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/ސަރަޙައްދު  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  ހުޅުމާލޭގައި ފެއަރ، ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގުމަށް ތަން

  އެދޭ ފޯމު 
  

  

 

   ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތް 

   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:    ފުރިހަމަ ނަން:

ރޑް      ދާއިމީ އެޑްރެސް:    ަނންބަރު:އައިޑީ ކާ

    އީމެއިލް އެޑްރެސް:     ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
  

  

  

   ފާހަގަ ޖައްސަވާ! ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ތަން / ސަރަޙައްދު ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި 
  

  2ރުއްގަނޑު     ެސންޓްރަލް ޕާރކް 
  
  
  
  
 

   ކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތު 
  

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

  
  ދުވަސް
  ގަޑިއިރު 

  
............................................................................................................ :   .............................................................................އިތުރު ތަފްޞީލު

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

  
  

   ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު 

ންޓް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަބޭނުން ކުރާނީ ހުޅުމާލޭގައި ފެއަރ،ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގުމަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ތަން/ސަރަޙައްދު 
ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެއަރ، ނައިޓް މާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ހިންގުމަށް ބިން "ގެ ކޯޕަރޭޝަނު  ކުއްޔަށް ދޫކުރާ  ހުޅުމާލޭގެ ކަ

" އާ     އެއްގޮތަށެވެ.އުސޫލު
ނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ން ގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނު މަލުކޮށްފިނަމަ ހައިުސން ޢަ ލާފަށް އަޅުގަނޑު ޚި  މަތީގައިވާ އިޤުރާރާ  ކުރެވޭނެކަން ލް ޠި ބާ ހުއްދަ އަޅުގަ
  ކުރަމެވެ.އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު 

  

  ސޮއި:  ނަން:

: /ކުންފުނި އަދި ޖަމާއަތެއްނަމަ މަޤާމު :  ަސރުކާރުގެ މުޢައްސަސާ   ތާރީޚް
  

  
  

  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

  ަނުވަތަ ރަޖިސްޓްީރ ކޮޕީ  ައއިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ފަާރތުގެށް އެދޭ ހުއްދައ 

 ްހަރަކާތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ގުޮތގެ ޕްރޮޕޯސަލ 

  ުހިންގުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިްލގެ އިދާާރއިން ދޫކޮށްަފިއވާ ހުއްދަިއގެ ކޮޕީ ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް މަގުމަތީބާޒާރ 
  

 _______/_____/HDC(161)-M/NM ނަންބަރު:

 

 ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް 



 

 

 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 އިރުޝާދާ އެއްގޮތަެށެވ. ގުޅުއްވަން ވާެނެއވެ. އަދި ކުއްަޔށް ހިފާ ސަރަޙައްދުގައި ޓެންޓް

  ީދުވަހުގެ ކުރިން މިކޯޕަރޭޝަ  5ހަރަކާތާއި ުގިޅގެން ބެނަރ ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާަނމަ ެއކަމަށް ެއދި ހަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ ރަސްމ ( ނަށް ސިޓީ ހުށަަހޅައި ހުްއަދ (ފަހެއް
 ދަންވާނެެއެވ.ހޯ

 ުޔަފާިރ ގައި ބާއްވާ ހަރަކާތަކީ ވިަޔފާރީެގ އެއްވެސް މުއާމަާލތެއް ހިމެނޭނެ ހަރަކާތެއްނަމަ، މިފޯާމެއކު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ/ މީރާަގއި ވިކުއްަޔށް ހިފާ ސަރަޙަްއދ
. (މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ މުޢައްަސސާތަކުންނާ އި ސްކޫްލަތކުން ފަންޑް ހޯދުމަްށ ބޭއްވޭ ރަޖިސްޓަީރކޮްށފަިއާވކަން އެނގޭނެ ަފދަ ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

 ހަރަކާތްަތށް ނުހިމެނޭނެއެވެ.)
 ަހަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއްަޔށްދެވޭ ސަރަޙައްަދށް ކަރަންޓު/ފެން ބޭނުންވާކަމުގަިއވަނީނަމަ އެަކަމްށ އެދި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތ/ ަކށް ހުށަހަުޅްއވަިއގެން ކުރިައށްެގްނދަންވާީނ ހަފްލާ

 ރާތުންނެވެ. އަދި މިަކަމށް ހިނގާ އެންމެހިައ ޚަރަދުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ކުއަްޔްށ ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.ކުއްަޔށް ހިފާ ފަ

 ާފްާލ ލަތެްއގައި ހުއްދަ ދެވުނު ހަރަކާތް/ހަމިފޯމުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވުނު ކަމުގައި ވީނަަމވެސް، ސަރުާކރުގެ ނުވަތަ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ބޭނުމަށް އެ ސަރަޙައްދު ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހ
 ވެ.ބޭއްވުަމށް މިކޯޕަރޭޝަނުން އިތުރު ސަރަޙައްދެއް ހަމަޖަްއސައި ދިނުމަށް ފަހު ހުއްދަ ދެވިފަިއވާ ސަރަޙައްދު މިކޯޕަރޭޝަނަށް ނެގޭނެއެ 

 ޮތަކަށް ޙަރަކްާތކުިރއަށް ގެްނދާކަުމަގއާިވނަމަ، މިހުއްދަިއގެ ދަށުން ބޭއްވުމަށް ހުއްދަެދވިފައިވާ ޙަރަކާތް ފިަޔވައި އެހެން ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުމަކީ މަނާަކމެވެ. އަދި ެއފަދަ ގ
ކަާމއި ސެިކއުރިީޓ ޑިޕޮސިޓަށް ެދއްިކ ފައިސާ ޙަވާލުކުެރވޭނީ ވަކި އިންަސްއތަެއްއ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ިއްނސްޕެކްޓަރުންނަށް ެއޙަރަކާތް ހުއްުޓވުުމެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވާ

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

  

 

 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

 

 

.ސީގެ .ޑީ  އެޗް

 ސްޓޭމްޕް 


