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 މަގުބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ވަގުތީގޮތުން 
 

 

 

 

 ލޫމާތު ޢު ގެ މަ ތަނުއެދޭ  ޚިދުމަތަށް 

 އައި.ޑީ.ކާޑު/ރަިޖސްޓްރީ ނަްނަބރު: ކުންފުނީގެ/ުފރިހަމަ ަނން:

 ފޯނު ނަންަބރު: އެޑްެރސް:

 
  މަގު ބަންދުކޮށްގެން ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތާއިބެހޭ 

 މަަސއްކަތްކުރަން ބޭނުްނވާ ތާީރޚް: މަަސއްކަތްކުރަން ބޭނުްނވާ ތަުނގެ ނަން:

 ގޯޅި ނަްނަބރު: ބަންދުުކރަން ޭބނުްނވާ މަުގ:
 މަަސއްކަތް ފެށުމަށް ހަަމޖެހިަފއިވާ ގަޑި: 

 ގަޑި: ނިމޭނެކަތް މަަސއް
 

 ބޯޑުގެ ަޢދަދު 

 ކުރަންޭބނުންވާ މަަސއްކަތުގެ ބާަވތް:

 ހުއްދަ ދީފަިއވާ ތާީރޚް: ނަްނބަރު:ފައުންޑޭަޝން ައޅާތަނެްއނަމަ ަފއުންޭޑޝަން އެުޅމަށް ދޫކޮށްަފިއވާހުްއދަ 

 ޝީޓް ގެ ބޮޑުިމން: ފޯނު ނަންަބރު: އިންީޖނިައރުގެ ަނން:
 

 

  އިޤްރާރު ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފަރާތުގެ 
ހުުޅމާލޭގެ މަުގތައް ވަގުީތގޮތުން ަބންދުުކރުާމެބޭހ " ންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެހައުސިްނގ ޑިވެލޮޕްމަ "ވަގުީތގޮތުން މަުގބަްނދު ކުރުުމގެ ހުއްަދ" ބޭނުން ކުރާނީ  

  ެއއްގޮތަެށވެ. އުޞޫލު" ާއއި
ނޑު ހި މަތީގައިވާ އިޤުރާރާއި  ނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަ ލާފަށް އަޅުގަ ލް ތި ބާ ހުއްދަ މަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން އަޅުގަ

 .ކުރަމެވެ ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު 
 

 ސޮއި: ނަން:

 ތާރީޚް: މަާޤމު:
 

 

 މޮނިޓަރިންގް އެންޑް އިންސްޕެކްޝަންސް 

 ގަޑި: މަގު ުހޅުވާެލވުނު ތާީރޚް: ގަޑި: މަގު ަބންދުުކރި ތާީރޚް:

 ސޮއި: އިންޕެކްޓަުރގެ ނަން: ސޮއި: އިންޕެކްޓަުރގެ ނަން:

 އިތުރު ތަްފސީލު: އިތުރު ތަްފސީލު:

 ތާރީޚް  އަނުބރާ ލިބުނު ބޯޑުގެ ަޢދަދު : ތާރީޚް: ހަވާލުކުެރވުނު ޯބޑުގެ ޢަަދދު :

  ބޯޑާއި ަހވާލުވި ަފރާތް:  ބޯޑާއި ަހވާލުވި ަފރާތް:

 ސޮއި: ގަޑި: ސޮއި: ގަޑި:
 

 

 ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ައއިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ފަރާުތގެށް ެއދޭ ހުއްަދއަ
 މަަސއްކަތުގެ ވެރިަފރާތްކަން ުނވަތަ ކޮްނޓްރެކްޓަރުންކަން 

 ކަން ަހވާލުކުރިކަުމގެ ލިއުން އެނގޭނޭ ަރސްމީ ލިޔުން / ެވރިފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ބަދަުލގައި އެހެްނ ފަރާތަކުންނަަމ، ވެިރަވރާތުން ުނވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެ

 ަސރަހަްއދު ހިެމނޭ ޗާޓެއް މަުގބަްނދުކުރާ 
 

 

 

 

 

ުކންފުީނެގ ސްޓޭމްޕް    

HDC(161)-M/H8/20__/        ނަންބަރު:  



 ޙާއްސަ އެންގުން 

  ްހުްއދަ ޯފމު" ަވގުތީޮގތުން ަމގުަބންދުުކރުުމގެ")ތިނެއް( ދުަވސް ކުރިން ރަްސމީ ގަީޑަގއި  3ބަނުދކުރުމަށް ޭބނުްނވާ ުދވަުހގެ  ުނވަތަ  މަެގްއގެ ަބއެއްމަެގއ 
 މިކޯޕަރޭަޝނަށް ހުށަހަަޅންާވނެެއވެ.

