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ަތ ޞ އްވުރުަަގެަކ އުންސިލް
ަ،ފުދުންތެރިަަގޮތުންަައިޤްތިޞާދީަަ،ތ ޢުލީމީަ،ލިބިފ އިވާަޞިއްޙ ތެއްަަދުޅ ހެޔޮަަ،ހުޅުވިފ އިވާަލޯައިސްލާމްދީނ ށްަަ،ރ އްޔިތުންނ ކީަފެލިދެއ ތޮޅުގެަ
ަބ ޔ ކ ށްވުންަަދިރިއުޅޭައ މާންކ ންމ ތީަޞުލްޙ ވެރިކ މާއިަތިމާވެއްޓެއްގ އިަރ އްކާތެރިަ

ައ މާޒުަގެަކ އުންސިލް
އ ތޮޅުކ އުންސިލްައިދާރާއ ކީަމ ސ އްކ ތ ށްަފ ހި،ަކ މ ށްަޤާބިލްަމުވ އްޒ ފުންތ ކެއްަމ ސ އްކ ތްކުރާަޒ މާނީައިދާރާއ ކ ށްަފެލިދެއ ތޮޅުަ ✓

 ހެދުން.ަ

 އ ތޮޅުގެަރ އްޔިތުންގެަމެދުގ އިައެކުވެރިކ ންައާލާކޮށް،ަތ ރ އްޤީގެަރޫޙްަދިރުވ އި،ަމ ދ ނިއްޔ ތުކުރިއެރުވުން.ަފެލިދެއ ތޮޅުަ ✓

ައ ތޮޅުަކ އުންސިލާއިަރ ށްރ ށުގެަކ އުންސިލްތ ކާމެދުަރ އްޔިތުންގެައިތުބާރުައުފ އްދ އިަގުޅިގެންައެއްައ މާޒ ކ ށްަމ ސ އްކ ތްކުރުމުގެ ✓

 ވެއްޓެއްައުފެއްދުންަ

 

 ލިއްޔ ތުައޫަމ ސްަގެަތޮޅުަކ އުންސިލްައ ަ

ަދާއިރާަ .1 ަމި ަހިންގ އި ަދާިއރާ ައިދާރީ ަިމ ަގޮތުގެމ ތިން ަޤާނޫންގ އިާވ ައ ސާސީއާއި ަޤާނޫން ަޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ަތ ރ އްޤީކުރުމ ށްަމ ސ އްކ ތްކުރުން

ަމ ޝްރޫޢުތ އްަގެަތ ރ އްޤީަދާއިރާގެައިދާރީަމުޅިަޕްލޭންތ ކ ށާއިަަތ ރ އްޤީގެަރ ށްރ ށުގެަބ އިވެރިވުމާއިއެކުަރ އްޔިތުންގެ .2

 ދިނުންަަފ ރާތްތ ކ ށްަކ މާބެހޭަމ ޝްވ ރާަޚިޔާލާއިަރ އްޔިތުންގެަރޭވުމުގ އި

 .ބެލުންަހިނގާނުހިނގާޮގތްަަތ އްައެކ އުންސިލްަކުރުމާއިަވިލ ރެސްަހ ރ ކާތްތ އްަހިންގާަރ ށުކ އުންސިލްތ ކުން .3

ަމ ސްއޫލިއްޔ ތުަ،ބާރާއިަލިބިދިފ އިވާަަކ އުންސިލްއ ށްަދ ށުންަޤާޫނނުގެަގުމުގެހިންައުޞޫލުންަލާމ ރުކ ޒީަދާއިރާތ އްައިދާރީ .4

ަ،ހެދުމާއިަޕްލޭންތ އްަޭބނުްނވާަތ ންފީޒުކުރުމ ށްަކ ންތ އްތ އްަހިމެނޭައިޙްތިޞާޞްގ އިަކ އުންސިލެއްގެމިައ ދާކުރުމ ށްޓ ކ އި

ަހިނގާނުހިނގާަކ ންތ އްތ އްަތ ންފީޒުކުރުމުގެަކ އުންސިލްތ ކުންަރ ށުަމ ޝްރޫއުތ އްަތ ރ އްޤީގެަތ އްޔާރުކުރުމާއިަބ ޖެޓް

ަތ ންފީޒުކުރުމ ށްައެސިޔާސ ތުތ އްައެކ ށ އެޅުމާއިަސިޔާސ ތުތ އްައެކ ށ އ ޅ ންޖެހޭަފެންވ ރުގ އިަދާއިރާގެައިދާރީަގޮތްބ ލ އި

