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 ގޯތި/މަގު/ކޯރު ކޮނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 
 

 

  ި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 ފައިސާ ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނު ދޫކުރެވޭނީ  "ގޯތި/މަގު/ކޯރު ކޮނުމުގެ ހުއްދ 

  ަމިކޯޕަރޭޝަނަށް  ،އްނެތް ކަމުގެ ލިޔުންޒެ ތިރާ އު އީ.ޕީ.އޭއަށް ބޭނުންވާ އި  ގެ ހުއްދައަށް ވޯޓާރ ކުރުމު ޑީ  ،މިފޯމުގައި ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނަކީ ކޮނުމަށްފަހު ޑީވޯޓަރ ކުރަން ޖެހޭ ތަނެއްނަމ
 .އެލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ ހުށަހެޅުމުން 

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

  ލޫމާތު ޢު ގެ މަ ތަނުހުއްދައަށް އެދޭ 

  އެހެނިހެން   އިންޑަސްޓްރިއަލް ޯޒން   ރޯހަުއސް       ގޯތި        ެއދޭތަން ހުއްަދއަށް
   ނަންބަރު ޔުނިޓް/ލޮޓް

   
  ލޫމާތު ޢު މަ  ފަރާތުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ 

 ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އޮތް ފަރާތް    މިކޯޕަރޭަޝނުން ތަން ކުއްޔަށް ަނގަިއގެން ުއޅޭ ަފރާތް          ފަރާތްތަނުގެ ެވރި        ހުއްަދއަށް ެއދޭ ފަރާތަކީ
                           ފަރާތް  ހަވާލްކުެރވިަފއިވާ ުނވަތަ ނަްނަގވަިއގެން ުއޅޭްއޤީ ކުރުަމށް ބިން ތަރަ      ސާރވިސް ްޕރޮަވއިަޑރ      

ރޑް ނަންަބރު                                                  ނަންފުރިހަމަ   އައިޑީ ކާ
 
 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 
 

   ވަގުތީ      ދާއިމީ      ކޮންނަ ސަބަބު  

 ކޮންނަ ތަނުގެ ފުންމިން                                      ްއދުގެ ަމުގގެ ނަންކޮންނަ ސަރަހަ 
 
 

 ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑާރސްގެ ބޭނުމަށް 
 

 ނުުކރާކަުމގެ ލިޔުުމގެ ނަންަބރު  ޒްތިރާއުުދމަތް ިދނުާމއިެމދު އި ޚިކަރަންޓު/ފެން/ަނރުަދާމގެ 
 

 
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ކޮނެދޭ 

 މިބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނީ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ކޮންޓެކްޓަރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ. 

 އެޑްރެސް                              ފޯން ނަންބަރު        ނަން                              

 /ުކންފުީނގެ ރަިޖސްޓްރީ ނަްނބަރ                         ސޮއިއައިޑީ ކާޑު
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  އިޤްރާރު ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފަރާތުގެ 
މާރާތަަކށް އި ެތރޭަގއި އެހެން ޯގއްޗެްއަގއިވާ ިމަމސައްކަތް ކުުރމުގެ  ،ލާފްުނވާގޮތަށް ހިޅަށްކިޔުަމްށފަހު އެކަންތަކާއި ަބއިތައް ަރނގަ މިފޯުމގަިއވާ 

ޒިްނާމ ެއގެއްުލމެްއގެ  ،ނުވަތަ ަމުގގަިއވާ ެއްއވެސް ގަހަކަށް ުނވަތަ އެެހން ާސރިވސްޕްޮރަވއިޑަެރްއގެ ސާރވިްސއަކަށް ެގއްލުެމއް ލިިބއްޖެަނމަ 
 ންސާފުުކރުމަށް އުފުލުމަާށއި ަމސައްކަތް ފެުށމުގެ ުކރިން މަގު/ުދވާރު/ޕްލާންްޓވާރޖްަތއް އޮތްފެްނަވރަށް ަމސައްކަތް ިނމުުމން އެަތން ރަނަގޅުކޮށް ތަ

ނޑު  ެއއްަބސްަވމެވެ. އަުޅގަ
 މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް                                          ނަންފުރިހަމަ 

                                ތާރީޚް                      /ުކންފުީނގެ ރަިޖސްޓްރީ ނަްނބަރއައިޑީ ކާޑު
 ފޯމު ނިމުުމން އެސް.އެމް.އެސް ނޮޓިފިޭކޝަން ފޮނުވަްނވީ ޮމބައިލް ަނންަބރު 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

އިނގިލީެގ ނިާޝން 
ނުަވތަ ކުންުފީނގެ 

 ސްޓޭމްޕް 



 

 
 
 

 
 

 ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ައއިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ނުވަތަ ކުންފުީނގެ ރަިޖސްޓްރޭަޝން ކޮޕީ  ގެށް ެއދޭ ފަރާތު ހުއްަދއަ -

 އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރަިޖސްޓްޭރޝަން ކޮޕީ ފަާރތުގެ ވާަހވާލު މަަސއްކަތާއި -

 "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ" ވާންެޖހޭނީ މިކޯޕަރޭަޝނަށްގެ ކޮޕީ. )ހުށަހަޅާ ލިބިފަިއވާ "ޕަަވރ ޮއފް އެޓަރނީ"  ފަރާތަކުން މިފޯމު ހުށަހަާޅނަމަ އޮތް" އެޓަރނީ އޮފް ޕަވަރ" -

