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 ހުޅުމާލެ މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު 
 

 

 

 ލޫމާތު ޢު މަ  ފަރާތުގެ އެދޭ  ޚިދުމަތަށް 

 އައި.ޑީ.ކާޑު/ރަިޖސްޓްރީ ނަްނަބރު: ފުރިަހމަ ނަން:ވެރިަފރާުތގެ ކުންފުނީގެ/

 ފޯނު ނަންަބރު: އެޑްެރސް:
 

 ޚިދުމަތުގެ ބާވަތް 

 ޢިމާރާތްުކރުމަށް ޭބނުްނވާ ތަކެތި ބެހެްއޓުމަށް
 .(........................................................................................)ތަފްޞީލު: ............................ ުގމަތީަގއި ތަކެިތ ބެހެއްޓުމަށްސިނާޢީ ަސރަަޙއްދު މަ 

 ތަކެތި ބެެހއްޓުމަށް ެދވިފަިއވާ ހުްއަދއިގެ ުމްއދަތު އިުތރުކުުރަމށްގުމަީތަގއި ސިނާޢީ ބޭުނމަށާއި އެހެނިެހން ބޭނުްނަތކަށް މަ
 .(............................................................................................ެއހެިނހެން )ަތފްޞީުލ: ............................................................................

 

  މަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު މަގު

  އަކަފޫޓު 00000 ލޮޓް ނަންބަރު   :ނަން  މަުގގެ ޭބނުްނވާ ބަހައްޓަން ތަކެތި

 ދުވަސް/ގަޑިިއރު  މުްއދަތު   :ތަކެތި ނަގާ ތާީރޚް  :ތަކެތި ބަހައްޓަން ޭބނުްނވާ ތާީރޚް

 
 

  އިޤްރާރު ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފަރާތުގެ 

މަުގމަީތގައި ތަކެިތ " ހުުޅމާލޭގެ ންޓް ކޯޕަރޭޝަްނގެހައުިސްނގ ޑިވެލޮޕްމަބޭނުން ކުރާނީ  ހުޅުމާލެ މަގުަމތީަގއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުްއދަ"" 
  އެްއގޮތަެށވެ. އުޞޫލު" ާއއި ބެހެއްުޓމަށް ހުްއދަ ދޫކުރާ

ކުރެވޭނެކަން ލް ޠި ބާ  ހުއްދަ އަޅުގަނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ން ގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުމަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިންޢަލާފަށް އަޅުގަނޑު ޚި  މަތީގައިވާ އިޤުރާރާ 
 .ކުރަމެވެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު 

 

 ސޮއި: ނަން:

 ތާރީޚް: މަާޤމު:
 

 

 

 އެޗް.ޑީ.ސީ ގެ ބޭނުމަށް  

  ބެހެއްޓުމާމެދު މިކޯޕަރޭޝަނުގެ އިޢުތިރާޟެއްނެތެވެ.މަތީގައި ތަކެތި ހުޅުމާލެ މަގު  ށް ގޮތަ މިފޯމްގައި އެދިފައިވާ

 ސޮއި: ވެިރއެްއގެ ނަން:

 ތާރީޚް: މަާޤމް 
 

 

 މޮނިޓަރިންގް އެންޑް އިންސްޕެކްޝަންސް 

  މަުގމަތީަގއި ބަަހއްޓާފަިއހުރި ތަކެތި ެނިގ ތާރީޚް   މަުގމަތީަގއި ތަކެތި ބެެހއްޓި ތާީރޚް 

ނޑަެއޅިފަިއވާމަުގމަތީަގއި ތަކެތި ބެެހއްޓުމަށް    ަސރަަޙއްުދގެ ޮބޑުމިން  ކަ

  ތުރު ކުރަން އި  ސިނާޢީ ބޭުނމަށާއި އެހެނިެހން ބޭނުްނަތކަށް މަގުމަީތަގއި ތަކެތި ބެެހއްޓުުމގެ ހުއްދަ

  ސައިޓު ޗެކްކުރި ިއނިސްޕެކްޓަުރގެ ނަން 

  ސޮއި   ސައިޓު ޗެކްކުރި ތާީރޚް 
 

 އެޗް.ޑީ.ސީގެ ބޭނުމަށް 

 ފައިސާ ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ  ރ150/- ގޮތުަގއި ެނގުމަށް ަހމަެޖހިފައިވާ ަފއިސާ އިާދރީ ފީެއއްގެ  