 ހެދުންަގ ވާއިދުަގުޅޭައެއާަކުރުމާއިަކ ންކ ންަކުރ ންޖެހޭ

ަދ ށުންަޤާނޫނުގެަހިންގުމުގެައުޞޫލުންަލާމ ރުކ ޒީަދާއިރާތ އްައިދާރީަނ މުގ އިަރ އްޔިތުންގެަދިރިއުޅޭަދާއިރާގ އިައިދާރީ .5

 .ނިންމުންަކ ންކ ންަނިންމ ންޖެހޭ

 .ބެލެހެއްޓުންަައްވ ސީލ ތްތ ައެންމެހ އިަމާލިއްޔ ތާއިަރ އްޔިތުންގެަދާއިރާގެައިދާރި .6
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އިޖްތިމާޢީަބޭނުންތ ކ ށްަކ އުންސިލްގެަނ މުގ އިަކ އުންސިލްގެަނ މުގ އިައިޤްތިޞާދީަަ،މިަޤާނޫނާައެއްގޮތްވާަގޮތުގެމ ތިން .7 ނުވ ތަ 

ތ ންތ ންައެހެންަފ ރާތްތ ކ ށްަކުއްޔ ށްަދޫކުރުމާއިަ،ބިންބިމާއިަފ ރާއިަފ ޅުަހޯދުމާއި ތ ންތ ނުގ އިަަ،މިފ ދަ  ދިނުމާއިަމިފ ދަ 

 ގ އިަމިލްކުކުރުންައިންވެސްޓްކުރުމާއިައ ދިައިންވެސްޓްމެންޓްތ އްަކ އުންސިލްގެަނ މު

ަކުރުމާއިމިލްކުަހޯދުމާއިަމުދާަނުއުފުލޭައ ދިައުފުލޭަނ މުގ އިަަކ އުންސިލްގެަޭބނުންތ ކ ށްައިޖްތިމާއީަނުވ ތ ައިޤްތިޞާދީ .8

ަދ ށުންަޤާނޫނުގެަހިންގުމުގެައުޞޫލުންަލާމ ރުކ ޒީަދާިއރާތ އްައިދާރީަތ ކެތިަމިފ ދ ަހުންނ ަދ ށުގ އިަބެލުމުގެަކ އުންސިލްގެ

 .ދޫކުރުންަދިުނމާއިަކުއްޔ ށްަފ ރާތްތ ށްައެހެންަމ ތިންަަގޮތުގެަގ ވާއިދުގ އިވާަހެދޭ

ަމާލީަތެރޭގ އިަހުދޫދުގެަކ ނޑ އެޅިފ އިވާަޤާުނނުގ އިަހޯދުމ ށްަފ އިސާަބޭނުންވާަހިންގުމ ށްަަހ ރ ކާތްތ ށްަތ ރ އްޤީގެ .9

ަމާލީައެކިައެކިަކ އުންސިލްގެަގޮތުގ އިަގެހިމާޔ ތެއްަތ ކުގެަދ ރ ނިައެފ ދ ަނެގުމާއިަފ އިސާަދ ރ ންޏ ށްައިދާރާތ ކުން

ަފ ންޑްަކ ންކ މ ށްައެކިަތ ފާތުަހުށ ހެޅުމާއިަފ ރާތްތ ކ ށްަދޫކުރާަދ ރ ނިަމިްލކިއްޔާތުތ ށްަމ ސްލ ހ ތުތ ކާއިަހ އްގުތ ކާއި

 އުފެއްދުން

ަޤާނޫނުގ އިަހިންގުމުގެައުޞޫލުންަލާމ ރުކ ޒީަދާއިރާތ އްައިދާރީަަފ އިސާހޯދުމ ށްަބޭނުންވާަހިންގުމ ށްަަހ ރ ކާތްތ ށްަތ ރ އްޤީގެ .10

ަމާލީައެކިައެކިަފ ދ ަސެކިއުރިޓީަމުނިސިޕ ލްަބިލާއި،  ބޮންޑާއިަމުނިސިޕ ލްަތެރޭގ އިަހުދޫދުގެަކ ނޑ އެޅިފ އިވާ

 .ވިއްކުންަމެދުވެރިކޮށްަސްޓޮކްއެކްސްޗޭންޖްަސެކިއުރިޓީތ ށްަފ ދ އެައެކ ށ އ ޅ އިަސެކިއުރިޓީތ ށް

