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 ވިޔަފާރީގެ ނަން )ދިވެހި( : 

 ވިޔަފާރީގެ ނަން )އިނގިރޭސި( : 

މެއިލް އެޑްރެސް : -އީ  އެޑްރެސް : 

 މަގުގެ ނަން : ވެބްސައިޓް : 

 އަތޮޅު/ރަށް : ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރޭޝަން ނަންބަރު : 

 ފޯނު ނަންބަރު :  ކޮންޓްރެކްޓަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ )އެންމެ ފަހުގެ( : 

 ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް: ކުންފުނި ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕް   ސޯލް ޕްރޮޕަރެއޭޓަރޝިޕް  އެހެނިހެން 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ  

ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  - 1ސެކްޝަން 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.( )ގުޅޭ ދާއިރާގެ ގޮޅިގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދޭ ދާއިރާތައް  - 2ސެކްޝަން 

 މުޅިން އަލަށް  އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  ދަރަޖަ މަތިކުރުމަށް

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރުތުހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް     

ހުށަހަޅަނީ / ރަޖިސްޓަރީވަނީ:   

 ދިވެހި   ބިދޭސީ     ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ

ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް:   

 ކޮންޓްރެކްޓަރުން . ޖެނެރަލް 1

 GC01  ޖެނެރަލް ބިލްިޑްނގ ކޮްނޓްރެްކޓަރުން 

 GC02  ޖެނެރަލް ިސވިލް ކޮްނޓްރެްކޓަރުން 

CIDD-CR/2021V2 

 . ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން 2

 HC01  ހާބަރ ކޮންްސޓްރަްކަޝން މަަސއްކަތް 

 HC02  ބިން ިހއްކުާމއި ްޑރެޖިްނގ މަސަްއކަްތ  

 HC03  ގޮނުޑދޮށް ޙިާމޔަތްކުުރމުެގ މަސަްއކަްތ 

 ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޔުޓިލިޓީ . 3

 UC01  ފެނާިއ ނަރުދަާމގެ މަސަްއކަތް 

 UC02  ކަރަްނޓާިއ ގުުޅްނހުރި މަަސއްަކތް 

 UC04  ގޭާހއި ގުުޅންހުިރ މަަސއްކަތް 

 . ސްޕެސިފިކް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް 4

 OB07  ކޮނުާމއި ތެޅުުމގެ މަަސއްަކތް 

ކޮްނކްރީްޓ މަރާމާްތ ކުުރމާިއ ދަބަުރ ެޖހުުމން 

 ސަލާމަތް ކުރުަމށް ކުރަްނޖެޭހ މަސަްއކަތް 
 OB08 

. ސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް / އިލެކްޓުރިކަލް މަސައްކަތް 5  

