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  ިނުވަތަ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި   ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ  ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ  ސައްޙަ ނޫން މި ފޯމުގައ
 ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލްވާނެއެވެ.

 "ަދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ގެ ވެރިފަރާތުން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާހުއްދައަށް އެދޭ ތަނުދޫކުރެވޭނީ  "ގޯތި/މަގު/ކޯރު ކޮނުމުގެ ހުއްދ 

  ަމިކޯޕަރޭޝަނަށް   ،އްނެތް ކަމުގެ ލިޔުންޒެ ތިރާ އުއީ.ޕީ.އޭއަށް ބޭނުންވާ އި ގެ ހުއްދައަށް ވޯޓާރ ކުރުމުޑީ ،މިފޯމުގައި ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނަކީ ކޮނުމަށްފަހު ޑީވޯޓަރ ކުރަން ޖެހޭ ތަނެއްނަމ
 .އެލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެހުށަހެޅުމުން 

  ީމީޓަރަށްވުރެން ފުނަށް ކޮންނަތަނެއްނަމަ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯރޓް ހަދާ އީ.ޕީ.އޭ އިން ދޫކުރާ ހުއްދަ މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  1.8ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނަކ 
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  ފޯމާއި އެކު 

 އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ.  އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ތަނުގައި ހަވާލްވެ ހުންނަ ފަރާތުގެށް އެދޭ ފަރާތްހުއްދައަ -
ހުށަހަޅައިގެން  ވާންޖެހޭނީ މިކޯޕަރޭޝަނަށްގެ ކޮޕީ. )ހުށަހަޅާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ" ލިބިފައިވާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"  ފަރާތަކުން މިފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ އޮތް" އެޓަރނީ އޮފް ޕަވަރ" -

 ވެ.(އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ލިޔުމަަކށެ
 

 
 
 
 
 
 

    ދު ވާއިޤަ
 ްހުކުރު ، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ނުހިމެނޭގޮތަށް( ދުވަހެވެ.  14އަދި ހުއްދައަށް އެދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  ދުމަތަށެވެ.ހިދަދެވޭނީ އެއްބިމަށް ނުވަތަ އެއްމިފޯމުގެ ދަށުން ހުއ(

 ވާނެއެވެ.ލްތިފަށައިިފނަމަ މިހުއްދަ ބާމަސައްކަތް ނުމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
  ެވެ.ޕަރޭޝަނުގެ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ގުޅުއްވާނީ މިކޯޕަރޭޝަންގެ  އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ހޮޓްލައިންއަށެފަހު މިކޯކުރިން އަދި މަސައްކަތް ނިމުމަށްމަސައްކަތް ފެށުމުގ 
 ަމިކޯޕަރޭޝަންެގ ދާއި ހަލާކުނުވާ ގަލުގެ އަދަދު ނޯޓްކުރުމަށް އްދުގައި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހަލާކުވެފައި ހުރި ގަލުގެ އަދަ ހަޓް ގައު އަޅާފައިވާނަމަ، އެސަރައްދުގައި ޕޭވްމަންހަކޮންނަ ސަރ

   އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
  ުހަލާކުވެފައި ހުރިކަމަށް ނޯޓް ކުރެވިފައިވާ ގަލުގެ ބަދަލުގަިއ  ކޮނެ ނިމުމުން، ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި ނެގިފައިވާ އެންމެހައި ޕޭވްމަންޓްގައު ރަގަޅަށް އަުތރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތް ފެށިއިރ

 އަތުރަންވާނެއެވެ. ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ގައުއްކަތުގެތެރޭގައި ހަލާކުވި ގަލުގެ ބަދަލަށް އަތުރަންވާނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން މަސަހޯދުމަށްފަހު މިކޯޕަރޭޝަނުން ގައު 
 ަހުމެއް މިފޯމާއިއެކު ަކށްނަމަ އެމަސައްކަތެއްގެ ކަމާއިގުޅޭ ކުރެމިފޯމުގައި ހުއްދައަށް އެދެނީ ފާހާނާ ހޮޅި، ފެންހޮޅި، ފޯނުނަރު، ކަރަންޓްސަޕްލައި މީޑިއާ ކޭބަލް ފަދަތަކެތި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  ާތެރޭގައި އެސަރަހައްދުގައިވާ އެއްވެސް ޕޭވްމަންޓެއްގެ ގަލެއް )ޕޭވްމަންޓް ދެފަރާތުގައާއި )ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ 45މިހުއްދައިގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރެވޭ ވަގުތާއި އަދި މަސައްކަތްތައް ނިންމާތ

