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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ަރފް ޢާ ތަ 
ޚިދުމަތްދިނުމުގައި   ތަކާއިޚިދުމަތްޯފރުކޮށްދޭ    ފަރާތުންމިއީ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  

  ރވިސް ޗާޓަރެކެވެ.  އަދި ހޭދަވާނެ ވަގުތު އަންގައި ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސާގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ

 ޚިދުމަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްހޯދާ ގޮތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލަށް ބަލައި ސާރވިސް ޗާޓަރ އަދާހަމަކުރެވޭނެއެވެ.  

 

 ރު ތަސައްވު
 އަދުގެ  ،ޤާއިމްވެފައިވާ  ވެއްޓެއް  އަމާން  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތެއް  ފުދުންތެރި  ،އަޚުލާޤާއިއެކު  ރިވެތި  އިސްލާމީ

 .ސިޓީއެއް ސާފު ފެހި ޒަމާނީ ،ބިނާވެފައިވާ ޚިދުމަތްތައް މައްޗަށް ޓެކޮްނޮލޖީގެ

 

  އަމާޒު
 ސިއްޙީ   ރަނގަޅު  ،ޯފރުކޮށްދީ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ރަށްވެހިކަމުގެ  ފުރިހަމަ  ބައިވެރިވުމާއެކު  ރައްޔިތުންގެ

 ދުރަތީވެށިޤު  ރަށުގެ  ،ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އަޚްލާގުގެ  އިސްލާމީ  ތަރުބިއްޔަތު  ތައުލީމާއި  ނިޒާމަކާއި

 އަމާން  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތެއް  ފުދުންތެރި   ވާއަހުލުވެރިވެފައި  ތަރައްޤީއަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ރައްކާތެރިކުރުމާއިއެކު

 .އުފެއްދުން މާހައުލެއް އުފާވެރި
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ގަބޫލުކުރާ ހަމަތައް 
އެކު  ދަރާޤަރިމާއި،  ތިދުމަތް ލިބިގަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިޙްޚި އިޙްތިރާމް:  .1

 ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދޭނަން.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެބޮޑު އާމަޒަކީ އަދި ޯރލަކީ ރައްޔިތުންނަށް މަތްކުރުމުގެ ރޫޙް: ޚިދު  .2

   .ފުރިހަމަ ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުޮކށްދިނުން

ރަށްޓެހި އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް   އިޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކޮްނޮލޖީއާ: އީޖާދު  .3

 ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން.  

އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތްކުރާނީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ތެދުވެރިކަމާ  : ނަޒާހަތްތެރިކަން   .4

  . ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ ހުރިހާ  އަދި އިންސާފުވެރި ފުރުޞަތު:   ހަމަހަމަ   .5

، އިތުރު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދީފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައި

 .އެފަރާތަށް ބޭނުންވާ ފުރުޞަތު ޯހދައި ދިނުމުގެ އަޒުމުގައިނަމަ އްފަރާތެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު   ކުރާނީއަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތް ދުތަކަށް ތަބާވުން:ޢިޤާނޫނާ ޤަވާ  .6

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން. އި އުސޫލުތަކާ އަދި ދުތަކާޢިޤަވާއާއި އަސާސީ
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 .... ައޅުަގނޑެުމން ުދަމތްަތްއ ިދުނމުަގިއ  ިޚ
  އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ރަސްމީ ގަޑީގައި އިދާރާއަށް އަންނަ ފޯނޯްކލްތަކަށް •

މަޢުލޫމާތު ސާފުޮކށްދީ އިތުރަށް ކުރިއަށްދާންވީގޮތުގެ ބޭނުންފުޅުވާ  ޖަވާބުދާރީވެ

 ދޭނަން. މަޢުލޫމާތު

 ން. ކުރާނަ މުޢާމަލާތް ޚިދުމަތްޯހދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަދަބުވެރިކަމާއި، އިޙްތިރާމާއެކު •

ދުމަތެއް  ޚިއެކު އަވަސް އިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުމާޚި •

 ދޭނަން. ޯފރުޮކށް

ދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓައި، ސިއްރު  ޚި •

   ން. ހިފަހައްޓާނަަ

 ން.ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަކޮިކޅަކަށް ބުރަނުވެ ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދޭނަ •
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ަރްއިޔުތްނގެ ަފާރުތްނ ެއެދީނ.... 
 ހޯދުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރޮިކށް ހިތުން.ޚިދުމަތް  •

 ދޭން ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުންނާ އަދަބުވެރިކަމާއެކު ރީތި ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުން. ޚިދުމަތް •

އި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމާއި، ޞައްޙަ  ހަންމެ އެހޭ ހުށައަޅަންޖެ ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް •

  ދިނުން.މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށް 

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އިޙްތިރާމްޮކށް، އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް   •

 ނުގެއްލޭނޭހެން ޢަމަލުކުރުން. 

 ޔާލު ހުށައެޅުން.  ޚިޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ގޮތުގެ  •

 .  އް ބެހެއްޓުން ޚިދުމަތްޯހދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތަ •
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 ޗާޓު  ުދަމތްަތކުގެ ިޚ ޯފުރޮކްށދޭ  ަކުއްނިސލުން 
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ސަރވިސް ޗާޓަރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް |     

 މަޢުލޫމާތު ޯހދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ޯހދުން   .1
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ސަމާލުކަން ދިނުމަށް  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ   -

ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް  

 އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

ހޯދުމަށް އެދެނީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން ތަފްޞީލުކޮށް   -

 ަބޔާންކޮށްދީފައި އޮތުން. 

ވާއިދުގައި ޤަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިިބގަތުމުގެ  -

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ދެއްކުމަށް އެއްަބސްވެފައިވާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން.

ފޯމު މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ  -

ްބސައިޓް ވެ

)kulhudhuffushicity.gov.mv/2019/02/520 (

 އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް، ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން   -

  އޮފިސަރުގެ އީ.މެއިލް

  hassan.hussain@kulhudhuffushicity.gov.mv
 އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށައެޅުއްވުންއެދެން.

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ  -

ފިނަމަ  މުއްދަތުގައި ނުދީފިނަމަ ނުވަތަ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް

ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވައި   ހުށައަޅާމުރާޖާޢާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ 

 .ހުށަހެޅުއްވިދާނެ

 :ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު -

- kulhudhuffushicity.gov.mv/council/committees 

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް   -

ދުވަސް  14ހުށައަޅުއްވާތާ 

  21ތެރޭގައި (ގިނަވެގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.) 

 

  

mailto:hassan.hussain@kulhudhuffushicity.gov.mv
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 މަގު ބައްތިއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން  .2
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް.  - ގޫގުލް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓްކުރުން.  -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގެ ހޯމް ޕޭޖުން  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ިއަދ (

ސޯޝިއަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ފޯމްތަކުން  

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

ދާރާއިން ކޮންމެ ހަމަ ކުރެއްވުމުން އިފޯމް ފުރި -

 ދުވަހަކު ބަލާނެ. 

 

 48މައްސަލަ ހުށައަޅާތާ  -

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިނިޝިއަލް 

އެސެސްމަންޓް ހަދައި 

މަސައްކަތް  ހައްލުކުރުމުގެ 

 ފެށޭނެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮކމިޓީގެ   މެމްބަރަކާއި ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  .3
 ހެއްދުން އެޮޕއިންޓްމަންޓް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  މެމްބަރަކާއި  

 މުއްދަތު ހޭދަވާނެ   ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާއި ބައްދަލު   -

 ކުރެއްވުމަށް އެދި ހުށައެޅުން 

އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ަބއްދަލުކުރުމަށް  -

މާއި ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނަ

 ނުވަތަ ސަަބުބ ހުށައެޅުން. 

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް އިދާރާގެ  -

އަށް ގުޅުއްވައިގެން  6527141ނަންަބރ 

 ކުރިއަށްގެންދަވާ.

