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  ިގެ މަޢުލޫމާތު ތްތަކު ފަރާ  އަދި ޗެކްކުރި  ފަރުމާކުރި ބައި މާރާތުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް އ: 

 

 ޗެކަރ އާކިޓެކްޗުރަލް  އާކިޓެކްޓް  އާކިޓެކްޓް  ޕްރިލިމިނެރީ  
    ނަން

    އެޑްރެސް 
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    ހުއްދައިގެ ނަންބަރު 
    ފޯނު ނަންބަރު 

    އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 އެއްގޮތަށެވެ. " އާ ދުއި ވާގައަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްލޭނިންގ  މާލެހުޅު "ނީ ވާކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިމާރާތް ފަރުމާކޮށް، އެއާގުޅޭ އިމި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
    ސޮއި
    ޚްތާރީ

 
 
 

 



  ިތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަރާ  އަދި ޗެކްކުރި  ފަރުމާކުރި ބައި ގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ތު ރާ މާ އ: 

 ޗެކަރ ސްޓްރަކްޗުރަލް  އިންޖިނިއަރ ސިވިލް  ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ޕްރިލިމިނެރީ  
    ނަން

    އެޑްރެސް 
    ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު

    ހުއްދައިގެ ނަންބަރު 
    ފޯނު ނަންބަރު 

    އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ނީ ރަނގަޅަށެވެ.ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ފަރުމާކޮށް، އެއާގުޅޭ ކުރެހުމާއި މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި
    ސޮއި
    ޚްތާރީ
  ެތު ގެ މަޢުލޫމާ ފަރާތު  ދޭ ހުއްދައަށް އ: 

 

 މިކޯޕަރޭޝަނުން ތަން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭ ފަރާތް              ފަރާތް ތަން ހަވާލްކުރެވިފައިވާ     ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަކީ:
 

  އުޅޭ ފަރާތް ގައިގެން ބިން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަވާލްކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ނަ            ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އޮތް ފަރާތް    
 
 

ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ މަތީގައި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ކުރެހުން ސެޓްތަކާއި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އަދި  ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު:
ކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކުން ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މައްސަލައެއްވާކަން ފާހަގަ އެއްގޮތަށެވެ. އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާ  "ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން

 ނުލިބޭނެކަން އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެއެވެ.  ތައް ހުއްދަ ގުޅިގެން ދޭ  ކުރެހުމާ އެ ،ކުރެހުން ފާސްކޮށް 

    

 
 

ގިލީގެ ނއި  ސޮއި  ފޯނު ނަންބަރު  އީމެއިލް އެޑްރެސް  ދރއ ކާޑު ނަންބަރު  ނަން  ފުރިހަމަ  
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  ްއެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާ ހަވާލުވާ ފަރާތަކީ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ.( އި އަދި ދޭ ޖަވާބާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ މި ފޯމަށް )މި  ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށ 
 ހަވާލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ބުނެވިފައިވާ ފަރާތާގެ ބަދަލުގައި ތިރީގައި އާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް އަޅުގަނޑުމިފޯމަށް ދޭ ޖަވާބާ އެ

 ފޯނު ނަންބަރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު  ނަން 
    

 

 މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު:  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު  މި ފޯމުގައި ދޮގު މައުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ، ނުވަތަ .1
   އެންގޭނެއެވެ. ޔުމުން ލި ބާޠިލްކޮށް 

 މެ އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކުރެހުން ފާސްވުމުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ކުރެހުމުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމު އޭރިޔާގެ ކޮން )އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ  150/-މިފޯމާއެކު .2
 )ތިނެއް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. 3/-އަކަމީޓަރަކަށް  

 



 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު 

 ިލޔުން  ކަށަވަރުކޮްށދޭ ވެރިފަރާތް ބިމުގެނުވަތަ  ފޮޓޯކޮޕީ ރަޖިސްޓަރީގެބިމުގެ 
 ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ

 ކޮޕީ 1އަޞްލާއި  1ކުރެހުންސެޓްގެ 
 (ފޯރެމޓަށް ސީޑީއެއްގައި DWG) ކޮޕީ ސޮފްޓް ކުރެހުންތަކުގެ

ރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްސް ފަޔަ
 ލޭއައުޓް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ  މިލޭއައުޓަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ިޑފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ކަ
 ވެ.ލޭއައުޓެ އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް

 ހުށަހަޅުއްވާ ހުއްދަ ހޯދުން މީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެއުސްނަމަ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް  30 ޓޯލް ސްޓްރަކްޗާރ ރިޕޯޓްކުރުން
 

 ލޮކޭޝަން ޕްލޭން 
މާރާތުގެ ސަރަޙައްދާއި، ހުސްތަނުގެ ޖާގައިގެ މިންތަކާއި )ހުރިހާ ބުރިއެއްގެ ހުސްތަންތަން މިއީ، ބިމުގެ އިމާއި، އި ސައިޓް ޕްލޭން 

ގެ ނުވަތަ ބިާމ އިންވެގެންވާ މަގާއި ގޯޅީަދދާއި، ގޯތި އަކުގައި ހިމެނޭ ފަންގިފިލާތަކުގެ މާރާތްތައިޖެހިގެންހުރި ، އެނގޭގޮތަށް(
ޕަން އޭރިއާ ބިލްޑްއަޕް އޭރިއާ އަދި އޯ، ނޯތު، ޕްލޮްޓ އޭރިއާމާރާތުގެ އިކުރެހުމެވެ. މީގެއިތުރުން ނަން އަންގައިދޭ 

