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 ަރފް ޢާ ތަ 
ިއާދާރގެ   ަކުއްނިސލް  ިސޓީ  ުކުޅުދއުްފށީ   ަތާކއި ިޚުދަމތް ޯފުރޮކްށޭދ    ަފާރުތން ިމއީ، 

ަޢަމުލުކާރނެ  ދުިނަމްށ  ޮގތް   ިޚުދަމތްދުިނުމަގިއ  ައްނަގިއ  ަވުގުތ  ޭހަދާވެނ  ައދި   

ިޚުދަމތަްތާކިއ، ިޚުދަމތޯްހާދ ޮގތަްތަކްށ ައްނަނ   ރިވްސ ާޗަޓެރކެވެ. ެއުކަލާވެލިވަފިއާވ ސާ 

 ަބަދަލްށ ަބަލިއ ާސރިވްސ ާޗަޓރ ައާދަހަމުކެރވެޭނެއވެ. 

 ތަަސއުްވރު 
ވެއެްޓއް   ައާމްނ  ދިިރުއޅޭ  ަރއިްޔެތއް  ުފުދްނެތިރ  ައުޚާލާޤިއެއުކ،  ިރވެިތ  ިއްސާލމީ 

ިއާވ، ަޒާމނީ ފިެހ ާސުފ ާޤިއމްވަެފިއާވ، ައުދގެ ެޓކޮްނޮލޖީގެ ަމއަްޗްށ ިޚުދަމތަްތއް ިބާނވެފަ 

 .ިސޓެީއއް 

  އާަމޒު 
ަރއިްޔުތްނގެ ަބިއވެިރުވާމެއުކ ުފިރަހަމ ަރްށވެިހަކުމގެ ިޚުދަމތަްތކެއް ޯފުރޮކްށދީ، ަރނަގުޅ 

ިބާނޮކްށ،   ަމއަްޗްށ  ައޚާްލުގގެ  ިއްސާލމީ  ަތުރިބއަްޔުތ  ަތުއލާީމިއ  ިނާޒަމާކިއ  ިސއްޙީ 

ާވ ުދަރތީވެިށ ަރއާްކެތިރުކުރާމިއެއުކ ެދެމެހއެްޓިނިވ ަތަރއްޤަީއްށ ައުހުލވެިރވަެފއި ޤު ަރުށގެ  

 ުފުދްނެތިރ ަރއިްޔެތއް ދިިރުއޅޭ ައާމްނ ުއާފވެިރ ާމަހުއެލއް ުއފެއުްދްނ. 
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 ގަބުޫލުކާރ ހަމަތައް 
ިއޙް ޚި   ިއޙިްތާރމް:  .1 ަފާރތަްތަކްށ  ުހިރާހ  ިލިބަގްނަނ  ެއުކ  ަދރާ ޤަ ިރާމިއ،  ތި ުދަމތް 

 ިޚުދަމތަްތއް ޯފުރޮކްށޭދަންނ. 

ޫރޙް:  ިޚދު   .2 ޯރަލކީ  ަމތުްކުރުމގެ  ައދި  ާއަމަޒކީ  ެއްނެމޮބޑު  ައުޅަގނޑެުމްނގެ 

   . ަރއިްޔުތްނަންށ ުފިރަހަމ ޭބުންނެތިރ ިޚުދަމތަްތކެއް ޯފުރޮކްށދުިނން 

ެޓކޮްނޮލޖީއާ :  އާީޖދު   .3 ަޒާމނީ  ދުިނުމަގިއ  ައަވްސ   އި ިޚުދަމތަްތއް  ަރްށެޓިހ 

 ިޚުދަމތަްތކެއް ދުިނަމްށ ަމަސއަްކތް ުކާރަންނ.  

ައުޅަގނޑެުމްނ ިޚުދަމތުްކާރނީ ަވިކަފާރަތަކްށ ުނޖިެހ، ެތުދވެިރަކާމ  :  ަނާޒަހތެްތިރަކން   .4

  . ާހަމަކްނ ޮބޑޮުގެތއަްގއި 

ުފުރަޞުތ:   ަހަމަހމަ   .5 ިއްނާސުފވެިރ  ުހިރާހ  ައދި  ުކާރނީ  ަމަސއަްކތް  ައުޅަގނޑެުމްނ 

ޯހަދއި  ، ިއުތުރ ެއހެީތިރަކްނ ޭބުންނާވ  ދީ ަފާރތަްތަކްށވްެސ ަހަމަހަމ ުފުރަޞުތަތކެއް 

 . ެއަފާރަތްށ ޭބުންނާވ ުފުރަޞުތ ޯހަދިއ ދުިނުމގެ ައުޒުމަގއި ަނަމ އް ަފާރތެ 

ަޤވާ   .6 ަތާބުވްނ:ޢި ާޤޫނާނ  ިޚުދަމތް   ުދަތަކްށ  ދިވެިހާރއްޖޭގެ    ުކާރނީ ައުޅަގނޑެުމްނ 

 ެއއޮްގތާްވޮގުތގެ ަމިތްނ.  އި ުއޫސުލަތކާ  ައދި  ުދަތކާ ޢި ަޤވާ ާއިއ  ާޤޫނުނ ައާސސީ 
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 އަޅުގަނޑުމްެނ.... ުދމަތްތައް ދިުނމުގައި ޚި 
  ެއަކށީގްެނާވ ައަވްސިމެނއަްގއި  ަރްސމީ ަގޑަީގިއ ިއާދާރައްށ ައްނަނ ޯފްނޯކލަްތަކށް  •

ަމުޢޫލާމުތ ާސުފޮކްށދީ ިއުތަރްށ ުކިރައްށާދްނވޮީގުތގެ ޭބުންނުފުޅާވ  ަޖާވުބާދރީވެ

 ޭދަންނ. ަމުޢޫލާމތު 

  ުމާޢަމާލތް  ިޚުދަމތޯްހަދްނ ައްނަނ ަފާރތަްތަކްށ ައަދުބވެިރަކާމިއ، ިއޙިްތާރާމެއކު  •

 ްނ. ުކާރނަ 

ެއުކ ައަވްސ  އި ުދަމތަްތއް ޯފުރޮކްށދުިނުމަގިއ ުހިރާހ ުމަވއަްޒުފްނގެ ެއއާްބުރުލމާ ޚި  •

 ޭދަންނ. ުދަމެތއް ޯފުރޮކށް ޚި 

ުދަމތް ިލިބަގްނަނ ަފާރުތގެ ަމުޢޫލާމުތ ަރއާްކެތިރަކާމިއެއުކ ަބަލަހއަްޓިއ، ިސއުްރ  ޚި  •

   ްނ. ިހަފަހއާްޓނަ 

 ްނ. ިޚުދަމތް ދުިނުމަގިއ ަވިކޮކޅަަކްށ ުބަރުނވެ ަހަމަހަމ ަކާމެއުކ ިޚުދަމތް ޭދނަ  •
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 ަރއްޔިތްުނގެ ފާަރތްުނ އެެދނީ.... 
 ޯހުދަމްށ ަހަމަޖއާްސަފިއާވ ުއޫޞުލަތަކްށ ުޙުރަމތެްތިރޮކްށ ިހުތްނ. ިޚުދަމތް   •

ޭދްނ ިތއަްބާވ ުމަވއަްޒުފްނާނ ައަދުބވެިރަކާމެއުކ ރިީތ ަބުހްނ ިޚުދަމތް  •

 ުމާޢަމާލތުްކުރްނ. 

ިޚުދަމތް ޯހުދަމްށ ުހަށައޅަްނޖޭެހ ެއްނެމަހިއ ިލެޔިކުޔްނަތއް ުފިރަހަމުކެރއުްވާމިއ،   •

  ދުިންނ. ަޞއަްޙ ަމުޢޫލާމުތ ޯފުރޮކށް 

ިޚުދަމތް ޯހުދަމްށ ައްނަނ ެއެހްނ ަފާރތަްތަކްށ ިއޙިްތާރމޮްކްށ، ެއމުީހްނގެ ަޙއުްޤަތއް   •

 ުނގެއޭްލޭނެހްނ ަޢަމުލުކުރްނ. 

 ާޔުލ ުހަށެއުޅްނ.  ޚި ިޚުދަމތަްތއް ިއުތަރްށ ަތަރއްޤުީކެރވެޭނ ޮގުތގެ  •

 . އް ެބެހއުްޓން ިޚުދަމތޯްހަދްނ ަކނޑަައާޅަފިއާވ ުއޫޞާލިއ ަހަމަތާކ ެއއޮްގަތްށ ަޢަމުލތަ  •
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 ުދމަތްތުަކގެ ާޗޓު ޚި ކުައްނިސުލްނ ފުޯރކޮްށދޭ 
Co 

 10......................... މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިިބގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން  .1

 11................................................................................. މަގު ަބއްތިއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން .2

 12.............................................ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރަކާއި ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުން .3

 13................................................................................................. އެން.އޯ.ސީ މީޓިންގ ހޯލް ދޫކުރުން .4

 14............................................................................ ޙަފްލާތަކަށް އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން .5

 15..................................................................................... ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭ ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން .6

 16...................................................................  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް  .7

 17.................................................................................................... ޤުދުރަތީ ކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުން  .8

 19..............................................................................................................  ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކުރުން  .9

 20..................................................................................  ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސާވޭކުރުން .10

 22.................................................................................................  ގަރާޖު އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން .11

 23..................................................  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި މަރުވާމީހުންގެ ޖަނާޒާގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން .12

 24...............................................................  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (ދރއ ކާޑް) ހެއްދުން .13

 25...............................................................................................  އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން .14
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 ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި   .1

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ސަމާލުކަން ދިުނަމށް  ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

  ހޯދުމަށް   މަޢުލޫމާތު "  -

ފުރިހަމަ  "  ފޯމް   އެދޭ 

ކުރުމަށްފަހު މި  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

 

މަޢުލޫމާތެއްކަން ހޯދުމަށް އެދެނީ ކޮން  -

 ތަފްޞީލުކޮށް ަބޔާންކޮށްދީފައި އޮތުން 

ވާއިދުގައި ޤަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިިބގަތުމުގެ  -

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ދެއްކުމަށް 

 އެއްަބސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

 

     މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓް ފޯމް -

kulhudhuffushicity.gov.mv/2019/02/52  ްއިން ޑައުންލޯޑ

 ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް، ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ  -

  އީ.މެއިލް

  hassan.hussain@kulhudhuffushicity.gov.mv  ްއަށ

 މެވެ.އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށައެޅުއްވުންއެދެ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި  -

ނުދީފިނަމަ ނުވަތަ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ މުރާޖާޢާ ކޮމިޓީއަށް 

 އެވެ.ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވިދާނެ ހުށައަޅާޝަކުވާ 

 :ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު -

kulhudhuffushicity.gov.mv/council/committee 

 14ޅުއްވާތާ ހަހުށަ މްފޯ -

ދުވަސް ތެރޭގައި  

ދުވަހުގެ   21(ގިނަވެގެން 

 ) .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 ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް  - ރިޕޯޓްކުރުން ގޫގުލް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް  

