައުންލޯޑް ކުެރވެން ހުްނނާނެ.

- https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation 
 

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތު ބަަދލުކުރުމަށް އެދުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓްީރގެ  - ގެންދާނެ.   ދުވަސް ތެރޭގައ ޚިދުމަތް ދެވި 3ދުވަހާއި  1ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 

 މަޢުލޫމާތު ަބދަލުކުުރމަށް އެދޭ ޯފމް 
އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓްީރގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުުރމަށް ެއދޭ  -

 ފޯމް އަަވށު އޮފީހަށް ހުށަެހޅުން.
ކުުރމަށް ެއދޭ އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓްީރގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު -

ފޯމް އޮފީހުން ލިެބން ހުންނާނެ  ައދި އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްީރގެ 
 ވެްބސައިޓުން ަޑއުންލޯޑް ކުެރވެން ހުްނނާނެ.

- https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation 
 ފޯރމް ެވރިފައި ުކރުމަށް ފަހު ފަިއސާ ދެއްކުން  -
) 7708700341001ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެކައުންޓް ނަްނބަަރްށ  ( -

 ފައިސާ ަޖމާކުރުން 
( 7905003ފައިސާ ަޖމާ ކުރުމަށްަފހު ސްލިޕް ކޮޅު ވަިއބަރު (ނަްނބަުރ:  -

 ފޮނުވުން.

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީއާއި ުގޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަލުން ދޫކުރުންޚިދުމަތް: 
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 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓްީރއާއި ގުޅޭ  - ދުވަސް ތެރޭގައ ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ.    3ދުވަހާއި  1ފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ ފޯމް އޮ
 ލިޔެކިޔުންތައް އަލުން ދޫުކރުމަށް އެދޭ ފޯމް 

އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓްީރއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަލުން  -
  ޯފމް ައވަށު އޮފީހަށް ުހށަހެޅުން.ދޫކުުރމަށް އެދޭ

އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓްީރއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަލުން  -
ދޫކުުރމަށް އެދޭ ޯފމް އޮފީހުން ލިެބން ހުންނާނެ  އަދި އިކޮނޮމިކް 

 މިނިސްްޓރީގެ ވެްބސައިޓުން ަޑއުންލޯޑް ކުރެވެން ހުްނނާނެ.
- https://business.egov.mv/Home/LawsRegulation  

 ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ދުވަސް ތެރޭގައ ޚިދުމަތް  3ދުވަހާއި  1ސިޓީ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 
 ދެވިގެންދާނެ.   

 ވިޔަފާރި ކުރާަކމުގެ ލިޔުމަށް އެދޭ ސިޓީ  -
 ކޮޕީއައި.ޑީ ކާރޑް  -

ވިޔަފާރި ކުރާަކމުގެ ލިޔުން ދޫުކރުމަށް އެދި ސިީޓއެއް އަވަށު އޮފީހުގެ  -
 ކައުންޓަރަށް ަޙވާލުކުުރން.

 ވިޔަފާރި އަކީ ރަިޖސްޓްރީކޮށް ހިްނގަމުްނދާ ތަނަކަށް ވާްނޖެހޭެނއެވެ. -

 ގާޑިޔާ ހުއްދަ ދިނުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ދުވަސް ތެރޭގައ ޚިދުމަތް  3ދުވަހާއި  1ފޯމް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ  •
 ދެވިގެންދާނެ.   

 ގާޑިޔާ ހުްއަދއަށް އެދޭ ޯފރމް  -
 އަިމއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ހުްއދަ  -
 އައި.ޑީ ކާރޑް ކޮޕީ -

ގާޑިޔާ ބެެހއްޓުމަށް ުހއްދަ ދީފަިއވާ ަސރަަޙއްުދން ހުސް ވެަފއިވާ  -
ެބހެއްޓުުމގެ ުހއްަދއަކަށް ެއދޭ ފޯރމް ފުިރހަމަ  ސަަރޙަްއދެްއަގއި ގާޑިޔާ
 ކުރުމަށްފަހު ހުށަެހޅުން.

ފޯމް އޮފީހުން ލިބެން ހުްނނާނެ  އަދި ކައުންސިްލގެ ެވބްަސއިޓުން   -
ޑައުންލޯޑް ކުެރވެން ހުްނނާނެ. 

)https://adducity.gov.mv/downloads ( 
 ފޯރމް ެވރިފައި ުކރުން  -
 ޔާ ެބހެއްޓުުމގެ ހުްއދަ ދިނުން ފޯރްމގައި ވާ ސަަރޙަްއުދގައި ގާޑި -

 ޑިޒާރސްޓާރ ފޯމްތައް ފުރުން (ޑިޒާސްޓާރ އެއް މެދުވެރި ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި)ޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ގަޑިއިރު ތެރޭ  24 ފޯރމް L1 އަރައްކާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ފާހަނގަކޮށް
ޓާރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުންނޭޝަނަލް ޑިޒާސް . 

ގަޑިއިރު ތެރޭ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާރ  48ފޯރމް  AF02އަދި  AF01އަދި 
 މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުން.

އަަރއްކާ ކުރިމަތި ވި ސަަރޙަްއދު ތަކުެގ ފޮޓޯ  -
އަދި ައަރއްކާ ހިނގި ަސރަަޙްއދާއި ުނަވތަ 

  ގެާއއި ބެހޭ މަޢުޫލމާތު
-  

ރ (އަަރއްކާ) މެުދެވރިެވއްޖެ ޙާލަތެްއގައި ރިޕޯރޓް ކުރުން ޑިޒާރސްޓާ -
(ރިޕޯރޓް ކުރާނީ ކައުްނސިލް ރިޕޯރޓް ކުރުމަށް ހަަމޖެހިަފއިވާ 

ނަންަބރުތަކަށް ނުވަތަ އަވަށު އޮފީސް ެއސް.އެސް.ޑީ ނަންަބރަށް ައދި ހަމަ 
 އަށް ރިޕޯޓުކުރުން ) 118އެްމއެންީޑއެފްގެ ހެލްޕްަލއި 
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ަރޙަްއދު ިއްނސްޕެކްޓަރުން ެމދުެވރިކޮށް ޗެކް ޑިޒާރސްޓާރ ހިނގި ސަ -
 ކުރުން 

ކަމާއި ުގޅުން ހުރި ފޯމްަތއް ފުރިަހމަޮކށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާރ   -
 މެނޭްޖމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށް ފޮުނވުން.