ައެކުައެކިފ ރާތްތ ކާއިަފޯރުކޮށްދިނުމ ށްޓ ކ އިަޚިދުމ ތްތ އްަދޭންޖެހޭަކ އުންސިލުންަފެންވ ރުގ އިަދާއިރާގެައިދާރި .11

 .ކުރުންަމުއާމ ލާތްތ އްަވިޔ ފާރީގެައެގްރީމެންޓްކޮށް

ަދ ނޑުވެރިކ މާއިަމ ސްވެރިކ މާއިަފ ތުރުވެރިކ މާއިަދާއިރާއެއްގެައެއިދާރީަމ ތިންަގޮތުގެައެއްގޮތްވާަޤާނޫނުތ ކާއިަދިވެހިރާއްޖޭގެ .12

 .މ ސ އްކ ތްކުރުންައެހީތެރިވެދީަކުރިއެރުވުމ ށްަސިނާއ ތުތ ށްައެހެނިހެން

ައުޞޫލުންަލާމ ރުކ ޒީަދާއިރާތ އްައިދާރީަޚިދުމ ތްތ ކ ށްަދޭަމެދުވެރިވެގެންަކ އުންސިލްަޚިދުމ ތްތ ކާއިަދޭައ ތޮޅުކ އުންސިލުން .13

 .ފީނެގުންަކ ނޑ އެޅުމާއިފީަމ ތިންަަގޮތުގެައެއްގޮތްވާަގ ވާއިދާަހެދޭަދ ުށންަޤާނޫނުގެަހިންގުމުގެ

 .ފޮނުުވންަފ ރާތްތ ކ ށްަފޮނުވ ންޖެހޭަރިޕޯޓްތ އްަުބނެފ އިވާަޤާޫނނުގ އިަހިންގުމުގެައުޞޫލުންަލާމ ރުކ ޒީަދާއިރާތ އްައިދާރީ  .14

ަކޮށްފ އިވާަކ އުންސިލުންަކުރީގެަަާހލ ތްތ ކުގ އިަނ ންބ ދ ލުވާަކ އުންސިލްގެަހާލ ތްތ ކުގ އާއިަބ ދ ލުވާަަމެމްބ ރުންަކ އުންސިލްގެ .15

 .އުފުލުންަޒިންމާަކ ންކ މ ށް

 .ކުރުންަބޭނުންަފ ހުަކުރުމ ށްަރ ޖިސްޓްރީައިދާރާގ އިަކާމާއިބެހޭަސ ރުކާރުގެަސިއްކ ަނިސްބ ތްވާަކ އުންސިލ ށް .16

 .ހިންގުންައިދާރާަކ އުންސިލް .17
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 .ކުރުންަކ ންކ ންަމިނޫންވެސްަކ ނޑ އ ޅާަޤާނޫނު .18

 ބެލުންަމިންވ ރުައ ދާކުރާަމ ސްއޫލިއްޔ ތުަތ ކުގެަރ ށުކ އުންސިލް .19

 ޤ އުމީަތ ރ އްޤީގެައޮނިގ ނޑުައެކުލ ވ އިލުމުގ އިަސ ރުކާރުގެަވުޒާރާތ ކ ށްަދޭންވާައެހީތެރިކ މާއިައެއްބާރުލުންަދިނުންަ .20

ސ ރުކާރުގެަކ މާބެހޭައިދާރާތ ކުންަކ ނޑ އ ޅާައުޞޫލެއްގެދ ށުންަރ ށުކ އުންސިލްގެައިޚްތިޞާޞްގ އިަނުހިމެނޭަފ ޅުރ ށްރ ށްަ .21

 ހެއްޓުމާއިައިޤްތިޞާދީަބޭނުންތ ކ ށްަބޭނުންކުރުމ ށްޓ ކ އިަމިަދާއިރާގ އިަހިމެނޭަރ ށުކ އުންސިލްތްކާަޙ ވާލުކުރުންަބެލެ

ރ ނގ ޅުކުކުރ ންޖެހޭަަ،ބ ލ އިކ އުންސިލްގެަމ ޤްޞާދުތ އްަޙާޞިލްކުރުމ ށްަނިންމާަނިންމުންތ ކާއިަހިންގާަޙ ރ ކާތްތ އްަހިނގާނުހިނގާގޮތްަ .22