 ވެ.(ހުށަހަަޅއިެގން އެޕްޫރވް ކޮށްފަިއވާ ލިޔުަމކަށެ

 ކޮންނަ ސަރަަހްއދު ދައްުކަވއިދޭ ޗާޓު  -

  ސާސް( ރުފިޔާ)ފަން 50/-އިާދރީ ފީ  -

 
 

 
 

    ދު ވާއިޤަ

 ިހުކުރު ، ހޮނިހިރު ައދި ރަްސމީ ބަންދު ދުަވސް  14ައދި ހުްއދަައށް އެެދވޭނެ ެއންމެ ިދގު ުމއްދަތަކީ  ުދމަތަެށވެ.ހިަދެދވޭނީ ެއއްިބމަްށ ނުވަތަ ެއއްފޯުމގެ ދަށުން ުހއްމ(
 ވާެނެއވެ.ލްތިފަަށއިފިަނމަ މިުހއްދަ ބާ ަމސައްކަތް ނުނުހިމެޭނގޮތަށް( ުދވަެހވެ. މި މުްއދަުތގެ ތެރޭަގއި 

  ެމިކޯަޕރޭަޝނުގެ ިއންސްޕެކްޓަުރންނަށް އަްނގަްނވާެނއެވެ. މިަކމަށްޓަކައި ގުުޅްއވާނީ މިކޯޕަރޭަޝންެގ  ފަހު ކުރިން އަދި މަަސއްކަތް ނިުމމަށްމަަސއްކަތް ފެށުުމގ
 އިންސްޕެކްަޓރުްނގެ ހޮޓްލައިންައށެވެ.

 ަައދަާދއި ހަލާކުުނވާ ގަލުގެ ައަދދު ނޯޓްކުރުމަށް ްއުދގައި ަމސަްއކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހަލާކުވެަފއި ހުރި ގަލުގެ ހަޓް ގައު އަޅާަފއިާވނަމަ، އެަސރައްުދަގއި ޕޭވްަމންހަ ކޮންނަ ސަރ
   މިކޯޕަރޭަޝންގެ ިއންސްޕެކްަޓރުންނަށް އަްނގަންާވނެެއވެ.

 ުކުރެވިފައިާވ ހަލާކުވެފައި ހުރިަކމަށް ނޯޓް ކޮނެ ނިމުމުން، ކޮނުުމގެ ތެޭރގައި ނެިގފައިވާ އެްނމެަހއި ޕޭވްމަންްޓގައު ަރަގަޅށް އަތުރަްނވާނެެއވެ. މިޮގތުން މަަސއްަކތް ފެށިއިރ 
 ހުއްަދއަށް އެދޭ ފަރާތުން ގައު އަުތރަްނވާެނއެވެ. ހަަމއެފަަދއިން މަަސއްކަުތގެތެޭރަގއި ހަލާކުވި ގަލުގެ ަބދަލަށް ހޯދުމަށްފަހު ގަލުގެ ަބދަލުަގއި މިކޯޕަރޭަޝނުން ަގއު 

 އަތުރަްނވާެނެއވެ.

 ަރަންޓްސަޕްަލއި މީޑިއާ ކޭބަލް ފަދަތަކެތި ވަޅުުލމުގެ ަމސައްކަތަކަށްަނމަ އެަމަސއްކަތެްއގެ ކަމާިއގުޅޭ ކުރެުހމެްއ މިފޯުމގައި ހުްއަދއަށް އެެދނީ ފާހާނާ ހޮިޅ، ފެންހޮޅި، ފޯނުަނރު، ކ
 މިފޯާމއިއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ.

  ެއސަަރހަްއދުަގިއވާ ެއްއވެސް ޭޕވްަމންޓެއްގެ ގަެލްއ ތެޭރަގއި )ސާޅީސް ފަެހއް( ުދވަުހގެ 45މިހުްއދަިއގެ ދަށުން މަަސއްކަތްކުެރވޭ ވަގުާތއި އަދި މަަސއްކަތްަތއް ނިްނމާާތ
ާމރާތަކަށް، ތަނަކަށް ުނވަތަ ާސވިްސއަކަށް ެގއްލުެމއްލިބި ަމްއސަލަެއއް ދިާމވެްއޖެަނަމ އިބަިއގެްނޮގސް ފަަޅއިގެްނިދއުން، )ޕޭވްމަންޓް ދެަފރާުތގަާއއި ެމދުތެޭރގައި ހުންނަ ގާ( ގަ 

ެއދުނު ފަރާތުން ެއެގއްުލމަކަށް ޒިންމާ  ހުއްަދއަށްަދއިަގިއވާ ެރވުނު މަަސއްކަުތގެތެޭރަގއި ލިބިފަިއވާ ެގއްލުެމއް ކަމުަގއެވެ. ީވމާ މިުހއްބެލެވޭނީ ެއއީ މިުހއްަދިއގެ ދަށުން ކު
 ންގާ ގޮތެްއެގމަތިން ރަނަގުޅކުރަން ވާެނެއވެ.)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތޭޭރގައި މިކޯޕަޭރޝަނުން އަ  7ވާްނވާނެެއވެ. ައދި މިަފދަިއން ލިބިފަިއވާ ގެއްލުންަތއް ރަނަގޅުކުރަން އަްނގާތާ 

  ްހުއްދައަށް އެތަން ރަނގަޅުުކރުަމށް  ނިންމުމަށްަފހު ތަނުގެ ފެންަވރާއި ސާފުތާިހރުކަން މިކޯޕަރޭަޝނުން ަޤބޫލުކުރާ މިންަގނަޑްއވުރެ ދައްަކމަށް ފާހަގަކުެރިވއްޖެަނމަމަަސއްކަތ 
 އެދުނުަފރާތަށް ެއންޭގނެެއވެ.
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