 އަހަރުވުމުން ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޮނުވުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ަވރާއި ުމއްަދތު ޚިުދމަތުގެ ފެން 
ދުވަސް އަދި ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު  01އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން ވެރިފައިކުރަން 

 ދުވަސް 03ފޮނުވަން ރަސްމީ 
 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް  -
 އަދި ހުށަަހޅާ ފަރާުތގެ ައއިޑި ކާޑް ކޮޕީ. -

 14:00ން އި 08:00ޕެންޝަނަށް ެއދޭ ފޯމް، ކޮްނމެ ރަްސީމ ދުވަެހއް  -
އަށް ައވަށު އޮފީްސތަކުން ލިބެން ހުންާނނެ އަދި ކަުއންސިލް ިއދާާރގެ 

)  https://adducity.gov.mv/downloadsވެްބސައިޓް (
މެުދވެރިކޮށް މިޯފރމް ިލބެން ހުންނާނެ ނުވަތަ މޯލްިޑވްސް ޕެްނޝަން 

 އޮފީހުގެ ވެްބސައިޓުން ިލބެން ހުންނާނެ.  
 ފޯރމް ެވރިފައިުކރުން. -

 އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން / ބަފައިންގެ ފޯމް އެން.އެސް.ޕީ.އޭ އަށް ފޮނުވުންތް: ޚިދުމަ

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 03ދުވަހާއި  01އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން ވެރިފައިކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ރަސްމީ 
 ފޮނުވޭނެ. ދުވަސް ތެރޭގައި ފޯމް އެން.އެސް.ޕީ.އޭއަށް

އެހީއަށް އެދޭ ފަާރތާއި އެކު ދިިރއުޅޭ ަދރިން  -
އަދި ަޚަރދުކޮށް ބަލަހައްޓާ ކުިދންނާއި 

 މީހުްނގެ އަިއޑީ ކާޑު ކޮޕީ.
އަހަރުވެަފިއވާ ޝަރުޢި  10އުުމރުން  -

ބައްަޕއެއް ނެތް ުކއްޖަކަށް ަދއުލަތުގެ ެއހީއަށް 
 އެދޭަނމަ އުފަްނުދވަުހގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

ފަާރތް ދިިރއުޅޭ ގޭިބީސެގ  އެހީއަށް އެދޭ -
 އެންމެ ފަުހގެ ކަރަންްޓބިލްގެ ކޮޕީ 

އަހަރުން ދަުށގެ ކުްއޖެްއނަމަ  06އުުމރުން  -
ވެކްސިން ދެުވނުކަން އަްނގަިއދޭ ލިޔުުމގެ 

 ކޮޕީ.
އެހީއަށް އެދޭ ފަރާުޓގެ ބޭންކް އެކައުންްޓ  -

ނަމާއި ަނމްަބރު ސާުފވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަްށ 
ކް މަްސދުވަުހގެ ޭބން 03ފާއިތުވި 

 ސްޓޭޓްމެންޓް 

 އޮފީހަށް އެޕްލިކޭޝްން ޯފމް ހުށަހެުޅން  -
އަށް އަވަށު  14:00އިން  08:00ފޯމް، ކޮންމެ ަރސްމީ ދުވަެހއް  -

ނެ އަދި ކަުއންސިލް އިާދާރގެ ެވބްަސއިޓް އޮފީސްތަކުން ލިެބން ހުންނާ
)https://adducity.gov.mv/downloads  ްމެދުވެރިކޮށް މިޯފރމ (

ލިބެން ހުންނާނެ ުނވަތަ އެން.އެސް.ޕީ.ޭއ ގެ ވެްބސައިޓުން ލިެބން 
 ހުންނާނެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ެވރިފައި ކުުރން  -
 އެން.ެއސް.ޕީ.އޭ އަށް ޯފމް ފޮނުވުން. -
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އެހީއަށް އެދޭ ފަާރތް ވަިރވެަފއިާވނަމަ ެއންމެ  -
ފަހުގެ ަވރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ހުރިހާ ަގނޑެްއގެ 

 ކޮޕީ.
އެހީއަށް އެދޭ ފަާރތަކީ ފިރިހެެނއްނަމަ  -

ކއިވެްނޏެއް ކޮްށގެން  ނޫޅޭ ކަުމގައި 
 ބަޔާންކޮށް ކޯޓުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުން.

ުނވަތަ އެހީއަށް އެދޭ ފަާރތުގެ ފިިރމީހާ  -
އަނިބމީހާ ަމރުވެަފިއވާނަމަ މަރު ފޯްމެގ ކޮޕީ 

އަދި ކަިއވެީނގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ުހރިހާ 
 ގަނެޑއްގެ ކޮޕީ.

އެހީ ެއދޭ ފަރާުތގެ ފިރިމީހާ ުނވަތަ  -
އަނިބމީހާ ޖަލު ޙުުކމެއް ތަންފީޡް 

ކުރަމުްނދާަނމަ ޖަލު ޙުކުުމގެ ުމއްދަތު 
އެނގޭނެ ފަދަ ޑީީޕއާްރއެްސގެ ލިޔުމާއި 

ސެޓްފިކެޓްގެ ުހރިހާ ގަނޑެްއގެ  ކައިވެީނގެ
 ކޮޕީ.

އެހީއަށް އެދޭ ފަާރތުން ކުއްޔަށް ުއޅޭަނަމ  -
ކުލީގެ މިްނވަރު ެއގޭނެަފދަ ެއގްީރމެންެޓއްގެ 

 ކޮޕީ.
އެހީއަށް އެދި ހުށަަހޅާ ފަރާތް ާއްމދަނީ  -

ހޯދުމަށް މަަސއްކަތް ކުރާނަމަ ިލބޭ މުާސރަ 
އާއި ިއނާޔަތްތައް އެނގޭނެފަދަ ރަްސމީ 

 ލިޔުން.
އަށް އެދޭ ފަާރތުން ލޯނެއް ަނގާފަިއވާނަމަ އެހީ -

އެކަން ބަޔާންކޯށް ުމައއްަސސާއކުން ީދފައިވާ 
 ނުވަތަ ކޯޓުަގއި ރަިޖސްޓަރީކޮށްަފއިވާ ިލޔުން.
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 ތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފޯރމް ދޫކޮށް /  ބަލައިގަތުންނުކުޅެދުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ފޯމުސެޓް ޗެކް ކުރުމަށް ފަހު، ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް ހަމަކޮށް ގިނަ ވެގެން ރަސްމީ  -
 ސް ތެރޭގައި ފޯމް ފޮނުވޭނެ.ދުވަ 03ދުވަހާއި  01

 ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ ފޯމު.   -

ނުކުޅެުދންތެރިަކމާބެޭހގޮތުން ލިބިަފިއވާ  -

ޑޮކްޓަރީލިޔުން ނުވަތަ ނުުކޅެދުްނތެރިކަާމބެހޭ 

ދާިއރާގެ ޚިްދމަތްތެިރެއއްގެ  ލިޔުމެއް 

 (އެސެްސމެންޓް) 

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުްނނަ މީާހގެ ިދވެިހ  -

އިދޭ ކާ ޑުގެ ކޮޕީ . ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަ 

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުްނނަ ފަރާުތގެ ބެެލނިވެރިޔާ / 

ބަލަުދވެރިާޔގެ  ދިެވހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގއިދޭ 

 ކާޑުގެ ކޮ ޕީ.

