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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ލު އުސޫ   ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ބާޒާރު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ 
 

 މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެއުސޫލަކީ،  މި   .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
 ރެގިއުލޭޓުކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ގަނެިވއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި 

 ފައިވާ އުސޫލެކެވެ.  އިލައިއެކުލަވަ ކުރުމަށްޓަކައި

އްޞަކޮށްގެން ޚާމުޢާމަލާތްތަްއ ިހންގުމަށް  ގެޞަަދކީ، ވިޔަފާރީމިއުސޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤު   .2 ަޞދު މަޤު
 ވިޔަފާރިތައް ބާޒާރުތަކާއި އެފަދަ އެހެން ކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީމާރޓްގާ ފެއަރ، ނައިހިން

ފަރާތްތަކަށް އެހެން ޤާއިމުވެގެން ވިޔަފާިރކުރާ  ވަކި ަތނެއްގައިހިންގާ ފަރާތްތަުކން، 
 ެލއް ކަނޑައެޅުމެވެ. ސޫހިންގޭނެ އު ބާޒާރުތައްގެއްލުން ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ެއފަދަ 

ފެއަރ، ަނއިޓް މާރކެޓް 
ވަތަ ަމގުމަތީ ބާާޒރު ނު

 މާނަކުރުން 
 

ކޮންމެވެސް ބާޒާރުކަމަށް ުބެނފައިއެވަނީ، މާރކެޓް ނުަވތަ މަގުމަތީފެއަރ، ނައިޓް   .3
ވިއްކުމަށް ބާއްވާ އެކި ބާވަތުގެ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ  ،މުނާސަބަތަކާއި ގުޅުވައިގެން

 ބާޒާރުތަކަށެވެ. 

ެފއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް، ވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮތަށް ިއންތިޒާމުކުރާ ލުގެ އިމްޕޯޓު މުދަ   .4 ލު ހިނގާނެ ފަރާތްަތއް ސޫއު
 ހާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗައް ބާއްވާ ހުރި  ވިޔަފާރިތައްބާޒާރު އަދި މިފަދަ އެހެން މަގުމަތީ

 ލު ހިނގާނެއެވެ. ސޫއު މި

ފެއަރ، ަނއިޓް މާރކެޓް 
ނުވަތަ ަމގުމަތީ ބާާޒރު 

އިންތިާޒމްކުުރމަށް ހުްއދަ 
 ރާތްަތއް ނަގަްނޖެހޭ ފަ

ޒާމް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޯުމ އިންތިބާޒާރު ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ )ހ(  .5
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން  ހުށަހެޅޭނީ،

 ތަކަށެވެ. ހިންގާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ

ގެ ދަށުން ލުސޫއު ިހންގާ ފެއަރތަކަްށ މި ގޮތަށްހިމެނޭނު ރިވިޔަފާއިމްޕޯޓް މުދަލުގެ  )ށ(  
 ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 
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ގޮތަށް ބާއްވާ ބާޒާރުތަކުގައި ދަޅު، ފުޅި އަދި  މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ނުކުރެވޭމްޕޯޓް އި )ނ(  
ދަށުްނ ލުގެ ސޫއު ޕެކެޓްގައި ހުންނަ ބުިއންތައް ވިްއކުމަށް ނުވަތަ ކެްނޓީނެއް ހިންުގމަށް މި

 ހުއްދަ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

)ކާނިވަލް،  78/48 ާޤނޫނު ނަންަބރުއިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ުނކުރެވޭ ގޮތަށް،  )ރ(  
ަދ ން ހެދޭ ާކނިވަލް، ފަްނފެއަރ ފަދަ ތަްނތަން ހެދުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުފަންފެއަރ ފަ

 ވާނެއެވެ. ތަންތަން މި އުސޫލުން އިސްތިސްނާ

 މާރކެޓް ފެއަރ، ަނއިޓް
ނުވަތަ ަމގުމަތީ ބާާޒރު 

ހިންުގމުގެ ުހއްދަ ދޫކުރާނެ 
 ފަރާތް 

ސިޓީއެއްގައި  ރު ހިންގުމުގެ ހުއްަދ ދޫކުރާނީފެއަރ، ނައިޓް މާރކެޓް ނުަވތަ މަގުމަތީ ބާޒާ )ހ(  .6
 އަދި ރަށެއްގައި ނަމަ، ރަށު ކައުންސިލު   މެދުވެރިކޮށެވެ.ލު ނަމަ ސިޓީ ކައުންސި

 މެދުވެރިކޮށެވެ. 

