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

  

 

   ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތް 

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:    ފުރިހަމަ ނަން:

ރޑް ނަންބަރު:     ދާއިމީ އެޑްރެސް:    އައިޑީ ކާ

    އީމެއިލް އެޑްރެސް:     ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
  

  

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

  ސަގާފީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް     ސްޓޭޖް ޝޯ 

 ްސކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުން ފަންޑު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޙަރަކާތް     މައުރަޒު / ސެމިނަރ / ޕްރޮމޯޝަން 

  ކުދި އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކުގެ ޕްރޮމޯޝަން     ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު 

  އެހެނިހެން     އުފަންދުވަސް / ކައިވެނި ޙަފްލާ 

      ޖަލްސާ / ބައްދަލުވުން / އިޙްތިފާލް 
  

އިވާ ގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ (މިބައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި ޖައްސަވާފައިވާ ޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސަވާފަ  މަތީގައި *

  .ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ)ހުށަހަޅާ މިބައި ފުރިހަމަނުކޮށް 
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...............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

   ފާހަގަ ޖައްސަވާ! ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ތަން / ސަރަޙައްދު ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި 
  

  ކޮމާޝަލް ބްލޮކް އޭ    2ރުއްގަނޑު   1ރުއްގަނޑު     ސެންޓްރަލް ޕާރކް 
  ކޮމާޝަލް ބްލޮކް ޑީ     ޒޯން އޭ  2ރުއްގަނޑު   ޒޯން އޭ  1ރުއްގަނޑު     1ސެންޓްރަލް ޕާރކް ޒޯން 
      ޒޯން ބީ  2ރުއްގަނޑު   ޒޯން ބީ  1ރުއްގަނޑު     2ސެންޓްރަލް ޕާރކް ޒޯން 

      ޒޯން ސީ  2ރުއްގަނޑު   ޒޯން ސީ  1ރުއްގަނޑު     ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ފުރަގަހުން އޮންނަ ހުސްބިން 
      ޒޯން ޑީ 2ރުއްގަނޑު       

  
  
 

   ކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތު 
  

  ................ އަށް............................................ ން .........................ތާރީޚް: ........................ 
: ................................................ ނިމޭ ގަޑި: ................................................ އަށް   ފެށޭ ގަޑި

  
  ދުވަސް
  ގަޑިއިރު 
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 _______/_____/HDC(161)-M/H7 ނަންބަރު:



 

 ޙާއްސަ އެންގުން 

 .  މިފޯމުގެ ަދށުން ކުްއޔަށްެދވޭނީ އްެއސަަރޙައްދަެށވެ
 ެނޑައިެޅފައިވާ ހަރަކާތަށް ސަރަޙައްދު ތައްޔާރުކުރަން ފެށުުމގެ ކުރިން މިކޯޕަރޭޝަނުގ އާ 7973535 އިންސްޕެކްޓަރ ހޮޓްލައިން ކުއްަޔށްދީަފއިވާ ސަަރހައްދުގައި ބޭއްވުަމށް ކަ

/ހޮޅި ފަދަ އެއްޗެްއ ހަރުކުރާނަމަ، ހަރުކުރަންވާނީ އެފަާރުތން ދޭ އި  ރުޝާދާ އެއްގޮތަެށެވ.ގުޅުއްވަން ވާެނެއވެ. އަދި ކުއްަޔށް ހިފާ ސަރަޙައްދުގައި ޓެންޓް
  ީ5ހަރަކާތާއި ުގިޅގެން ބެނަރ ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާަނމަ ެއކަމަށް ެއދި ހަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ ރަސްމ ( ދުވަހުގެ ކުރިން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ސިޓީ ހުށަަހޅައި ހުްއަދ  (ަފހެއް

.  ހޯއްދަންވާެނއެވެ
 ްމިނިސްޓްރީ/ މީރާަގއި ވިޔަފާިރ ކުއްަޔށް ހިފާ ސަރަޙަްއދަުގއި ބާއްވާ ހަރަކާތަކީ ިވަޔފާރީެގ އެއްވެސް މުއާމަާލތެއް ހިމެނޭނެ ހަރަކާތެއްނަމަ، މިފޯާމެއކު އިކޮނޮމިކ 

. (މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުޢައްަސސާތަކުންނާއި ސްކޫްލަތކުން ފަންޑް ހޯދުމަރަޖިސްޓަީރކޮްށފަިއާވކަން އެ ްށ ބޭއްވޭ ނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ
 ހަރަކާތްަތށް ނުހިމެނޭނެއެވެ.)

 ަހަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއްަޔށްދެވޭ ސަަރޙައްަދށް ކަރަންޓު/ފެން ބޭނުންވާކަމުގަިއވަނީނަމ/ އެަކަމްށ އެދި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަަކށް ހުށަހަުޅްއވަިއގެން ކުރިައށްެގްނދަންވާީނ  ހަފްލާ

 ކުއްަޔށް ހިފާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި މިަކަމށް ހިނގާ އެންމެހިައ ޚަރަދުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ކުއްޔަްށ ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.
  ެނުވަތަ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޭނުމަށް އެ ސަރަޙައްދު ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެްއގައި ހުއްދަ ދެވުނު ހަރަކާތް/ހަފްާލ މިފޯމުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވުނު ކަމުގައި ވީނަަމވެސް، ސަރުާކރުގ

 ވެ.ބޭއްވުަމށް މިކޯޕަރޭޝަނުން އިތުރު ސަރަޙައްދެއް ހަމަޖަްއސައި ދިނުމަށް ފަހު ހުއްދަ ދެވިފަިއވާ ސަރަޙައްދު މިކޯޕަރޭޝަނަށް ނެގޭނެއެ 
 ްދާކަުމަގއާިވނަމަ، ވުމަށް ހުއްދަެދވިފައިވާ ޙަރަކާތް ފިަޔވައި އެހެން ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުަމކީ މަނާަކމެވެ. އަދި ެއފަދަ ގޮތަކަށް ޙަރަކްާތކުިރއަށް ގެން މިހުއްދަިއގެ ދަށުން ބޭއ

އްިކ ފައިސާ ޙަވާލުކުެރވޭނީ ވަކި އިންަސްއތަެއްއ ކަާމއި ސެިކއުރިީޓ ޑިޕޮސިޓަށް ދެ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ިއްނސްޕެކްޓަރުންނަށް ެއޙަރަކާތް ހުއްުޓވުުމެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވާ
.  މިކޯޕަރޭޝަނަށް ނެގުމަށްފަުހގިައކަން ދެންނެވީެމވެ

  ުފޯނާ ގުޅުްއުވން އެދެމެވެ. 3355239، 3355233އިތުރު މައުލޫާމތު ހޯއްދަަވން ބޭނުންފުޅުނަމަ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރ  

  

   އިޤުރާރު  ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ 

ންޓް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަ"އެކިއެކި ޙަފްލާ / ޙަރަކާތްތަކަށް ހުޅުމާލެ ަކނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ހުއްދަ" ބޭނުން ކުރާނީ 
ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އުސޫގެ ކޯޕަރޭޝަނު  /ހަރަކާތަްތކަށް ހުޅުމާލޭގެ ކަ    އެއްގޮތަށެވެ.ލު" އާ "އެކިއެކި ހަފްލާ

ނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ން ގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނު މަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިން ޢަ ލާފަށް އަޅުގަނޑު ޚި  މަތީގައިވާ އިޤުރާރާ  ކުރެވޭނެކަން ލް ޠި ބާ ހުއްދަ އަޅުގަ
  ކުރަމެވެ.އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު 

  

  ސޮއި:  ނަން:

/ކުންފުނި އަދި ޖަމާއަތެއްނަމަ މަޤާމު:ސަރުކާރުގެ  :  މުޢައްސަސާ   ތާރީޚް
  

 

 އެޗް.ޑީ.ސީގެ ބޭނުމަށް 

    ކުލި:

    ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް:

    ޖުމްލަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
  

/ހަފްލާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި، މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު  ................. ...އަށް .............. 0000-00-00ން  0000-00-00މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރަކާތް

  އަށް ކުއްޔަށް ދީފީމެވެ.

:  ފުރިހަމަ ނަން:     ސޮއި

:     ތާރީޚް    މަޤާމު
  

  ބޭނުމަށް:ރުންގެ އިންސްޕެކްޓަ 

  ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:  ޙަރަކާތް ފެށުނު ގަޑި:

  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  ސޮއި:  ތާރީޚް

  ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:  ގަޑި: ޙަރަކާތް ނިމުނު 

  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

  ސޮއި:  ތާރީޚް

 

 

 ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް 

 

.ސީގެ .ޑީ  އެޗް

 ސްޓޭމްޕް 