 

 ފޯމް މި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގެ ހޯމް ޕޭޖުން -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ިއަދ (

ސޯޝިއަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ފޯމްތަކުން  

 އެވެ. ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ

ދާރާއިން ކޮންމެ ހަމަ ކުރެއްވުމުން އިފޯމް ފުރި -

 އެވެ. ދުވަހަކު ބަލާނެ

 

 48 ހުށައަޅުއްވާތާމައްސަލަ  -

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިނިޝިއަލް 

އެސެސްމަންޓް ހަދައި 

ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

 އެވެ. ފެށޭނެ
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާއި  .3

 ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުން  މެމްބަރަކާއި  

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް  

 ހުށައެޅުން އެދި  

އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ަބއްދަލުކުރުމަށް  -

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު   .މާއި ސާފުކުރަންނަ

 ނުވަތަ ސަަބުބ ހުށައެޅުން 

 

ކައުންޓަރަށް  ، 6528831 ނަންަބރުމި އިދާރާގެ  -

  އިދާރާގެ އީ.މެއިލް ތަނުވަ

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 އެވެ. ވިދާނެޅުއްހެހުށަ

 

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދިލައްވާތާ   -

ދުވަސް ތެރޭގައި   03

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހޭ ތާރީޚް 

ކާ ވާ ފަރާތައްއެދިލަ

  އެވެ.ހިއްސާކުރެވޭނެ

 

  

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

    ދޫކުރުންއެން.އޯ.ސީ މީޓިންގ ހޯލް   .4

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

އެން.އޯ.ސީ ހޯލް   " -

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ  

ފުރިހަމަ  ފޯމް"  

ކުރުމަށްފަހު މި  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

 

 ކޮޕީ  ދރއ ކާޑުގެޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

އިދާރާގެ  ތަފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

 މެވެ. ފޮނުއްވުން އެދެއަށް 

ރުފިޔާގެ ފީއެއް   2000ހަފްލާތަކަށް ދުވާލަކަށް     -

 ނެގޭނެއެވެ. 

ަބއްދަލުވުންތައް / ޓްރެއިންނިންތަކަށް  -

 ނެގޭނެއެވެ.ރުފިޔާގެ ފީއެއް  1000ދުވާލަކަށް 

 

 03 ޅުއްވާތާހަހުށަފޯމް  -

ދުވަސްތެރޭގައި ކޯޓޭޝަން 

 އެވެ. ފޮނުވޭނެ

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

 ފްލާތަކަށް އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން  ޙަ   .5

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ސްކޫލް ބުކް ކުރުމަށް    އަމީން   އަމީރު "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި    " އެދޭ ފޯމް 

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

އިދާރާގެ  ތަފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

 މެވެ. އަށް ފޮނުއްވުން އެދެ

ރުފިޔާގެ  1100ހަފްލާތަކަށް ދުވާލަކަށް  -

 ފީއެއްނެގޭނެއެވެ. 

 

 03 ޅުއްވާތާހަހުށަފޯމް  -

ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާެބއް 

 އެވެ. ލިބޭނެ

  

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

 ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭ ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން   .6

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ކަމުގެ ލިޔުން  ސިޓީއަކުން  

 ޅުން ހެ ހުށައެދި   ހޯދުމަށް 

  ގެކާޑު ދރއޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  -

 ކޮޕީ

 ޓޯއެއް ފޮސްޓޭމްޕް ސައިޒް  -

 

 

އިދާރާގެ  ތަސިޓީ މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

 މެވެ. އަށް ފޮނުއްވުން އެދެ

 

 04 ޅުއްވާތާހަހުށަސިޓީ  -

ދުވަސްތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް  

 .އެވެހެދި ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެ

 

  

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv


16  
 

ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 

 ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަން ޮއޯތރިޓީއަށް ޮފނުވާ ލިޔުންތައް  .7
 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ހަހުށަ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

އެމް ކިޔު އޭ ޑޮކިއުމަންޓްސް ވެރިފައި  "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި    "  ފޯމް ކުރާ  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 
 

އެމް ކިޔު އޭ އިން އެދިލައްވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ  -

ފޯމުގެ ޗެކްލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ފޮޓޯ 

 ކޮޕީ.

ވެރިފައިކުރުމަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން  -

ޑޮކިއުމަންޓްސް އަދި އެ އޮރިޖިނަލް 

 ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ސޮޕްޓް ކޮޕީ 

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅުއްވުން  -

 އެދެމެވެ.

އެމް ކިޔު އޭއަށް ލިޔުން ފޮނުވާއިރު،  -

 އެޕްލިކެންޓްގެ އީމެއިލްއަށް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ.

 އޮތޯރިޓީއަށް ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް -

ގެ ފީއެއް   50/-އި ދިނުމަށް ފޮނުވަ ލިޔުން

 ނެގޭނެއެވެ. 

ޅުއްވާތާ ހައެދި ފޯމް  ހުށަ -

އެމް  ދުވަސް ތެރޭގައި  02

ކިޔު އޭއަށް ޑޮކިމަންޓްސް  

 މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 

 ރިޕޯޓްކުރުން ދުރަތީ ކާރިސާތައް  ޤު   .8

 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 ލޫގެއްލުމުގެ މަޢުޙާދިސާގައި ލިބުނު  -

 ންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދޭ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  -

 އެވެ. 6528831ރިސެޕްޝަން ނަންަބރަކީ 

ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން  -

  އިޖާބަދީ، ލަސްނުކޮށް

ނޭޝަނަލް ޑިޒަސްޓަރ 

މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  

 48ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް 

 އެވެ.ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފޮނުވޭނެ
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19  
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 ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކުރުން    .9

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

  " ޢައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރަން އެދޭ ފޯމް " 

 ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރަން އެދޭފަރާތުގެ  -

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއ

ރާއްޖޭން ޭބރުގައި މައްޔިތާ ވަޅުލި  -

 ގަުބރަސްތާނުން ދޫކުރި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  

 ކޮޕީ   ދރއ ކާޑުގެމައްޔިތާގެ  -

  

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

އިދާރާގެ  ތަފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 މެވެ. ހުށައެޅުއްވުންއެދެން

 

 24 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  

ކަށުނަމާދުގެ ކަންކަން  

 ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސާވޭކުރުން    .10

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

އުޅަނދުގެ  ކަނޑު  "  -

    " ސާރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަނޑު އުޅަނދު ސާރވޭއަށް އެދޭ   -

  MS-1ފޯމް 

 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ -

 އަހަރީފީ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން -

 ކުރިން ސަލާމަތީ ހައްދާފައިވާ އުޅަނދެއް -

 ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީނަމަ އެ  -

އުޅަނދުގެ ޓްރާންސްމިޓިން ސްޓޭޝަން ލައިސަންސްގެ  -

 ކޮޕީ (ފީ ދައްކާފައިވާ)

މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ  -

 މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ

 ރިޕޯޓް  ފަޅުވެރިންގެ މެޑިކަލް -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

އިދާރާގެ  ތަފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 މެވެ.ޅުއްވުންއެދެހެއީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށަ

 ރުފިޔާގެ ފީއެއްނެގޭނެއެވެ. 150/-ސާރވޭކުރުމަށް  -

    އެ އުޅަނދަކަށް ހައްދާ ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް -

 ރުފިޔާގެ ފީއެއްނެގޭނެއެވެ.  250/-

 

 

 07ޅުއްވާތާ ހަހުށަ  ފޯމް -

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ސާރވޭކޮށް ސެޓްފިކެޓް 

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ކެޕްޓަން އަދި ފަޅުވެރިންގެ ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމާއި، -

 ކޮޕީ  ކާޑުގެދރއ 
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 ގަރާޖު އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން   .11

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ގަރާޖު އޮތްކަމުގެ  "  -

    " ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމް 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  

މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން. ހެ ހުށަ 
 

 ކޮޕީ  ދރއ ކާޑުގެގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ކޮޕީ ދރއ ކާޑުގެ  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ  -

އެތެރެކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދާއި ގުޅޭ އެތެރެކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  -

، (މޮޑެލް ނަންަބރ، މޯޓަރ/ އިންޖީނު ނަންަބރު ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

ޗެސިސް/ސީރިއަލް ނަންަބރ، އުފެއްދި ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތުތައް 

 އެނގޭ ލިޔުން) 

 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ  -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

https://kulhudhuffushicity.gov.mv 

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

އިދާރާގެ  ތަފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 މެވެ.ޅުއްވުންއެދެހެއީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށަ

 350/-ގަރާޖު އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުމަށް  -

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

 07ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

އިންސްޕެކްޝަން ހަދައި 

 ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

https://kulhudhuffushicity.gov.mv/2021/01/7227/
mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި މަރުވާމީހުންގެ ޖަނާޒާގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.   .12

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

  ލިޔުން   ސާބިތުކުރިކަމުގެ   މަރު  -

ނުވަތަ އިދާރާއިން    އިދާރާ   ފުރިހަމަކޮށް 

 ހަވާލުކުރުން   އި އާ   ކަނޑައަޅާފައިވާ އިމާމް 

 

 މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން -

މައްޔިތާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތަކަށް ބޭނުންވާ   -

 ކަފުން ޕެކޭޖް

 މައްޔިތާއަށް ބޭނުންވާ ސަންދޯއް  -

 

މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން  -

ލިިބވަޑައިގަންނަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. 

 

ލިޔެކިޔުން އަދި ފުރިހަމަ   -

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފުރިހަމަކޮށް 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި   12

ޖަނާޒާގެ އެންމެހާ ކަންކަން 

ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައި  

 ދެވޭނެއެވެ. 
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 ) ހެއްދުން ކާޑް   ދރއ  ކާޑު (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  .13

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ކާޑު ހެދުމަށް  "ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އިދާރާއަށް  އެދޭ ފޯމް"  

 ހުށައެޅުން 

ކާޑް ހައްދާ ފަރާތެއްނަމަ  ދރއއަލަށް  -

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 

ދުވަސް ހަމަވެގެން އައު ކުރަން  ކާޑް ދރއ -

 ކާޑް  ދރއބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ ަބއު 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ (ސޮފްޓް ކޮޕީ) -

ހައްދާނަމަ ަބއު  ދރއ ކާޑްނަންބަދަލުވެގެން  -

 ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްކާޑް ދރއ

  ދރއ ކާޑްލުވެދެން ރަށްވެހިކަން ބަދަ -

ހައްދާނަމަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރައްވެހިކަން 

ބަދަލުކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް (ފޮޓޯ ޖެހި 

 ލިޔުން)

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

އަހަރުން މަތީގެ  10ކާޑް ހެއްދެވުމަށް  ދރއ -

ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މި އިދާރާއަށް 

 ދުރުވަންޖެހޭނެއެވެ. 

