
 

 އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލޯނަށްއެދި ހުށަހެޅުން 

 ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ކައުންޓަރު އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަންނާނެތަ؟ .1

. އަދި ޮއންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ ހަމައެކަނި ބަލައިގަންނާނީން ފެށިގެން ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން އި 2020ނޮވެމްބަރ  8

ނޮވެމްބަރުގެ ކުރިން މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ކައުންޓަރަށް އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ފޯމްތަކުގެ  8

 ފުރިހަމަކަމަށްބަލައި ފޯމުތައް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެއެވެ.  

 

 ކޮށް ހުށަހަޅާީނ ކިހިނެއް؟އެޕްލިކޭޝަން އޮންލައިންލޯން  .2

 ވެ.މެދުވެރިކޮށެ އޮންލައިްނ ޕޯޓަލްއިވާ ވެބްސައިޓުގަ އެސްޑީއެފްސީގެ

 

 އޮންލައިން ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިންވާނީ ކިހިނެއް؟ .3

އީފާސްއަކީ ސަރުކާުރ މުއައްަސސާތަކުްނ  އޮންލައިން ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިންވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާީނ އީފާސް ލޮގިންއެވެ.

 އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓެކެވެ.

 

  އީފާސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާނީ ކިހިނެްއ؟ .4

ލު، މޯބައިލް ނަމްބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްެރސް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ތިރީގައިާވ ސީއީފާސް އެކައުންޓް ހުޅުވޭނީ އައިޑީާކޑް ތަފް

   ލިންކް މެދުވެރިކޮށެވެ.

https://citizen.egov.mv/eFaas/Account/Register.aspx     

 

 ނަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނޫން އެހެންފަރާތެއްގެ އީފާސް އެކައުންޓުްނ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެތަ؟ލޯ .5

ފަރުދެއް ނުވަތަ ައމިއްަލ ފަރުދެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ައމިއްލަ އީފާްސ ލޯނަށް ހުށަހެޅޭީނ އަމިއްަލ 

އެކައުންޓުންނެވެ. އަދި ކުންފުނި/ޕާރްޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ، މުޢާމަލާތް ކުރުމަްށ ހަަމޖައްސަވާފައިވާ ޕާރޓްނަރ ނުވަަތ 

 ޑައިރެކްޓަރުގެ އީފާސް އެކައުންޓުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

https://citizen.egov.mv/eFaas/Account/Register.aspx 


 
 

 ކިއުންތައް ހުށަހަޅާނީ ކިިހނެއް؟ޔެލޯނުގެ ލި .6

އި ގުޅުންހުރި ކާލޯނުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފުރުމަށްފަހު އެލޯނަ ލޯނާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ރިކޮށް ކޮންެމ ވެބްސައިޓް މެދުވެެެމަޢުލޫމާުތ ކުގެ ދި ހުށަހަޅަްނޖެޭހ ލިޔެިކޔުންތަލިޔެކިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަ

 ލޯނެއްގެ ދަށުން ވަކިވަކިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.

 

  ؟ކިހިނެއް އެނގޭނީ ބަލައިގަތްކަންއޮންލައިންކޮށް  އެޕްލިކޭޝަން ލޯނު .7

ސްޓޭޓަސް  ލޯން އެޕްލިކޭޝަނުގެއަދި  .އެވެއެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ ކަމާއެކު ސަބްމިޓް ކުރެއްވުމުން ނޮޓިފިކޭޝަން ފެނިލައްވާނެ

ޅާއިރު އިންނާީނ ހަލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ފުރަތަމަ ހުށަ. އެވެއޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ޕޯޓަލްގެ ޑޭޝްބޯޑުން ޗެކު ކުރެއްވޭނެ

 ޕެންޑިންގ ސްޓޭޓަސްގައެވެ.

 ލޯން އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފުރިހަމަ އެޕްލިކޭޝަނެއްކަން އެނގޭނީ ކިާހމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި؟ .8

މި ކޯޕަރޭޝަނުން އެޕްލިކޭޝަން ބެލުމަށްފަހު ލިޔެކިއުންތައް ހަމަކަމުގައިވާނަމަ ލޯނު ބަލައިގަތްކަމަށް އެޕްލިކޭޝަން ސްޓޭޓަސް 

ބަންުދ  ސަރުކާރު'އެކްސެޕްޓެޑް' މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެވި އެޕްލިކޭޝަން ނަންބަރެއް ދެވޭނެއެވެ. މިކަމަށް އާްއމުގޮތެއްގައި ނަގާނީ 

  ދުވަހެވެ. 3މަނައި ގިނަވެގެްނ ދުވަސްތައް ނުހި

 

