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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ.

P2-A-F2 

އެދޭ ފޯމު  ހުއްދައަށް  ޢިމާރާތަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ 

  ޭބނުްނކުާރނީ ދެިލ ުނފޭދޭ ، ނޫކުަލިއގެ ގަލަމެެކވެ. ފުރުްއވުމަށް ދިެވހި ބަުހން، ާތނަ އަކުުރްނނެވެ. ިމ ފޯމު  ފުުރއްާވނީމި ފޯުމ 

  ްޯފމު ބާޠިުލވާެނވެ. ުނާވނަމަ މި ުނވަތަ މިފޯާމއިެއކު ހުަށަހޅަންޖެޭހ އެްއވެސް އެްއެޗއް ފުިރހަަމއަްށ ުހށަހަޅާަފއިުނވާނަަމ،  ަފއިކުރަްއވާުނވަަތ ިމ ފޯމު ފުރިހަމަ ، ދެްއވުންމި ފޯުމގަިއ ޮދގު މަޢުލޫމާެތއ
 ްއެދި ހުށަހަޅާ ޢިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. ގޯއްޗާއި، ހުއްދައަށ

މާރާތުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ޢި އަަވށާިއ ޯގތީެގ ަނން:
މި ފާަހގަ ޖައްަސވާެށވެ. ކްލެސިފައިކުެރޭވ ގޮީޅގަިއ މަާގއި ޮކށީ ަނންބަރު:

ބާވަތް އޭރިއާ އުސްމިން ޫފޓު  މީޓަރ މަުގގެ ފުޅާިމން:
H1A1T1އަަކ ފޫޓު މީޓަރ އަކަ ޢިމާރާތުެގ ތަޅުުމެގ ޖުމްލަ އޭިރއާ:
H2A2T2އަަކ ފޫޓު އަަކ މީޓަރޢިމާރާތުެގ ުފޓްޕްރިްނުޓގެ އޭރިާއ:
H3A3T3ފޫޓު  މީޓަރ ފުޓްޕްރިްނުޓގެ ިދުގ ފަރާުތގެ ިމން 

H4A4T4ފޫޓު  މީޓަރ ފުޓް ޕްިރންުޓެގ ވިްޑތް ކޮއިިފަޝންޓް:
H5A5T5ފޫޓު  މީޓަރ ޢިމާރާތުެގ އުސްމިްނ:

ތާރީޚު:ނަްނބަރު:ކުރިްނ ޢިމާރާްތކުރުުމގެ ުހއްަދއެްއ ދީަފއިާވނަަމ ެއ ހުއްަދއިގެ:

 ާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި(ޢިމާރާތް ކްލެސިފައިކުރެވޭ ގޮތް )ފޯމު ފުރުއްވ

ކުލާސް ބާވަތް ކުލާސް އޭރިއާ ކުލާސް އުސްމިން 

ނުޑ ގޮތެްއަގއި ދިރިއުޅުަމށް ޭބުނންކުާރ ަތންަތން A1އަކަޫފޓަްށވުރެ ބޮުޑޫނން  H1600ރަްށވުެރ އުްސނޫން މީޓަ 6ބުރި،  1 T1މަިއގަ

T2ގުަދން، ވަރކްޝޮޕް، ގަރާޖު ފަދަ ތަްނތަން A2ބޮޑުޫނން އަކަޫފޓަްށވުރެ  H21200މީޓާރަްށވުެރ އުްސނޫން  9ބުރި،  2

T3އޮފީސް، ފިހާރަ، ެކފޭ، ރެްސޓޯރެްނޓް ފަދަ ތަްނތަން A3އަކަޫފޓަްށވުރެ ބޮޑުޫނން  H32000މިޓާރަްށވުެރ އުްސޫނން  18ބުރި،  5

T4ޕޯްސޓް، ކްލާސްބަރި ަފދަ ަތންަތން ހެލްތު A4އަކަޫފޓަްށވުރެ ބޮޑުޫނން  H43000މީޓަަރށްވުެރ އުްސޫނން  30.48ބުރި،  10

