
_        _________

  އިްލ ނަންބަރު 

  

  

  

  

  ިސއްކަ 

 : ___ނަްނބަރު

  

މޯބައި

  
  
ސކުންފުީނގެ 

        

 އެދޭ ފޯމް 

  ލޫމާތު 

 ޕާމިޓް ނަންަބރު

  ހ މަޢުލޫމާތު

  މާތު

         

ރީ ކުރުމަށް

ޫ ދޭ ފަރާތުގެ މަޢު

   މަޢުލޫމާތު 
އ.ކާޑް / ޯވކް ޕާ

  

  

  

  

ނންވާ މުދަލާބެހޭ

 ތަނުގެ މަޢުލޫމާ

___  

___  

____  

c

        

 ރަޖިސްޓްރ
  

ސ ހިންގަން އެދޭ

 

ޑިރެކްޓަރުންގެ
ދ.ރ.އ

ބަހައްޓަން ބޭނު

އސް ހަދާފައިވާ

 

___________

___________

__________

         

ވއަރހައުސް

ޑޑްވެއަރހައުސް

ނފުނީގެ ނަން:

ކުންފުނީގެ
 ިއމީ އެޑްރެްސ

 

 

 

  

އަރހައުސްގައި 

ންޑެޑްވެއަރހައުސ
 ޓ):

: 
. ުދ މަޢުޫލމާެތވެ

___________

___________

___________

  ސް

        

ބޮންޑެޑްވެ

ބޮންޑެ

  ނަންބަރު:

ރުީކރާނަމަ، ުކން

ދާިއ

ބޮންޑެޑްވެއަ

 އްޓާ ބޭނުން:
ބޮން
ތަޅުމުގެ އަކަފޫޓް

:  ތް
 ޑްރެސް:

ނުގެ ވެރިފަރާތް

 ސައްަޙ އަދި ތެުދ

___________

__________

___________

މސް ސަރވިސް

 

         

 

 އަންގައިދޭ ކާޑު

ގައި ރަޖިސްޓްރީ

:  ރީ ނަންބަރު
  ގެ ނަން:

  

ގައި މުދާ ބަހައް

ގެ ބޮޑުމިން (ތަ

 ހަދާފައިހުރިގޮތް

ް  ހުރިތަނުގެ އެ

 ހަދާފައިވާ ތަނު

ސ އިވާ މަޢުލޫާމަތކީ

__________

___________

___________

ވްސް ކަސްޓަމް

  ދިވެހިރާއްޖެ 

        
 

 
 މީ އެޑްރެސް:
   ނަންބަރު:

 އިލް:

ހިރައްޔިތެއްަކން

  ނ ތާރީޚް:
ފންޏެއްގެ ނަމުގަ

ފނީގެ ރަޖިސްޓް

ޑްވެއަރހައުސް

ަނން 

  

  

  

  

  ލގެ ބާވަތް:
ޑްވެއަރަހައުސް

ޑްވެއަރހައުސް

ޑްވެއަރހައުސް

ޑްވެއަރހައުސް

ޑްވެއަރހައުސް

ާިއ ބަާޔންކޮށްފަިއ

___________

:__________

_________

މޯލްޑިވް

މާލެ،

ނަން:

ދާއިމީ

ފޯނު

މެއިއީ

ދިވެހި

އުފަން

ކުންފު

ކުންފު

ބޮންޑެ

މުދަލު

ބޮންޑެ

ބޮންޑެ

ބޮންޑެ

ބޮންޑެ

ބޮންޑެ

މަީތގައ

: _ނަން

މަާޤމް

: ސޮއި
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކާ 

  

  ބޮންޑެޑްެވއަރަހުއސްގެ ގޮުތގައި ަހދާފަިއވާ ޢިމާރާތެުގ ނުަވތަ އެަތން ހުރި ިބމުެގ ބޮޑުމިން އެނޭގެނ ކުެރހުން. .1

  ކުންފުންެޏއްެގ ަނމުގައި ރަޖިސްޓްީރކުރާނަމަ، ުކްނުފނީގެ ަރޖިސްޓްީރެގ އަސްލު؛ .2

  

މުްއދަތު ހަމަނުާވ ދިެވިހރައްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑް ގެަނއުމުންނެެވ. އަދި ުކންފުީނގެ ރެކްޓަުރންގެޑި ނީގެ ކުންފު  ދޫކުރެޭވނީ،ރަޖިސްޓްރީ 

.ެގނަުއމުން ުނަވތަ ވޯކް ޕާމިުޓ ކާޑު ންގެެތރޭގައި ބިދޭސީއަކު ހިެމނޭަނމަ އެީމހެްއގެ، ުމއްދަތު ހަމަުނާވ ވޯކް ޕާިމޓުގެ އަސްލު ޑައިރެކްޓަރު    ނެވެ

 

  

  އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

  

ބޮންޑެޑްވެއަރހައުސް ހިންގުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކީ، ކަސްޓަމްސްއިން ބެލިއިރު، ކަސްޓަމްސްެގ ޢާންމު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ތަނެކެވެ. 

  

  ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރި:

  

  މަގާމް                 ސޮއި             ތާރީޚް                  ނަން   
  

1.  --------------------------------------------      -------------------------------      -----------------------------      ------------------------    

2.  --------------------------------------------      -------------------------------      -----------------------------      ------------------------    

3.  --------------------------------------------      -------------------------------      -----------------------------      ------------------------   

  

  ހުއްދަ ދެއްވި ވެރިއެއްގެ:  ރަޖިސްޓްރީކުރި އޮފިސަރު:

: :    --------------------------------------------------------  ސޮއި   -------------------------------------------------------  ސޮއި

  -------------------------------------------------------  ނަން:    --------------------------------------------------------  ނަން:

  ------------------------------------------------------  މަގާމް:    -------------------------------------------------------  މަގާމް:

: :    -------------------------------------------------------  ތާރީޚް   ------------------------------------------------------  ތާރީޚް

   ------------------------------------------  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:



 

 

 

                                          ޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން 

 ންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެ ޮކޕީ ކު .1
 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ބެފުޅުންގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  .2
 ބޮންޑެޑް ވެއަރަހއުސް ހަދާފައިވާ އިމާާރތުގެ ނުވަތަ އެތަން ހުރި ބިމުގެ .3

 ބޮޑުމިން އެނގޭނެ ކުރެހުން (ފްލޯ ޗާޓް)
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