 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ވިދާނެ.ހުށައެޅުއް

 

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދިލައްވާތާ   -

ދުވަސް ތެރޭގައި   03

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހޭ ތާރީޚް 

ވާ ފަރާތަކާ އްއެދިލަ

 ހިއްސާކުރެވޭނެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

    ދޫކުރުންއެން.ޯއ.ސީ މީޓިންގ ޯހލް   .4
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކުރުމަށް އެދޭ  މީޓިންގ ހޯލް ބުކް   -

 ފޯމް ހުށައެޅުން 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް އަދި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަޑީ  -

 ކާޑް ކޮޕީ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv/2021/06/7932 (

 އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް. 2000ހަފްލާތަކަށް ދުވާލަކަށް  -

 1000ަބއްދަލުވުންތައް / ޓްރެއިންނިންތަކަށް ދުވާލަކަށް  -

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ފޮނުއްވުން އެދެން. އަށް 

 

އެދޭތާ  ށްޚިދުމަތަ -

 03ގިނަވެގެން 

ދުވަސްތެރޭގައި 

 ކޯޓޭޝަން ފޮނުވޭނެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

   ފްލާތަކަށް އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ޙަ  .5
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ސްކޫލް ބުކް ކުރުމަށް  އަމީރު އަމީން   -

 ހުށައެޅުން އެދޭ ފޯމް  

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް އަދި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  -

 އަޑީ ކާޑް ކޮޕީ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv/2021/01/7205 (

 އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް. 1100ހަފްލާތަކަށް ދުވާލަކަށް  -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ފޮނުއްވުން އެދެން. އަށް 

 

ޚިދުމަތަށް އެދޭތާ  -

 03ގިނަވެގެން 

ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާެބއް 

 ލިބޭނެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭ ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން  .6
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ކަމުގެ ލިޔުން  ސިޓީއަކުން   -

 ހުށައެޅުން ހޯދުމަށްއެދި  

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ސިޓީ އަދި ޚިދުމަތަށް އެދޭ  -

ފަރާތުގެ އަޑީ ކާޑް ކޮޕީއާއި ސްޓޭމްޕް  

 ޓޯއެއްފޮސައިޒް 

 

 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  ސިޓީ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ފޮނުއްވުން އެދެން. އަށް 

 

 04ޚިދުމަތަށް އެދޭތާ  -

ދުވަސްތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް  

 ހެދި ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެ.
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ދުރަތީ ކާރިސާތައް ރިޯޕޓްކުރުން ޤު  .7
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

 ގެ ރިސެޕްޝަނަށް ގުޅައިގެން. ކައުންސިލް  -

އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ   -

ލަތްތަކުގައި ގުޅުއްވާނީ  ޙާ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  

 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ނަންބަރަށް 

ގެއްލުމުގެ ޞައްޙަ  ލިބުނު ނުވަތަ ލިެބމުންގެންދާ  -  މާތު ލޫޙާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ މަޢު -

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން. 

 

ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން  -

  އިޖާބަދީ، ލަސްނުކޮށް

ނޭޝަނަލް ޑިޒަސްޓަރ 

މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  

 48ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް 

 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފޮނުވޭނެ.
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 

   ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކުރުން  .8
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ޅަންޖެހޭ ތަކެތި އަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ޢައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރަން އެދޭ ފޯމް   -

 ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރަން އެދޭފަރާތުގެ   -

 އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ 

ރާއްޖޭން ޭބރުގައި މައްޔިތާ ވަޅުލި  -

 ގަުބރަސްތާނުން ދޫކުރި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  

 މައްޔިތާގެ އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ   -

ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކުރަން އެދޭ ފަރާތުން  -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  ހުށައަޅާ

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 އެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

 24ތާ ހުށައަޅާލިޔެކިޔުން  -

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކަށުނަމާދުގެ 

ކަންކަން ހަމަޖައްސައި 

 ދެވޭނެއެވެ. 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

  ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސާވޭކުރުން  .9
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭއަށް   -

އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް  

 . ހުށައެޅުން 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަނޑު އުޅަނދު ސާރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް   -

MS-1  

 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ. -

 ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން.އަހަރީފީ  -

 ކުރިން ސަލާމަތީ ހައްދާފައިވާ އުޅަނދެއް -

 ނަމަ އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ. -

އުޅަނދުގެ ޓްރާންސްމިޓިން ސްޓޭޝަން ލައިސަންސްގެ  -

 ކޮޕީ (ފީ ދައްކާފައިވާ).

މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ  -

 މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.

 ޑިކަލްރިޕޯޓް. ފަޅުވެރިންގެ މެ -

 ކެޕްޓަން އަދި ފަޅުވެރިންގެ ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމާއި، -

 އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ. 

 ރ. 150/-ސާރވޭކުރުމަށް  -

 ރ.250/-އެ އުޅަނދަކަށް ހައްދާ ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް  -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކޮށް  -

ދުވަހުގެ  07ތާ ހުށައަޅާ

ތެރޭގައި ސާރވޭކޮށް  

 ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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އެދޭ    MS-1ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް  -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑ (

 ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 
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 ގަރާޖު ޮއތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން   .10
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ގަރާޖު އޮތްކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދޭ   -

ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް  

 . ހުށައެޅުން 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ގަރާޖު އޮތް ކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމް.  -

 ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑިކާޑުގެ ކޮޕީ.  -

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.  -

 އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.  -

ނދާއި ގުޅޭ އެތެރެކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެތެރެކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުޅަ -

(މޮޑެލް ނަންަބރ، މޯޓަރ/ އިންޖީނު ނަންަބރ   ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

،ޗެސިސް/ސީރިއަލް ނަންަބރ، އުފެއްދި ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތުތައް 

 އެނގޭ ލިޔުން). 

 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ.  -

ގަރާޖު އޮތް ކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން  -

) އިން kulhudhuffushicity.gov.mv(އަދި ވެްބސައިޓް 

 ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

- https://kulhudhuffushicity.gov.mv/2021/01/7227 / 

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކޮށް  -

ދުވަހުގެ  07ތާ ހުށައަޅާ

ތެރޭގައި 

އިންސްޕެކްޝަން ހަދައި 

 ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި މަރުވާމީހުންގެ ޖަނާޒާގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.   .11
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަކޮށް  މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން   -

ނުވަތަ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ    އިދާރާ 

 އިމާމްއާ ހަވާލުކުރުން 
 

 މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން. -

މައްޔިތާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތަކަށް ބޭނުންވާ   -

 ކަފުން ޕެކޭޖް.

 މައްޔިތާއަށް ބޭނުންވާ ސަންދޯއް.  -

 

މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން  -

ލިިބވަޑައިގަންނަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. 

 

ލިޔެކިޔުން އަދި ފުރިހަމަ   -

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 12ތާ ހުށައަޅާފުރިހަމަކޮށް 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޖަނާޒާގެ  

އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް  

 ނިންމައި ދެވޭނެއެވެ.  
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 ހެއްދުން) ކާޑް ޑީ.އައި(  ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި .12
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

އަލަށް އައި.ޑީ ކާޑް ހައްދާ ފަރާތެއްނަމަ  - ހުށައެޅުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް  -

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 

ހަމަވެގެން އައު ކުރަން އައި.ޑީ ކާޑް ދުވަސް  -

 ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ ަބއު އައި.ޑީ ކާޑް 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ (ސޮފްޓް ކޮޕީ) -

 ަބއު ހައްދާނަމަ ޑީ.އައި ނަންބަދަލުވެގެން -

 ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުގެ ކާޑު، ޑީ.އައި

ރަށްވެހިކަން ބަދަލުވެދެން އައި.ޑީ ހައްދާނަމަ  -

ދަލުކުރިކަމުގެ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރައްވެހިކަން ަބ

 ސެޓްފިކެޓް (ފޮޓޯ ޖެހި ލިޔުން) 

 

އައި.ޑީ ކާޑް ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

އަހަރުން މަތީގެ  10އައި.ޑީ ކާޑް ހެއްދެވުމަށް  -

ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މި އިދާރާއަށް 

 ދުރުވަންޖެހޭނެއެވެ. 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ކުދިންގެ އައި.ޑީ ކާޑް،   10 -

އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ދުރުވުމުން ހައްދާ 

 ދެވޭނެއެވެ.

އައި.ޑީ ކާޑްގައި ޖަހާ ފޮޓޯ މި އިދާރާއިންވެސް  -

 ނަގާދެވޭނެއެވެ. 

އައި.ޑީ ކާޑް ނިމި، މި އިދާރާއަށް ލިުބމުން   -

ފަރާތަށް އެސް.އެމް.އެސްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެ 

 އެންގޭނެއެވެ.

އައި.ޑީ ކާޑް ދުކުރާ ގަޑިއަކީ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  -

 އެވެ.  12:00އިން  11:00

ދުމަތަށް އެދި ފޯމް ޚިމި  -

ހަފްތާ ތެރޭ   03ތާ ހުށައަޅާ

 އައި.ޑީ ކާޑް ހައްދާ ދެވޭނެއެވެ. 

 

  އައި.ޑީ ކާޑް  މާލެއިން -

ނަގާކަމަށްވާނަމަ  

ދުވަހާއި ޖެހިގެން  ހުށައަޅާ

ހަފްތާގައި އައި.ޑީ ކާޑް އަންނަ 

 އިގަންނަވާނެއެވެ. ލިިބވަޑަ
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 ހެއްދުން ސެޓްފިކެޓް އުފަންދުވަހުގެ .13
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

 ފޫޅުމާފޯމް - ހުށައެޅުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް  -

 ފޯމް އެދޭ  އަށް ސެޓްފިކެޓް އުފަންދުވަހުގެ -

 ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

 ކާޑް ކޮޕީ ޑީ.ކުއްޖާގެ ަބއްފަގެ އައި -

 ކުއްޖާގެ މަންމަގެ އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ -

ކުއްޖާގެ ަބއްޕަ ފަރާތު ކާފަގެ އައި.ޑީ ކާޑް   -

 ކޮޕީ (ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ)

ކުޅުދުއްފުށީ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖައްސާ   -

 ކުއްޖެއްނަމަ، އެ ގެޔެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ

 ހީންގެ ރަޖިސްޓަރީ (އަސްލު)ރައްވެ -

 

ދުވަސް ތެރޭގައި   07ކުއްޖާ އުފަންވާތާ ރަސްމީ  -

 ފޫޅުމާ ފޯމް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

 ފޫޅުމާ ފޯމް ހުށަހެޅުމުން އުފަންދުވަހުގެ -

ފޯމް މި އިދާރާއިން  އެދޭ އަށް ސެޓްފިކެޓް

 ފޯރުކޮށް ދޭނެއެވެ.