 މ ށްަމ ސ އްކ ތްކުރުންަކ ންކ ންަރ ނގ ޅުކުރު

 ރުންަދ އުލ ތުގެަމުއ އްސ ސާތ ކާއިަސ ރުކާރުގެައިދާރާތ ކާއިައެކިައެކިަޖ މްޢިއްޔާތ ކާއިަޖ މާޢ ތްތ ކާއިަކ އުންސިލާަދެމެދުަގުޅުންޤާއިމްކު .23

ަ

ަ
ަ
ަ

ަ
ަ

ަތުގެަޢާއްމުަމިންގ ނޑުތ އްޚިދުމ ަައ ޅުގ ނޑުމެންގެަަ
 

ަ:ައ ކީައިދާރާައ ޅުގ ނޑުމެންގެަ

 މާހ އުލެއް؛އޯގާތެރިަަޚިދުމ ތްަހޯދާފ ރާތްތ ކ ށްަރ އްކ އުތެރިައ ދިސާފުަތާހިރު،ަ •
 ހ އިންަވ ދެނުކުމެވޭގޮތ ށް،ަިޚދުމ ތްަހޯދާފ ރާތްތ ކ ށްައ ބ ދުމެަމ ރުޙ ބާކިޔާ؛ފ ސޭ •
ަ.އްތ ނެަންަތިބޭޚިދުމ ތްަދިނުމ ށްަކ ނޑ އ ޅާފ އިވާަގ ޑިތ ކުގ އިައ ބ ދުވެސްަމުވ އްޒ ފު •

ަ:ަވާނީަވ އްޒ ފުންަމުައ ޅުގ ނޑުމެންގެަހުރިހާަވ ގުތެއްގ އިމެަ

 ؛އޮޅުންަފިލުވ އިދޭަމުވ އްޒ ފ ކ ށްައ ދިައެަމުވ އްޒ ފ ކީަކާކުކ ންަރާމުވ އްޒ ފެއްައެނގޭނެފ ދ ަކާޑެއްަބޭނުންކުއެަ •
 ޚިދުމ ތްަހޯދާަފ ރާތްތ ކުގެަވާހ ކ ތ އްަކ ނުލާައ ޑުއ ހާނެ؛ •
 ކުރުމާއެކު،ަރިވެތިގޮތުގ އިަމުޢާމ ލާތްކުރާެނ؛ޚިދުމ ތްަހޯދާަފ ރާތްތ ކ ށްައެހީެތރިވެދީ،ައިޙްތިރާމްަ •
ޚިދުމ ތްަހޯދާފ ރާ • ބ ރާބ ރ ށްަމ ުޢލޫމާތުަަތާައެަމުވ އްޒ ފ ކުަފޯރުކޮށްދިންަޚިދުމ ތެއްަނިމެންދެންައެކ މެއްަކުރިޔ ށްދާގޮތްބ ލ އިަ،

 ؛އ ދިަހިއްސާކުރާނެ
 .މުވ އްޒ ފ ކ ށްަމ ރުހ ބާަކިޔާނެައ ބ ދުމެަމ ށްޚިދުމ ތްަހޯދާަފ ރާތްތ ކުގެަޚިޔާލާ،ަމ ޝްވ ރާޔާ،ަބިނާކުރ ނިވިަފާޑުކިޔު •
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 ގުޅިގެންަމ ސ އްކ ތްކުރާަބ ޔ ކ ށްަ،އެއްމުވ އްޒ ފުައ ނެއްަމުވ އްޒ ފ ކ ށްައިޙްތިރާމްކުރާ •

ަމ ޢުލޫމާތުވާނީަ:ަންގެަޚިދުމ ތްތ ކާަބެހޭައ ޅުގ ނޑުމެަ

 ވ ރ ށްަފ ސޭހ އިންަލިބެންހުރި؛ •
 ަޙ ސ އް •
 .މ ޢުލޫމާތ ކ ށްަފ ސޭހ އިންަދޭހ ވާ •

ަންގެަޢ މ ލްތ އްަވާނީަ:އ ޅުގ ނޑުމެަ

 އިންސާފުވެރި،ަވ ކިފ ރާތ ކ ށްަުނޖެހޭ؛ •
 އެކ މެއްަކުރުމ ށްަކ ނޑ އ ޅާފ އިވާަވ ގުތ ކ ށްައެކ މެއްަކުރާ؛ •
 ކޮްށގެންަޚިދުމ ތްދިނުން.ޢާޔ ތްތ ކ ށްަރިފުޅުކޮންމެަބޭފުގެއްގެަަބޭނުންަޚިދުމ ތްަހޯއްދ ވާ •

