cmOf Edea cSwtwmudiK egWmwdurwn iaWnef
ctWrwfEdea cSwtwmudiK

ctwmudiK WvcnunEb

:cnwn

ctwmudiK egunef

:csercDea
cnuLug caemuLug egunef Wa -1
:urwbcnwn cDWk ID.iawa

cnurukuTcseT urwTImcnef Wa -2

:urwbcnwn enELug

cnurukuTcseT urwTImcnef WrukcnunEburWhim -3
cnurukulwdwb urwTImcnef -4

cnwtEvedibil ctwmudiK

iawfWLugiLoh

cnurukulwdwb cSwkwnwtcnehea urwTImcnef WrukcnunEb urWhim -5

:csercDea

iawLuguniLoh

cnulWDnwk ctwmudiK egunef cnutogItugwv -6

:Wlifigcnwf

:cTcnwmcTWpea

cnulWDnwk ctwmudiK egunef cSokImiaWd -7

:cnwn egugwm

cnunidiawLug cnulwa ctwmudiK egunef WviawfWlWDnwk cnutogItugwv -8

:cnwnegutWrwfirev

cnurukulwdwb cSwkwrukcsia Wa urukcsiacnef -9

:urwbcnwn cDWk ID.iawa

cnurukulwdwb iLohcnef WrukcnunEb urWhim -10

:urwbcnwn enELug

cnudOh ugwa iaWlIBcfwt egItekwt WvcnunEb cSwmuLug cnef -11
ctwvWb egutwmudiK

egunwt EvedctwmudiK IkwtWrwf Edea cSwtwmudiK

ctwmudiK egWmwdurwn

caeairwd egutWrwfirev

ctWrwfirev

egiawdWa

ctWrwfELua cnegiawfihcSwycauk ctWrWmiA

caehIm Enemih iawgEretegcnirev

cswvwa

cnuLug caemuLug egWmwdurwn Wa -1

egunef WdcnumwrukcnunEb urWhim

cnurukulwdwb cSwkwnwt cnehea cnuLug egWmwdurwn -2

urwbcnwn cTcnuawkea

cnulWDnwk cSokcaea ctwmudiK egWmwdurwn -3

urwbcnwn urwTIm

cnurukufWs iLohcswruh Itwmugwm WviawfWLug iaWnwxckcnwj -4
cnuruk uawa cnwxckcnwj egWmwdurwn -5

ctWrwf EhejcnwLug cnutogEheb Wtwkcawswm

caetwmudiK cnehinehea -6

:cnwn
:urwbcnwn enELug

WvcawrukcnWywb wmwnWvcaetWmUluawm wtwvun caetwmudiK urutia

ctwvWb egutwmudiK
cSwmurukirWfwyiv

cSwmuLuairid umcaWA

cnehinehea / cSwkwlUkcs / cSwmunEb urWkurws
cnuvcswbcaea

cSwmurukulwmwA cSwtogcaea iaWkwtudiAWvwq egOkcleTcs ,iaWSwmwkutWmUluAwm udet Inwvea iawfId iawgumOfim
.evemwvcswbcaea uDnwguLwa
:cKIrWt

:iaos

:urwbcnwn ID.iawa

:cnwn

cSwmunEb csIfoa
rwTcnuawk

cgcnilib
:cKIrWt

:cnwn ctwgiawlwb

:iDwg

:iaos ctwgiawlwb

:IrukckeC

iawfimin ctwkcawswm

:urwbcnwn cTcnuawkea

:(ilWDnwk/cnidiawLug)cgcniDIr

:urwbcnwn urwTIm

:(ilWDnwk/cnidiawLug)cgcniDIr

:urwbcnwn urwTIm rwvOacjcnEC

P

B

I

iDwg / cKIrWt

:Irukcziawrotoa

iDwg / cKIrWt

:urwbcnwn cboj
:urwbcnwn WO
:urwbcnwn EIT

:wlcmuj

:udwdwa egcTisopiD

iDwg / cKIrWt

iDwg / cKIrWt

:cKIrWt

:cTcnuawkea rwDOa

:IrukckeC

iDwg / cKIrWt

:cnwn
:iaos

:(k/v)csercDea

:Iruk IrcTcnea

:Itwgiawlwb

cpUrcg irukctwkcawswm

ufwzcawvum iTcaehelebctwkcawswm

:urwbcnwn IrcTcsijwr

:urwbcnwn clib

:Iruk IrcTcnea

:IrukckeC

EIT

EIT

cswTETcs

cnwn

DOC

DOC

cswTETcs

cnwn

cnwn egcfWTcs irukcTOn cscTcnemok / cscTcnemok rwmwTcswk

cnwn egcfWTcs irukcTOn cscTcnemok / cscTcnemok cfWTcs
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ޚިދުމަތަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް:

