
 

 

 

 

 އ މ ދ އ މ ދ

V3a 

 ނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި އުޅަ އެއްގަމު ހުޅުމާލެއަށް 
   /  HDC(161)-M/VP3/20     ނަންބަރު               އެދޭ ފޯމް  ބޭނުންކުރުމަށް 

 (ތަކުގެ ބޭނުމަށްގާ ޕްރޮޖެކްޓް ހުޅުމާލޭގައި ހިން )
 

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

 " ެވެރިފަރާތުން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ  ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނުގެ ދޫކުރެވޭނީ  އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ"ހުޅުމާލ
 ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

 

 މަޢުލޫމާތު އެދޭ ފަރާތުގެ  ފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އުޅަނދު އެއްގަމު 

 ފުރިހަމަ ނަން                                      އެޑްރެސް 
 ފޯން ނަންބަރު އައިޑީ ާކރޑް ނަްނބަރު                                

 

 އުޅަނދު ބޭނުންކުރާނެ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު 
 

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން ލޮޓް ނަންބަރު                         
 

 އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ޗެސިސް/ރަޖިސްަޓރީ ނަންަބރު                          ބާވަތް                 އުޅަނދުގެ .1

 ޗެސިސް/ރަޖިސްަޓރީ ނަންަބރު                         ބާވަތް                  އުޅަނދުގެ .2
 ނަންަބރު                        ޗެސިސް/ރަޖިސްަޓރީ   ބާވަތް                  އުޅަނދުގެ .3

 ނަންަބރު                      ޗެސިސް/ރަޖިސްަޓރީ                     އުޅަނދުގެ ބާވަތް.4
 ޗެސިސް/ރަޖިސްަޓރީ ނަންަބރު                          ބާވަތް                 އުޅަނދުގެ .5
 

 އަށް          /        /          ން         /          /           އުޅަނދު ޭބނުންކުރާނެ މުްއދަތު
 

 

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

ނޑުގެ ނަްނމަީތގައި ަރޖިސްޓަީރ ކުރެވިފަިއވާ އުަޅނުދ، ހުޅުމާެލއަްށ އުޅަނދު އެތެރެުކރަން އެދޭ ފަާރތު  ހިންާގ ން އަުޅގަ

ނޑުގެ އިުޢތިރާެޒއްނެެތވެ. ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ބޭނުަމށް ހުޅުމާލެ ގެންިދުއމާިއމެދު ައުޅގަ
 ފުރިހަމަ ނަން                                       އެޑްރެސް 

 އައިޑީ ާކރޑް ނަްނބަރު                                 ފޯން ނަންަބރު 
 ތާރީޚް                                                                        ނަްނބަރުއުޅަނުދގެ ރަިޖސްޓަރީ 

    ސޮއި  
 

 

 އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު ފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އުޅަނދު އެއްގަމު 
ހުޅުމާެލއަށް ެއއްަގމު ުއޅަނދުފަހަރު ެގނެސް، ެގންިދއުާމއި ބޭުނންކުުރމުގެ ުހްއދައަށް އެދިަފއިވާ އުަޅނދު ޭބނުންކުާރީނ ހައުސިްނގ 

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

ނޑުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތެވެ." ހުއްދަހުޅުމާލެއަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ "  ބާޠިލް ކުރުމާއިމެދު އަޅުގަ
                          އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު                                 ނަންފުރިހަމަ 

     ސޮއި                                      ތާރީޚް
 

 

 

 

 

 

  

ނގިލީެގ ނިާޝން ުނވަތަ އި
 ކުންުފީނގެ ސްޭޓމްޕް 

  

އިނގިލީެގ ނިާޝން ުނވަތަ 
 ކުންުފީނގެ ސްޭޓމްޕް 



 

 މާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ފޯ  

ުއޅަނދެއްަނމަ ޓްާރންްސޕޯޓް އޮތޯރިޓީިއން ދޫކޮށްަފިއވާ "ާރއްޭޖަގއި ބޭުނންކުުރމަށް ެގންނަ ހަަތރު އުޅަނުދގެ ަރޖިސްަޓރީ ކޮޕީ ނުަވތަ ަރިޖސްޓަރީ ނުުކރާ  -
 ފުރޮޅުލީ ެއއްަގމު ުއޅަނދާިއބެހޭ މަޢުލޫާމތު" މިލިޔުމުގެ ކޮޕީ ުނވަތަ ކަސްޓަްމްސ ފޯމްގެ ކޮޕީ.

 ނުވަތަ ކުންުފންޏަކުންަނމަ ކުންފުނީގެ ރަިޖސްޓަރީ ކޮޕީ. މިފޯްމގައި ޮސއިކޮށްަފއިވާ ުހރިހާ ފަރާެތއްގެ އައިޑީ ާކރޑް ކޮޕީ -
 ކަުމގެ ލިޔުން.ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާްލވި -
 ށްފަިއވާަނމަ އެކަން ެއގޭނެ ިލޔުން.ހަވާލުކޮ ގެ މަަސއްކަތް އެހެން ަފރާތަަކށްޕްރޮޖެކްޓް -
 މީގެ ކުިރން ހުޅުމާެލއަށް ުއޅަނދެއް ެގނެވިަފއިވާަނމަ އެ އުޅަނދުތަުކގެ ތަފްޞީލް ލިޔުމެއް. -
 ނެ ތަުނގެ ކުރެހުން.ނދު ަގާރޖް ކުރާއުޅަނދު އެެތރެކުުރމަށް ެއދޭ ތަުނގައި އެތެރެުކރުމަށް އެދިަފއިވާ އުޅަ -

 

  

 
 