 

ަ:ަންައެދެނީަޚިދުމ ތްަހޯދާަފ ރާތްތ ކުންައ ޅުގ ނޑުމެ

 ؛މިަކ އުންސިލްގެަކޮންމެަމުވ އްޒ ފ ކާމެައިޙްތިރާމްަކުރުމާއެކު،ަރިވެތިގޮތުގ އިަމުޢާމ ލާތްކުރެއްވުން •
 ؛އ ބ ދުވެސްަދެއްވާަމ ޢުލޫމާތ ކީަޞ އްޙ ައ ދިަފުރިހ މ ަމ ޢުލޫމާތުކ މުގ އިަހެއްދެވުން •
އެަޚިދުމ ތްަފޯރުކޮށްދޭަމުވ އްޒ ފ ކ ށްަވ ގުތުންަަނުވ ތ ަަޚިދުމ ތ ކީަރިސެޕްޝ ނުންތިޔ ބޭފުޅުންައެދިވ ޑ އިގ ންނ ވާަޮކންމެ •

 ؛ވ ގުތ ށްަފޯރުކޮށްަނުދެވިދާނެަފ ދ ަޚިދުމ ތްތެއްކ މުގ އިަވެދާނެކ ންަޤ ބޫލްކުރެއްވުން
 ؛އެަޚިދުމ ތެއްަހޯއްދެވުމ ށްައެދިވ ޑ އިގ ތުންައިއޮްށވ ަބޮޑެތިކ ންކ މުގ އިަދުރާލާައެކ މެއްަކުރެއްވުމ ށްަނުވ ތ ަވ ގުތު •
ަ؛އެކ މެއްގެަޝ ކުވާަހުށ ހެޅުއްވުންޖެހިލުންވެވ ޑ އިނުގެންަައެއްވާނ މ ަޝ ކުވާކ މ ކާައްވެސްއެ •

ަ



 

 ކ އުންސިލުންަފޯރުކޮށްދޭަޚިދުމ ތްތ ކުގެަޗާޓުަ
ަޞީލްައިތުރުަތ ފްަަވ ރުަމުއްދ ތާއިަފެންަަގޮތްަޚިދުމ ތްަހޯދ ންވީަ|ަޚިދުމ ތްަ

ައެކިަ ކ އުންސިލ ށް
ަ ޝ ކުވާަކ ންކ މުގ އި

ަހުށ ހެޅުންަ

އީމެއިުލން ޝ ުކވާަަލިޔުމުންަނުވ ތަ 
ަަ ށ ހެޅުންހު

ސިލްގެަތްކޮށްަކ އުންޢާޔ ޝ ކުވާގެަބާވ ތ ްށަރި
ަނިން ަމ ޖ ލްސާއ ކުން ަނޫންނ މ ަންޖެހޭ ކ ެމއް

ަދިނުްނ.3ަަ ަޖ ވާބު ަލިޔުމުން ދުވ ސްތެރޭގ އި
ަނިންޖ  ަލްސާއ އ ކުން ަނ މ  ަކ މެއް 5ަމ ންޖެހޭ

ަަދިނުންަަބުރޭގ އިަލިޔުމުންަޖ ވާދުވ ހުގެތެ

ަ ަކުރ އްވާނީ info@vaav.gov.mvަަ އީމެއިލް ލިޔުމުންައ ށެވެ.
 އ ށެވެ.2ަނ8ަްއްވާނީަރ ސްމީަދުވ ސްަދުވ ހުަށ ހ ޅުހު

ަމ ޝްވ ރާަ ޚިޔާލާއި
ަހެޅުންަށ ހު

އީމެއިލުންަ އިަލާޚިޔާަލިޔުމުންަނުވ ތަ 
ަަ ށ ހެޅުންހުަރާމ ޝްވ 

ަޚިޔާލެއް ަބިނާކުރ ނިވި ަކޮންމެ ވެސްަހުށ ހެޅޭ
ަބ ލޯތްައިޙްތިރާމާ ލ ިއގ ނެވޭނެއެވެ.ަބާއެކު

ަޝްމ  ައެދިވ ޑ އިގ ންނާވާތާ 1ަވ ރާކުރ އްވ ން
ަބ އްދ ލުވުގެދުވ ހު ްނަރެތޭގ އި

ަނެއެވެ.ަހ މ ޖ އްސ އިދެވޭ

ށްވެސްަކަ އީމެއިލްަމިހުރިހާަގޮތ ަ،ޭފސްބުކްަ،ވ އިބާރަަގެޅުގ ނޑުމެންއ 
  ހެޅޭނެއެވެ.ށ ޚިޔާލުަހު