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުްނނަ ފަރާުތގެ ބޭްނކް  -

 4އެކައުންްޓގެ ތަފްސީލް އެނގޭނެަފދަ ލިޔުމެއް 

ެހއްޓޭ ވަުރގެ އަހަރު ފުިރ، ބޭންކް އެަކއުންެޓއް ބެލެ

(ނުކުޅެ ދުނެެތރިކަން ުހންނަ  11ޤާބިލްކަން 

ފަރާތަކީ އުުމރުން  އަަހރުން ދަުށގެ ކުދިންާނއި 

ލިބިފައިވާ ފަރާެތއްަނމަ އެފަރާުތގެ ޭބންކް 11

އެކައުންުޓގެ ތަފްސީލް. ައދި އުުމރުން އަިމއްލަ 

ބޭންކް އެަކއުންޓެއް ބެލެެހއްޓޭަވުރގެ ޤާިބލްކަން 

ރާެތއްަނމަ އެފަރާެތްއގެ ލިބިފައިުނވާ ފަ

ބެލެނިެވރިޔާ/ބަލަުދވެރިާޔގެ ބޭންކް އެކަުއންޓުގެ 

 ތަފްސީލް.)

 

 

 
 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުން (ފޯރްމ އަވަށު އޮީފސްތަކުގެ ަކއުންޓަރ  - -
އަދި ައއްޑޫ ސިޓީ ކަުއންސިލް ިއދާާރގެ ވެްބސައިޓުން  

https://adducity.gov.mv/downloads .ެލިބެން ހުންނާނ  
އަމިއްލަ ގޮުތން ވެސް ޯފމު ނޭޝަަނލް ސޯޝަލް އޭޖެްނސީ  - • -

 (އެން.ސްޕާ) އަށް ހުށަެހޅިާދނެ. 
ނުކުޅެުދންތެރިކަން ުހރި ފަރާތަކީ ުއމުުރން އަށާރަ ައހަރުން ދަށުގެ  -

ކުއްޖެަނމަ ނުވަތަ ސޮއި ކުުރމުގެ ުކޅަާދނަކަން ލިބިފައި ުނވާ ފަރާެތއްނަމަ 
ލެިނެވިރޔާ ނުވަތަ ބަލަުދެވރިޔާެއވެ. އަދި ފޯމުަގއި ޮސއި ކުރާނީ އޭާނގެ ބެ

އަށާރަ ައހަރު ފުިރ، ސޮއި ކުުރުމގެ ކުަޅދާނަކަން ލިބިަފއިާވނަމަ 
 ސޮއިުކރާނީ އެަފރާތުންެނވެ.
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 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
 މަރު ފޯމު ައވަށު އޮީފސްތަކަށް ހުށަެހުޅން.  - ފުރިހަމަ ކުެރވިަފއިވާ ަމރު ފޯރމް  -  ތެރޭގައި އަވަށު އޮފީހުން ފޯރމްގައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ.  ގަޑިއިރު 2ގަޑި އިރާއި  1

 މަރު ފޯމް ލިޭބނީ އަްއޑޫ އިކުއަޯޓރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން.  -
 މަރު ފޯރމް ައވަށު އޮފީހަށް ހުށަެހޅުުމްނ އޮފީހުގެ ިއސް ެވރިެއްއގެ ސޮއި -

ހޯދުމަށް ފަހު ަޖނާާޒގެ ކަންކަން  އެާއިއލާއަކުން ބޭނުްނާވގޮތަކަށް 
 ހަމަަޖއްަސަވއި ދިުނމަށް މަގު ފަހިކޮށް ދެޭވނެެއވެ.   

 މަރުވާ މީހުން ރަށްވެހިގެން ރަޖިސްޓްރީއިން އުނިކުރުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

މަރުޯފރމް ހުށަެހޅުމުން ަކއުންސިްލގެ ެރޖިސްޓްީރން އުނިކުުރމަށްފަހު  - މަރު ފޯރމް  - ދުވަސް ތެރޭގައި 3 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން
ނިޔާވެަފއިވެަފއިވާަކުމގެ ލިޔުން (މަރުފޯްމ) ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް 

 ރެިޖސްޓްރޭޝަްނއަށް ފޮުނވުން. 
ފީުހގެ މަުރވާ މީހުން "ަރށްވެީހންގެ ަރޖިސްްޓީރ" ގެ އަސްލު ައވަށު އޮ -

ހަވާލުކުރުން. ަމުރވިމީާހގެ ނަން ަރޖިްސޓްރީ އިން އުނިުކރުމަށް ފަހު ހަމަ 
 އެުދވަހު ައނުބރާ ޭގގެ ވެރި ަފރާތާ ރަިޖސްޓްރީ ހަވާލުުކރެވޭެނެއވެ.

 އުފަންުދވަހުގެ ރެޖިސްްޓރީ ހެދުން އަދި އަފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން (އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ)ޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  މަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު ޚިދު 

ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ފޫޅުމާ ފޯމް އެންޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ، ރަސްމީ 
 ދުވަސް ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެވޭނެ. 5ބަންދު ނޫން 

 އުފަްނވުން ރަިޖސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް  -
 ނަން ފާސްކުރާ ފޯމް  -
 ޑީކާުޑގެ އަސްާލއި ކޮޕީބެލެނިެވރިްނގެ ައއި -
 ކައިވެިނ/ަވރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްާލއި ކޮޕީ -
މަންމަ ުނވަތަ ަބއްޕައަކީ ބިޭދސީެއއް ަނމަ  -

 ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ
ރާްއޖެއިން ބޭުރގައި އުފަްނވެފަިއވާ  -

ކުއްެޖއްނަމަ ުކއްޖާ އުަފންވި ިޞއްޙީ 
އިާދރާިއން ދޫކުރި ލިޔުާމއި ެއޤަުއމުގެ 

އުަފންވުން  ކަމާބެހޭ ިއާދރާއިން ދޫކުރާ
 ރަިޖސްޓަރީ ކުރިކަުމގެ ލިޔުން. 

 

އުފަން ުދވަުހގެ ރަިޖސްޓްރީ / އުފަން ދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓް ައދި  -
 ރަށްެވއްސަކަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަެހޅުން. 

މި ފޯރމް ކަުއންސިލް ެވބްަސއިޓުން  -
)https://adducity.gov.mv/downloads  ުއަދި އަވަށ (

 ލިެބން ހުންނާެނއެވެ.އޮފީސްތަުކގެ ކައުންޓަރު ތަކުން 



 email:admin@adducity.gov.mv : އީމެއިލް     fax: +9606885002 :ފެކްސް    telephone: +9606885003:ްފޯނ   
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 އުފަންދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެދުން އަދި އަފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން (އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ނޫން)ޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

އުފަން ުދވަުހގެ ރެިޖސްޓްރީ / އުފަން  - ދައިދެވޭނެ.ދުވަސް ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ހަ 3ފޯރމް ހުށަހަޅާތާ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓް ައދި ރަށް ެވއްސަަކށް 

 އެދޭ ފޯރމް 
ސެޓްފިކެޓް ހަދާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާރުޑގެ  -

 ކޮޕީ

އުފަން ުދވަުހގެ ރެިޖސްޓްރީ / އުފަން ދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓް ައދި ރަށް  -
 ވެްއސަކަށް ެއދޭ ފޯރމް ހުށަެހޅުން. 

