
Property & Work Details ެމަޢުލޫމާތު  ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނާއި މަސައްކަތުގ

Lot/Plot/Row house Number  ުލޮޓް/ޕްލޮޓް/ރޯހައުސް ަނންަބރ

Proposed date to start the work ެމަަސއްކަތް ފަށާ ތާރީޚް  ފައުންޑޭަޝން ެއޅުން/އިންފާރު ރޭނުުމގ

Type Of Permit  Cast concrete for foundation  ްހުއްަދިއގެ ާބވަތ   ްއެުޅން  އިމާރާތްުކރުމަްށ ފައުންޑޭޝަނ

  Construction of boundary wall  އ   ްއިންފާރު ރޭުނނ

Applicant Details & Declaration ިއިޤުރާރު ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތާއ

 (For Individuals and companies) 

I declare to carry the requested work in accordance to the 
"Hulhumale' planning and development guideline", 
approved drawing and the agreement signed with 
Housing Development Corporation Limited. 

ވެފައިވާ  ކޯޕަރޭޝަނާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގް  އަޅުގަނޑާއި 

ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" އާއި  އެއްބަސްވުމާއި "ހުޅުމާލެ 

ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އެދިފައިވާ  އެއްގޮތަށް  ކުރެހުމާއި  ފާސްކޮށްފައިވާ 

އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. 

Full Name 
ފުރިހަމަ ނަން 

Address  ްއެޑްެރސ

N.I.C Number  ުދ.ރ.އ ާކރޑް ނަްނބަރ

Phone Number  ުފޯން ނަންަބރ

ނިޝާން/ކުންފުނީގެ ސިއްކަ  އިނގިލީގެ

Fingerprint/Company Stamp
ސޮއި

Documents Checklist 
ފޯމާއި އެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 

ID card copies of all the individuals named in this form OR company 
registration copy 

މިފޯމުގައި  މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑީ ކާރޑް ކޮޕީ ނުވަތަ 
ކުންފުންޏަކުންނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ 

"Power of attorney" copy if this form is applied by a 

"power of attorney" holder. ("Power of attorney" should be 

approved by HDC) 

Admission fee (MVR 150/-) (ާ150 ރުފިޔ/-)  ީއިދާރީ ފ

ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ/އިންފާރު ރޭނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމ ް 

  APPLICATION FORM TO CAST FOUNDATION  

AND BOUNDARY WALL CONSTRUCTION

H3

C-793/2008

Housing Development Corporation
HDC Building, Hulhumalé, Rep. of Maldives

T. +(960) 335 3535,   F. +(960) 335 8892,   E. mail@hdc.com.mv,   W. www.hdc.com.mv

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝްަނ
ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއެްޖ

 (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ ބޭނުމަށް)

އޮފް  "ފަވަރ  ލިބިފައިވާ  ހުށަހަޅާނަމަ  މިފޯމު  ފަރާތަކުން  އޮތް  އެޓަރނީ"  ޮއފް  "ޕަވަރ 
ިމކޯޕަރޭޝަނަށް  ވާންޖެހޭނީ  އެޓާރނީ"  އޮފް  "ޕަވަރ  (ހުށަހަޅާ  ކޮޕީ.  ގެ  އެޓާރނީ" 

ހުށަހަޅައިގެން ހުއްދަ ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ.) 

މިފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ ނުވަތަ އިންފާރު ރޭނުމުގެ 05 (ފަހެއް) 
ދުވަސް ކުރިން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

This form should be filled and applied before 05 (five) days prior to 
casting of foundation or construction of the boundary wall 