އެއަރކޮންިޑަޝން / ވައިަދއުުރކުރާ ނިޒާުމގެ   ME01 

 ME02   މުވާސަލާތީ ، ކޮްނޓްރޯލް، ބިލްޑިންގ އޮޓޯޭމޝަން

 ME03  ކަރަްނޓާިއ ކަަރންުޓނަރުލުުމގެ ނިޒާމް 

 ME04  އަލިފާުނން ރަްއކައުެތރިަކން ހޯުދން 

 ME05  ތެދަށާިއ އަރިހުަރހަްށ ދަތުުރކުރުުމގެ ނިޒާމު 

 ME06  ފޯނާިއ ޓެެލކޮިމއުިނކޭަޝން 

 ME07  މެކޭިނކަލް މަަސއްަކތް 

 ME08  ފާޚާާނއާިއ ެފންަވއިުރ ކުރުުމގެ މަސަްއކަތް 

. ސަޕުލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް 6  

 SY01  ޢިމާރާތްކުުރމުަގއި ާއންމުޮކށް ޭބުނންކުާރ ތަެކތި 

 SY02  ކެމިކަލްސް 

 SY03  ކަރަްނޓު ސާާމނު 

އިލެކްޓަިރކަލް /  އިލެްކޓްރޯިނކް ސާާމާނއި އޭެގ 
 ބައިަތއް 

 SY04 

ޢިމާރާތް ިނންުމން / ޢިމާރާްތކުރުުމގެ މަސަްއކަތަްށ 
 ބޭުނންކުާރ ތަެކތި 

 SY05 

 SY06  ގޭާހއި ޕެޓްރޯލިައމް އިްނ ހެދިަފއިާވ ަތކެތި 

 SY07  އާލާތްަތކާިއ  މެިޝންަތއް ، މެކޭިނކަލް ސާާމާނއި

 SY08  މެކޭިނކަލް ސާާމާނއި އޭެގ ަބއިތަްއ 

 SY09  ދަަގނޑާިއ ލަކުިޑ ޮއިނގަނުޑ 

 SY10  ފާޚާާނގަިއ ަހރުކުާރ ސާމާނު 

. ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތައ7ް  

ޢިމާރާތް ކުރުމަްށ ޭބނުްނކުރާ ތަކެިތ ުއފަްއދާ 
 ފަރާތްތައް 

 CM01 

 މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ންޓަރނޭޝަނަލް ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރުތުހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް )އި ނޯޓް: ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާންވާނެއެވެ.
 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.( 

 ދިެވހިރާްއޖެ ، 20302 ،މާލެ، ހައުިސްނގ އެްނޑް ިއންފްރާސްޓްަރްކޗަރ | އަީމނީަމގު، މިނިސްޓްީރ ޮއފް ނޭަޝނަލް ޕްޭލނިްނގ

  registration@planning.gov.mv| އީެމއިލް: www.planning.gov.mv (+ | ވެބްަސއިޓް:060) 400 4 700ފޯނު:  
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 ދިެވހިރާްއޖެ ، 20302 ،މާލެ، ހައުިސްނގ އެްނޑް ިއންފްރާސްޓްަރްކޗަރ | އަީމނީަމގު، މިނިސްޓްީރ ޮއފް ނޭަޝނަލް ޕްޭލނިްނގ

  registration@planning.gov.mv| އީެމއިލް: www.planning.gov.mv (+ | ވެބްަސއިޓް:060) 400 4 700ފޯނު:  

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  - 3ސެކްޝަން 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.(  )ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  -ން(:ޔު . މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް )ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކި 3.1

  ވިޔަފާރި ހުއްދައިގެ ކޮޕީ   3.1.1

  ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ކޮޕީ   3.1.2

ވިޔަފާރީގެ މެމޮރަމްޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން )އެމް.އޯ.އޭ( ކޮޕީ   3.1.3   

  ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ކޮޕީ  )ހަމައެކަނި ބިދޭސީ ވިޔަފާރި(  3.1.4

 ގައިވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންނުޖެހޭނެއެވެ. 3.1.3ނޯޓް: ސޯލް ޕްރޮޕަރެއޭޓަރޝިޕް ވިޔަފާރިތައް 

 ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާށެވެ. 3.2.3

 ފާހަގަ ޖަހާ(  ގައިވާ ލިޔެކިޔުން ) 3.2.2ނުވަތަ  3.2.1 އަހަރު  ވިޔަފާރި އާމްދަނީ )ރުފިޔާ / ޔޫ.އެސް.ޑީ(

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -)ދޭއް( އަހަރެއްގެ މާލީ ލިޔެކިއުމާއި ފާއިތުވެދިޔަ އެންމެފަހު އަހަރުގެ މާލީ ލިޔެކިޔުންތައް )ހުށަހަޅާނަމަ(: 2)ދިހައެއް( އަހަރުގެ ތެރެއިން  10ވޭތުވެދިޔަ   3.2 

އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ   މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް ހުށަހަޅާ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، )ދިހަ މިލިޔަން( ރުފިޔާ ނަމަ  10,000,000/-ވިޔަފާރީގެ އެ އަހަރުގެ އާމްދަނީ  3.2.1  

ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ކޮޕީ  މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް ހުށަހަޅާ، )ދިހަ މިލިޔަން( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ ނަމަ 10,000,000/-ވިޔަފާރީގެ އެ އަހަރުގެ އާމްދަނީ  3.2.2  

 ނޯޓް:

i) ީމާލީ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅާނީ އެ ފަރާތަކުން ވިޔަފާރި ، )ތިނެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ނަމަ  3ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރިތާ  ، ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ii)  ްލިޔެކިއުނ ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ  ބިދޭސީ  ގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި ނުވާ  މީރާ(  (،ހުށަހެޅުމުގައި  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ) i i i ގޮތަށްއަސްލާ   ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ން ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތުން ކައެ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  އެ ޤައުމެއްގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުމަށް ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްކަން ޔަގީންކޮށްފައިވާ، އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކުރުމާއެކު

 ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅަންވާނެއެވެ.

iii) ުލިޔެކިޔ ބަހަކުންވާ  އެހެން  ބަހުންނެވެ.  ގިރޭސި  އިނ ނުވަތަ  ދިވެހި  ހުންނަންވާނީ  ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާ  ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހުމެރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ބަހަށް  ގިރޭސި  އިނ ، އްނަމަ 

 R-1067/ 2010ޖަހައިފައެވެ. އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު  ޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށް )އެޓެސްޓުކޮށް( ތައްގަނ 

އަސްލާ ، އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ ފަދަ ލިޔެކިއުން ހުންނަންވާނީ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، )އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން

 އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި )އެޓެސްޓުކޮށް( ފައެވެ. 

iv) ުކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން އަދާ ހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ގިންތި މަތި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރ 

ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  6ން  1 ޖަދުވަލު ގެ މި ގަވާއިދުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގިންތިކޮށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތަފްސީލު ގަވާއިދު 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ދާއިރާ އަދި ގްރޭޑް ކަނޑައެޅޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އިތުރު ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭނަމަ މި ފޯމެޓަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް އެއްކަރުދާސް ކުރާށެވެ.  •

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 
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-މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭގޮތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ދޫކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް )ހުށަހަޅާނަމަ(:، )ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި 10ފާއިތުވެދިޔަ  3.3  

މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ، މަސައްކަތުގެ އަގު، މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން އެ މަޝްރޫޢެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު، މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމުގައި މަސައްކަތުގެ ނަނ3.3.1ް 

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި އިރު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގު  އަދި ކޮށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއް ނަމަ މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚު، ކޮށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއް ނަމަ، ތާރީޚް

 ނޯޓް:

i) ީސަބްކޮންޓްރެކްޓަރު އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ އަގަށެވެ.  ، ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގުކަމަށް ބެލޭނ 

ii)  ާމަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅިއިރު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްފައިވ 

iii)  ެއޭގެ ފަހުން ، ކުރިޔަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި( ގައި  2020އޮކްޓޯބަރ    12ވަނަ އިސްލާހުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު )  3ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގ

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސެންސް ނަގައިފައިވާ،  އޭގެ ފަހުން  ފަށާ މަޝްރޫޢުތައް، ނިމޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި

 ނަމައެވެ.

iv) ުލިޔެކިޔ ބަހަކުންވާ  އެހެން  ބަހުންނެވެ.  ގިރޭސި  އިނ ނުވަތަ  ދިވެހި  ހުންނަންވާނީ  ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާ  ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހުމެރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ބަހަށް  ގިރޭސި  އިނ ، އްނަމަ 

 R-1067/ 2010ޖަހައިފައެވެ. އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު  ޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށް )އެޓެސްޓުކޮށް( ތައްގަނ 

، އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ ފަދަ ލިޔެކިއުން ހުންނަންވާނީ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، )އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން

 އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި )އެޓެސްޓުކޮށް( ފައެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާށެވެ.3.3.2 

މަސައްކަތުގެ އަގު 

  )ރުފިޔާ / ޔޫ.އެސް.ޑީ(

މަސައްކަތް ނިމުނު 

ތާރީޚު /  ނިމޭ 

 ތާރީޚް

މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި ގުޅޭނޭ 

  ނަމްބަރ / އީމެއިލް
   މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް

ގައިވާ  3.3.1

ލިޔެކިޔުން 

ހުށަހަޅާފައިވާނެ 

( ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 އިތުރު ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭނަމަ މި ފޯމެޓަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް އެއްކަރުދާސް ކުރާށެވެ.  •
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 .ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާށެވެ   3.4.7 