ނިމުމުން ކުއްޖާގެ ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުގެ -

ބެލެނިވެރިޔާއަށް އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ 

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

ދުމަތަށް އެދި ފޯމް ޚިމި  -

ދުވަސް   10ތާ ރަސްމީ ހުށައަޅާ

 އުފަންދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ސެޓްފިކެޓާއި އުފަންދުވަހުގެ  

  އިހައްދަ ރަޖިސްޓަރީ

 ދެވޭނެއެވެ.
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 ބަދަލުކުރުން ނަން ކުދިން  އަހަރުންދަށުގެ 10 .14
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ޅުން އެ ހުށަ 

 ކޮޕީ  ކާޑް  ޑީ.އައި ކުއްޖާގެ -

 ކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް (އަސްލު)  -

 ކުއްޖާގެ ަބއްފަގެ އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ -

 މަންމަގެ އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީކުއްޖާގެ  -

 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން  10 -

ނަންބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އިދާރާގެ 

ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 ކަށް ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.ޚިދުމަތަމި  -

ނަން ބަދަލުކޮށްނިމި، އުފަންދުވަހުގެ  -

ކެޓް ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ސެޓްފި

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

ށް އެދި ފޯމް ޚިދުމަތަމި  -

ދުވަސް   15ތާ ރަސްމީ ހުށައަޅާ

ތެރޭގައި ނަންބަދަލުކޮށް 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  

 ހައްދާ ދެވޭނެއެވެ.
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 ނަންބަދަލުކުރުން ކުދިންގެ/މީހުން މަތީގެ  އަހަރުން 10 .15
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

ނަންބަދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑް   -

 ކޮޕީ

  ކާޑްގައިވާ ދރއ /ސެޓްފިކެޓް އުފަންދުވަހުގެ -

  މަޢުލޫމާތު  އެދޭމީހުންގެ ނަންބަދަލުކުރުމަށް

 މަސްނުވާ ފޯމް) 01ފޯމު (ފުރިހަމަކޮށްފައި، 

 ފޯމް އެދޭ  އަށް ސެޓްފިކެޓް އުފަންދުވަހުގެ -

 

  ކާޑްގައިވާ ދރއ /ސެޓްފިކެޓް އުފަންދުވަހުގެ -

ފޯމް   މަޢުލޫމާތު  އެދޭމީހުންގެ ނަންބަދަލުކުރުމަށް

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

  ފޯމް އިދާރާގެ އެދޭ  ށްސެޓްފިކެޓަ އުފަންދުވަހުގެ -

 ކައުންޓަރުން ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކުދިންގެ ފުރަތަމަ /މީހުން މަތީގެ އަހަރުން 10 -

ނަންބަދަލުކުރުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  ފަހަރު

ނެގޭނެއެވެ. ދެން އިތުރަށް ކުރާ ރުފިޔާ  1200

ކޮންމެ ފަހަރަކު ފީ  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 

 އިތުރުވަމުންދާނެއެވެ. 

ނަން ބަދަލުކޮށް ނިމުނުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

ށް އެދި ފޯމް ޚިދުމަތަމި  -

  ދުވަސް މަސް 02ތާ ހުށައަޅާ

ތެރޭގައި ނަންބަދަލުކޮށް 

  ކެޓްސެޓްފި ހުގެއުފަންދުވަ

 ދެވޭނެއެވެ. އިހައްދަ
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 ބަދަލުކުރުން ވެހިކަންއްރަ .16
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

ރައްވެހިކަން ބަދަލުކުރާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑް   -

 ކޮޕީ

ޕޯޓް ސައިޒް  ތިންމަސް ދުވަސް ނުވާ ޕާސް  -

 ފޮޓޯ (ހާޑް ނުވަތަ ސޮފްޓް ކޮޕީ) 

 

ފޯމް،  ހުށައަޅާ އެދި ބަދަލުކުރުމަށް ރައްވެހިކަން -

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 ފޮޓޯ މި އިދާރާއިންވެސް ނަގާދެވޭނެއެވެ. -

އުފަންދުވަހުގެ ކޮށް، ރަށްވެހިކަން ބަދަލު -

ސެޓްފިކެޓް ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ 

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 

ށް އެދި ފޯމް ޚިދުމަތަމި  -

މަސް ދުވަސް   01ތާ ހުށައަޅާ

ތެރޭގައި ރައްވެހިކަން 

 ބަދަލްކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
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 ރަޖިސްޓަރީވުން  ރައްވެހިން ރަށްރަށުގެ  އެހެން ފިޔަވާ ރައްވެހިން ކުޅުދުއްފުށީ .17
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

  ފަރާތުގެ އައި.ޑީ އެދޭ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް -

 ކޮޕީ  ކާޑްގެ

 ފަރާތުގެ އެދޭ ވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ -

 ފޮޓޯ  1 ސައިޒުގެޕްސްޓޭމް

 އާއިލާއާއިއެކު /އިދެގެން މީހަކާއި ކުޅުދުއްފުށީ -

 ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓްގެ ކައިވެނީގެ އުޅޭނަމަ

 

 ރަށްރަށުގެ އެހެން ފިޔަވާ ރައްވެހިން ކުޅުދުއްފުށީ -

އެދޭފޯމް، މި  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ރައްވެހިން

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ލިޔުން ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 

ށް އެދި ފޯމް ޚިދުމަތަމި  -

  05ތާ  ރަސްމީ ހުށައަޅާ

ދުވަސް ތެރޭގައި ރައްވެހިކަން  

 ބަދަލްކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
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 ހެއްދުން  ރަޖިސްޓަރީ ރައްވެހިންގެ ތަކުގެ ގެ ކުޅުދުއްފުށި .18
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

 ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ނުވަތަ /ގޯތީގެ -

 ކޮޕީ  ރަޖިސްޓަރީގެ

 ޖެއްސުމަށް ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިންގެ -

 ދިވެހި  ފަރާތްތަކުގެ ފައިވާހުށައަޅާ

 ކޮޕީ  ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން

 އެހެން( ރައްވެއްސަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ -

 ފަރާތެއްނަމަ ބަދަލުވެފައިވާ) ރަށަކުން

 ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ ކަމުގެ ބަދަލުވި ރަށްވެހިކަން

 ވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގެއެއްގައި އެހެން -

 އުނިކުރަން އެގެއަކުން ކުއްޖަކު ނުވަތަ މީހަކު

 ގޭގެ ވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ އެދޭނަމަ

 ނުކުރާ އިޢުތިރާޟް  އެކަމަށް ވެރިފަރާތުން

 ތިމާގެ ތެރޭގައި މީގެ( ލިޔުމެއް ކަމުގެ

 ފިރިމީހާ ނުވަތަ  އަނިބ ،ދަރިންނާއި

 .) ނުހިމެނެއެވެ

ފޯމް، މި  އެދޭ ރަޖިސްޓަރީއަށް ރަށްވެހިންގެ -

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  

  ރަޖިސްޓަރީ ރައްވެހިންގެ ތަކުގެގެ ކުޅުދުއްފުށި -

ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން  

 އެންގޭނެއެވެ.

 

ށް އެދި ފޯމް ޚިދުމަތަމި  -

ދުވަސް   10ތާ ރަސްމީ ހުށައަޅާ

 ކުޅުދުއްފުށި ތެރޭގައި

 ރައްވެހިންގެ ތަކުގެގެ

 ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާދެވޭނެއެވެ.
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 ވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގެއެއްގައި އެހެން -

  ރަޖިސްޓަރީ އަލަށް އުނިކޮށް އެގެއިން މީހަކު

  ބޭނުންވާ އުނިކުރަން ޖައްސާނަމަ ހައްދާގޭގައި

 މީހުންގެ  ގޭގެ ވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ މީހާ

 އަސްލު  ރަޖިސްޓަރީގެ

 

 ވަކިކޮށްދިނުން  އިން  ބައޮިކށްގޯތި .19
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

ގޯތި ަބއިކުރުމަށް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތުގެ  -

 ޕީ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް" ގެ ކޮ"ޝަރީއަތް 

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  -

 

 ހުށައަޅާވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި  އިން ގޯތިަބއިކޮށް -

ފޯމް، މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  

ގޯތި ަބއިކޮށް އިންވަކި ކުރެވުމުން އެކަން ފޯން  -

 ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 

ށް އެދި ފޯމް ޚިދުމަތަމި  -

ދުވަސް   10ތާ ރަސްމީ ހުށައަޅާ

ތެރޭގައި ގޯތި ަބއިކޮށް  

 އިންވަކިކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
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 ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ ގެޮދރުތިގޯ  ،ބިމާއި .20
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