T5އަްށ ނުފެތޭ ަތންަތން  T4ިއން  T1ހޮސްޕިޓަލް، ސްކޫލް ަފދަ A5އަކަޫފޓަްށވުރެ ބޮޑު  H53000މީޓަަރށްވުެރ އުްސޫނން  45ބުރި،  15

  ިޢިމާރާތުގެ ފަންގިފިލާތައް ބޭނުނުންކުރާނެ ގޮތާ މުނާސިބު ގޮޅީގައ   ަޖައްސަވާށެވެ. މި ފާހަގ
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އެހެން ކަމެއް ނުވަތަ އިތުރު ބަޔާން 

ބޭސްމަންޓް 1
ތިރީފަްނގިފިލާ )ްގރަުއންޑް ފްލޯރ(2
ފުރަތަމަ ަފްނގިފިލާ )ފަރސްްޓ ފްލޯރ(3
ދެަވނަ ަފްނގިފިލާ )ސެަކންޑް ފްލޯރ(4
ރޑް ފްލޯރ(5 ތިްނވަަނ ަފންިގފިލާ )ތާ
ފްލޯރ( ހަތަުރވަަނ ަފންިގފިލާ )ފޯރތ6ް
ފްލޯރ( ފަސްވަަނ ަފންިގފިލާ )ފިފްތ7ް
ފްލޯރ( ހަަވނަ ފަްނގިފިލާ )ސިކްސްތް 8
ފްލޯރ( ހަްތވަަނ ަފންގިފިާލ )ެސވަްނތ9ް

ފްލޯރ( ޓްތް އަްށވަްނ ަފންގިފިާލ )އެއި 10
ފްލޯރ( ަނިއންތްަފްނގިފިލާ ) ނުަވަވނ11ަ
ފްލޯރ( ޓެްނތްަފންގިފިާލ ) ދިަހވަނަ 12
ފްލޯރ( އެަލވަްނތްަފްނގިފިލާ ) އެގާަރަވނ13ަ
ފްލޯރ( ުޓވެލްތްަފްނގިފިލާ )ބާރަަވނަ 14
ފްލޯރ( ތާރީޓންތް ަފްނގިފިލާ ) ތޭރަަވނ15ަ
ފްލޯރ( ފޯީޓންތް ަފްނގިފިލާ ) ސާދަަވނ16ަ
ފްލޯރ( ިފފްީޓންތްަފންިގފިލާ ) ނަަރވަނަ ފ17ަ
ފްލޯރ(ސޯޅަވަަނ ފަްނގިފިާލ )ސިކްްސޓީްނތް 18
ސަތާރަަވނަ ަފްނގިފިލާ )ެސަވންީޓންްތ ފްލޯރ(19
ފްލޯރ( އެިއީޓންތްއަށާަރވަަނ ަފންިގފިލާ )20

މި ފޯމުގެ އަނެއްފަރާތުގައިވާ ބައިތައްވެސް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. 
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  ަޗެކްކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި:ރުމާކުރެއްވި އަދި ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ބައި ފ

އާކިޓެކްޗަރަލް ބައި 

އާކިޓެކްޗަރަލް ޗެކަރއާކިޓެކްޓް ޓް އާކިޓެކްޓް ގްރެޖުއެ 

ނަްނ:

އެޑްރެސް:

ރްޑ ނަންބަރ: ދ.ރ.އ ކާ

ހުްއދަިއގެ ަނންބަރު:

ފޯނު ަނންބަރު:

ތަެށވެ.ަބޔާްނކޮށްަފިއވާ ިޢމާރާތް ފަރުމާޮކށް، ެއއާގުޭޅ ކުެރހުމާއިއ ލިޔެިކުއން ަތްއޔާރުކޮްށފަިއާވނީ/ވަީނ މާލޭ ޕްލޭނިްނގ ޤަާވޢިދާ ެއއްގޮ މި ފޯުމގަިއ 