، ތިރީގައި ފަރާތުން ބާޒާރު ބޭއްވުމަށް އެދި ހުަށހަޅާއިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ ަމގުމަތީފެއަރ، ނަ )ށ(  
ނަމަ، ގައިސިޓީއެއް ،ފޯމުގައިވާ  1ޖަދުަވލު ހިެމނޭގޮތަށް، ލޫމާުތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢު

  ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލަށް، ރަށެއްގައިަނމަ، ރަށު ކައުންސިލަށް

 ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ގޮތަށް(ނުވަތަ ަޖމިއްޔާގެ މަނަން )ވިޔަފާރި ފުރިހަ .1   

 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު .2   

 އި ނިންމާ ތާރީޚް  ޚްމާރކެޓް ބާއްވާ މުއްދަތު ފެށޭ ާތރީ .3   

ތަން ނަމާއި، އެ ސަރަޙައްދުގެ ނިސްބަތްވާ ތަނުގެ ނަން ުނވަތަ މާރކެޓް ބާއްވާ  .4   
 ފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން.ސަރަޙައްދު އެ ފަރާތަކަށް ލިބިނުވަތަ 

ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ ނުަވތަ ފަރާތްތަކުގެ   އިމާރކެޓް އިންތިޒާމްކުރުމާއި ހިްނގުމުގަ .5   
 އުޅޭ އެޑްރެސް އަދި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ދިރިފުރިހަމަ ނަމާއި މިހާރު 

 ފާހަގަކުރާ މުނާސަބަތުގެ ތަފްީޞލު .6   

 ކޮށްފައިވާ އިޤްރާރުކުރާނެކަން ބަޔާންކޮށް ސޮއި ލަށް ޢަމަލުސޫއު މި .7   

ާމރކެޓް ފެއަރ، ަނއިޓް
ާޒރު ބާނުވަތަ ަމގުމަތީ 

  ންހިންުގމުގެ ުހއްދަ ދޫކުރު

ދުވަސް  14ގެ ޤަސްދުުކރާ ތާރީޚުބާޒާރު ބޭއްވުމަށް ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ ަމގުމަތީ )ހ(  .7
 ވެ.ނެއެވާ ހުށަަހޅަން ހުއްދައަށްކުރިން އެކަމުގެ 

 

 އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ގެ ހުއްދައަށް ، ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ބޭއްވުމުފެއަރ )ށ(  
ފޯމު ބަލައިގަތް )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި،  5 ބަންުދނޫން ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ލިޔުމަކުން  ނިންމި ގޮތް، ފޯމު ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން
 އަންގަންވާނެއެވެ.

)ހަތެއް(  7ރު ބޭއްވޭނީ، އެންމެ ގިނަވެގެން ރ، ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާފެއަ (ނ)  
 ށެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތަ



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް                    1065 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

5 

ފެއަރ، ަނއިޓް މާރކެޓް 
ނުވަތަ ަމގުމަތީ ބާާޒރު 
ހިންގަން އެދޭ ފަާރތުން 

ކަށަވަރު ކުަރންޖެހޭ 
 ކަންތައްަތއް 

ގުމަށް ެއދި ހުއްދައަށް ހުށަހަާޅ ބާޒާރު ހިންފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަަތ މަގުމަތީ   .8
ކުރުމުގައި، އަދި  ފަރާތުން، މިމާއްދާގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ކަންތައްތައް، ބާޒާރު އިްނތިޒާމު

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ބާޒާރު ފަށައި، ނިމެންެދން ކަށަަވރު

ހިރާއްޖޭގައި ބާޒާރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ، ދިވެފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ )ހ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ކަން ކަށަވަރުވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއެއްކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ

ބާޒާރުގައި ވިއްކަނީ، ަހމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓް ނުވަތަ މަގުމަތީމާރކެފެއަރ، ނައިޓް )ށ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ. ކި ހުރި މުދާކަން ކަށަވަރުޤާއިމުވެގެން ހިންގާ ފިހާރައެއްގަިއ ނުވި

ކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ  ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާެތއްނަމަ، ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރި (ނ)  
 ކުރަންވާނެއެވެ. ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްަދތައް ަނގާފައިވާކަން ކަށަވަރު

 ންނަންޖެޭހނެއެވެ.މިފަދަ ތަންތަނުގައި ވިއްކާ ހުރިާހ ބާވަތެއްގެ މުދަލުގައި އަގު ޖަހާފައި ހު (ރ)  

