
 
 

 
 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން                                 

 ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 :  ތާރީޙު

" ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު މާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ"ޢި ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން  

Registration form regarding “Agreement on Safety measures at the Construction Site”
 

  އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ   ޕްލޭނިންގހުޅުމާލޭ  މި އެއްބަސްުވމަކީ ޭގެގ/ ތަނުެގ ެވރިފަރާތުން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތުން، ޢިމާރާތްކުރުމެުގ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި،  
ކަންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ   މަތީ ޢިމާރާތް ހަދާ ސަރަހައްދުެގ ސަލާ ޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމުަގއި، ހަދާ ޢިމާރާތާއި ގާަވއިދާއި ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އަ

ފިަޔަވޅު އަޅައި ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ެވޭވ އެއްބަސްުވމެކެެވ. މިކޯޕަރޭޝަނުންކޮށް، ަގވާއިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު    
 

This agreement is for the house owner or the contractor, for upholding the responsibilities of safety measures during the 
construction works as per Hulhumale’ Planning and development guidelines and to enhance measures regarding safety during 

construction and around the construction site, and also as an understanding for if, failed to uphold the necessary safety 
measures, will be taken necessary steps by the corporation to uphold the responsibilities.

 

 އެއްބަސްުވމުެގ ބާަވތް

Type of Agreement
 

Agreement type 1  ް1އެއްބަސްުވމުެގ ބާވަތ

1-Construction work done by house owner 1- ާތްކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ޭގެގ/ ތަނުެގ ވެރިފަރާތުން ޢިމާރ
 

Name:  ްނަނ :
Address:    :ްއެޑްރެސ
N.I.D Number:   ކާޑު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ
Mobile Number:   ްނަންބަރު: މޮބައިލ

Name of House/ Lot number: 
ލޮޓް   /ތަނުގެ ނަން  / މަސައްކަތް ކުރާ ޭގެގ 

: ނަންބަރު 
Construction period:   :ުމަސައްކަތުެގ މުއްދަތ
Construction cost:  :މަސައްކަތުެގ އަުގ
Details of Construction:  :ުމަސައްކަތުެގ ތަފްސީލ

 
Date   ުތާރީހ

 
Sign  ިސޮއ

 
 

a



 

Agreement type 2  ް2އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތ

2- Construction work done by Contractor 2-  ްކޮންޓްރެކްޓަރަކު ކުރާނަމަޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތ
 

Name of House owner:   : ޭގެގ/ ތަނުގެ ެވރިފަރާތުގެ ނަން
Address:   :ްއެޑްރެސ
N.I.D Number:  ދ.ރ.އ  : ކާޑު ނަންބަރު
Mobile Number:   : މޮބައިލް ނަންބަރު
Name of the Contractor:   ަމަސައްކަތާއި ޙަާވލުވީ ފަރާތުގެ ނ : ން
Address:   :ްއެޑްރެސ
N.I.D Number:  ދ.ރ.އ: ކާޑު ނަންބަރު
Mobile Number:   : މޮބައިލް ނަންބަރު

Name of House/ Lot number: 
ލޮޓް   /ތަނުގެ ނަން  / މަސައްކަތް ކުރާ ޭގެގ 

: ނަންބަރު 
Construction period:   :ުމަސައްކަތުެގ މުއްދަތ
Construction cost:  :މަސައްކަތުެގ އަުގ
Details of Construction:  : މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލު

 
Date   ުތާރީހ

 
Sign by house owner  ިޢިމާރާތުެގ ެވރިފަރާތުން ކުރާ ސޮއ 

 
    

Sign by Contractor  ިކޮންޓްރެކްޓަރު ކުރާ ސޮއ 
 
 

ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ގޭގެ/ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ  ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހުޅުމާލޭ 
 .  ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ކަތްކުރާ ފަރާތާމެދު ކަމާބެހޭ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ، ގޭގެ/ ތަނުގެ ވެރިފަރާތާމެދު ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ މަސައް
. އިދާރާއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު، އިއު ތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް އިޤުރާރުވެ، މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަމެވެ  

 
It is the responsibility of the House owner, or the contractor to carry out the construction works as per Hulhumale’ planning and 

development guidelines. 
If the construction works does not align with the Hulhumale’ planning and construction guidelines, the penalization of the 
house owner or the contractor by the corporation is acknowledged and agreement is signed with no objection regarding the 

matter. 
 
 
 
 

 

 

Do not have to fill, if agreement type 1 is filled ްނެޖެހޭފުރާފައިވާނަމަ، މި ބައި ފުރާކަށް ުނ 1އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތ  



 
 

ން" ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވު  މާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ"ޢި  

Documents to be submitted with the Registration form regarding agreement for Safety measures at the 
Construction Site”

 
Registration form regarding agreement for Safety  
measures taken on Construction Site 

"ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުެގ ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅުތަކާ ުގޅިގެން ެވވޭ  
" ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު  އެއްބަސްވުން

 
Copy of Agreement signed between house owner 
 and contractor (only for Agreement type 2) 

ޙަާވލުާވ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރާ ފަރާތާއި މަސައްކަތާ  
ގައި    2އްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ (އެއްބަސްުވމުގެ ބާަވތް ެވވިފައިވާ އެ  

 ( ސޮއި ކުރާނަމަ

National identity card copies of individuals signed on  
the registration form regarding agreement for safety 
 measures taken on construction site 

"ޢިމާރާތްކާުރ ސަރަޙައަދުެގ ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅުތަކާއި ގުޅިގެން  
' ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ފޯމުަގއި ސޮއިކުރާ  ެވޭވ އެއްބަސްވުން

/ ފަ  .ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ފަރާތް ރާތްތަކުގެ އައި
 

 
Copy of Registration Certificate of contractor "ީމަސައްކަތް ހަާވލުވި ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ ކޮޕ  

 


