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 އިޚްތިޔާރުކުރުން   ސްލޮޓްގެ ބާވަތް ރކިންގެ  ޕ ާ

 ގައި ފާހަގަޖައްސަވާށެވެ.  ބާވަތު ތެރެއިން ޖާގަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުވެލައްވާ  ސްލޮޓް ބާވަތުގެާޕކިންގ  ހަތަރުތިރ ގައިވާ 

     ފޫޓު ޓްރެއިލަރ 20 .1

   ފޫޓު ޓްރެއިލަރ 40 .2

 ޓަނު(  30-ޓަނު  10ޑަމްްޕ ޓްރަކް / ލޮރ  ) .3

 ކްރޭން  .4

 

a 
 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖެ ހުޅުމާލެ،   
 

ކުއްޔަށް  ޖާގަ  ބ ލަމުގެ އުސޫލުން  ރުމަށް  ކު   ޕާކު   ގެ ހެވ  ވެހިކަލް ޕެއިޑް ޕާކިންގ ޒޯނުން މުދާ އުފުލާ ބަރު އުޅަނދުފަހަރު ހުޅުމާލޭ 
 ފޯމު   އެދި ހުށަހަޅާ ބ ލަން   ހިފުމަށް 

 

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި  މު  ފޯ 

ލިޔުމެއް    ނަމައިނުވާ ފުރިހަމަކޮށްފަމައުލޫމާތެއް    ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   އިމިފޯމުގަ ▪ އެއްވެސް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މިފޯމާއެކު  އަދި 
 ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

އެވެ. އަދި މި އަގަށްވުރެއް  (  އެއް ލާރި  ރުފިޔާ  ބާރަ)ރ  12.01ާޕކިންގ ޖާގަނެގުމަށް ބ ލަމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކ    ▪
 ތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. ދަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު
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 ކުއްޔަށް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު 

ކުއްޔަށް   ޖާގަ  އުސޫލުން ބ ލަމުގެ ާޕކުރުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ބަރު އުފުލާ މުދާ ޒޯނުން  ާޕކިންގ ޕެއިޑް ވެހިކަލް ހެވ  ާާގެޅުމާލޭހު
                         :  )އަކަ ފޫޓަކަށް( އިހިފުމަށްޓަކަ

 ދިވެހިރުފިޔާ    .  

(_________________________________________________________________________________
 ( އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަމެވެ. __________________________________________________________________ 

 
 

 އިޤްރާރު 
 

  ާޕކުރުމަށް   އުޅަނދުފަހަރު  ބަރު  އުފުލާ  މުދާ  ޒޯނުން  ާޕކިންގ  ޕެއިޑް  ވެހިކަލް  ހެވ   މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކ  ހުޅުމާލޭގެ
ތެއްގެ  ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާއެދޭ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަލައި ކިޔުމަށްފަހު      ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް  ޖާގަ  އުސޫލުން  ބ ލަމުގެ

ކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު  ޖާގަތަ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. އަދި މި  ނ ހައިސިއްޔަތުން ދ ފައިވާ
ކަށް ބ ލަން  ން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަ ބ ލަ ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަލައި ވިސްނުމަށްފަހު އެކަމަށް ރުހި ޤަބޫލުވެހުރެ، 

ލިޔުމުގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބ ލަން ކާމިޔާބުކުރިކަމުގެ    ނުވަތަ  ގޮއްސިނަމަ، ބ ލަން އަނބުރާގެން   ފަހު ކުރުމަށް   ކާމިޔާބު
އެޗް.ޑ .ސ  އަށް ނެގުމާއިމެދު  އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓ   އިބ ލަމާ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިއުތިރާޒްކޮށްފިނަމަ،   ނުވަތަ 

  ބ ލަމުގެ   ކުރުމަށްކު ާޕ  އުޅަނދުފަހަރު  ބަރު   އުފުލާ  މުދާ  ޒޯނުން  ާޕކިންގ   ޕެއިޑް  ވެހިކަލް  ހެވ   ހުޅުމާލޭގެއަދި    އިޢުތިރާޒު ނުކުރަމެވެ.
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު، ބ ލަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ އެ އަގު ދައްކާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.  އެދި  ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް  ޖާގަ އުސޫލުން

 .............................. .............................................................................................................................ނަން: 

 

 ............................................................ ސޮއި: ...................................................................... ތާރ ޚް: ..............
 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަށް އިފޯމާ 

   ވިޔަފާރ ގެ ރަޖިސްޓްރ 
   މުދާ އުފުލާ ބަރު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރ  ކޮޕ 
 މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ    ކޮޕ  ގެކާޑު   ދ.ރ.އމުއްދަތު ހަމަނުވާ   ފަރާތުގެ  ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގައި  އެޓާރނ ގެ އޮފް ވަރަޕ(

 ލިޔުމެއް(  ރަސްމ  ފޮޓޯޖެހި   އެނގޭނެފަދަ ނަންބަރު ކާޑު ޑ .ނަމަ އައި
  ުގައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް މާލ  އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓ  އަސްލު   01ޖަދުވަލ 
 ިއަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ހެކި 03ޔަ ހުޅުމާލެ ސިނާއި މަސައްކަތުގައި ވޭތުވެދ   
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