ކާޑް،   ދރއއަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ކުދިންގެ  10 -

އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ދުރުވުމުން ހައްދާ 

 ދެވޭނެއެވެ.

ކާޑްގައި ޖަހާ ފޮޓޯ މި އިދާރާއިންވެސް  ދރއ -

 ނަގާދެވޭނެއެވެ. 

ނިމި، މި އިދާރާއަށް ލިުބމުން   ޑުކާ ދރއ -

އެސް.އެމް.އެސްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެފަރާތަށް 

 އެންގޭނެއެވެ.

ކާޑް ދުކުރާ ގަޑިއަކީ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  ދރއ -

 އެވެ.  12:00އިން  11:00

ހަފްތާ   03 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ކާޑް ހައްދާ   ދރއތެރޭ 

 ދެވޭނެއެވެ.

  ކާޑް ދރއ މާލެއިން -

  ޅާހަހުށަނަގާކަމަށްވާނަމަ 

ދުވަހާއި ޖެހިގެން އަންނަ  

ކާޑް  ދރއހަފްތާގައި 

 އިގަންނަވާނެއެވެ. ލިިބވަޑަ
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 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން  .14

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ކުއްޖާ އުފަންވާތާ   -

ދުވަސް    07ރަސްމީ  

ތެރޭގައި ފޫޅުމާ ފޯމް  

އިދާރާއަށް  މި  

 ޅުން ހުށަހެ 

 ފޯމް ފޫޅުމާ -

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަށް އެދޭ ފޯމް -

 ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ -

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއކުއްޖާގެ ަބއްފަގެ  -

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއކުއްޖާގެ މަންމަގެ  -

  ގެކާޑު ދރއކުއްޖާގެ ަބއްޕަ ފަރާތު ކާފަގެ  -

 ކޮޕީ (ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ)

ކުޅުދުއްފުށީ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖައްސާ   -

 ކޮޕީ ގެކުއްޖެއްނަމަ، އެ ގެޔެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ

 ރައްވެހީންގެ ރަޖިސްޓަރީ (އަސްލު) -

 

ދުވަސް ތެރޭގައި ފޫޅުމާ ފޯމް   07ކުއްޖާ އުފަންވާތާ ރަސްމީ  -

 މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ހުށަހެޅުމުން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަށް އެދޭ ފޫޅުމާ ފޯމް  -

 ފޯމް މި އިދާރާއިން ފޯރުކޮށް ދޭނެއެވެ.

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަށް އެދޭ ފޯމް މި އިދާރާގެ   -

  ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށް އީ.މެއިލ (

 ޅުއްވުންއެދެމެވެ.ހެކުރައްވައިގެން ހުށަ

 60/-އަދި ރެޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް  ސެޓްފިކެޓް އުފަންދުވަހުގެ -

އަދި ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން  ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. 250/-އަލުން ހެއްދުމަށް 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނިމުމުން ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް  -

 އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 10 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި އުފަންދުވަހުގެ 

އުފަންދުވަހުގެ  ސެޓްފިކެޓާއި 

  އިރަޖިސްޓަރީ ހައްދަ

 ދެވޭނެއެވެ.
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 ބަދަލުކުރުން   އަހަރުންދަށުގެ ކުދިން ނަން 10 .15

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން    10  "  -

ފުރިހަމަ    "  ނަންބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 

 ޅުން. ހެ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް ހުށަ
 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއކުއްޖާގެ  -

ކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  -

 (އަސްލު)

  ގެކާޑު ދރއކުއްޖާގެ ަބއްފަގެ  -

 ކޮޕީ

  ގެކާޑު ދރއކުއްޖާގެ މަންމަގެ  -

 ކޮޕީ

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 ޅުއްވުންއެދެމެވެ.ހެއީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށަ

 ކަށް ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.ޚިދުމަތަމި  -

ނަން ބަދަލުކޮށްނިމި، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  -

ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން  

 އެންގޭނެއެވެ.

  250/-މަށް ބަދަލުކު  ނަން ކުދިން އަހަރުންދަށުގެ 10 -

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

 15 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި ނަންބަދަލުކޮށް  

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  

 ހައްދާ ދެވޭނެއެވެ.
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 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން/ކުދިންގެ ނަންބަދަލުކުރުން  10 .16

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް/ ދރއ  "  -

ކާޑްގައިވާ ނަންބަދަލުކުރުމަށް  

ފުރިހަމަ    "  އެދޭމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް 

 ޅުން. ހެ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް ހުށަ
 

ނަންބަދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ   -

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއ

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް/ ދރއ  -

ކާޑްގައިވާ ނަންބަދަލުކުރުމަށް  

  އެދޭމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް

މަސްނުވާ  01(ފުރިހަމަކޮށްފައި، 

 ފޯމް)

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަށް   -

 އެދޭ ފޯމް

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 ޅުއްވުންއެދެމެވެ.ހެއީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށަ

އެދޭ ފޯމް އިދާރާގެ   ށްއުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަ -

 ކައުންޓަރުން ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގެ ފުރަތަމަ ފަހަރު އަހަރުން މަތީގެ މީހުން/ކުދިން 10 -

ރުފިޔާ   1200ނަންބަދަލުކުރުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 

އަށް ނެގޭނެއެވެ. ދެން އިތުރަށް ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފީ

 އިތުރުވަމުންދާނެއެވެ. ރުފިޔާ 1200

ނަން ބަދަލުކޮށް ނިމުނުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

މަސް  02 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި ނަންބަދަލުކޮށް  

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  

 ދެވޭނެއެވެ. އިހައްދަ
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 ވެހިކަން ބަދަލުކުރުންއްރަ .17

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ރައްވެހިކަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދި  "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު    "  ހުށައަޅާ ފޯމް 

 ޅުން. ހެ މި އިދާރާއަށް ހުށަ 
 

ރައްވެހިކަން ބަދަލުކުރާ ފަރާތުގެ  -

 ކޮޕީ  ގެކާޑް ދރއ

ތިންމަސް ދުވަސް ނުވާ ޕާސް ޕޯޓް  -

ސައިޒް ފޮޓޯ (ހާޑް ނުވަތަ ސޮފްޓް 

 ކޮޕީ)

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 ޅުއްވުންއެދެމެވެ.ހެއީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށަ

 މި އިދާރާއިންވެސް ނަގާދެވޭނެއެވެ.ފޮޓޯ  -

ކޮށް، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ރަށްވެހިކަން ބަދަލު -

ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން  

 އެންގޭނެއެވެ.

  20/-ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް  -

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

މަސް  01 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި ރައްވެހިކަން  

 ބަދަލްކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
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 ކުޅުދުއްފުށީ ރައްވެހިން ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްވެހިން ރަޖިސްޓަރީވުން  .18

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރައްވެހިން ފިޔަވާ އެހެން  "  -

ރަށްރަށުގެ ރައްވެހިން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި    "  އެދޭފޯމް 

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 
 

 ދރއރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  -

 ކާޑްގެ ކޮޕީ 

ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  -

 ފޮޓޯ  1ސައިޒުގެ ޕްސްޓޭމް

އާއިލާއާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކާއި އިދެގެން/  -

 އުޅޭނަމަ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ 

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅުއްވުން  -

 އެދެމެވެ.

ލިޔުން ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ފިޔަވާ ރައްވެހިން ކުޅުދުއްފުށީ .17 -

 ރައްވެހިން ރަށްރަށުގެ އެހެން

ރުފިޔާގެ ފީއެއް  150/-މަށް ރަޖިސްޓަރީވު

 ނެގޭނެއެވެ. 

 05ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި  

ރައްވެހިކަން 

 ބަދަލްކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
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 ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން ތަކުގެ ކުޅުދުއްފުށި ގެ  .19

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އެދޭ  "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި    "  ފޯމް 

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 
 

ގޯތީގެ/ ނުވަތަ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ  -

 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ 

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެއްސުމަށް  -

 ކޮޕީ  ދރއ ކާޑުގެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައަޅާ

ކުޅުދުއްފުށީ ރައްވެއްސަކަށް (އެހެން  -

ރަށަކުން) ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ 

 ރަށްވެހިކަން ބަދަލުވި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

އެހެން ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހަކު  -

ނުވަތަ ކުއްޖަކު އެގެއަކުން އުނިކުރަން 

އެދޭނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ގޭގެ 

ވެރިފަރާތުން އެކަމަށް އިޢުތިރާޟް ނުކުރާ 

ކަމުގެ ލިޔުމެއް (މީގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 ޅުއްވުންއެދެމެވެ.ހެއީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށަ

ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ   ތަކުގެކުޅުދުއްފުށި ގެ -

ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން  

 އެންގޭނެއެވެ.

 50/-މަށް ހެއްދު އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ރައްވެހިންގެ -

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

 10 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

  ދުވަސް ތެރޭގައި

 ތަކުގެކުޅުދުއްފުށި ގެ

ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ހައްދާދެވޭނެއެވެ. 
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ދަރިންނާއި، އަނިބ ނުވަތަ ފިރިމީހާ 

 ނުހިމެނެއެވެ.) 

ގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހަކު އެހެން ގެއެއް -

އެގެއިން އުނިކޮށް އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ 

ހައްދާގޭގައި ޖައްސާނަމަ އުނިކުރަން ބޭނުންވާ  

މީހާ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ގޭގެ މީހުންގެ 

 ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު 

 

 50/-މަށް ހެއްދު ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓަރީ ރައްވެހިންގެ -

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

 



32  
 

ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 

 

  

 ކުކަން އަންގައިދޭ ވަގުތީ ލިޔުން ދޫކުރުންކާ .20
 ުމއްދަތު ހޭދަވާނެ  ތަފްސީލު ޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ހަހުށަ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ދެވޭފަދަ ބޭފުޅެއް   -

 . ކައުންސިލަށް ދުރުވުން 
 

މި ލިޔުމަކީ އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި  - -

އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކަށް ދޫކުރެވޭ 

 ލިޔުމެކެވެ.

ލިޔުން ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

ލިޔުނ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ވަގުތީ  -

 ގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. 200/-ހޯދުމަށް 

 01ވާތާ އެދިލައް ޚިދުމަތަށް -

ކާކުކަން  ދުވަސް ތެރޭގައި 

އަންގައިދޭ ވަގުތީ ލިޔުން 

 ހަވާލުކޮށް ދެވޭނެއެވެ. 

 



33  
 

ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 

 މަރުވާ މީހުން ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓަރީ އިން އުނިކުރުން  .21

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ   -

ރައްވެއްސެއްނަމަ، ރައްވެހީންގެ  

ރަޖިސްޓަރާއިން އުނިކުރުމަށް  

 ހުށަހެޅުން 

 މަރު ފޯމް -

 ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ (އަސްލު) -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅުއްވުން  -

 އެދެމެވެ.

