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 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކުޅުދުއްފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ 

 އެދޭ ފޯމު   އްދައަށް ހު   ބޭނުންކުރުމުގެ   ޢިމާރާތް    

 ގެ ޢިމާރާތް   1ބާވަތް  

 . ވެ ތަންތަނެ ހިމެނޭ ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ    ގައި ންބަރުގައިވާ ޢިމާރާތުގެ މާނާ ) ވަނަ ނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ (   99ގެ ޢިމާރާތް ތަކަކީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގެ    1ބާވަތް  

 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ އިދާރާ:

 ޢިމާރާތް ހުރި ރަށް: 

 އްދައާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރައްވާށެވެ! ހުތިރީގައިވާ ބައިތައް އެދޭ  

އެދޭ ޢިމާރާތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު: ހުއްދައަށް    . 1  

 ޢިމާރާތުގެ ނަމާއި އަވަށް:ހ. 

 މަގާއި ކޮށީ ނަންބަރު:. ށ

 ހުއްދަދީފައިވާ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު: . ނ

 ، ނިމިފައިވާ ފްލޯރގެ އަދަދު: ޢިމާރާތް އެއްކޮށް ނުނިމޭނަމަ. ރ

 ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:. ބ

 އެދޭ ހުއްދައިގެ ބާވަތް:  . 2

                ނިމިގެން ގެ ބައެއްށ. ޢިމާރާތު                                     އްކޮށް ނިމިގެންއެޢިމާރާތް ހ.       

: އެދި ހުށަހަޅަނީ ހުއްދައަށް    . 3  

. ހުއްދަ އައުކުރަންނ                                                   މުޅިން އަލަށްހ.        

             ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުވެގެން ރ.                                          ވެރިފަރާތް ބަދަލުވެގެން. ށ     

: މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ  ކުރިން    . 4  

 ތާރީޚްހުއްދަ ދޫކުރި  ހުއްދައިގެ ނަންބަރ  

   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހ. 

   ޢިމާރާތަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ހުއްދަ . ށ

 : ތަފްޞީލުއިތުރު . ނ

 

 

 

 މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!  . ނިމިފައިވާ ފަންގިފިލާތަކުގެ ގޮޅީގައި  5

 ތ. އެގާރަވަނަ ފަންގިފިލާ (އިލަވަންތް ފްލޯރ)   ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ (ފިފްތް ފްލޯރ). ކ  އިމާރާތުގެ ބޭސްމަންޓް ހ.  

 ލ. ބާރަވަނަ ފަންގިފިލާ (ޓްވެލްތް ފްލޯރ)   އ. ހަވަނަ ފަންގިފިލާ (ސިކްސްތް ފްލޯރ)   (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)  ފަންގިފިލާތިރީ  . ށ 

 ފްލޯރ) ތާރޓީންތްފަންގިފިލާ (ތޭރަވަނަ . ގ  ވ. ހަތްވަނަ ފަންގިފިލާ (ސެވަންތް ފްލޯރ)  ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ (ފަރސްޓް ފްލޯރ). ނ 

 ންތް ފްލޯރ)ފޯރޓީވަނަ ފަންގިފިލާ (ސާދަ. ޏ  އަށްވަނަ ފަންގިފިލާ (އެއިޓްތް ފްލޯރ) މ.   ދެވަނަ ފަންގިފިލާ (ސެކަންޑް ފްލޯރ) . ރ 

 ންތް ފްލޯރ) ފިފްޓީވަނަ ފަންގިފިލާ (ފަނަރަ. ސ  ފ. ނުވަވަނަ ފަންގިފިލާ (ނައިންތް ފްލޯރ)   ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ (ތަރޑް ފްލޯރ) . ބ 

 ޓެރަސް ފަންގިފިލާ (ޓެރަސް ފްލޯރ)ޑ.   ދިހަވަނަ ފަންގިފިލާ (ޓެންތް ފްލޯރ) ދ.   ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާ (ފޯތް ފްލޯރ). ޅ 

 ! ތައްޔާރުކޮށް ފުރުއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އެއްގޮތަށް ތާވަލާއި  މަތީގައިވާ ފަންގިފިލާ އިތިރުވާނަމަ

