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 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ހެލްތު  
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

 

ހުށަހަޅާ ފޯމު  ދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ހުއްދައާ ކުރުމަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް   

 

 

ނަންބަރ: ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ހުއްދަ ބޭނުންވާ ބަސް: ދިވެހި/އިނގިރޭސި  ތާރީޚް:   

ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:ވެރި   

ނަން: ވެރިފަރާތުގެ  އައިޑީކާޑު ނަންބަރ:   
:)އަތޮޅާއި ރަށް( އެޑްރެސް   

 ފޯން ނަންބަރ:   

 ތަން ހިންގާ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 ހިންގާ ފަރާތުގެ ނަން:  ބަދަލުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތް: 
:)އަތޮޅާއި ރަށް( އެޑްރެސް  :)އަތޮޅާއި ރަށް( އެޑްރެސް    
 އައިޑީކާޑު ނަންބަރ:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރ: 

 ފޯން ނަންބަރ:  ސޮއި:  ފޯން ނަންބަރ: ސޮއި: 

 ތަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 ތަނުގެ ނަން:  ތަނުގެ އެޑްރެސް: 
 މަގު:  ބްލޮކް ނަންބަރ: 
ނޑީގެ   :އަދަދު ގޮ  ސާރވިންގ އޭރިޔާގެ އަދަދު:  

 ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދެވޭ ކެޓަގަރީތައް:

   1ކެޓަގަރީ  ހޮޓާ       ކެފޭ  ރެސްޓޯރަންޓް  ކެންޓީން     ކޮފީ ޝޮޕް 
   2ކެޓަގަރީ  ކޭޓަރިންގ ސަރވިސަސް  

)ބަދިގެއާއި އެކު( /ޓޭކްއަވޭޕޭސްޓްރީ ޝޮޕް  ބޭކަރީ   ބަދިގެ     3ކެޓަގަރީ  

ޖޫސް ފަދަ ލުއިބުއިންތައް އެކަނި ވިއްކާތަންތަން    ޭބަދިގެނުލާ(  ޕޭސްޓްރީ ޝޮޕް/ޓޭކްއަވ(     ް4ކެޓަގަރީ  ހެދިކާ ވިއްކާ ތަންތަނ   

ތަންތަން  ކުދިވިޔަފާރި ކުރާ ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ      5ކެޓަގަރީ  

ނާއި ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުތައް މަގުމަތީގައި ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަ    ާތަންތަން  މެދުފަންތީގެވިޔަފާރި ކުރާ ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރ    6ކެޓަގަރީ  

   7ކެޓަގަރީ  ވަގުތީގޮތުން ހިންގާ ފެއާރތަކާއި ކެންޓީންފަދަ ތަންތަން   

   8ކެޓަގަރީ  ނައަމްސޫފި ކަތިލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން    

 
ތައްޔާރުކޮށް ތަންތަނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް ކާބޯތަކެތި  ކުދިންނާއި މީހުން ބަލަހައްޓާދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމާއަތަކުން 

ންފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަ  
   9ކެޓަގަރީ 

ތަންތަން / ތަފްޞީލް:އެހެނިހެން     11ކެޓަގަރީ  

 ހުށައެޅޭ ބޭނުން:

  ތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް:  ހުއްދަ އާކުރުމަށް 

   އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް    ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން 
   ތަނުގެ ނަން ބަދަލުވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް   ހުއްދަ ހަލާކުވެގެން އާކުރުމަށް
   ތަން ހިންގާ ފަރާތް ބަދަލުވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް    ހުއްދަ ގެއްލިގެން އާކުރުމަށް 

   ތަނުގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް   
 ފައިސާގެ ތަފްޞީލް:

    ޭނޫނެކ       ޭ؟ދައްކަންޖެހިފައި އެބައޮތްތޯފައިސާއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް  ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް               އާއެކ 

 އިތުރު ތަފްޞީލް 



 

 

 

 

 އިޤްރާރު:
 މިންގަނޑުތައް  ގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެނުމުކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިމި ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި އަދި "

 " އާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވެ އެއްބަސްވަމެވެ. ދުއިބަޔާންކުރާ ޤަވާ
 ތަންހިންގާ ފަރާތުގެ ނަން:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރ: 
 ތާރީޚް:  ސޮއި: 

ެކއްކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.   މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ތަ  

 ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ    

  ތަން ހިންގާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 
ކާބޯތަކެތީގެ ) ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ލޭއައުޓް / ފްލޯރ ޕްލޭން ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތަށް ކުރަހާ ލޭބަލްކޮށްފައިވާ ކުރެހުން

 (މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ތަނުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން އެނގޭގޮތަށް މިންތަކާއެކުމަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދު އަދި ބަދިގޭގެ 
 

ނޑައަޅާ ފާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާއިން    ކަ
ނޑައަޅާ ފާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާއިން    ކަ

   ތަނުގެ ނަން ފާސްކޮށްފައިވާ ލިޔުން
( ނުވަތަ އެރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން MWSCމޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ )

ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް "އޮއިލްޓްރެޕް" ހަދާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން    (ތަންތަނަށްހަމައެކަނި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ )ކަ
 

ރާތެއް އެހެންތަނަކުން ކާބޯތަކެތި ގެނެސްގެން ވިއްކާނަމަ، ސަޕްލައި ކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަ
 ކަމުގެ ލިއުން ނުވަތަ ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު   

  ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 
  ތަން ހިންގާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

  ތަނުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ތަން ބޭނުންކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ދޫކުރާ ހުއްދަ 
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން  ދޫކުރާ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ކަ   

ރާތެއް އެހެންތަނަކުން ކާބޯތަކެތި ގެނެސްގެން ވިއްކާނަމަ، ސަޕްލައި ކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަ
ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ކަމުގެ ލިއުން ނުވަތަ ދީފައިވާ   

 

 އްދަ އާކުރުމަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި:ޙު ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ 

  ހުއްދަ އާކުރުމަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 
  ކުރިންދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް  އެހެންތަނަކުން ކާބޯތަކެތި ގެނެސްގެން ވިއްކާނަމަ، ސަޕްލައި ކޮށްދޭ ފަރާތަކީ
 ކަމުގެ ލިއުން ނުވަތަ ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 

 

 ނޯޓް:
  މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ލިބުމުން ނޫނީ ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ތަނުގެ ޢިމާރާތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް މި އެޖެންސީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ    

ކު މި އެޖެންސީގެ ފަރާތުންދޭ ހުރިހާ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ޙަވާލު ކުރެވޭނީ ހިންގާ ފަރާތް ނުވަތަ ބަދަލުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ ލިއުމަކާއެ
ހުށައެޅުމުންނެވެ.ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ   

 

އަށެވެ. 13:30އިން  00:00މި އެޖެންސީން ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ    

ނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދު ގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެނުމު ބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިކާ  އަދި  www.hpa.gov.mv މިންގަ

www.health.gov.mv .ެގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވ 
 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް 

 ހުރިހާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަތޯ ބެލުމަށްފަހު އޮފީހުން ޙަވާލުވީ:
 ނަން:  މަޤާމް: 
 ތާރީޚް:  ސޮއި: 
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