ނު މާރާތަކަށް، ތަނަަކށް ނުވަަތ ސާވިސްއަކަށް ގެއްލުމެއްލިބި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ބެލެވޭނީ އެއީ މިހުއްދައިގެ ދަށުން ކުރެވުއިއިގެންގޮސް ފަޅައިގެންދިއުން، ބަމެދުތެރޭގައި ހުންނަ ގާ( ގަ
ތުން އެގެއްލުމަކަށް ޒިންމާ ވާންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ރަނގަޅުކުރަްނ އެދުނު ފަރާ ހުއްދައަށްދައިގައިވާ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ަކމުގައެވެ. ވީމާ މިހުއް 

 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތޭރޭގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ރަނގަޅުކުރަން ވާނެއެވެ. 7އަންގާތާ 
  ްނޑައްވުރެ ދައްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަނިންމުމަށްފަހު ތަނުގެ ފެންވަރާއި ސާފުތާހިރުކަން މިމަސައްކަތ އެދުނުފަރާތަްށ  ހުއްދައަށް އެތަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ

 އެންގޭނެއެވެ.
  ިއަދި އެފަރާތަަކށް އިތުރު ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އެޅޭނެއެވެ.ޮކށް ޤަވާއިދުން ފިޔަވަޅު ހުއްދަ ބާތިލްފަހު، ހުއްޓުމަށް ލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަާރްތތަކަށް މަސައްަކތްހިމިހުއްދަ އާއ 
  ަ7973535އިންސްޕެކްޓަރސް ހޮޓްލައިން:    3355239، 3355176، 3355311ގުޅޭނެ ނަންބަރ:  ލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ:އު އިތުރު މ 

 
   

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ކޮނެދޭ 

 ފޯން ނަންބަރު         އެޑްރެސް                             ނަން                              

 ސޮއި                         /ުކންފުީނގެ ރަިޖސްޓްރީ ނަްނބަރއައިޑީ ކާޑު
  

 
 

  އިޤްރާރު ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފަރާތުގެ 

މާރާތަަކށް އި ެތރޭަގއި އެހެން ޯގއްޗެްއަގއިވާ ިމަމސައްކަތް ކުުރމުގެ  ،ލާފްުނވާގޮތަށް ހިޅަށްކިޔުަމްށފަހު އެކަންތަކާއި މިފޯުމގަިއވާ ަބއިތައް ަރނގަ 
ެއގެއްުލމެްއގެ ޒިްނާމ  ،ލިިބއްޖެަނމަ ނުވަތަ ަމުގގަިއވާ ެއްއވެސް ގަހަކަށް ުނވަތަ އެެހން ާސރިވސްޕްޮރަވއިޑަެރްއގެ ސާރވިްސއަކަށް ެގއްލުެމއް 

 ންސާފުުކރުމަށް އުފުލުމަާށއި ަމސައްކަތް ފެުށމުގެ ުކރިން މަގު/ުދވާރު/ޕްލާންްޓވާރޖްަތއް އޮތްފެްނަވރަށް ަމސައްކަތް ިނމުުމން އެަތން ރަނަގޅުކޮށް ތަ
ނޑު  ެއއްަބސްަވމެވެ. އަުޅގަ
 މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް                                          ނަންފުރިހަމަ 

                                ތާރީޚް                  އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރުފޯން ނަންަބރު                      
         ސޮއި

 
 

 އެޗް.ޑީ.ސީ ގެ ބޭނުމަށް 
 ކުރުުމގެ ހުްއދަ، ހުްއަދއަށް ެއދުނު ފަރާތަށް ދީފީެމވެ. މިފޯްމގައި އެދިަފއިވާ މަަސއްކަތް

 ްއގެ ނަން                                        ސޮއި ވެިރއެ

 ޚް ތާރީ   މަާޤމް                                           
 

 

 މޮނީޓަރިންގް އެންޑް އިންސްޕެްކޝަންސް                             މޮނީޓަރިްނގް އެންޑް އިްނސްޕެކްޝަްނސް 
  މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު ޗެކްުކރުން                                    މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ޗެކްުކރުން 
 ޗެކްކުރި އިންސްޕެކްޓަރުގެ ނަން              ހަލާކުވެފައިވާ ގަލުގެ ޢަދަދު     ނަގަންޖެހޭ ގަލުގެ ޢަދަދު         

 ގަޑި                       ތާރީޚް                                         ޗެކްުކރި އިންސްޕެކްޓަރުގެ ނަން
                               އިތުރު ތަފްސީލް                              ގަޑި                      ތާރީޚް  

 ސޮއި                                                  އިތުރު ތަފްސީލް 
 ހުއްދަ ދެވުނު ފަރާތް/މަސައްކަތާ ހަވާލްވެހުރި ފަރާތުގެ ނަން                                                        ސޮއި

 ތާރީޚް                        ގަޑި                              ފަރާތުގެ ނަން މަސައްކަތާ ހަވާލްވެހުރި
    ސޮއިތާރީޚް                        ގަޑި                             

 ސޮއި
 

  

 

އިނގިލީެގ ނިާޝން 

ނުަވތަ ކުންުފީނގެ 
 ސްޓޭމްޕް 