ަހެއްދުމ ށްަ ަކާޑު އ އި.ޑީ
ަ)އ ލ ްށ(ހުށ ހެޅުންަ

ަރ ށުކ އުންސިުލންަފު ރިހ މ ކޮށް
ަ،އިަފޯމާަޗެކްކޮށްފ އިވާ

ަސެޓްފިކެްޓގެަ އުފ ންދުވ ހުގެ
ަފ50ަީަ،އ ޞްލު ައިދާރީ ރުފިޔާގެ
 ޅުންަހެހުށ 

ަހުމ އުލޫ ަށ ހ މާތު ަޑީމިނ10ަިޅާތާ ަ.ްޓތެރޭގ އި
 ށްަފޮނުވުންައެން.ައާރ.އ 

ަ

ަކ އުންސިލްތ ކުންނާއިަ) ަފޯމް ަބޭުނންފުޅުވާ ަމިކ މ ށް
www.vaav.gov.mvަަްަލިބިވ ޑ އިގ ންނ ވާނެއެވެ.ަނ

mailto:info@vaav.gov.mv
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ަހެއްދުމ ށްަ ަކާޑު އ އި.ޑީ
ަ  ،ންގެއްލިގެ)ހުށ ހެޅުން

ވ ތ ަނުަ،ަހާލުކެވެގނ  
ަ(މ ވެގެންއްދ ތުަހ މު

ަރ ށުކ އުންސިުލންަފު ރިހ މ ކޮށް
ރުފިޔާގ50ަެަ،އިފޯމާަޗެކްކޮށްފ އިވާ
ަޅުންހެއިދާރީަފީަހުށ 

ަހުމ އުލޫ ަށ ހ މާތު ަޑީމިނ10ަިޅާތާ ަ.ްޓތެރޭގ އި
 ށްަފޮނުވުންައެން.ައާރ.އ 

ަ

ަކ އުންސިލްތ ކުންނާއިަ) ަފޯމް ަބޭުނންފުޅުވާ ަމިކ މ ށް
www.vaav.gov.mvަަްަލިބިވ ޑ އިގ ންނ ވާނެއެވެ.ަނ

ަހެއްދުމ ށްަ ަކާޑު އ އި.ޑީ
ަ ޚާއްޞ ަ)ހުށ ހެޅުން

ައެހީއ  ަނުންވާަބޭށް
މީހުންނާއިަ

 (ށްވެހިންއިސްރ 

ަރ ށުކ އުންސިުލންަފު ރިހ މ ކޮށް
ރުފިޔާގ50ަެަ،އިފޯމާަޗެކްކޮށްފ އިވާ
އެހީތެރިަޅުންހެއިދާރީަފީަހުށ  ކުައ ަ)
ަމެދުވެރިކޮށް(

ަހުމ އުލޫ ަށ ހ މާތު ަޑީދުވ ހުގ1ަެޅާތާ ަ.ތެރޭގ އި
ަށްަފޮނުވުންައެން.ައާރ.އ 

ަކ އުންސިލްތ ކުންނާއިަ) ަފޯމް ަބޭުނންފުޅުވާ ަމިކ މ ށް
www.vaav.gov.mvަަްަލިބިވ ޑ އިގ ންނ ވާނެއެވެ.ަނ

ކ ނޑުގ އިަދުއްވާތ ކެތީގެަ
ަދިނުންަލ އިސ ންސ ށްަ

ަފޯމާެއކުަފޯމާައެޕްލިކޭޝ ން އި
ަުހށ ހެުޅންހުށ ހ ޅ ންޖެހޭ ަަތ ކެތި

ަ ަައ ދި ައިމްތިހާނ ށް 100ަޢ މ ލީ
ަހެއްދުމ ށްަފިޔާރު ަލ އިސ ންސް

ަަފީަދެއްކުންރުފިޔާަގ125ަެ

2ަަހުށ ހ ޅާތާަަތ ކެތިަފޯމާއި -1
ައިމްިތާހނުަޢ މ ލީަދުވ ހުގެތެރޭގ އި

 .ަދިނުން
2- ަ ައިމްތިހާނުން ފާސްވުުމންަޢ މ ލީ

ަ ަތެރޭގ އ3ަަިގިނ ވެގެން ދުވ ހުެގ
 ލ އިސ ންސްަދޫކުރުން.