 ޅޭގޮތުން ތަން ޗެކުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: ގު   އާއި ހުއްދަ   . 6

 . އެޑްރެސް: ނ             ހ. ނަން:                               

 . ފޯން ނަންބަރ: ރ               . ދރއ ކާޑު ނަންބަރ:                   ށ
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 ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި:   . 7

 ސޮއި ނަންބަރު ފޯނު  އީމެއިލް އެޑްރެސް  ދރއ ކާޑު ނަންބަރ  ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ތނ
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 ! ތައްޔާރުކޮށް ފުރުއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އެއްގޮތަށް ތާވަލާއި  މަތީގައިވާ ރުވާނަމަވެރިފަރާތް އިތު

 : ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި. ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން  8

  ދރއ ކާޑު ނަންބަރނ.  ހ. ނަމާއި އެޑްރެސް

 ރ. ފޯނު ނަންބަރ އަދި ސޮއި: އީ މެއިލްށ. 

 . ހުއްދައަށް އެދޭއިރު، މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 9

 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއްގޯތީގެ ހ. 

 ށ. ވެރިފަރާތުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް

 އެޓާރނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު ގެ ކޮޕީ ނ. ޕަވަރ އޮފް 

 ރ. ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިޔުމުގެ އަސްލާއި އެގޮތްކަމުގެ ކޮޕީއެއް

 ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވާން ބިލްޓް  -އޭޒް  ހުރިގޮތުގެ  އް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ޢިމާރާތަ  އެއްކޮށް  ޢިމާރާތް:  ނޯޓް

 ވާނެއެވެ. 

 . މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު: 10

ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދައަށް ހުށަހެޅުމަށް އެކުލަާވލެިވފައިާވ    ޢިމާރާތް  ެގ  1  ބާަވތް  ދަށުން  ) ެގ  R-1004/2019  (  ަގާވއިދު  އިދާރީ  ޢިމާރާތްކުރުމުެގ  ފޯމަކީ  މި .1

 . ފޯމެކެެވ

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުގައި، ޢިމާރާތެއް ނުަވތަ    އިއްދައެކެެވ. އެ ަގާވއިދުގަ ހު ތް ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދައަކީ، ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ އިދާރީ ަގާވއިދުެގ ދަށުން ދޭ  ރާޢިމާ .2

 ންކުރަން ފަށަންާވީނ، ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުަގއެެވ. ޢިމާރާތުެގ ބައެއް ިވޔަސް ބޭނު

ެވ. އެފަދަ ޢިމާރާތަކަށް، ޢިމާރާތް ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ފާސްކޮށްފައިާވ ކުރެހުންތަކާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިާވ ޢިމާރާތަކަށް، ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ ނުދެޭވނެއެ  .3

 ީނ، ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިާވ ތަނެއް ުނަވތަ ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތެއް، ަގާވއިދާ އެއްޮގތަށް އިސްލާޙުކުރުމުންެނެވ.  ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ ދޭ

ަވކި  ހު ޢިމާރާތް ބޭުނންކުރުމުެގ   .4 ަވކި ޚާއްދައަކީ، ޢިމާރާތުގައި  އްޞަ ބޭުނމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ދޭ ހުއްދައެއް ނޫެނެވ. ޢިމާރާތުަގއި ނުަވތަ ޢިމަރާތުން ބައެއްަގއި 

 ޚާއްސަ ބޭުނމެއް ކުރާނަމަ، އެކަމަށް ބޭނުންާވ ހުއްދަތައް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުްނ ނަަގްނާވނެއެެވ.  

 . ަވުގތީ ހުއްދައެކެެވއެއްކޮށް ނުނިމޭނަމަ ދެޭވނީ  ޢިމާރާތް   .5

 . މި ފޯމު ބާޠިލްާވނެއެެވ ދީފައިާވަނމ މަޢުލޫމާތެއް ދޮުގ ފޯމުަގއި މި .6

 . ފޯމު ބަލާގަތް ފަރާތް (އިދާރީ ބޭނުމަށް) 11

 ތާރީޚް: ސޮއި: ނަން:  ފޯމު ނަންބަރ: 

 