ކަުއންސިލް ެވބްަސއިޓުން މި ފޯރމް  -
)https://adducity.gov.mv/downloads  ުއަދި އަވަށ (

 އޮފީސްތަުކގެ ކައުންޓަރު ތަކުން ލިެބން ހުންނާެނއެވެ.

 ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން (އަލަށް ރަށްވެހިކަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން)ޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  ރު މިންވަ  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ރަށްެވއްެސްއގެ ގޮުތގައި ަރޖިސްަޓރީ ކުރުމަށް  - ދުވަސް ތެރޭ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ. 7ފޯރމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 
 އެދޭ ފޯމް. 

 ރަށްވެިހންގެ ރަިޖސްޓަރީއަށް އެދޭ ފޯމް  -
އުފަންުދވަުހގެ ަރޖިސްޓަރީ އާއި  -

 އުފަންުދވަުހގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ 
 ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ައއިޑީކާުޑގެ ކޮީޕ . ފޯމް  -
ކުއްޖާ ަރޖިސްޓަރީ ުކރާ ޭގގެ ވެރިަފރާުތގެ  -

 އައިޑީާކޑުގެ ކޮޕީ 
އަލަށް ރަށްެވހިްނގެ ރަިޖސްޓަރީ ހަްއދާ ގެެއއް  -

 ނަމަ ޢިމާާރތާއި ޯގތީގެ ަރޖިސްަޓރީގެ ޮކޕީ.

މަްސުދވަހުގެ ެތޭރގައި ަރށްެވއްެސްއގެ ގޮުތގައި  3ކުއްޖާ އުަފންވާތާ  -
 ޓަރީ ކުރުން. ރަިޖސް

"އަލަށް އުފަްނވާ ކުދިން އުަފންުވން ަރޖިސްޓަރީ ކުުރމާިއ، އުފަްނުދވަހުގެ  -
ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުާމއި ރަްށެވއްެސއްގެ ގޮތުަގއި ަރޖިސްޓަރީ ުކރުމަށް ެއދޭ 
ފޯމް" އަަވށު އޮފީހުން ލިެބން ހުންނާނެ އަދި ކަުއންސިްލގެ ެވބްަސއިޓުން 

 ) https://adducity.gov.mv/downloadsޑައުންލޯޑް ކުެރވޭނެ.(

(އެއްރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކު އަނެއް ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން) ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކުރުންޚިދުމަތް:   

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ރޭ ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ދުވަސް ތެ 7ފޯރމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 
 ކޮށްދެވޭނެ.

 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ  -
އަލަށް ރަށްެވހިްނގެ ރަިޖސްޓަރީ ހަްއދާ ގެެއއް  -

 ނަމަ ޢިމާާރތާއި ޯގތީގެ ަރޖިސްަޓރީގެ ޮކޕީ. 
 ގޭގެ ވެރިަފރާތުގެ އަިއޑީކާޑުގެ ކޮޕީ. -

  ރަށްވެހިަކން ބަދަލު ކުުރމަށް ެއދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން. -
 ގޭގެ ރަށްވެިހންގެ ރަިޖސްޓަރީއަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން.  -
ފޯމް އަަވށު އޮފީހުން ލިެބން ހުންނާނެ. ކައުންސިލް ެވްބސައިޓުން  -

 ) https://adducity.gov.mv/downloadsޑައުންލޯޑް ކުެރވޭނެ. (
 ފޯރމް ެވރިފައި ުކރުން  -
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 އެއް ގެއިން އަނެއް ގޭގެ ރަށްވެއްސެގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން)(އެއް ރަށެއްގެ،  ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކުރުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ދުވަސް ތެރޭ ރަށްވެހިކަން ބަދަލު  7ފޯރމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 
 ކޮށްދެވޭނެ.

 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ  -
ށް ރަށްެވހިްނގެ ރަިޖސްޓަރީ ހަްއދާ ގެެއއް އަލަ -

 ނަމަ ޢިމާާރތާއި ޯގތީގެ ަރޖިސްަޓރީގެ ޮކޕީ. 
 ގޭގެ ވެރިަފރާތުގެ އަިއޑީކާޑުގެ ކޮޕީ. -

 ރަށްވެހިަކން ބަދަލު ކުުރމަށް ެއދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން.  -
 ގޭގެ ރަށްވެިހންގެ ރަިޖސްޓަރީއަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން.  -
ހުންނާނެ. ކައުންސިލް ެވްބސައިޓުން  ފޯމް އަަވށު އޮފީހުން ލިެބން -

 ) https://adducity.gov.mv/downloadsޑައުންލޯޑް ކުެރވޭނެ. (
  ފޯރމް ެވރިފައި ުކރުން  -

 އަހަރުން ދަށް) 10ނަން ބަދަލު ކުރުން (ޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
ދުވަސް ތެރޭ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށްފަހު   3އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.އެން.އާރ)  އަށް ސްޓިކާރ 
ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެ. އަދި ޑީ.އެން.އާރ އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ޖަވާބު ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދުވަސް ތެރޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. 3ބަންދު ނޫން 

ދަުށގެ ކުޑަކުދިްނގެ ަބއްޕަ ސިޓީ  އަހަރުނ10ް -
 އަކުން ނަން ަބދަލުކުުރމަށް އެެދވޭނެ 

ނަން ބަދަލު ކުރާ ކުްއާޖގެ އުފަްނދުަވުހގެ  -
 ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު 

 ނަން ފާސްކުރި ފޯމު. -
(ޢާއްމު ނަން ަބދަލުކުުރމަށް ސިޓީ އަުކން  -

  ހުށަހެޅޭނެ)

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަެހޅުން. -
ެބން ހުންނާނެ. ކައުންސިލް ެވްބސައިޓުން ފޯމް އަަވށު އޮފީހުން ލި -

 ) https://adducity.gov.mv/downloadsޑައުންލޯޑް ކުެރވޭނެ. (
 ނުވަތަ ސިީޓއަކުން ބޭނުން ވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެކު ހުށަެހޅުން  -

 އަހަރުން މަތި) 10( ނަން ބަދަލު ކުރުންޚިދުމަތް: 

 ތައް މަރުހަލާ މިންވަރު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު 

ދުވަސް ތެރޭ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށްފަހު ޑީއެންއާރު  3އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 
 އަށް ސްޓިކާރ ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެ.