ފެން މީޓަރު ޓެސްޓް ކުރުން

ޚިދުމަތް ނަންބަރު  :1އާ ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ގުޅުމެއް ގުޅަން އެދިލައްވާނަމަ:

ފެންމީޓަރު ހިނގުމާމެދު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މީޓަރު ޓެސްޓްކޮށް ދިނުމަށް

 .1ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ.

އެދިވަޑައިގެންނެވިދާނެއެވެ .ޓެސްޓްކޮށް ބަލާއިރު ހިގުން ރަގަޅު ނޫންނަމަ މިމަސައްކަތަށް ދެއްކެވި އަގު ރައްދު

 .2އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ހުރިހާ ގަ ނޑެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް(.

ކުރުމަށްފަހު ރަގަޅު މީޓަރެއް އަޅުވައިދެވޭނެއެވެ.

 .3އިމާރާތް ކުރާގޮތުގެ ޕްލޭންގެ ކޮޕީ )ހުރިހާ ގަ ނޑެއް ހަމެނޭ ގޮތަށް(.
 .4އިމާރާތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.
 .5ޙިދުމަތް ބޭނުންވާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ކުންފުނި /
ޖަމްއިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.
 .6ޙިދުމަތަށް އެދިވަޑައިނަންނަވާ ތަނަށް ކުރިން ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް އެނގޭނެ ކުރެހުމާއި ،މީޓަރު ނަންބަރު،
ގުޅާދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން ފަދަ ތަފްޞީލު ހުށަހެޅުއްވުން.
ޚިދުމަތް ނަންބަރު  1ފިޔަވައި ދެންހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދިލައްވާނަމަ:
 .1ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ.
ފެނުގެ ގުޅުން
ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
— ކޮންމެ ގުޅުމަކަށް ވަކި ފޯމެއް ހުށައެޅުއްވުން.
— ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުނި  /ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ
ފޯމުގައި ކުންފުނި  /ޖަމްޢިއްޔާގެ ތައްގަ ނޑު ޖައްސަވާފައިވުމާއެކު ސޮއި ކުރައްވާފައިވުން.
— ގޭބިސީއަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޢާއްމު ބޭނުންތަކައް ،ބުއިމާއި ،ކެއްކުމާއި ،ފެންވެރުން އަދި އެއްޗެހި ދޮވުން ފަދަ
ކަންކަމަށް ދޫކުރެވޭނީ ޑޮމެސްޓިކް ފެނުގެ އެންމެ ގުޅުމެކެވެ .ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ،ސްކޫލް ،ހޮސްޕިޓަލް
ފަދަ ތަންތަނަށް ދޫކުރެވޭނީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފެނުގެ ގުޅުމެވެ.
— ޑޮމެސްޓިކް ފެނުގެ ގުޅުމާއި ،އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފެނުގެ ގުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭނުމަކަށް ދޫކުރާ
ފެނުގެ ގުޅުމަކީ ކޮމާޝަލް ފެނުގެ ގުޅުމެވެ.
ނަރުދަމާގެ ގުޅުން
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާއިރު ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
— ދިރިއުޅުމުގެ ޢާއްމު ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ގޭބިސީއަކަށް ނަރުދަމާގެ އެންމެ ގުޅުމެކެވެ .އެއީ ފެންވެރުމާއި،
އެއްޗެހި ދޮވުމާއި އަދި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން ގޮގްގޮތުން އުފެދޭ ހަޑިފެން ބޭރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.
— ހޮޓާ  ،ރެސްޓޯރަންޓް  ،ކެފޭ އަދި ގަރާޖް ފަދަ ތަންތަނަށް ނަރުދަމާގެ ވަކި ގުޅުމެއް ދެވޭނެއެވެ  .މިފަދަ
ތަންތަނުން ބޭރުކުރާ ހަޑިފެނުގައި ހުންނަ ތެޔޮފަދަ ތަކެތި ނަރުދަމާގެ ގުޅުމާއި ވަކިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް
)އޮއިލް ޓްރެޕް( ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
— ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުނި  /ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ
ފޯމުގައި ކުންފުނި  /ޖަމްޢިއްޔާގެ ތައްގަ ނޑު ޖައްސަވާފައިވުމާއެކު ސޮއި ކުރައްވާފައިވުން.
— ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ،ސްކޫލް ،ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ތަންތަނަށް ދޫކުރެވޭނީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ނަރުދަމާގެ
