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 عملية تصاريح التخطيط
 
 

مراجعة المعلومات العامة حول تصاريح التخطيط بما في ذلك العمليات 
  التصاريح طلباتواألنواع الشائعة ل

 

 

 لمحة عامة

 تطوير معين على األرض.أو هو مستند قانوني يسمح باستخدام و/تصريح التخطيط 

 حتوي عادة على وثيقة مكتوبة بشروط يجب الوفاء بها ومجموعة من الخطط.ي ووه

 ، ولكن يتم تقديم بعض الطلبات إلى وزير التخطيط.المحلي البلدي ى تصريح تخطيط إلى المجلسسيتم تقديم معظم طلبات الحصول عل

 .VicSmartالموضحة أدناه وعملية  العادية التصريح: عملية طلب الطلباتهناك نوعان من عمليات 

  VicSmartالمزيد عن طلبات 

 رخيصى تإلى الحصول عل ونقد تحتاجو. هتراخيص البناء بطريقة بناء مبنى أو تطويرتتعلق تصريح التخطيط ترخيص بناء. ال يُعتبر
 .على حد سواء بناء وتصريح تخطيط

 عملية التصريح

 قبل تقديم الطلب

 على مخطط التخطيط وافتعر   •

 البلدي مخطط المجلسمع  واتحدث •

 الجيران مع واتحدث •

 الحصول على المشورة المهنية خذوا بعين االعتبار •

 اقرأوا المزيد حول اإلستعداد لتقديم طلب للحصول على تصريح

 وتقديم الطلب إعداد

 طلبال حول معلوماتال •

 استمارة الطلب •

 رسومال •

 اقرأوا المزيد حول إعداد وتقديم الطلب الخاص بكم

 الطلب البلدي المجلس يفحص 

 معلومات اكثر؟ •

 إحالة؟ •

 اقرأوا المزيد حول اإلشعارات واإلحاالت

 

 

 

 على األقل ا  يوم 14لمدة  الطلباتيتم اإلعالن عن 

 الموقع في والفتةعادة عن طريق رسالة إلى الجيران  •
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 عملية تصاريح التخطيط

 يعترض األشخاص المتضررينقد  •

 اقرأوا المزيد حول تقديم اإلشعار وتقديم الطلب

 الطلبالمجلس بتقييم يقوم 

 أي اعتراضات يأخذ في االعتبار •

 وساطة إذا لزم األمرعقد اجتماع ي •

 إحالةأي تعليقات  يأخذ في االعتبار •

 أحكام مخطط التخطيط يقي م •

 الحصول على تصريح طلبتفاوض مع مقدم ي •

 عد التقريريُ  •

 قرأوا المزيد حول تقييم الطلبا

 الطلب ا  بشأنراالمجلس قريتخذ 

 يجوز للمجلس أن يصدر إما:

 تصريح مع شروط •

 شروطإشعار القرار مع  •

 رفض •

 اقرأوا المزيد حول القرارات المتعلقة بالطلب

 م يإذا تم التقد VCATمن قبل  إعادة النظر

 من قبل مقدم طلب التصريح ضد شروط الرفض •

 رالقرامن قبل المعترض ضد إشعار  •

 إلعادة النظراقرأوا المزيد حول التقدم بطلب 

 افيةمعلومات إض

 لةوؤلمسا ةطلسلهو ا طيطلتخا ريوز نکاإذا  لنصائحأو ا تماولمعلا نم ديزلما مكيطيعأن  لصلةي اذ الدائرة لمكتب نيمک •

 الفصل الثالث من استخدام نظام التخطيط في فيكتوريا لومات مفصلة عن عملية التصريح فيتتوفر مع •

حيث ، يةفي المناطق الريف لطلباتتتعلق ببعض أنواع مقترحات التصاريح مثل ا التي مالحظات ممارسات التخطيطإعداد  تم •
 لمساكن في المناطق السكنية.لتنطبق أحكام الفيضانات و

 االنترنت لىمخطط التخطيط عفي  ممخطط التخطيط الخاص بكاالطالع على  •

 

 

 

( للحصول على مساعدة في الترجمة TISإذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، يرجى االتصال بخدمة الترجمة الكتابية والشفهية )
 الكتابية والشفهية
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