 މުވައްފާއި ގުޅޭނޭ ނަމްބަރ / އީމެއިލް  

ގައިވާ   3.4.5 

ލިޔެކިޔުން 

ހުށަހަޅާފައިވާނެ 

 )ވޯކް ވިސާ ކާޑު( 

ގައިވާ   3.4.4 

ލިޔެކިޔުން 

ހުށަހަޅާފައިވާނެ 

 )ވަނަވަރު(     

3.4.2 / 

ގައިވާ   3.4.6

  ، ލިޔެކިޔުން

ހުށަހަޅާފައިވާނެ 

 )އެއްބަސްވުން( 

 މުވައްފަފުގެ ނަން  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  

 ((  ((  (( 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 އިތުރު ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭނަމަ މި ފޯމެޓަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް އެއްކަރުދާސް ކުރާށެވެ.  •

 -ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް )ހުށަހަޅާނަމަ(: 3.4

 އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ، މުވައްޒަފުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ  3.4.1

 ކުންފުންޏާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު ވެފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ )ދިވެހި މުވައްޒަފުން(  3.4.2

 ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން )ދާއިމީ ދިވެހި މުވައްޒަފުން(  3.4.3

 މުވައްޒަފުންގެ ވަނަވަރު   3.4.4

 މުވައްޒަފުންގެ ވޯކް ވިސާ ކާޑުގެ ކޮޕީ )ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން( 3.4.5

 ރަޖިސްޓަރީވާ މުއްދަތަށް ވުރެ ކުރުނުވުން ، ސްވުމުގެ މުއްދަތުބަކުންފުންޏާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދު ވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ  )ވަގުތީ މުވައްޒަފުން( މި އެއް 3.4.6

 ނޯޓް:

i) ުލިޔެކިޔ ބަހަކުންވާ  އެހެން  ބަހުންނެވެ.  ގިރޭސި  އިނ ނުވަތަ  ދިވެހި  ހުންނަންވާނީ  ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާ  ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހުމެއްރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ބަހަށް  ގިރޭސި  އިނ ، ނަމަ 

 R-1067/ 2010ޖަހައިފައެވެ. އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު  ޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށް )އެޓެސްޓުކޮށް( ތައްގަނ 

، އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ ފަދަ ލިޔެކިއުން ހުންނަންވާނީ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، )އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން

 އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި )އެޓެސްޓުކޮށް( ފައެވެ. 

ii)   .ެރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ގިންތި މަތި ކުރުމަށް މިބައިގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ 
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  -މަސައްކަތްތައް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތައް ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން )ހުށަހަޅާނަމަ(: ،ގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން  )HC(ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން  3.5

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވާ  ،އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތައް ކުށްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަކުން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް 3.5.1

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތަކެތި އެތެރެކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ   ، ނަމައެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ  ނުވަތަ ބިދޭސީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވަކި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނެތް

 ނޯޓް:

i) ުލިޔެކިޔ ބަހަކުންވާ  އެހެން  ބަހުންނެވެ.  ގިރޭސި  އިނ ނުވަތަ  ދިވެހި  ހުންނަންވާނީ  ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާ  ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހުމެއްރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ބަހަށް  ގިރޭސި  އިނ ، ނަމަ 

 R-1067/ 2010ޖަހައިފައެވެ. އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު  ޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ ލޯ ފަރމަކުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށް )އެޓެސްޓުކޮށް( ތައްގަނ 

، އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ ފަދަ ލިޔެކިއުން ހުންނަންވާނީ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، )އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން

 އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި )އެޓެސްޓުކޮށް( ފައެވެ. 

ii)   .ެރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ގިންތި މަތި ކުރުމަށް މިބައިގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ 

 ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާށެވެ.3.5.2 

 އުޅަދުގެ ނަން  ކެޕޭސިޓީ 

ގައިވާ ލިޔެކިޔުން  3.5.1 

 ހުށަހަޅާފައިވާނެ  

( ) 

   

   

   

   

   

 އިތުރު ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭނަމަ މި ފޯމެޓަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް އެއްކަރުދާސް ކުރާށެވެ.  •

 ) މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާދާރެކެވެ.(އިޤްރާރު  - 4ސެކްޝަން 

 ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތް  - 5ސެކްޝަން 

ޞައްޙަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ، މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ  

 ނަން:  ސޮއި: ތާރީޚް:
 ސްޓޭމްޕް:

 

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ނަން: ތާރީޚް:

 ޢާންމު މައުލޫމާތު:
i) ީ1010ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު  ” ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ    2010މާރިޗު   30 ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަނ-R /2010  “ ިގެ ދަށުންނެވެ. މި ގަވާއިދުގައ

 ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި އިތުރު ތަފްޞީލު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގިންތިކޮށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި

ii) ުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ   6ން    1ޖަދުވަލު    ގެމި ގަވާއިދުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގިންތިކޮށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތަފްސީލު ގަވާއިދ
 ދާއިރާ އަދި ގްރޭޑް ކަނޑައެޅޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

iii) ީމެއިލް އެޑްރެސް ތަކަކީ ޞައްހަ މައުލޫމާތުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  -ފޯމުގައި ދީފައިވާ ފޯނު ނަމްބަރ އަދި  އ 

iv) ީއެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް )ރިފަރެންސް ޑޮކިއުމަންޓް( ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ.   ،ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިސްޓްކުރުމަށްފަހު ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިކަމަށް ބަލައިގަނެވޭނ 

v) ަޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ނަގަންވާނެއެވެ.، ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ، ރުފިޔާ ނަމަ 105000000/-ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރާ ގުޅުންހުރި ނަމ 

vi) ްއެ މަސައްކަތަކަށް އިންޝުއަރަންސް ނަގަން ވާނެއެވެ. މި ، ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ، ރުފިޔާ ނަމަ  105000000/ -އެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައ
އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ، މީހުންގެ މުދަލާއި، ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، މަސައްކަތު މީހުންނާއި، ވަށައިގެންވާ މާޙައުލާއި، އިންޝުއަރަންސް އިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު

 ކަވަރޭޖް ކުރެވެން ވާނެއެވެ.  މި ކަންކަން، ދިނުމަށްޓަކައި

vii) ުފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ  ފޯމު، މާރާތްކުރުމުގެ  އެދޭ  ފަރާތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސަށް  ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މިނިސްޓްރީ    CIDD-CR)PL(/2020V2ގަވާއިދުގެ އިޞްލާޙުތައް އަދި 
 ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  



 6ެގ  7ޞަފްާޙ  

 

 ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭ ދާއިރާތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު R-1010/2010ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު )

 . ޖެނެރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް 1

، ަވތަ އިމާރާްތކުރުމަްށ ަހމަޖެިހފަިއވާ ނުއިންާސުނންާނއި ޖަަނވާާރއި ހަރުމުދަާލއި ހިަފއިެގްނގުޅޭ ސާމާނު ަރއްަކއުތެިރކުރުމަާށއި ިހޔާަވހިަކްނ ފޯރުޮކށްިދނުަމށް ިއމާރާތްކުރާ 

ުތެގ މަސަްއކަްތ ބޭުންނކޮްށގެްނ ވައެްއވެސް ޮއނިަގނޑަާކ ގުޅިފަިއވާ މަސަްއކަެތއް ުކރުމުަގިއ އިމާާރތްކުރުުމެގ ާދއިރާެގ މަސަްއކަުތގެ ތަފާުތ ދެާބވަތަަކށްވުރެ ިގނަ ބާ

 އިމާރާްތކުރުން. 

 GC01 ޖެނެރަލް ބިލްިޑްނގ ކޮްނޓްރެްކޓަރުްނ 

ފަސްަގނޑު ހިެފހެްއޓުމަްށ ލެޭވ ، ފެންރަްއަކއުކުރުަމށް ހަދާ ޮބޑެތި  ޓޭްނކުަތކާއި، ރޭނުްނ ައިދ ދަަގނުޑގެ މަސަްއކަތްަތއް، ބުރިޖު މަަސއްކަާތިއ ގުިޅގެްނކުރާ ޮކންކްީރޓް

ފެންހިެފެހއްޓުަމްށ ުނވަަތ ފަސްަގނުޑ ހިެފެހއްޓުަމށް ެލވިފަިއވާ ފާރުްނ ، ބިމުއަީޑަގއި ހަާދ ޮއިނގަނުޑތަާކއި، ސެޕްޓިްކ ޭޓންުކަތކާއި، ބިމުގަިއ ޮކްނނަ ކޯރުަތކާއި، ފާރުތަާކއި

