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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

ވަކިކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު


މި ފޯމު ފުރާނީ ދިވެހި ބަހުން ،ތާނަ އަކުރުންނެވެ .މި ފޯމު ފުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދެލި ނުފޭދޭ  ،ނޫކުލައިގެ ގަލަމެކެވެ.



މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު
ބާޠިލުވާނެވެ.
އަވަށާއި ގޯތީގެ ނަން:
ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން:

މަގާއި ކޮށީ ނަންބަރު:
(

މިފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޙް:

) ފަންގިފިލާ

ވެރިފަރާތުގެ ފޯނުނަންބަރު:
ހުއްދައަށް އެދޭ ފަންގިފިލާ:




އެއް ފަންގިފިލާ (އެއް ބުރި) އަށްވުރެ އުސް އިމާރާތެއްނަމަ ،ޢިމާރާތާއި ގުޅޭ ޢިބާރާތުގެ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސްގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
މިއީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެން ހަދާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.

މިއީ ،ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ.

މިއީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެން ހަދަމުންދާ ޢިމާރާތެކެވެ.

މިއީ ،ޢިމާރަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުނަގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރަތެކެވެ.

މިއީ 1990 ،ގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ.

މިއީ ،ރެނދުއަޅައި ހަލާކުވާން ފަށާފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ.

ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނަށް ކުރިން ދާއިމީ ހުއްދައެއް ދީފައިވޭއެވެ.

ހުއްދައަށް އެދޭތަނަށް ކުރިން ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފައިވެއެވެ.

ކުރިންދީފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަ ނުވޭއެވެ.

ކުރިން ދީފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތުވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެދޭ ކަމެއްގެ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސްގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ! މި ފާހަގަ ޖަހާނީ އެންމެ ކަމެއްގައެވެ.
ފިހާރައެއް ހިންގުން

ބޭސްފިހާރައެއް ހިންގުން

ވެހިކަލް ބާއްވާ ގަރާޖެއް (ކުއްޔަށްދޭ)

ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ބޭސްފިހާރައަކާއި ކުލިނިކެއް ހިންގުން

ވެހިކަލް ބާއްވާ ގަރާޖެއް (އަމިއްލަ)

ކެފޭއެއް ހިންގުން

އެއަރކަންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުން

އިމްޕޯޓު މުދާ ވިއްކުން

ސައިހޮޓަލެއް ހިންގުން

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން

މުދާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން

ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގުން

ކާބޯތަކެތި ވިއްކުން

ބިއުޓީ ސެލޫނެއް ހިންގުން

ބޭކަރީއެއް ހިންގުން

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުން

ޕްރީ ސުކޫލެއް ހިންގުން

ހޮޓަލެއް ހިންގުން

ކެންޓީނެއް ހިންގުން

ފަހާތަނެއް ހިންގުން

ގެސްޓު ހައުސްއެއް ހިންގުން

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރުން

ފެހުމާއި ،ފެހުމާބެހޭ ތަކެތި ވިއްކުން

ކުލިނިކެއް ހިންގުން

ޖިމެއް ހިންގުން

އެހެން ކަމެއް

އިތުރު ތަފްސީލު:


އިތުރުކަމަކަށް އެދޭނަމަ އެކަމެއްގެ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސްގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދަ ބަދަލުކުރުން

ކުރިންދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުން

ކުރިން ދިފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް

ކުރިންދީފައިވާ ހުއްދަ އާކުރުން

ހުއްދައިގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން

ތަނުގެ އޭރިއާ ބަދަލުކުރުން

އިތުރު ތަފްސީލު:


މި ފޯމުން އެދޭ ހުއްދައާއި އެއާއިގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބު ޙަވާލުކުރަންވީ ފަރާތް.
ނަން:

ދ.ރ.އ .ކާޑުގެ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:
މި ފޯމުގެ އަނެއްފަރާތުގައިވާ ބައިތައްވެސް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ!

ރއްޖެ.
ވހި ާ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

www.malecity.gov.mv

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 3343760



ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިޖަހާށެވެ!
ހުއްދަ

ހުއްދައިގެ ތާރީޚު

ހުއްދައިގެ ނަންބަރު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ
ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ
ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ (ވަކި ފަންގިފިލާއަކަށް ދީފައިވާ)
ޢިމާރާތުގެ ވަކިބަޔަކަށްދީފައިވާ ހުއްދަ
އ
އެހެން ހުއްދައެ ް
އިތުރު ތަފްސީލު:
އަޅުގަނޑު /އަޅުގަނޑުމެން މި ފޯމުގައި ދީފައިވަނީ ތެދުމަޢުލޫމާތެވެ .މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ މި ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް
ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލުވާނެކަން އެނގެއެވެ.
ތނ





ވެރިފަރާތުގެ ނަން

ދ.ރ.އ .ކާޑު ނަންބަރު
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ވެރިފަރާތުގެ ނަން

ދ.ރ.އ .ކާޑު ނަންބަރު

ސޮއި

ހުއްދައަކަށް އެދޭއިރު ،މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި
ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް.

ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ދ.ރ.އ .ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް.

ވެރިފަރާތުގެ ދ.ރ.އ .ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް.

ހުއްދައަށް އެދޭތަނުގެ އޭރިއާ އެނގޭނެހެން ކުރަހާފައިވާ ތަޅުމުގެ ޗާޓު (ފްލޯރ ޕްލޭން).

ޚާއްސަ ޙާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހިދާނެތަކެތި.
އަވަށްޓެރިންނަށް އުދަނގޫވުން މަނާކުރުމަށްޓާކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުމާއި ކުރެހުން.
ވެރިފަރާތް ނިޔާވުމަށްފަހު ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެކަން އެނގޭނެ ލިއުމެއް.
ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ މުއްދަތުގައި ހުއްދަ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާނެ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު.
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާނަމަ ،އެއެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ.
ތަރިކައިން ތަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް ތަކުލީފު ލިބިފައި ނުވާނަމަ ،ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާގެ އިޤުރާރު.
ޢީމާރާތް ވަނީ ބޭނުންކުރެވޭނެ ފަދަ ރަނގަޅު ޙާލަތުގައިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ،އެކުރެޑިޓް ސިވިލް އިންޖިނިއަރެއްގެ ލިޔުން.





ތަން ޗެކްކުރުން އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ،މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހެޅިދާނެ ބައެއްތަކެތި.
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.

ކުރިން ހުއްދައެއް ދީފައިވާނަމަ ،އެހުއްދަ.

ޢިމާރާތް ބޭނުނުންކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.

ހުއްދައިގެ އަސްލު ގެއްލިފައިވާނަމަ އެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.

އެހެން ހުއްދައެއް ލިބިފައިވާނަމަ އޭގެ ކޮޕީ.

ޢިމާރާތުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންސެޓުގެ ކޮޕީއެއް.

މި ފޯމުން ހުށަހެޅިއަސް ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ކަންތައްތައް:
ސިމެންތި ،ދަގަނޑު ،ހިލަ ،ހިލަވެލި ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން.

ވެހިކަލް ދޮވެ ސާފުކުރާ ސަރވިސް ސެންޓަރ ހިންގުން.

ވަރކްޝޮޕާއި ވަޑާންގެ ފަދަ ތަންތަން ހިނގުން.

އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވާނެ ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ވެހިކަލް މަރާމާތުކުރާ ސަރވިސް ސެންޓަރ ހިންގުން

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް.

ރއްޖެ.
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