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 !ފުރިހަމަ ކުރައްވާ  އްދައާ ގުޅޭގޮތަށް ހުއިތައް އެދޭ ބަ ތިރީގައިވާ 
 އެދޭ ޢިމާރާތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:ހުއްދައަށް  .1

 . ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން )މީޓަރުން(:ބ އަވަށާއި ގޯތީގެ ނަން:ހ. 

 ތުގެ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު:ޢިމާރާ. ޅ ށ. ޢިމާރާތް ހުރި ރަށް:

 ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ އޭރިޔާ )އަކަ މީޓަރުން(. ކ ނަންބަރު: ގެމަގާއި ކޮށީ. ނ

 (:/އަކަ ފޫޓުން. ބިމުގެ ބޮޑުމިން )އަކަ މީޓަރުންރ
 :ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ  .2

 ބަދަލެއް ެގނެސްގެން  ސައިޓަށް. ނ  ހ. މުޅިން އަލަށް 
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 ............ބ. އެހެނިހެން  .....................................................................................................

އެދޭ ހުއްދައާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ހުއްދައެއް ދީފައިވާނަމަ: .3  
 ތާރީޚް:ށ. ހުއްދަދިން  ނަންބަރު:ހ. ހުއްދައިގެ 
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 ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.(
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 ބާވަތް: ރާތުގެ މާ ޢި  .5

 :ބާވަތްޗަރގެ ޓްރަކްސްހ. 

 ބާވަތް:ފަންގިފިލާގެ  ށ.

 :ފައުންޑޭޝަން ފަރުމާކޮށް ޗެކްކުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު .6

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ލައިސަންސްޑް އިންޖިނިއަރ 

   ނަން:
   އެޑްެރސް:

   ދރއ ކާުޑގެ ނަންަބރު:
   ަނންަބރު: ރަިޖސްޓްރޭޝަން
   ފޯނު ނަންަބރު:

   މެއިލް އެްޑެރސް: -އީ 
 ، ކަމަށް އިްޤރާުރަވމެވެ.މި ފޯމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ޢިމާާރތް ފަރުމާކޮށް، އެާއގުޅޭ ުކރެހުާމއި ލިޔެކިއުްނ ތައްޔާރުކޮށްަފއިވަީނ/ާވނީ ަޤވާޢިދާ ެއްއގޮތަށް

   ސޮއި:
   ތާރީޚް:

 :ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި  .3
ނީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަުކންނެވެ. މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ކުރެހުން ސެޓްތަކާއި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުުކރުމާއި، އަދި ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްާވފައިވަ

ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ނޫނީ  ކުރައްާވފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މައްސަލައެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،އެފަރާްތތަކުން 
ނޑުމެންނަށް އެނގެއެވެ. ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން  ނޑު/އަޅުގަ  އަޅުގަ

ތ
 ނ

 ސޮއި  :މެއިލް -އީ  ނަންަބރ:ފޯނު  ދރއ ކާޑު ނަްނބަރ ވެރިަފރާތުގެ ަނން 

1      

2      
3      
4      
5      
6      
3      
8      

 ްރުާވނަމަ މަީތަގއިވާ ާތަވލާއި އެްއގޮތަށް ަތއްޔާރުކޮށް ފުުރްއވުމަްށފަހު ހުށަހަޅުްއވާ!އިތު  ވެރިަފރާތ 
 ލިޔެކިޔުން ޙަވާލުކުރަންވީ ފަރާތް:ހުއްދައާއި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބާއި އެއާއި ގުޅޭ  .8 

 ފޯނު ނަންަބރ: ެއޑްެރސް:އީ މެއިލް  އެޑްެރސް: ނަްނބަރ:ދރއ ކާޑު  ނަން:

     
 ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި:. 0

 ދރއ ކާޑު ނަންބަރނ.  ހ. ނަމާއި އެޑްރެސް

 ސޮއި:ރ. ފޯނު ނަންބަރ އަދި  އީ މެއިލްށ. 

 )މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނީ ގޭގެ ވެރިފަރާތަކުންނެވެ(ޤްރާރު އި. 0

ނޑު އިޤްރާރު މި  އި ުނވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލުކުރެޭވނެކަމަށް އަޅުަގނޑު މަޢުލޫމާތު ސައްޙަކަމުގަވަމެވެ. ފޯމުގައިވާ ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަ
 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 ސޮއި: ފޯނު ނަންަބރ: އެޑްެރސް: ނަން:

  . ފޯމު ބަލާގަތް ފަރާތް )އިދާރީ ބޭނުމަށް(19

 ތާރީޚް: ސޮއި: ނަން: ފޯމު ނަންބަރ:
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 އަްނގަިއޭދ )ކޮންސެޕްޓުއަލް( ކުރެހުންތައް ފަރުމާކުރުމަށް އެދޭ ޮގތް . 3
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 .ފޯމެެކވެ އެކުލަވާެލވިފަިއވާ

 ުމި ފޯމާިއއެކު " ަކމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ުހރިހާ ލިޔެކިޔުެމއް ފާސްކުރުަމށް ހުށަހަަޅންޖެހޭ ތަކެތި ސިސްޓަމް ފައުްނޑޭޝަން" ަގއިމި ފޯމ 
 ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.
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