
 

 އޮފީހުދް އޮދްލައިދްކޮފް އާދްމުދްދަފް ދެވޭދެ ޚިދުމަތްތައް އަވަފު  

 

 ހިދުމަތު ތަފްސީލް

ދެދްހުރި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އަދި ކުރަދްޖެހޭ އެހެދިހެދް ކަދްކަދް  އޮދްލައިދްކޮފް

 ކުރުދް
SSD  

 މައިދްގެ ފޯމް އެކަދިވެރި މެއިލް އިދް ފޯމް ލިބުމުދް ޕުރޮސެސް ކުރެވޭދެ

 ވުމުދް ލާ ފޯމް އަހަރ56ު މެއިލް އިދް ފޯމް ލިބުމުދް ޕުރޮސެސް ކުރެވޭދެ

 ފޯމް ޑިސްއެބިލިޓީ މެއިލް އިދް ފޯމް ލިބުމުދް ޕުރޮސެސް ކުރެވޭދެ

 ފޯމް ރަފްވެހިކަމުގެ މެއިލް އިދް ފޯމް ލިބުމުދް ޕުރޮސެސް ކުރެވޭދެ

ތަކުގެ ރިޕޯޓް ގެއްލުދް ގުދުރަތީ ކާރިސަތަކާއި ގުޅިގެދް ރައްޔިތުދްދަފް ލިބޭ

 ފޮދުވުދް
 ސަރވިސް ސޯޝަލް

ބަލައިގަދެވޭދެ. އޮރިޖިދަލް  ފޯމާއެކު ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ލިޔުދްތައް މެއިލް އިދް

ބޭދުދްވެއްޖެދަމަ ކޮޕީއެއް ވައިބާރ  ފަހުދް ހަވާލުކުރާގޮތަފް އާރޖެދްޓް ކޮފް

 ދުވަތަ މެއިލް އިދް ފޮދުވޭދެ

 ރެޖިސްޓްރޭޝަދްއުފަދްދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އެދްޑް 

ފިޔަވަޅު  އާއި ގުޅިގެދް އަޅަދްޖެހޭ 91އާރޖެދްޓް އައިޑީ ކާޑުތައް ކޮވިޑް

 އަޅައިގެދް ހަވާލުކުރެވިދާދެ
 އައިޑީ ކާޑު ދޫކުރުދް

 ރަފްވެހިކަމާ ގުޅިގެދް ބޭދުދްވާ އެކިއެކި ލިޔުދް ހޯދުދް ހަވާލުކުރުދް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮފް ޑޮކިއުމެދްޓް ހޯދައި ލިޔުދް

 އެއްބުރިއަފް ވުރެ އުސްކޮފް އިމަރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހުއްދަ ދޫކުރުދް ބޭދުދްވާ ޑޮކިއުމެދްޓްތައް އޮދްލައިދްކޮފް ހޯދުމަފްފަހު

ބަލައިގަތުދް /  އޮދްލައިދްކޮފް ފޯމް ބަލައިގަތުދް / އޮދްލައިދްކޮފް ފައިސާ

  ސަރވިސް މެމޯ އީމެއިލް އިދް ފޮދުވުދް /
 ގެ ރަޖސްޓްރީ ހަދައިދިދުދްއެއްގަމާއި ކަދޑު އުޚަދދު

އީމެއިލް  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮފް އެދްޓަރ ކުރުމާއި ސްޓޮކަރ ޖެދެރޭޓްކޮފް

 މެދުވެރިކޮފް ފޮދުވުދް
 ރޯޑް ވާދިދަސް ސްޓިކަރ ހަދައިދިދުދް

ސަރވޭ މިވަގުތަފް  އޮދްލައިދްކޮފް ޑޮކިއުމެދްޓް / ފައިސާ ބަލައިގަތުދް )އަމަލީ

 މެދުކަދޑާލުދް(
 އުޅަދދުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިދުދްކަދޑު 

 ލައިސަދްސް އާކޮފް ދިދުދް  މެދުވެރިކޮފް ބަލައިގަތުދް ގެއްލިގެދް ދުވަތަ އާކުރާ ލައިސަދްސް ފޯމް އީމެއިލް