 ހަމަނުވާ އައި.ޑީ މުއްދަތު ވެރިފަރާތުގެ ގޯތީގެ -

 )ހުރިނަމަ ދުނިޔޭގައި ވެރިފަރާތް( ކޮޕީ ކާޑްގެ

 ނުވަތަ  ހިަބއިން ،ތަރިކައި( ޝަރީއަތުން -

 ގޯއްޗެއްނަމަ ލިބިފައިވާ) ކޮށްގެން އަމިއްލަ

 ކޮޕީ  ރިޕޯޓްގެ ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީއަތް

 ހައްދާފައިވާނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިން -

 އަސްލު  ރަޖިސްޓަރީގެ

ފަރާތުގެ  2 މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ހެކިންގެ -

 ކޮޕީ  ކާޑްގެ އައި.ޑީ

 

 ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގެދޮރުތިގޯ ،ިބމާއި -

ފޯމް، މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  ހުށައަޅާއެދި

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 ހައްދާނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓަރީ -

) އެއްސަތޭކަ( ރ100=/ ގޮތުގައި ޖުރުމަނާގެ

 ދައްކާނީ ޖުރުމަނާ. (ދައްކަންވާނެއެވެ ރުފިޔާ

 .)ނިމުނީމައެވެ ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓަރީ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 

ށް އެދި ފޯމް ޚިދުމަތަމި  -

ދުވަސް   15ތާ ރަސްމީ ހުށައަޅާ

ތެރޭގައި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ  

 ހައްދާދެވޭނެއެވެ. 
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 ދޫކުރުން ހުއްދަ  އެކިއެކި   ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ،އިންފާރާއި .21
 މުއްދަތު ހޭދަވާނެ   ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

 އިމާރާތް އެދޭނަމަ އެޅުމަށް ފައުންޑޭޝަނެއް -

 ގޯތީގެ ، ކުރެހުމާއި ގޮތުގެ ކުރަންބޭނުންވާ

 ކޮޕީ  ރަޖިސްޓަރީ

 ތަޅާލައި އިންފާރެއް ،ރޭނުމަށް އިންފާރު -

 ހުއްދައަށް އިންވަކިކުރުމުގެ ،އިރާނަ އަލުން

 ކޮޕީ ރަޖިސްޓަރީގެ ގޯތީގެ ނަމަ އެދޭ

 ކޮޕީ  ކާޑު އައި.ޑީ ވެރިފަރާތުގެ ގޯތީގެ -

 

  އެކިއެކި  ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ ،އިންފާރާއި -

ފޯމް، މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން  އެދޭ ހުއްދައަށް

އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ކޯލެއްގެ މުމުން އެކަން ފޯން ހުއްދަ ނި -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

ށް އެދި ފޯމް ޚިދުމަތަމި  -

ދުވަސް   03ތާ ރަސްމީ ހުށައަޅާ

 ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
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 ހުއްދަ ކުރުމުގެ  ބަންދު  މަގު  ޮގތުން ވަގުތީ .22
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

 ކޮޕީ  ކާޑު  ޑީ.އައި ފަރާތުގެ އެދޭ ށްޚިދުމަތަ -

 

ފޯމް، މި  ހުށައަޅާށް އެދި ޚިދުމަތަޢާންމު  -

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

ށް އެދި ފޯމް ޚިދުމަތަމި  -

ދުވަސް   03ތާ ރަސްމީ ހުށައަޅާ

ތެރޭގައި ވަގުތީ ގޮތުން މަގު 

ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

،  ކަމުގައިވާނަމަ ދެވެންއޮތް

 ދެވޭނެއެވެ.
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 ހުއްދަ  ޮކނުމުގެ މަގު .23
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

 ކޮޕީ  ކާޑު  ޑީ.އައި ފަރާތުގެ އެދޭ ށްޚިދުމަތަ -

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  -

މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތުގެ ޗާޓް (ފާހަގަ  -

 ކުރެވިފައި)

 

ފޯމް، މި  ހުށައަޅާށް އެދި ޚިދުމަތަޢާންމު  -

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 އެންގޭނެއެވެ.ޒަރިއްޔާއިން 

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 ފޯމް އެދި ށްޚިދުމަތަ މި -

  ދުވަސް 03 ރަސްމީ ތާހުށައަޅާ

މަގު  ގޮތުން ވަގުތީ ތެރޭގައި

ދެވެން  ހުއްދަ ކޮނުމުގެ

 .ދެވޭނެއެވެ ،އޮތަކަމުގައިވާނަމަ
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 ބެހެއްޓުން  ޯޕސްޓަރު ނުވަތަ ކެންވާސް/  ދެމުން ބެނާ .24
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

 ކޮޕީ  ކާޑު  ޑީ.އައި ފަރާތުގެ އެދޭ ށްޚިދުމަތަ -

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  -

 

ފޯމް، މި  ހުށައަޅާށް އެދި ޚިދުމަތަޢާންމު  -

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 ފޯމް އެދި ށްޚިދުމަތަ މި -

  ދުވަސް 03 ރަސްމީ ތާހުށައަޅާ

/  ދެމުން ބެނާ ތެރޭގައި

  ޕޯސްޓަރު ނުވަތަ ކެންވާސް

ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ  

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
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 ބެހެއްޓުން ތަކެތި  ޮގތުން ވަގުތީ  ތަންތަނުގައި ޢާންމު /   މަގުމަތީގައި .25
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

 ކޮޕީ  ކާޑު  ޑީ.އައި ފަރާތުގެ އެދޭ ށްޚިދުމަތަ -

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  -

 

ފޯމް، މި  ހުށައަޅާށް އެދި ޚިދުމަތަޢާންމު  -

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 ފޯމް އެދި ށްޚިދުމަތަ މި -

  03 ރަސްމީ ތާހުށައަޅާ

/   މަގުމަތީގައި ދުވަސްތެރޭގައި

  ވަގުތީ ޢާންމުތަންތަނުގައި

  ެބހެއްޓުމުގެ ތަކެތި ގޮތުން

ހުއްދަ ދެވެން އޮތްކަމުގައިވާ 

 ނަމަ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
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 ހުއްދަ  ޖެހުމުގެ ޕާޓިޝަން .26
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

 ކޮޕީ  ކާޑު  ޑީ.އައި ފަރާތުގެ އެދޭ ށްޚިދުމަތަ -

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  -

 

 

ފޯމް، މި  ހުށައަޅާށް އެދި ޚިދުމަތަޢާންމު  -

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 ފޯމް އެދި ށްޚިދުމަތަ މި -

ދުވަސް   03ރަސްމީ  ތާހުށައަޅާ

 ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  
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 ގެ ހުއްދަކުރުމު  މަރާމާތު  އުޅަނދު ފަޅުތެރޭގައި ސަރަހައްދުގެ ބަނދަރު  ކުޅުދުއްފުށީ .27
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް   -

 ހުށައެޅުން 

 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  -

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

ފޯމް ހުށަހަޅަނީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް  -

 ފަރާތުގެ އައި.ޑި ކާޑު ކޮޕީ  ހުށައަޅާންނަމަ ނޫ

 

 ފަޅުތެރޭގައި ސަރަހައްދުގެ ބަނދަރު ކުޅުދުއްފުށީ -

ފޯމް، މި   އެދޭ ކުރުމަށް މަރާމާތު އުޅަނދު

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 

 ފޯމް އެދި ށްޚިދުމަތަ މި -

ދުވަސް   03ރަސްމީ  ތާހުށައަޅާ

 ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  
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 ބޭލުން /  އެހެލުން އުޅަނދުފަހަރު .28
 މުއްދަތު ހޭދަވާނެ   ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  - ހުށައެޅުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް އިދާރާއަށް  -

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ   -

 ކާޑު ކޮޕީ 

ޅަނީ އުޅަނދުގެ އަފޯމް ހުށަ -

  ހުށައަޅާންނަމަ ވެރިފަރާތް ނޫ

 ފަރާތުގެ އައި.ޑި ކާޑު ކޮޕީ 

 

  އުޅަނދު ފަޅުތެރޭގައި ސަރަހައްދުގެ ބަނދަރު ކުޅުދުއްފުށީ -

ފޯމް، މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން  އެދޭ ކުރުމަށް މަރާމާތު

) kulhudhuffushicity.gov.mvއަދި ވެްބސައިޓް (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން   -

 އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

ދުވަސް ކުރިން   03ހަރު އެހެލުމުގެ ރަސްމީ އުޅަނދުފަ -

"އުޅަނދުފަހަރު އެހެލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް" 

 03ޅުއްވަން ވާނެއެވެ. އަދި ޭބލުމަށް ފަހު ރަސްމީ އަހުށަ

 ހުށައަޅާދުވަސް ތެރޭގައި "އުޅަނދުފަހަރު ބޭލުމަށްފަހު 

 ޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަފޯމް" ހުށަ

ޅާ  އަފޯމް" ހުށަ ހުށައަޅާ"އުޅަނދުފަހަރު ބޭލުމަށްފަހު  -

ށް އެރި ރުފިޔާ މި އިދާރާއަށް ޚިދުމަތަގަޑީގައި 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.                                                                                                          

 

 ފޯމް އެދި ށްޚިދުމަތަ މި -

ދުވަސް   03ރަސްމީ  ތާހުށައަޅާ

 ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  
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 އެދުން އަށް  ހުއްދަ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފާސްކުރުމާއި  ކުރެހުން ޢިމާރާތުގެ  .29
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް، ކުރެހުންސެޓާއި  ހުއްދައަ   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  -

. (ފޯމް، ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް  ހުށައެޅުން އެކު އިދާރާއަށް  

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ)  

-https://planning.gov.mv/dv/forms/imaaraathuge

-ah-huhdha-imaaraathuge-faaskurumaai-kurehun

form-dheye 

 

ތިރީގައި އެވާ ލިންކްގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އީމެއިލް   -

މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަ އަށް އެދުން.  