 .ރަންވާނެއެވެ ފާހަގަކު
 ފްލޯރ ޕްލޭންތައް

 ވޭޝަން ފްރަންޓް އެލެ
 ވޭޝަންތައް ސައިޑް އެލެ
 ރޫފް ޕްލޭން

 
 އެވެ.ޓްކޮށްފަސްކޭލަށް ޕްރިން މިކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ މިންތައްޖަހައި

މާރާތުގެ އުސްމިންތަކާއި، ދެ ފަންގިފިލާގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ އުސްމިނާއި، ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ދައްކައިދޭ މިއީ، އި އިމާރާތުގެ ސެކްޝަންތައް 
 އެވެ.ޓްކޮށްފަސްކޭލަށް ޕްރިން މިންތައްޖަހައި ކުރެހުމެވެ. މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީ

 އެވެ.ޓްކޮށްފަސްކޭލަށް ޕްރިން މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީ ދޮރުތައް ހުޅުވޭގޮތް ފާހަގަކޮށް، މިންތައްޖަހައި ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް 
 ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލޭޝަން 

 ކުރެހުން ޖަހާ ރެއިލިންގ )ޗެންޗޭނު( ނުވަތަ ރާނާ ފާރު ފަދަ އެއްޗެހީގެ ތަފުޞީލީ މާރާތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެރަސް ފަދަ ތަންތަނުގައިއި
 ޑިޒައިނަރ ޗެކްލިސްޓް 

 ލިފްޓް ސްޕެސިފިކޭޝަން 
ނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި )ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ(އާކިޓެކްޗަ  ރަލް ޗެކަރގެ ތައްގަ
 ސެޓްފިކެޓް )ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ(ރަލް ޗެކަރގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އާކިޓެކްޗަ

 
ސްކޭލަށް  މިންތައްޖަހައި މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީމިއީ، ފައުންޑޭޝަން ހަދާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލީ ކުރެހުމެވެ.  ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން 

 އެވެ.ޓްކޮށްފަޕްރިން
 ފްލޯ ސްޓްރަކްޗަރ
 ރޫފް ސްޓްރަކްޗަރ

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑީޓެއިލްސް 

 
 އެވެ.ކޮށްފަޓްސްކޭލަށް ޕްރިން މިންތައްޖަހައި މިކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ

އުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން ފަ
 މެތަޑް

މާރާްތތައް ރައްކާތެިރ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއި މާރާތްތަކުގެ ފައުންޑޭޝަނާއނަ އިާމރާތާއި އިންވެގެން ހުންހަދާ އިމިއީ 
ތަންތަން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަަކއި މަސައްކަތް ކުރަން ގަސްދުކުރާގޮތުގެ ލިޔުމާއި ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެ

 ކުރެހުމެވެ.
ލް ސޮއިލް ވިޝުއަ

 18) އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް
 ފަންގިފިލާ 5ނުވަތަ  މީޓަރު

 (އަށްވުރެ އުސްނަމަ

ނޑު ކޮނެ، އެތަނުން ނެގުނު ތަކެތީގެ  1.8ތަނަކުން މާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ދެއި، މިއީ މީޓަރުގެ ފުންމިނަށް ބިންގަ
ރޑްބާވަތާއި، ފެނުގެ ފުންމިން އެނގޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް،   ސިވިލް އިންޖިނިއަރަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. ރަޖިސްޓަ

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަލްކިއުލޭޝަން 
 ހައި ސޮއިކޮށްފައި )ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ(ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރގެ ތައްގަނޑު ޖަ

 ސެޓްފިކެޓް )ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ( ހަމަނުވާ މުއްދަތު ގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ

 



ނޑުތައް   ބޭނުންކުރާނެ  ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުންނަންވީ މިންގަ

 ޔުނިޓް ސިސްޓަމްއާއި ސްކޭލް 

ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގައި ހުންނަންވާނީ ޓައިޓްލް ބްލޮކް )އިމާރާތުގެ ނަން، ޑިޒައިންކުރި ފަރާތްތައް، ާތރީޚް، ކުރެހުމުެގ  -1
 ނަންބަރު( ހިމަނާފައެވެ. 

 ކީ ޕްލޭން، ލޮކޭޝަން ޕްލޭން ފިޔަވާ ހުރިހާ ޕްލޭނެއްގައި ގްރިޑް ދައްކަންވާނެއެވެ. -2

 )ސިސްޓަމް އިންޓަރނޭޝަނަލް( ޔުނިޓަށެވެ.  S.Iހުރިހާ ކުރެހުމެއް ހުންނަންވާނީ  -3
  -ކުރެހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ސްކޭލްތައް: -4

 : ް00:11އަކަފޫޓަްށވުރެ ބޮޑުނަމަ  01111އަދި  00:1، 00011، 00211 -ސައިޓް ޕްލޭނ  

 : ް00:1، 00011 -ފްލޯރ ޕްލޭނ  

 : ް00011، 00211، 00:11 -އެލިވޭޝަން އަދި ސެކްޝަނ  

  ް000، 002، :00، 0001، 0021، 00:1، 00011 -ޑްރޮއިންގ:ޑީޓެއިލ  

 
 

 


