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  ނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި އުޅައެއްގަމު ހުޅުމާލެއަށް 
  HDC(161)-M/VP1/20  /     ނަންބަރު                         އެދޭ ފޯމް  ކުރުމަށް ބޭނުން

   )ގޯތި، ރޯހައުސް، ފްލެޓް އަދި ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްތަކުގެ ބޭނުމަށް (
 

  ެސް ލިޔުމެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވ
 ބާޠިލްވާނެއެވެ.ނުވާނަމަ މި ފޯމު 

 " ެވެރިފަރާތުން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ  ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނުގެ ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ"ފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ހުޅުމާލ
  ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

  މަޢުލޫމާތު އެދޭ ފަރާތުގެ  ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް  ފަހަރު އުޅަނދު އެއްގަމު 

  އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެތެރެ ކުރުމަށް      ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދެއް އެތެރެ ކުރުމަށް     އެދޭ ޚުިދމަތް     

  އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަން ބަދަލު ކުރުމަށް        އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށް އެތެރެ ކުރުމަށް     

  ގެންދިއުމަށްއުޅަނދު ހުޅުމާލެއިން      

  އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް                  ވެރިފަރާތް       ަފރާތަކީ އުޅަނދު އެތެރެ ކުރާ ތަނުގެ  ހުއަްދއަްށ އެދޭ

       އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތެއް                                            

 ފޯން ނަންބަރު                             އެޑްރެސް                            ފުރިހަމަ ނަން 
  

  

  އުޅަނދު ބޭނުންކުރާނެ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ކޮމާޝަލް ޔުނިޓް  ރޯހައުސް     ފްލެޓް      ގޯތި            ބޭނުންކުރާތަން 

/ރޯ /ޔުނިޓް ނަންބަރު ގޯތި /ފްލެޓް   ހައުސް

  އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު 

  އަމިއްލަ ބޭނުމަށްވިޔަފާރި ބޭނުމަށް            އުޅަނދު ބޭނުން ކުރާނެގޮތް 

/                  އުޅަނދުގެ ބާވަތް       /ޗެސިސް                              ރަޖިސްޓަރީ ަނންބަރު ސީރިއަލް

   އިވާނަމަ އެ އުޅަނދުގެ ތަފްޞީލް މީގެ ކުރިން ހުޅުމާލެއަށް އުޅަނދެއް ގެނެސްފަ

/ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު                   އުޅަނދުގެ ބާވަތް                                    ޗެސްިސ/ސީރިއަލް
  

  

އޮތް  ފަރާތް/ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ވެރި އެދޭ ފަރާތަކީ  ފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އުޅަނދު އެއްގަމު  

/ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އޮތް ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ފަރާތް ކަމުގައި ނުވާނަމަ    ތަނުގެ ވެރިފަރާތް

ހައުސިންގ  އެދިފިައވާ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ހުޅުމާލެއަށް އެއްގަމު އުޅަނދު
" އާއި އެއްގޮތަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ "ހުޅުމާލެއަށް އުޅަނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލް

ނޑަށް ހުޅުމާލެއިން ލިބިލިއްވާފައިވާ ގޯތި/ރޯހައުސް/ފްލެޓް ނަންބަރު  ނޑުގެ                އަޅުގަ ގައި ބޭނުންކުރުމާއިމެދު އަޅުގަ
  އިޢުތިރާޒެއްނެތެވެ.
  އެޑްރެސް                                  ފުރިހަމަ ނަން 

ރޑް ނަންބަރު                        އަ     ފޯން ނަންބަރު    އިޑީ ކާ

       ސޮއި    ތާރީޚް                                    
  

 

  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ބޭނުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ނުވާނަމަ  ފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އުޅަނދު އެއްގަމު  

ނޑުގެ ނަންމަތީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދު، ހުޅުމާލެއަށް އުޅަނދު އެތެރެކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ނަންމަތީގައި ރަޖިސް ޓަރީ ކުރުމާއިމެދު އަޅުގަ

ނޑުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތެވެ.   އަޅުގަ

  އެޑްރެސް        ފުރިހަމަ ނަން                               

ރޑް ނަންބަރު   ފޯން ނަންބަރު                                  އައިޑީ ކާ

  ތާރީޚް                                                                        ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އުޅަނދުގެ

      ސޮއި
  

  

  

 

ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން 

 ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް 



 

 

 

 

  

  އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު ފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އުޅަނދު އެއްގަމު  

ހައުސިންގ ހުޅުމާލެއަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ އުޅަނދު ބޭނުންކުރާނީ 

  .ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ "ހުޅުމާލެއަށް އުޅަނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލް" އާއި އެއްގޮތަށެވެ

ނޑު ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ނޑަށް ލިމިޓެޑު  މަތީގައިވާ އިޤުރާރާއި ޚިލާފަށް އަޅުގަ ދީފައިވާ ން އަޅުގަ

ނޑުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތެވެ. "ހުއްދަ ހުޅުމާލެއަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ "   ބާޠިލް ކުރުމާއިމެދު އަޅުގަ
  

                           އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު                                  ނަން ފުރިހަމަ 
      ސޮއި                                       ތާރީޚް

  
  
  

  މާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ފޯ 

މަށް ގެންނަ ހަތަރު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އުޅަނދެއްނަމަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ "ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރު -
 އުޅަނދާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު" މިލިޔުމުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް ފޯމްގެ ކޮޕީ.ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޫކުރާ ކީ އުޅަނދު އެތެރެ ކުރަން އެދޭތަނުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ޅަނދު އެތެރެ ކުރަން އެދޭ ފަރަާތއު -
 އުޅަނދު އެތެރެ ކުރާ ފަރާތް ވާންވާނީ އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށެވެ.)( ލިޔުން. ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ

 ކީޮޕ.ޓް ހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައިގެ އުޅަނދު އެތެރެކުރަން އެދެނީ ގެސްޓް ހައުސްއަކަށްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ދޫކޮށްފައިވާ  ޓޫރިސްޓް ގެސް -
 ގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ.ކުންފުނީސް ހިންގާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏަކުންނަމަ ގެސްޓް ހައު -
 ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ.އުޅަނދު އެތެރެކުރަން އެދެނީ ހުޅުމާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރާތަނެއްގެ ބޭނުމަށް ކަމުގައި ވަނީނަމަ  -
- .  މިފޯމްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އައިޑީ ކާރޑް ކޮޕީ

 

  
  

  

އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ 

 ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް 


