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 ފޯމް   ހުއްދައަށް އެދ    ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ވަކި މަސައްކަތަކަށް          

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

 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ އިދާރާ:

 ޢިމާރާތް ހުރި ރަށް: 

 އްދައާ ގުޅ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރައްވާށެވެ! ތިރީގައިވާ ބައިތައް އެދ  ހު

އެދ  ޢިމާރާތާއި ގުޅ  މަޢުލޫމާތު: ހުއްދައަށް    . 1  

                                                          އަވަށާއި ގޯތީގެ ނަން:ހ. 

                                                          ނަންބަރު: ގެމަގާއި ކޮށީ. ށ

 :. މަގުގެ ފުޅާމިންނ

ތުގެ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު:ޢިމާރާ. ނ  

 .އެދ  ހުއްދައިގެ ބާވަތް: 2

    ބ. އިމުގައިވާ ދޮރަކައް ބަަދލެއް ގެަނއުަމށް  ޢިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމަށް  ހ. 

    ބައެއް ތަޅާލުމަށްޅ. ޢިމާރާތް އެއްކޮށް ނުވަތަ   ފައުންޑެޝަން އެޅުމާއި އިން ޗެކުކުރުމަށް ށ. 

   ބެލްކަނީ މަރާމާތުކުރުމަށް  ކ.   ފާރު ރ ނުމާއި ބަދަލުެގނެއުަމށް. މަގުމަތީނ 

 އ. އެހެން ބަދަލެއް ެގނެއުމަށް   އިންފާރަށް ބަދަލު ގެނެއުމަށް އިންފާރު ރ ނުމާއި ރ.  

 ............................................................................ .............................................................................................................................ތަފްޞީލް: 
...................................................... ............................................................................................................................. .................................... 

   ހުއްދަ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:  ހުއްދަ ނަގާފައިވާނަމަ އެ  ކުރިން  .  3

 ތާރީޚް ހުއްދަދިން  ހުއްދައިގެ ަނންބަރ 
   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ . ހ

   ޢިމާރާތަށް ބަދަލުގެނައުުމގެ ހުއްދަ . ށ

އެންމެ ފަހުން ނަގާފައިވާ ޢިމާރާތް ބ ނުން . ނ
 ކުރުމުގެ ހުއްދަ

  

 .......................... .......... ............................................................................................................................. ތަފްޞީލް: ހުއްދައެއް ނަގާފައިާވނަމަ އިތުރު 
....................................................................................................................................................................................................................... . 

 ޅ ގޮތުން ތަން ޗެކުކުރުމަށް ގުޅ ނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: ގު   އާއި . އެދ  ހުއްދަ 4

 ނ. އެޑްރެސް: ހ. ނަން:

 ރ. ފޯނު ނަންބަރު:  ށ. ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހ  ބައި:   . 5
 ސޮއި ފޯނު ނަންބަރު  އެޑްރެސްއީ މެއިލް  ދރއ ކާޑު ނަންބަރ ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ތނ
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 ރުވާނަމަ މަތީގައިވާ ތާވަލާިއ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ފުރުއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ!އިތު ވެރިފަރާތް •

 ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހ  ބައި:   . 6

 ނ. ދރއ ކާޑު ނަންބަރު:   ހ. ނަމާއި އެޑްރެސް:

 ރ. ފޯނު ނަންބަރު އަދި ސޮއި: ށ. އީ މެއިލް:

 ހުއްދައަށް އެދ އިރު، މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި: .  7

 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއްގޯތީގެ ހ.  

 ވެރިފަރާތުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގޯތީގެ . ށ 

 ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިބިފައިވާ ފަާރތުގެ ދރއ ކާޑު ގެ ކޮޕީ . ނ 
 އެގޮތްކަމުގެ ކޮޕީއެއްރ. ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިޔުމުގެ އަސްލާއި  
 ފައުންޑ ޝަން އާއި ކޮލަމް ޕޮލ ންގެ ކޮޕީއެއް ޢިމާރާތުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ ބ. ފައުންޑ ޝަން ޗެކުރުމަށް ނަމަ  
 )ފްލޯރ ޕްލ ން(ކުރަހާފައިވާ ތަޅުމުގެ ޗާޓު *ސްކ ލަށް  ހުއްދައަށް އެދ  ތަނުގެ އ ރިޔާ އެނގ ނެހެންޅ.  
 . މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު: 8

 
މަރާމާތު ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑ ޝަން އެޅުމާިއ ޢިމާރާތް ތަޅާލުމާއި އަދި ޢިމާރާތް ގެ 1 ބާވަތް ދަށުން ( ގެ R-1004/2019 ) ގަވާއިދު އިދާރީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފޯމަކީ މި .1

 .ހުށަހެޅުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޯމެކެވެއެދި  އެކިއެކި ހުއްދައަށް ކުރުމާއި ގުޅ 
 ތުގެ ފައުންޑ ޝަން އެޅުމުގެ ހުއްދައަކީ، ފައުންޑ ޝަނުގެ ދަަގނޑުތައް އެތުރުމަށްފަހު އިންޗެކުކުރުމަށްފަހު ދ  ހުއްދައެކެވެ. މި ފޯމުގައިވާ ޢިމާރާ .2
 .މި ފޯމު ބާޠިލްވާނެެއވެ ދީފައިވާނަމަ  މަޢުލޫމާތެއް ދޮގު ފޯމުގައި މި .3
 -:ސްކ ލްތައް ބ ނުންކުރާނެ ކުރެހުންތަކުގައި*  .4

   1:500އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ   10000އަދި  1:50، 1:100، 1:200 -: ޕްލ ން ސައިޓް ▪
  1:50، 1:2001:100 , -: ޕްލ ން ފްލޯރ ▪
  1:100، 1:200، 1:500 -: ސެކްޝަން ައދި އެލިވ ޝަން ▪
 1:5، 1:10، 1:20، 1:50 -:ޑްރޮއިްނގ ޑީޓެއިލް ▪

 
 . ފޯމު ބަލާގަތް ފަރާތް )އިދާރީ ބ ނުމަށް( 9

 ތާރީޚް: ސޮއި: ނަން: ނަންބަރ:ފޯމު 

 


