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ހދ. އަތޮޅު   ޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އެއްގަމު އު 
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 ތައާރަފް  .1

މިއީ، ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގަމު އުޅަނދު 

ދޫކުރުމަ ކާޑުލައިސަންސް  ލައިސަންސް  ޕްރިންޓްކުރާ  ހިދުމަތަ  ށް  ފަރާތަ  ށްލައިސަންސު  ހަމަޖެހިފައިވާ   ށްއެދުނު  ދޫކުރުމަށް 

ތުރުކުރުމަށް،  . ގިންތި އ2ިއަލަށް ލައިސަންސް ނެގުމަށް،  . 1؛ ޕްރޮސީޖާއެވެ. އެއްގަމު ލައިސަންސް ކާޑަކަށް ކަސްޓަމަރުން އެދެނީ

. 6،  . ވެރިފަރާތުގެ މައުލޫމާތައް ަބދަލު އައިސްގެނ5ް  ލިގެން،ގެއް  . ލައިސަންސް ކާޑ4ުލާކުވެގެން،  ހަ  . ލައިސަންސް ކާޑ3ު

 މިއެވެ.  ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން

 

 

 ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކުރުން    ލައިސަންސް ކާޑު  .2

 އަލަށް ލައިސަންސް ނެގުން  .1

ވެރިފަރާތުން ކާޑާއި   ކަށެވެ.ތަ ފަރާ ނުވަތަ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ަބދަލުގައި ފޮނުވާ  ށްވެރިފަރާތަކާޑުގެ   ދޫކުރާނީ  އަލަށް ހަދާ ކާޑު

އަހަވާލުވާން   ނެތަސް  ލިޔުން  ކަމުގެ  ދެއްކި  ފައިސާ  ކާޑުއި.އައިސްފިނަމަ  ކާޑު   ޑީ  ލައިސަންސް  ފަހު    ޗެކްކުރުމަށް 

ހަވާލުވެ ފުރިހަމަ ކުރާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ސޮއި ކުރުވަން    އިދޫކުރުމުގެ ކުރިން ފޯމްގައި ކާޑާ  ވާނެއެވެ. ކާޑުދޫކުރަން

 ވާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 



 2 

 

 ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އާކުރުން  .2

ކާޑު އާކޮށްފައިވާ  ހަމަވެގެން  މުއްދަތު  ވެރިފަރާތަ؛  ދޫކުރާނީ  ލައިސަންސް  ަބދަލުގައި    ށްކާޑުގެ  ވެރިފަރާތުން  ކާޑުގެ  ނުވަތަ 

ވެރިފަރާ ކާޑާއިފޮނުވާފަރާތަކަށެވެ.  އަ  ތުން  ނެތަސް  ލިޔުން  ކަމުގެ  ދެއްކި  ފައިސާ  އައިސްފިނަމަ  ކާޑު އި.ހަވާލުވާން    ޑީ 

 ކުރާ ލިޔުންތައް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ފޯމްގައި ކާޑާ ހަވާލުވެ ފުރިހަމަ  ވާނެއެވެ. ކާޑުދޫކުރަން  ޗެކްކުރުމަށް ފަހު ލައިސަންސް ކާޑު

 ފުރިހަމަކޮށް ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ. 

 

 ގިންތި އިތުރުކުރުން  .3

ނުވަތަ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ަބދަލުގައި ފޮނުވާފަރާތަކަށެވެ.    ށްކާޑުގެ ވެރިފަރާތަ؛  ދޫކުރާނީ  ތި އިތުރުކޮށް ހައްދާފައިވާ ކާޑުގިން

މިހާރު  ޗެކްކުރުމަށް ފަހު    ޑީ ކާޑު އި.ކި ކަމުގެ ލިޔުން ނެތަސް އައައިސްފިނަމަ ފައިސާ ދެއް   އި ހަވާލުވާންކާޑާ  ތުންވެރިފަރާ

ކާޑު  ކާޑު  ގެންގުޅޭ ކާޑު  ހުށަހެޅުމުން ލައިސަންސް  ކާޑު  ދޫކުރަން ވާނެއެވެ.  ކުރިންގެންގުޅުނު  ކުރިން  ޕަންޗް    ދޫކުރުމުގެ 

 ވާނެއެވެ.  ތައް ފުރިހަމަކޮށް ސޮއި ކުރުވަންހަވާލުވެ ފުރިހަމަ ކުރާ ލިޔުން އިއަދި ފޯމްގައި ކާޑާ .ކުރަންވާނެއެވެ

 

