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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 އިންފާރާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 

  .ެމި ފޯމު ފުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދެލި ނުފޭދޭ، ނޫކުލައިގެ ގަލަމެކެވެ.މި ފޯމު ފުރާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވ 
  ަސް އެއްޗެއް ޅަންޖެހޭ އެއްވެނަމަ، ނުވަތަ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަނުވަތަ މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ޢުމި ފޯމުގައި ދޮގު މ

 ޅައިފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ.ފުރިހަމައަށް ހުށަހަ

  ކޮށީ ނަންބަރު:  އަވަާށއި ގޯީތގެ ނަން:
  މިފޯމު ހުށަެހޅި ތާީރޙު:  މަުގގެ ނަން:

 

  ިމިފޯމުން ހުއްދައަށް އެދޭކަމެއްގެ ކުރިމަތީގައިވާ ގޮޅީގައ .ެމި ފާހަގަ ޖަހާށެވ 

 އިާމރާތް ތަޅާލުން   އިންފާރު އުސްުކރުން   ފައުންޑޭަޝން ޗެކުކުރުން  
ނޑުން    އިންފާރު ރޭނުން   އިންފާުރަގއި ސިެމންތި ޖެހުން   ދޮރު ކެ
 މަާރމާތްކުުރން  ބެލްކަނި  އިންފާރު ިތރިކުރުން   ދޮރު ަބދަލުކުރުން  
 ޓުން ދޮރާށި ެބހެއް  އިާމރާތްކުުރމަށްޓަކައި ިއންފާރު ތެުޅން   ދޮރު ަބންދުުކރުން  
 އެހެނިހެން   ގޯިޅމަގު ޮކޅުަގއި ޮދރު ބެެހއްޓުން    ދޮރާށި ަމރާމާތުުކރުން  

 އިތުރު ތަފްޞީލު:
 
 

 

  ިފޯމަށް ދޭ ޖަވާބު ޙަވާލުކުރަންވީ ފަރާތް: މި ފޯމުން އެދިފައިވާ ހުއްދައާއި އެއާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ނުވަތަ މ 

  ދރއ ކާުޑގެ ނަންަބރު:  ނަން:
  ފޯނު ނަންަބރު:  އެޑްެރސް:
 
ނޑު/ އަޅުގަނޑުމެން މި ފޯމުގައި ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.   މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މި ފޯމު،  އަޅުގަ

 ނުވަތަ މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، މި ފޯމު ބާޠިލުވާނެކަން އެނގެއެވެ.
 

 ސޮއި  ނަްނބަރު ދރއ ކާޑު  ގެ ަނން ވެރިަފރާތު  ސޮއި  ދރއ ކާޑު ނަްނބަރު  ވެރިަފރާތުގެ ަނން  
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 މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާށެވެ. އިން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  MWSC ޢިމާރާތް ނުވަތަ އިންފާރު ތަޅާނަމަ، ފޯމުގެ އަނެއްފަރާތުގައިވާ ބައި 

 
 
 
 
 



 
 

 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތް ތެޅުމާއި ގޯތީގެ ބިން ކޮނުމުގެ 
 

 ިަވރޭޖް މި ޯފމު، މާލޭ ވޯޓާރ އެންޑް ސު ، ިޢމާރާެތއް ތަޅާުލން ނުވަތަ ގޯީތގެ ިބން ކޮނުން ފަދަ ަމސައްކަެތއް ކުރަން ޭބނުްނވާނަމަ  ޢިމާރާތްުކރުމަށްޓަކައ
 ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ޯހދަން ާވނެެއވެ.އަށް  (MWSC)ކޮމްޕެނީ 

  ީމާލޭ ވޯޓާރ ެއންޑް ެސވަޭރޖް ކޮމްޕެނ(MWSC) ިނަޑައޅާފަިއވާ ަބއިތައްއިން ފުރިަހމަކުުރމަށްފަހު ތ ުމިޅން ފުރިހަަމވުުމގެ ކުރިްނ، މާލެ ސިޓީ  ރީަގއި ކަ
 ކައުންސިލް ިއން ހުްއދަެއއް ނުެދވޭެނެއވެ.

