a
ހުޅުމާލޭގައ ވޔަފާރ ކުރުމާމެދު އޢުތރާޒނުކުރާކަމުގެ ލޔުމަށ އެދޭ ފޯމ
ނަނބަރު:

HDC(161)-M/TP/20 /

 މފޯމުގައ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއ ދީފައވާނަމަ ،ނުވަތަ މ ފޯމު ފުރހަމަކޮށފައ ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ މފޯމާއެކު ހުށަހަޅަނޖެހޭ އެއވެސ ލޔުމެއ ފުރހަމައަށ ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ މ ފޯމު ބާޠލވާނެއެވެ.
" ހުޅުމާލޭގައ ވޔަފާރ ކުރުމާއމެދު އޢުތރާޒނުކުރާކަމުގެ ލޔުނ" ދޫކުރެވޭނީ ހުއދައަށ އެދޭ ތަނުގެ ވެރފަރާތުނ މކޯޕަރޭޝަނަށ ދައކަނޖެހ ނުދެއކވާ ފައސާއެއވާނަމަ އެފައސާ
ދެއކުމަށފަހުގައެވެ.

ޚދުމަތަށ އެދޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
އދޭ ތަނ
ދއަށ ެ
ހުއ ަ

ރޯހައުސ

ގޯތ

އނޑަސޓރއަލ ޒޯނ

ރ
ލޮޓ/ޔުނޓ ނަނބަ ު

ކޮމާޝަލ ޔުނޓ

ރ
ބ ު
ރމުގެ ހުއދަ ނަނ ަ
ބނުނކު ު
ޢމާރާތ ޭ
ޚދުމަތަށ އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އދޭ ފަރާތަކީ
ދއަށ ެ
ހުއ ަ

ތަނުގެ ވެރފަރާތ

ފުރހަމަ ނަނ

އޅޭ ފަރާތ
ގވައނ ު
މކޯޕަރޭޝަނުނ ތަނ ކުއޔަށ ނަނ ަ
މހާރު އުޅޭ އެޑރެސ

ޕަވަރ އޮފ އެޓާރނީ އޮތ ފަރާތ
ރ
ބ ު
މޮބައލ ނަނ ަ

އެދޭ ޚދުމަތުގެ ބާވަތ
އމޕޯރޓ މުދާ ވއކުނ

ޓރަނޓ
ރެސ ޯ

ގަރާޖ

ހޯލސޭލ އަދ ރީޓެއލ

ޓޭކ އަވޭ

ޤުރުއާނ ކލާސ

ސވެނއަރ ޝޮޕ

ސެލޫނ އެނޑަ ސޕާ

ގެސޓ ހައުސ (އެދޭ ފލޯގައ  ޖައސަވާ)

ކެފޭ/ސައ ހޮޓާ

ފަހާތަނ

އެހެނހެނ (ތަފޞީލު)................................................................. ............................... :
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އޤރާރު
ރމުގެ ޤަވާއދު"
ބނުނ ކުރާނީ "ހުޅުމާލޭ ޕލޭނނގ އަދ ޢމާރާތ ކު ު
މގެ ލޔުމަށ އެދޭ ތަނ ޭ
ކރާކަ ު
ރމާއމެދު އޢުތރާޒނު ު
ލގައ ވޔަފާރ ކު ު
ހުޅުމާ ޭ
ށވެ.
އާއ އެއގޮތަ ެ
މަތީގައވާ އޤުރާރާއ ޚލާފަށ އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކޮށފނަމަ ،ހައުސނގ ޑވެލޮޕމަނޓ ކޯޕަރޭޝަނއނ އަޅުގަނޑަށ ދޫކޮށފައވާ ހުޅުމާލޭގައ
ވޔަފާރ ކުރުމާއމެދު އޢުތރާޒ ނުކުރާކަމުގެ ލޔުމާއ އަދ މލޔުމާއ ގުޅގެނ ނަގާފައވާ ހުއދަތައ ބާޠލ ކުރުމާއމެދު އަޅުގަނޑުގެ
އޢުތރާޒެއނެތެވެ.

ގ ނޝާނ
އނގލީ ެ

ފުރހަމަ ނަނ

ތާރީޚ

ނގެ ރަޖސޓރީ ނަނބަރ
އައޑީ ކާޑު/ކުނފު ީ

ސޮއ

ނގެ
ފ ީ
ވތަ ކުނ ު
ނު ަ
ސޓޭމޕ

ފޯމާއ އެކު ހުށަހަޅަނޖެހޭ ތަކެތ
-1

ޚދުމަތަށ އެދޭ ފަރާތުގެ އައޑީ ކާޑު ކޮޕީ.

-2

އމާރާތ ބޭނުނކުރުމުގެ ހުއދައގެ ކޮޕީ.

-3

ފމު ހުށަހަޅާނަމަ ލބފައވާ "ޕަވަރ އޮފ އެޓަރނީ" ގެ ކޮޕީ( .ހުށަހަޅާ "ޕަވަރ އޮފ އެޓަރނީ" ވާނޖެހޭނީ މކޯޕަރޭޝަނަށ ހުށަހަޅައގެނ
"ޕަވަރ އޮފ އެޓަރނީ" އޮތ ފަރާތަކުނ މ ޯ
ކށެވެ).
އެޕރޫވ ކޮށފައވާ ލޔުމަ ަ

ޙު ޅުމާލޭގައ ވޔަފާރ ކުރުމާއމެދު އޢުތރާޒ ނުކުރާކަމުގެ ލޔުނ ދނުމުގައ ބެލެވޭނެ ކަނތައތައ
.1

ކރެވ އމާރާތ ބޭނުނ ކުރުމުގެ ހުއދަ ނަގާފައެވެ.
ވޔަފާރ ކުރުމަށ އެދޭ ތަނ ހުނނަނވާނީ މކޯޕަރޭޝަނުނ ކުރެހުނ ފާސކުރުމަށފަހު ކުރެހުމާއ އެއގޮތަށ އމާރާތ ު

.2

ޅ
ކރެހުމާއ ތަފާތުވާނަމަ ފާސކުރެވފައވާ ކުރެހުމާއ އެއގޮތަށ ތަނ ހެދުމަށ ނުވަތަ ގެނެސފައވާ ބަދަލުގެ ތަފސީލ ކުރެހުމެއ މކޯޕަރޭޝަނަށ ހުށަހަ ާ
މކޯޕަރޭޝަނުނ ފާސކޮށފައވާ ު
ކުރެހުނ ފާސކުރަނވާނެއެވެ.

.3

ރތަމަ ބުރ (ގރައުނޑ ފލޯރ)
ހުޅުމާލޭގައ ދރއުޅުމަށ ދޫކޮށފައވާ ގޯތ އަދ ރޯހައުސ ތަކުގައ ވޔަފާރ ކުރުމުގެ އޢުތރާޒ ނުކުރާކަމުގެ ލޔުނ ދެވޭނީ ހަމައެކަނ ޢމާރާތުގެ ފު ަ
އަށެވެ.

.4

ރޯހައުސ ތަކުގައ ކެފޭ/ސައހޮޓާ އަދ ރެސޓޯރެނޓ ހނގުމުގެ ހުއދަ ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ.

.5

ރޯހައުސތަކުގައ ގެސޓ ހައުސ ހނގޭނީ ހަމައެކަނ އމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރ (ގރައުނޑ ފލޯރ) ގައެވެ.

