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 .ެމި ފޯމުހުށަހަޅަންވާނީ މިފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެވ 
  ިޞައްޚަ ނޫން )ދޮގު( މައުލޫމާތު ދީފައިވާނަމަ މި ފޯމު ބާތިލުވަނެއެވެ. ފޯމުަގއިމިފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންަތއް މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާފައި ުނވާަނމަ ނުވަތަ މ 

 

 
 ފާހަގަ ލައްވާ  ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  

  އުނިިއތުެރއްެގންނަން   ހަލާކުވެެގން   ގެއްިލގެން:  ވެެގން: މުްއދަތު ހަމަ އަލަށް:
 

  :އެހެނިހެން 
 

 

 :ދ.ރ.އ ކާޑް ނަްނަބރު  :ނަން
 

      A 
  އަވަށް / ަރށް:  އެޑްެރސް:

         ނަންަބރު:ފޯނު   ސިޓީ / އަތޮޅު:

މި ފޯމުަގއި ދީަފއިަވނީ ތެދު މަޢުޫލމާތު ކަމަށާއި ައދި މި ފޯުމަގއި ޮދގު މަޢުލޫާމތެއް 
 ިއޤުާރުރވަެމވެ. އަުޅަގނޑުދީފައި ުނވާނެކަަމށް 

 ސޮއި:

 
 

          ތާރީޚު:
 

  ވެފަިއ ވާނަމަ()ގޭގެ ެވރިފަރާތް ނިޔާ -3 
ނޑުމެންފޯމުަގއި ދީަފއިަވނީ ތެދު މަޢުޫލމާތު ކަމަށާއި ައދި މި ފޯުމަގއި ޮދގު މަޢުލޫާމތެއް ދީަފއި ނުވާނެަކމަށް  މި އިުޤރާުރަވމެވެ. ައޅުަގނޑު / އަުޅގަ

 ސޮއި  ތާރިޚު  ދ.ރ.އ ކާޑް ނަްނަބރު  ނަން  #
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ދިވެހިރާއްޖެ.އައްޑޫސިޓީ،   



 
 

ފާހަގަ ލައްވާ  ގައި  ބޭނުންވާ ގޮޅީ  

 
 

  ފިހާރަެއއް ހިްނގުން 
 

  ބޭސްފިާހރަެއއް ހިްނގުމަށް 
 

 ވެހިކަލް ބާްއވާ ަގާރޖެއް )ކުއްޔަްށދޭ(

 ވެހިކަލް ބާްއވާ ަގާރޖެއް )ައމިއްލަ(  ބޭސްފިާހރައަާކއި ކްލިނިކެއް ހިްނގުަމށް   ގުަދނެްއގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންުކރަން  

 އިންޕޯޓްުމދާ ިވއްކުން   އެައރކަނިޑޝަން ަމރާމާތު ކުުރން   ކެފޭއެއް ހިްނގުމަށް  

 މުދާ އެްކސްޕޯޓް ކުރުން   ކާބޯތަކެތި ިވއްކުން   ސައިހޮޓަލެއް ިހންުގމަށް  

 ބިއުޓީ ސެލޫެނއް ހިްނގުން   ކާބޯތަކެތި ތައްާޔރުކޮށް ިވއްކުން   ރެސްޓޯަރންޓެއް ހިްނގުމަށް  

 ފަހާތަނެއް ހިްނގުން   ހިްނގުން ކެންޓީނެއް   ބޭކަީރއެއް ހިްނގުަމށް  

 ފެހުމާިއބެހޭ ތަކެތި ިވއްކުން   އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުންުކރުން   ހޮޓަލެއް ހިންުގމަށް  