ބިުމގެ ަމތީ ފަްސަގނޑާިއ ާއުނގަނާޑ ދެެމދުަގިއ ، ބިމުަގއި ކޮެނވޭ ފުްނވަުޅގަނުޑތަކާއި، ބައެްއ މަރާާމތު ކުރުމަްށޓަަކއި ކެނުޑމުެގ މަަސއްކަްތ ުނވަތަ ބެދުުމގެ މަސައްަކތް

ތާރު އަޅަިއެގން ހަާދ ، ވާޭރގެ ސަބަުބްނ ުނވަތަ ެއހެްނވެސް ސަަބބާާކ ހެިދ  ބިުމގަިއ ެހދޭ ެފން ިހންދުމަްށޓަަކއި ކުެރވޭ މަަސއްަކތާއި، ވާ ފަްސަގނޑު ކެހުުމެގ މަސަްއކަތް

ިހނުގމަށް ޚާްއޞަުކރެވިަފއިާވ ަތންަތނާިއ ައދިވެްސ މިފަަދ ެއެހނިެހްނ ، މަތި ހާމަޮކށް ުހްނނަ ކާރު ާޕކުކުާރ ަތންަތނާއި، ޮކންކޮީރޓްކޮްށެގން ހަދާ މަުގތަާކއި، މަގުަތކާއި

 ދުއްާވެއއްެޗިތ ދުްއަވން ހަަދއިަފއިާވ ަމގު ވަިކކުރަްނ ލަިއފަިއވާ ާފރުަތއް ހެދުުމގެ މަސަްއކަެތވެ. ، ތަންަތުނގަިއ ިހނގުމަްށ ަހދައިަފިއވާ ަމާގއި

 GC02 ޖެނެރަލް ިސވިލް ކޮްނޓްރެްކޓަރުްނ 

 . ޖެނެރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް 2

، ސީވޯލުހެދުާމއި، ީކވޯލް ެހދުާމއި، ފާލަންހެުދމާއި، ބަނދަުރހެދުާމއި، މޫދުަގއި ހަާދ ޮއިނގަނުޑތަްއ ެހދުާމއި، މޫދުަގއި ޝީްޓޕައިލް ކުރުާމއި، މި މަސަްއކަުތގެ ތެރޭަގއި

 ރިވެޓްަމްނޓް ެޖުހން ހިެމނެެއވެ. 
 HC01 ހާބަރ ކޮންްސޓުރެްކަޝން މަަސއްކަްތ 

 HC02 ބިން ިހއްކުާމއި ްޑރެޖިްނގ މަސަްއކަްތ   މި މަސަްއކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިެމެނނީ ޑްެރޖިްނގގެ މަަސއްަކތާއި ބިްނ ިހއްުކމުެގ ހުިރާހ މަސަްއކަތެެކވެ. 

 HC03 ގޮނުޑދޮށް ޙިާމޔަތްކުުރމުެގ މަސަްއކަްތ  މި މަސަްއކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިެމޭނނީ ޝޯ ޕްޮރޓެްކޝަްނެގ ގޮުތގަިއ ކުެރވޭ މަސަްއކަތްަތކެވެ. 

  . ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓްރެކްޓަރުނ3ް

 UC01 ފެނާިއ ނަރުދަާމ މަސަްއކަތްަތްއ  އާންުމގޮެތއްަގިއ އިމާާރތް ކުރުުމގަިއ ިހެމނޭ މަަސއްަކތްަތއް. ، ރަށެްއގެ ެފާނއި ނަރުދަާމެގ ނިާޒމާ ގުޅުްނހުރި މަސަްއކަްތތަކުެގ ތެެރިއން

 UC02 ކަރަްނޓާިއ ގުުޅްނހުރި މަަސއްަކތްތަްއ    އާންުމގޮެތްއގަިއ ިއމާރާތް ކުރުުމގަިއ ހިމެޭނ ަމސައްކަތްަތއް. ، ރަށެްއގެ ކަރަްނޓުެގ ނިޒާމާ ގުުޅންހުިރ މަަސއްކަްތތަުކގެ ތެރެިއން

