
 މި ފޯމުގެ އަނެއް ފަރާތުގައިވާ ބައިތައް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާށޭވެ.
 

 

  ސިޓީ ކައުނަސިލް/އަތޮޅު ކައުންސިލް/ ރަށު ކައުންސިލްމާލޭ 

 ދިވެހި ރާއްޖެ،                  

 އެދޭ ފޯމު  މާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ޢި                          
 
 

  ީދިވެހި ބަހުން، ތާނަ އަކުރުންނެވެ. މި ފޯމު ފުރުއްވުމަށް ބޭނުން ކުރައްވަންވާނީ ދެލި ނުފޭދޭ، ނޫކުލައިގެ ގަލަމެކެވެ.މި ފޯމު ފުރުއްވާނ 
 ެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ ބާޠިލްވާނެއެވެ.ހޭ އެއްވެސް އެއްޗެމި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދެއްވާފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖ 

 
 :ްގޯއްޗާއި، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޢިމާރާތުގެ މަޢުލޫމަތ 

 ޢިމާރާތުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން   އަވާށައި ގޯތީގެ ނަން:
މިފަހާގަ ޖައްސަވާށެވެ. ކްލެސިފައިކުރެވޭ ގޮޅިގައި   މަގާއި ކޮށީ ނަންބަރު:

 ބާވަތް  އޭރިޔާ  އުސްމިން  ޓުފޫ މީޓަރ ފުޅާމިން:މަގުގެ 
 H1  A1  T1  އަކަ ފޫޓު އަކަ މީޓަރ ޢިމާރާތުގެ ތަޅުމުގެ ޖުމުލަ އޭރިޔާ:
 H2  A2  T2  އަކަ ފޫޓު އަކަ މީޓަރ ޢިމާރާތުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ އޭރިއާ:

 H3  A3  T3  ފޫޓު މީޓަރ ފުޓްޕްރިންޓްގެ ދިގު ފަރާތުގެ މިން:
 H4  A4  T4  ފޫޓު މީޓަރ ވިޑްތް ކޮއިފިޝަންޓް:ފުޓްޕްރިންޓްގެ 

 H5  A5  T5  ފޫޓު މީޓަރ ޢިމާރާތުގެ އުސްމިން:
 

  ތާރީޚް:  ނަންބަރު: ކުރިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ދީފައިވާނަމަ އެ ހުއްދައިގެ:
 

 )ިޢިމާރާތް ކްލެސިފައިކުރެވޭ ގޮތް )ފޯމު ފުރުއްވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައ 
 ކްލާސް  ބާވަތް  ކްލާސް  އޭރިޔާ  ކްލާސް  އުސްމިން 

ނޑު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭުންނކުރާ ތަންތަން A1 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން H1 666 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން 6ބުރި،  1  T1 މައިގަ
 T2 ގަރާޖު ފަދަ ތަންތަންގުދަން، ވަރކްޝޮޕް،  A2 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން H2 1266 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން 9ބުރި،  2
 T3 އޮފީސް، ފިހާރަ، ކެފޭ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން A3 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން H3 2666 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން 11ބުރި،  5

 T4 ހެލްތް ޕޯސްޓް، ކްލާސްބަރި ފަދަ ތަންތަން  A4 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން H4 8666 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން 86.01ބުރި،  16
 T5 އަށް ނުފެތޭ ތަންތަން T4އިން  T1ހޮސްޕިޓަލް، ސްކޫލް ފަދަ  A5 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު  H5 8666 މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން  05ބުރި،  15

 

  ިޢިމާރާތުގެ ފަންގިފިލާތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާ މުނާސިބު ގޮޅީގައ .ެމި ފާހަގަ ޖައްސަވާށެވ 
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 އެހެންކަމެއް ނުވަތަ އިތުރުބަޔާން 

           ބޭސްމަންޓް  1
           ތިރި ފަންގިފިލާ )ގްރައުންޑް ފްލޯ( 2
           ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ )ފަރސްޓް ފްލޯ( 8
           ދެވަނަ ފަންގިފިލާ )ސެކަންޑް ފްލޯ( 0
ރޑް ފްލޯ( 5            ތިންވަނަ ފަންގިިފލާ )ތަ
           ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާ )ފޯރތް ފްލޯ( 6
           ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ )ފިފްތް ފްލޯ( 7
           ހަވަނަ ފަންގިފިލާ )ސިކްސްތް ފްލޯ( 1
           ހަތްވަނަ ފަންގިފިލާ )ސެަވންތް ފްލޯ( 9