ދުވަސް  07 ޅުއްވާތާހަހުށަފޯމް  -

ތެރޭގައި މަރުފޯމް 

 ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ވަކިކޮށްދިނުން   ބައިކޮށް އިންގޯތި  .22

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ގޯތިބައިކޮށް އިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް    "  -

ފުރިހަމަ    "  އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް 

 ޅުން. ހެ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް ހުށަ
 

ގޯތި ަބއިކުރުމަށް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތުގެ  -

"ޝަރީއަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް" ގެ  

 ޕީކޮ

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

ފޯމް މި އިދާރާގެ   ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

  ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

  އްސާ ދުވަސްޖަމަށް ހަމަަބއިކޮށް އިންވަކި ކުރު ގޯތި -

 ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 

ދުވަސް  15 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ތެރޭގައި ގޯތި ަބއިކޮށް  

ދިނުމަށްޓަކައި އެގޯއްޗަކަށް 

 ދެވޭނެވެ. 

 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ގެދޮރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުންތި ބިމާއި، ގޯ  .23

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ބިމާއި، ގޯތިގެދޮރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  " 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު    "  އެދިހުށައަޅާ ފޯމް 

ޅުން. ހެ މި އިދާރާއަށް ހުށަ   
 

 ދރއގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ  -

 ގެ ކޮޕީ (ވެރިފަރާތް ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ)ކާޑު

ޝަރީއަތުން (ތަރިކައި، ހިަބއިން ނުވަތަ  -

އަމިއްލަ ކޮށްގެން) ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ 

 ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ 

ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާފައިވާނަމަ  -

 ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު 

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 މިންތައް ބަލާ ޗެކްކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަ ގޯތީގެ -

 ކުރެވޭނަމަ އިތުރު މުއްދަތު ނަގާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން   -

 އެންގޭނެއެވެ.

ރުފިޔާގެ  100/-އީމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް  -

 ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

 ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ. 50/-ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް  ބިން -

ރުފިޔާ   50/-ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް  -

 ނެގޭނެއެވެ. 

ދުވަސް  10 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ތެރޭގައި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ  

 ހައްދާދެވޭނެއެވެ. 

 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުން ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިެގން ރަެގ ގޯތިގެދޮރު .24

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް   - 

(މާލީ     އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން 

އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި  

ރަޖިސްޓަރީ ރަހުނުކުރެވިފައިވޭތޯ  

ބެލުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމް  

 ފުރިހަމަ ކުރުން)  

ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދި  -

 ހުށަހަޅާ ފޯމް 

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ މުއްދަތު  -

 ހަމަނުވާ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

ޅާ ފޯމް މި ިބމާއި، ގޯތިގެދޮރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދިހުށައަ -

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ އީ.މެއިލް    -

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށް އީ.މެއިލ (

 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.ކުރައްވައިގެން 

ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ  -

 ބެލުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

ރުފިޔާގެ ޖުރުމަނާ އެއް   100ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް  -

 ނެގޭނެއެވެ. 

 250/-މަށް ހެއްދު ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓަރީގެ ގޯތިގެދޮރު -

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

 21 ޅުއްވާތާހަހުށަފޯމް   -

ދުވަސް ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ  

 ހައްދައިދެވޭނެއެވެ.
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 ބަންޑާރަ ޯގތި އަމިއްލަ ކުރުން  .25

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  " 

  އެދި   ބަންޑާރަގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމަށް 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު    "  ހުށައަޅާ ފޯމް 

ޅުން. ހެ މި އިދާރާއަށް ހުށަ   

 

 ކޮޕީ  ގެގޯތި ރަޖިސްޓަރީ -

ގޯތި އަމިއްލަ ކުރަން ބޭނުންވާ ަބއިގެ  -

 ޮބޑުމިން އެގޭނެ ކުރެހުން 

 ގެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު -

 ކޮޕީ

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓް  ފޯމް -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ އީ.މެއިލް    -

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށް އީ.މެއިލ (

 ކުރައްވައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތި އަމިއްލަ ކުރުމަށް ފައިސާ ދައްކަނީ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން  ގޯ  -

 ކަމުގައިވާނަމަ އަމަލު ކުރާނީ މިގޮތަށެވެ. 

ގޯތި އަމިއްލަ ކުރަން ފައިސާ ދައްކަނީ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް  -

 R-8/2016ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކުންނަމަ ޤަވާއިދު ނަންަބރ 

ޅަން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އެމައްސަލަ ހުށަހަ 3ގެ 

 ޖެހޭނީ ޝަރީއަތްމެދުވެރިކޮށެވެ. 

ދުވަސް  10 ޅުއްވާތާހަހުށަފޯމް  -

ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ  

ފައިސާގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި  

 އެންގޭނެއެވެ.

ފައިސާ ދައްކާ ނިންމައި  -

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅުމުން 

ދުވަސް ތެރޭގައި   10

 ދެވޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީ ހައްދައި 
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 ކުރުމާއި ސާރވޭ ކުރުން   ގޯތީގެ މިން ޗެކް .26

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

  "ގޯތީގެ މިން ޗެކް ކުރުމާއި ސާރވޭ 

  "  ހުށައަޅާ ފޯމް   ކުރުމަށް އެދި 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

ޅުން. ހެ ހުށަ   

-  

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  -

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ދރއ ކާޑުގެ  -

 ކޮޕީ

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓް  ފޯމް -

)kulhudhuffushicity.gov.mv  ްއިން ލިބެނ (

 ހުންނާނެއެވެ. 

ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ އީ.މެއިލް   ފޯމް މި އިދާރާގެ  -

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށް އީ.މެއިލ (

 ކުރައްވައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 މިން ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ގޯތީގެ ޗާޓް ކުރަހާ ދެވޭނެއެވެ. -

ދުވަސް  10 ޅުއްވާތާހަހުށަފޯމް  -

ތެރޭގައި މިން ޗެކްކުރުމަށް 

 އެގޯޗަށް ދެވޭނެއެވެ.
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 އިންފާރާއި، ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ އެކިއެކި ހުއްދަ ދޫކުރުން .27

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

އިންފާރާއި، ޢިމާރާތްކުރުމާއިބެހޭ  "  -

  "  ފޯމް އެކިއެކި ހުއްދައަށް އެދޭ  

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 
 

ފައުންޑޭޝަނެއް އެޅުމަށް އެދޭނަމަ  -

އިމާރާތް ކުރަންބޭނުންވާ ގޮތުގެ  

 ކޮޕީ ގެކުރެހުމާއި، ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އިންފާރު ރޭނުމަށް، އިންފާރެއް ތަޅާލައި  -

، އިންވަކިކުރުމުގެ އިއަލުން ރާނަ

ގޯތީގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ނަމަ 

 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ 

 ކޮޕީ  ގެ ކާޑު ދރއގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

  ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ އީ.މެއިލް -

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

މުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން  ހުއްދަ ނި -

 އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

އިންފާރާއި ގުޅޭ އެކި އެކި ހުއްދަތަކަށް އެދިލެއްވުމަށް   -

 ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ. 20/-އެޕްލިކޭޝަން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 

 

 03 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި ހުއްދަ  

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
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 ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ   .28

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

    " ޢާންމު ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން. ހެ ހުށަ 
 

 ކޮޕީ  ދރއ ކާޑުގެށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތަ -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 03 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް  -

ދުވަސް ތެރޭގައި ވަގުތީ ގޮތުން 

މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 އެވެ.ދޫކުރެވޭނެ
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 މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ .29

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

    " ޢާންމު ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން. ހެ ހުށަ 

-  

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތަ -

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  -

ކުރެވޭ ގޮތުގެ ޗާޓް (ފާހަގަ  މަސައްކަތް -

 ކުރެވިފައި)

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 03 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް  -

ދުވަސް ތެރޭގައި ވަގުތީ ގޮތުން 

މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ 

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ޕޯސްޓަރު ބެހެއްޓުން ބެނާ ދެމުން / ކެންވާސް ނުވަތަ  .30

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ޢާންމު ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށައަޅާ  "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި      " ފޯމް 

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 
 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތަ -

 ކޮޕީ ގެރަޖިސްޓަރީކުންފުންޏެއްނަމަ  -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)ov.mvinfo@kulhudhuffushicity.g (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 03 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް  -

ދުވަސް ތެރޭގައި ބެނާ ދެމުން 

ކެންވާސް ނުވަތަ ޕޯސްޓަރު   /

ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ  

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ތަންތަނުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުން   މަގުމަތީގައި / ޢާންމު .31

 ހޭދަވާނެ ުމއްދަތު  ތަފްސީލު ތަކެތި  ޅަްނޖެހޭހަހުށަ ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

    " ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް ޢާންމު  "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން. ހެ ހުށަ 
 

 ކޮޕީ  ގެކާޑުދރއ ށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތަ -

 ކޮޕީ ގެކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ކޯލެއްގެ ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 03ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސްތެރޭގައި މަގުމަތީގައި /  

ޢާންމުތަންތަނުގައި ވަގުތީ  

ގޮތުން ތަކެތި ެބހެއްޓުމުގެ  

 ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ޕާޓިޝަން ޖެހުމުެގ ހުއްދަ  .32

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

    " ޢާންމު ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން. ހެ ހުށަ 
 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއ ށް އެދޭ ފަރާތުގެޚިދުމަތަ -

 ކޮޕީ ގެކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީ -

 

 

އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ފޯމް މި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން އަށް 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 03ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި ހުއްދަ  

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 ގެ ހުއްދަ ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރުމު ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު  .33

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

  ސަރަހައްދުގެ   ބަނދަރު   ކުޅުދުއްފުށީ "  -

  ކުރުމަށް   މަރާމާތު   އުޅަނދު   ފަޅުތެރޭގައި 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި    ފޯމް"    އެދޭ 

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 
 

 ކޮޕީ  ގެއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ -

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

ފޯމް ހުށަހަޅަނީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް  -

  ގެކާޑު ދރއފަރާތުގެ  ހުށައަޅާންނަމަ ނޫ

 ކޮޕީ

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ  -

 ޒަރިއްޔާއިން އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

 

 

 03 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް  -

ދުވަސް ތެރޭގައި ހުއްދަ  

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 އުޅަނދުފަހަރު އެހެލުން / ބޭލުން  .34

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ  "ކު  -

ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެދޭ  

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް    "  ފޯމް 

 ޅުން. ހެ ހުށަ 

 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  -

  ދރއއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ކޮޕީ  ގެކާޑު

ޅަނީ އުޅަނދުގެ އަފޯމް ހުށަ -

  ހުށައަޅާންނަމަ ވެރިފަރާތް ނޫ

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއ ފަރާތުގެ

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން  ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން  -

 އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

ދުވަސް   03އުޅަނދުފަހަރު އެހެލުމުގެ ރަސްމީ  -

ކުރިން "އުޅަނދުފަހަރު އެހެލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ 

ޅުއްވަން ވާނެއެވެ. އަދި ބޭލުމަށް ފަހު  އަފޯމް" ހުށަ

ދުވަސް ތެރޭގައި "އުޅަނދުފަހަރު  03ރަސްމީ 

 ޅަން ޖެހޭނެއެވެ.އަފޯމް" ހުށަ ހުށައަޅާބޭލުމަށްފަހު 

ޅާ ހަފޯމް" ހުށަ ހުށައަޅާ"އުޅަނދުފަހަރު ބޭލުމަށްފަހު  -

މި   ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާށް ޚިދުމަތަގަޑީގައި 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.                                                                                

 

ދުވަސް  03 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

 ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  
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 ޢާންމު ސަރަހައްދުތައް ބޭނުންކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން  .35

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ޢާންމު ސަރަހައްދުތައް   -

ސިޓީ މި    ބޭނުންކުރުމަށް އެދި 

 އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން 

 ހިދުމަތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ  -

ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުންފުނީގެ  -

 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ 

 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ   ސިޓީ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން 

 އެދެމެވެ.

