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މާޅޮސްމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފައިނު،
ދިވެހިރާއްޖެ.

މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
.1

.2

.3

މަގު ކޮނުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތް
................................................................

•

ނަމާއި އެޑްރެސް:

•

އައިޑީކާޑް ނަންބަރު............................................................... :

•

...............................................................

ސޮއި:

މަގު ކޮނުމާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތް:
.................................................................

•

ނަމާއި އެޑްރެސް:

•

އައިޑީކާޑް ނަންބަރު............................................................... :

•

ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:

................................................................

•

ސޮއި:

...............................................................

ކޮންނަން ބޭނުންވާ މަގާއި ބޭނުންވާ ސަބަބު :
•

ކޮންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:
...........................................................................................................................................................

•

ކޮންނަން ބޭނުންވާ މަގުތައް:
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 .4ދެންނެވިފައިވާ މަގު ކޮނުމާއިމެދު
ތާރީޚް

މިތަނުގެ އިޢުތިރާޒެއް

ނަން

މަޤާމް

ތައްގަނޑު

ނެތެވެ.
1

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފައިނު
ބްރާންޗް

 2ސެޓްލިންކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 .5ހުއްދަ ދޭފަރާތަށް އަންގާ އެންގުން:
•

ކޮންނަމުންދާއިރު މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމްގެ ކޮޕީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

•

ޢާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އެފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ޙާޟިރުނުވާހާ ހިނދަކު މަގު ނުވަތަ ކޯރު ކޮނެގެންނުވާނެއެވެ.

•

ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ޖާމިނަކީ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތެވެ .އަދި އެފަރާތުން އެއެއްޗަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް
ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.

ފޯނު6580072 :

ފެކުސް 6580072 :

އެކުސްޓެންޝަން 806 ، 803 :

ވެބްސައިޓްwww.fainucouncil.gov.mv :

އީމެއިލް info@fainu.gov.mv :

މަގު ކޮނުމަށް ފޯމުހުށަޖހެޅި ކަމުގައިވިޔަސް މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ މަގު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުވާ މަގުތަކާއި،

•

ކޮންނަން ހުއްދަކުރާ މަގުތަކުގެ ޢަދަދަށްބަލައި ،އެ މަގުތައް ބަނދުކުރުމުން މަގު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނުވާނޭ މިންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ.
•

ކޮނެފައިވާ ކޯރަކަށް ފަސްނުލައި ރޭގަނޑު  6ގެފަހުން ބަހައްޓާނަމަ ،އެކަން އަންގައިދޭ ރަތްކުލައިގެ ބޮތްކެއް ދިއްލާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި
ވަޅުގަނޑެއް ނުވަތަ ކޯރުކެނޑިފައިވާ ތަނެއް ފަސްނުލެވި ،ރޭގަނޑު  6ގެފަހުން ބަހައްޓާނަމަ އެތަނުގެ ވަށައިގެން އުސްކޮށް ކޮށްޓެއްހަދައި
އެކޮށި ވަށައިގެން ރޯނު ނުވަތަ ނަނުދަމައި ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

•

ކޯރަށް ފަސްލާއިރު ރަނގަޅަށް ފަސްލައި އެއްވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކައުންސިލުން މިކަން ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް މިކަން
ކޮށްފައިނެތްކަމަށް ކައުންސިލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު އެކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ
އެފަރާތަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

•

ކޯރު ކޮނުމުގެ އެއްދުވަސްކުރިން މިއިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

•

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ތާރީޚް ފަހަނައަޅައި ދިއުމުން ކޮނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

•

މިގޮތަށް ހުއްދަދެވިގެން އެޅޭ މިފަދަ ތަކެތި ރަށުގައި ހިންގޭ ޕްރޮޖެކުޓްކާއިގުޅިގެން ނަގަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މިއިދާރާއިން އެންގުމުން
ނަގަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މިކައުންސިލުން ނުދެވޭނެއެވެ.

އިޤްރާރު:
މިފޯމްގެ  5ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ އެންގުންތަކާއި ޚިލާފު ނުވުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން..................................................:
ސޮއި.................................................:
ތާރީޚް.............................................. :

އިދާރީ ބޭނުމަށް:
ހުއްދައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެންގުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަންކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ،މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދައަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކާއި
ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ.
ނަމާއި މަޤާމް----------------------------:

ސޮއި---------------------------:

ތާރީޚު-----------------------:

ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
o

ހުއްދައަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީ.

o

ޖަންގުޝަނެއް ނުވަތަ ފެން ހިންދާފަދަ ތަނެއް ހެދުމަށް ނަމަ އެކަން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާގޮތުގެ ޗާޓެއް.

ފޯނު6580072 :

ފެކުސް 6580072 :

އެކުސްޓެންޝަން 806 ، 803 :

ވެބްސައިޓްwww.fainucouncil.gov.mv :

އީމެއިލް info@fainu.gov.mv :

