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ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

Transport Authority

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

Ministry of Transport and Communication

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުން
އެދޭ ޚިދުމަތް:
U

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް

އުޅަނދުގެ ސައިޒަށް ބަދަލުގެނައުމަށް

އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް

ކުރާ ބޭނުން ބަދަލުކުރުމަށް

ބާތިލް ކުރުމަށް

ރިޔަލުން އިންޖީނަށް

އިންޖީނުން ރިޔަލަށް

ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން /ހަލާކުވެގެން

އުޅަނދުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު:
U

ހަމައެކަނި އޮނިގަނޑު ނިމިގެން

އޮނިގަނޑު ބަނދެ މައިތައްޓުއަޅައި ނިމިގެން

އޮނިގަނޑު ބަނދެ މައިތައްޓުއަޅައި ގެގަނޑު ނިމިގެން

މައިތައްޓާހަމައަށް ގެގަނޑު ނިމިގެން

އިންޖީނު އަޅައި ނިމިގެން /އިންޖީނު ބަދަލުކޮށްގެން

އޮނިގަނޑު ބަނދެ މައިތައްޓުއަޅައި ގެގަނޑުނިމި އިންޖީނުއަޅާނިމިގެން

އޮނިގަނޑު ބަނދެ މައިތައްޓުއަޅައި ގެގަނޑުނިމި އިންޖީނުއަޅައި އެތެރޭގެ ކަމަރާ ހަދައި ނިމިގެން
އަލަށް ބަނދެފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރާބެހޭ މައުލޫމާތު:
U

U

އޮޑީ ނަމްބަރު.......................................................................... :

އޮޑީނަމްބަރު ދޫކުރިތާރީޚް............................................. :

ވެރިފަރާތުގެނަމާއި އެޑްރެސް....................................................... :

އައި.ޑީ ނަމްބަރު........................................................ :

އުޅަނދު ފަށަން ބެހެއްޓި ތާރީޚް.................................................... :

އުޅަނދު ބަނދެ ނިމުނުތާރީޚް......................................... :

އުޅަނދު ބަންނަ ރަށް ނުވަތަ ޔާޑު................................................ :

ހަރުގެ ހުރި ބިމުގެ ހުއްދަ /ލިއުން ނަމްބަރު....................... :

އުޅަނދު ބަން މާވަޑިމީހާގެ ނަން................................................. :

މާވަޑިމީހާގެ އައި.ޑީ ނަމްބަރު......................................... :

ފައިބަރު

އުޅަނދުބަނދެފައިވާ ބާވަތް :ލަކުޑި

އެލްމިނިއަމް

ދަގަނޑު

އެހެނިހެން ..........................................

U

ރަޖިސްޓަރީ އަންނަ ބަދަލާއިގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު:
ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު.......................................................... :

އުޅަނދުގެ ނަން........................................................... :

އޮޑީ ނަމްބަރު..................................................................... :

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީޚް........................................ :

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.................................... :

ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ނަމްބަރު...................................... :

އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރި މާވަޑި މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް..................................................................................................................... :
އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރި މާވަޑިމީހާގެ އައި.ޑީ.ނަމްބަރު......................................................................................................................... :
އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރި ރަށް /ސްލިޕްވޭ........................................... :
އުޅަނދު މަރާމާތު ކޮށްފައިވާ ބާވަތް :ލަކުޑި

ފައިބަރު

ދަގަނޑު

އުޅަނދު މަރާމާތުކޮށް ނިމުނު ތާރީޚް................................... :
އެލްމިނިއަމް

އެހެނިހެން ...............................

ދ ................ :އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުން................................................... :
އދަ ު
އުޅަނދުގައި ހުރި ތައްޓުދަށުގެ ހުރަސް ބިތްތަކުގެ )ބަލްކްހެޑު( ަ
ޑށް )ހަލް( ގެނައި ބަދަލު................................................................................................................................. :
އުޅަނދުގެ އޮނިގަ ނ ަ
އުޅަނދުގެ އިންޖީނަށް ގެނައި ބަދަލު............................................................................................................................................ :
އުޅަނދުގެ ޖެނެރޭޓަރަށް ގެނައި ބަދަލު.......................................................................................................................................... :
އުޅަނދު އިންޖީނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު:
U