 އަހަރުން މަީތގެ ބޭުފޅުން 18 -
 ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ ފޯމު. -
 ނަން ފާސްކުރި ފޯމު. -
 މުަވއްަސސާތަކުން ފުރިަހމަ ކޮށްފަިއވާ ފޯމު  -
 އަސްލު  ކުރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ -
 ނަން ބަދަލު ކުުރމަށް ަދއްކަން ޖެހޭ ފީ  -

  

 ނަން ބަދަލު ކުުރމަށް ެއދޭ ފޯމާއި ޯފމުަގއިވާ ލިޔެކިުއންތަކާއި ހުށަެހޅުން.  -
ފޯމް އަަވށު އޮފީހުން ލިެބން ހުންނާނެ. ކައުންސިލް ެވްބސައިޓުން  -

 ) https://adducity.gov.mv/downloadsޑައުންލޯޑް ކުެރވޭނެ. (

 ރު، ޢީދު އަދި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުންހުކުޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 
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އިާމމުން، ުމދިުމން ހަަމޖެްއސުުމގައި ަޖމާޢަތުަގއި ހުކުރު، ީޢދު ައދި ކޭތަ  -  - 
 ނަމާދު ކުުރމަށް ހުްއދަ ލިިބވަަޑއިެގންަފއިވާ ބޭފުެޅއްތޯ ައވަށު އޮފީހުން

 ކަށަވަރުުކރުން.  
ހުކުރު، ޢީދު ައދި ކޭތަ ނަާމދަށް ިއމާުމން ހަމަެޖއްުސމަށް ރަްސމީ  -

 އެްއދުަވސް ކުރިން އިާމމުން، ުމދިުމން ނަން އަްނގާ ސޮއިުކެރވޭނެެއވެ.

 އައިޑީ ކާޑު ހެދުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ފުރިަހމަ  –މަ އަލައް ކާޑު ހަްއދާ ނަ - 
ކޮށްފައިވާ ފޯްމ، ކުއްާޖގެ އުަފންުދވަުހެގ 

 ސެޓްފިކެޓް.
އަހަރުން މަތީގެ ުކދިން ކާޑު އަލަްށ  10 -

ހައްާދނަމަ ފުރިަހމަ ކޮށްފަިއވާ ފޯމް، ުކރީގެ 
 އައިޑީ ކާޑު.

ގެއްިލގެން ކާޑު ހަްއދާަނމަ ފުރިހަމަ  -
 ކޮށްފައިވާ ފޯމް.

ހަލާކުވެެގން ކާޑް ހައްާދނަމަ ފުރިަހމަ  -
 ށްފައިވާ ފޯމް އަދި އައިޑީ ކާޑު.ކޮ

މަޢުލޫމާތު ަބދަލުެވގެން ކާޑު ހަްއދާަނމަ  -
ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ ފޯމު އަދި ކުީރގެ ައއިޑީ 

 ކާޑު.
-  
ފޮޓޯ (ހުދު ބެކްގްަރއުންްޑަގއި ނަގާަފއިާވ  -

ަމސް ނުވާ 1ޕާސްޕޯރޓް ަސއިުޒގެ ނެގިތާ 
ފޮޓޯއެއް) ެވރިފަރާތުން   ގެެނިވދާނެ. ބޭނުން 

 ްނެވސް ފޮޓޯ ނަގަިއދެިވދާން.ނަމަ އޮފީހު
 
 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަެހޅުން. -
ފޯމް އަަވށު އޮފީހުން ލިެބން ހުންނާނެ. ކައުންސިލް ެވްބސައިޓުން  •

 ) https://adducity.gov.mv/downloadsޑައުންލޯޑް ކުެރވޭނެ. (
އަދި ޑިާޕރޓްމަން އޮފް ޭނޝަނަލް ރެިޖސްޓްރޭޝަްނއިން ވެސް ފޯމް  •

 ނެ  ލިބެން ހުންނާ

 ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 



 email:admin@adducity.gov.mv : އީމެއިލް     fax: +9606885002 :ފެކްސް    telephone: +9606885003:ްފޯނ   
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 ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ ފޯމު.   - ދުވަސް 3އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ރަސްމީ  
 ފާސްޕޯޓް ސައިްޒގެ ފޮޓޯެއއް. -

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަެހޅުން. -
ދަތު ހަަމވެެގން ލިޔުން ހަދާނަމަ ކާުޑގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނާވނެ، * އައިޑީ ކާޑުގެ ުމއް 

މިރަުށގެ ރަްށވެްއސެއް ޫނން ކަމުަގިއާވނަމަ އެ ރަެށްއގެ އޮފީހުން އެ މަޢުލޫމާުތ 
 ސާފުކުރުަމށްފަހު ލިޔުން ހަދަިއެދވޭނެ.

 

 މަސް ވިކަމުގެ ލިޔުން 6ރަށުގައި ދިރިއުޅޭތާ  ޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  އްަދތު ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި މު 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ ފޯމު.   - ދުވަސް 3އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ރަސްމީ 
ލިޔުން ހޯދުމަށް ހުށަަހޅާ ފާރާުތގެ ައދި  -

 ހެކިންގެ ައއިޑީ ކާޑު ކޮޕީ 
ނުވަތަ ލިޔުން ހޯުދމަށް ހުށަހަޅާ ާފރާތުެގ  -

ކަން އައިޑީ ކޮީޕއާއި އެކު މިރަުށގައި ދިިރއުޅޭ 
  ސާބިުތވާ ލިޔުމެއް 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަެހޅުން. -
 ހެކިންގެ ހެކިބަުހގެ ނުވަތަ ގެންނަ ލިޔުުމގެ ަމއްޗައް ިބނާކޮށް. 2* ލިޔުން ދޫކުރަނީ 

 

 ނިޔައިވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ ފޯމު.   - ދުވަސް 3ގިނަވެގެން ރަސްމީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާތާ 
ލިޔުން ހޯދުމަށް ހުށަަހޅާ ފާރާުތގެ ައއި.ޑީ  -

 ކާޑު ކޮޕީ
 
 
 
  

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަެހޅުން. -

 ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 



 email:admin@adducity.gov.mv : އީމެއިލް     fax: +9606885002 :ފެކްސް    telephone: +9606885003:ްފޯނ   
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އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ، ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ސެކްޝަނަށް ލިބޭތާ  ފޯމުގައި
 ދުވަސް ތެރޭގައި 03ދުވަހާއި  01ރަސްމީ 

އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ  -
ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފޯާމއި ފޯމްަގއި ބަާޔންކޮށްފައި 

 ލިޔުންތައް 

އަށް ެއދޭ ފޯމް އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ ހުއްދަ  -
ހުށަހެޅުްނ، މިފޯމް ހިަތދޫ ައވަށު އޮފީުހގެ ކައުންޓަުރން ލިބެން ހުންާނނެ 

އަދި ައއްޫޑސިޓީ ކައުންސިްލގެ ެވބްަސިއޓް 
)https://adducity.gov.mv/downloads ( 

 އިން ޑަުއން ލޯޑް ކުރެވެން ހުްނނާެނއެެވ. -
  ފޯރމް ެވރިފައިުކރުން. -

 ނުމުގެ ހުއްދަވަގުތީގޮތުން މަގު ކޮޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ފޯމުގައި އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ، ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ސެކްޝަނަށް ލިބޭތާ 
 ދުވަސް ތެރޭގައި 03ދުވަހާއި  01ރަސްމީ  

އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ  -
މްަގއި ބަާޔންކޮށްފައި ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފޯާމއި ފޯ

 ލިޔުންތައް 

އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފޯމް  -
ހުށަހެޅުްނ، މިފޯމް ހިަތދޫ ައވަށު އޮފީުހގެ ކައުންޓަުރން ލިބެން ހުންާނނެ 