-://planning.gov.mv/dv/legislations/electronichttps

approval-construction-for-materials 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  -

ކުރެހުން ފާސް ކުރުމާއި  

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ 

 ފޯމު

ދެ ތައްގަނޑު ޖެހި ފުރިހަމަ  -

 1ކުރެހުން ސެޓްގެ އަސްލު އަދި 

 ސެޓް ކޮޕީ 

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު   -

 ކޮޕީ

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  -

އަރކިޓެކްޗަރ ޗެކަރ ޗެކްލިސްޓް  -

 ޓްއަދި ސެޓްފިކެ

 ޓްކެސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ސެޓްފި -

 ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް -

ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަލްކިއުލޭޝަން  -

 ސެޓް

މި ހުއްދަ އަކީ ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބެހޭ އިދާރީ  -

 އިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައެއް.ޤަވާ

- 1002ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޤަވާއިދު ނަންަބރު  -

R/2019   ްޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށ

ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ޢިމާރާތް ކުރަންވީގޮތުގެ  

 ޤަވާއިދަށް 

ށް އެދުމަށް ޚިދުމަތައީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  -

 municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv

 ނުވަތަ 

info@kulhudhuffushicity.gov.mv  ްއަށ

 ވާ.  އްމެއިލް ކުރަ

  05ރަސްމީ މަސައްކަތު  -

 ދުވަސް

mailto:municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv
mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 އެދުން އަށް  ހުއްދަ  މާރާތްކުރުމުގެއި  ބުރިއަށްއެއް .30
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

އިންފާރާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް   -

 ހުށައެޅުން ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް  

 

   ހުށައެޅުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް   -

 

- municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv 

 ނުވަތަ   -

- info@kulhudhuffushicity.gov.mv 

- materials-for-construction-approval 

 ޢިމާރާތްކުރާ ތަނުގެ ފްލޯރ ޕްލޭން  -

 ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ -

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  -

 

ނަންަބރު  ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޤަވާއިދު  -

1002-R/2019  ްޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދެއް ނެތ

ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ޢިމާރާތް 

 ކުރަންވީގޮތުގެ ޤަވާއިދަށް 

 

  03ރަސްމީ މަސައްކަތު  -

 ދުވަސް

mailto:municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv
mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 އެދުން ހުއްދައަށް ކުރުމުގެ ޑީޯވޓަރ  މަސައްކަތަށް  މާރާތްކުރުމުގެއި .31
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

 ހުށައެޅުން   އިދާރާއަށް   ސިޓީއަކުން  -

 ށް އެދުން ޚިދުމަތަ   މެދުވެރިކޮށް   އީމެއިލް  -

 

municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv 

 ނުވަތަ 

info@kulhudhuffushicity.gov.mv 
 

ސިޓީ/   ހުށައަޅާޑީވޯޓަރ ކުރުމަށް އެދި  -

 އީމެއިލް

ޑީވޯޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނަށް  -

 ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 

ފެން ހިންދުމަށް ހޮޅި އަޅާ ގޮތުގެ އަދި  -

ފެންހިންދަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު 

 ދައްކުވައިދޭ ޗާޓު

 

ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ޔޫޓިލިޓީ  -

ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯތިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ. 

ޔޫ.އާރު.އޭ ގެ ހުއްދަ އަށް އެދުމަށް އީމެއިލް 

 ne@ura.gov.mvonliމެދުވެރިކޮށް 

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

، R/2021- 20ކުރެވޭނީ ޤަވާއިދު ނަންަބރު:  -

ޢިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން  

މަޝްރޫޢުތަކަށް ިބމުން ފެން ނަގައި، އެ ފެން 

 ޭބރުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށެވެ.

ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް  -

 ދުވަސް  02ރަސްމީ 

 

  03ޔޫ.އާރު.އޭ ގެ ހުއްދަ އަށް  -

 ދުވަސް

mailto:municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv
mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
mailto:online@ura.gov.mv
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 ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުން  .32
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ ފައިސާ   -

 ދެއްކެވުން. 

މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ   -

އަށް    1ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއު އެކައުންޓް  

ފައިސާ ޓްރާސްފާކުރުން. (ޓްރާސްފަރ  

ކުރައްވާއިރު ދައްކަވާފައިސާގެ ތަފްސީލް  

 ރިމާރކްސްގައި ލިޔުއްވަން ވާނެއެވެ.) 

މާތު  މަޢުލޫފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ބޭނުންވާ  -

ދުމަތެއް އެނގޭނެ ޚިނުވަތަ ހޯއްދެއްވި 

 ލިޔުން.

ޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ އިންޓަރނެ -

ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު ޓްރާސްފަރ ސްލިޕް  

 7318831ކައުންސިލްގެ ވައިަބރ ނަންަބރު  

 އަށް ވައިަބރ ކުރުން.

ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ ފައިސާ   -

ދައްކަވާނަމަ، ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު  

 އެވަގުތު ހަވާލުކުރެވޭނެ. 

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ  -

ދައްކަވާފަރާތަކަށް، ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ 

ރަސީދު ހަވާލުކުރާނީ ފައިސާ ޖަމާވިކަން 

 ކައުންސިލުން ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު.

ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށް  -

ދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 

 12:00އިން  8:30ހެނދުނު 

 އަށް. 

ކިންގ  އިންޓަރނެޓް ޭބން -

މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ 

ވަގުތަކުވެސް ޓްރާސްފަރ  

ކުރެވިދާނެ. ފައިސާ 

ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު،  

ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު 

 ހަވާލުކުރެވޭނެ.
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 ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޮޫކށްފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ބިންތަކުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުން .33
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ ފައިސާ   -

 ދެއްކެވުން. 

ވެރިކޮށް  ދު އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެ -

އެކައުންޓަށް    1ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއު  

ފައިސާ ޓްރާސްފާކުރުން. (ޓްރާސްފަރ  

ދައްކަވާފައިސާގެ ތަފްސީލް  ކުރާއިރު  

 ރިމާރކްސްގައި ލިޔުއްވަން ވާނެއެވެ.) 

 މާތުމަޢުލޫދައްކަވާ ފައިސާއާގުޅޭ  -

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް  -

ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހު ޓްރާސްފަރ ސްލިޕް  

ކައުންސިލްގެ ވައިަބރ ނަންަބރު  

 އަށް ވައިަބރ ކުރުން. 7318831

ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ ފައިސާ   -

ދައްކަވާނަމަ، ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު  

 ވަގުތުން ހަވާލުކުރެވޭނެ.  

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ  -

ދައްކަވާފަރާތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ 

ރަސީދު ހަވާލުކުރާނީ ފައިސާ ޖަމާވިކަން 

 ރުމަށްފަހު.ކައުންސިލުން ޔަޤީން ކު

ކުލީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ދައްކާ ފައިސާ   -

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  10ކޮންމެ މަހެއްގެ 

ދައްކަވަންވާނެއެވެ. ކުލި ދެއްކުމަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކާނަމަ،  

ކުލި ބަލައިގަނެވޭނީ އެއްަބސްވުމުގައިވާ 

 ކުގައެވެ. ގޮތުގެމަތީން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާއާއެ

ށް އަފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރި -

ދުވަހެއްގެ  ރަސްމީ ދާނީ ކޮންމެ

 12:00އިން  8:30ހެނދުނު 

 އަށް.

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ   -

މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް 

ޓްރާސްފަރ ކުރެވިދާނެ. ފައިސާ  

ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު،  

ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު 

 ހަވާލުކުރެވޭނެ.

 

-  
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 ފިތުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބަލައިގަތުން  .34
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް  ޠު ފި -

ރު  ޠު ހަމަޖައްސަވާ ތަނަކަށް ދުރުވެ ފި 

 ޒަކާތް ދެއްކެވުން 

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެވެރިކޮށް   -

  2އެކައުންޓު  ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު  

އަށް ފައިސާ ޓްރާސްފާކުރުން.  

(ޓްރާސްފާ ކުރާއިރު ދައްކަވާފައިސާގެ  

ތަފްސީލް ރިމާރކްސްގައި ލިޔުއްވަން  

 ވާނެއެވެ.) 

