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  ,SECRETARIAT OF NAIFARU COUNCIL ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު 

 ,Faadhippolhu Naifaru ނައިފަރު،ފާދިއްޕޮޅު 
  Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ.

  

 އެދޭ ފޯމް  ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލިޔުމަށް  ގިނަ ފުރުޅުލީ އުޅަނދު  ފުރުޅަށްވުރެ  2

 ހުއްދައަށް އެދޭ ހައިސިއްޔަތު 

 އްސަސާއަކުން އަސަރުކާރުގެ މު  އަމިއްލަގޮތުން  

 ---------------------------------------  އެހެނިހެން:  ޖަމިއްޔާ / ޖަމާއަތަކުން  

 މަޢުލޫމާތު ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ 

  :އެޑްރެސް  ނަން:

  :ނަންބަރުފޯން   :ނަންބަރު އައި.ޑީ

 މައުލޫމާތު  ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތުގެ 

  :އެޑްރެސް  ނަން:ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ 

  :ނަންބަރުފޯން   ގަރާޖު ކުރެވޭ ގޯތީގެ ނަން:

 ގަރާޖުގެ މައުލޫމާތު 

  ގަރާޖުގެ ފުޅާމިން ފޫޓް)  ގަރާޖުގެ ދިގުމިން (ފޫޓް)

  ގަރާޖުގެ އުސްމިން (ފޫޓް)  ގެ އޭރިޔާ (އަކަފޫޓް)ގަރާޖު

 ކަން ތް ނެއިޢްތިރާޟެއް ގަރާޖުގެ ވެރިފަރާތުގެ 

 ގައި  __________________________ ތް ގޯތި / އިމާރާ އަޅުގަނޑު __________________________ ގެ 

   ނެތެވެ. ޢްތިރާޟެއް ރާޖު ކުރުމުގެ އެއްވެސް އި ގަ  އުޅަނދު ފައިވާ ށް ކޮ މަތީގައި ބަޔާން 

 ސޮއި         

 އިގްރާރު:

މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ސައްހަ ނޫންކަން ކަުއންސިލަށް 

 ޢިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ. ގެކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލާ ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑު

 :ސޮއި  ތާރީޚް:  ނަން:
 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް (ފޯމު ބަލައިގަތް)

  :މަގާމް  ނަން:

  ސޮއި:  :ތާރީޚް

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖޭ ތަކެތި 

 ،އަިމއްލަ ފަރާތަކުން ހުްއަދއަށް ެއދި ހުަށހަޅާނަމަ އަިއޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ .1
 ވިޔަފާިރއަކުން، ުނވަތަ ަޖމިއްޔާ ަޖާމއަަތކުން ނަމަ ރަިޖސްޓްީރގެ ކޮޕީ،  .2

 ، (ހުްއދައަށް އެދޭަފރާތަކީ ގަާރުޖގެ ވެރިަފރާތަށް ުނވާަނމަ)އައީ.ޑީ ކާޑު ކޮޕީފަރާުތެގ ރިއުޅަނދު ަގރާޖުުކރެވޭ ގޯތި ވެ  .3

 ޭގނެ ކުރެހުެމއް އެ އްއުޅަނދު ަގރާޖުުކރެވޭ ަތނުގެ ިމންތަ .4

 (ފޮޓޯ މެއިްލގެ ޒަިރއްޔާިއން ހުށަެއޅުން ެއދެން) އަދި ޭބރު ފޮޓޯ.ގަާރޖުގެ އެތެރެ  .5

  .އެވަނީއެވެ  ކޮށްފައި ން ބަޔާ  ވަނަ ޞަފްޙާގައި  2 މިންގަނޑުތައް  ބަލާނެ  ދޫކުރާއިކު  ހުއްދަ  ރާޖު ގަ : ނޯޓް 
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 ރީގައި ބަޔާކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ތިމިންގަނޑުތައް ރާޖު ހުއްދަ ދޫކުރާއިކު ބަލާނެ ގަ

 4 ފޫޓު) އަށެއް( 8 މަުދެވގެން ފުާޅމިުނގައި ގަާރޖުގެ އަދި. ހަމަވަްނވާެނއެވެ އަކަފޫޓު) ސަތޭކަ( 100 ަމދުެވގެން ބޮޑުިމނުަގއި ގަާރޖުގެ •