 

ލިބޭދެ) އިތުރު  ބިޒްދަސް ޕޯރޓަލް އިދް އޮދްލައިދްކޮފް ލިބޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް

 ގުޅައިގެދް ސާފުކުރެވޭދެ(މަޢުލޫމާތު ބޭދުދްވާ ފަރާތްތަކުދް 
 އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް އިކޮދޮމިކް

 ފައިސާ ބަލަގަތުދް އޮދްލައިދްކޮފް ފައިސާ ބަލައިގަތުދް

 މުދިސިޕަލް މަސައްކަތް ދުވަހު 3ހަފްތާއަކު 

 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުދްސިލްގެ އިދާރާއިދް އާދްމުދްދަފް އޮދްލައިދްކޮފް ދެވޭދެ ޚިދުމަތްތައް

 ހިދުމަތު ތަފްސީލް

 EOC އާއި ގުޅުދްހުރި އެދްމެހާ މަސައްކަތްތައް އީއޯސީ

ގެއްލުދްތަކުގެ ރިޕޯޓް  ގުދުރަތީ ކާރިސަތަކާއި ގުޅިގެދް ރައްޔިތުދްދަފް ލިބޭ

 ފޮދުވުދް
 ސަރވިސް ސޯޝަލް

ބަލައިގަތުދް /  އޮދްލައިދްކޮފް ފޯމް ބަލައިގަތުދް / އޮދްލައިދްކޮފް ފައިސާ

  އިދް ފޮދުވުދް / ސަރވިސް މެމޯ އީމެއިލް
 އެއްގަމާއި ކަދޑު އުޚަދދުގެ ރަޖސްޓްރީ ހަދައިދިދުދް

އީމެއިލް  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮފް އެދްޓަރ ކުރުމާއި ސްޓޮކަރ ޖެދެރޭޓްކޮފް

 މެދުވެރިކޮފް ފޮދުވުދް
 ރޯޑް ވާދިދަސް ސްޓިކަރ ހަދައިދިދުދް

ސަރވޭ މިވަގުތަފް  އޮދްލައިދްކޮފް ޑޮކިއުމެދްޓް / ފައިސާ ބަލައިގަތުދް )އަމަލީ

 މެދުކަދޑާލުދް(
 ކަދޑު އުޅަދދުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިދުދް

 ލައިސަދްސް އާކޮފް ދިދުދް  މެދުވެރިކޯފް ބަލައިގަތުދް ގެއްލިގެދް ދުވަތަ އާކުރާ ލައިސަދްސް ފޯމް އީމެއިލް

އިތުރު ލިބޭދެ)  ބިޒްދަސް ޕޯރޓަލް އިދް އޮދްލައިދްކޮފް ލިބޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް

 މަޢުލޫމާތު ބޭދުދްވާ ފަރާތްތަކުދް ގުޅައިގެދް ސާފުކުރެވޭދެ(
 އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް އިކޮދޮމިކް

 ފައިސާ ބަލައިގަތުދް އޮދްލައިދްކޮފް ފައިސާ ބަލައިގަތުދް

 ތާއްޔާރުކޮފް ފޮދުވުދް އޮދްލައިދްކޯފް ފޯމް ބަލައިގަދެ ލިޔުދްތައް
 ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުދްއެޕްލިކޭޝަދް ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި 

 މެއިލް އިދް ބަލައިގަދެވޭދެ ބޭދުދްވާ ފޯމް ތައް މެއިލް ކޮފްދެވޭދެ.. އަދި
 ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުދް

 މެއިލް މެދުވެރިކޮފް ދެވޭދެއެވެ.

މަޢުލޫމާތި ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާދޫދުގެ ދަފުދް 

 ފޯރުކޮފް ދިދުދް މަޢުލޫމާތު

 ކޯޓްތަކުގެ މައްސަލަތަކަފް ހާޟިރުވުދް  އޮދްލައިދްކޮފް އަދި ކޯޓަފް ހާޒިރުވެގެދް

 


