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ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު އެކިއެކި ޙަފްލާ / ޙަރަކާތްތަކަށް ހުޅުމާލެ ކަ

ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތް

ފުރިހަމަ ނަން

ރޑު ނަންބަރ އައިޑީ ކާ

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އީމެއިލް އެޑްރެސް

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުން )ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖައްސަވާ! އަދި ހުސްތަނުގައި އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލު ކުރުކޮށް ލިޔުއްވާ
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މައުރަޒު / ސެމިނަރ / ޕްރޮމޯޝަން

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު

އުފަންދުވަސް / ކައިވެނި ޙަފްލާ

ޖަލްސާ / ބައްދަލުވުން / އިޙްތިލާފް

ސަގާފީ އަދި އިގްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް

ފަންޑު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޙަރަކާތް

އުފަންދުވަސް / ކައިވެނި ޙަފްލާ

އެހެނިހެން

.......................................................................................................................................................އިތުރު ތަފްޞީލު
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ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ތަން / ސަރަޙައްދު ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖައްސަވާ
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ނޑު 1 ރުއްގަ

ނޑު ޒޯން އޭ ރުއްގަ

ނޑު ޒޯން ބީ ރުއްގަ

ނޑު ޒޯނު ސީ ރުއްގަ

އެސް.ޓީ.އޯ ރެޑިސަން ހޮޓެލް ކައިރި
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ފެރީ ޓަރމިނަލް އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮންނަ ހުސްބިން

ކޮމާޝަލް ބްލޮކް ޑީކޮމާޝަލް ބްލޮކް އޭ

ކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތު
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HDC(161)-M/ES/.........../..........ފޯމު ނަންބަރ 

ކޮމިއުޓީ ސެންޓަރ ފުރަގަހުން އޮންނަ ހުސްބިން



 ނޯޓު:
 .ެމިފޯމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދެވޭނީ އެއްސަރަޙައްދަށެވ 
 ެނޑައެޅިފައިވާ ހަރަކާތަށް ސަރަޙައްދު ތައްާޔރުކުރަން ފެށުމުގެ ުކރިން މިކޯޕަރޭޝަނުގ އާ ގުޅުއްވަން ވާނެއެވެ. 7973535 އިންސްޕެކްޓަރ ހޮޓްލައިން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ކަ

 ހިފާ ސަރަޙައްދުގައި ޓެންޓް/ހޮޅި ފަދަ އެއްޗެއް ހަރުކުރާނަމަ، ހަރުކުރަންވާނީ އެފަރާތުން ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.އަދި ކުއްޔަށް 
  ީހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯއްދަންވާނެއެވެ.)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ސިޓީ 5ހަރަކާތާއި ގުޅިގެން ބެނަރ ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާނަމަ އެކަމަށް އެދި ހަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ ރަސްމ  
  ްމިނިސްޓްރީ/ މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާކަްނ ކުއްޔަށް ހިފާ ސަރަޙައްދުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތަކީ ވިޔަާފރީގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިމެނޭނެ ހަރަކާތެއްނަމަ، މިފޯމާއެކު އިކޮނޮމިކ 

 ވެ.(ށަހަޅަންވާނެއެވެ. )މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކުންނާއި ސްކޫލްތަކުން ފަންޑް ހޯދުމަށް ބޭއްވޭ ހަރަކާތްތަށް ނުހިމެނޭނެއެއެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހު
 ަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ކުއްޔަށް ހިފާ ހަފްލާ/ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށްދެވޭ ަސރަޙައްދަށް ކަރަންޓު/ފެން ބޭނުންވާކަމުގައިަވނީނަމަ އެކަމަށް އެދި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތ

 ފަރާތުންނެވެ. އަދި މިކަމަށް ހިނގާ އެންމެހައި ޚަރަދުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.
 ަތަ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޭނުމަށް އެ ސަރަޙައްދު ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހުއްދަ ދެވުނު ހަރަކާތް/ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް މިފޯމުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ނުވ

  މިކޯޕަރޭޝަނުން އިތުރު ސަރަޙައްދެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ފަހު ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު މިކޯޕަރޭޝަނަށް ނެގޭނެއެވެ.  
 ަފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3355239 3355282ވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދ 

 

 

ރޑު ނަންބަރު:         ނޑު .................................................................. )އައި.ީޑ.ކާ ނޑައެޅިފައިވާ ( އެޗް.ޑީ.ސީގެ "އެކިއެކި ހަފްލާ/ހަރަކާްތތަަކށް Aއަޅުގަ ހުޅުމާލޭގެ ކަ
މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމަށާއި މިފޯމުގައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އުސޫލު" ކިޔައި އޭގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި މިފޯމުގައި ދީފައިވާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.މައުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި ސާބިތުވެ  އްޖެނަމަ، މިޚުއްދަ ބާޠިލް ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަ

 

 

 

 

 
 

 

.......................................އަްށ  ....................... އަށް މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަަރކާތް/ހަފްލާ ޭބއްވުމަށްޓަކައި، މިފޯމުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ...................... ން
 ކުއްޔަށް ދީފީމެވެ.

 ................................................................................ ސޮއި: ........................................................................ނަން: 

 ............................................................................... ތާރީޙް: ...................................................................... މަގާމު:

 އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ބޭނުމަށް:

 ޗެކްުކރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ހަރަކާތް ފެށުނުގަޑި: 
  ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައް:

 ތާރީހް/ސޮއި:
 ޗެކުުކރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ހަރަކާތް ނިމުނުގަޑި:

  ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައް:

 ތާރީޙް/ސޮއި:

  ފައިސާ ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު:  ކުލި:
  ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޙް:  ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް:

  ޖުމްލަ:

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

 ........................................ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާ/ކުންފުނި އަދި ޖަމާއަތެއްނަމަ މަގާމު:

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

 ...................................................................................................... ތާރީޙް:

 

  

ސ އަ  

 ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ އިޤުރާރު

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

 ...................................ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާ/ކުްނފުނި އަދި ޖަމާއަތެއްނަމަ މަގާމު:

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

 .................................................................................................. ތާރީޙް:
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 އެޗް.ޑީ.ސީގެ ބޭނުމަށް 
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