ހުއްދަ ނިމުމުން އެކަން ފޯން ކޯލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން   -

 އެންގޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  -

ދުވަސް   03އްވާތާ ހުށަހަޅުސިޓީ  -

 ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ދިނުން   އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް  01ޢާންމު ސަރަހައްދުތައް  .36

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

  01ޢާންމު ސަރަހައްދުތައް   -

އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން  

  މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް 

ކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިޓީ މި  ދޫ 

 އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން 

 ހިދުމަތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ  -

ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާނަމަ، ކުންފުނީގެ  -

 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ 

 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި އިދާރާގެ   ސިޓީ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv ްއަށ (

 އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްަބސްވުން ލިޔުމު   -

 ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.  

ދުވަސް   05ތާ އްވާހުށަހަޅު ސިޓީ -

 ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 އާންމު އުނދަުގލުގެ ޝަކުާވ ހުށަހެޅުން  .37

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު   -

ގުޅުއްވުން ނުވަތަ މިދާރާގެ    6528831

  އީ.މެއިލް 

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

 މެއިލް ކުރެއްވުން.   - އަށް އީ

ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް  -

 ދެއްވުން

 ގުޅޭނެ ފޯން ނަންަބރު ދެއްވުން  -

މީ ދުވަސްތަކުގެ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގަޑި ތަކަކީ ރަސް -

 އަށެވެ. 14:00އިން މެންދުރުފަހު  08:00ހެނދުނު 

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ ާބވަތުން   -

މި އިދާރާއިން އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެއެވެ. 
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 ޢިމާރާތުެގ ކުރެހުން ފާސްކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުން  .38

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  "   - 

    " ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  

ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ   

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރެހުން  -

ފާސް ކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް 

 އެދޭ ފޯމް

ފުރިހަމަ ކުރެހުން ސެޓްގެ ދެ ތައްގަނޑު ޖެހި  -

 ސެޓް ކޮޕީ  1އަސްލު އަދި 

 ކޮޕީ  ގެ ކާޑު ދރއގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  -

އަރކިޓެކްޗަރ ޗެކަރ ޗެކްލިސްޓް އަދި  -

 ޓްސެޓްފިކެ

 ޓްކެސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ސެޓްފި -

 ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް -

 ކަލްކިއުލޭޝަން ސެޓްސްޓްރަކްޗަރަލް  -

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ތިރީގައިވާ ލިންކް  -

 އެވެ.މެދުވެރިކޮށް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ 

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

-ah-huhdha-imaaraathuge-faaskurumaai-kurehun

form-dheye 

ތަށް އީމެއިލް ތިރީގައި އެވާ ލިންކްގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮ -

 ވަޑައިޑައިގަނެވޭނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަ އަށް އެދި

https://planning.gov.mv/dv/legislations/electroni

approval-construction-for-materials-c 

މި ހުއްދަ އަކީ ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބެހޭ އިދާރީ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން   -

 ކެވެ.ދޫކުރެވޭ ހުއްދައެ

 R/2019-1002ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޤަވާއިދު ނަންަބރު  -

ޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ޢިމާރާތް 

 ވެ. ކުރަންވީގޮތުގެ ޤަވާއިދަށެ

ޓަރަށް ނުވަތަ މި އިދާރާގެ   ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުން -

 municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv ަނުވަތ 

info@kulhudhuffushicity.gov.mv  ްއީ. މެއިލް ކުރައްވައިގެނ

 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި   05

 ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  

https://planning.gov.mv/dv/legislations/electronic-materials-for-construction-approval
https://planning.gov.mv/dv/legislations/electronic-materials-for-construction-approval
mailto:municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 މާރާތްކުރުމުެގ ހުއްދަ އަށް އެދުން އި ބުރިއަށް އެއް .39

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ހުއްދައަށް  އިންފާރާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  "  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި    " އެދޭ ފޯމް 

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

 ޢިމާރާތްކުރާ ތަނުގެ ފްލޯރ ޕްލޭން  -

 ކޮޕީ  ގެ ކާޑު ދރއގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  -

 

- 1002ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޤަވާއިދު ނަންަބރު  -

R/2019  ްރަށްރަށް  ޕްލޭނިންގ ޤަވާއިދެއް ނެތ

ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ޢިމާރާތް ކުރަންވީގޮތުގެ  

 ވެ. ޤަވާއިދަށެ

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ މި އިދާރާގެ    -

 municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv 

 ނުވަތަ 

- info@kulhudhuffushicity.gov.mv   ްއީމެއިލ

 ކުރައްވައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 2/-އެއް ުބރިއަށް އިމާރާތްކުރުމަށް އަކަމީޓަރަކަށް  -

އުސްކޮށް  ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ. އަދި އެއް ުބރިއަށްވުރެ 

  ރުފިޔާ 5/-ޓާރަކަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް އަކަމީ

 ނެގޭނެއެވެ. 

 

 03 ޅުއްވާތާހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި ހުއްދަ  

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  
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 މާރާތްކުރުމުެގ މަސައްކަތަށް ޑީޯވޓަރ ކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދުން އި .40

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

 ހުށައެޅުން ސިޓީއަކުން އިދާރާއަށް   -
 

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.

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ މި އިދާރާގެ    -

 municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv 

 ނުވަތަ 

- info@kulhudhuffushicity.gov.mv   ްއީމެއިލ

 ކުރައްވައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޔޫ.އާރު.އޭ ގެ ހުއްދަ އަށް އެދުމަށް އީމެއިލް   -

 v.mvonline@ura.goމެދުވެރިކޮށް 

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

، ޢިމާރާތް R/2021- 20ކުރެވޭނީ ޤަވާއިދު ނަންަބރު:  -

ކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ިބމުން  

 ފެން ނަގައި، އެ ފެން ޭބރުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށެވެ.

 03 ޅުއްވާތާހަހުށަ ސިޓީ -

ދުވަސް ތެރޭގައި  

 އިން ދޫކުރާ ކައުންސިލް

 ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

އަށް ފޯމް  ޔޫ.އާރު.އޭ  -

 03ށަހަޅާތާ ރަސްމީ ހު

ދުވަސް ތެރޭގައި ހުއްދަ  

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 

mailto:municipal@kulhudhuffushicity.gov.mv
mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
mailto:online@ura.gov.mv
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 ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުން  .41

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ ފައިސާ   -

 ދެއްކެވުން. 

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް   -

އަށް    1ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއު އެކައުންޓް  

ފައިސާ ޓްރާސްފާކުރުން. (ޓްރާސްފަރ  

ކުރައްވާއިރު ދައްކަވާފައިސާގެ ތަފްސީލް  

 ރިމާރކްސްގައި ލިޔުއްވަން ވާނެއެވެ.) 

މާތު  މަޢުލޫފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ބޭނުންވާ  -

ދުމަތެއް އެނގޭނެ ޚިނުވަތަ ހޯއްދެއްވި 

 ލިޔުން.

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ  -

ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު ޓްރާސްފަރ ސްލިޕް  

 7318831ކައުންސިލްގެ ވައިަބރ ނަންަބރު  

 އަށް ވައިަބރ ކުރުން.

ފައިސާ   ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ -

ދައްކަވާނަމަ، ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ 

 އެވެ.ރަސީދު އެވަގުތު ހަވާލުކުރެވޭނެ

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް  -

ފައިސާ ދައްކަވާފަރާތަކަށް، ފައިސާ  

ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު ހަވާލުކުރާނީ 

ފައިސާ ޖަމާވިކަން ކައުންސިލުން ޔަޤީން 

 ގައެވެ.ކުރުމަށްފަހު

އިގަތުން ކުރިޔަށް ދާނީ ފައިސާ ބަލަ -

 8:30ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 ވެ.އަށެ 12:00އިން 

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް  -

ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ޓްރާސްފަރ  

. ފައިސާ  އެވެކުރެވިދާނެ

ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު، ޖެހިގެން 

އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު 

 އެވެ.ހަވާލުކުރެވޭނެ
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 ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ބިންތަކުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ބަލައިަގތުން  .42

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ ފައިސާ   -

 ދެއްކެވުން. 

ވެރިކޮށް  ދު އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެ -

އެކައުންޓަށް    1ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއު  

ފައިސާ ޓްރާސްފާކުރުން. (ޓްރާސްފަރ  

ކުރާއިރު ދައްކަވާފައިސާގެ ތަފްސީލް  

 ރިމާރކްސްގައި ލިޔުއްވަން ވާނެއެވެ.) 

 މާތުމަޢުލޫދައްކަވާ ފައިސާއާގުޅޭ  -

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް  -

ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހު ޓްރާސްފަރ ސްލިޕް  

ސިލްގެ ވައިަބރ ނަންަބރު  ކައުން

 އަށް ވައިަބރ ކުރުން. 7318831

ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ ފައިސާ   -

ދައްކަވާނަމަ، ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު  

 އެވެ. ވަގުތުން ހަވާލުކުރެވޭނެ

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ  -

ބަލައިގެންފައިދޭ ދައްކަވާފަރާތަކަށް ފައިސާ 

ރަސީދު ހަވާލުކުރާނީ ފައިސާ ޖަމާވިކަން 

 ގައެވެ.ކައުންސިލުން ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު

ކުލީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ދައްކާ ފައިސާ   -

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  10ކޮންމެ މަހެއްގެ 

ދައްކަވަންވާނެއެވެ. ކުލި ދެއްކުމަށް 

ނަމަ،  ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކާ

ކުލި ބަލައިގަނެވޭނީ އެއްަބސްވުމުގައިވާ 

 ގޮތުގެމަތީން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާއާއެކުގައެވެ. 

ށް އަފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރި -

ދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  

 ވެ.އަށެ 12:00އިން  8:30

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ   -

މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް 

އިސާ  ޓްރާސްފަރ ކުރެވިދާނެ. ފަ

ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު،  

ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު 

 އެވެ.ހަވާލުކުރެވޭނެ

 

-  
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 ފިތުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބަލައިގަތުން  .43

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް  ޠު ފި -

ރު  ޠު ހަމަޖައްސަވާ ތަނަކަށް ދުރުވެ ފި 

 ޒަކާތް ދެއްކެވުން 

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެވެރިކޮށް   -

  2ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު އެކައުންޓު  

އަށް ފައިސާ ޓްރާސްފާކުރުން.  