U

އިންޖީނުގެ އަދަދު....................................................... :
 2,1ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހުރަވީ ބިލްޑިންގް
ގ
އަމީރު އަހުމަދުމަ ު
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ
ޓެލްފޯން / 3343433 :ފެކްސް3343434 :

އީމެއިލް admin@transport.gov.mv :
އޓް www.transport.gov.mv :
ވެބްސަ ި

އިންޖީނު އުފެއްދި ކުންފުނި:
1st & 2nd Floor, Huravee Building
Ameeeru Ahmed Magu
Male’, Republic of Maldives
Tel: 3343433 / Fax: 3343434
E-mail: admin@transport.gov.mv
Website: www.transport.gov.mv

............................................................
އިންޖީނުގެ މޮޑެލް ނަމްބަރު............................................ :

އިންޖީނުގެ ސީރިއަލް ނަމްބަރު.................................................... :

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

އިންޖީނުގެ ސިލިންޑަރުގެ އަދަދު................................................... :

އިންޖީނުގެ ހޯސްޕަވަރ................................................. :

އިންޖީނުގެ ކިލޯވޮޓް................................................................... :

ޖެނެރޭޓަރގެ އަދަދު.................................................... :

ޖެނެރޭޓަރގެ ސީރިއަލް ނަމްބަރ................................................... :

ޖެނެރޭޓަރގެ ވޯލްޓޭޖް................................................. :

ޖެނެރޭޓަރގެ ކިލޯވޮޓްސް............................................................. :

ޝާފްޓްގެ އަދަދު:

ކް/ސީރިއަލް ނަމްބަރ ނަމްބަރު...................................................................................................................... :
ޖެނެރޭޓަރގެ މޮޑެލްޭ /މ

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިގްރާރު:
U

މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކަކީ ސައްޙަ މައުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު /އަޅުގަނޑުމެން /ކުންފުނިން އެއްބަސްވަމެވެ) .ސޮއި ކުރާ
ކމަށް
ފަރާތަކީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް/ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތެއް )ކުންފުނިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިއުން(( ަ
ވާންޖެހޭނެއެވެ) .އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަކީ އުމުރުން  16އަހަރު ނުފުރޭނަމަ ގާނޫނީ ބަލަދު ވެރިޔާ ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ
ޒިންމާވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއް މިބައި ފުރިހަމަކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ(.
ނަން /އެޑްރެސް /އައި.ޑީ.ކާޑު ނަމްބަރު........................................................................................................................................ :
ސޮއި............................... :

ފޯންނަމްބަރު........................ :

ތާރީޚް............./........./....... :

)ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ސިއްކަ(
U

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ /ރަށުކައުންސިލް /ބޯޓްޔާޑުތައް:

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުން ނުވަތަ ،ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އުނިއިތުރުކުރުން ފަދަ ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ހުށަހަޅާނީ
ވނީ ޓްރާންސްޕޯޓް
ފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތު އުޅަނދުބަލާ ޗެކުރުމަށްފަހު ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަން ާ
ދ ކައުންސިލްތައް ނެތް ރަށްރަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތް
އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޯޓްޔާޑަކުން ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް ،ރަށުކައުންސިލް ތަކުންނެވެ .އަ ި
ކުރާ ތަންތަންތަނުގައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ސަރވޭކޮށް ހުއްދަ ދޭނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެ އުޅަނދެއް
ސަރވޭކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ .ކައުންސިލްތަކުން ސަރވޭކޮށް ހުއްދަ ދޭނީ އެކައުންސިލްއަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.
މަތީގައިވާ އުޅަނދާއިބެހޭގޮތުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ސައްޙަ މައުލޫމާތުތަކެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވަނީ ބަލައި ޗެކްކޮށްފައެވެ.
ޗެކް ކުރި ސަރވެޔަރުގެ
U

U

ހުއްދަ ދިން ފަރާތް )ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ /ކައުންސިލްގެ /ބޯޓްޔާޑު(

ސޮއި.................................................................................. :

ސޮއި.................................................................................. :

ނަން.................................................................................. :

ނަން................................................................................... :

މަޤާމު................................................................................ :

މަޤާމު................................................................................. :

ތާރީޚް................................................................................ :

ތާރީޚް................................................................................. :

ގުޅޭނެ ފޯންނަމްބަރު............................................................... :

ގުޅޭނެ ނަމްބަރު:
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