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 HT– 01/2023 

                           ފޯމު   އުޅަނދުފަހަރު އެހެލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  

•   
 

ޔަވާ އެހެން  އުޅަނދު އެހެލާ ބ ލުމުގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެ، ކުޅުދުއްފުށ  ކައުންސިލް އިދާރާއި ދެމެދު މުވާމަލާތު ކުރަނ  އުޅަނދުގެ ވެރިފާތް ފި  ▪
 ފަރާތަކުން ނަމަ ތިރ ގައި އެވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.  

  ފުރިހަމަ ނަން 

  ދާއިމ  އެޑްރެސް 

  ސިޓ އާއި، ލިޔެކިޔުން ފޮނުވަންވ  އެޑްރެސް 

  ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންބަރު

  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތައި ހުރި ގުޅުން 
 

 އިޤްރާރު: 
އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދަށް    ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ   ޑު..................................................................... މަތ ގައި މައުލޫމާތު ދ ފައިވާ އުޅަނދުނއަޅުގަ

ބ ނުންކުރާނ    އަމަލު ކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އެހެލާ އެސަހަރައްދު    ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެސަރަހައްދު ބ ނުންކުރުމުގައި 
އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއާއި ޖުރުމަނާ ދައްކަން ޖެހ ނަމަ    ގެކައުންސިލްސިޓ   ، އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށ   ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާއި

 އެއްބަސްވަމެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް 
 

 އިގިލ ގެ ނިޝާން:     ސޮއި:     :ތާރ ޚް
 ފ  ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް: 

 
 ކުޅުދުއްފުށި ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރަށް  .1

ދުވަހުން ފެށިގެން އުޅަނދު ބާލާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  ކުޅުދުއްފުށި ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ އުޅަނދުފަހަރަ އެހެލާނަމަ އުޅަނދު އެހެލި   1.1
 ރ )އެކެއް( ރުފިޔާ 1/-ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އޮޑ ގެ ދިގުމިނުގެ މ ޓަރަކަށް 

ޑުމިނުގެ  ކުޅުދުއްފުށި ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ އުޅަނދުފަހަރު އެހެލައި، ހިޔާކޮށް ނުވަތަ ހަރުގެ އަޅައިގެން މަރާމާތު ކުރާނަމަ ހަރުގ ގެ ބޮ 1.2
 ރ )ދެއެއް( ރުފިޔާގެ ފ އެއް ނެގ ނެއެވެ.  2/- އަކަފޫޓޫކަށް ކޮންމެ

  އުޅަނދުގެ ނަން

  އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު 

  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ދާއިމ  އެޑްރެސް 

  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާއި ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންބަރު

  )ކެޓަގަރ (އުޅަނދުގެ ބާވަތް 

  އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާ ރަށް 

  އުޅަނދުގެ ދިގުމިން 

  އުޅަނދު އެހެލާ ސަބަބު 

  އުޅަނދު ބ ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރ ޚް   ތާރ ޚް   އެހެލާއުޅަނދު 



 

 

 
 
 

އެމަސައްކަތައް    މަރާމާތު ކުރުމަށް ނުވަތަ އޮޑިއެއް ބަނުމަށް ވަގުތ  ހަރުގެވަޅެއް ބ ނުންވާނަމަ އެކަމަށް އެދި ވަކިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 1.3
 ބިންދޫކުރެވ ނ  އެކަމަށްވެވ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

 
 ކުޅުދުއްފުށ ގައި ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރަށް   .2

  15ކުޅުދުއްފުށ ގައި ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން ފ ނަގަން ފަށާނ  އުޅަނދު އެހި ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހިނގާ    2.1
 ލ )ފަންސާސް( ލާރިއެވެ. /50ންމެ މ ޓަރަކަށް ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ހިންގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އުޅަނދުގެ ދިގުމިނަށް ކޮ

ންމެ  ކުޅުދުއްފުށ ގައި ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފައިވާ އުޅަނދެއް މަރާމާތައް އެހެލައި، ހިޔާކޮށް، ނުވަތަ ހަރުގެއަޅާނަމަ ހަރުގ ގެ ބޮޑުމިނުގެ ކޮ  2.2
 މުވާމަލާތް ހިންގ ނ  ވަގުތ ހަރުގެވަޅު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ރ )އެކެއް( ރުފިޔާގެ ބިމުކުލި ނެގ ނެއެވެ. މި 1އަކަފޫޓަކަށް =/

 ކުޅުދުއްފުށ  ކައުންސިލާއި، ޚިދުމަތަށް އެދ  ފަރާތާއިދެމެދު ވެވ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.  
 

 ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، އުޅަނދު ބ ލިކަމުގެ ރިޕޯޓް ކުރުން  .3
އުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ ދައްކާނ  އުޅަނދު ބ ލިކަމަށް ރިޕޯޓު ކުރުމަށްފަހު  އުޅަނދު އެހެލުމާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށ  ކަ 3.1

 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ރަސްމ ގަޑ ގައެވެ. 
އަންގާ 3.2 ނޫންކަން  ނުވަތަ  ބ ލުނުކަން  އުޅަނދު  ތާރ ޚްގައި  ބ ނުންވާ  ބާލަން  ނުވަތަ  ބ ލިކަން  އުޅަނދު  ސަރުކާރުގެ  އެހެލާފައިވާ  ނ  

ވަނަ ކަރުދާހުގައި )ފޯމުގެ ވެރިފަރާތަށް ރައްދުކުރެވ  ކޮޕ ( އުޅަނދު ބ ލުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހ ބައި    2ރަސްމ ގަޑ ގައި މިފޯމުގެ  
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެވެ. 

ތަކެތި:   ހުށަހަޅަންޖެހ    ފޯމާއިއެކު   
 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރ ގެ ކޮޕ   ❖
 ކޮޕ  ކާޑުގެ  ދރއ ވެރިފަރާތުގެ އުޅަނދުގެ ❖
 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތުން އޮޑިއެހެލުމާއި ބ ލުމުގައި ޒިންމާވާނަމަ އެމ ހާގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕ    ❖

 