(ޓްރާސްފާ ކުރާއިރު ދައްކަވާފައިސާގެ  

ތަފްސީލް ރިމާރކްސްގައި ލިޔުއްވަން  

 ވާނެއެވެ.) 

މާތު (ގޭގެ މަޢުލޫދައްކަވާ ފައިސާއާގުޅޭ  -

 ، ގޮވާމުގެ ާބވަތް) ނަން، މީހުންގެ އަދަދު 

އިންޓަރނެޓް ޭބންކް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ   -

ޖާމާކުރުމަށްފަހު ޓްރާސްފަރ ސްލިޕާއި  

މާތު (ގޭގެ މަޢުލޫދައްކަވާ ފައިސާއާގުޅޭ 

ނަން، މީހުންގެ އަދަދު، ގޮވާމުގެ ާބވަތް)  

ކައުންސިލްގެ ވައިަބރ ނަންަބރު  

 އަށް ވައިަބރ ކުރުން. 7318831

ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ ފައިސާ  ކައުންސިލްގެ  -

ދައްކަވާނަމަ، ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު  

 އެވެ. ވަގުތުން ހަވާލުކުރެވޭނެ

މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ  ންއިންޓަރނެޓް ޭބންކި -

ދައްކާފަރާތަކަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަޝީދު 

ލިބިލައްވާނީ ފައިސާ ޖަމާވިކަން ކައުންސިލުން 

 ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށްދާނީ  -

ރަމަޟާންމަހު ފިޠުރު ޒަކާތުފައިސާ   

ލާން ޢު ބަލައިގަތުމަށް ކައުންސިލުން އި

 ވެ. ކުރާ ގަޑިތަކުގައެ

އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ މެދުވެރިކޮށް  -

ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ޓްރާސްފަރ  

. ފައިސާ  އެވެކުރެވިދާނެ

ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު، ޖެހިގެން 

ސްމީ ދުވަހު އަންނަ ރަ

 އެވެ.ހަވާލުކުރެވޭނެ
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 ކައުންސިލުން ހޯދާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން  .44

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް   -

ފުރިހަމައަށް ނިންމުމަށްފަހު ބިލް  

 ހުށައެޅުން 

މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުން ކައުންސިލަށް ބިލް   -

 .ހުށައެޅުން

 ޑަރުގެ ކޮޕީ ޕާރޗޭސް ނުވަތަ ސާރވިސް އޯ -

 

 

ބިލް ކައުންސިލަށް ލިުބމުން ކައުންސިލަށް  -

  ސެކްޝަނަށްޓް އެންޓްރީކޮށް ޕްރޮކިއުމަން

 ވޭނެއެވެ. ބިލް ހަވާލުކުރެ

ބިލް ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަން އަށް  -

ބިލާގުޅޭ އެހެނިހެން  ލިުބމުން،  

 ސެކްޝަނަށްލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ފައިނޭންސް 

 ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ފައިނޭންސް ޔުނިޓަށް ބިލާއި އެހެނިހެން   -

ލިޔެކިޔުންތައް ލިުބމުން ބިލް ނުވަތަ 

މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

ނެތްނަމަ، ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދައި ޗެކު  

ޓްރާންފަރ މެދުވެރިކޮށް ބިލަށް  ބެންކް ނުވަތަ 

 ކޭނެއެވެ.ފައިސާ ދެއް

 01ބިލް ކައުންސިލަށް ލިޭބތާ  -

ންޓީކުރުމަށްފަހު  ދުވަސްތެރޭ އެ

  ސެކްޝަނަށްޕްރޮކިއުމަންޓް

 އެވެ.ހަވާލުކުރެވޭނެ

ކައުންސިލަށް ހޯދާ ތަކެތިލިިބ /   -

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް، އެއްވެސް  

މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ގިނަވެގެން 

ދުވަސްތެރޭ ފައިނޭންސް   07ރަސްމީ 

ޔުނިޓަށް ބިލާއި ލިޔެކިޔުންތައް  

ތަ . ބިލުގައި ނުވަ އެވެހަވާލުކުރެވޭނެ

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުގައި  

މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، މައްސަލަ 

ހައްލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ދުވަސް ތެރޭ ފައިނޭންސް  07ރަސްމީ 

ޔުނިޓަށް ބިލާއި ލިޔެކިޔުންތައް  

 .އެވެހަވާލުކުރެވޭނެ
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ބިލާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި  -

މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ، ފައިނޭންސް  

ނިޓަށް ބިލު ލިބޭތާ ގިނަވެގެން  ޔު

ދުވަސްތެރޭ ބިލަށް  07ރަސްމީ 

. ބިލުގައި ނުވަތަ އެވެފައިސާ ދެއްކޭނެ

ލިޔުންތަކުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

އުޅޭނަމަ މައްސަލަ ހައްލުވާ ދުވަހުން 

 07ފެށިގެން ގިނަވެގެން ރަސްމީ 

ދުވަސްތެރޭ ބިލަށް ފައިސާ 

 .އެވެދެއްކޭނެ
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 ކާޑު ފައިސާ ބަލައިގަތުން  ދރއ ކާޑު ދޫކުރުމާއި  ދރއ .45

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކާޑާ ހަވާލުވުމަށް ދުރުވުމަށް    ދރއ  -

ކައުންސިލުން މެސެޖު ކުރުމުން،  

ކައުންސިލަށް ދުރުވެ ފައިސާ ދައްކަވާ  

 އައި.ޑީކާޑާ ހަވާލުވުން 

ހަވާލުވުމަށް ދުރުވާ  ކާޑު ދރއބަދަލުގައި  -

 ކާޑު ދރއ ފަރާތުގެ 

ކާޑު އާކުރާނަމަ، ދރއ މުއްދަތު ހަމަވެގެން  -

 ކާޑު  ދރއކުރީގެ 

 

ކާޑު   ދރއކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް ދުރެވެ  -

ފައިސާ ދެއްކުމުން ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ 

ކާޑު ވަގުތުން  ދރއރަސީދު އަދި 

 އެވެ.ހަވާލުކުރެވޭނެ

 150ދރއ ކާޑު މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނަމަ  -

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. 

ރުފިޔާގެ   250އައިޑީ ކާޑު ގެއްލިގެން ނަމަ  -

 ވެ.ފީއެއް ނެގޭނެއެ

 

 

ކާޑު ދރއ ކާޑު ދޫކުރުމާއި  ދރއ -

ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށް ދާނީ 

 11:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 ވެ.އަށެ 12:00އިން 
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 ފިޠުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބެހުން  .46

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ

ޒަކާތުފައިސާއާ ހަވާލުވުމަށް،  ފިޠުރު   -

ކައުންސިލުން އެންގުމުން އެތަނަކަށް  

 ދުރުވެ ފައިސާއާ ހަވާލުވުން. 

ޒަކާތު ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ  -

 ސްލިޕް  

 ކާޑު ދރއ ގެ ފައިސާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތު -

 

ޒަކާތު ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް   -

ކައުންސިލުންދޭ ސްލިޕް އަދި ފައިސާއާ  

ކާޑު ހިފައިގެން ދރއ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ދުރުވުމުން ފައިސާ 

ފިޠުރު ޒަކާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރާނީ  -

ރަމަޟާންމަހު، ކައުންސިލުން  

 .  ވެހަމަޖައްސާ ގަޑިތަކުގައެ

 މުދަލު ޒަކާތު ފައިސާ ބެހުން  .47

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

މުދަލު ޒަކާތުފައިސާއާ ހަވާލުވުމަށް،   -

ކައުންސިލުން އެންގުމުން އެތަނަކަށް  

 ދުރުވެ ފައިސާއާ ހަވާލުވުން. 

ޒަކާތު ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ  -

 ސްލިޕް  

 ކާޑު ދރއ ފައިސާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ  -

 

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ކަނޑައަޅާ   -

ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

އެފެއާޒްއިން ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމުން، ޒަކާތު 

ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ 

ސްލިޕް އަދި ފައިސާއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ 

ކާޑު ހިފައިގެން ދުރުވުމުން ފައިސާ  ދރއ 

 އެވެ. ހަވާލުކޮށްދެވޭނެ

 

މުދަލު ޒަކާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރާނީ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  

އެފެއާޒްއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގައި 

އެމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  

   .ނެވެގޮތުގެމަތިން
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 ވިޔަފާރި ނަން ފާސްކުރުން  .48

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ނަން ފާސްކުރުމަށް / ނަން   -

ރިޒާރވް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް"  

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

ޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ  ވި -

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއ

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

ދުވަސް  03ތާ އްވާހުށަހަޅުފޯމް  -

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ނަން  

 ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
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 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  .49

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފުރިހަމަ  "ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް"   -

 ޅުން. ހެ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް ހުށަ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށައަޅުއްވާ  -

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއފަރާތުގެ 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މީރާއަށް  -

 ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ރަސީދު

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށައަޅުއްވާނީ  -

 .ގައެވެނަން ފާސްކުރެއްވުމަށް ފަހު

ނަން ފާސްވުމުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ  -

ދައްކާނީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ކުރުމުގެ ފީ 

 . ވެރެވެނިއު އޮތީރިޓީ(މީރާ) އަށެ

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ  -

  .އެވެރުފިޔާ  500/-ކުރުމުގެ ފީ އަކީ 

 

ދުވަސް  03ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ  -

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރި ބާތިލު ކުރުން  .50

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާޠިލުކުރުމަށް   -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  ފޯމް އެދުން"  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ގެވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް -

 ކޮޕީ

 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް  -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  -

ވިޔަފާރި ބާޠިލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ 

މީރާ ގެ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް 

 ހުށައަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

 

ދުވަސް  03 ތާޅުއްވާފޯމް ހުށަހަ -

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާުވމާ ުގޅިެގން އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރި ބާތިލު ކުރުން  .51

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާޠިލުކުރުމަށް  "އަމިއްލަ   -

ފުރިހަމަ  ފޯމް  ނިޔާވުމުން)"  އެދުން ( 

 ޅުން. ހެ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް ހުށަ

 ގެވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް -

 ކޮޕީ

 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް  -

 ނިޔާވިކަމުގެ ލިޔުން -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  -

ވިޔަފާރި ބާޠިލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ 

މީރާ ގެ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް 

 ހުށައަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

 

ދުވަސް  03 ތާހަޅުއްވާމް ހުށަފޯ -

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން  .52

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ   -

ފޯމް  "  ގެނައުން   މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލު 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން ހެ ހުށަ 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ފރއވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ގެވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް -

 ކޮޕީ

 

-  

ކައުންޓަރުން އަދި ފޯމް މި އިދާރާގެ  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ  -

 އެވެ. ރުފިޔާ 100/-ފީއަކީ 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ފައިސާ ދައްކަވާނީ -

 ވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެ

ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށް ދާނީ ކޮންމެ  -

 12:00އިން  8:30ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 އަށެވެ.