ަ

އ ޮތޅުގ އިަަޚިދުމ ތެކެވެ.ަދެވޭަށްމިަޚިދުމ ތ ކީަމިއ ތޮޅުގެަރ އްޔިތުންނ ަ
ށްަމިަޚިދުމ ތްަލިބޭނީައ ތޮޅުގ އިަދިރިއުޅޭައ ތޮޅުަބޭރުގެަފ ރާތ ކ ަދިރިއުޅޭ

ަކ އުންކ މ  ަދެއްވުސިށް ަލިޔުމެްއ ަލުން ަށްހެދުމ ައިމްތިާހނުމުންނެވެ.
ަ.ބޭނުންވާައުޅ ނދުަހޯދުމ ކީަޚިދުމ ތްަހޯދާަފ ރާތުގެަކ މެކެވެ

 ،ކޮޕީއ ކާއެކުައ ސްލުަކާޑްގެ.ޑީ.އ އިފޮޓަޯ،2ަގެަސ އިޒްަޕާސްޕޯޓްފޯމާއެކުަ

ަޅުންށެހެހުަސެޓްފިކެޓްކ މުގެަނިޔ މިަ
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ަކ އުންސިލްތ ކުންނާއިަ) ަފޯމް ަބޭުނންފުޅުވާ ަމިކ މ ށް
www.vaav.gov.mvަަްަލިބިވ ޑ އިގ ންނ ވާނެއެވެ.ަނ

ސެޓްފިކެޓްަަވާދިނ ސްސީ
 އްދުންަހެ

ައެ ައުޅ މިކ މ ށް ަފޯމާއި ނުދގެަދޭ
ަކޮސްޓްރީރ ޖި ަކާޕީއ ގެ ކީޓޯކީަވޯއި

ަލ އިސ ންސް ަދީފ އިވާ އާއިަސެޓ ށް
ޅ ނދުގެައ ހ ރީަމާއިައުފީދެއްކިަލިޔު

ަޅުންހެހުށ ފީަދެއްކިަކ މުގެަލިޔުންަ

ަހުފޯ ަލިޔުންތ އް ަމާއި 1ަށ ހ ޅާތާ
ަރޭގ އިަސެޓްފިކެޓްަޙ ވާލުކުރުންަދުވ ސްތެ

ައުތޮޅުގެއ  ަރ ޖިސްޓްރީގ އިވާ ަަރ ށެއްގެ ަ،ރުފިޔ100ަާޅ ނދެއްނ މ 
  ނެގޭނެއެވެ.ފިޔާގެައިދާރީަފީއެއްަރ200ުއ ތޮޅުންަބޭރުގެައުޅ ދެއްނ މ ަ

ފ ސިންޖ ރުންަ
ސެޓްފިކެްޓަައުފުލުމާބެހޭ

ައްދުންަހެ

ސެޓްފިކެޓްަަބ ރުމ ރުކާ
ައްދުންަހެ

ަރ ޖިސްޓ ރީަ ރ ހުނު
ަކުރުން

ަފ ރާތުން ަދޫކުރާ ރ ުހނުަަ،ލޯނު
އެދިަށްރީކޮށްދިނުމ ރ ޖިސްޓް

ަހިމެނޭަ ަރ ހުނު ލިޔުމ ކާއި
ކާއިަަަކޮޕީއ އެއްބ ސްވުމުގެ

ަރ ޖިސްޓްރީގެަ ަތ ނެއްގެ ރ ހުނުކުރާ
ަހެޅުންަަހުށ އ ޞްލު

ަހު ަގިނ ވެެގން ަތެރޭގ އ1ަަިށ ހ ޅާތާ ދުވ ުހގެ
ަކ އުންސި ަދ ފްތ ރުގ އިައ ތޮޅު ަރ ހުނު ލްގެ

ަކުރުމ ްށަ ަރ ހުނު ަކުރުމ ށްފ ހު ރ ޖިސްޓްރީ
ަހުށ ހެިޅަ ައ ްޞލު ަލިޔުންތ ކުގެ ހުށ ހެޅި

 އިދާރާއ ށްަރ އްދުކޮށްދިނުންަ
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ަހޯދ އިަަމ ޢުލޫމާތު
ަޙ އްޤުގެަަލިބިގ ތުމުގެ
ަދ ށުންަަޤާނޫނުގެ