އަދި ައއްޫޑސިޓީ ކައުންސިްލގެ ެވބްަސިއޓް 
)https://adducity.gov.mv/downloads ( 

  ޑް ކުެރވެން ހުންާނނެެއވެ.އިން ޑައުން ލޯ  -

 ކައުންސިލްގެ އިހްތިާސސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިން ވަގުތީގޮތުން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ފޯމުގައި އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ، ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ސެކްޝަނަށް ލިބޭތާ 
 ދުވަސް ތެރޭގައި 03ދުވަހާއި  01

އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ  -
ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފޯާމއި ފޯމްަގއި ބަާޔންކޮށްފައި 

 ލިޔުންތައް 

އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފޯމް  -
ާނނެ ހުށަހެޅުްނ، މިފޯމް ހިަތދޫ ައވަށު އޮފީުހގެ ކައުންޓަުރން ލިބެން ހުން

އަދި ައއްޫޑސިޓީ ކައުންސިްލގެ ެވބްަސިއޓް 
)https://adducity.gov.mv/downloads ( 

 އިން ޑަުއން ލޯޑް ކުރެވެން ހުްނނާެނއެެވ. -
 
 
  

 ލައުޑް ސްޕީކަރުން އަޑުަގދަކޮށް ލަވަޖެހުމާއި އެހެނިހެން އަޑު ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 



 email:admin@adducity.gov.mv : އީމެއިލް     fax: +9606885002 :ފެކްސް    telephone: +9606885003:ްފޯނ   
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ފޯމުގައި އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ، ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ސެކްޝަނަށް ލިބޭތާ 
 ދުވަސް 03ދުވަހާއި  01

އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ  -
ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފޯާމއި ފޯމްަގއި ބަާޔންކޮށްފައި 

 ލިޔުންތައް 

ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފޯމް އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ  -
ހުށަހެޅުްނ، މިފޯމް ހިަތދޫ ައވަށު އޮފީުހގެ ކައުންޓަުރން ލިބެން ހުންާނނެ  

އަދި ައއްޫޑސިޓީ ކައުންސިްލގެ ެވބްަސިއޓް 
)https://adducity.gov.mv/downloads ( 

 އިން ޑަުއން ލޯޑް ކުރެވެން ހުްނނާެނއެެވ. -

 އިސްތިހާރުފަދަ ތަކެތި، ދެމުމާއި ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަރަންޓް ކޭބަލް، ކެމްޕެއިން ތަކެތި،ޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ފޯމުގައި އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ، ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ސެކްޝަނަށް ލިބޭތާ 
 ދުވަސް 03ދުވަހާއި  01

އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ  -
ަދއަށް ެއދޭ ފޯާމއި ފޯމްަގއި ބަާޔންކޮށްފައި ހުއް

 ލިޔުންތައް 

އެކި ކަންކަމަށް ކައުްނސިލުން ނަަގންެޖހޭ ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފޯމް  -
ހުށަހެޅުްނ، މިފޯމް ހިަތދޫ ައވަށު އޮފީުހގެ ކައުންޓަުރން ލިބެން ހުންާނނެ  

އަދި ައއްޫޑސިޓީ ކައުންސިްލގެ ެވބްަސިއޓް 
)https://adducity.gov.mv/downloads ( 

 އިން ޑަުއން ލޯޑް ކުރެވެން ހުްނނާެނއެެވ. -

 ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

  ދުވަސް 3ފޯރމް ވެރިފައިކުރުމަށް ރަސްމީ 
  ދުވަސް 7ގޯތި ސާފު ކުރުމަށް ރަސްމީ 

ވެރިފައި ކުރުމަށް އަދި ގޯތި އިންވަކި ކުރާ ފޯރމް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ދުވަސް ތެރޭގައި އިން ވަކި ކުރެވޭނެ. ގޯއްޗަކީ  15ސާފުކުރުމަށާއި އެއްކޮށް ރަސްމީ 

ދުވަސް  10ސާފު ކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނަމަ ފޯރމް ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 
 އިންވަކި ތެރޭގައި އިންވަކި ކުރެވޭނެ. ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ

 ދުވަސް ތެރޭގައި.    15ކުރެވޭނީ ރަސްމީ 

 އިްނވަކި ކުރާ ފޯރމް ހުށަެހޅުން  -
ޚިުދމަތަށް ެއދޭ ފަރާތަށް ހާިޞރު ނުެވޭވނަމަ،  -

ބަދަުލގައި ޙާޞިުރުވމަށް އެދޭ ަފރާތުގެ 
 އައި.ޑީ. ކާރޑް ކޮޕީ ައދި ސިޓީ ހުށަހެުޅން

ޝަރީޢަތުން ޙުުކމް ކުަރއްަވއިެގން ލިބިަފއިާވ،  -
ަނމަ، ަޝރީޢަތް ނިމުުނގޮުތގެ ގޯއްެޗއް

 ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ ހުށަެހޅުން 
 ފޯމް ވެރިަފއިކުުރން  -

 އިްނވަކި ކުރާ ފޯރމް ހުށަެހޅުން  -
ޚިުދމަތަށް ެއދޭ ފަރާތަށް ހާިޞރު ނުެވޭވނަމަ، ަބދަލުަގއި ާޙޞިުރވުމަށް  -

 އެދޭ ފަރާުތގެ ައއި.ޑީ. ކާރޑް ކޮޕީ ައިދ ސިޓީ ހުށަހެޅުން 
ެގން ލިބިަފއިާވ، ޯގއްޗެއްަނމަ، ަޝރީޢަތް ޝަރީޢަތުން ޙުުކމް ކުަރއްަވއި -

 ނިމުުނގޮތުގެ ރިޕޯރްޓގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން 
 ފޯމް ވެރިަފއިކުުރން  -
 ފޯމް އެންޓްރީ ކުުރން  -
އިްނވަކި ކުރުމަށް ެއދިަފއިވާ ގޯތި އޮތީ ރަނަގޅަށް ސާފުކޮށްަފިއވޭތޯ  -

 އަވަށު އޮފީހުން ޗެކްކޮށް ބެލުން 
 އިްނވަކި ކުރުން ގޯތި ރަނގަަޅށް ސާފުކޮށްފަިއވާަނމަ  -
އަދި ގޯތީގެ ވެރިަފރާތަށް އިްނވަކި ކުެރޭވ ދުވަހު ިއންވަކި ކުެރވޭނެ ކަން  -

 އެްނގުން 
ދުވަުހގެ މުްއދަެތއް  7ގޯތި ޗެކް ކުރާިއރު ގޯތި ސާފުުކރުމަށް ރަްސމީ  -

 ދިނުން 
 ގޯތި ސާފުކޮށް އެްނުގމުން އިްނވަކި ކޮްށދިނުން.  -
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 ގޯތީގެ ެރޖިސްޓްރީ ހެއްދުންޚިދުމަޔް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ދުވަސް  10ގޯތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ކަންމުޑި ރަނގަޅަސށް ރޭވިފައިވާނަމަ ރަސްމީ 
 ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ހަދައި ދެވޭނެ.  

