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                    އޮފީސް                     މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 

                                                                                       ހިތަދޫ     

 ކައުންސިލް އިދާރާއައްޑޫސިޓީ 
               އައްޑޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ  

 

 ވަކިކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 
 އަވަށާއި ގޯތީގެ ނަން:  މަގާއި ކޮށީ ނަންބަރު: 

މިފޯމު ހުށަހެޅި  

 

ފަންގިފިލާ     ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން: (.…………)

 ވެރިފަރާތުގެ ފޯނުނަންބަރު: 

އެދޭ ފަންގިފިލާ: ހުއްދައަށް   

 
 މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ! އެއް ފަންގިފިލާ (އެއް ބުރި) އަށްވުރެ އުސް ޢިމާރާތެއް ނަމަ ، ޢިމާރާތާ ގުޅޭ ޢިބާރާތުގެ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސް ގޮޅީގައި  •

 

ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ. މިއީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެން  ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ. މިއީ ޢިމާރާތް   

ޢިމާރާތެކެވެ. ދަމުންދާމިއީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގައިގެން ހަ  މިއީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުނަގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ.   

ޢިމާރާތެކެވެ.ގެ ކުރިން ހަދާފާއިވާ  1990މިއީ   މިއީ ރެނދުއަޅައި ހަލާކުވާން ފަށާފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ.   

  ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނަށް ކުރިން ދާއިމީ ހުއްދައެއް ދީފައިވެއެވެ.  ހުއްދައަށް އެދޭތަނަށް ކުރިން ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފައިވެއެވެ.

ހަމަނުވެއެވެ.ކުރިން ދީފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު   ކުރިން ދީފައިވާ ވަގުތީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.   

  ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.  ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

 
 މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ! މި ފާހަގަ ޖަހާނީ އެންމެ ކަމެއްގައެވެ. އެދޭ ކަމެއްގެ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސް  ގޮޅީގައި  •

 

ވެހިކަލް ބާއްވާ ގަރާޖެއް ( ކުއްޔަށްދޭ 

 

ބޭސްފިހާރައެއް  

  

  ފިހާރައެއް ހިންގުން  

  ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން   ބޭސްފިހާރައަކާއި ކްލިނިކެއް ހިންގުން   ވެހިކަލް ބާއްވާ ގަރާޖެއް ( އަމިއްލަ )

  ކެފޭއެއް ހިންގުން   އެއަރކަންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުން   އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުން 

ކާބޯތަކެތި   މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން 

  

ސައިހޮޓަލެއް  

  

 

  ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގުން   ކާބޯތަކެތި ވިއްކުން   ބިއުޓީ ސެލޫނެއް ހިންގުން 

ބޭކަރީއެއް   ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުން   ޕްރީ ސްކޫލެއް ހިންގުން 

  

 

ހިންގުން  ހޮޓަލެއް   ކެންޓީނެއް ހިންގުން   ފަހާތަނެއް ހިންގުން    

  ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގުން   އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރުން   ފެހުމާއި ،ފެހުމާއިބެހޭ ތަކެތި ވިއްކުން 

ކްލިނިކެއް   ޖިމެއް ހިންގުން   އެހެން ކަމެއް 

  

 

 އިތުރު ތަފްޞީލު:

 

ނޑުމެން މި ފޯމުގައި ދީފައިވަނީ ތެދު       ނޑު / އަޅުގަ މަޢުލޫމާތެވެ. މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މި ފޯމު، އަޅުގަ

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

ނަންބަރު: ދރއ ކާޑު  ޮސއި   ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ދރއ ކާޑު ނަންބަރު: ޮސއި    ވެރިފަރާތުގެ ނަން  
   7    1 
   8    2 
   9    3 
   10    4 

 ގެ އަނެއް ފަރާތުގައިވާ ބައިތައް ވެސް ފުރިހަމަކުރާށެވެ !މި ފޯމު 

 

Email: municipal.hithadhoo@adducity.gov.mv :ްއީމެއިލ Fax: +9606880045 :ްފެކްސ Telephone: +9606885753 :ްފޯނ 
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 މި ފޯމުން އެދޭ ހުއްދަ އާއި އެއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބު ޙަވާލުކުރަންވީ ފަރާތް: •

 
ނަންބަރު: ދރއ ކާޑުގެ   ނަން:  

:  ފޯނު ނަންބަރު:   އެޑްރެސް

 
_______                                                                                                                                                       
 

 ތަކެތި:ހުއްދައަށް އެދޭއިރު މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  •

 

ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނުގެ އޭރިއާ އެނގޭނެހެން ކުރަހާފައިވާ ތަޅުމުގެ ޗާޓު ( ފްލޯރ ޕްލޭން 

 

   ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އިމާރާތުގެ 

ހުއްދައަްށ އެދޭ ތަނުެގ ވެރިފަާރތުގެ ދރއ ކާުޑގެ ޮކޕީ / ކުލީބިމެްއނަމަ ުކލީބިުމގެ 

 އެއްބަސްުވން 

ދރއ  ާކޑުގެ ކޮޕީ  ވެހިަކލްގެ ވެިރފަރާތުގެ    

 (ގަރާޖް ހުްއދަަތކަށް ެއަކނ)

 

މެދު  ތްކަމުގައި ނުވާނަމަ އެ އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމާއިއިމާރާތުގެ ވެރިފަރާ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަކީ 

 ވެރިފަރާތުގެ ޢިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ 

ވިޔަފާިރކުރުމަށް ިމިނސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް އިްނ  

ޔަފާިރ ިވޔަފާރި ރަިޖސްޓްރީ ކޮީޕ ( ވިދޫކޮްށފައިވާ 

)ކުރުމުގެ ހުްއދަަތކަށް ެއަކނި  
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