
Drawing Approval Form (H1) 
MNS-2021-FRM-004 

V1.1 

ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު  މާރާތުގެހުޅުމާލެ، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށީގައި ހަދާ އި 

 ެތު ގެ މަޢުލޫމާ ތަނު ދޭ ހުއްދައަށް އ:

ނަންބަރު: ގޯތި

 :ްއިމާރާތުގެ ފަންގިފިލާތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތ

ކުރާ ބޭނުން ފަންގިފިލާ 
ބޭސްމަންޓް 

ފަންގިފިލާ  ތިރީ
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ 
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ 

ތިންވަނަ ފަންގިިފލާ 
ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާ 
ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ 
ހަވަނަ ފަންގިފިލާ 

ހަތްވަނަ ފަންގިފިލާ 
އަށްވަނަ ފަންގިފިލާ 
ނުވަަވނަ ފަންގިފިލާ 
ދިހަވަނަ ފަންގިފިލާ 

ގާރަވަނަ ފަްނގިފިލާ އެ
ބާރަވަނަ ފަންގިފިލާ 
ތޭރަވަނަ ފަންގިފިލާ 
ސާދަވަނަ ފަންގިފިލާ 

ފަންގިފިލާ  ފަނަރަވަނަ
ސޯޅަވަނަ ފަންގިފިލާ 

ސަތާރަވަނަ ފަންގިފިލާ 
އަޝާރަވަނަ ފަންގިފިލާ 
ނަވާރަަވނަ ފަންގިފިލާ 
ވިހިވަނަ ފަންގިފިލާ 

  ިތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުފަރާ   އަދި ޗެކްކުރި ފަރުމާކުރި އިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗުރަލްބައ:

ޗެކަރ އާކިޓެކްޗުރަލް އާކިޓެކްޓް އާކިޓެކްޓް  ޕްރިލިމިނެރީ 
ނަން 

އެޑްރެސް
ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު 

ހުއްދައިގެ ނަންބަރު
ފޯނު ނަންބަރު

އީމެއިލް އެޑްރެސް 

އެއްގޮތަށެވެ. ހުޅުމާލެ/ތިލަފުށި/ގުޅީފަޅު ޕްޭލނިންގ އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު އާނީ ވާމާރާތް ފަރުާމކޮށް، އެއާގުޅޭ ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުން ތައްާޔރުކޮްށފައިއިމި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ސޮއި
ޚް ތާރީ
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  ާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުފަރާ   އަދި ޗެކްކުރި ފަރުމާކުރި ގެ ސްޓްރަކްޗުރަލްބައި ތުއިމާރ: 
 ޗެކަރ ސްޓްރަކްޗުރަލް  ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ޕްރިލިމިނެރީ  
    ނަން 

    އެޑްރެސް
    ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު 

    ހުއްދައިގެ ނަންބަރު
    ފޯނު ނަންބަރު

    އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ނީ ރަނގަޅަށެވެ.ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ މާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ަފރުމާކޮްށ، އެއާގުޅޭ ކުރެހުމާއިމި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި
    ސޮއި
    ޚް ތާރީ

 

  ެތު މަޢުލޫމާ  ފަރާތުގެ  ދޭ ހުއްދައަށް އ: 

   ޕަަވރ އޮފް އެާޓރީނ އޮތް ފަރާތް ިމކޯޕަރޭޝަނުން ތަން ުކއްޔަށް ނަަގިއގެްނ އުޅޭ ފަރާތް   ފަރާތް ުކރެވިަފިއވާހަވާލު ބިން
             ބިން ތަަރއްޤީ ުކރުމަށް ަހވާލްކުެރވިފަިއވާ ނުވަތަ ަނަގއިެގން އުޅޭ ަފރާތް

 

 
 
 
 

 :ުހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރ 
ފަރާތްތަކުްނ ސެޓްތަކާއި އެާއގުޅޭ ލިޔެކިއުންަތއް ތައްޔާރުުކުރމާއި، ައދި ޗެކްކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ކުރަްއވާފަިއވަނީ މަީތގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މިފޯާމއެކު ހުށަހަޅާ ކުރެހުން 

ެވސް ކަމެއްަގއި މަްއސަލަެއްއވާކަން ފާހަަގކުރެިވއްޖެަނަމ ހުޅުމާލެ/ތިލަފުށި/ުގޅީފަޅު ޕްލޭނިްނގ އަިދ އިމާރާތްކުުރުމގެ ގަާވއިދު އާ ެއއްގޮތަެށވެ. އެފަރާތްތަކުން ކުަރއްވާަފއިވާ ެއއް 
 ނޑު/އަުޅގަނުޑމެން ިއުޤރާުރވަެމވެ.ައޅުގަ ދޫުކރެޭވނީ ކުރެހުން ިއސްލާހު ކުރުމަށްފަުހަގއިކަން  ުގިޅގެްނ ދޭ ހުއްދަަތއް އެކުެރހުމާ ،ކުރެހުން ފާސްކޮށް 

