H1

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
ނަންބަރ ު
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/

ހުއްދައަށް އ ެދޭ ތަނުގ ެ މަޢުލޫމާތު:

ގޯތި/ބިން/ޔުނިޓް ނަންބަރު:
ކުރެހުން ހުށަހަޅަނީ:
ކުރެހުމުގ ެ ބާވަތް:

މުޅިން އަލަށް

ބަދަލު އައިސްގެން

ކޮންސެޕްޓް

ޑީޓެއިލް

އިމާރާތުގެ ބާވަތް:

ވަގުތީ

ދާއިމީ

 އިމާރާތުގެ ފ ަންގިފިލާތައ ް ބޭނުންކުރާނެގޮތް:

11
12

ދިހަވަނަ ފަންގިފިލާ (ޓެންތު ފްލޯ)

13

އެގާރަވަނަ ފަންގިފިލާ (އެލަވަންތު ފްލޯ)

14

ބާރަވަނަ ފަންގިފިލާ (ޓުވެލްތު ފްލޯ)

15

ތޭރަވަނަ ފަންގިފިލާ (ތާރޓީންތު ފްލޯ)

16

ސާދަވަނަ ފަންގިފިލާ (ފޯޓީންތު ފްލޯ)

ދިރިއުޅުމަށ ް

10

އަށްވަނަ ފަންގިފިލާ (އެއިތު ފްލޯ)
ނުވަވަނަ ފަންގިފިލާ (ނައިންތު ފްލޯ)

ފިހާރ ަ

9

ހަތްވަނަ ފަންގިފިލާ (ސެވަންތު ފްލޯ)

އޮފީސް

8

ހަވަނަ ފަންގިފިލާ (ސިކްސްތު ފްލޯ)

ހޮޓެލ ް

7

ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ (ފިފްތު ފްލޯ)

ރެސްޓޯރަންޓ ް

6

ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާ (ފޯރތު ފްލޯ)

ކެފ ޭ

5

ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ (ތަރޑް ފްލޯ)

ގުދަނ ް

4

ދެވަނަ ފަންގިފިލާ (ސެކަންޑް ފްލޯ)

ފެކްޓްރ ީ

3

ވޯކްޝޮޕ ް

2

ތިރީ ފަންގިފިލާ (ގްރައުންޑް ފްލޯ)
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ (ފަސްޓް ފްލޯ)

ޕާކިންގ

1

ބޭސްމަންޓް

ޓެރަސ ް

ފަންގިފިލ ާ

އެހެނިހެނ ް

 އިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗުރަލްބައި ފަރުމާކުރި އަދި ޗެކްކުރި ފަރާތްތަކުގ ެ މަޢުލޫމާތ ު:
ޕްރިލިމިނެރ ީ އާކިޓެކްޓ ް

އާކިޓެކްޓ ް

އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރ

ނަން
އެޑްރެސް
ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު
ހުއްދައިގެ ނަންބަރު
ފޯނު ނަންބަރު
އީމެއިލް އެޑްރެސް
މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ފަރުމާކޮށް ،އެއާގުޅޭ ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ "ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާ އެއްގޮތަށެވެ.
ސޮއި
ތާރީޚް

 އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗުރަލްބައި ފަރުމާކުރި އަދި ޗެކްކުރި ފަރާތްތަކުގ ެ މަޢުލޫމާތ ު:
ޕްރިލިމިނެރ ީ ސިވިލް އިންޖިނިއަރ

ސްޓްރަކްޗުރަލް ޗެކަރ

ސިވިލް އިންޖިނިއަރ

ނަން
އެޑްރެސް
ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު
ހުއްދައިގެ ނަންބަރު
ފޯނު ނަންބަރު
އީމެއިލް އެޑްރެސް
މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ފަރުމާކޮށް ،އެއާގުޅޭ ކުރެހުމާއި ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ ރަނގަޅަށެވެ.
ސޮއި
ތާރީޚް

 ހުއްދައަށް އ ެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަކީ:

ތަން ހަވާލްކުރެވިފައިވާ ފަރާތް

މިކޯޕަރޭޝަނުން ތަން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭ ފަރާތް

ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އޮތް ފަރާތް

ބިން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަވާލްކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ނަގައިގެން އުޅޭ ފަރާތް

ހުއްދައަށް އެދ ޭ ފަރާތ ް/ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު :މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ކުރެހުން ސެޓްތަކާއި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އަދި ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ މަތީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން "ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާ އެއްގޮތަށެވެ .އެފަރާތްތަކުން ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މައްސަލައެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ
ކުރެހުން ފާސްކޮށް ،އެކުރެހުމާ ގުޅިގެން ދޭ ހުއްދަތައް ނުލިބޭނެކަން އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެއެވެ.

