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 /އިންފާރު ރޭނުމުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ 
         ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 

 /     HDC(161)-M/H3/20        ނަންބަރު 
 
 

 

 މަޢުލޫމާތު ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނުގެ 
 

 މަސައްކަތް ފަށާ ތާރީޚް      އެދޭ ޚިދުމަތް         ފައުންޑޭޝަން އެޅުން       އިންފާރު ރޭނުން    
  އެހެނިހެން  އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން  ރޯހައުސް       ގޯތި         ހުއްދައަށް އެދޭތަން 

 

 ގޯތި/މަގު/ކޯރު ކޮނުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު                      ނަންބަރު  /ޔުނިޓްލޮޓް
 

   

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 

    މިކޯޕަރޭޝަނުން ތަން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭ ފަރާތް            ފަރާތްތަން ހަވާލްކުރެވިފައިވާ         ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަކީ 
  ބިން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަވާލްކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ނަގައިގެން އުޅޭ ފަރާތް        ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އޮތް ފަރާތް                        
 

 

 ފޯން ނަންބަރު                            ފުރިހަމަ ނަން                                     
 ސޮއި                                    މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 

 
 

  މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ  ހުއްދައާއި ހަވާލުވާ ފަރާތަކީ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތްކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ.() ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް 
 

ތިޔަކޯޕަރޭޝަނުން ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ތަން ޗެކްކުރާއިރު އަޅުގަނޑުގެ ބަދަލުގައި ތިރީގައި "ފައުންޑޭޝަން އެޅުން/އިންފާރު ރޭނުމުގެ ހުއްދަ" ދިނުމުގެ ކުރިން 
 ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތް، ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނަށް ހާޒިރުވެ ހުއްދައާ ހަވާލުވުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ.

 ފޯން ނަންބަރު                       ރޑް ނަންބަރު ފުރިހަމަ ނަން                         އައިޑީ ކާ
 

  ރާރު އިޤު 
ޓެޑާ ދެމެދު ވެފައިާވ ފައުންޑޭޝަން އެޅުން ނުވަތަ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އަޅުގަނޑާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމި

 ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ. އާއި އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" "ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިންގ ،އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްނުވާގޮތަށް
ނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަޅުގަ  ލިމިޓެޑުން  ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިން އަ ލާފަށް އަޅުގަނޑު ޚި މަތީގައިވާ އިޤުރާރާ 

ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު  ލް ޠި ބާ  "ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ/އިންފާރު ރޭނުމުގެ ހުއްދަ" އަދި މިހުއްދައާ ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ހުއްދަތައް 
 ޤަބޫލްކުރަމެވެ.

           ނަން ފުރިހަމަ 
 

   ސޮއި                     ތާރީޚް                    އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު
 
 

 ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  
 

ނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ އަދި ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން މިފޯމު ފުރިހަމަ ކުރާ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ މިފޯމުގައި  -
ރޑް ރިސޮލިއުޝަން.  ކުންފުނީގެ ބޯ

ގެ ކޮޕީ. )ހުށަހަޅާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ" ލިބިފައިވާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"  ފަރާތަކުން މިފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ  އޮތް" އެޓަރނީ އޮފް  ޕަވަރ" -
 ވެ.(ހުށަހަޅައިގެން އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށެ ވާންޖެހޭނީ މކޯޕަރޭޝަނަށް 

 ރުފިޔާ( 150/-އިދާރީ ފީ ) -
 

 ޙާއްސަ އެންގުން 
 

  ިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ދޮގު މައުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ، ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރި މި ފޯމުގައ
   ބާޠިލްކޮށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.

  ިޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ އިންފާރު ދުވަސް ކުރިން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަ )ފަހެއް(  05، ގެ ނުވަތަ އިންފާރު ރޭނުމު  ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ  ރިހަމަކޮށް ފޯމު ފު މ
 ންގޭނެއެވެ.ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަހަށް އެދިފައިވާ ތަން ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލްކޮށް ލިޔުމުން އެ 

  ުއްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)އެ  150/-މިފޯމާއެކ 
  "ަމިކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާ  ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނައް ދޫކުރެވޭނީ "ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް/އިންފާރު ރޭނުމުގެ ހުއްދ

 ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

 

 

 

އިނގިީލގެ ިނޝާން ުނވަތަ 
 ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް 