 ހަލާކުވެގެން    ސަންސް ކާޑު ލައި  .4

ނުވަތަ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ަބދަލުގައި  ށްކާޑުގެ ވެރިފަރާތަ؛  ދޫކުރާނީ ކާޑު ހެދުމަށްފަހުށް ސަންސް ކާޑު ހަލާކުވެގެން އަލަލައި

ވެރިފަރާ ކާޑާއިފޮނުވާފަރާތަކަށެވެ.  އަ  ތުން  ނެތަސް  ލިޔުން  ކަމުގެ  ދެއްކި  ފައިސާ  އައިސްފިނަމަ  ކާޑު އި.ހަވާލުވާން    ޑީ 

ކުވިކާޑު ޕަންޗް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ހަލާ  ދޫކުރަން ވާނެއެވެ. ކާޑު  ޗެކްކުރުމަށް ފަހު ހަލާކުވިކާޑު ހުށަހެޅުމުން ލައިސަންސް ކާޑު

 ވާނެއެވެ.  ތައް ފުރިހަމަކޮށް ސޮއި ކުރުވަންހަވާލުވެ ފުރިހަމަ ކުރާ ލިޔުން އިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯމްގައި ކާޑާ

 

 ލައިސަންސް ކާޑް ގެއްލިގެން  .5

ވެރިފަރާތުން  ނުވަތަ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ަބދަލުގައި ފޮނުވާފަރާތަކަށެވެ.  ށްކާޑުގެ ވެރިފަރާތަ؛  ހަދާ ކާޑު ދޫކުރާނީ  ގެއްލިގެން

ކާޑާއި ހަވާލުވާން އައިސްފިނަމަ ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ލިޔުން ނެތަސް އައި.ޑީ ކާޑު ޗެކްކުރުމަށް ފަހު ލައިސަންސް ކާޑު 

ކާޑާ ފޯމްގައި  ކުރިން  ދޫކުރުމުގެ  ކާޑު  ފުރިހަ  އިދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ސޮއި  ހަވާލުވެ  ފުރިހަމަކޮށް  ލިޔުންތައް  ކުރާ  މަ 

 ކުރުވަންވާނެއެވެ.  
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 ވެރިފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ބަދަލު އައިސްގެން   .6

ދޫކުރާނީ ހެދުމަށްފަހު  ކާޑު  ަބދަލުވެގެން  ވެރިފަރާތަ؛  މައުލޫމާތު  ަބދަލުގައި   ށްކާޑުގެ  ވެރިފަރާތުން  ކާޑުގެ  ނުވަތަ 

ހަވާ ކާޑާއި  ވެރިފަރާތުން  ކާޑު  ފޮނުވާފަރާތަކަށެވެ.  އައި.ޑީ  ނެތަސް  ލިޔުން  ކަމުގެ  ދެއްކި  ފައިސާ  އައިސްފިނަމަ  ލުވާން 

ވާނެއެވެ. ކާޑު  ކާޑު ދޫކުރަންޗެކްކުރުމަށް ފަހު މިހާރު ގެންގުޅޭ ލައިސަންސް ކާޑު ހުށަހެޅުމުން އަލަށް ހެދުނު ލައިސަންސް

 ހަވާލުވެ ފުރިހަމަ ކުރާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ކާޑު ޕަންޗް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯމްގައި ކާޑާ  ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ހަލާކުވި

 ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ. 

 

 ހަވާލުކުރުން    ލައިސަންސް ކާޑު ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާތާއި  ވެރިފަރާތުގެ   .3

ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ  ނަމަ، އެ ފަރާތަށް ކާޑު ދޫކުރަންވާނީ    ރާތުގެ ަބދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާލައިސަންސް ކާޑުގެ ވެރިފަ .1

   ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ލިޔުން 

ވެރިފަ .2 ކާޑުގެ  ފޮނުވާލައިސަންސް  މީހަކު  ަބދަލުގައި  ފަރާތުގެ    ރާތުގެ  އެ  ކޮޕީނަމަ،  ކާޑުގެ  އައި.ޑީ  އެއް  ނޭޝަނަލް 

 ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ނަމަ، އެ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ފިންގަރޕްރިންޓް  ނަގަންވާނެއެވެ.    ރާތުގެ ަބދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާލައިސަންސް ކާޑުގެ ވެރިފަ .3

ހެއްދޭ ކާޑު  މައުލޫމާތު ަބދަލުވެގެން  ވެރިފަރާތުގެ    ކުވެގެން އަދިހަލާލައިސަންސް  ގިންތި އިތުރުކުރަން،  ސްގެ  ލައިސަން .4

 ހަވާލު ކުރެވޭނީ މިހާރު ގެންގުޅެމުންދާ ކާޑު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  

 

 

 
 

 


