
 ބެނިފިޝަރީ ސެކްޝަން 

 މަޝްރޫއުތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލް ގހައުސިން
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފްލެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން އިމާރާތްތަކުގެ މަރާމާތު ޗެކްކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ހަވާލުކުރުން

ދުވަސ5ް

އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުވަތަ ފްލެޓް ހަވާލުކުރުން

ދުވަސ5ް

ްކައުންސިލްއިން ފޮނުވިފައިވާ ލިސްޓަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެގްރީމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުން

ދުވަސ10ް

ބެނިފިޝަރީ، ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އައިޑެންޓިފައި ކުރުމަށްފަހު ލިސްޓް ތައްޔާރު ކުރުން

ދުވަސ10ް

ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތަށް އިއުލާން ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން

ދުވަސ1ް

ްރުންކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ މަޝްރޫއަކާއި ގުޅިގެން އެޕްލިކޭން ފޯމް ތައްޔާރުކު

ދުވަސ5ް

ހައުސިންގ މަޝްރޫއަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން އުސޫލް ތައްޔާރު ކުރުން

ދުވަސ20ް



 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް ޔުނިޓް 

ްއެދުންް މަރާމާތަށް ފްލެޓްތަކުގެ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޅުންފޯމު ހުށަހެ

 ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މަރާމާތު ފޯމާއި، ފްލެޓުގެ•
ކޮޕީ ހުށަހެޅުން

ރުންއެންޓްރީކު

އް ޗެކްކޮށް އެންޓްރީ  ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތުތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްތަ•
އަޕްޑޭޓްކުރުން

ޗެކްކުރުން

ކަންތޯ ެެލުންއެދިލައްވާ ކަންކަމަކީ ހުއްދަ ދެވެންހުރި ކަން•
އްކާ ފަރާތެއްތޯ ެެލުންފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދަ•

/ ހުއްދަ ދިނުން
އެންގުން

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮ• ތަށް ހުއްދަދިނުންމިނިސްޓްރީން ކަ
ސިޓީން އެންގުން/މެއިލްއީ/ހުއްދަ ނުދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަން ފޯނު•

ދުވަސ10ްްް  

 

ދުވަސ10ްްް  

 

ދުވަސ10ްްް  

 

ދުވަސ10ްްް  

 



 

 އެދުންް ހުއްދައަށް ބެހެއްޓުމުގެ ބަޔަކު އެހެން ފިޔަވައި ޢާއިލާ ނުވަތަ ދިނުން ކުއްޔަށް ކޮޓަރި އެއް ފްލެޓުގެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފޯމު ހުށަހެޅުނ  

ލިޔެކިޔުނ ތައ  ޅަނ ޖެހޭހުށަހަފޯާމއެކުފޯމާއި،ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާ
ހުށަހެޅުނ 

އެނ ޓ ރީކުރުމާއި ޗެކ ކުރުނ  

އ  ދީފައިވޭތޯއާއި،  އެނ ޓ ރީ އަޕ ޑޭޓ ކޮށ ، ކުރިނ  މިކަމަށ  ހުއ ދައެ
ވާ ސަބަބަކީ ފ ލެޓ  ކުއ ޔަށ  ދިނުމަށ  ފޯމުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައި

އެކަށީގެނ ވާ ސަބަބެއ ތޯ ޗެކ ކުރުނ 

އެންގުން/ ހުއްދަ ދިނުން

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް  ހުއްދަދިނުންމިނިސްޓްރީން ކަ

ސިޓީން އެންގުން/މެއިލްއީ/ހުއްދަ ނުދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަން ފޯނު

ދުވަސ10ްްް  

 

ދުވަސ10ްްް  

 

ދުވަސ10ްްް  

 



 

 

 ހުށަހެޅުންް ޝަކުވާ ގުޅުންހުރި ފްލެޓާ

 

ފްލެޓްްމެއިންޓެނަންސްް
 ހޮޓްލައިނަށްްގުޅުންް

ފްލެޓުގެްޢާންމުްސަރަޙައްދުގެް
ޝަކުވާްމައްސަލަތަކާްގުޅޭް  

ފްލެޓްްއެތެރޭގެްމަރާމާތާްގުޅޭް
 ޝަކުވާް

ފޯންްކޯލަށްްޖަވާބުދާރީވެ،ް
ނޯޓުކުރުންްޝަކުވާް  

ޝަކުވާއާްގުޅިގެންްފްލެޓުގެް
ވެރިފަރާތުންްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭް

 ކަމެއްްއޮތްނަމަްއެންގުންް

ފޯމުްހުށަހެޅުމުންް
އިންސްޕެކްޝަންްހަދައިްޙާލަތުް

 ދެނެގަތުންް

ހަމަޖައްސަންޖެހޭްއިދާރީގޮތުންް
ކަންކަންްހަމަޖައްސައި،ް

 މަސައްކަތަށްްސާމާނުްހޯދުންް

މަސައްކަތްްކުރާްފަރާތަށްް
 މިނިސްޓްރީންްއެންގުންް

ފޯންްކޯލަށްްޖަވާބުދާރީވެ،ް
 ޝަކުވާްނޯޓުކުރުންް

 

ކުރިއަށްގެންދިޔުންްމަސައްކަތްް  

ނިމެންދެންްމަސައްކަތްް
ްމޮނިޓަރކުރުންް  

ދުވަސ10ްްް  

 

ދުވަސ10ްްް  

 

ދުވަސ10ްްް  

 

މި މަސައްކަތަކީ އެހެން ފަރާތަކާ 
ޙަވާލުކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދާ 
މަސައްކަތަކަށްވާތީއާއި، މަސައްކަތުގެ 
ބާވަތުން މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު 

 ނޭނގެއެވެ. 



For any technical issues, please call NCIT helpdesk  

3345050 helpdesk@ncit.gov.mv 

MHV- Citizen's Portal (Contact number & Email) 

4004994/4004765/4004796 vehi@planning.gov.mv 

Magey Hiyaa Vehi- Citizen's Portal Registration 

If you need any assistance through Magey Hiyavehi portal registration, please 
contact through the following numbers or request through an email 

(ޓީ ހެލްޕް ޑެސްކް.އައި .ސީ .އެން)ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގައި ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް   

3345050 helpdesk@ncit.gov.mv 

(ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް)ޕޯޓަލް " މަގޭ ހިޔާވެހި"  

4004994/4004765/4004796 vehi@planning.gov.mv 

ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން" މަގޭ ހިޔާވެހި"  
ނުވަތަ  ! ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާލައްވާ" މަގޭ ހިޔާވެހި"

!އީމެއިލް ކުރައްވާ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ministry will provide a standard format (MS Excel & PDF) if the information is not relevant  

Send the relevant documents to official GEMS account of the ministry and to the following email addressess 

secretariat@planning.gov.mv housing.digitalisation@planning.gov.mv 

To Request for Property Information (Government & Individual) 
If you have want to request for property information , please follow the below routine 

Request us via a letter/Message and applicant list (PDF & Excel) sheet with correct relevant information 

For Individuals, please request through a letter with the detail (Name/ID card no/phone number & email address) 

The ministry will GEMS and Email to the authorities (Email or call to the individual to collect the letter) 

Within a 3 days (or max working 5 days), the relevant section would provide the requested 
information to the authorities/ individual 

The relevant section process the forms within 1 day after receiving 

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓް އެއި އަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ދާރާމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ލިސްޓްތަކުގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، މިނިސްޓްރީއިން ކަ  

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓްތައް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝިއަލް ޖެމްސް އަދި ތިރީގައިވާ އެޑްރެސްތަކަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ

secretariat@planning.gov.mv housing.digitalisation@planning.gov.mv 

 (ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތައް )ގެދޮރާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން /ގޯތި
ގެދޮރާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ތިރީގައވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާ /ގޯތި  

އަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވާ  ( ޑީއެފް.އެކްސެލް އަދި ޕީ) ނޭސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސިޓީއަކުން އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެ
ރޑް ނަންނަރު/ ސިޓީ ގައި އެފަރާތްތަކުގެ ނަން. ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ/ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ސިޓީއަކުން)  ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނުއްވުން/ އައިޑީ ކަ

 މިނިސްޓްރީއިން ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް ޖެމްސް އަދި އީމެއިލް ކުރުން

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ 5ނުވަތަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  3މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މަދުވެގެން 

ދުވަސް ތެރޭގައި ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ 1މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތައް ސެކްޝަނަށް ލިބޭތާ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، ސިޓީގެ ޒަރިއްޔާއިން 
 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެންގުން

ލިބިފައިވާ އަދި ލިބެމުންދާ މަޢުލޫމާތު އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ސިޓީގެ 
 ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވުން

ގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން /ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޯތި  

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ސިޓީގެ ޒަރިއްޔާއިން މިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވުން

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން، މިނިސްޓްރީގެ ޑާޓާބޭސްގައި ރައްކާކުރުން



State Owned Plots (Bandaara Goathi) Allocation Guideline Approval 
Process (Changed as per Decentralization Act No: 7/2010)

1. To allocate state owned plots (Bandaara Goathi) council need to have 
a approved land use plan. If the land use plan is approved, then 

2. Council formulate a committee to oversee & evaluate land allocation 
process. 

3. Committee provides the land allocation guideline as per the clauses 
of prevailing land law and regulation or other related laws. 

4. Council shares the Land Allocation (Bandaara Goathi)  guideline to 
MNPHI for approval.

5. MNPHI check whether the guideline is as per 
the regulations and law, and give approval for 
land allocation (Bandaara Goathi) guideline.

6. If the guideline needs to be revised MNPHI 
inform the council to amend the guideline and re‐

apply for approval.

 Note : The duration is dependent on the councils, from MNPHI  we would give an opinion 
regarding the guideline within 14 days (2 weeks).

 The tasks done by MNPHI 
 The tasks done by Councils



CONDOMINIUM 
 PERMIT PROCESS 

APPLICATION 
SUBMISION 

 

Submit Application & 
Supporting Documents 

 

PROPERTY  
INSPECTION 

 

Inspection of proposed  condominium units,  
Common areas and facilities. 

UNIT TITLES 
REGISTRATION 

 

Processed by respective 
City/Island Councils 

DOCUMENTS 
VERIFICATION & 

CHECKING 

ISSUING PERMIT 
 

Approval and issuing permit for  
unit registrations 

 

STEP 1 
 

STEP 3 
 

STEP 5 

STEP 2 STEP 4 

DOCUMENTS REQUIRED  
 
1. Signed Application form 
2. Copy of Land Registry    
3. Building design drawing approved by City Council  
4. Form for Mortgage clarification of land and 
property (From financial institutes) 
5. Copy of land owner(s) ID card. 
6. Strata drawing as per the guideline 
7. Owner(s) consent form 
8. Agreement between owners regarding use of 
common area and common facilities  
9. Copy of Court ruling (If needed) 
10. Copy of Power of attorney (if needed) 

Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure  
Note: Step 1 to Step 4 Process by MNPHI (If all documents are submitted and no issues identified when the survey is conducted the permit can be issued within 14 days (2 weeks)) 
           Step 5 (Registration Process) Process by Respective City/Island Councils 



  

ޔުނިޓ ްހައުސިނ ް ގްސ ކީމ ސް   

ހުށަހަޅާްޝަކުވާގެްސިޓީް ްމިނިސ ޓ ރީއަށް   

 
 

 

އެންޓްރީކުރުން
(ދުވަސ1ް)

މަތިން  ވެރިއެއްގެ ލަފާގެ
އެކްޝަން ނެގުން     

(ްްދުވަސ1-2ް)

ސިޓީ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ޖަވާބު ދިނުން     

(ްދުވަސ1-2ް)

 ލީގަލް  ޤާނުނީ ލަފާހޯދަން ޖެހޭނަމަ
(ދުވަސ1ް)ްޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުން 

ލީގަލް ސެކްޝަނުން ލަފާދިނުމުގައި އިތުރަށް  
ޓާނީ   ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެ

(ްދުވަސ7ް)ްޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިޔުން 

ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބުމުގެ  
ގުތީ ކުރިން ސިޓީއަށްވަ

2)ްޖަވާބެއް ދިނުން 
(ްދުވަސް

ޤާނޫނީ  ލަފާ ލިބުމުން 
ސިޓީ ހުށަހެޅިފަރާތަށް  

ޖަވާބުދިނުން         
(ްދުވަސ2ް)


	Beneficiary
	Building services unit
	HDM & DD ge work routine
	Housing sector development
	BANDAARA GOATHI DURATION 29.8.21
	Page-1�

	CONDOMINIUM BUILDINGS - PERMIT PROCESS FINAL
	CONDOMINIUM� PERMIT PROCESS


	Schemes unit