 
 
 
 

 މްޕްނީ ސްޓޭންފުކު/  ސޮއި  ފޯނު ނަންބަރު  އީމެއިލް އެޑްރެސް  ދރއ ކާޑު ނަންބަރު  ފުރިހަމަ ނަން  

1      

2      

 

  ުމައުލޫމާތާއި އިރުޝާދ: 
މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި މި ފޯމުގައި ދޮގު މައުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ 

)ސަތޭކަ( ރުފިޔާ އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ. އަދި ކުރެހުން ފާސްވުމުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ  100/-މިފޯމާއެކު  އެންގޭނެއެވެ.ނުވާނަމަ ލިޔުމުން 
 )ފަހެއް( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. 5/-ކުރެހުމުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމު އޭރިޔާގެ ކޮންމެ އަކަމީޓަރަކަށް 

 ޔުނިޓް ސިސްޓަމްއާއި ސްކޭލް  ބޭނުންކުރާނެ  ންނަންވީ މިންގަނޑުތަކާއި މުގައި ހު ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރު 

 މަނާފައެވެ. ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގައި ހުންނަންވާނީ ޓައިޓްލް ބްލޮކް )އިމާރާތުގެ ނަން، ޑިޒައިންކުރި ފަރާތްތައް، ތާރީޚް، ކުރެހުމުގެ ނަންބަރު( ހި -1

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

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

 : ް1:500އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ  10000އަދި  1:50، 1:100، 1:200 -ސައިޓް ޕްލޭނ  

 : ް1:50، 1:100 -ފްލޯރ ޕްލޭނ  

 ެ1:100، 1:200، 1:500 -ވޭޝަން އަދި ސެކްޝަން :އެލ  

 :1:2، 1:5، 1:10، 1:20، 1:50، 1:100 -ޑީޓެއިލް ޑްރޮއިންގ 
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 އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި     

 އެއްަބްސވުުމގެ ކޮޕީ ކޮޕީ ނުވަތަ ބިުމގެ  ބިުމގެ ރަިޖސްޓަީރގެ
 ވެރިަފރާތުގެ އަިއޑީކާޑު ކޮޕީ

 (ފޯމެްޓގައި ސްޭޓމްޕް ޖަހާފައި PDFފޯމެޓްަގއި.  DWG) ކޮޕީ ސޮފްޓް ކުރެހުންތަުކގެ
ފަޔަރ ފައިޓިންގ ިސސްޓަމްްސ 

 ލޭއައުޓް 
 ސްޕެސިފިކޭަޝނާ އެްއގޮތަށް ަތއްޔާރުކޮށް މިލޭައއުޓަކީ، މިިނސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސް އެްނޑް ނޭަޝނަލް ސެކިުއރިޓީން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ 

 ވެ.ލޭައއުޓެ އެޕްޫރވްކޮށްފަިއވާ
 މީޓަރު ނުވަތަ އެައށްުވރެުއސްަނމަ ސިވިލް ޭއިވއޭޝަން ޮއތޯރިޓީައށް ހުށަަހޅުްއވާ ހުްއދަ ހޯުދން  30 ޓޯލް ސްޓްރަކްޗާރ ރިޕޯޓްކުރުން 

 
 ލޮކޭޝަން ޕްލޭން 

ޖެިހގެންުހރި ، ިއމާރާުތގެ ސަަރަޙއްާދއި، ުހސްތަުނގެ ޖާަގިއގެ މިްނތަކާއި )ހުރިހާ ުބރިެއްއގެ ުހސްތަންތަން އެނޭގގޮތަށް(މިއީ، ިބމުގެ އިާމއި،  ސައިޓް ޕްލޭން 
ކުރެހުމެވެ. ީމގެއިުތރުްނ ގެ ނަން އަންަގިއދޭ ދަާދއި، ގޯތި ނުވަތަ ިބމާ އިންެވގެްނވާ މަާގއި ގޯޅީ އަާމރާތްތަކުަގއި ހިމެނޭ ފަންގިފިލާތަުކެގ އި
 .ަރންވާެނއެވެބިްލޑްައޕް އޭރިއާ އަދި އޯޕަން ޭއރިއާ ފާަހގަކު، ާމރާތުގެ ނޯުތ، ޕްލޮޓް އޭރިއާ އި

 ފްލޯރ ޕްލޭންތައް 
 ފްރަންޓް އެލެޭވޝަން 

 ސައިޑް އެލެވޭަޝންތައް 
 ރޫފް ޕްލޭން

 
 މިކުރެހުންަތއް ހުންަނންާވނީ މިންަތއްޖަަހއި ސްކޭލަށް ހަދާަފއެވެ.