 ގޯތީގެ ރެިޖސްޓްރީައށް އެދޭ ޯފމް ހުށަެހޅުން  -
ޚިުދމަތަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

 ށަހެޅުން ހު
ޚިުދމަތަށް ެއދޭ ފަރާތަށް ެރޖިސްޓްީރާއިއ  -

ޙަވާުލވުމަށް އަވަށު އޮފީހަށް 
ޙާޞިުރނުެވވޭަނމަ، ަބދަލުަގއި 

ރަިޖސްޓްރީާއއި ަޙވާލުުވމަށް ައވަށު އޮީފހަށް 
ސިޓީއަކުން ެއނގުން އަދި ބަދަުލގައި 
ޙަވާުލވާނެ ފަރާުތގެ ައއި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ 

 އެއްީހރަސްކޮށް ހުށަެހޅުން 
ޓްރީ ހެްއދުމަށް ހުށަަހޅާަފއިވާ ޯގއްޗަށް ރަިޖސް -

ކުރިން ރެިޖސްޓްީރއެއް ަހއްދާަފިއވާނަަމ، 
 ކުރީގެ ެރޖިސްްޓރީގެ ައސްލު 

(ގޯތީގެ ެރޖިސްްޓރީ ެގއްލިގެން އަލުން  -
ހެއްުދމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާަނމަ، ަރޖިސްްޓރީގެ 

 އަސްލު ހުށަަހޅާކަށް ނުޖެހޭނެ)

 ޅުން ގޯތީގެ ރެިޖސްޓްރީައށް އެދޭ ޯފމް ހުށަހެ  -
 ޚިުދމަތަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހުށަހެޅުން  -
ޚިުދމަތަށް ެއދޭ ފަރާތަށް ެރޖިސްޓްީރާއިއ ޙަވާލުުވމަށް ައވަށު އޮފީަހށް  -

ޙާޞިުރނުެވވޭަނމަ، ަބދަލުަގއި ަރޖިސްްޓރީާއއި ަޙވާލުުވމަށް ައވަށު 
 އޮފީހަށް ސިޓީއަުކން އެނގުން ައދި ަބަދލުގައި ަޙވާުލވާނެ ފަރާުތގެ

 އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ެއއްހީަރސްކޮށް ހުށަެހޅުން 
ރަިޖސްޓްރީ ހެްއދުމަށް ހުށަަހޅާަފއިވާ ޯގއްޗަށް ކުރިން ެރޖިސްްޓރީެއއް  -

 ހައްދާަފިއވާނަަމ، ކުރީގެ ރެިޖސްޓްީރގެ އަސްލު 
(ގޯތީގެ ެރޖިސްްޓރީ ެގއްލިގެން އަލުން ހެއްުދމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާަނމަ،  -

 ށް ނުެޖހޭނެ) ރަިޖސްޓްރީގެ އަސްލު ހުށަަހޅާކަ
 ފޯމް ރަނގަޅަށް ވެރިަފއިކުރުން  -
 ފޯމް އެންޓްރީުކރުން  -
ރަިޖސްޓްރީ ހެްއދުމަށް އެދިަފއިވާ ގޯތި އޮތީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް  -

 ކަންމުޑި ައޅާފަިއވޭތޯ ައވަށު އޮީފހުން ެޗކްކުރުން 
ގޯތި ރަނގަަޅށް ސާފުކޮށް ކަންމުޑި އަާޅފައިާވނަމަ، ރަިޖސްޓްރީާއއި  -

 ވަށު އޮފީހަށް ޙާިޞުރވުަމށް އެންުގން ޙަވާުލވުމަށް އަ

 އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ެރޖިސްޓްރީ ހެއްދުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 ރަިޖސްޓްރީ ހެުދމަށް ެއދޭ ފޯމު  - ދުވަސް 10ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯރމްގައި މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ 
  ކޮޕީއައި.ޑީ ކާރޑު -
 ގޯތީގެ ރަިޖސްޓްީރގެ އަސްލު  -
ތަރިކަ/ހިބަ އިން ލިބުނު ގޯއްެޗއް ނަަމ،  -

 ޝަރީޢަތް ނިުމނު ގޮުތގެ ލިޔުން
ރަިޖސްޓްރީ ެގއްލިގެން ަހއްާދނަމަ ުޖުރމަނާ  -

 ފައިސާ ެދއްކި ަރސީދު 
 ރަހުނު ކުެރވިފަިއވޭތޯ ޗެކްކުރި ފޯމު  -

 އެޕްލިކޭޝަން  ފޯމު ފުރިަހމަކޮށް ހުށަެހޅުން  -
 ށަަހޅަންެޖހޭ އެހެނިެހން ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހު -
 ގެއްިލގެން ަރޖިސްޓްރީ ަހއްާދނަމަ ުޖިރމަނާ ފީ ދެއްކުން  -
 ޢިމާރާާތއި ގޯީތގެ ރަިޖސްޓްރީ އާ ޙަވާުލވުން  -
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 ކުލީ ބިންތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުންޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ބިުމގެ ކުލި އެްގރީމެންޓް ަގިއވާ ގޮތަށް އަވަށު އޮފީހުގެ އެކައުންޓަށް  - ފައިސާ ބަަލއިަގތް ކަމުގެ ސްލިޕް  - ވަސް ތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާންދު 3ދުވަހާއި  1ރަސްމީ 
 ފޮނުވުން 

 ) ފައިސާ ޖަމާކުރުން 7708700341001އެކައުންޓް ަނމްަބރ ( -
 އަށް 7905003ސްލިޕް ވަިއބަރ ކުާރނީ  -
ލިޕް ަވއިބާ ިއްނ ލިބުމުން  ފައިސާ ބަލަިއގަތް ފައިސާ ޖަމާުކރި ސް - -

 ކަމުގެ ަރސީދު ދޫކުރުން.

 އެއްބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް އިމަރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 ހުއްދަ ދުވަސް ތެރޭގައި 3އެންޓްރީކޮށް ނިމިގެން ސެކްޝަންއަށް ފޯމް ލިބޭތާ ރަސްމީ 
 ތައްޔާރުކޮށް ޙަވާލުކުރުން  

އެްއބުިރއަށް ުވރެ ުއސްކޮށް އިާމރާތް ކުރުުމގެ  -
 ހުއްދަ 

 ކޮޕީ  2އިާމރާތުގެ ކުެރހުުމގެ ައސްލާއި  -
ކުރެހުުމގައި ތަްތގަނޑު ޖަހާފަިއވާ  -

 ފަރާތްތަކުގެ ތަްތގަނޑު ވެރިފިކޭަޝން ލިޔުން 
ފައުންޑޭަޝން ޕްރޮޓެކްޝަން މެަތޑް  -

 މެނިފަިއވުން ކުރެހުާމއިއެކު ހި 
 އިާމރާތުގެ ގޯތީގެ ރެިޖސްޓްރީ ކޮޕީ -
 ގޯތީގެ ވެރިަފރާުތގެ އައި.ޑީ ާކރޑު ކޮޕީ  -
އިާމރާތުގެ ކުެރހުުމގެ ސްފްޓް ކޮޕީ (މެިއލް  -

 މެުދވެރިކޮްށވެސް ހުަށހެިޅދާނެ)
 
  