           ފަންގިފިލާ )އެއިތް ފްލޯ(އަށްވަނަ  16
           ނުވަަވނަ ފަންގިފިލާ )ނައިންތް ފްލޯ( 11
           ދިހަވަނަ ފަންގިފިލާ )ޓެންތް ފްލޯ( 12
           އެގާރަވަނަ ފަްނގިފިލާ )ެއލަވަންތް ފްލޯ( 18
           ބާރަވަނަ ފަންގިފިލާ )ޓުެވލްތް ފްލޯ( 10
           ފަންގިފިލާ )ތާރީޓންތް ފްލޯ(ތޭރަވަނަ  15
           ސާދަވަނަ ފަންގިފިލާ )ފޯީޓންތް ފްލޯ( 16

c 

 



 construction@housing.gov.mvއީމެއިްލ:، (966)8660861ފެކްސް: ، 8660866ފޯނު ނަންބަރ:،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

 
 ުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި:ތްތަކު ފަރާ  އަދި ޗެކްކުރެއްވި  ފަރުމާކުރެއްވި ގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ބައި ޢިމާރާތ 

 
 
 
 

އާކިޓެކްޗުރަލް 
 ބައި 

 ޗެކަރ އާކިޓެކްޗުރަލް  އާކިޓެކްޓް  ޓް ކް އާކިޓެ  ޕްރިލިމިނެރީ *  
    ނަން:

    އެޑްެރސް:
    ދރއ ކާުޑގެ ނަންަބރު:

    ހުއްަދިއގެ ނަންަބރު:
    ފޯނު ނަންަބރު:

 ަޤވާޢިދާ އެްއގޮތަެށވެ.ަވނީ މާލޭ ޕްލޭނިްނގ ވާީނ/މި ފޯމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ޢިމާާރތް ފަރުމާކޮށް، އެާއގުޅޭ ުކރެހުާމއި ލިޔެކިއުްނ ތައްޔާރުކޮށްަފއި
    ސޮއި:
    ތާރީޙް:

  ާން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި:ތްތަކު ފަރާ  އަދި ޗެކްކުރެއްވި  ފަރުމާކުރެއްވި ގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް ބައި ތުޢިމާރ 

 
 
 
 

 ސްޓްރަކްޗުރަލް 
 ބައި 

 ޗެކަރ ސްޓްރަކްޗުރަލް  ސިވިލް އިނޖިނިއަރ ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ޕްރިލިމިނެރީ *  
    ނަން:

    އެޑްެރސް:
    ދރއ ކާުޑގެ ނަންަބރު:

    ހުއްަދިއގެ ނަންަބރު:
    ފޯނު ނަންަބރު:

 ރަނަގޅަެށވެ. /ަވނީމި ފޯމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ޢިމާާރތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ަފރުމާކޮށް، އެާއުގޅޭ ކުެރހުމާއި ލިޔެކިުއން ތައްާޔރުކޮށްފަިއވާނީ
    ސޮއި:
    ތާރީޙް:

 :ްހުއްދައާއި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާ ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބާ ޙަވާލުވާނެ ފަރާތ 
 ފޯނު ނަންބަރު  އެޑްރެސް  ކާޑުގެ ނަންބަރު  ދރއ ނަން 
    
 :ިތައްޔާރުުކރުާމއި، ައދި ޗެކްކުުރުމގެ ަމސައްކަތް ސެޓްތަކާއި ެއާއގުޅޭ ލިޔެކިުއންތައް  މިފޯާމއެކު ހުށަހަޅާ ުކރެުހން   ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައ

ކަން ފާަހގަކުެރިވއްޖެަނމަ، ިޢމާރާތްުކރުުމގެ ހުއްދަ ކުރަްއވާފަިއވަނީ މަީތަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ފަރާތްތަކުންެނވެ. އެަފރާތްތަކުން ުކރަްއވާފަިއވާ ެއއްެވސް ކަެމއްަގއި ަމްއސަލަެއއްވާ
ނުޑ/ައޅުަގނުޑމެ ނޑު/ައޅުަގނުޑމެން ޞަްއޙަޫނން މަޢުލޫާމތެއް ދީަފއިވާަނމަ، މި ޯފމު ބާޠިލުާވނެަކން ވެސް އެ ނުލިބޭނެކަން ައުޅގަ  ނެގެއވެ.ންަނށް އެނެގެއވެ. އަދި މިޯފުމގައި އަުޅގަ

 
 ތާރީޚް  ސޮޢި  ފޯނު ނަންބަރު  އެޑްރެސް  ދރަ ކާޑު ނަންބަރު  ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ތނ
1       
2       
8       
0       
5       
6       
7       
1       
9       

16       
 މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު:  

 

 

ަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ތަކެއްޗާިއ، މިފޯުމަގއި ޮސއިކުަރއްވާ ުހރިހާ ފަރާެތއްގެ ދރއ  "ޢިމާރާތްުކރުުމގެ ފޯާމއި އެކު ހުށަަހަޅންޖެހޭ ތަކެތި" .1
ން ކާޑުގެ ަޞއްޙަ ކޮޕީ އާއި، ބިުމގެ ުނވަތަ ގޯީތގެ ުނވަތަ ޢިާމރާާތއި ގޯީތެގ ރަޖިސްްޓރީގެ ޞަްއޙަ ކޮޕީެއއް ުނަވތަ ބިުމގެ ެވރިފަރާތްކަ 

 ކު ހުށަަހޅުްއވަްނވާެނެއވެ.ސާބިތުކޮްށދޭ ލިއުުމގެ ަޞއްޙަ ކޮީޕއެއް މި ފޯމާއެ
 ރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައާބެހޭ ލުއިފޮތުގައި ާވނެއެވެ.ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ކުރެހުންސެޓްތަކުގެ ޢަދަދާއި، ކަލްކިއުލޭޝަންސެޓްތަކުގެ ޢަދަދާއި، މިފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ މަޢުލޫމަތު ޢިމާ .2
 ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސްކޭލްތަކެެށވެ. "ިޢމާރާތްުކރުުމގެ ފޯމާއި އެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތި"ވާނީ، ން މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅުްއވާ ކުރެުހންތައް ަތއްޔާރުުކރަްއވަ .8
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 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 

 ( މިގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.-ހުށަހަޅަންނުޖެހޭނަމަ )( އަދި x) ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ، (ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ )
 ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެ ކުރެހުމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

  .ުފރިހަމަކޮށްަފއި ފޯމު އެދޭ ހުްއދައަށް ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 
 
 

 

ަތއްަގނޑު ޖަަހއި ސޮއިކޮށްަފއި  ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރގެ 
 )ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުެރހުެމއްނަމަ(

ސެޓްފިކެޓް  ަހަމނުވާ ުމއްދަތު ގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރ  .ފޮޓޯކޮޕީއެއް ރަިޖސްޓަީރގެ 
 )ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުެރހުެމއްނަމަ(

ނޑު ޖަަހއި ސޮއިކޮށްަފއި   ވެރިަފރާތުގެ އަިއޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.  އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރގެ ތަްއގަ
 )ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުެރހުެމއްނަމަ(

 ކަށަވަރުކޮްށދޭ ވެރިަފރާތް  ިބމުގެ ނެތްަނމަ، ރަިޖސްޓަރީ 
 )ދިރިުއޅުން ޫނން ކަމަކަށް ެބނުން ކުރާ ބިެމއްަނމަ( .ލިއުެމއް

އާކިޓެކްޗުރަލް ޗެކަރގެ މުްއދަތު ހަަމުނވާ ސެޓްފިކެޓް  
 )ސްޓޭމްޕްޖެހި ކުެރހުެމއްނަމަ(

ތެރެިއން ފްލޯޕްލޭންތަކާިއ ޑޯވިންޑޯ ޝެިޑއުލްގެ  ކުރެހުންތަުކގެ 
 (ސީޑީއެްއަގއި) ކޮޕީ ސޮފްޓް

 ކަލްކިއުލޭޝަން ހުށަހަޅާަފިއވެ ެއވެ. 