ސޮއި :

ތާރީޚު:

 ްފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބައި:ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ބައި ފަރުމާކުރެއްވި އަދި ޗެކްކުރެއްވި ފަރާތްތަކުނ

އާކިޓެކްޗަރަލް ބައި 

ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗެކަރސިވިލް އިންޖިނިއަރގްރެޖުއެޓް ސިވިލް އިންޖިނިއަރ

ނަްނ:

އެޑްރެސް:

ރްޑ ނަންބަރ: ދ.ރ.އ ކާ

ހުްއދަިއގެ ަނންބަރު:

ފޯނު ަނންބަރު:
ޗަރަލް ަބއިތަާކއި، ބައިަލން ިޢމާރާުތގެ ސްޓްަރްކޗަރ ަފރުމާކޮށް، ެއާއގުޅޭ ުކރެހުާމއި ިލޔެިކުއން ަތްއޔާރުކޮްށފަިއވާީނ/ަވނީ މާލޭ ޕްލޭިންނގ ޤަާވޢިުދގެ ސްޓްަރކް މި ފޯުމގަިއ ަބޔާްނކޮށްަފިއވާ 

ރޑް އަަކށެވެ.  އަުޤވާމީ ގޮުތން ބަލަިއގަްނަނ ސްޭޓންޑަ
ސޮއި :

ތާރީޚު:

  ޭލިޔއކިއުންތަކާ ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބު ޙަވާލުވާނެ ފަރާތް:ހުއްދައާއި ގުޅ

ފޯނު ނަންބަރު އެޑްރެސް ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު ނަން 

 ުެޗކްކުުރމުެގ މަަސއްކަްތ ކުަރއްާވފަިއަވނީ މަތީަގިއ ަބޔާްނކޮށްަފއިާވ މާއި، އަިދ ގޯީތގެ ވެރިފަާރތުްނ ފުިރހަމަުކރަްއވަްނޖެޭހ ަބއި: ިމ ފޯމާއެުކ ހުަށހަޅާ ކުރެުހންސެްޓތަާކއި ެއއާގުޭޅ ލިެޔކިުއންަތއް ތަްއޔާރުކުރ
ނޑުމެްނނަްށ އެނެގއެވެ. އަދި  ފަރާތްތަުކްނނެވެ. އެފަާރތްތަުކްނ ކުަރއްާވފަިއވާ ެއއްެވސް ކަެމއްަގިއ މައްސަަލއެްއވާަކްނ ފާަހަގކުރެިވއްެޖނަމަ، ޢިމާރާްތކުރުުމގެ ނޑު/އަުޅގަ މިޯފމުަގިއ  ުހއްދަ ނުލިޭބނެަކން އަުޅގަ

 ސައްޚަޫންނ މަޢުލޫމާެތއް ދީފަިއާވނަމަ، ިމ ފޯމު ބާޓިްލާވނެަކން ވެސް ެއނެގެއވެ.

ތާރީޚު  ސޮއި  ފޯނު ނަންބަރު  އެޑްރެސް  ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ނަންބަރު  ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ތނ
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މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު: 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި، މިފޯމުގައި ސޮއިކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއާއި، ބިމުގެ ނުވަތަ ގޯތީގެ  1މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤވާޢިދުގެ އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  .1
 ނެއެވެ.ރަޖިސްޓާރީގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ބިމުގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ސާބިތުކޮށްދޭ ލިއުމުގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނުވަތަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ 

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހަލުއްވަންޖެހޭ ކުރެހުންސެޓްތަކުގެ ޢަދަދާއި، ކަލްކިއުލޭޝަންސެޓްތަކުގެ ޢަދަދާއި، މިފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު   .2
 ތަކެތި" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ވެ." ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްކޭލްތަކަށެ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅއްވާ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރައްވަންވާނީ، "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި .3
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