މާތު (ގޭގެ މަޢުލޫދައްކަވާ ފައިސާއާގުޅޭ  -

 ނަން، މީހުންގެ އަދަދު، ގޮވާމުގެ ާބވަތް) 

އިންޓަރނެޓް ޭބންކް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ   -

ޓްރާސްފަރ ސްލިޕާއި   ޖާމާކުރުމަށްފަހު

މާތު (ގޭގެ މަޢުލޫދައްކަވާ ފައިސާއާގުޅޭ 

ނަން، މީހުންގެ އަދަދު، ގޮވާމުގެ ާބވަތް)  

ކައުންސިލްގެ ވައިަބރ ނަންަބރު  

 އަށް ވައިަބރ ކުރުން. 7318831

ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ ފައިސާ   -

ދައްކަވާނަމަ، ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު  

 ލުކުރެވޭނެ.  ވަގުތުން ހަވާ

މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ  ންއިންޓަރނެޓް ޭބންކި -

ދައްކާފަރާތަކަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަޝީދު 

ލިބިލައްވާނީ ފައިސާ ޖަމާވިކަން ކައުންސިލުން 

 ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށްދާނީ  -

ރަމަޟާންމަހު ފިޠުރު ޒަކާތުފައިސާ   

ބަލައިގަތުމަށް ކައުންސިލުން އިއުލާން 

 ކުރާ ގަޑިތަކުގައި.  

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް  -

ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ޓްރާސްފަރ  

ކުރެވިދާނެ. ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ 

ރަސީދު، ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ 

 ދުވަހު ހަވާލުކުރެވޭނެ. 

 

 

 ކައުންސިލުން ޯހދާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން  .35
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 
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ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް   -

ފުރިހަމައަށް ނިންމުމަށްފަހު ބިލް  

 ހުށައެޅުން 

މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުން ކައުންސިލަށް ބިލް   -

 .ހުށައެޅުން

 ޑަރުގެ ކޮޕީ ޕާރޗޭސް  ނުވަތަ ސާރވިސް އޯ  -

 

 

ބިލް ކައުންސިލަށް ލިުބމުން ކައުންސިލަށް  -

ޕްރޮކިއުމަންޓަށް ބިލް އެންޓްރީކޮށް 

 .ހަވާލުކުރުން

ބިލާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  -

 ފައިނޭންސް ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން.  

ފައިނޭންސް ޔުނިޓަށް ބިލާއި އެހެނިހެން   -

ލިޔެކިޔުންތައް ލިުބމުން ބިލް ނުވަތަ 

މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

ނެތްނަމަ، ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދައި ޗެކު  

ނުވަތަ ޓްރާންފަރ މެދުވެރިކޮށް ިބލަށް 

 ފައިސާ ދެއްކުން.

 1ބިލް ކައުންސިލަށް ލިޭބތާ  -

ދުވަސްތެރޭ އެންޓީކުރުމަށްފަހު  

 ޕްރޮކިއުމަންޓަށް ހަވާލުކުރެވޭނެ. 

ކައުންސިލަށް ހޯދާ ތަކެތިލިިބ /   -

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް، އެއްވެސް  

މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ގިނަވެގެން 

ދުވަސްތެރޭ ފައިނޭންސް   07ރަސްމީ 

ޔުނިޓަށް ބިލާއި ލިޔެކިޔުންތައް  

ހަވާލުކުރެވޭނެ. ބިލުގައި ނުވަތަ  

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުގައި  

މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، މައްސަލަ 

ހައްލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ދުވަސް ތެރޭ ފައިނޭންސް  07ރަސްމީ 

ޔުނިޓަށް ބިލާއި ލިޔެކިޔުންތައް  

 ކުރެވޭނެ.ހަވާލު

ބިލާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި  -

މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ، ފައިނޭންސް  

ޔުނިޓަށް ބިލު ލިބޭތާ ގިނަވެގެން  

ދުވަސްތެރޭ ބިލަށް  07ރަސްމީ 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

ފައިސާ ދެއްކޭނެ. ބިލުގައި ނުވަތަ 

ލިޔުންތަކުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

އުޅޭނަމަ މައްސަލަ ހައްލުވާ ދުވަހުން 

 07ވެގެން ރަސްމީ ފެށިގެން ގިނަ

 ދުވަސްތެރޭ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ.
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރުމާއި އައި.ޑީ ކާޑު ފައިސާ ބަލައިގަތުން  .36
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

އައި.ޑީ ކާޑާ ހަވާލުވުމަށް ދުރުވުމަށް   -

ކުރުމުން،  ކައުންސިލުން މެސެޖު  

ކައުންސިލަށް ދުރުވެ ފައިސާ ދައްކަވާ  

 އައި.ޑީކާޑާ ހަވާލުވުން 

އައި.ޑީ ކާޑާ ހަވާލުވުމަށް ދުރުވާ ބަދަލުގައި  -

ފަރާތުގެ އައި.ޑީކާޑު. އަދި މުއްދަތު ހަމަވެގެން  

 އައި.ޑީކާޑު އާކުރާނަމަ، ކުރީގެ އައި.ޑީ ކާޑު. 

 150އައިޑީ ކާޑު މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނަމަ  -

 ގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. ރުފިޔާ

ރުފިޔާގެ   250އައިޑީ ކާޑު ގެއްލިގެން ނަމަ  -

 ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

 

ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ އައި.ޑީ   -

ކާޑު ފައިސާ ދެއްކުމުން ފައިސާ  

ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު އަދި އައި.ޑީ ކާޑު  

 ވަގުތުން ހަވާލުކުރެވޭނެ. 

 

އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރުމާއި އައި.ޑީކާޑު  -

ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށް ދާނީ 

 11:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 އަށް.  12:00އިން 
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 ފިޠުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބެހުން  .37
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ

ޒަކާތުފައިސާއާ ހަވާލުވުމަށް،  ފިޠުރު   -

ކައުންސިލުން އެންގުމުން އެތަނަކަށް  

 ދުރުވެ ފައިސާއާ ހަވާލުވުން. 

ޒަކާތު ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ  -

ސްލިޕް އަދި ފައިސާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

 އައި.ޑީކާޑު. 

 

ޒަކާތު ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް   -

ކައުންސިލުންދޭ ސްލިޕް އަދި ފައިސާއާ  

ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީކާޑު ހިފައިގެން 

 ދުރުވުމުން ފައިސާ ލިބޭނެ. 

ފިޠުރު ޒަކާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރާނީ  -

ރަމަޟާންމަހު، ކައުންސިލުން  

ހަމަޖައްސާ ގަޑިތަކުގައި. ޒަކާތު ފައިސާ 

އުންސިލުންދޭ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ކަ

ސްލިޕް އަދި ފައިސާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

އައި.ޑީކާޑު ހިފައިގެން ދުރުވުމުން 

 ފައިސާ ހަވާލުކުރެވޭނެ. 
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 މުދަލު ޒަކާތު ފައިސާ ބެހުން  .38
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ހަވާލުވުމަށް،  މުދަލު ޒަކާތުފައިސާއާ   -

ކައުންސިލުން އެންގުމުން އެތަނަކަށް  

 ދުރުވެ ފައިސާއާ ހަވާލުވުން. 

ޒަކާތު ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ  -

ސްލިޕް އަދި ފައިސާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

 އައި.ޑީކާޑު. 

 

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ކަނޑައަޅާ   -

ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

ފެއާޒްއިން ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމުން، ޒަކާތު އެ

ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ 

ސްލިޕް އަދި ފައިސާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

އައި.ޑީކާޑު ހިފައިގެން ދުރުވުމުން ފައިސާ  

 ލިބޭނެ.  

 

މުދަލު ޒަކާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރާނީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  

އެފެއާޒްއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގައި 

އެމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  

ޒަކާތު ފައިސާ ލިޭބ  ގޮތުގެމަތިން.

ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ސްލިޕް 

އަދި ފައިސާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

އައި.ޑީކާޑު ހިފައިގެން ދުރުވުމުން 

 ފައިސާ ހަވާލުކުރެވޭނެ. 
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 ވިޔަފާރި ނަން ފާސްކުރުން .39
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ނަން ފާސްކުރުމަށް / ނަން   -

ރިޒާރވް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް "  

ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް  

 ހުށައެޅުން. 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

ވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ   -

 އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ 

ފޯމު މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ  -

) kulhudhuffushicity.gov.mvވެްބސައިޓް (

 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

 އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށައެޅުއްވުންއެދެން.

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ނަން  

 ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 

  

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  .40
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް"   -

 ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

ހުށައަޅުއްވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  -

 ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މީރާއަށް  -

 ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ރަސީދު

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

ހުށައަޅުއްވާނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  -

 ނަން ފާސްކުރެއްވުމަށް ފަހު.

ނަން ފާސްވުމުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ   -

ފީ ދައްކާނީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު  

 އޮތީރިޓީ(މީރާ) އަށް. 

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ  -

 ރުފިޔާ.  500/-ކުރުމުގެ ފީ އަކީ 

 އްވުންއެދެން. މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅު -

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާތިލު ކުރުން .41
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ބާޠިލުކުރުމަށް  "އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި   -

އެދުން" ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް  

 ހުށައެޅުން. 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

 ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް  -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  -

ވިޔަފާރި ބާޠިލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މީރާ 

ގެ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށައަޅުއްވަން 

 ވާނެއެވެ.

 މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅުއްވުންއެދެން.  -

ވަސް ތެރޭގައި  ދު 03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާތިލު ކުރުން .42
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާޠިލުކުރުމަށް  "އަމިއްލަ   -

އެދުން (ނިޔާވުމުން)" ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް  

 އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް  -

 ނިޔާވިކަމުގެ ލިޔުން -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  -

ވިޔަފާރި ބާޠިލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މީރާ 

ގެ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށައަޅުއްވަން 

 ވާނެއެވެ.