 ން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެްއ ލިބުމަށް ކިހާ ދުވަހެްއ ނަގާނެ؟ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަ .9

 .ގެ ތެރޭގައި ޖަވާބެއް ލިބޭނެއެވެދުވަހު 30އާއްމުގޮތެއްގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނަިއ 

 

 ؟ކޮންގޮތަކަށްކަންތައްކުރަްނޖެހެނީ ލޯނު އެޕްރޫވް ވުމަށް ފަހު  .10

ރިކޮށް ލޯނު ަހމަޖެހުނުަކމުގެ ސިޓީ )އޮފަރ ލެޓަރ(، ލޯނަށް އެދިފައިާވ ލޯން އެޕްރޫވް ވުމަށްފަހު އޮންލައިްނ ޕޯޓަލް މެދުވެ

ފަރާތަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލިބުމުްނ ސިޓީގައިާވ ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވެ ސިޓީގައިވާ ހުރިާހ ގަނޑެއްގަިއ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއަށް  ޝަރުތުތަކާއެކުފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ  ފަހު،ސޮއިކުރުމަށް



 
އަޕްލޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ. ސިޓީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލޯނު ހަމަޖެހުނުަކމުގެ ސިޓީގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަުހ 

 އެވެ. ނެމެދުވެރިކޮށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ލޯނު ަހމަޖެުހނުަކމުގެ ސިޓީ ބާތިލުވެގެންދާއޮންލައިން ޕޯޓަލް 

 

 ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ޕޯޓަލްއަށް އަޕްލޯޑް ކުރަން ެޖހޭނެތަ؟ .11

ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން  .ވަކި ފޯމެއް ޯޕޓަލްއަށް އަޕްލޯޑުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ށް އެޕްލައި ކުރުމަށްޯލނަކޭ ވައި ސީ ޯފމު ފިޔަވައި 

އެޕްލިކޭޝަން އާއި ުގޅޭ ހުރިާހ މައުޫލމާތެއް ފުރިހަަމ  ކޮށްޕޯޓަލް މެދުވެރި  އަދި ފުރާނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލްމެދުވެރިކޮށެވެ.

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 

 ލޯނު އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ކޭވައިސީ ފޯްމ ހުށަހަޅަންެޖހޭނެތަ؟ .12

ކޭވައިސީ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ލޯން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިުރ ލޯުނގެ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެކީ އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

 އިްނ ލިބެންހުންނާނެއެވެ.  www.sdfc.mvކޭވައިސީ ފޯމް އެްސޑީއެފްސީ ވެބްސައިޓް 

 

 ؟ ބަދަލުކުރެވޭނެތަގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި ީއމެއިލް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް  ންޓާއިއެޕްލިކެ .13

ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ސިޓީއަކުން މި ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގިދާނެއެވެ. 

އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އީމެއިްލ ބޭނުންކުރައްވާ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިްލ 

application@sdfc.mv ްކުރެއްވޭނެއެވެ މެއިލް އަށ . 

 

 ؟ކިހިނެތްނީ ގޭނއެކަންއެ އް ހުށަހަޅަންޖެހޭަނމަ ލިޔެކިޔުމެއިތުރު  .14

 ނަންބަރަށް އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ދީފައިވާ ފޯނު ރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި ވެމެދު ތަފްސީލު ޕޯޓަލްއިތުރަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. މެެސޖެއް  ށްލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަ
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  ލޯނަށްއެދޭފަރާތުން ހުށަހެޅިދާނެތަ؟އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް  ،މިކޯޕަރޭޝަނުން އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން .15

ލޯނަށްއެދި އެޕްލައި ކުރެއްވިއިރު ޖެްއސެވި ީއމެއިްލ  ނަަމ،އްވާއިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅު ލޯނަށްއެދޭފަރާތުން

މިކޯޕަރޭޝަންގެ އެޕްލިކޭޝަްނ އެޕްލިކޭޝަން ނަންބަރާއި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން ޖައްސަވާ  މެދުވެރިކޮށް 

  ވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަށް މެއިލް މެދު application@sdfc.mvއީމެއިލް 

 

 ފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުގެ ސްޓޭޓަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެތަ؟ންގަވާކުރިން ލޯނު ނަ .16

 8އަދި  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ސްޓޭޓަސް ބެލޭނީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ނުބެލޭނެއެވެ.

މިކޯޕަރޭޝަންގެ އެޕްލިކޭޝަްނ އެޕްލިކޭޝަން ތަގުގެ ސްޓޭޓަސް  ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޯން ވަނަ  2020ނޮވެމްބަރ 

 އަށް އީމެއިލް ކުރުުމން ްސޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. application@sdfc.mvއީމެއިލް 
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