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ވަކިކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގ ހުއްދަ އަށް އދޭ ފޯމު

B1-BOPF02/2020V01

ބާވަތް  1ގ ޢިމާރާތް
ބާވަތް  1ގ ޢިމާރާތް ތަކަކީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގ ޤާނޫނު" ގ  99ވަނަ މާއްދާގ (ޅ) ގ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޢިމާރާތުގ މާނާގައި ހިމނޭ ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނވ.

ހުއްދައަށް އދި ހުށަހަޅާ އިދާރާ:
ޢިމާރާތް ހުރި ރަށް:

ތިރީގައިވާ ބައިތައް އދޭ ހުއްދައާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރައްވާށވ!
 .1ހުއްދައަށް އދޭ ތަން ހުރި އިމާރާތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
ހ .އަވަށާއި ގޯތީގ ނަން:
ށ .މަގާއި ކޮށީ ނަންބަރު:
ނ .މަގުގ ފުޅާމިން:
ރ .ޢިމާރާތުގ ފަންގިފިލާގ އަދަދު:

 .2ޢިމާރާތްކުރުމުގ ހުއްދައިގ މައުލޫމާތު:
ށ .ހުއްދަ ދޫކުރި ތާރީޙް:

ހ .ހުއްދައިގ ނަންބަރު:

 .3ހުއްދައަށް އދޭ ތަނުގ މަޢުލޫމާތު:
ހ .ހުއްދައަށް އދޭ ތަން ހުރި ފްލޯރ:

ނ .ޔުނިޓު ނަންބަރު:

ނންބަރު:
ހއްދައިގ ަ
ށ .ހުއްދައަށް އދޭތަން ބޭނުންކުރުމުގ ު

ރ .އޭރިޔާ (އަކަމީޓަރުން):

 .4އދޭ ޙުއްދައިގ ބާވަތް( :ތަފްސީލު ބަޔާންކުރޭ)
ހ .ފިހާރަ

ބ .އޮފީސް

ށ .ގުދަން

ޅ .ވހިކަލް ބާއްވާ ގަރާޖް

ނ .ސްކޫލް

ކ .ގސްޓްހައުސް

ރ .ސައިހޮޓާ /ރސްޓޯރަންޓް /ކފޭ

ނ
އ .އހނިހ ް

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

 .5ޢިމާރާތައް ބަދަލއް އަތުވއްޖނަމަ އކަމާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު:
ހ .ގޯތީގ ނަން ބަދަލުވގން.
ށ .ހުއްދައިގ ވރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން.
ނ .ތަނުގ އޭރިޔާ ބަދަލުކުރުން.

 .6އދޭ ހުއްދައާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ހުއްދައއް ދީފައިވާނަމަ އ ހުއްދައިގ މަޢުލޫމާތު:
ހުއްދަދިން ތާރީޚް:

ނންބަރު:
ހުއްދައިގ ަ

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

 .7އދޭ ހުއްދައާއި ގުޅޭގޮތުން ތަން ޗކުކުރުމަށް ގުޅޭނ ފަރާތުގ މަޢުލޫމާތު:
ހ .ނަން:

ނ .އޑްރސް:

ށ .ދރއ ކާޑުގ ނަންބަރު:

ރ .ފޯނު ނަންބަރު:
1

 . 8ގޯތީގ ވރިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖހޭ ބައި:
ތނ

ދރއ ކާޑު ނަންބަރ

ނ
ވރިފަރާތުގ ނަ ް

އީ މއިލް

ރ
ބ ު
ފޯނު ނަން ަ

ސޮއި

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
އ އއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ފުރުއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ!
ވރިފަރާތް އިތިރުވާނަމަ މަތީގައިވާ ތާވަލާ ި
 .9ޕަވަރ އޮފް އޓާރނީ ލިބިފައިފައިވާ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖހޭ ބައި:
ހ .ނަމާއި އޑްރސް

ނ .ދރއ ކާޑު ނަންބަރ

ށ .އީ މއިލް

ރ .ފޯނު ނަންބަރ އަދި ސޮއި:

 . 10ހުއްދައަށް އދޭއިރު ،މިފޯމާއކު ހުށަހަޅަންޖހޭ ތަކތި:
ހ .ގޯތީގ ރަޖިސްޓަރީގ ކޮޕީއއް
އ
ށ .ގޯތީގ ވރިފަރާތުގ ދރއ ކާޑުގ ކޮޕީއ ް
ރތުގ ދރއ ކާޑު ގ ކޮޕީ
ނ .ޕަވަރ އޮފް އޓާރނީ ލިބިފައިވާ ފަ ާ
ރ .ޕަވަރ އޮފް އޓާރނީ ލިޔުމުގ އަސްލާއި އގޮތްކަމުގ ކޮޕީއއް
ނ .ހުއްދައަށް އދޭ ތަނުގ އޭރިޔާ އނގޭނހން *ސްކޭލަށް ކުރަހާފައިވާ ތަޅުމުގ ޗާޓު (ފްލޯރ ޕްލޭން)

 .11މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު:
.1

އދައކވ.
ވަކި ކަމަކަށް ޢިމާރާތް/ތަން ބޭނުންކުރުމުގ ހުއްދައަކީ ،ޢިމާރާތްކުރުމާބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގ ދަށުން ދޭ ޙު ް

.2

ވތަ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގ ހުއްދަ އާއި އކުއވ.
މި ހުއްދައަށް އދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގ ހުއްދަ ނގުމަށްފަހު ނު ަ

.3

ބނުންތަކަކަށް ހުއްދައއް ނުދވޭނއވ.
މި ފޯމު ހުށަހޅިނަމަވސް ،އތަން ހުރި ސަރަޙައްދުގައި ހުއްދަ ނުދވޭނ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޭ

.4

ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރހުންތަކާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތަކަށް ،މި ހުއްދައއް ނުދވޭނއވ.

.5

ޠލްވާނއވ.
މ މި ފޯމު ބާ ި
މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތއް ދީފައިވާނަ ަ

.6

* ކުރހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނ ސްކޭލްތައް-:
•

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

•

ފްލޯރ ޕްލޭން 1:50 ،1:100, 1:200 -:

•

އދި ސކްޝަން 1:100 ،1:200 ،1:500 -:
އލިވޭޝަން ަ

•

ޑީޓއިލް ޑްރޮއިންގ1:5 ،1:10 ،1:20 ،1:50 -:

 . 12ފޯމު ބަލާގަތް ފަރާތް (އިދާރީ ބޭނުމަށް)
ފޯމު ނަންބަރ:

ނަން:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

2