ފުރިހަމަ ނަނ ް

ދރއ ކާޑ ު ނަންބަރ ު

އީމެއިލް އެޑްރެސ ް

ފޯނު ނަންބަރ ު

ސޮއި

އިނގިލީގ ެ
ނިޝާނ ް

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށ ް (މިބައ ި ފުރިހަމ ަ ކުރާނީ މި ފޯމަށްދ ޭ ޖަވާބާއި އަދި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާ ހަވާލުވާ ފަރާތަކީ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްކަމުގައ ި ނުވާނަމައެވެ).
މިފޯމަށް ދޭ ޖަވާބާ އެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް އަޅުގަނޑުގެ ބަދަލުގައި ތިރީގައި ބުނެވިފައިވާ ފަރާތާ ހަވާލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
ދރއ ކާޑުގ ެ ނަންބަރ ު

ނަން

މިހާރ ު އުޅ ޭ އެޑްރެސް

ފޯނު ނަންބަރ ު

މަޢުލޫމާތާއ ި އިރުޝާދު:
 .1މި ފޯމުގައ ި ދޮގ ު މައުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތ ަ މިފޯމާއެކ ު ހުށަހަޅަންޖެހ ޭ އެއްވެސ ް ލިޔުމެއ ް ހުށަހަޅާފައ ި ނުވާނަމަ  ،ނުވަތަ މ ި ފޯމ ު ފުރިހަމަކޮށްފައ ި ނުވާނަމ ަ މި ފޯމ ު
ބާޠިލްކޮށް ލ ިޔުމުނ ް އެންގޭނެއެވ ެ.
 .2މިފޯމާއެކު ( 150/-އެއްސަތޭކ ަ ފަންސާސ ް) ރުފިޔާ އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދ ި ކުރެހުނ ް ފާސްވުމުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ކުރެހުމުގ ެ ޖުމްލ ަ ތަޅުމ ު އޭރިޔާގެ ކޮންމ ެ
އަކަމީޓަރަކަށް ( 3/-ތިނެއް) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވ ެ.

އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ލޔުން
ށދޭ ި
ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ފޮޓޯކޮޕީ ނުވަތަ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ކަށަވަރުކޮ ް
ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ
ކުރެހުންސެޓްގެ  1އަޞްލާއި  1ކޮޕީ
މޓަށް ސީޑީއެއްގައި)
ކުރެހުންތަކުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ( DWGފޯރ ެ
ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްސް

ޑފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ
މިލޭއައުޓަކީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ި

ލޭއައުޓް

އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ލޭއައުޓެވެ.

ޓޯލް ސްޓްރަކްޗާރ ރިޕޯޓްކުރުން

 30މީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެއުސްނަމަ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ ހުއްދަ ހޯދުން

ލޮކޭޝަން ޕްލޭން
ސައިޓް ޕްލޭން

މިއީ ،ބިމުގެ އިމާއި ،އި މާރާތުގެ ސަރަޙައްދާއި ،ހުސްތަނުގެ ޖާގައިގެ މިންތަކާއި (ހުރިހާ ބުރިއެއްގެ ހުސްތަންތަން
މ އިންވެގެންވާ މަގާއި ގޯޅީގެ
ދދާއި ،ގޯތި ނުވަތަ ބި ާ
އެނގޭގޮތަށް) ،ޖެހިގެންހުރި އިމާރާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ފަންގިފިލާތަކުގެ އަ ަ
ޓ އޭރިއާ ،ބިލްޑްއަޕް އޭރިއާ އަދި އޯޕަން އޭރިއާ
ނަން އަންގައިދޭ ކުރެހުމެވެ .މީގެއިތުރުން އިމާރާތުގެ ނޯތު ،ޕްލޮ ް
ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

ފްލޯރ ޕްލޭންތައް
ފްރަންޓް އެލެވޭޝަން

މިކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ މިންތައްޖަހައި ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ސައިޑް އެލެވޭޝަންތައް
ރޫފް ޕްލޭން
އިމާރާތުގެ ސެކްޝަންތައް