އެްއބުިރއަށް ުވރެ ުއސްކޮށް އިާމރާތްކުުރމުގެ ުހއްދަ ައށް އެދޭ ޯފމް އަދި  -
 ޔުންތައް ހުށަެހޅުްނ ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔެކި

 ފޯމް އެންޓްރީ ކުުރން  -
ފޯމް ވެރިަފއިކުުރން (އިންިޖނިައރ ައދި އާކިޓެކްޓްގެ ޗެކަރ ސްޓޭމްޕް  -

 ޖެހިފައި ުހރިތޯ ބެލުން)
 ޤަވާިޢާދއި އެްއގޮތަށް ކުރެހިަފިއވާ ކުރެުހމެއްތޯ ޗެކްކުުރން  -

 ވަކި ކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ެގ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު ޚިުދމަތު

ދުވަސް ތެރޭގައި ހުއްދަ  3އެންޓްރީކޮށް ނިމިގެން ސެކްޝަންއަށް ފޯމް ލިބޭތާ ރަސްމީ 
 ތައްޔާރުކޮށް ޙަވާލުކުރުން  

ވަކި ކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުުރމުގެ  -
 ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފޯމް 

 އިާމރާތުގެ ގޯތީގެ ރެިޖސްޓްރީ  -

 ވަކިކަމަކަށް ޢިާމރާތް ބޭުނން ކުރުުމގެ ުހއްދަ ައށް އެދޭ ޯފމް ހުށަހެޅުން  -
 ފޯމް ސެޓް އެންޓްރީ ކުުރން  -
 ފޯމް ވެރިަފއިކުުރން  -
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 ަފރާުތގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ގޯތީގެ ވެރި -
ގޯތީަގއި ޢިާމރާތް ބޭުނން ކުރަނީ ެވރި ފަރާތް  -

ނޫން އެހެން ފަރާެތއް ނަަމ، އެ ފަރާުތެގ 
އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ައދި ގޯީތގެ ވެރިަފރާުތގެ 

 އިޢުތިާރޒެއްނެތް ަކމުގެ ލިޔުެމއް 
ކުއްޔަށް ހިފާފަިއވާ ތަނެއް ަނމަ ކުލީގެ  -

 އެިރމެންޓް ކޮޕީ 
ޢިާމރާތް ބޭުނންކުރަން ުއޭޅ  ވަކިކަމަކަށް -

ޢިމާރާުތގެ މިންަތއް އިނޭގގޮތަށް 
 ތައްޔާރުުކރެވިަފއި އޮތް ޗާޓު 

 ލެހެއްޓުންޕެރޯލްގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙާޞިރީ ބެޚިދުމަތް: 

 މަރުހަލާަތއް  މިންަވރު  ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ސާރވިސަސްއަށް  5ކޮންމެ މަހެއްގެ 
 ފޮނުވޭނެ.    

 ސޮއި ކުރަން އަުއމަށް އެނގުން  - ޕެރޯލް ހުންނަ ފަރާެތއްގެ ާޙޞިރީ  -
ާޔރު ކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިްވސް ކޮންމެ މަެހއް ނިުމމުން ރިޕޯރޓް ަތއް -

 ކަރެކްޝަންސް ސާރވިަސސްއަށް ފޮުނުވން.  

 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީކޮށް އުނިކުރުންތް: ޚިދުމަ

 މަރުހަލާަތއް  ންަވރު މި ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 ރިހަމަކޮށްަފއިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފު - ދުވަސް ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރީއިން އުނިކުރުން 3އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން ރަސްމީ 
 ބިޭދސީ މީާހގެ ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ  -
 އެޕްލޯިއމަންޓް އެޕްޫރވަލް ކޮޕީ  -
 ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް ފޮޓޯ  01 -
 ވަޒީފާ ދޭ ފަާރތުގެ ައއި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ  -

 އޮންލަިއންކޮސް ުނވަތަ އޮފީހަށް އެޕްލިޭކޝަން ފޯމް ހުށަހެުޅން  -
 އެޕްލިކޭޝަން ެވރިފައިުކރުން  -
 ްނގެ ދަފްތަުރަގއި ޖެްއސުން ުނަވތަ އުނިކުރުން ބިޭދސީ -

 ގެސްޓް ހައުސް، ރެސްޓޯރެންޓް، ސައި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ހުއްދަ އާކުރުމަށް ޢިމާރާތް ޗެކް ކުރުމާއި ގުޅޭ ކަންކަންތް: ޚިދުމަ

 މަރުހަލާަތއް  ންަވރު މި ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

 އާްމދަނީ ހޯުދމާއި ރައްޔިުތންނަށް ިޚދުަމތް ދިނުން  - ށަަހޅާ ފޯމް ތަން ޗެކް ކުރަން އެދި ހު - ދުވަސް ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރީއިން އުނިކުރުން 3އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން ރަސްމީ 
 ފޯމް ވެރިަފއިކުުރން  -
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 ކަރަންޓީން ނޯޓިސް ޖެހުންތް: ޚިދުމަ

 މަރުހަލާަތއް  ންަވރު މި ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރާއި ުމއްަދތު 

ދުވަސް  2ދުވަހާއި  1ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ އިން ލިސްޓް އަޕްޑޭޓް ވުމުން ރަސްމީ 
 ތެރޭގައި ނޯޓިސް ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ގެއެއްގައި ޖެހުން.

ންގ އިން ލިސްޓް ައޕްޑޭޓްވުމުްނ، ކަރަންޓީން ކުެރވޭ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސި -  -
 ފަރާތަށް ުގޅުން ައދި ކަރަންޓީން ކުެރޭވ ތަން ކަށަވަރު ކުރުން 

 ކަރަންޓީން ނޯޓިސް ތައްާޔރުކުރުން  -
 ކަރަންޓީން ނޯޓިސް ޖެހުން  -
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 ގުޅުްއުވަމށް 
 

       ައްއޑިޫސީޓ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ 
  688 5003ޯފްނ: 

 790 5003ޯމަބިއލް: 
 688 5002ެފކްްސ: 
 admin@adducity.gov.mvީއެމިއލް: 

 http://adducity.gov.mv ެވްބަސިއްޓ:
 

 
   ަމަރޫދ ައަވުށ ޮއފީސް      ިހަތޫދ ައަވުށ ޮއީފސް 

   689 0096ޯފްނ:       688 5898ޯފްނ: 
  maradhoo@adducity.gov.mvީއެމިއލް:    hithadhoo@adducity.gov.mvީއެމިއލް: 

 
 

   ފޫޭދ ައަވުށ ޮއީފސް      ަމަރޫދފޫޭދ ައަވުށ ޮއފީސް 
   689 2018ޯފްނ:       689 1523ޯފްނ: 

 feydhoo@adducity.gov.mvީއެމިއލް:   maradhoofeydhoo@adducity.gov.mvީއެމިއލް: 
 
   

   ުހޅުޫދ ައަވުށ ޮއީފސް      ީމޫދ ައަވުށ ޮއީފސް 
   689 4728ޯފްނ:       689 5730ޯފްނ: 
 hulhudhoo@adducity.gov.mvީއެމިއލް:    meedhoo@adducity.gov.mvލް: ީއެމިއ

 