ފެއަރ، ަނއިޓް މާރކެޓް 
ނުވަތަ ަމގުމަތީ ބާާޒރުަގއި 

 ނުިވއްކޭނެ މުދާ 

ޓަރެއްގެ ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް ބާޒާރުގައި، ޑޮކްފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓްގައި ނުވަތަ މަގުމަތީ )ހ(  .9
 އްވެސް ބޭހެއް ނުވިއްކޭނެއެވެ. ދޫކުރުން މަނާ އެ ނޫނީ

އެއްޗަކީ ނުވަތަ މުދަލަކީ، ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން ނޫީނ ވިއްކަން ގަސްދުކުރާ  )ށ(  
ފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އިއެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅަ ނުވިއްކުމަށް ސަރުކާރުގެ

 ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.މުދަލެއްނަމަ އެ ހުއްދަނެތި އެ މުދަލެއް 

އެޕްލިކޭޝަން 
 ޕްރޮެސސިްނގ ފީ

 މީހުންގެ، ހުށަހަޅަނީކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގަން އެދި ފެއަރ، ނައިޓް މާރ )ހ(  .10
 ޕްރޮސެސިންގ ފީގެ ގޮތުގައި، އިން ދަށުގެ ރަށެއްގައިނަމަ،  )ދެހާސް( 2000އަބާދީ 

 ގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.  ރުފިޔާ (ހާސް)ދިހަ  10،000/-

 މީހުންގެ، ފެއަރ، ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގަން އެދި ހުށަހަޅަނީ )ށ(  
ިއން މަތީގެ ރަށެއްގައިނަމަ ުނވަތަ ސިޓީއެއްގައިނަމަ، )ދެހާސް(  2000އަބާދީ 

ގެ ފީއެއް  ރުފިޔާ  ()ވިހި ހާސް 20،000/-ޕްރޮސެސިންގ ފީގެ ގޮތުގައި، 
 ދައްކަންވާނެއެވެ.

ށް ޤާނޫނަާށއި ަގާވއިދަ
 ކުރުން  ޢަމަލު

 ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ   .11
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ފަރާތަކުން ހިންާގ ވިޔަފާރި ހިންގަންވާީނ، އެ ވިޔަފާރިއަކާ ުގޅޭގޮތުން

 ޤާނޫނަކާިއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެ. މިއިން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަަކށާއި ގަވާއިދުތަކާ
ލާ ސޫންގައިފިނަމަ އަދި މި އުތެއް ހިރީގެ މުޢާމަލާނުވަތަ  ގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާ

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ޒިންމާވާނީ، އެ ވިޔާފާރިއެއް ހިްނގުމުގެ ހުއްދަ ނަގާފައިވާ 
 ފަރާތެވެ. 
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ވިޔަފާރިިހންުގން 
 މަނާަގޑިތައް 

 

ލާނެއްގައި ނުވަތަ ކޮްށފައިާވ އިޢު ޢާންމު ންވެލޮޕްމަންޓު އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިމިނިސްޓްރީ   .12
ވާ ވަގުތުތަކުގައި މަތް ދިނުްނ މަނާކަމަްށ ކަނަޑއަޅާފައިގަވާއިދެއްގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ޚިދު

  މަކީ މަނާކަމެކެވެ.މަތް ދިނުބާޒާރުން ޚިދުފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ ަމގުމަތީ

އެކި މުނާަސބަތުތަާކއި 
ގެން ެފއަރ، ނައިޓް ގުުޅަވއި

މާކެޓް ނުވަތަ ަމގުމަތީ 
 ބާޒާރު ބޭްއވުން 

ބާޒާުރ ތަށް، ފެއަރ، ނައިޓްމާރެކޓް ނުވަތަ މަގުމަތީވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮއިމްޕޯޓް މުދަލުގެ   .13
ނެވެ. އަދި މިގޮތުން، ވާނީ ކޮންމެވެސް މުނާސަބަތަކާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވަން

)އެކެއް( ފަހަރު، ސިޓީއެއްގައިނަމަ،  1އަހަރަކު  ފާހަގަކުރެވޭނެ މުނާސަބަތުތައް ކޮންމެ
 ލާނުސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަތަ ރަށެއްގައިނަމަ، ރަށު ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮށް އިޢް

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ލާއި، ަޢމަލުސޫމިއު 
ކުރަންޖެހޭ ގަާވިއދާއި 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ިހންގާ 
 ކަންތައްަތއް ބެލުން 

ލުގައިވާ ސޫއު ބާޒާރެއް ބާއްވާ ފަރާަތކުން މިނުވަަތ މަގުމަތީ އްފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓު )ހ( .14
ލާއި ސޫއު މި ހިންގުމުގައިކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުާވނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ބާޒާރެއް 

