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 ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށައަޅާ ފޯރމްޓްރެއިނިންގ ހޯލް ނުވަތަ އޮޑިޓޯރިއަމް 

    ކްލާސްރޫމް       އޮޑިޓޯރިއަމް         

 :މައުލޫމާތުކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ 

 ންފުނި/ ޖަމިއްޔާ/ އިދާރާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:އޮފީސް/ ކު

 

 ކުއްޔަށް ހިފާ ބޭނުން:

 

 ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު:

 

 ރާމް ހިންގަން ބޭނުންވާ ތާރީހް:                          ގަޑި ޕްރޮގް

 ތަފްސީލް:

  ބޭނުންވާނެ ހިދުމަތްތައް:

  ބޭނުން ވާ އަދަދާއި އެކު ގޮޑި .1

 ބޭނުންވާ އަދަދާއި އެކު މޭޒު .2

 

             ވައިޓްބޯރޑްފްލިޕް ޗާރޓް ބޯރޑް          ޕްރޮޖެކްޓާރ       ޕޯޓިއަމް

        ބަދިގެ

 :ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ތަނާ އެދޭ މުއްސަސާގެ ފަރާތުންކުއްޔަށް ހިފުމަށް 

 

 ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:                                                 ނަން:

 އީމެއިލް:  

  

    

 

 

 

  



                                                             އެސްޓީއޯ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓް

 
 

 ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

 

ބޭނުން ހޯލް / އޮޑިޓޯރިއަމް ގ އެސްޓީއޯ ޓްރެއިން............................................... ހ. އަޅުގަނޑު 

ފާހާނަ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، އެލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ދިނުމަށާއި އަދި 

ބޭނުން ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފް ހަރަކާތެއް  އަދި ނަމާދު ކުރާތަން ހެޔޮގޮތުގައި އެތަންތަން

 ތަނުގައި ނުހިންގާނެ ކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވެ.އެ

 ތާރީހް:                                             ސޮއި:

 :ބޭނުމަށް އެސްޓީއޯގެ

 

 ގަޑި :                         ތާރީހާއި ފޯމް ލިބުނު

 :                          ހުއްދަ ދިން ފަރާތުގެ ސޮއި 

 ކުއްޔަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޭޓްތައް:  

އިޓް ބޯޑް، ފްލިޕް ޗާރޓް ޕްރޮޖެކްޓާރ، ވަޕޯރޑިއަމް، ޑި، މޭޒު، ނއަޅާފައި ވާނީ ގޮ/ އޮޑިޓޯރިއަމް ކުއްޔަދޭ އަގު ކަނޑަ ކްލާސް ރޫމް .1

 )ޖީ.އެސްޓީ އާއި އެކު ގެ ރޭޓުން  ރ55..55   (ރ އެވެ.525/-  ހިމަނާފައި ކޮންމެ ގަޑި އިރަކަށް ސްޓޭންޑް

 

 ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލް ވާންޖެހޭ ކަންކަން މްޓޯރިއަޓްގައިވާ ކްލާސްރޫމް / އޮޑިއުޓްރެއިނިންގ އިންސްޓި       

އާއި ހަވާލުވެ  އިންސްޓިޓިއުޓްހައި ވޯލްޓޭޖް ކަރަންޓް ހުންނަ އެއްވެސް ޑިވައިސްއެއް ނުވަތަ ޓޫލްއެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން  .1

 އްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.ހުރިފަރާތެއްގެ ހު

ތަންބޭނުން ކުރުމުގައި ސާފުތާހިރު ކަމަށާއި ކެއުން، ސައި، ކޮފީ ގެންނަނީ ކޭޓަރިން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ  .2

. ކާރޕެޓް ހަޑި އިވެންޓް ނިމިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ހޯލް އަދި ބޭނުން ކުރި ހުރިހައި އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފު ކުރުން

 ނުކުރުމަށް ސަމާލުވުން.

ހުންނަ  އެއްވެސް  އެސްޓީއޯ އިންސްޓިޓިއުޓްގައިިހޯލް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  .3

 . ހުއްދަ ނެތި ބޭނުން ނުކުރުންއެސްޓީއޯގެ އެއްޗެއް، 

މޭޒުގައި ލިޔެ ނުކުރެހުން އަދި ފާރުތަކުގައި އެއްޗެއް ހަރު ކުރާނަމަ މާސްކިން ޓޭޕް ކްލާސްރޫމް އަދި އޮޑޮޓޯރިއަމްގައި ހުންނަ ގޮޑި  .4

 ފިޔަވާ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކުރުން.

ކްލާސްރޫމް އަދި އޮޑޮޓޯރިއަމްގައި ކޮފީ އަދި ސައި ބޭނުން ކުރާނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ތަނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއްނުލިބޭނެ  .5

 ތައް ބެހެއްޓުމަށް ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން އެދުން.ފަދައަކަށް އަމަލު

މިނިޓް ކުރިން ތަން  35ކުއްޔަ ހިފާ ތަނެއް އެބަޔަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ހިފާވަގުުތަށްވުރެއް  .6

 .ބޭނުންކުރަން ލިބޭނެ