މިކުރެހުން  މިއީ، ިއމާާރތުގެ ުއސްމިްނތަކާއި، ދެ ަފންގިފިލާގެ ެދމެުދަގއި ހުންނަ އުްސމިާނިއ، ފައުންޑޭޝަްނގެ ފުންމިން ަދއްަކއިދޭ ކުރެހުެމވެ. އިާމރާތުގެ ސެކްޝަންަތއް 
 އޮންނަްނވާނީ ިމންތަްއޖަަހއި ސްކޭލަށް ހަދާފަެއވެ.

 ފާހަގަކޮްށ، މިންަތއްޖަަހއި ސްކޭލަްށ ހަދާފަެއވެ. މިކުރެހުން އޮންނަްނވާނީ ދޮރުަތއް ހުުޅޭވގޮތް ޑޯ އެންޑް ިވންޑޯ ޝެިޑއުލް 
 ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލޭޝަން 

 ކުރެހުން  ާމރާތުގެ ބެލްކަނި، ސިޑި އަދި ޓެަރްސ ފަދަ ތަންތަނުަގއި ޖަހާ ރެއިލިްނގ )ޗެންޗޭނު( ނުވަތަ ާރނާ ފާރު ފަދަ ެއއްޗެީހގެ ތަފުޞީލީއި
 ލިފްޓް ސްޕެސިފިކޭޝަން 

 ޗެކަރގެ ތަްއގަނޑު ަޖަހއި ސޮއިކޮށްަފއި އާކިޓެކްޗަރަލް 
 އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރގެ ސެޓްފިކެޓް

 
 މިއީ، ަފއުންޑޭަޝން ހަދާ ގޮތުގެ ތަުފޞީލީ ކުރެހުެމވެ. މިކުރެުހން އޮންަނންާވނީ މިންތަްއޖަަހއި ސްކޭލަށް ހަދާަފއެވެ. ފައުންޑޭަޝން ޕްލޭން
 ފްލޯ ސްޓްރަކްޗަރ
 ރޫފް ސްޓްރަކްަޗރ

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑީެޓއިލްސް 

 
 ހަދާަފއެވެ.މިކުރެހުންަތއް ހުންަނންާވނީ މިންަތއްޖަަހއި ސްކޭލަށް 

ފައުންޑޭަޝން ޕްރޮޓެކްޝަން 
 މެތަޑް 

ނެ ޅާހަދާ ިއމާރާާތއި އިްނވެެގން ހުންަނ އިމާރާތްތަުކގެ ފައުންޑޭަޝނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ެއއިާމރާތްަތއް ރައްކާެތރި ކުރުމަށްޓަކައި އަ މިއީ 
ންިޖނިައރެގ ފިޔަވަޅުތަާކއި އެަތންތަން ރައްކާެތރި ުކރުމަށްޓަކައި މަަސއްކަތް ކުަރން ަގސްުދކުރާގޮުތގެ ލިޔުާމއި ކުރެުހމެވެ. އޭަގއި ިޑޒައިން އި

 ނަމާިއ، ލައިަސންސް ނަްނބަާރއި ޮސއި އިންނަްނވާެނެއވެ.
ވިުޝއަލް ސޮއިލް 

 18) އިންސްޕެްކޝަން ރިޕޯޓް
 ންގިފިލާފަ 5ނުަވތަ  މީޓަރު

 (އަށްުވރެ ުއސްނަމަ

މީޓަރުގެ ފުންމިަނށް ބިްނގަނޑު ކޮނެ، އެތަނުން ެނގުނު ތަކެތީގެ ާބަވތާއި، ފެނުގެ ފުްނމިން  1.8ާމރާތްކުރާ ަސރަަޙއްުދގެ ދެަތަނކުން އިމިއީ، 
 ިސވިލް އިްނޖިނިައރަކު ޮސއިކޮށްަފއިވާ ރިޕޯޓެެކވެ. ރަިޖސްަޓރޑްއެނގޭނެ ގޮތަށް ަތއްޔާރުކޮްށ، 

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަލްކިއުލޭަޝން 
 ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރގެ ަތއްގަނޑު ޖަަހއި ސޮއިކޮށްަފއި 

  ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރގެ
 