ގުޅުމެވެ .ޑޮމެސްޓިކް އަދި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ނަރުދަމާގެ ގުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭނުމަކަށް ދޫކުރާ
ނަރުދަމާގެ ގުޅުމަކީ ކޮމާޝަލް ނަރުދަމާގެ ގުޅުމެވެ.
ޑޮމެސްޓިކް ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ގުޅުމެއް ލިބޭނީ
— ރަށުކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަކަށް ގުޅުމެއް.
— ގޯއްޗެއް ބައިކުރުމަށްފަހު ވަކި ރަޖިސްޓްރީ ހަދާދެވޭވަރުނުވާ ގޯއްޗެއް ނަމަ ،ބައިކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ
ބަޔަކަށް ގުޅުމެއް .ބައިނުކޮށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްނަމަ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ގުޅުމެއް.
— ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ކޮންމެ  10ފްލެޓަކަށް ގުޅުމެއް.
— ޑޮމެސްޓިކް ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ގުޅުމެއްދެވޭނީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭ
ވަރަށް އަދި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފެންވަރަށް ތަން ތައްޔާރުވުމުންނެވެ.
އިމާރާތް ކުރާއިރު ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚާއްސަ ގުޅުން
— އިމާރާތް ކުރާ ތަނެއް ނަމަ ހުންނަންޖެހޭނީ ސްޓެލްކޯއިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ފެނުގެ ނުވަތަ
ނަރުދަމާގެ ގުޅުމެކެވެ .މީގެ އިތުރަށް ގުޅައިދެވިފައިވާ ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ގުޅުމެއްވާނަމަ އެޚިދުމަތް
އުވާލަންޖެހޭނެއެވެ.
— އިމާރާތްކުރުމަށްޓައި ދެވޭ ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ގުޅުން ހުންނަންޖެހޭނީ އިމުގެތެރޭގައެވެ .މިނޫން ގޮތަކަށް
ހުރެއްޖެނަމަ ޤަވައިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
— އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ނިމި ،ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ މީޓަރުލުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން
މީޓަރު ދާއިމީ މީޓަރަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ އުވާލުމަށް އެދެންވާނެއެވެ

ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ގުޅައި ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ކަ ނޑައަޅާ ޝަރުތުތައް
— ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނީ އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށެވެ.
— ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވިފައިވަނީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،ހުރިހާ ގުޅުން އެކެއްގެ ނަމުގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
— ޚިދުމަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާއިރު ކުރިން އެގެއަކަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ދައްކަވާ ނިންމަވަން
ޖެހޭނެއެވެ.
— ފެންމީޓަރު ނުވަތަ ނަރުދަމާ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅު
ކުރުމާއި އަދި އެނޫންވެސް ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މީޓަރު
ގުޅައިދެވިފައިވާ ފަރާތެވެ.
— ފެނުގެ ބިލް ހަދައިދެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ .ޑޮމެސްޓިކް ފެނުގެ ބިލް ރައްދު
ކޮށްދެވޭނީ ފެންމީޓަރު ހަރުކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.
— ޑޮމެސްޓިކް ބޭނުމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފެންމީޓަރުން ދިރިއުޅުމުގެ ޢާއްމު ބޭނުންތައް ނޫން ބޭނުމަކަށް ފެން ބޭނުން
ކުރައްވާނަމަ ބިލްކުރާ ގިންތި ވިޔަފާރި ރޭޓަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ގުޅުމަކަށް ނެގުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އަގު އެފަރާތެއްގެ ފެންބިލުގައި ހިމެނޭނެއެވެ.
— ބަހާފައިވާ ގެއެއްގެ އެއްބައިން ޚިދުމަތަށް އެދިލައްވާނަމަ ،ގޯތި ބައިކުރުމުގެ ކުރިން އެގެއަކަށް ގުޅާދެވިފައިވާ
ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ގުޅުންތައް

އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުގެ

އިމުގެ

ތެރެއަށް

ބަދަލުކޮށް

ނިންމަވަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކުރީގައި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައިހުރި ފެންމީޓަރުތައް
ނުވަތަ ނަރުދަމާ ،އަލަށް ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރައްވަންޖެހޭނެއެވެ.
— ބަހާފައިވާ ގޯއްޗަކުން ވަދެނިކުތުމަށް ގޯޅިގަޑެއް ހެދިފައިވާ ނަމަ ،ޚިދުމަތަށް އެދިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ގޯޅީގައި
ހުރިނަމަ ހުރި ނަރުދަމާގެ ގުޅުންތަކާއި އަދި ފެނުގެ ގުޅުންތައް ނަންނަވާ ގޯޅިގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް
ތައްޔާރު ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

ފެންވައިރު ކުރުމުގައި ރައްކާތެރިވުމާއި ،ފެންމީޓަރަށް ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ގުޅުމަށް ދެއްވަންޖެހޭ ސަމާލުކަން
— ފެންމީޓަރަރު ނުވަތަ ނަރުދަމާ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަވައި ދެއްވަންޖެހޭ ސްޓެލްކޯގެ
އެއްޗެއްކަމުގައި ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.
— ފެންމީޓަރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ .ފެންމީޓަރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސީލަށް
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އުފުއްލަވަން ޖެހޭނެއެވެ.
— ފެންވައިރު ނުވަތަ ނަރުދަމާ ކުރަންވާނީ މިކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ .އަދި
ފެންވައިރަށް ނުވަތަ ނަރުދަމާއަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކުން ގެއްލިގެންދާ ފެނަށް ނުވަތަ ބިމަށް ނަޖިސްފެން ލީކްވެ
ދިމާވެދާނެ ސިއްޙީ މައްސަލައަކަށް މިކުންފުނިން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.
— ފެންވައިރުކޮށް ނިމޭއިރު ދެމީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީޓަރު އެއްކޮށްލައިގެން ގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި
ކުންފުނިން ދޫކުރާ ފެން އަމިއްލަ ޕަމްޕަކާއި ސީދާ ގުޅުމަކީ މަނާކަމެވެ.
— މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މީޓަރަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ގެއްލިގެންދާ ފެނަށް މީޓަރ ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން ޒިންމާ ނަންގަވަންވާނެއެވެ.
— ފެންމީޓަރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށާއި ،ފެން ލީކްވެގެން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް
ސަމާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވެސް ހަދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.
ފާހާނާ ހޮޅި ވަޅުލުމާއި ނަރުދަމާ ކެޗްޕިޓް އަދި ފެންހޮޅި ވަޅުލުމާއި ފެންމީޓަރު ހަރުކުރުން
— ސެޓެލްކޯގެ ފެންހޮޅި ވަޅުލެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ މަގުތަކުގައާއި ބަންދު ކަމެއްނެތި ވަދެވޭގޮތަށް
ހެދިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ގޯޅިތަކުގައެވެ.
— ފެންމީޓަރު ހަރުކޮށްދެވޭނީ ގޯތީގެ އިމުން ފެށިގެން  2ފޫޓަށްވުރެ އެތެރެ ނުވާ ހިސާބުގައެވެ.
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ބާތިލްވުން
— ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ނުކުރައްވާ ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމާއި ،އެދޭ ޚިދުމަތުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވަނީ ނަމަ
ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފޯމް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
— ޚިދުމަތަށް ކަޑައެޅިފައިވާ އަގު ދެއްކުމަށްދޭ ލިޔުމަށް  01މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ
ޚިދުމަތަށް އެދިވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވި ފޯމް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
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