 UC04 ގޭާހއި ގުުޅންހުިރ މަަސއްކަްތތަްއ  އާންމުގޮތެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް. ، ރަށެއްގެ ގޭހުގެ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން

 . ސްޕެސިފިކް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން 4

 OB07 ކޮނުާމއި ތެޅުުމގެ މަަސއްަކތް  ަގއި ހިެމެނއެވެ. ރޭކޮންސްްޓރަކްަޝްނ ާދއިރާިއން ާއންމުޮކށް ކޮްނަނންެޖހޭ ހުރިާހ ޮކުނންތަާކއި ތަޅަްނޖެޭހ ތެޅުުމގެ ހުިރހާ މަަސއްަކތެއް މި ާދއިާރގެ ތެ

ޮކންސްޓްަރކްަޝން ޮޖިއންޓްްސ ުނވަަތ ، ސިމެންިތއާިއ ެވްއޔާިއ ެފނާ އެްއކޮްށ ަދގަނޑުަލއްަވިއގެްނ ޮކންކްީރޓްކޮށްަފިއ ުހްނނަ ަތންަތުނގެ ަމްއޗަށް ސްޕްޭރ ކުރުމާއި

ްނކޮްށގެްނ ޮކންސްޓަަރކްަޝްނ ޭބނުކޮްނކްރީުޓގަިއ ލައިަފިއ ުހްނނަ ެރނދުަތކުެގ ތެެރއަްށ ެއ ތަންަތން މަރާމާުތކުރުމަްށ ުހްނނަ ާޚްއޞަ ެކމިކަލް އެުޅްނ ފަދަ ގޮްތތަްއ 

ދަަގނޑުްނ ަހދަިއފަިއ ުހްނނަ ، ންޖޮިއންޓްސްާއިއ ޢިމާރާުތގެ ޮއނިަގނޑުަތްއ އިުތރަށް ވަުރަގދަކުރުްނ ފަަދ ަކންަތއްަތއް މި ާދއިާރގެ ެތރޭަގއި ހިެމނެެއވެ. ީމގެ އިތުރު 

ެއޮނޑިކް އަދި އިލެްކޓްރޯލިޓިްކެގ ރަްއކަުއތެރިަކން ަފދަ ، އޮިނަގނޑުތަުކަގއި ުނވަތަ ދަަގނުޑގަިއ ދަބަުރޖެުހން ފަދަ ކަންަތއްަތކުްނ ސަލާމަްތކުރުމަްށ ޯހދުމަްށ ކެތޯޑްސް

 ކަންަތއްަތއް ބޭުނންކުުރްނ މި ދާއިާރގެ ތެޭރގަިއ ހިެމެނެއވެ. 

ކޮްނކްރީްޓ މަރާމާްތ ކުުރމާިއ ދަބަުރ ެޖހުުމން ސަލާމަްތ 

 ކުރުމަްށ ކުަރންެޖހޭ މަަސއްކަްތތަްއ 
OB08 

 . ސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް/އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންޓްެރކްޓަރުން 5

 ކަތް. ަސއްަވކި ިފނި މިެންއގަިއ ަބަހއްަޓންެޖހޭ ަތކެިތ ރަްއކާކުާރ ަތން އަިދ ަވއިދަތުުރކުރާ ިނޒާމް ަހރުކޮްށ މަރާާމތުކޮްށ ބެލެެހއްުޓމުެގ މަ، އެއަރކޯާނިއ ރެފްރިޖިޭރޝަން
އެއަރކޮންިޑަޝން ހަރުކުުރމުެގ މަަސއްކަތް/ ވަިއ 

 ދައުރުކުާރ ނިޒާުމގެ މަަސއްަކތް   
ME01 

ުނވަތަ ކޮމްިޕއުޓަުރން ބަލަަހއްާޓ އަލިާފުނން ، ޢިމާރާތެްއގެ ފިިނޫހނުމިްނ ބަަލހަްއޓާ ނިޒާމް، ހ( ޮކމްޕިުއޓަުރން ބަަލހަްއޓާ ިޢމާރާެތއްަގއި ުހންަނ ިނާޒމްތަްއ )މިސާލަަކށް)

 ރައްަކއުތެިރކަމުެގ ނިޒާމް( ނުަވތަ ޮކމްޕިުއޓަރު ބޭުނންޮކްށގެްނ ކުެރޭވ ިޞނާޢީ މަސަްއކަތްަތއް ބަަލހަްއޓާ ނިޒާުމަތއް.

