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 ނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި އުޅަ އެއްގަމު 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 ރަިޖސްޓަރީކޮށް އެތެރެ ކުުރަމށް      ރަޖިސްޓަރީ ކުރެިވފައިވާ އުޅަނެދއް އެތެރެ ުކރުމަށް     އެދޭ ިޚުދމަތް     

 އުޅަނުދގެ ރަިޖސްޓަރީ ނުަވތަ ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްފަިއވާ ތަން ަބދަލު ކުރުމަށް        އުޅަނދު ރަިޖސްޓަރީ ަބދަލުކޮްށ އެތެރެ ކުުރމަށް     

 ެގންިދއުަމށްއުޅަނދު ުހޅުމާެލއިން      

 އެތަނުގައި ިދރިުއޅޭ ފަރާެތއް  ވެރިފަރާތް                       ފަރާތަކީ އުޅަނދު އެެތރެ ކުރާ ތަނުގެ  ހުއްދައަށް އެދޭ 

      އެތަނުަގއި ވިޔަފާރި ކުރާ ަފރާތެއް                                            
 ފޯން ނަންަބރު                             އެޑްރެސް                           ފުރިހަމަ ނަން 

 
 

 އުޅަނދު ބޭނުންކުރާނެ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ކޮމާޝަލް ޔުނިޓް ރޯހަުއސް     ފްލެޓް      ގޯތި            ބޭނުންުކރާތަން

 ހަުއސް/ފްލެޓް/ޔުނިޓް ނަންަބރު ގޯތި/ރޯ 
 އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު 

 އަމިއްލަ ބޭުނމަށް ވިޔަފާރި ބޭުނމަށް            އުޅަނދު ޭބނުން ކުރާެނގޮތް
                            ަރިޖސްޓަރީ ނަްނބަރުސީިރއަލް/ޗެސިސް/                  އުޅަނުދގެ ާބވަތް      

  ިއވާަނމަ އެ ުއޅަނދުގެ ތަްފޞީލްމީގެ ކުިރން ހުޅުމާެލއަށް ުއޅަނދެއް ެގނެސްފަ

                            ޗެސިސް/ސީިރއަލް/ަރިޖސްޓަރީ ނަްނބަރު                  އުޅަނުދގެ ާބވަތް      
 

 

ފަރާތުގެ ފަރާތް ކަމުގައި ނުވާނަމަ  ވެރި އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ވެރިއެދޭ ފަރާތަކީ  ފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އުޅަނދު އެއްގަމު  

 ބޭނުމަށް 

ހަުއސިްނގ  އެދިަފިއވާ ފަރާުތގެ ޭބުނމަށް ބޭނުންުކރުުމެގ ހުއްަދއަށްފަަހރު ގެނެްސ، ެގންިދއުާމއި ހުޅުމާެލއަށް ެއްއގަމު އުަޅނދު
ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެްޑގެ "ހުޅުމާެލއަށް ުއޅަނދުަފހަރު ެގނެސް، ގެްނދިުއމާއި ޭބނުންކުުރމުގެ އުޞޫލް" އާއި ެއްއގޮތަްށ 

ނޑަށް ހުޅުމާެލއިން ލިބިލިްއވާަފިއވާ ގޯތި/ރޯހަުއސް/ފްލެޓް ނަން ނޑުެގ                ަބރު އަުޅގަ ގައި ބޭނުންކުރުާމއިެމދު އަުޅގަ
 އިޢުތިާރޒެއްނެެތވެ.
 އެޑްރެސް                                  ފުރިހަމަ ނަން 

  ފޯން ނަންބަރު    އިޑީ ާކރޑް ނަްނބަރު                        އަ

      ސޮއި   ތާރީޚް                                    
 

 

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

ނޑުގެ ނަްނމަީތގައި ަރޖިސްަޓީރ ކުރެވިފަިއވާ ުއޅަނދު، ހުުޅމާލެއަށް އުޅަނދު  އެެތރެކުަރން އެދޭ ފަރާުތގެ ނަންމަީތގައި ަރިޖސްޓަރީ ކުރުާމއިެމދު އަުޅގަ

