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

  ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު
  

 

 

  ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތް

  އުޅޭ ެއޑްެރސް:މިހާުރ    ފުރިހަމަ ނަްނ:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:  އައިޑީ ކާރްޑ ނަްނބަރު:

  އީމެއިލް ެއޑްރެސް:   ގުޅޭނެ ޯފނު ނަންަބރު:
  

  

  

  ފާހަގަ ޖައްސަވާ! ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ތަން / ސަރަޙައްދު ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި 
  

 2ރުއްގަނުޑ   ސެްނޓްރަލް ޕާރކް 
  
  
  
  
 

  މުއްދަތުކުއްޔަށް ހިފާ 
 

 ................ ައށް ............................................ ްނ .........................ތާރީްޚ: ........................ 
 ................................................ އަށް ފެށޭ ގަޑި: ................................................ ިނޭމ ގަޑި: 

 
 ދުވަސް 
 ގަޑިއިރު 

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

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

 
  

  ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ންްޓ ހަުއިސންގ ިޑވެލޮްޕމަ ބޭުންނ ކުރާނީ ހުޅުމާލޭަގިއ ެފއަރ،ނައިްޓ މާރކެްޓ ނުވަަތ މަގުމަީތ ާބާޒރު ހިްނގުމަށް  ޫދކޮށްފައިވާ ަތން/ަސރަޙައްދު 
ކުއްޔަށް ދޫކުާރ  ހުުޅމާލޭގެ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ސަރަޙައްުދތަުކގައި ފެއަރ، ނަިއޓް މާރެކޓް ނުަވަތ މަުގމަތީ ބާޒާރު ހިންުގމަށް ިބން"ގެ ކޯޕަރޭޝަނު

  އެއްގޮތަެށވެ.އުސޫލު" ާއ 
ލް ޠިބާހުއްދަ އަޅުގަނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުމަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިންޢަލާފަށް އަޅުގަނޑު ޚި މަތީގައިވާ އިޤުރާރާ

 ކުރަމެވެ.ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު
 

 ސޮއި: ނަން:

 ތާރީޚް: ސަރުކާރުގެ މުޢަްއސަސާ/ކުންުފނި އަިދ ޖަމާައތެއްަނަމ ަމޤާުމ:
  

 
 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

  ަނުވަަތ ރަިޖސްްޓީރ ކޮޕީ  އައިޑީ ކާޑު ޮކޕީ  ަފާރތުގެށް ެއދޭ ހުއްދައ 

 ްހަރަކާްތ ުކރިައށް ެގންދާނެ ގޮތުެގ ްޕޮރޯޕސަލ 

  ްމަގުަމތީބާޒާރު ހިންގުމަްށ ާމލޭ ސީިޓ ކައުންސިްލގެ އިާދާރއިން ދޫޮކށްަފއިާވ ހުއްދައިގެ ޮކޕީ ފެައރ، ަނިއޓްާމރކެޓ 
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 ޙާއްސަ އެންގުން

 .ެމިފޯމުެގ ަދށުން ުކްއޔަށްެދވޭނީ އެއްސަރަޙަްއދެަށވ 

 ެއާ 7973535 އިްނސްެޕްކަޓރ ހޮޓްލައިން ކުއްަޔށްދީަފއިވާ ސަަރހައްދުަގއި ބޭްއވުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ހަަރާކތަށް ަސރަޙައްދު ތައްާޔރުުކރަން ފެުށުމގެ ުކރިން މިކޯަޕޭރޝަނުގ

 ަހުރކުރަްނވާނީ ެއަފރާުތން ދޭ އިރުޝާާދ ެއއޮްގތަެށވެ. ގުޅުއްވަން ވާެނއެވެ. އަދި ކުްއަޔށް ހިފާ ސަރަޙަްއދުަގއި ޓެްނޓް/ހޮޅި ފަދަ އެއްެޗްއ ހަރުުކރާނަަމ،

  ީނަށް ިސޓީ ުހށަހަޅައި ހުްއަދ (ފަހެއް) ުދވަހުގެ ުކރިން މިޯކަޕރޭޝަ 5ހަރަކާާތއި ުގޅިގެން ބެނަރ ހަރުުކރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ެއކަމަށް ެއދި ހަަރކާތް ބޭއްުވމުގެ ރަްސމ

 ދަންވާނެެއވެ.ހޯ

 ުވިޔަފާރި ގައި ބާއްާވ ަހރާަކތަކީ ވިަޔފާީރެގ އެއްވެްސ މުއާމަާލތެއް ހިމެޭނެނ ހަަރކާތެއްނަަމ، މިފޯާމެއކު ިއކޮނޮމިކް މިިނސްްޓީރ/ މީާރގަިއ ކުއްަޔށް ހިފާ ަސަރޙައްދ

ިއ ސްކޫްލަތކުން ފަންްޑ ހޯދުމަްށ ބޭްއޭވ ރަިޖސްަޓރީޮކށްަފއިވަާކން އެނގޭެނ ފަދަ ލިޔުމެއް މި ޯފމާއެުކ ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. (މީގެ ެތޭރގައި ަސރުާކރުގެ މުަޢއްސަސާތަކުންނާ

 ހަރަކާްތަތށް ނުހިމެޭނނެއެވެ.)