  ބަންދު ުކެރވޭނީ ާޚއްޞަ މުާނސަބަުތ ތަކަށާއި ަރސްިމއްޔާތު ތަކަާށއި ިއްޖތިމާޢީ ކަންކަމަާށއި ޢުްމރާީނ  ނުަވތަ ަމގެްއގެ ބަެއއް އާްއމު ަމގެްއ
ބަްނދުކޮްށގެން ނޫނީ ކޮްނމެހެން ކުަރންޖެހޭ މަަސއްކަތެއް ނުުކރެވޭ މަަސއްކަތް  ުނވަތަ  ަމގެްއގެ ަބެއއްކަންތައްތަކަާށއި ައދި މިނޫްނެވސް، ެއަމގެއް 

 ތެްއަގއި ޙާލަތު ނިޔާ ކުާރ ގޮތުން ަމގު ބަްނދުކުރަން މިކޯޕަރޭަޝނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެްއގަެއވެ.ކުރުމަށް ެއަވގު

  ްބަްނދުުކރުމަށް އެިދ ހުށަެހޅުމުން އެަފރާތަށް ަމގުބަްނދުުކރުުމގެ ުހއްދަ ެދވޭނީ ެއަސރަަޙއްެދއްެގ ނުަވތަ އެިހާސބެްއެގ  ުނވަތަ  މަެގްއގެ ަބއެއް މަެގއ
 ނަށް ބަލައި އެަމގެްއ ނުވަތަ ެއސަަރޙަްއދެްއގެ، ުނވަތަ ެއިހސާެބއްގެ ކާޫރާބރޫ އެްނމެ ކުޑަަވގުތަކަްށ އިސްކަްނދީެގންނެވެ.ކާރޫާބރޫގެ ކުަޑބޮޑުމި 

  ިކޯޕަޭރޝަްނގެ  ގުުޅއްާވނީ މިމަަސއްކަތް ފެށުުމގެ ކުރިން ައދި މަަސއްކަތް ނިމުަމށްފަހު މިކޯޕަޭރޝަުނގެ ިއންސްޕެކްޓަރުްނނަށް އަްނގަްނވާެނއެވެ. މިކަމަށްޓަކައ
 އަށެވެ. 7973535 އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ހޮޓްލައިން 

 .ެަމގު ބަްނދުކުރާ ބޯޑު ބަަހއްޓަްނވާނީ މިކޯަޕރޭޝަުނގެ ިއންސްޕެކްޓަެރްއގެ  މަގު ަބންދުކޮްށގެން މަަސއްކަތްކުރަްނާވނީ މަގު ބަންދުުކރާ ބޯޑު ބަހައްަޓއިެގްނނެވ
ޯބޑަށް ެއއްެވސް ެގއްލުެމއްެވްއޖެަނމަ، ނުަވތަ ހަލާކުވެްއޖެަނމަ، ެއބޯޑަށް ލިބިފަިއވާ ެގއްލުުމގެ ބަދަލު ުހއްދަ ދެުވނު ހާޞިުރގަެއވެ. ަމގު ބަްނދުކުުރމަށް ދޫުކރެވޭ 
 ފަރާތުން މިކޯަޕރޭޝަނަށް ަދއްކަްނވާެނެއވެ.