ނޑުގެ އިޢުތިާރޒެއްެނތެވެ.  އަުޅގަ
 އެޑްރެސް         ފުރިހަމަ ނަން                               

 ފޯން ނަންަބރު                                  އައިޑީ ާކރޑް ނަްނބަރު
 ތާރީޚް                                                                        ރަިޖސްޓަރީ ނަްނބަރު އުޅަނުދގެ

      ސޮއި
 

 

 

 

އިނގިލީެގ ނިާޝން ުނވަތަ 
 ކުންުފީނގެ ސްޭޓމްޕް 



 

 

 

 

 

 އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު ފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އުޅަނދު އެއްގަމު  
ހައުސިްނގ ހުޅުމާެލއަށް އެްއގަމު ުއޅަނދުފަހަރު ެގނެސް، ގެްނދިުއާމއި ބޭނުންކުުރމުގެ ުހއްަދއަށް އެދިަފިއވާ އުޅަނދު ބޭނުންުކާރނީ 

 އެްއގޮތަށެވެ.ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެްޑގެ "ހުޅުމާެލއަށް ުއޅަނދުަފހަރު ގެނެްސ، ެގންދިުއާމއި ބޭނުންުކރުުމގެ ުއޞޫލް" އާިއ 
ނޑު ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ނޑަށް ލިމިޓެޑު މަތީގައިވާ އިޤުރާރާއި ޚިލާފަށް އަޅުގަ ދީފައިވާ ން އަޅުގަ

ނޑުގެ އި  "ހުއްދަހުޅުމާލެއަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ "  ޢުތިރާޒެއްނެތެވެ.ބާޠިލް ކުރުމާއިމެދު އަޅުގަ
 

                          އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު                                 ނަންފުރިހަމަ 
     ސޮއި                                      ތާރީޚް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 މާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ފޯ

ނުކުރާ އުަޅނެދއްަނމަ ޓްރާންްސޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފަިއވާ "ރާްއޖޭަގއި ބޭުނންކުރުަމށް ގެްނނަ ހަތަުރ އުޅަނުދގެ ަރޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ުނވަތަ ަރިޖސްޓަރީ  -
 ފުރޮޅުލީ ެއއްަގމު ުއޅަނދާިއބެހޭ މަޢުލޫާމތު" މިލިޔުމުގެ ކޮޕީ ުނވަތަ ކަސްޓަްމްސ ފޯމްގެ ކޮޕީ.

މާލޭ ސިީޓ ކައުންސިްލގެ ިއދާާރއިން ދޫކުރާ ުނގެ ެވރިފަރާތް ކަުމަގއި ުނވާނަމަ ކީ އުޅަނދު އެތެރެ ުކރަން ެއދޭތަޅަނދު އެތެރެ ުކރަން ެއދޭ ފަރާތައު -
 އުަޅނދު ެއތެރެ ކުރާ ަފރާތް ވާްނވާނީ ުއޅަނދު ބޭުނންކުރާ ތަުނގައި ދިިރއުޅޭ ފަާރތަކަށެވެ.() ހުޅުމާޭލގައި ދިިރއުޅޭކަން އަްނގަިއދޭ ަރސްމީ ލިޔުން.

 ކޮޕީ.ޓް ހައުސް ހިްނުގމުގެ ުހއްަދިއގެ ްސއަކަށްނަމަ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިަޒމްއިން ދޫކޮށްފަިއވާ  ޓޫރިސްޓް ެގސްއުޅަނދު އެެތރެކުަރން އެެދނީ ެގސްޓް ހައު -
 ގެ ރަިޖސްޓަރީ ކޮޕީ.ކުންފުނީގެސްޓް ހަުއސް ހިްނގާ ފަރާތަކީ ކުންުފންޏަކުންަނމަ  -
 ވިޔަާފރި ކުރުުމގެ ަރޖިސްަޓރީ ކޮޕީ.އުޅަނދު އެެތރެކުަރން އެެދނީ ހުުޅމާލޭަގއި ވިޔަފާރިުކރާތަެންއގެ ބޭުނމަށް ކަމުަގއި ވަނީަނމަ  -
 މިފޯްމގައި ޮސއިކޮށްަފއިވާ ުހރިހާ ފަރާެތއްގެ އައިޑީ ާކރޑް ކޮޕީ. -

 

 
 

  

އިނގިލީެގ ނިާޝން ުނވަތަ 

ސްޭޓމްޕް ކުންުފީނގެ   