 ފައުންޑޭަޝން ޕްރޮޓެކްޝަން މެަތޑް ުހށަހަޅާފަިއވެ ެއވެ.  ކޮޕީ ހަމައަށް. 2 އަޞްލާއި 1 ކުރެހުންސެްޓގެ 
 

 މަތީގައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

މެނޭ ސައިޓް ޕްލޭން: ިމއީ، ިބމުގެ އިާމއި، ިޢމާރާުތގެ ަސރަަޙއްާދއި، ުހސްތަުނގެ ޖާަގއިގެ ިމންތަކާިއ، ޖެިހގެންުހރި ޢިމާރާްތަތކުގައި ހި  
ާރތުގެ ނޯުތ، ޢިމާފަންގިފިލާތަކުގެ ަޢދަާދއި، ގޯތި ނުވަތަ ބިމާ ިއންެވގެްނވާ ަމގާއި ގޯީޅގެ ނަާމއި ފުޅާމިން ދައްަކއިދޭ ކުެރހުެމވެ. މީެގއިުތރުން 

 ކޮށްފަިއެވއެވެ.ޕްލޮޓް އޭރިއާ، ބިލްޑްއަޕް އޭިރއާ ައދި އޯޕަން ޭއރިއާ ފާަހގަ
 ފްލޯރ ޕްލޭންތައް: މިުކރެހުންަތއް ހުންަނންވާީނ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިާލނެހެން ިމންތައްަޖހަިއ، ސްކޭލަށް ޕްރިންކޮށްފަ ެއވެ. 
 ރަނަގޅަށް އޮުޅންފިލާނެހެން މިންތަްއޖަަހއި، ސްކޭލަށް ޕްިރންކޮށްފަ އެވެ.ފްރަންޓް އެލިޭވޝަން: މިުކރެހުން ޮއްނނަންވާީނ،  
 ސައިޑް އެލިވޭަޝންތަްއ: މިކުރެުހންތަްއ ހުންނަންާވނީ، ރަނަގޅަށް ޮއޅުންފިލާެނހެން މިންަތއްޖަަހއި، ސްކޭލަށް ޕްިރންޮކށްފަ އެވެ. 
 ޮއޅުންފިލާެނހެން މިންަތއްަޖަހއި، ސްކޭލަށް ޕްރިންޮކށްފަ އެވެ.ރޫފް ޕްލޭން: މިކުރެުހން އޮންަނންާވނީ، ރަނަގޅަށް  
ން ޢިމާރާުތގެ ސެކްޝަްނތައް: މިއީ، ިޢމާާރތުގެ ުއސްމިންތަާކއި، ދެ ފަންގިފިާލގެ ދެެމދުަގއި ހުންނަ އުްސމިނާިއ، ފައުްނޭޑޝަންގެ ފުްނމި 

 ާލނެހެން ިމންތައްަޖހަިއ، ސްކޭލަށް ޕްރިންކޮށްފަ ެއވެ.ދައްަކއިދޭ ކުެރހުެމވެ. މިކުރެުހން އޮންަނންވާީނ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފި
ޭއިރއާ ފާހަގަކޮށް،ދޮރުތަުކގެ ލޭބަލް،  ޑޯ އެންޑް ިވންޑޯ ޝެިޑއުލް: މިކުެރހުްނ އޮންނަްނވާނީ، ރަނަގޅަށް ޮއޅުންފިލާެނހެން މިންަތއްޖަަހއި، 

 ކޮށްފަ އެވެ.ޓްސްކޭލަށް ޕްިރން ހުޅުވޭ ެލއްޕޭ ގޮތް ައދި
 އޮފް ވެންޓިލޭޝަން ޝެޑިއުލް  
ފައުންޑޭަޝން ޕްލޭން: މިީއ، ފައުންޭޑޝަން ހަދާ ގޮުތގެ ތަފުޞީލީ ކުރެުހެމެވ. މިކުރެހުން އޮްނނަްނވާނީ، ަރނަގޅަށް އޮޅުންފިާލނެހެން  