 ޖިެމއް ހިންުގން   ޕްރީ ސްކޫލެއް ހިްނގުން   ގެސްޓްަހއުްސއެއް ިހންުގމަށް  

 އެހެނިހެން   ޓިއުޝަން ކްލާހެއް ހިްނގުން   ކްލިނިކެއް ހިންުގމަށް  
 

  އެހެނިހެްނނަމަ ޚުާލޞާކޮށް ލިޔުްއވާ 
 

 )އެއް ފަންގިފިލާ އަށް ވުރެ އުސް ޢިމާރާތެއްނަމަ( 

 
 

  ޢިާމރާތެއް ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ ުހއްަދނަަގިއގެން ކުެރވިފަިއވާ 
 

 ގެ ކުރިން ހަދާފަިއވާ ޢިާމރާެތއް  1990

 ޢިާމރާެތއް  ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ ުހއްދަ ުނނަަގއި ހަާދފައިވާ  ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ ުހއްދަ ަނަގއިެގން ހަދަމުްނދާ ޢިާމރާތެއް  

 އެހެނިހެން   މި ޢިމާރާތަކީ ކުިރން އެހެން މަަސއްކަެތއް ކުރުުމގެ ހުްއދަ ލިބިަފއިވާ ތަެނއް  

  އެހެނިހެްނނަމަ ޚުާލޞާކޮށް ލިޔުްއވާ 
 

 

  ކޮށީ ނަންބަރު   ރަިޖސްޓަރީ ނަްނބަރު:  :ޢިމާރާާތއި ގޯީތގެ ނަން 

  :މަގު   ރަށް/ައވަށް 
 

 (ލާ އަށް ވުރެ އިތުރުނަމަ)ެއއް ފަންގިފިފަންގިފިލާގެ ަޢދަދު 
 

 
  

 

7-  

  ީހުއްަދއަށް ެއދޭ ތަުނގެ ެވރިފަރާުތގެ ިދެވހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑު ގެ )ދެފުށުގެ( ސާފުކޮޕ 
 )ްކުލީބިމެްއނަމަ، ކުލީިބުމގެ ެއއްަބސްުވްނ )އެގްީރމަންޓ 
  ީޓީ ޢިާމރާތް ުނވަަތ ބިމުގެ ވެރިަފރާތަށް ުނވާނަަމ، ޢިމާާރްތ ނުވަތަ ބިން ބޭނުން ކުުރމާިއމެދު ިޢުއތިރާެޒއް ނެތްކަުމގެ ެވރިފަރާުތގެ ސިހުއްަދއަށް ެއދޭ ފަރާތަކ 

ޢިމާރާުތގެ 

  ްަނމަ ވެހިކަލުގެ ވެރިަފރާުތގެހުއްަދއަށް ެއދެނީ ވެހިކަލް ގަާރޖަކަށ:   
 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ެގ )ދެފުށުގެ( ސާފުކޮޕީ 
 ކުންފުންޏެްއނަމަ، އެކުންފުްނޏެްއގެ ރަިޖސްޓަރީގެ ސާފު ކޮޕީ 

 :ަހުއްަދއަށް ެއދެނީ ވިޔަފާިރއަކަށް ނަމ 
 ފަރުދުްނގެ ވިޔަާފރި ަރޖިސްޓަީރގެ ސާުފ ކޮޕީ

 ެއއްނަމަ އެތަެނއްގެ ރަިޖްސޓަރީގެ ސާފު ކޮޕީ ކުންފުނި،  ޕާޓްނަރޝިޕް، ކޯަޕރޭޓިވް ސޮަސއިޓީ، 
 

 

 
 
 
 

+9606885003 +9606885002 at@adducity.gov.mvsecretari     Secretariat of the AdduCity Council 
 

 
+9606885753 +966890096 +9606891523 

hithadhoo@adducity.gov.mv maradhoo@adducity.gov.mv maradhoofeydhoo@adducity.gov.mv 
 

 

+9606892018 +9606894728 +9606895730 

feydhoo@adducity.gov.mv hulhudhoo@adducity.gov.mv meedhoo@adducity.gov.mv 
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