ދުވަސް  03ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ  -

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 ކުރުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ނަން ބަދަލު .53

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

  "އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ނަން ބަދަލު  -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  ކުރާ ފޯމް"  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ގެރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްވިޔަފާރި  -

 ކޮޕީ

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 ވިޔަފާރީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީއަކީ -

 އެވެ. ރުފިޔާ 100/- -

ފައިސާ ދައްކަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  -

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

ފޯމު ހުށައެޅުއްވުމުގެ ކުރިން ބަދަލު ކުރަން  -

 އެވެ.ބޭނުންވާ ނަން ފާސްކުރައްވަން ވާނެ

 

ދުވަސް  03ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ  -

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުން  .54

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ   -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  އައުކުރަން އެދޭ ފޯމް"  

 ޅުން. ހެ މި އިދާރާއަށް ހުށަ 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުމަށް މީރާ  -

 އަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދު 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ގެރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްވިޔަފާރި  -

 ކޮޕީ

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުމުގެ ފީއަކީ -

 އެވެ. ރުފިޔާ 500/- -

ފައިސާ ދައްކަވާނީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް  -

 ވެ. ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށެ

ފޯމް ހުށައަޅާނީ ފައިސާދެއްކުމަށް ފަހު  -

 ގައެވެ.ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދާއެކު

 

ދުވަސް  03ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ  -

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީއާ ުގޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަލުން ދޫކުރުމަށް އެދުން  .55

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ހުށައަޅަންޖެހޭ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

  ވިޔަފާރި   ފަރުދުންގެ   އަމިއްލަ  -

  އަލުން   ލިޔެކިޔުންތައް   ރަޖިސްޓްރީއާގުޅޭ 

ފުރިހަމަ  ފޯމް  "  އެދުން   ދޫކުރުމަށް 

 ޅުން. ހެ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް ހުށަ

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި  -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން   -

ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހޯދުމަށް މިފޯމް 

 . އެވެހުށައެޅުއްވޭނެ

 

ދުވަސް  03ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ  -

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީަގއިާވ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން އަމިއްލަ  .56

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

  ވިޔަފާރި   ފަރުދުންގެ   އަމިއްލަ "  -

  މަޢުލޫމާތު   ރަޖިސްޓްރީގައިވާ 

ފުރިހަމަ  ފޯމް  "  އެދުން   ބަދަލުކުރުމަށް 

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަކުރުމަށްފަހު މި  

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ކޮޕީ  ގެވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް  -

 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު  -

 އެވެ.ރުފިޔާ 100/-ބަދަލުކުރުމުގެ ފީއަކީ 

ފީދައްކަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  -

 ވެ.އަށެރާއިދާ

ދުވަސް  03ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ  -

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ވެ. ފޮނުވޭނެއެ
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  .57

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް"   -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން. ހެ ހުށަ 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ކޮޕީ  ގެރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ވިޔަފާރި  -

 

މް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް ފޯ -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް  -

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

-ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީއަކީ  -

 ރުފިޔާ  100/

ފީދައްކަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  -

 އިދާރާއަށް

ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށައަޅާނީ  -

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަން ނޫން ނަމެއްގައި 

 ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމައެވެ.

 

ދުވަސް  03ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ  -

އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ތެރޭގަ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ފޯމް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލުކުރުން  .58

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން   -

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ނަމެއް  

ބާޠިލުރުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން  

 ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ހުށައެޅުއްވުން 

 ކޮޕީ  ގެކާޑު ދރއވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ  -

 ގެވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް -

 ކޮޕީ

 

 

 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  ސިޓީ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

 03ހުށަހަޅުއްވާތާ  ސިޓީ -

ދުވަސް ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ  

އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް 

 ފޮނުވޭނެއެވެ.  ސިޓީ
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ދަފްތަރުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން   ކައުންސިލްެގ ތައްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް .59

 މުއްދަތު ހޭދަވާނެ   ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  "  -

ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި  

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ  

ފުރިހަމަ     " ފޯމް 

ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން. ހެ ހުށަ 

 ކޮޕީ  ގެކާޑް ދރއނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ  -

 ކާޑް ކޮޕީ ދރއނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ  -

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކަމުގެ ޑޮކްޓަރީ ލިޔުން -

ފޯމް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެްބސައިޓް  -

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެނ (

 ހުންނާނެއެވެ. 

ކައުންޓަރުން އަދި މް މި އިދާރާގެ ފޯ -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ފޯމް  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

 03ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭ ޖަވާެބއް 

 އެވެ. އެރުވޭނެ
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 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެންސްޕާގެ ދަފުތަރުަގއި ހިމެނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން  .60

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ށަ◌ަޅަންޖެހޭ ހ ހު  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ   -

މީހުން ދަފްތަރުގައި  

ހިމެނުމާއި މާލީ  

އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފޯމް"   

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

ލިިބފައިވާ ޑޮކްޓަރީ ލިޔުން ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން  -

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ ލިޔުމެއް 

 (އެސެސްމެންޓް)

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދރއނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ  -

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާ / ބަދަލުވެރިޔާގެ  -

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދރއ

ން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލް ނުކުޅެދުންތެރިކަ -

 އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް

 

މް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ފޯ -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ފޯމް  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

 

 03ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް -

ތެރޭގައި   ދުވަސް

އެންސްޕާ އަށް ފޯމް  

 ފޮނުވޭނެއެވެ.  
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 ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެލަެވންސަށް އެދުން އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ  .61

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ފަގީރު ހާލަތުގައި   -

ދިރިއުޅޭ އެކަނި ދަރިން  

ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ  

ބަފައިންނަށް ދެވޭ  

މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށައަޅާ  

ފުރިހަމަ  ފޯމް"   

ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން. ހެ ހުށަ 

އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތާއި އެކު ދިރިއުޅޭ ދަރިން އަދި ޚަރަދުކޮށް   -

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ރއކުދިންނާއި މީހުންގެ ދ ބަލަހައްޓާ 

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 -

 ނޫޅޭކަމުގައި ަބޔާންކޮށް ކޯޓުން 

 ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނިބމީހާ މަރުވެފައިވާނަމަ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ -

 މަރު ފޯމުގެ ކޮޕީ 

އެހީއަށް އެދޭފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނިބމީހާ މަރުވެފައިވާނަމަ   -

 ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ހުރިހާ ގަނޑެއްގެ ކޮޕީ 

މް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ފޯ -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ފޯމް  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

 

 03ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި  

އެންސްޕާ އަށް ފޯމް  

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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އެހީއަށް އެދޭފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނިބމީހާ ޖަލު ހުކުމެއް   -

 މާ ގުޅޭ ލިޔުނަތަކުގެ ކޮޕީތަންފީޒުކުރާނަމަ އެކަ

އެހީއަށް އެދޭފަރާތުން ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ ކުލީގެ މިންވަރު އެނގޭނެފަދަ  -

 އެގްރިމެންޓެއްގެ ކޮޕީ

އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ލިޭބ  -

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެންގޭނެފަދަ ރަސްމީ ލިޔުން

އްނަގާފައިވާނަމަ، އެކަން ަބޔާންކުރާ  އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން ލޯނެ -

 ރަސްމީ ލިޔުމެއް 
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 އެލަެވންސަށް އެދުން ފޯސްޓަރ ޕޭރެންޓަށް ދެޭވ  .62

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ    ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ފަގީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ   -

މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއްނެތި  

އެހެންމީހަކު ބަލަހައްޓާ  

ކުދިންނަށާއި އެކުދިން ބަލަހައްޓާ  

ފަރާތަށް ދެވޭ މާލީއެހީއަށް އެދި  

ފުރިހަމަ  ހުށައަޅާ ފޯމް"  

ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް  

 ޅުން. ހެ ހުށަ 

ދިރިއުޅޭ ދަރިން އަދި ޚަރަދުކޮށް  އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތާއި އެކު  -

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދރއ ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާއި މީހުންގެ

އަހަރުވެފައިވާ ޝަރުއީ ަބއްޕައެއް ނެތް  10އުމުރުން  -

ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުގެ އެހީއަށް އެދޭނަމަ އުފަންދުވަހުގެ  

 ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ

ޕީ އެހީއަށް އެދޭފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭީބސީގެ ކަރަންޓުބިލުގެ ކޮ -

 މަސް) 2(އެންމެ ފަހުގެ 

ރަސްމީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އެންމެފަހު  -

 ސެމިސަޓަރުގެ ސްކޫލުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ 

ރަސްމީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ އުމުރުގެ ކުދިންނަމަ ސްކޫލުގައި  -

 މަސް ހަމަނުވާ ލިޔުމެއް 3އުޅޭކަން އަންގައިދޭ 

ކުއްޖެއްނަމަ ވެކްސިން އަހަރުން ދަށުގެ  6އުމުރުން  -

 ދެވުނުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް  3އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ފާއިތުވި  -

 ސްޓޭޓްމެންޓް 

މް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ފޯ -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ފޯމް  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

 03ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި  

އެންސްޕާ އަށް ފޯމް  

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުއްޖާ ބަލަން ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ަބޔާންކޮށް   -

 ކޯޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް

ލީގެ މިންވަރު އެހީއަށް އެދޭފަރާތުން ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ ކު -

 އެނގޭނެފަދަ އެގްރިމެންޓެއްގެ ކޮޕީ

ގޭީބސީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް   -

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒިފާ އަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުން
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިން އަދި ފޯސްޓަރ ޕޭރެންޓުންނަ ދެޭވ އެލަެވންސް ބާތިލުކުރުމަށް އެދުން  .63

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ   -

ބަފައިން ނުވަތަ ފޯސްޓަރ  

ޕޭރެންޓުންނަށް ދެވޭ  

އެލަވެންސް ބާތިލް ކޮށްދިނުމަށް  

އެދި، އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  

ސިޓީއެއް މިއިދާރާއަށް  

 ހުށައެޅުން. 