ސިީޓ  މަށްކުރު ލުޠިކޮްށފައިވާ ހުްއދަ ބާދޫ ނުވަތަ މަށްދޫނުުކރު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ހުއްދަ
  ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށްނުވަތަ ރަށު  ސިލުންކައު

 ފަރާތަކުްނ  ނަބާޒާރުން ޚިދްމަތް ލިބިގަންފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓްގައި ނުވަތަ މަގުމަތީ )ށ(  
އެ ޚިދްމަތް ލިބިގަތުމުގައި ޚިދްމަތް ދިންފަރާތުން ާޤނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް 

އިންތިޒާމްކުރާ  ގެ އިދާރީ ކަންކަންމާރކެޓް ފަރާތުން ނަ ހިންގައިގެން ޚިދްމަތް ލިބިގަން
 ނަމަ އެ ކަމެއް ޙައްލު ކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވާން  ފަރާތައް ޝަކްވާއެއް ހުށަހަޅައިފި

 ޖެހޭނެއެވެ. 

ލުގެ ސޫއު އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތަކީ، މި މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، މާރކެޓްެގ އިދާރީ ކަންކަން )ނ(  
 ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ.ދަށުން މާރކެޓް ހިންގުމުގެ 

ކުރާ  ލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުސޫށާނީ، މި އުށް ޢަމަލުކުރަން ފަލަސޫއު މި  .15 ކުރަން ފެށުން  ޢަމަލު
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
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`                         1ޖަދުވަލު: 
 

Ministry of Economic Development 
Male’, Republic of Maldives 

 ކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އި
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

G0300 

 ބާޒާރު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ 
Application for permit to conduct a Fair, Night Market or Street Market  

ގ ޑިރެކްޓަރު، މެނޭޖިންގ ނީ، ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓަރ، މެނޭޖިން ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާ 
ވެ.(ން ނުވަތަ ރައީސެ ޗެއަރޕަރސަ ޕާޓްނަރ،   

Applicant’s Information (Sole Proprietor / Managing Director/Managing 

Partner/Chairperson or President shall complete this part) 
 

 
ދިވެހި އަދި  ފުރިހަމަ ނަން 

 ގެކާޑު ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
:ނަންބަރު  

ރެޖިސްޓްރޭޝަން  
 ނަންބަރ: 

 Full Name & ID card 
no.   Registration No. 

މޯބައިލް  
ފޯނު   ނަންބަރު:

މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ  ނަންބަރު:  

 Mobile 
Number  Phone 

Number  E-mail Address 

 

ފެށޭ ތާރީޚާއި ނިމޭ 
:ތާރީޚު  

Start date and 
end date 

 
ބިފައިވާ ހުއްދަ ލި

 ތަން:
Approved Venue 

 

ޒާރު ހިންގުމަށް ބާ
ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ 

  :ފުރިހަމަ ނަން 

Full Name of the 
person 

responsible to 
operate the 

market 

މޯބައިލް  
ފޯނު   ނަންބަރު:

މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ  ނަންބަރު:  
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 Mobile 
Number  Phone 

Number  E-mail Address 

 

ގަކުރާ ފާހަ
މުނާސަބަތުގެ 

ޞީލު ތަފު  

Details of the 
Occasion 

 ރާރު އިޤު 
Declaration 

ަ ފެއަރ، ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގުމުގެ ހުއްދމިއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން، 

އް ތާއަބަދުމެ ފުރިހަމަވާނެ ގޮތަށް، ފެއަރ، ނައިޓް މާރކެޓް ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުރާނެ އުސޫ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު

ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ. އަދި، އުސޫރާރުވަމެވމަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގުމަށް އިޤު ނުވަތަ

ެ ހާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގއިދުތަކަށް ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިާވގަޤާނޫނުތަކާއި 

 ވަމެވެ.  ރާރުޒިންމާ އުފުލާނެކަމަށްވެސް އިޤު

In my capacity as the applicant seeking the permit to conduct fair, night market or 
street market, I hereby declare that I will ensure compliance with the Policy on 
issuing permit to conduct fair, night market or street market. In addition to the 
requirements stipulated in the policy, I assume the responsibility to ensure that all 
parties participating as vendors are in compliance to all relevant laws and regulations. 

  ސޮއި: ތާރީޚު: 
 Date Signature  

 
 
 
 

Seal )ްސީލ( 
 ކުރައްވާ. ކޮޕީ އެޓޭޗް ގެކާޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭނޯޓް: 

Note: Please attach a copy of the ID Card. 
 

 *މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.

*Applicants shall submit this form to the respective City Council or Island Council 
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