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 މާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އި 
  ފޯމް  އެދޭ 

 /    HDC(161)-M/H4/20         ނަންބަރު 
 

 
 ލޫމާތު ޢު ގެ މަ ތަނު ހުއްދައަށް އެދޭ 

 ރޯހައުސް     އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން  އެހެނިހެން   ގޯތި       ހުއްދައަށް އެދޭތަން    
  ނަންބަރު  /ޔުނިޓްލޮޓް
  ހުއްދައަށް އެދޭ ފްލޯރ ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓް  ގެ ބޭނުންކުރުމު  މާރާތްއި
 އެހެނިހެން   G     1     2      3     4      5    ފްލޯރ    

 

 

 ލޫމާތު އު މަ  ފަރާތުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ 

    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                                     
 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް                                    ސޮއި

 

  ހަވާލުވާ ފަރާތަކީ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ.( ރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" އާ "އިމާ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ) ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް 
 

 ހަވާލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތާ"ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" އަޅުގަނޑުގެ ބަދަލުގައި 
 ފޯން ނަންބަރު                       ފުރިހަމަ ނަން                         އައިޑީ ކާރޑް ނަންބަރު 

 
 

 އިޤްރާރު 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  އަޅުގަނޑާއި ހައުސިންގ/އެޕާރޓްމަންޓް ބޭނުން ކުރާނީ ގޯތި/ފްލޯރ/ބިން އެދޭ ހުއްދައަށް  ބޭނުންކުރުމުގެ  މާރާތްއި

ފާސްކޮށްފައިވާ  އިއަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" އާ "ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިންގ ،ބަސްވުމާއި ޚިލާފްނުވާގޮތަށްދެމެދު ވެފައިވާ އެއްލިމިޓެޑާ 
  އެއްގޮތަށެވެ. ކުރެހުމާ 

ނޑަށް އަޅުގަ  ލިމިޓެޑުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ގމަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިން އަ ލާފަށް އަޅުގަނޑު ހި މަތީގައިވާ އިޤުރާރާއި 
ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު  ލް ޠި ބާ  މިހުއްދައާ ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ހުއްދަތައް އަދި  "މާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އި "ދޫކޮށްފައިވާ 
 ޤަބޫލްކުރަމެވެ.

 

                     އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު                                ނަން ފުރިހަމަ 
         ސޮއި                                     ތާރީޚް

 

 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  ފޯމާ  
 

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 މކޯޕަރޭޝަނަށް ވާންޖެހޭނީ 

 ރުފިޔާ( 150/-އިދާރީ ފީ ) -
 

 ޙާއްސަ އެންގުން 
 

  ަފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު މި ފޯމު  މި ފޯމުގައި ދޮގު މައުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ، ނުވަތ
   ބާޠިލްކޮށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.

  ިދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. )ފަހެއް(  05ރަނގަޅުކުރަން ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  ،ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ތަން ޗެކްކުރުމަށްފަހު  ގައި ފޯމު މ
  ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ މިފޯމް ބާޠިލްކޮށް 

  ުރުފިޔާ އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް( 150/-މިފޯމާއެކ 
 " ިމިކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނައް ދޫކުރެވޭނީ  "ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބޭނުން މާރާތް އ 

 

 

  

އިނގިީލގެ ިނޝާން 
ނުވަތަ ކުންުފނީގެ 

 ސްޓޭމްޕް