  ުެގ  6ތް ުދވާލު ފެށިނަަމވެސް އެަމސައްކަތް ަހވީރު ގެ ފަުހން ކަުމގަިއވާަނމަ، ުނވަތަ ަމސައްކަ  6މަެގއް ބަްނދުކޮްށގެން ަމަސއްކަތްކުރަްނ ބޭނުްނވަނީ ަހވީރ
 ގެ ފަހުން ނިިވދިއްލޭ ަބއްިތއެއް ޯބޑުަގއި ހަުރކޮށްފައި ހުންނަްނވާެނއެވެ. 6ފަހުން ދެިމގެްނދާނަަމ، ހަީވރު 

 ެވިަފިއވާ ހުއްަދާއއި ުގޅިެގން މައުޫލމާތު ެދޭވވަުރގެ މަަސއްކަތް ފެށުމަށްފަހު މަަސއްކަތް ިނމުާމއި ހަަމއަށް ަމސައްކަާތއި ުގޅިެގން ނުވަތަ ަމގު ަބންދުުކރުމަށް ދ
 ދިެވއްެސއް ަމސައްކަތް ހިނގާ ަސރަަހްއދުަގއި ހުންނަްނވާެނެއވެ.

  ްތިަފދަ ބަްނުދކޮށްގެން ކުެރވުނު މަަސއްކަތް ނިުމމުްނ އެމަގު ރީތިކޮށް ކުނިކަހާ ސާފުުކރަްނވާެނއެވެ. ައދި މަުގަމއްޗަށް ސިެމންނުވަތަ  ަމގެްއގެ ަބއެއް މަެގއ
 އެއްެޗއް ެއޅިފަިއވާަނމަ، ުނވަތަ ެއމަަސއްކަތުގެ ސަަބބުން ަމގުމަތި ހަިޑވެަފއިާވނަމަ، އެަތނެއް ރަނަގޅަށް ސާފުުކރަްނާވނެެއވެ.

  :ްފީނެގުނ 

 ތް ކުރުމަށް ޢުމްރާނީ މަސައްކަ  މަގުބަންދު ކުރުމަށް ނަގާފީ 

  ާދުއިަސއްތަ ފަންާސސް( ރުފިޔާ  250/-)ހައެއް( ގަިޑިއރާ ހަމައަށް  6ފުރަތަމަ ހިނގ( 

  ަސަތޭކަ ފަންާސސް( ރުފިޔާ  150/-)ހަެއއް( ަގޑިިއރަށްުވރެ އިުތރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަިޑއިރަަކށް  6ފުރަތަމ( 

 ރުމަށް ރަކާތްތަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކު އިޖްތިމާޢި ހަ  

  ަސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ  150/-)ހައެއް( ަގޑިިއރާ ހަަމއަށް  6ފުރަތަމ( 

  ަފަންސާސް( ރުފިޔާ  50/-)ހައެއް( ަގޑިިއރަްށވުރެ އިުތރަށް ހިނގާ ކޮްނމެ ގަިޑިއރަކަށް  6ފުރަތަމ( 
 

 )ވިހި( ރުފިޔާ 20/-)ހައެއް( ގަޑިިއރަްށވުރެ ަމދު ަވގުތަަކށްނަމަ   6 މަގުބަންދުކުރާ ބޯޑަށް ނަގާފީ 

 6  ިސާޅީސް( ރުފިޔާ  40/-)ބާރަ( ގަޑި އިރާއި ދެެމދުގެ ވަުގތަކަށްނަަމ،  12)ހައެއް( ގަޑިިއާރއ( 

 12  ިފަސްދޮަޅސް( ރުފިޔާ  60/-)ސައުީވސް( ގަޑިިއރާ ދެެމުދގެ ަވގުތަކަށްަނމަ  24)ބާރަ( ގަޑިއިާރއ( 

 24 ަހި( ރުފިޔާ )ވި 20/-ޑިިއރަކަށް )ސައުވީސް( ގަިޑިއރަށްުވރެ އިުތަރށް ހިނގާ ކޮންމެ ގ 

 

 ބޭނުމަށް  އެޗް.ޑީ.ސީ ގެ 

 މުވައްޒަފުގެ  ފައިސާބަލައިގަތް   މަގުބަންދު ކުރުމަށް ނަގާފީ                                         

     )ހައެއް( ގަިޑިއރަށް  6ފުރަތަމަ ހިނގާ 

  ސޮއި:   ަގޑި:އިތުުރވި  އިތުުރވާ ކޮންމެ ގަޑިިއރަކަށް 

  ނަން:   ބޯޑުގެ ަޢދަދު: ނަގާފީ  މަގުބަންދުކުރާ ބޯޑަށް 

  ތާރީޚް:   ޖުމްލަ ޢަދަދު )ރުފިޔާ( 

 
 

 