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ން. ހުށައެޅުއްވުންއެދެ

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން .43
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ  "އަމިއްލަ   -

މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން" ފޯމް  

 ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

 ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

ވިޔަފާރީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ  -

 ރުފިޔާ  100/-ފީއަކީ 

ފައިސާ ދައްކަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  -

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ނަން ބަދަލުކުރުންއަމިއްލަ  .44
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ނަން   -

ބަދަލުކުރާ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް  

 ހުށައެޅުން. 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

 ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ވިޔަފާރީގެ  -

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

 ވިޔަފާރީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީއަކީ -

 ރުފިޔާ 100/- -

 ފައިސާ ދައްކަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ -

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

ފޯމު ހުށައެޅުއްވުމުގެ ކުރިން ބަދަލު ކުރަން  -

 ބޭނުންވާ ނަން ފާސްކުރައްވަން ވާނެ

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން އަށް 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުން  .45
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ   -

އައުކުރަން އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް  

 އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުމަށް މީރާ  -

 އަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދު 

 ކޮޕީ ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު  -

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުމުގެ ފީއަކީ -

 ރުފިޔާ 500/- -

ފައިސާ ދައްކަވާނީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް  -

 އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ރެވެނިއު 

ފޯމް ހުށައަޅާނީ ފައިސާދެއްކުމަށް ފަހު ފައިސާ  -

 ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދާއެކު 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

ދުވަސް ތެރޭގައި   3ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަލުން ދޫކުރުމަށް އެދުންއަމިއްލަ  .46
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި   -

ރަޖިސްޓްރީއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަލުން  

ފުރިހަމަކޮށް  ދޫކުރުމަށް އެދުން" ފޯމް  

 އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

 ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން   -

ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހޯދުމަށް މިފޯމް 

 ހުށައެޅުއްވޭނެ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

ކުރައްވައިގެން އަށް އީ.މެއިލް 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން .47
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި   -

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް  

އެދުން" ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް  

 ހުށައެޅުން. 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

 ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ  -

 ރުފިޔާ  100/-ފީއަކީ 

ފީދައްކަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  -

 އިދާރާއަށް

ތަ އިދާރާގެ މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  .48
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް"   -

 އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. ފުރިހަމަކޮށް  

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް -

 ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

 100/-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީއަކީ ވިޔަފާރި ނަން  -

 ރުފިޔާ

ފީދައްކަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  -

 އިދާރާއަށް

ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށައަޅާނީ  -

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަން ނޫން ނަމެއްގައި 

 .ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމައެވެ

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލުކުރުން  .49
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން   -

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ނަމެއް  

ބާޠިލުރުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން  

 ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ހުށައެޅުއްވުން 

 ސިޓީ -

 ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -

 ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

 

 

 

  އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ އީ.މެއިލް -

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

 ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ކައުންސިލްގެ  ތައްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް .50
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ   -

ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި  

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ  

އިދާރާއަށް  ފޯމް  މި  

 ހުށައެޅުން. 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ  -

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ -

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކަމުގެ ޑޮކްޓަރީ ލިޔުން -

ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް ފޯމް މި އިދާރާގެ  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެނ (

 ހުންނާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

ރައްވައިގެން އަށް އީ.މެއިލް ކު

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

ފޯމު ހުށައަޅުއްވާތާ  -

ދުވަސް   03ރަސްމީ 

ތެރޭ ޖަވާެބއް 

 އެވެ. އެރުވޭނެ

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ދަފުތަރުގައި ހިމެނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން  ގެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެންސްޕާ .51
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ   -

މީހުން ދަފްތަރުގައި  

ހިމެނުމާއި މާލީ  

އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފޯމް"   

 މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ލިިބފައިވާ ޑޮކްޓަރީ ލިޔުން ނުވަތަ  -

ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ ލިޔުމެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ 

 (އެސެސްމެންޓް)

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  -

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާ / ބަދަލުވެރިޔާގެ  -

 އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލް  -

 ލިޔުމެއް އެނގޭނެފަދަ

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެނ (

 ހުންނާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

 

ދުވަސް   03ރަސްމީ  -

ތެރޭގައި އެންސްޕާ އަށް  

 ފޯމް ފޮނުވޭނެއެވެ.  

  

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެލަވެންސަށް އެދުން .52
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ފަގީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ   -

އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ  

މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް  

ދެވޭ މާލީއެހީއަށް އެދި  

ހުށައަޅާ ފޯމް"   

 މިއިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

ޚަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓާ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތާއި އެކު ދިރިއުޅޭ ދަރިން އަދި  -

 ކުދިންނާއި މީހުންގެ ދ.ރ. ކާޑުގެ ކޮޕީ 

އަހަރުވެފައިވާ ޝަރުއީ ަބއްޕައެއް ނެތް ކުއްޖަކަށް  10އުމުރުން  -

 ދައުލަތުގެ އެހީއަށް އެދޭނަމަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ

އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ ވެކްސިން ދެވުނުކަން  6އުމުރުން  -

 އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

 މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް  3އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ފާއިތުވި  -

އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ވަރިވެފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ވަރީގެ  -

 ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން  އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ފިރިހެނެއްނަމަ -

 ން ނޫޅޭކަމުގައި ަބޔާންކޮށް ކޯޓު

އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނިބމީހާ މަރުވެފައިވާނަމަ މަރު   -

 ފޯމުގެ ކޮޕީ

އެހީއަށް އެދޭފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނިބމީހާ މަރުވެފައިވާނަމަ   -

 ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ހުރިހާ ގަނޑެއްގެ ކޮޕީ 

ރާގެ ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

 

ދުވަސް   03ރަސްމީ  -

ތެރޭގައި އެންސްޕާ އަށް  

 ފޯމް ފޮނުވޭނެއެވެ.  

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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އް  އެހީއަށް އެދޭފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނިބމީހާ ޖަލު ހުކުމެ -

 ތަންފީޒުކުރާނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔުނަތަކުގެ ކޮޕީ

އެހީއަށް އެދޭފަރާތުން ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ ކުލީގެ މިންވަރު އެނގޭނެފަދަ  -

 އެގްރިމެންޓެއްގެ ކޮޕީ

އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ލިޭބ  -

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެންގޭނެފަދަ ރަސްމީ ލިޔުން

ހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން ލޯނެއްނަގާފައިވާނަމަ، އެކަން ަބޔާންކުރާ ރަސްމީ  އެ -

 ލިޔުމެއް

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެނ (

 ހުންނާނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ފޯސްޓަރ ޕޭރެންޓަށް ދެވޭ އެލަވެންސަށް އެދުން .53
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ    ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ފަގީރު ހާލަތުގައި   -

ދިރިއުޅޭ މައިންބަފައިންގެ  

އެހީތެރިކަމެއްނެތި  

އެހެންމީހަކު ބަލަހައްޓާ  

ކުދިންނަށާއި އެކުދިން  

ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ދެވޭ  

މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށައަޅާ  

ފޯމް" މިއިދާރާއަށް  

 ހުށައެޅުން 

އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތާއި އެކު ދިރިއުޅޭ ދަރިން އަދި ޚަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓާ  -

 ކުދިންނާއި މީހުންގެ ދ.ރ. ކާޑުގެ ކޮޕީ 

ފައިވާ ޝަރުއީ ަބއްޕައެއް ނެތް ކުއްޖަކަށް އަހަރުވެ 10އުމުރުން  -

 ދައުލަތުގެ އެހީއަށް އެދޭނަމަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ

އެހީއަށް އެދޭފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭީބސީގެ ކަރަންޓުބިލުގެ ކޮޕީ (އެންމެ  -

 މަސް) 2ފަހުގެ 

ރަސްމީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އެންމެފަހު  -

 ލުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ ސެމިސަޓަރުގެ ސްކޫ

ރަސްމީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ އުމުރުގެ ކުދިންނަމަ ސްކޫލުގައި އުޅޭކަން  -

 މަސް ހަމަނުވާ ލިޔުމެއް 3އަންގައިދޭ 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ ވެކްސިން ދެވުނުކަން  6އުމުރުން  -

 އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

 މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް  3އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ފާއިތުވި  -

ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުއްޖާ ބަލަން ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ަބޔާންކޮށް ކޯޓުން  -

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

ދުވަސް   03ރަސްމީ  -

ތެރޭގައި އެންސްޕާ އަށް  

 ފޯމް ފޮނުވޭނެއެވެ. 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

އެހީއަށް އެދޭފަރާތުން ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ ކުލީގެ މިންވަރު އެނގޭނެފަދަ  -

 އެގްރިމެންޓެއްގެ ކޮޕީ

މްދަނީ ހޯދުމަށް  ގޭީބސީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާ -

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒިފާ އަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުން

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެނ (

 ހުންނާނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ޕޭރެންޓުންނަ ދެވޭ އެލަވެންސް ބާތިލުކުރުމަށް އެދުންއެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިން އަދި ފޯސްޓަރ  .54
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ   -

ބަފައިން ނުވަތަ ފޯސްޓަރ  

ޕޭރެންޓުންނަށް ދެވޭ  

އެލަވެންސް ބާތިލް  

ކޮށްދިނުމަށް އެދި، އެދޭ  

ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  

ސިޓީއެއް މިއިދާރާއަށް  

 ހުށައެޅުން. 

