ވަކިކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު
 މިފޯމު ފުރާނީ ދިވެހި ބަހުން  ،ތާނަ އަކުރުންނެވެ .މި ފޯމު ފުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދެލި ނުފޭދޭ ،ނޫކުލައިގެ ގަލަމެކެވެ.
 މިފޯމުގައި ދޮގު މަޢުޅުމާތެއްދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްެެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި
ނުވާނަމަ މިފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ.
 ޖަވާބު ބަލައި އަންނައިރު ދރއ ކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ.
 ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު:
ކޮށީ ނަންބަރު:

އަވަށާއި ގޯތީގެ ނަން:
މަގުގެ ނަން:

ގޯތީގެ/ފްލެޓުގެ ނަންބަރު:

ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން

ހުއްދައަށް އެދޭ ފަންގިފިލާ

ރތުގެ ފޯނު ނަންބަރު
ވެރިފަ ާ
 އެއްފަންގިފިލާ (އެއްބުރި) އަށްވުރެ އުސް ޢިމާރާތެއްނަމަ ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
މިއީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެން ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ.

މިއީ ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ.

މިއީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެން ހަދަމުންދާ ޢިމާރާތެކެވެ.

މިއީ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުނަގާ ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ.

ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނަށް ކުރިން ދާއިމީ ހުއްދައަށް ދީފައި ވެއެވެ.

ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނަށް ކުރިން ވަގުތީ ހުއްދައަށް ދީފައި ވެއެވެ.

ކުރިން ދީފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަނުވެއެވެ.

ކުރިން ދީފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަނީ ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.

ކުރިންދީފައިވާ ހުއްދަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

 ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ފިހާރައެއް ހިންގުން

ބޭސް ފިހާރައެއް ހިނގުން

ވެހިކަލް ބާއްވާ ގަރާޖެއް (ކުއްޔަށްދޭ)

ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް

ބޭސްފިހާރައަކާއި ކްލިނިކެއް ހިންގުން

ވެހިކަލް ބާއްވާ ގަރާޖެއް (އަމިއްލަ)

ކެފޭއެއް ހިންގުން

އެއަރކަންޑިޝަން މަރާމާތު ކުރުން

އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުން

ސައި ހޮޓަލެއް ހިންގުން

ޔރު ކުރުން
ކތި ތައް ާ
ކާބޯތަ ެ

މުދާ އެކްޕޯޓް ކުރުން

ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގުން

ނ
ކތި ވިއްކު ް
ކާބޯތަ ެ

ބިއުޓީ ސެލޫނެއް ހިންގުން

ބޭކަރީއެއް ހިންގުން

ކށް ވިއްކުން
ޔރު ޮ
ކތި ތައް ާ
ކާބޯތަ ެ

ޕްރީ ސްކޫލެއް ހިންގުން

ހޮޓަލެއް ހިންގުން

ކެންޓީނެއް ހިންގުން

ފަހާ ތަނެއް ހިންގުން

ގެސްޓްހައުސް އެއް ހިންގުން

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރުމަށް

ފެހުމާއި ،ފެހުމާބެހޭ ތަކެތި ވިއްކުން

ކްލިނިކެއް ހިންގުން

ޖިމެއް ހިންގުމަށް

ވެހިކަލް މަރާމާތުކުރާ ސާވިސް ސެންޓަރ ހިންގުން

ވެހިކަލް ދޮވެސާފުކުރާ ސާވިސް ސެންޓަރ ހިންގުން

އެހިހެން

ފޞީލު:
އިތުރު ތަ ް
 އިތުރު ކަމަކަށް އެދޭނަމަ ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ކުރިންދީފައިވާ ހުއްދަ ބަދަލު ކުރުން

ކުރިންދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރުން

ކުރިން ދީފައިެާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް

ކުރިންދީފައިވާ ހުއްދަ އާކުރުން

ހުއްދައިގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލު ކުރުން

ތަނުގެ އޭރިއާ ބަދަލު ކުރުން

ފޞީލު:
އިތުރު ތަ ް


މިފޯމްގެ އަނެއް ފަރާތުގައިވާ ބައިތައްވެސް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ.
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 މިފޯމުން އެދޭ ހުއްދައާއި އެއާއިގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުވަތަ މިފޯމަށް ދޭ ޖަވާބު ޙަވާލު ކުރަންވީ ފަރާތް
ނަން:

ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރ

 ކުރިންދީފައިވާ ހުއްދަ ތަކުގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ޖަހާށެވެ!
ހުއްދަ

ހުއްދައިގެ ތާރީޚް

ހުއްދައިގެ ނަންބަރު

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ
ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ
އެހެން ހުއްދައެއް
ފޞީލް
އިތުރު ތަ ް

 ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ވެރިފަރާތުގެ ނަން

އެޑްރެސް

ދރއ ކާޑު ނަންބަރު

ފޯނު ނަންބަރު

ސޮއި

1
2
3
4
5

އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން މިފޯމުގައި ދީފައިވާނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މިފޯމްގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ

މިފޯމް ،ނުވަތަ މިފޯމާއެކު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްެެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމް ބާޠިލް ވާނެކަން އެގެއެވެ.
ތާރީޚް............................................ ... :

 ހުއްދައަށް އެދޭއިރު މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ކޕީއެއް
ގޯތީގެ  /ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ޮ

ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ

ރތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ
ވެރިފަ ާ

ހުއްދައަށް އެދޭތަނުގެ އޭރިއާ އެނގޭނެހެން ކުރަހާފައިވާ ތަނުގެ ެާޓް

8- vakikamakah imaaraah beynun kurumah edhey form

ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ

