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 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު،
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 

 

 މަލްޓި   ޕާރޕަސް   ބިލްޑިންގ   ދުވަހު   ކުއްޔަށް   އެދ    ފޯމް 

 /__MPB/RENT/20-327 ންބަރ:ނަ

 އްޔަތު ޘި ހައި  ހިފާ   ކުއްޔަށް 
 ޓީއަކުންސިޔާސީ ޕާ  އަމިއްލަގޮތުން  
 އްސަސާއަކުން އަސަރުކާރުގެ މު  ވިޔަފާރި އަކުން 
 ---------------------------------------  އެހެނިހެން:  ތަކުންޢަޖަމިއްޔާ / ޖަމާ 

 މަޢުލޫމާތު   ގެ ފަރާތު   ހިފާ   ކުއްޔަށް 
  :ނަންަބރ ޑ.އ.އ  ނަން:

   : އެޑްރެސް

  : ނަމްަބރ ފޯން  :    ރަށް އަތޮޅާއި

  :ނަމްަބރ ފެކްސް  :މެއިލް-އީ
 ބ ނުން   ހިފާ   ކުއްޔަށް 

 ސެމިނާރ / ަބއްދަލްވުން / ސެރަމަނީ  ވެނި / އުފަންދުވަސް(އި)ކަ ފްލާޙަ 
 ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން / ހ ލުންތެރި   / ސ ލް(  ޝޯވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ) 
 ________________________________އެހެނިހެން:  ސިޔާސީ ހަރަކާތް  
 

 ފާހަގަ  ތަފްސީލް 
 އޮފީސް ބ ނުމަށް  ކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތު  

 ޖުމްލަ  ދުވަހުގެ ރ ޓް  ޢަދަދު  ނިމ  ގަޑި  ޚް ނިމ  ތާރީ ފެށ  ގަޑި  ޚް ތާރީ   ފެށ 

 ގަޑި އިރަކަށް(  24މަލްޓިާޕރަޕސް ހޯލު )
             

  
 ސެމިނަރ ރޫމް )ގަޑިއަކަށް( 

              50/- 
  

 މަލްޓިމީޑިއާ ްޕރޮޖެކްޓަރ
               )ގަޑިއަކަށް( 

10/- 
  

 ގޮނޑި 
                  5/- 

  
 މ ޒު

                  5/- 
  

 :އިގްރާރު 
ނޫންކަން ކައުންސިލަށް ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް   ޙަފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ސައް މި

 ތިރާޒެއް ނެތެވެ.އިޢުބާތިލް ކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑު  އެއްަބސްވުން އިއިތުރު އެންގުމަކާ ނުލަ
  ސޮއި  ތާރީޚް:   ނަން:

 އިދާރީ ބ ނުމަށް )ފޯމު ބަލައިގަތް( 
  :މަގާމް  ނަން:
  ސޮއި:   : ތާރީޚް

 



 

  ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގުތައް   ދުވަހު   ބިލްޑިންގ   ޕާރޕަސް   މަލްޓި 

          އެމް ޕީ ބީ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން  
 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތް  ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތް 

 ސޮއި: ސޮއި:

 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމް:  އ.އ.ޑ ނަންބަރ: 
 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖ  ތަކެތި 

 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮީޕ،  .1
 ވިޔަފާރިއަކުން، ނުވަތަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތަކުން ނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ،  .2
 ސިޔާސީ ާޕޓީއެއްގެ ޖަގަހައަކުންނަމަ ޖަގަހަ ހިންގުމަށް / ހެދުމަށް ާޕޓީން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮީޕ.  .3

 

 ދަނޑި ކައުންސިލާއި ޙަވާލު ކުރި ތަޅު  ލުވި ތަޅުދަނޑި އާއި ޙަވާ 
 ތާރީޚް:  ގަޑި:  ތާރީޚް:  ގަޑި: 

 

 އަކުން   ވިޔަފާރި  އަމިއްލަގޮތުން  ތަފްސީލް  ތނ 
/    ޖަމިއްޔާ 

 ޖަމާއަތަކުން 
  ސިޔާސީ 
 ޕަޓީއަކުން 

  ސަރުކާރުގެ 
 މުޢައްސަސާއަކުން 

 - - - - 1200/- ( އުފަންދުވަސް/   ކާވެނި)  ޙަފްލާ 1
 ހިލ   - 500/- 500/- 500/- ސެރަމަނީ/   ބައްދަލްވުން/  ސެމިނާރ 2
 - - 1500/- 1500/- 1500/- ( ސ ލް/   ޝޯ ފިލްމު) ހަރަކާތްތައް ވިޔަފާރި 3
 ހިލ   5000/- ހިލ   500/- 500/- ްޕރޮގްރާމް   ކުރުވުމުގެ  ހ ލުންތެރި/    ތަމްރީން 4
 - 5000/- - - 5000/- ހަރަކާތް  ސިޔާސީ 5

  . ނުވާނެއެވެ ހިންގައިގެން ޚިލާފްޢަމަލެއް ޤާނޫނާ ރާއްޖ ގެ ދިވެހި  ދީނާ  އިސްލާމް ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްވެސް ޢިމާރާތުގެ  މި 1

   .ނުވާނެއެވެ  ކޮށްގެން  އިސްތިޢުމާލު ދުންފަތުގެ  ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްވެސް  ޢިމާރާތުގެ ތެރ ގައާއި ޢިމާރާތުގެ  މި 2

3 
  ނަގައި   ހިފިފަރާތުން  ކުއްޔަށް  ޒިއްމާ  ފުރިހަމަ  އެގެއްލުމެއްގެ  ލިބިއްޖެނަމަ  ގެއްލުމެއް  މުދަލަކަށް  އެއްވެސް  ހިމެނ   އިމާރާތުގައި  ނުވަތަ  ޢިމާރާތަށް

          .  ޖެހ ނެއެވެ ފޫބައްދައިދ ން  އެވީގެއްލުމެއް

4 
  ހިފި  ކުއްޔަށް   ބެހެއްޓުމަކީ  އަލުން  ތަންތާ  ކުރިންހުރި   އެތަކެތި  ތާހިރުކޮށް  ސާފު  ތަކެތި  ބައިތަކާއި  ބ ނުންކުރި  ޢިމާރާތުން  ކުރުމަށްފަހު  ބ ނުން  ޢިމާރާތް
 . ކަމެކެވެ  ޖެހ ނެ ކުރަން  ފަރާތުން

5 
  ޙަވާލު   ތަޅުދަނޑި  އަނބުރައި  ފެށިގެން  ވަގުތުން   ޙަވާލުވާ  ތަޅުދަޑިއާއި  ބައިގެ  ހިފައި  ކުއްޔަށް  ސޮއިކޮށް  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  ހިފާފަރާތުން  ކުއްޔަށް
 ނިސްބަތުން  ކުލީގެ   ދައްކަންޖެހ    ގަޑިއިރަށް  24  ނަގާނީ  ކުލި   ވަގުތައް  ހިގާ  ހަމަނުވާގޮތަށް  އިރު   ގަޑި  24.  ހިގާނެއެވެ  ކުލި  ހަމައަށް   ވަގުތާއި  ކުރާ
 . ޢަދަދެވެ ކުލީގެ  ދައްކަންޖެހ   ވަގުތަކަށް  ހިގި އެ

 .  އަށެވެ 9:00 ހެނދުނު ދުވަހުގެ   އަނެއް ން  9:00 ހެނދުނު  ގުނާނީ  ވަގުތު  ހަމަކުރުމަށް އިރު ގަޑި 24 6

7 
 ދައްކާނީ  ފައިސާ.  ޖެހ ނެއެވެ  ދައްކަން   ފައިސާ   ބިލްގައިވާ   ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ   5  ފިޔަވައި   ދުވަސް   ބަންދު   ރަސްމީ  ފެށިގެން   ދުވަހުން   ކުރެވ   ޙަވާލު   ބިލް

 . އިދާރާއަށެވެ ކައުންސިލް  ނައިފަރު

8 
  އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ   2000/ - ރުފިޔާއާއި    500/ - ކުއްޔައްހިފި ފަރާތް    މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާއި ޚިލާފުވެއްޖެނެމަ،

 . ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ 