މާތު އަދި މަޢުލޫމާތާއި، ެބލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫސިޓީ (ކުއްޖާގެ  -

 އެލަވެންސް ކެންސަލްކުރާ ސަަބުބ ަބޔާންކުރަން ވާނެއެވެ) 

 ކުއްޖާގެ ދ.ރ. ކާޑުގެ ކޮޕީ  -

 އެލަވެންސް ލިޭބ ބެލެނިވެރިޔާގެ ދ.ރ. ކާޑުގެ ކޮޕީ  -

ބެލެނިވެރިޔާ ކައިވެނިކޮށްގެން ނަމަ ކައިވެނި ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ހުރިހާ  -

 ގަނޑެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް) 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެނ (

 ހުންނާނެއެވެ. 

އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ލިޭބ   -

އެލަވަސަސް ބާތިލުކުރަން އެދެން ޖެހޭ 

 ސަަބބުތައް 

 އަހަރު ފުރުން 18ކުއްޖާއަށް  -

 ކުއްޖާ ނިޔާވުން -

ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ (މަންމަ ނުވަތަ ަބއްޕަ)  -

 ކައިވެނިކުރުން

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

އެންސްޕާ އަށް ފޯމް  

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަނަށް އެދުން  ވެފައިވާއަހަރު  65 .55
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް"   -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  

 އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

 ފޯމް -

 (ފޯމުގެ އިތުރުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށައަޅާކަށް ނުޖެހޭ)  -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެނ (

 ހުންނާނެއެވެ. 

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)fushicity.gov.mvinfo@kulhudhuf (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

 

ދުވަސް ތެރޭގައި   03ރަސްމީ  -

ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޯމް  

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓް ބަދަލު ކުރުން  .56
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ޕެންޝަން ލިބޭ "ބޭންކް   -

އެކައުންޓް ބަދަލުކުރުމަށް  

އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަ  

ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ހުށައެޅުން. 

(ޕެންޝަން ލިޭބ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ބަދަލުކުރުމަށް  -

ލިޔުމެއް ހުށައަޅާކަށް ފޯމް ހުށައަޅާނަމަ، ފޯމުގެ އިތުރުން އެއްވެސް 

 ނުޖެހޭ) 

ޕެންޝަން ލިބޭފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާގެ އެކައުންޓު ބަދަލުކުރާނަމަ ނުވަތަ  -

ޕެންޝަންލިޭބ ފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާ ބަދަލުވެ، އެކައުންޓް ބަދަލު  

ކުރާނަމަ ނުވަތަ ޕެންޝަންލިޭބ ފަރާތަކީ އެކައުންޓެއް ބެހެއްޓޭނެފަދަ 

މަށް ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާ، ގާބިލުކަމެއް ނެތް ފަރާތެއްކަ

ޕެންޝަނަރުގެ ބަލަދުވެރިޔާގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ތިރީގައިމިވާ 

 ؛ލިޔުންތައް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ

 ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުގުޅުމާގުޅެ ޝަރުއީ ލިއުންތައް -

 ބަލަދުވެރިޔާގެ ދ.ރ. ކާޑުގެ ކޮޕީ  -

 ޕެންޝަނަރުގެ ދ.ރ. ކާޑުގެ ކޮޕީ  -

މް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް ވޯ -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެނ (

 ހުންނާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)ulhudhuffushicity.gov.mvinfo@k (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

 

ދުވަސް   03ރަސްމީ  -

ތެރޭގައި ޕެންޝަން 

 އޮފީހަށް ފޯމް ފޮނުވޭނެއެވެ. 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ބިދޭސީން ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުން   .57
 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ބިދޭސީން ދަފްތަރުގައި   -

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ  

 ފޯމް  

 ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  -

 ވޯރކް ޕާރމިޓް  -

 ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ  -

 ކޯޓާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް   -

 ހަވާލުދާރުގެ އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ   -

 ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ -

ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ މަސައްކަތްކުރާ ވިޔަފާރި  -

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ 

ކުރާ ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  ބިދޭސީން ދަފްތަރު -

) އިން ޑައުންލޯޑް kulhudhuffushicity.gov.mvވެްބސައިޓް (

 ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަދަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެން. 

 

 

ދުވަސް   03ރަސްމީ  -

ތެރޭގައި 

  ރެވޭނެއެވެ.ދަފްތަރުކު

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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ސަރވިސް ޗާޓަރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް |     

 ަޝކުވާ ުހަށެހޅުަމށް 
މެއިލް ނުވަތަ ފޯން މެދުވެރިކޮށް -އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ، ސިޓީ، އީ •

ވެރިޔަކާ ބައްދަލުކޮށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ 

 .ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ

ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާ އެންމެ އިސްފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ އިންތިހާބޮުކށްފައިވާ   •

ޔާލު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޮކންމެ ޯހމަ  ޚިމޭޔަރ އަދި މެމްބަރުންނާއި ބަދަލުކޮށް ޝަކުވާ އަދި 

ށް  އެންމެހާ ރައްޔިތުންނައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. 14:00އިން  13:00ދުވަހެއްގެ 

ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ މި ބައްދަލުވުންތައް ޮއންނާނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް  

 އިދާރާ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައެވެ.
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 ގުޅުްއުވަމށް 
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ރަސްމީ ޮކންމެ ދުވަހެއްގެ 

 އެވެ.  14:00އިން މެންދުރުފަހު  08:00ހެނދުނު 

6528831 

info@kulhudhuffushicity.gov.mv 

@kfcitycouncil 

@kfcitycouncil 

@kfcitycouncil 
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	1.  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
	2.  މަގު ބައްތިއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން
	3.  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާއި ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކާއި  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުން
	4.  އެން.އޯ.ސީ މީޓިންގ ހޯލް ދޫކުރުން  
	5.  ޙަފްލާތަކަށް އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 
	6.  ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭ ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން
	7.  ޤުދުރަތީ ކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުން
	8.  ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކުރުން 
	9.  ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސާވޭކުރުން 
	10. ގަރާޖު އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން 
	11. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި މަރުވާމީހުންގެ ޖަނާޒާގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 
	12. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (އައި.ޑީ ކާޑް) ހެއްދުން
	13. އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން
	14. 10 އަހަރުންދަށުގެ ކުދިން ނަން ބަދަލުކުރުން
	15. 10 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން/ކުދިންގެ ނަންބަދަލުކުރުން
	16. ރައްވެހިކަން ބަދަލުކުރުން
	17. ކުޅުދުއްފުށީ ރައްވެހިން ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްވެހިން ރަޖިސްޓަރީވުން
	18. ކުޅުދުއްފުށި ގެތަކުގެ ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން
	19. ގޯތިބައިކޮށް އިން ވަކިކޮށްދިނުން
	20. ބިމާއި، ގޯތިގެދޮރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
	21. އިންފާރާއި، ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ އެކިއެކި ހުއްދަ ދޫކުރުން
	22. ވަގުތީ ގޮތުން މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
	23. މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ
	24. ބެނާ ދެމުން / ކެންވާސް ނުވަތަ ޕޯސްޓަރު ބެހެއްޓުން
	25. މަގުމަތީގައި / ޢާންމު ތަންތަނުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުން
	26. ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ
	27. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
	28. އުޅަނދުފަހަރު އެހެލުން / ބޭލުން
	29. ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުން
	30. އެއްބުރިއަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުން
	31. އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޑީވޯޓަރ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުން
	32. ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުން
	33. ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ބިންތަކުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުން
	34. ފިތުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބަލައިގަތުން
	35. ކައުންސިލުން ހޯދާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން
	36. އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރުމާއި އައި.ޑީ ކާޑު ފައިސާ ބަލައިގަތުން
	37. ފިޠުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބެހުން
	38. މުދަލު ޒަކާތު ފައިސާ ބެހުން
	39. ވިޔަފާރި ނަން ފާސްކުރުން
	40. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
	41. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާތިލު ކުރުން
	42. ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާތިލު ކުރުން
	43. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
	44. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން
	45. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުން
	46. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަލުން ދޫކުރުމަށް އެދުން
	47. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން
	48. ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
	49. ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލުކުރުން
	50. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ކައުންސިލްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
	51. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެންސްޕާގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން
	52. އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެލަވެންސަށް އެދުން
	53. ފޯސްޓަރ ޕޭރެންޓަށް ދެވޭ އެލަވެންސަށް އެދުން
	54. އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިން އަދި ފޯސްޓަރ ޕޭރެންޓުންނަ ދެވޭ އެލަވެންސް ބާތިލުކުރުމަށް އެދުން
	55. 65 އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަނަށް އެދުން
	56. ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓް ބަދަލު ކުރުން
	57. ބިދޭސީން ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުން 