 ފުޅާިމނުަގއި  ދޮރުގެ ވަްނނަ  ަގރާޖަށް އަދި. ވާނެެއވެ ހަމަަވން ފޫޓު ) ބާރަ( 12 މަުދވެެގން ދިގުމިުނަގއި. ޖެހޭެނެއވެ ހަމަވާން އިންޗި) ތަރުހަ(

 .ާވނެެއވެ ހަމަވަން ޓުފޫ) ހަތެއް( 7 މަުދވެެގން

 .ވާެނއެވެ ހަމަވާން ޓުފޫ) ދިހަެއއް( 10 ަމދުެވގެން ފުާޅމިުނގައި ަމުގގައި ހުންނަ ގަާރޖު •

 ހުންނަން  ހުސްާޖގަ ޓުފޫ) ހައެއް( 6 މަުދވެެގން ެދމެދު ަތޅުމާ ސީލިްނގާއއި އެަތނުން ތަނެްއނަމަ ކޮށްފަިއވާ ސީލިްނގ ތަޅުްނއަަޅއި ގަާރޖަކީ •

 .ވާެނވެ

 ައދި . ގޮތަެށވެ ނިުކމެވޭ ަވދެ ަފސޭހަކަާމއިއެކު އުޅަނދަށް ލެވެލްކޮށް  ެއއްހަަމއަކަށް އޮންނަްނވާނީ ަތޅުން  އާޅާަފއިާވނަމަ ަތޅުން ގަާރޖުަގއި •

 .ގޮތަެށވެނިުކމެވޭ  ވަދެ ަފސޭހަކަާމއިއެކު އުަޅނދަށް ެލވެލްކޮށް އެއްަހމައަކަށް އޮންނަްނވާނީ އެތަން ނެތްަނމަ ތަޅުެމއް

. ނަަމެއވެ  ކުޑަނުވާ މިްނތަކަށްުވރެ އުޅަނދުގެ އެ ެބލުމަށްފަހު ބޮޑުމިނަށް ގެއް އުަޅނދެ  ބާްއވާ އެަގރާެޖއްަގއި ،ކަނަޑއަޅާނީ  ބޮުޑމިން ގަާރޖުގެ •

 ަގރާަޖށް  އެ ޭބއްުވމަްށޓަކައި ަމެގއް ހެުދމަށް ނިުކމެ ވަދެ އުަޅނދު  ަކމާއެކު ފަސޭހަ ގަާރޖަށް އެ ކަނަޑއެުޅމުަގއި ުއޅަނދު ާބްއވާ ާރޖުަގއިގަ

 .ވާެނެއވެ ކަނޑަައޅަން ެއއް ާޖގަ ުހސް ހެދުމަށް މެިނކު ވަދެ ހިމަަނއިގެން އިންޗި 10 އިުތރަށް ުވރެ މިނަށް ފުޅާ ުއޅަނދުގެ ވަްއދާ

 .ނުެދވޭނެެއވެ އްސްަޓީރކޮށެަރޖި ަގރާޖު ތަނަކަށް އެފަދަ ކުާރނަމަ ޭބނުެމއް އެހެން ނޫން ގަރާޖުުކރުން ވެހިކަލް  އެަގރާުޖަގއި ޗެކްކުރާިއރު ގަާރޖު •

 ކުރާ ލިޔުން  ަރޖިްސޓަރީަޖރާޖު  ގަާރޖަކަށް އެ ަހމަނުާވނަމަ ަތއްމިން ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ފޯމްަގއި ޗެކްކުާރިއރު ގަާރޖު ނައިފަރު ަކއުންސިލުން •

 .ހުަށއެުޅމުްނނެވެ އިސްާލހުކުރުމަށްފަހު ިމންތައް ގެގަާރޖު އެ ދޫކުެރވޭނީ

 ކަުއންސިލުން ކަނަޑއަޅާ ގޮެތއްެގ މަތިންނެވެ. ަނއިފަރު ނިްނމާނީ އެަކމެއް ދިާމެވއްޖެަނމަ ކަެމއް ނެތް ބަޔާންކޮށްަފއި އުސޫުލގައި މި •
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