ަމ ޢުލޫމާތުަދިނުންަ

ަލިބިގ ތުުމގެަހޯދ އިަމ ޢުލޫމާތު"
ަމ ޢުލޫާމތުަދ ށުންަޤާނޫނުގެަޙ އްޤުގެ
ަފޯމްައެދޭަހޯދުމ ށް ަފުރިހ މ ޮކށް"

އ ށްައިދާރާަކ އުންސިލް
(ަ ަހުށ ހެޅުއްވުން 08:00ަެހނދުނު

ައ ްށ،ަ(02:00އިންަމެންދުރުަފ ހުަ
ކ އުންސިލްގެރ ސްމީަަނުވ ތ 
ަ info@vaav.gov.mvއީމެއިލް
ައީމެއިލްަކުރެއްވުންއ ށްަ

ަ

ަމ ޢުލޫމާތ ީކަ ައެދިފ އިވާ ހޯއްދެވުމ ށް
ގެަދ ށުންަދޭންެޖޭހ2014/1ަަޤާނޫންނ ްނބ ރުަ

ަމ ޢުލޫމާުތަ ަމ ޢުލޫމާެތއް ައެ ަނ މ  މ ޢުލޫމާތެއް
ަ ަގިނ ވެގެން ަހުށ ހ ޅާާތ ދުވ ހުެގ21ަަހޯދުމ ށް

ަތެރޭގ އިަފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 

ަަ

ަސ މާލުކ ންދެއްވ ންވީަކ ންކ ންަ

ަބ ޔާންޮކްށދީފ އިަތ ފުސީލުކޮށްަމ ޢުޫލމާތެއްކ ންަކޮންައެދެނީަހޯދުމ ށ2.1ަް
ައޮތުންަ

ަކ ނޑ އ ޅާފ އިައެޑްރެހެއްަފޮނުވާނޭަމ ޢުލޫމާުތތ އްަފޮނުވ ންޖެހ2.2ަަޭ
ައޮތުންަ

ަފީަކ ނޑ އ ޅާފ އިވާަގ ވާއިދުގ އިަލިބިގ ުތމުގެަހޯދ އިަމ ޢުލޫމާތ2.3ަު
 ަކ ށ ވ ރުކުރުންައެއްބ ސްވެފ އިވާކ ންަދެއްކުމ ށް

ައިަފޯމުގެަލިންކުަޤ ވާޢިދާ

https://icom.mv/dv/downloadsަ

ަފ އިާސަ ބިލްތ ކ ށް
ަދެއްކުންަ

ަޞ އްޙ ަބިލްގެައ ޞްލު

ައެކ އުންޓްަ ަޖ މާކުރ ންވީ )ފ އިސާ
ައެނެގންަ ަނ ން ނ ންބ ރާއި

ަ(އޮންނ ންވާނެއެވެ.

ަގި ަމ ސ އްކ ތުގެ ދުވ ހުގެތެރޭގ އ5ަަިނ ވެގެން
ަބޭންކ ްށަ ަޖ މާކުރ ން ަފ އިސާ އެކ އުންޓ ށް

ަފޮނުވުންަ

ަ

 

ަ

https://icom.mv/dv/downloads
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ަކ އުންސިލާަގުޅުއްވުމ ށް:

ަޚިދުމ ތްތ ކާަބެހޭަމ ޢުލޫމާތުަސާުފކުރެއްވުމ ށް: ➢
 އ ށް(14:00ައިނ08:00ަަް)ރ ސްމީަދުވ ސްަދުވ ހ6700502ަަުފޯން:. ➢
 info@vaav.gov.mvއީމެއިލް:ަ ➢
 www.vaav.gov.mvވެބްސ އިޓް:ަ ➢
▪ ަ ައޮތްނ މ  ަޝ ކުވާއެއް ަނުވ ތ  ައެއްވެްސަޚިޔާލެއް ަބެހޭގޮތުން ަޚިދުމ ތ ކާ ައެއްވެސް ަކ އުންސިލުންދޭ ަކުރ އްވinfo@vaav.gov.mvަާ އ ތޮޅު ައީމެއިލް ަަ!އ ށް ގެަަ GOV.MVުނވ ތ 

 އާަގުޅުންވުންައެދެމެވެ.ސެކްރެޓ ރީަޖެނެރ ލްވ ގުތީަކ އުންސިލްގެަަފޯުނނ7793705ަަްަނ ންބ ރުަޒ ރިއްޔާއިންަމެސެޖްކުރ އްވާަނުވ ތ 

ަ
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ަ

ަ
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