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދރއ ކުއްޖާގެ -

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ރއބެލެނިވެރިޔާގެ ދއެލަވެންސް ލިޭބ  -

ބެލެނިވެރިޔާ ކައިވެނިކޮށްގެން ނަމަ ކައިވެނި ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ   -

 (ހުރިހާ ގަނޑެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް) 

 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ  ސިޓީ -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތާއި، ބެލެނިވެރިޔާގެ ގައި ސިޓީ -

މަޢުލޫމާތު އަދި އެލަވެންސް ކެންސަލްކުރާ ސަަބުބ 

 . ވާނެއެވެަބޔާންކުރަން 

އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ލިޭބ   -

 އެލަވަސަސް ބާތިލުކުރަން އެދެން ޖެހޭ ސަަބބުތައް 

 ފުރުން އަހަރު 18 ކުއްޖާއަށް .1

 ނިޔާވުން ކުއްޖާ .2

) ަބއްޕަ ނުވަތަ މަންމަ( ބެލެނިވެރިޔާ ކުއްޖާގެ .3

 ކައިވެނިކުރުން

 

 03ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ސިޓީ -

ދުވަސް ތެރޭގައި އެންސްޕާ  

 ފޮނުވޭނެއެވެ.  ސިޓީއަށް 

mailto:info@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 އަހަރު ެވފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަނަށް އެދުން  65 .64

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

"ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް"   -

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

 (ފޯމުގެ އިތުރުން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށައަޅާކަށް ނުޖެހޭ)  -

 

މް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ފޯ -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ފޯމް  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

 

 03ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް -

ދުވަސް ތެރޭގައި ޕެންޝަން 

 އޮފީހަށް ފޯމް ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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 އެކައުންޓް ބަދަލު ކުރުން ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތުެގ ބޭންކު  .65

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ތަކެތި   ޅަންޖެހޭ ހަ ހުށަ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންވީ 

ޕެންޝަން ލިބޭ "ބޭންކް   -

އެކައުންޓް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ  

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  ފޯމް"  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

އެކައުންޓް  (ޕެންޝަން ލިޭބ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ބޭންކް  -

ބަދަލުކުރުމަށް ފޯމް ހުށައަޅާނަމަ، ފޯމުގެ އިތުރުން އެއްވެސް  

 ލިޔުމެއް ހުށައަޅާކަށް ނުޖެހޭ) 

ޕެންޝަން ލިބޭފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާގެ އެކައުންޓު  -

ބަދަލުކުރާނަމަ ނުވަތަ ޕެންޝަންލިޭބ ފަރާތުގެ ބަލަދުވެރިޔާ  

ލިޭބ  ބަދަލުވެ، އެކައުންޓް ބަދަލު ކުރާނަމަ ނުވަތަ ޕެންޝަން

ފަރާތަކީ އެކައުންޓެއް ބެހެއްޓޭނެފަދަ ގާބިލުކަމެއް ނެތް  

ފަރާތެއްކަމަށް ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާ، ޕެންޝަނަރުގެ 

ބަލަދުވެރިޔާގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ތިރީގައިމިވާ 

 ؛ލިޔުންތައް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ

 ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުގުޅުމާގުޅެ ޝަރުއީ ލިއުންތައް -

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ރއބަލަދުވެރިޔާގެ ދ -

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ރއޕެންޝަނަރުގެ ދ -

 

މް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ފޯ -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ފޯމް  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ހުށައެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

 

 03 ޅުއްވާތާ ހަހުށަ ފޯމް  -

ދުވަސް ތެރޭގައި  

ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޯމް  

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ޖެއްސުން  ބިދޭސީން ދަފްތަރުގައި  .66

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަ ހުށަ  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ބިދޭސީން ދަފްތަރުގައި  "  -

  " ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މި  

 ޅުން. ހެ އިދާރާއަށް ހުށަ 

 ވޯރކް ޕާރމިޓް  -

 ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ  -

 ކޯޓާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް   -

 ކޮޕީ   ގެކާޑް ދރއހަވާލުދާރުގެ  -

 ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ -

ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްނަމަ މަސައްކަތްކުރާ  -

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ 

 

މް މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ފޯ -

ވެްބސައިޓް 

)kulhudhuffushicity.gov.mv ްއިނ (

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ފޯމް  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ޅުއްވުންއެދެމެވެ. ހެހުށަ

 

 

 03 ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާތާ -

ދުވަސް ތެރޭގައި  

  ރެވޭނެއެވެ.ދަފްތަރުކު
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 

 އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ހަރުެގ ދޫކުރުން  .67

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެކަމަށް  

 ޅުން ހެ ސިޓީ ހުށަ އެދި  

 ކާޑު ކޮޕީ ދރއހުށައަޅާ ފަރާތުގެ  •

 

 

 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ސިޓީ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ޅުއްވުންއެދެމެވެ. ހެހުށަ

ނީ އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ދޫކުރެވޭ އޮޑިހަރުގެ -

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުން ބިން އޮތް 

 ނިސްބަތަށް ެބލުމަށްފަހު އެވެ. 

 1.20 އަކަފޫޓަކަށް ިބމުގެ ކުއްޔަކީ އޮޑިހަރުގެ -

 .ރުފިޔާއެވެ

 

ދުވަސް  14 ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާތާ

 ތެރޭގައި ޖަވާެބއްއެރުވޭނެއެވެ.
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް މަސްަގނެ، މަސް ސާފުކުރުމަށާއި ކެނޑުމަށް މަސްމާރުކޭޓް ބޭނުން ކުރުން  .68

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު  ތަފްސީލު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކުރުމުން "ލޮނުމަސް  

އެޅުމަށާއި މަހުން އެކި ބާވަތްތައް އުފައްދާ  

ބޭނުމުގައި މަސްވެރިންގެ އަތުން   ވިއްކުމުގެ 

 މަސްގަނެ މަސް ސާފުކުރުމަށާއި ކެނޑުމަށް 

މަސްމާރުކޭޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް   

ފުރިހަމަ  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ހުށައަޅާފޯމް"  

 ކުރުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން. 

 ކާޑު ކޮޕީ ދރއހުށައަޅާ ފަރާތުގެ  •

 

 

 

މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ސިޓީ  -

  އީ.މެއިލް

)info@kulhudhuffushicity.gov.mv (

އަށް އީ.މެއިލް ކުރައްވައިގެން 

 ޅުއްވުންއެދެމެވެ. ހެހުށަ

  ާބވަތްތައް އެކި މަހުން އެޅުމަށާއި ލޮނުމަސް -

ބޭނުމުގައި މަސްވެރިންގެ  ވިއްކުމުގެ އުފައްދާ

އަތުން މަސްގަނެ މަސް ސާފުކުރުމަށާއި 

މަސްމާރުކޭޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް   ކެނޑުމަށް

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ކައުންސިލުން އިޢުލާން 

 ކުރާނެއެވެ. 

 ޭބނުންކުރުމުގެ މަސްމާރުކޭޓް މަތިން މިގޮތުގެ -

 .ރުފިޔާއެވެ 300/- މަހަކަށް ފީއަކީ

ދުވަސް  14 ހުށަހަޅުއްވާތާފޯމް 

 ތެރޭގައި ޖަވާެބއްއެރުވޭނެއެވެ.
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 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަރ   

 ަޝުކާވ ހަުށހެޅުމަށް 
ެމިއލް ުނަވަތ - ައުޅަގނޑެުމްނގެ ިޚުދަމތަްތާކ ުގޅޮޭގުތްނ ަޝުކާވ، ިސޓީ، އީ  •

ޯފްނ ެމުދވެިރޮކްށ ުހަށެއުޅުމގެ ުފުރަޞުތ ަވނީ ުހުޅާވެލިވފެައވެ. މީގެ 

ވެިރަޔާކ ަބއަްދުލޮކްށ ަޝުކާވ ުހަށެއުޅުމގެ ިއުތުރްނ ަކުއްނިސލްގެ 

 . ުފުރަޞުތވްެސ ަވނީ ުހުޅާވެލިވަފެއވެ

ަސުތަތއް ެއުކަލާވާލ ެއްނެމ ިއްސަފާރތަްތއް ަކުމަގިއާވ ަކުއްނިސލްގެ ިސޔާ  •

ިއްނިތާހުބޮކްށަފިއާވ ޭމަޔރ ައދި ެމމަްބުރްނާނިއ ަބަދުލޮކްށ ަޝުކާވ 

ިއްނ  13:00ާޔުލ ުހަށެއުޅުމގެ ުފުރަޞުތ ޮކްނެމ ޯހަމ ުދަވެހއްގެ ޚި ައދި 

ެއްނެމާހ ަރއިްޔުތްނަންށ ައްށ ަވނީ ުހުޅާވެލިވަފެއވެ. 14:00

ުހުޅާވެލިވގްެނ ުކިރައްށގްެނެދވޭ ިމ ަބއަްދުލުވްނަތއް ޮއްނާނނީ 

 ުކުޅުދއުްފިށ ިސޓީ ަކުއްނިސލް ިއާދާރ ަޖލާްސުކާރ ާމަލމަްގެއވެ. 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 ގުޅުއުްވމަށް 
ުޅުދއުްފށީ ިސޓީ ަކުއްނިސލް ިއާދާރ ަރްސމީ ަމަސއަްކުތ ަގިޑައކީ ަރްސމީ ކު 

 ެއވެ.  14:00ިއްނ ެމްނުދުރަފުހ  08:00ޮކްނެމ ުދަވެހއްގެ ެހނުދުނ 

6528831 

info@kulhudhuffushicity.gov.mv 

@kfcitycouncil 

@kfcitycouncil 

@kfcitycouncil 
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ރ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް | ސަރވިސް ޗާޓަ    

 


	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.  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް
	8.  ޤުދުރަތީ ކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުން
	9.  ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކުރުން 
	10.  ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސާވޭކުރުން 
	11. ގަރާޖު އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން 
	12. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި މަރުވާމީހުންގެ ޖަނާޒާގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 
	13. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (ދރއ ކާޑް) ހެއްދުން
	14. އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން
	15. 10 އަހަރުންދަށުގެ ކުދިން ނަން ބަދަލުކުރުން
	16. 10 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން/ކުދިންގެ ނަންބަދަލުކުރުން
	17. ރައްވެހިކަން ބަދަލުކުރުން
	18. ކުޅުދުއްފުށީ ރައްވެހިން ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްވެހިން ރަޖިސްޓަރީވުން
	19. ކުޅުދުއްފުށި ގެތަކުގެ ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުން
	20. ކާކުކަން އަންގައިދޭ ވަގުތީ ލިޔުން ދޫކުރުން
	21. މަރުވާ މީހުން ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓަރީ އިން އުނިކުރުން
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	36. ޢާންމު ސަރަހައްދުތައް 01 އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން
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	39. އެއްބުރިއަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުން
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	41. ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުން
	42. ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ބިންތަކުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުން
	43. ފިތުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބަލައިގަތުން
	44. ކައުންސިލުން ހޯދާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން
	45. ދރއ ކާޑު ދޫކުރުމާއި ދރއ ކާޑު ފައިސާ ބަލައިގަތުން
	46. ފިޠުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބެހުން
	47. މުދަލު ޒަކާތު ފައިސާ ބެހުން
	48. ވިޔަފާރި ނަން ފާސްކުރުން
	49. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
	50. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާތިލު ކުރުން
	51. ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާތިލު ކުރުން
	52. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
	53. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން
	54. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުން
	55. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަލުން ދޫކުރުމަށް އެދުން
	56. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން
	57. ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
	58. ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލުކުރުން
	59. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ކައުންސިލްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
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