 

  ްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:ގޯއ 
  ކޮށީ ނަންބަރު:  ގޯީތގެ ނަން:އަވަާށއި 

  ތާީރޙު:މިފޯމު ހުށަެހޅި   މަުގގެ ނަން:
 

  ިއެދޭކަމެއްގެ ކުރިމަތީގައިވާ ގޮޅީގައ .ެމި ފާހަގަ ޖަހާށެވ 
 ޮކނުން އިާމރާތެއް ެހދުމަށްޓަަކއި ގޯީތގެ ބިން   އިާމރާތެއް ެހދުމަށްޓަަކއި ގޯީތގައި ަހދާަފއިވާ އިާމރާތެއް ުނވަތަ ތަެނއް ތަޅާލުން  
 

 :ުހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ 
  ފޯނު ނަންަބރު:  ނަން: 

  ތާރީޙު:  ދރއ ކާުޑގެ ނަންަބރު:
  ސޮއި:  އެޑްެރސް:

 

 
 

 އިންނެވެ.(MWSC)  ކޮމްޕެނީ  ސެވަރޭޖް  އެންޑް  ވޯޓާރމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ، މާލޭ  

  ެަޢދަދު:މައި ޮހޅިއާ ުގޅިަފއިވާ ފެންޮހޅި ާއއި ެފން މީޓަރުގ   ާަނރުަދމާ ހޮީޅގެ ޢަދަދު: މައި ޮހޅިއާ ުގޅިަފއިވ  

ނޑު  ހުއްދަ ދެއްވި ވެރިއެއްގެ  ހުއްދަ   ތައްގަ

މަތީަގިއވާ ފޯމުަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ގޯީތގަިއ، މި ކުންފުީނގެ 
އޭގެ ގުުޅންތަށް ތަށް ފެނާއި ަނރުަދމާ ހޮޅި އާިއ، ލަފަޔާ އެއްގޮ 

އެިދވަަޑއިެގންފަިއވާ ރައޮކާެތރިކޮށްފަިއވާތީ، އެފޯމުން 
 މަަސއްކަތްތައް ކުުރުމގެ ހުްއދަ ދީފީެމވެ.

   ނަން:

  މަާޤމު:

  ސޮއި:

  ތާރީޙު:
 

 

  ުފޯމާއެކ MWSC  ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްއަށް އަށ. 

 ވެރިަފރާތްތަުކގެ ދރއ ކާުޑގެ ކޮޕީ.ގޯތީގެ ވެރިަފރާުތގެ /   ޢިމާރާާތއި ގޯީތގެ ަރޖިސްޓަީރގެ ކޮޕީެއއް. 
 ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ހުްއދަ ދީަފއިާވނަމަ، ެއ ހުއްދަ ިދނުމަށްޓަކައި ާފސްކޮށްފަިއވާ ކުރެހުންސެްޓގެ ކޮޕީެއއް. 
 ުޅްނ.ހުށަހެލުމަށް ޯފމު ރިހައި ގުުޅމެއް ެއއްކޮށް ުއވާޢިމާރާެތއް ހަދާަނމަ، އެ ިޢމާރާތް ަހދާ ތަނުަގއި ހުރި ނަުރަދމާގެ ހު  
 ުޅން.ކަށް ބަދަލުކުުރމަށް ފޯމު ހުށަހެ ސައިްޓގައި ަބހައްަޓވަން ބޭުނންވާ ފެްނީމޓަރު ރައްކާެތރިކޮށް ހަރުކުުރާމއި، އެެހްނ ދިމާއަ 

 

  ުހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްއަށް. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޯމާއެކ 

 ގޯތީގެ ވެރިަފރާުތގެ / ވެރިަފރާތްތަުކގެ ދރއ ކާުޑގެ ކޮޕީ.  ަރޖިސްޓަީރގެ ކޮޕީެއއް.ޢިމާރާާތއި ގޯީތގެ  
 ގެަނުއމުގެ ތްުކރުމަށްޓަކައި ިޢމާރާެތއް ތަަޅިއލަން ޖެހޭނަމަ ުނވަތަ ފައުްނޑޭޝަން ައޅާނަމަ ޢިާމރާތް ކުުރމުގެ ުހއްދަ ުނވަތަ ޢިމާރާތަށް ަބދަލުޢިމާރާ 

 .ހުއްަދިއގެ ކޮޕީއެއް ހުަށެއޅުން
ނޑު ޖަާހފައިުވން.MWSCމާލޭ ވޯޓަރ ެއންޑް ެސވަޭރޖް ކޮމްފެނީ )   ( އިން ފުރިަހމަކުރަްނޖެހޭ ަބއި މުިޅން ފުރިހަމަކޮްށ، ތަްއގަ
 ަޞއްހަ ކޮޕީ.ގެ ގޯތީގެ ވެރިަފރާތް ނޫން ފަރާްތތަކުން ުހށައަާޅނަމަ، ކޯޓުަގއި ަރޖިސްަޓރީކޮށްފަިއވާ ޕަަވރ އޮފް އެޓަރނީ ާއއި ވެރިަފރާުތގެ ދރއ ކާޑު  
 ނުކުރާކަުމގެ ސިޓީ  ިޙއްާސވާ ފަރާތްތަުކގެ އިޢުިތާރޟުއްޓާނަަމ، ޯގޅިަމގު ގޯިޅމަގު ޮކޅުަގއި ޮދރު ބެހެ  
 