 ނަން: ރx -/25އަކަފޫޓު  00 ިއތުރުުކރަން  ހުއްދަ ސިނާޢީ ބޭުނމަށާއި އެހެނިެހން ބޭނުްނަތކަށް މަގުމަީތަގއި ތަކެތި ބެެހއްޓުުމގެ 

 ސޮއި: ރުފިޔާ   މިކޯޕަރޭަޝނަށް ޖުމްލަ ަދއްކަްނޖެހޭ ފަިއސާ  

 ތާރީޚް:    

 

 

ިއނގިީލގެ ިނޝާްނ /  

 ކުންުފީނގެ ސްޭޓމްޕް 

HDC(161)-M/H9/2017/        ނަންބަރު:  



 

 ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ނުވަތަ ކުންފުނީ ަރޖިސްޓްރީ ކޮޕީ  ައއިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ފަރާުތގެށް ެއދޭ ހުއްަދއަ

 ަމސައްކަތް ޙަވާލުުކރިކަން އަްނަގއިދޭކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫުލން މަަސއްކަތް ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ފަރާެތްއނަމަ، ވެރިފަާރތުން މަުގމަތީަގއި ތަކެތި ބަަހއްޓަން ެއދޭ ފަާރތަކީ 
 ލިޔުމެއް ުނވަތަ ެއއްަބސް ުވުމގެ ކޮޕީ ރަްސމީ

 ސަރަަހއްދު ހިެމނޭ ޗާޓެއް  މަތީަގއި ތަކެތި ބެެހއްޓުމަށް ޭބނުްނވާ މަގު 
 ރުފިޔާ 150/-އިާދރީ ފީެއއްގެ ގޮތުަގއި ެނގުމަށް ަހމަެޖހިފައިވާ 

 ނަމަ، ކުިރން ދޫކުެރވިަފއިވާ ުހއްަދިއެގ ކޮޕީތަކެތި ބެެހއްޓުމަށް ެދވިފަިއވާ ހުްއަދއިގެ ުމްއދަތު އިުތރުކުުރަމށްގުމަީތަގއި ސިނާޢީ ބޭުނމަށާއި އެހެނިެހން ބޭނުްނަތކަށް މަ
 

 ޙާއްސަ އެންގުން 

  ިރ )ސަތޭކަ ފަންާސްސ ރުފިޔާ( މިކޯޕަރޭޝަނަށް ެނގޭެނއެވެ.150ބެެހއްޓުުމގެ ހުްއދަައށް އެދޭ ކޮންމެ ފޯމަަކށް، ިއދާރީ ފީެއްއގެ ގޮުތގައި މަުގމަތީަގއި ތަކެތ 

  ،ުދާވރާއި ދެެމދު ެހދިފަިއވާ ތަކުގައްާޔއި، ުދވާުރމަތީަގ ައދި ގަްސެޖހުމަށް ަމާގއި ގޯޅި މަުގމަތީަގއްާޔއި ާއންމުްނ ބޭުނންކުުރމަްށ އޮންނަ ހުސް ޖާަގ ތަކުަގއްޔާިއ
ނިޑ، ޯޖލި، މޭޒުފަދަ ތަކެތި ބެެހއްޓުމަކީ ަމނާަކމެެއވެ.  ހުސް ާޖގަިއގައި ގަްސމުށި، ގޮ

 .ެމަުގމަތީަގއި ތަކެތި ބަަހއްޓާިއރު، ުދާވުރމަތީަގއި ތަކެތި ބަަހއްޓަިއގެން ުނވާނެެއވ 

  ާސަަރަޙއްުދަގއި ސަތަރި ެއުޅމަށްފަހުެއވެ.މަުގމަތީަގއި ތަކެތި ބަަހއްޓާިއރު ބަަހއްަޓންވާނީ ުހއްދަ ދީަފިއވ 

  ،ިަމގުމަީތަގއި ތަކެތި ބެެހއްޓި ތަްނ މަުގމަތީަގއި ތަކެތި ބެެހއްޓުމަށް ުހްއދަ ދީފަިއވާ ުމއްދަތު ަހަމވުމުްނ، ަމގުމަީތަގއި ތަކެތި ބެެހއްޓި ފަރާތުން ެއތަކެތި ނަަގއ
 ރަނަގޅަށް ސާފުުކރަްނވާެނއެވެ.

 ާތިނެއް( ދުވަހުގެ ކުިރން  3ތަކެތި ެބހެއްޓުުމގެ ހުއްދަ ހޯުދމަށް އެދޭ ފަާރތްތަކުން، ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުްނާވ ތާރީޙުގެ  އިާމރާތްކުުރމަށް ބޭނުންކުރ(
 މިކޯޕަރޭަޝނަށް އެކަން ހުށަަހޅަން ޖެޭހނެެއވެ.

 ީމިކޯަޕރޭޝަުނގެ ިއންްސޕެކްޓަރުންގެ ާހޒިުރގައި އިްނސްޕެކްޓަުރން  މަުގމަތީަގއި ތަކެތި ބެހެއްުޓމުގެ ުހްއަދ ދިންަނމަެވސް، ަމުގމަތީަގއި ތަކެތި ަބހައްޓަންޖެޭހނ
މިކޯޕަރޭަޝނުގެ ިއނިސްޕެކްޓަުރންަނށް  އަްނގާ ގޮތެްއގެ މަތިންެނވެ. އެހެންަކމުްނ، މަގުމަީތަގއި ތަކެތި ބެހެއްޓުުމގެ ކުރިްނ، އަދި ބަހައްޓާަފިއވާ ތަކެތި ނެގުމުގެ ުކރިން

 ަމށްފަހު އަންަގންާވނެެއވެ.ނަންބަރު ފޯނުން ގުުޅއްވު  7973535

  ްތިނެއް( ދުވަުހގެ މުްއދަތަެށވެ. 3ކޮންކްރީޓުގެ ަމސައްކަަތށް ބޭނުްނވާ ހިަލވެއްާޔއި ިސމެންތިަފދަ ތަކެތި މަުގމަތީަގއި ބަަހއްޓަން ހުްއދަެދވޭނީ ގިނަެވގެނ( 

 ަނިޑާއއި، އެެހނިހެން ތަކެތި ަމގުމ  )ސައުވީސް( ގަިޑިއރަށެވެ. 24ީތގައި ބެހެއްުޓމަށް ހުްއދަެދވޭީނ، ގިަނވެެގން އިާމރާތެއް ަތޅާލުމަށްފަހު އުކާލަންޖެހޭ ަގއުކު

  ްތިނެއް( ދުވަުހގެ މުްއދަތަކަށެވެ. ައދި ހުއްދަ ދީަފިއވާ  3ސިނާޢީ ބޭނުަމށާއި އެެހނިހެން ބޭނުްނަތކަށް މަގުމަީތގައި ތަކެތި ބެެހއްޓުުމގެ ހުއްދަ ެދވޭނީ، ިގނަެވގެނ(
)ސައުީވސް( ަގޑިއިރުުކރިން، ަސަބބު ބަޔާންކޮށް ުމއްަދތު އިތުރުކުުރމަށް ހުށަހަަޅންާވނެެއވެ. ައދި  24ިނމޭަނމަ، ުމއްދަތު ހަަމުވމުގެ މުްއދަތުަގއި ަމސައްކަތް ނު

ސް( ރުފިޔާެގ ރޭޓުްނ، )ފަންސަވީ 25/-މުްއދަތު އިތުރުކޮްށދެޭވނީ، މަުގމަތިން ތަކެތި ބަަހއްޓަން ޭބނުންކޮށްަފއިވާ ާޖަގއިގެ ބޮުޑމިނަށް ބަލަިއ، އަކަފޫޓަކަށް 
 ހުއްަދެދވޭ ކޮންމެ ުދވަހަކަށް ފީެއއް ެނުގމަށްފަހުެއވެ.

  ްދެހާސް( ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮުޑނޫން ައަދދަކުން ޫޖިރމަނާކުުރމުގެ ިއޚްތިޔާރު މިކޯޕަޭރޝަނަްށ  2000/-ޤަވާިޢދާ ޚިލާފަށް ަމގުމަީތަގއި ތަކެތި ަބހައްޓާ ފަރާތްަތއ(
 ލިބިގެްނެވއެވެ.

 
 

 