މިއީ ،އި މާރާތުގެ އުސްމިންތަކާއި ،ދެ ފަންގިފިލާގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ އުސްމިނާއި ،ފައުންޑޭޝަންގެ ފުންމިން ދައްކައިދޭ
ކުރެހުމެވެ .މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީ މިންތައްޖަހައި ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ޑޯ އެންޑް ވިންޑޯ ޝެޑިއުލް

މިކުރެހުން އޮންނަންވާނީ ދޮރުތައް ހުޅުވޭގޮތް ފާހަގަކޮށް ،މިންތައްޖަހައި ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ޝެޑިއުލް އޮފް ވެންޓިލޭޝަން
އިމާރާތުގެ ބެލްކަނި ،ސިޑި އަދި ޓެރަސް ފަދަ ތަންތަނުގައި ޖަހާ ރެއިލިންގ (ޗެންޗޭނު) ނުވަތަ ރާނާ ފާރު ފަދަ އެއްޗެހީގެ ތަފުޞީލީ ކުރެހުން
ޑިޒައިނަރ ޗެކްލިސްޓް
ލިފްޓް ސްޕެސިފިކޭޝަން
އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި (ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ)
އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެޓްފިކެޓް (ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ)
ފައުންޑޭޝަން ޕްލޭން

މިއީ،

ފައުންޑޭޝަން

ހަދާ

ގޮތުގެ

ތަފުޞީލީ

ކުރެހުމެވެ.

މިކުރެހުން

އޮންނަންވާނީ

މިންތައްޖަހައި

ސްކޭލަށް

ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.
ފްލޯ ސްޓްރަކްޗަރ
ރޫފް ސްޓްރަކްޗަރ

މިކުރެހުންތައް ހުންނަންވާނީ މިންތައްޖަހައި ސްކޭލަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑީޓެއިލްސް
ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން

ރ
ތތައް ރައްކާތެ ި
މރާތާއި އިންވެގެން ހުންނަ އިމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑޭޝަނާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއިމާރާ ް
މިއީ ހަދާ އި ާ

މެތަޑް

ކއި މަސައްކަތް ކުރަން ގަސްދުކުރާގޮތުގެ ލިޔުމާއި
ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެ ތަންތަން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަ ަ
ކުރެހުމެވެ.

ވިޝުއަލް ސޮއިލް

މިއީ ،އިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ދެތަނަކުން  1.8މީޓަރުގެ ފުންމިނަށް ބިންގަނޑު ކޮނެ ،އެތަނުން ނެގުނު ތަކެތީގެ

އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް (18

ބާވަތާއި ،ފެނުގެ ފުންމިން އެނގޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ،ރަޖިސްޓަރޑް ސިވިލް އިންޖިނިއަރަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

މީޓަރު ނުވަތަ  5ފަންގިފިލާ
އަށްވުރެ އުސްނަމަ)
ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަލްކިއުލޭޝަން
ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި (ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ)
ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ ގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެޓްފިކެޓް (ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުރެހުމެއްނަމަ)

ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުންނަންވީ މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކުރާނެ
ޔުނިޓް ސިސްޓަމްއާއި ސްކޭލް
ގ
ތރީޚް ،ކުރެހުމު ެ
 -1ހުރިހާ ކުރެހުމެއްގައި ހުންނަންވާނީ ޓައިޓްލް ބްލޮކް (އިމާރާތުގެ ނަން ،ޑިޒައިންކުރި ފަރާތްތައްާ ،
ނަންބަރު) ހިމަނާފައެވެ.
 -2ކީ ޕްލޭން ،ލޮކޭޝަން ޕްލޭން ފިޔަވާ ހުރިހާ ޕްލޭނެއްގައި ގްރިޑް ދައްކަންވާނެއެވެ.
 -3ހުރިހާ ކުރެހުމެއް ހުންނަންވާނީ ( S.Iސިސްޓަމް އިންޓަރނޭޝަނަލް) ޔުނިޓަށެވެ.
 -4ކުރެހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ސްކޭލްތައް-:


ށވުރެ ބޮޑުނަމަ 00:11
ސައިޓް ޕްލޭން  00:1 ،00011 ،00211 -:އަދި  01111އަކަފޫޓަ ް



ފްލޯރ ޕްލޭން 00:1 ،00011 -:



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



ޑީޓެއިލް ޑްރޮއިންގ000 ،002 ،00: ،0001 ،0021 ،00:1 ،00011 -:

