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برگ گزاره
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  طرح و برنامه و ساخت

 
 

 تقاضای صدور مجوز طرح و برنامه
مرز زمين را برای استفاده ھای مسکونی، صنعتی، مانينگھام حد و 

 تجاری و يا روستايی مشخص می کند. دريافت مجوز طرح و برنامه
ممکن است برای استفاده از زمين و يا ساخت و ساز بر روی آن، 

برداری، جابجايی، از بين بردن و يا ھرس کردن گياھان بومی و  خاک
  الزم باشد.خارجی و تفکيک زمين 

  تقاضای صدور مجوزقبل از 

شما بايد بدانيد چه نوع مجوز ھايی برای زمين شما الزم است و يا اينکه 
آيا طرح پيشنھادی شما نياز به دريافت مجوز طرح و برنامه دارد يا 

خير. شما می توانيد برای کسب اطالعات در اين زمينه با واحد برنامه 
  ريد.تماس بگي 9333 9840ريزی قانونی شورا به شماره ی 

 
برای اطالعات بيشتر در مورد مجوز ھای طرح و برنامه به سايت 

www.manningham.vic.gov.au/planning .مراجعه نماييد  

  آيا من نياز به دريافت مجوز ساخت دارم؟
ساختمان صدور مجوز ساخت بايد قبل از ساخت و ساز و يا تخريب 

  انجام شود.
 

اين مجوز پس از حصول اطمينان از عايت قوانين ساخت و ساز، 
مشخصات مجريان طرح و بيمه ی آنھا در پروژه صادر می شود.  ثبت

مالک ساختمان بايد مجوز ساخت و اسناد مربوط به جزئيات بازديد و 
  بازرسی ساختمان را به ھنگام فروش ملک ارائه نمايد.

  معافيت ھا

ی کارھای جزئی ساختمان از دريافت مجوز ساخت و يا مجوز برخ
سکونت معاف ھستند. توصيه می شود در صورتی که نياز به اطالعات 

در خصوص معافيت از دريافت مجوز ساخت داريد با يک شرکت 
  ساختمانی مشورت نماييد.

 
برای اطالعات بيشتر در مورد مجوز ھای ساخت به تارنما 

permits-www.manningham.vic.gov.au/building 
  نماييد. مراجعه

  

بايد برايھر نوع طرح و برنامه ريزی و ساخت وساز در مانينگھام 
مجوز گرفته شود و الزامات مربوطه که با ھدف بھبود مانينگھام به 

  تعيين شده اند رعايت گردد. عنوان يک شھر خوش برنامه و با نشاط
 

  شورای شھر مسئول موارد زير است:
 

  مجوزھای ساخت و ساز و نقشه کشی •
  کپی نقشه ھای ساخت •
  طالعات مربوط به امالک و ساختمانا •
  نظارت بر ميراث فرھنگی •
  منطقه بندی و طرح ھای اعماری •
ھای اطراف استخرھای شنا انباری ھا، حصارھا و نرده  •

  .اسپاھا و
 

ب اطالعات بيشتر در خصوص ساخت و ساز و طرح و برای کس
    www.manningham.vic.gov.au/building برنامه ساخت از

  کنيد. بازديد

  مجوز طرح، برنامه وساخت:
  تفاوت مجوز ساخت ومجوز طرح و برنامه چيست؟

  مجوز طرح و برنامه

ساخت و ساز مجوز طرح و برنامه مجوزی برای استفاده از زمين و يا 
در آن می باشد و در صورتی که استفاده از زمين و يا ساخت و ساز در 

  آن در مناطق خارج از محدوده باشد، دريافت آن الزامی است.
 

دريافت مجوز ساخت برای ھر گونه ساخت و ساز، پس از صدور 
  مجوز طرح و برنامه الزامی است.

  مجوز ساخت

ساخت و ساز بر روی زمين را  مجوز ساخت به شما اجازه می دھد کار
  آغاز نماييد و شامل جزييات نقشه ی ساختمان و اسناد فنی آن می باشد.

 
به استثنا برخی کارھای ساختمانی جزئی، برای ساير ساخت و سازھا 

  دريافت مجوز ساخت الزامی است.
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  ميراث فرھنگی
از طريق مطالعات ميراث فرھنگی، بسياری از ساختمان ھا، محالت، 
درخت ھا، مناظری که ازلحاظ فرھنگی دارای اھميت ھستند و مکان 

 ھای باستانی در جاھای مختلف مانينگھام شناسايی و مستند شده اند.

اين اماکن با توجه به شرايط خاص فرھنگی خود، به احتمال بسيار زياد، 
محدوديت ھای ديگری عالوه بر مجوزھای معمول در زمينه ساخت و 

  برنامه دارند.ساز و طرح و 

  خدمات مشاوره ميراث فرھنگی

شورای شھر مانينگھام برای ارائه ی مشاوره ی رايگان در زمينه ی 
ميراث فرھنگی به مالکين و يا ساکنين اماکنی که در ليست ميراث 

فرھنگی قرار دارند، گروھی از معماران متخصص را در حفاظت از 
ينگھام به خدمت اين مکان ھا واقع در محدوده ی شھرداری مان

  است. گرفته
 

مشاورين ميراث فرھنگی شورا به مالکينی که قصد ايجاد تغييرات در 
ساختمان ھای ثبت شده در ليست ميراث فرھنگی و يا بازسازی آنھا را 

دارند، راھنمايی ھای الزم را در جھت حفظ ارزش ھای ميراث فرھنگی 
  اين اماکن ارائه می دھند.

 

  د ميراث فرھنگی ارائه می شود؟چه نوع مشورت در مور

  رايج ترين نوع سواالت مربوط به موارد زير ھستند:
 

  مشاوره ی طراحی قبل از درخواست •
  تغييرات و اضافات مناسب •
  ساختمان ھای جديد در مناطق ميراث فرھنگی •
  طرح، رنگ و مکان تابلو ھا در ساختمان ھای تجاری •
  طرح رنگ ميراث فرھنگی •
درباره ی تعمير ايوان ھا، مسايل مربوط مشاوره بازسازی  •

  به فاضالب و غيره
ارائه ی مشاوره کلی در ارتباط با امالک فروشی ثبت شده  •

  .در ليست ميراث فرھنگی

  چگونگی دسترسی به خدمات

مشاور ميراث فرھنگی شورا معموال در بعد از ظھر دومين و چھارمين 
خدمت عموم می  دوشنبه ی ھر ماه در محل و يا در دفاتر شورا در

باشد. گرفتن وقت الزامی است و بايد حداقل يک يا دو روز قبل 
  شود. انجام

 
برای گرفتن وقت با دفتر طرح و برنامه ميراث فرھنگی شورا به شماره 

  تماس بگيريد. 9129 9840ی 
 برای کسب اطالعات بيشتر درخصوص ميراث فرھنگی 

 بازديد کنيد. www.manningham.vic.gov.au/heritage از


