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 އެކިއެކި ޙަފްލާ / ޙަރަކާތްތަކަށް ހުޅުމާލެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 

 

 

  ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތް ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް 

  މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް:   ފުރިހަމަ ނަްނ:

  ދާިއމީ އެްޑރެސް:   އައިޑީ ާކރޑް ނަްނބަުރ:

  އީެމއިލް އެްޑރެސް:   ގުޭޅނެ ފޯނު ނަންަބރު:
 

 

 ފާހަގަ ޖައްސަވާ! އަދި ހުސްތަނުގައި އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލު ކުރުކޮށް ލިޔުއްވާ  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި 
 

 ޖަލްސާ / ަބއްދަުލވުން / ިއޙްތިލާފް   ސްޓޭޖް ޝޯ 

 ސަގާފީ ައދި ިއޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްަތއް   މަުއރަޒު / ސެިމނަރ / ޕްޮރމޯޝަން 

 ަޙރަކާތް ފަންޑު ހޯދުަމށް ބާްއވާ   ކުޑަކުދިްނގެ ހަީވރު 
 އެހެނިހެން   އުފަންުދަވސް / ކައިެވނި ޙަފްލާ 

 

ހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި ޖައްސަވާފައިވާ ޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސަވާފއިވާ ގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ )މިބައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު ފޯމު ހުށަ  މަތީގައި *
 .ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ( ފޯމު ހުށަހަޅާ މިބައި ފުރިހަމަނުކޮށް 
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  ފާހަގަ ޖައްސަވާ! ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ތަން / ސަރަޙައްދު ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި 
 

ނޑު   ސެންޓްރަލް ޕާރކް   ބާބަިކއު ސަަރަޙއްދު   1ރުްއގަ
ނޑު ޒޯން އޭ   1ސެންޓްރަލް ޕާރކް ޒޯން   ކޮމާޝަލް ބްލޮކް އޭ   ރުްއގަ
ނޑު ޒޯން ބީ   2ސެންޓްރަލް ޕާރކް ޒޯން   ޑީ  ކޮމާޝަލް ބްލޮކް  ރުްއގަ

ނޑު ޒޯން ސީ     ކޮމިއުނިޓީ ެސންޓަރ ފުަރގަހުން ޮއންަނ ހުސްބިން   ރުްއގަ
 
 
 

  ކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތު 
 

 ................ އަށް............................................ ން .........................ތާރީޚް: ........................ 
 ................................................ އަށްފެށޭ ގަޑި: ................................................ ނިމޭ ގަޑި: 

 
 ދުަވސް 
 ގަިޑއިރު 
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 _______/_____/HDC(161)-M/H7 ނަންބަރު:



 

 

 ޙާއްސަ އެންގުން 

 .ެމިފޯމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދެވޭނީ އެއްސަރަަޙއްދަށެވ 
 ެނޑައެޅިފައިވާ ހަރަކާތަށް ސަރަޙައްދު ތައްޔާރުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މިކޯޕަރޭޝަނުގ އާ 7973535 އިންސްޕެކްޓަރ ހޮޓްލަިއން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ކަ

 ހަރުކުރަންވާނީ އެފަރާތުން ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ. ގުޅުއްަވން ވާެނއެވެ. އަދި ކުއްޔަށް ހިފާ ސަރަޙައްދުގައި ެޓންޓް/ހޮޅި ފަދަ އެއްޗެއް ހަރުކުރާނަމަ،
  ީފަހެއް( ދުވަހުގެ ުކރިން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ސިޓީ ހުށަހަޅައި ހުއްދަ  5ހަރަކާތާއި ގުޅިގެން ެބނަރ ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންެވލައްާވނަމަ އެކަމަށް އެދި ހަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ ރަސްމ(

 ހޯއްދަންާވނެއެވެ.
 ްވިޔަފާރި ދުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތަކީ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިމެނޭނެ ހަރަކާތެއްނަމަ، މިފޯމާއެކު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ/ މީރާގައިކުއްޔަށް ހިފާ ސަރަޙައ 

ނާއި ސްކޫލްތަކުން ފަންޑް ހޯދުމަށް ޭބއްޭވ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަން އެނޭގނެ ފަދަ ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. )މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކުން
 ހަރަކާތްތަށް ނުހިމެނޭނެއެވެ.(

 ަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށްގެންަދންާވީނ ހަފްލާ/ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށްދެވޭ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓު/ފެން ބޭުނންވާކަމުަގއިވަީނނަމަ އެކަމަށް އެދި ކަމާއިބެހޭ އިާދރާތ
 ފަރާތުންނެވެ. އަދި މިކަމަށް ހިނގާ އެންމެހައި ޚަރަުދގެ ޒިންމާ އުފުާލނީ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.ކުއްޔަށް ހިފާ 

 ާހަފްާލ /ލަތެއްަގއި ހުއްދަ ެދވުނު ހަރަކާތްމިފޯމުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވުނު ކަމުގައި ީވނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ މިކޯޕަރޭަޝނުގެ ޭބނުމަށް އެ ސަރަޙަްއދު ަނގަން ޖެިހއްޖެ ހ
 ވެ.ބޭއްވުމަށް މިކޯޕަރޭޝަނުން އިތުރު ސަރަޙައްދެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ފަހު ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު މިކޯޕަރޭޝަނަށް ނެގޭެނއެ

  ަގޮތަކަށް ޙަރަކާތްކުރިއަށް ގެންދާކަމުގައިާވަނމަ، މިހުއްދައިގެ ދަށުން ބޭއްވުމަށް ހުއްދަދެިވފައިވާ ޙަރަކާތް ފިޔަވައި އެހެން ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަކީ މަނާކަމެވެ. އަދި އެފަދ
ކަމާއި ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަށް ދެއްކި ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވޭނީ ވަކި އިންސައްތައެްއ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް އެޙަރަކާތް ހުއްޓުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވާ

 މިކޯޕަރޭޝަނަށް ނެގުމަށްފަހުގައިކަން ދެްނނެވީމެވެ.
  ުފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެެމވެ. 3355239، 3355233އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ޭބނުންފުުޅަނމަ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރ 

 

  ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ނަޑއެޅިަފިއވާ ަސަރޙަްއދުތަްއ ކުއްޔަށް ހިފުުމގެ ހުްއދަ" ޭބނުން ުކާރނީ  ންްޓ ހަުއސިްނގ ިޑވެލޮޕްމަ"އެކިއެކި ޙަފްލާ / ޙަރަކާތްތަކަްށ ހުުޅމާލެ ކަ
ނަޑއެޅިަފއިވާ ސަަރޙަްއދުތައް ުކއްޔަށް ދޫުކރާ އުސޫލު" އާ ގެ ކޯޕަރޭޝަނު    ގޮތަެށވެ.އެއް "އެިކއެކި ހަފްލާ/ހަރަކާްތތަކަށް ހުޅުމާޭލގެ ކަ

ކުރެވޭނެކަން ލް ޠި ބާ ހުއްދަ އަޅުގަނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ން ގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުމަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިންޢަލާފަށް އަޅުގަނޑު ޚި  މަތީގައިވާ އިޤުރާރާ 
 ކުރަމެވެ.އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު 

 

 ސޮއި: ނަން:

 ތާރީޚް: އަދި ޖަާމއަތެްއނަމަ ަމޤާމު:ސަރުކާުރގެ މުަޢއްަސސާ/ކުންުފނި 
 

 

 އެޗް.ޑީ.ސީގެ ބޭނުމަށް 

  ކުލި:

  ސެކިުއރިޓީ ޑިޕޮސިޓް:

  ޖުމްލަ ަދއްކަންެޖހޭ ފައިާސގެ ޢަަދދު:
 

................. ...އަށް .............. 0000-00-00ން  0000-00-00މިފޯުމގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހަރަކާްތ/ހަްފލާ ބޭއްުވމަށްޓަކަިއ، މިފޯުމގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ސަަރޙަްއދު 

 އަށް ކުއްޔަށް ދީީފމެވެ.

  ސޮއި:  ފުރިހަމަ ނަްނ:

  ތާރީޚް   މަާޤމު:
 

 ރުންގެ ބޭނުމަށް:އިންސްޕެކްޓަ 

 ޗެކްކުރި މުަވއްޒަުފގެ ނަން: ޙަރަކާތް ފެށުނު ގަޑި:

 ފާހަގަކުެރވުނު ކަންަތއްތަްއ:

 ސޮއި: ތާރީޚް 

 ޗެކްކުރި މުަވއްޒަުފގެ ނަން: ގަޑި: ޙަރަކާތް ނިމުނު 

 ފާހަގަކުެރވުނު ކަންަތއްތަްއ:

 ސޮއި: ތާރީޚް 

 

 

 ކުންުފީނގެ ސްޭޓމްޕް 

 

 އެޗް.ޑީ.ސީގެ 
 ސްޓޭމްޕް 


