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 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 ކުޅުދުއްފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ 

        

 އެދޭ ފޯމު   ހުއްދަ އަށް   ވަކިކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ 

 ގެ ޢިމާރާތް   1ބާވަތް  

 . ވެ ތަންތަނެ ހިމެނޭ ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ    ގައި ޢިމާރާތުގެ މާނާ ންބަރުގައިވާ  ) ވަނަ ނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ (   99ގެ ޢިމާރާތް ތަކަކީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ގެ    1ބާވަތް  

 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ އިދާރާ:

  ހުރި ރަށް: ޢިމާރާތް

 އްދައާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރައްވާށެވެ! ތިރީގައިވާ ބައިތައް އެދޭ ހު

އްދައަށް އެދޭ ތަން ހުރި އިމާރާތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު: ހު   . 1  

   ގޯތީގެ ނަން:                                       އަވަށާއިހ. 

 . މަގާއި ކޮށީ ނަންބަރު:ށ

     :. މަގުގެ ފުޅާމިންނ

 ފަންގިފިލާގެ އަދަދު:ޢިމާރާތުގެ . ރ

މައުލޫމާތު: ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ  .  2     

 ހުއްދަ ދޫކުރި ތާރީޙް:ށ.  ނަންބަރު: ހުއްދައިގެ ހ. 

 : އެދޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހުއްދައަށް    . 3

 . ޔުނިޓު ނަންބަރު: ނ ހ. ހުއްދައަށް އެދޭ ތަން ހުރި ފްލޯރ: 

 (އަކަމީޓަރުން): . އޭރިޔާރ   :ހުއްދައަށް އެދޭތަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު. ށ

   (ތަފްސީލު ބަޔާންކުރޭ)   : އިގެ ބާވަތް . އެދޭ ޙުއްދ4ަ

 އޮފީސް  ބ.   ފިހާރަ ހ.  

  ބާއްވާ ގަރާޖް ލްވެހިކަޅ.   ގުދަންށ.  

 ގެސްޓްހައުސް  ކ.   ނ. ސްކޫލް 

 އ. އެހެނިހެން   ކެފޭ  /ރެސްޓޯރަންޓް /ސައިހޮޓާރ.  

 ............................................................................... .............................................................................................................................  ތަފްސީލް:

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

 މައުލޫމާތު:    ޢިމާރާތައް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަމާއިގުޅޭ   . 5

 ހ. ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުވެގެން.  

 ށ. ހުއްދައިގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން. 

 ނ. ތަނުގެ އޭރިޔާ ބަދަލުކުރުން.  

 : މަޢުލޫމާތު   އްދައާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ހުއްދައެއް ދީފައިވާނަމަ އެ ހުއްދައިގެ ހު . އެދޭ  6

 ތާރީޚް: ހުއްދަދިން  ނަންބަރު: ހުއްދައިގެ 
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 ޅޭގޮތުން ތަން ޗެކުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: ގު   އާއި . އެދޭ ހުއްދަ 7

 ނ. އެޑްރެސް: ހ. ނަން:

 ރ. ފޯނު ނަންބަރު:  ށ. ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 . ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި: 8

 ސޮއި ފޯނު ނަންބަރު  އީ މެއިލް  ދރއ ކާޑު ނަންބަރ  ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ތނ
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 އިތިރުވާނަމަ މަތީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ފުރުއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ!  ވެރިފަރާތް

 : ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިބިފައިފައިވާ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި .  9

 ދރއ ކާޑު ނަންބަރ. ނ ހ. ނަމާއި އެޑްރެސް

 ނަންބަރ އަދި ސޮއި:ރ. ފޯނު  އީ މެއިލްށ. 

 . ހުއްދައަށް އެދޭއިރު، މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 10

 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއްގޯތީގެ ހ. 

 ވެރިފަރާތުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގޯތީގެ ށ. 

 ނ. ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު ގެ ކޮޕީ  

 ރ. ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިޔުމުގެ އަސްލާއި އެގޮތްކަމުގެ ކޮޕީއެއް

 (ފްލޯރ ޕްލޭން) ކުރަހާފައިވާ ތަޅުމުގެ ޗާޓު *ސްކޭލަށް  . ހުއްދައަށް އެދޭ ތަނުގެ އޭރިޔާ އެނގޭނެހެންނ

 އިރުޝާދު: . މަޢުލޫމާތާއި  11

 ވަކި ކަމަކަށް ޢިމާރާތް/ތަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަކީ، ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޭ ޙުއްދައެކެވެ.  .1

 .ނުވަތަ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އާއި އެކުއެވެ މި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހު .2

 އްދަ ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަކަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ސް، އެތަން ހުރި ސަރަޙައްދުގައި ހުމި ފޯމު ހުށަހެޅިނަމަވެ .3

 ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  މިޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތަކަށް،  .4

  މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލްވާނެއެވެ. .5

 -* ކުރެހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ސްކޭލްތައް: .6

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

  1:50، 1:2001:100 , -: ޕްލޭން ފްލޯރ •

  1:100، 1:200، 1:500 -: ސެކްޝަން އަދި އެލިވޭޝަން •

 1:5، 1:10، 1:20، 1:50 -:ޑްރޮއިންގ ޑީޓެއިލް •

 . ފޯމު ބަލާގަތް ފަރާތް (އިދާރީ ބޭނުމަށް) 12

 ތާރީޚް: ސޮއި: ނަން:  ނަންބަރ: ފޯމު 

 

  