 ަަކށް ުހށަހުަޅްއވައިގެން ުކރިައށްގެްނދަްނާވީނ ހަފްލާ/ހަަރކާްތ ހިންގުމަްށ ކުއްަޔށްދެވޭ ސަރަޙަްއދަްށ ކަރަްނޓު/ފެްނ ބޭނުންވާކަމުގަިއވަނީނަަމ އެަކމަްށ ެއިދ ކަމާއިބެހޭ އިދާާރތ

 ާރުތންނެވެ. އަިދ މިކަަމށް ހިނާގ އެންމެހިައ ޚަރަދުގެ ޒިންމާ ުއފުލާނީ ކުއްަޔށް ހިާފ ފަާރތުންެނެވ.ކުއްަޔށް ހިފާ ފަ 

 ާފްާލ ލެަތއްަގއި ހުއްދަ ެދވުނު ަހރަާކތް/ހަމިފޯމުގެ ދަށުން ހުްއދަ ދެވުނު ަކމުގައި ވީނަމަެވސް، ަސރުާކރުގެ ނުަވތަ މިޯކޕަޭރޝަނުގެ ބޭނުމަށް އެ ަސރަޙްައދު ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހ

 ެވ.ބޭއްވުމަށް މިޯކަޕރޭޝަނުން އިތުުރ ަސރަޙައްދެއް ހަމަަޖްއސައި ދިނުމަްށ ފަހު ހުއްދަ ެދވަިފއިވާ ަސރަޙައްުދ މޯިކަޕރޭޝަނަށް ނެގޭނެއެ

 ޮަތކްަށ ޙަަރކްާތުކިރއަށް ގެްނދާކަުމގައިާވނަމަ، މިހުއްދަިއގެ ދަށުން ބޭއްވުމަށް ހްުއދަެދވިފައިވާ ަޙރަާކތް ފިަޔވައި އެހެން ޙަރަކާެތއް ބޭއްވުމަކީ މަނާަކމެވެ. ައދި އެފަދަ ގ

ކަާމއި ެސިކުއރިީޓ ޑިޮޕސިޓަށް ދެއްިކ ފައިސާ ޙަވާުލުކެރވޭނީ ަވކި އިންަސްއތައްެއ މިކޯަޕރޭޝަނުގެ އިްނސްޕެްކަޓރުންަނށް ެއޙަރަކާްތ ހުއްުޓވުުމެގ އިޚްތިާޔރު ލިބިގެްނވާ

 މިކޯަޕރޭޝަނަްށ ނެުގމަށްފަހުގައިކަްނ ދެންނެވީމެެވ.

  ުފޯާނ ގުުޅްއވުން އެެދމެެވ. 3355121، 3355781އިުތރު ަމއުލޫާމތު ޯހއްދަވަން ބޭނުންފުޅުަނމަ މިކޯަޕރޭޝަނުގެ ނަންބަރ 

  

 

 އެޗް.ޑީ.ސީގެ ބޭނުމަށް

  ކުލި:

  ސެކިއުރީިޓ ޑިޕޮސިޓް:

  ުޖްމލަ ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާެގ ޢަދަދު:
  

................. ...އަށް .............. 0000-00-00ން  0000-00-00މިޯފމުގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހަަރކާތް/ަހފްލާ ބޭއްވުމަށްޓަކަިއ، މިފޯމުގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސަރަޙަްއދު 

 އަށް ކުއްޔަށް ދީފެީމވެ.

  ސޮއި:  ފުރިހަމަ ންަނ:

  ތާރީޚް  މަާޤމު:
  

  

  ރުންގެ ބޭނުމަށް:އިންސްޕެކްޓަ

 ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުެގ ންަނ:  ޙަރަކާތް ފެށުނު ގަޑި:

 ފާހަގަކުރެވުނު ަކްނތައްތައް:

 ސޮއި: ތާރީޚް

 ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުެގ ންަނ:  ގަޑި: ޙަރަކާތް ނިމުނު

 ފާހަގަކުރެވުނު ަކްނތައްތައް:

 ސޮއި: ތާރީޚް

 

 

 

 

 

 ެއްޗ.ޑީ.ސީގެ

 ސްޓޭމްޕް 