 މިންތަްއޖަަހއި، ސްކޭލަށް ޕްިރންކޮށްފަ އެވެ.
 އޮުޅންފިލާނެހެން މިންތަްއޖަަހއި، ސްކޭލަށް ޕްިރންކޮށްފަ އެވެ.ފްލޯ ސްޓްރަކްޗަރ: މިުކރެހުންަތއް ހުްނނަންވާީނ، ރަނަގޅަށް  
 ރޫފް ސްޓްރަކްަޗރ: މިކުެރހުން އޮްނނަްނވާނީ، ަރނަގޅަށް ޮއޅުންފިލާނެެހން މިްނތައްޖަަހއި، ސްކޭލަށް ްޕރިންކޮށްފަ ެއވެ. 
 ަތފްޞީލް ކޮށް ކުރެހުމާއި އެކެފައުންޑޭަޝން ޕްރޮޓެކްޝަން މެަތޑް:  
 ބެލްކަނި، ސިޑި ައދި ޓެރަްސ ފަދަ ތަންތަނުަގއި ޖަހާ ރެއިލިްނގ )ޗެންޗޭނު( ނުވަތަ ާރނާ ފާރު ފަދަ ެއއްޗެީހގެ ތަފުޞީލީކުރެހުން.ޢިމާރާުތގެ  
 .ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑީެޓއިލްސް: މިުކރެހުްނތައް ހުންނަްނވާީނ، ރަނގަޅަށް އޮުޅންިފލާނެހެން މިންަތއްޖަަހއި، ސްކޭލަށް ްޕިރންކޮށްފަ އެވެ 
މީޓަރަްށުވރެ އުސްކޮށް ަހދާ ޢިމާާރތެްއގެ ފައުްނޭޑޝަންގެ ފުްނމިުނގައި  9ފަންގިފިލާ ނުވަތަ  8ފައުންޑޭަޝން ޑެޕްތު ަދއްކަިއދޭ ކުރެުހން:  

 މީޓަަރށްވުރެ ިތރިނަަމ، އެްނމެ 9ފަންގިފިލާ ުނވަތަ  8މީޓަރ( ހުންނަން ޖެހޭނެ ެއވެ. ައދި ޢިމާާރތުގެ ުއސްމިން  1.2މިލިމީޓަރ ) 1266
 މީޓަރ( ހުންނަން ޖެހޭނެ ެއވެ. 6.75މިލިމީޓަރ ) 756ކުޑަެވގެން ފައުްނޑޭޝަްނގެ ފުންިމނުަގިއ 

 ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަލްކިއުލޭަޝން. 
ފަންގިފިލާ އަށްުވރެ އުްސނަމަ: ވިުޝއަލް ސޮއިލް ިއްނސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓް: ިމއީ، ޢިާމރާތްުކާރ ސަރަަޙްއދުގެ ދެ  5މީޓަރ ނުވަތަ  11 

ނޑު ކޮނެ، އެތަުނން ނެުގނު ތަކެތީެގ ބާވަާތއި، ފެުނގެ ފުންމިން އެނޭގނެ ޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށް،  1.1ތަނަކުން  މީޓަރުގެ ފުންމިނަށް ބިްނގަ
 ކަމާބެހޭ ިމނިސްޓްީރަގއި ރަިޖސްޓްރީކޮްށފައިވާ ިސވިލް ިއންޖިިނއަރަކު ސޮއިކޮްށފައިވާ ރިޕޯޓެެކވެ.

ލޭއައުޓް ހުށަަހޅަންޖެެހނީ، ަސރުާކރުގެ ާދިއރާތަކާިއ، ސަރުާކރު ަބއިެވރިާވ ކުންފުނި ފަދަ ފަޔަރ ފައިޓިްނގ ސިސްަޓމްސް ލޭައއުްޓ: މި  
ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ  ތަންތަނުގެ ިޢމާރާެތއް ނަމަ އެވެ. މި ޭލއައުޓަކީ، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ެއންޑް ނޭޝަނަލް ސެިކއުރިޓީން ކަ

 ޖެހޭނެ އެވެ.އުޓެއް ަކމުަގއި ވާން ސްޕެސިފިކޭަޝނާ އެްއގޮތަށް ަތއްޔާރުޮކށްފައިވާ ލޭއަ 