ކާރު ޕާރްކކުރާ ، ރައްކައުތެިރކަުމގެ ަރނގަބީލު، ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ، )ށ( ިއންޓަރކޮްމއާިއ ަވޔަރލެސް ރޭިޑޯއ ފަަދ މުޢާމަލާުތކުރުމުެގ ތަާފތު ނިޒާްމ ހަުރކުރުާމއި ބެެލހެްއޓުާމއި

 ތަންަތުނގަިއ ުހްނނަ ަރއްަކއުތެިރކަްނ ބަލަަހްއޓާ ނިޒާމްަތކުެގ މަސަްއކަތް. 

 )ނ( ެސންޓްރަލް ެއންަޓނާ ޓެލެވިަޜން )ސީ.އޭ.ޓީ.ީވ( ިނޒާމްތަްއ ހަުރކުރުާމއި ބެެލހެްއޓުުމގެ މަސަްއކަތްަތއް. 

، މުވާޞަލާތީ، ބިލްޑިންގ އޮޓޮޭމޝަްނ ޮކންްޓރޯލްސް

 ރައްަކއުތެިރކަމުެގ ނިޒާުމގެ މަަސއްަކތް 
ME02 

މަރާމާުތކޮށް ބެލެެހއްޓުުމގެ މަސަްއކަތް. ، ރަނގަޅުތޯ ބެލުމާއި، ބޮޑެތި ަޖނަރޭަޓރުފަދަ ަކރަްނޓާ ގުޅިަފއިާވ ިނޒާމުަތއް ހަރުކުުރމާއި، ޓްރާންސްފޯރމަރުަތއް، ސްވިްޗ ިގޔަރުަތއް

، ކުރާ ުކންފުިނތަުކން އެަކމާ ގުޅޭރެ މީގެ ތެރޭަގިއ ޢިމާރާަތށާިއ ަކނޑުމަީތ އުަޅނުދތަކަްށ ކަަރންޓުުލންވެްސ ހިެމެނއެވެ. ކަަރންޓުލުމަްށ ޭބުނންކުރާ ާސމާާނއި ަތކެިތ އެތެ

ުރކުރުުމގެ ހުްއދަ ެދވިަފިއވާ  ޔަރަޖިސްޓަރީެވޭވ ދާއިާރަގއި ަރޖިސްޓަީރވާްނ ެޖހޭެނެއވެ. ައދި ރަޖިސްޓަީރާވން ހުަށހަޅާ ކުްނފުނިަތުކގަިއ ެއމް.އީ.ބީ އިްނ ކަަރންްޓ ވަ

 ފަރާތެްއ ެއ ުކންުފންޏެްއަގއި ހުްނަނންާވެނއެވެ. 

 ME03 ކަރަްނޓާިއ ކަަރންްޓނަުރ ލުމުެގ ިނޒާމް 

 ME04 އަލިފާުނން ރަްއކައުެތރިަކން ހޯުދން  އަލިާފނުްނ ަރއްަކއުތެރިކުުރމުެގ ނިޒާމް ާޤއިމްޮކށް ބެެލހެްއޓުުމގެ މަަސއްަކތް. ، އަލިފާްނ ޯރވުްނުހްއޓުާވ ނިާޒމާއި، އަލިފާްނ ރޯުވމުްނ އަޅާ ަރނަގބީލާއި

 ME05 ތެދަށާިއ އަރިހުަރހަްށ ދަތުުރކުރުުމގެ ނިޒާްމ  ޓްރަވެޭލޓާރސް ެބެހއްޓުާމއި ބެެލހެްއޓުުމގެ މަަސއްަކތެވެ. ، އެސްކަލޭޓަާރއި، ލިފްޓާއި، މިއީ

 ME06 ފޯނާިއ ޓެެލކޮިމއުިނކޭަޝން  މުވާޞަާލތީ ނިޒާުމގެ ޭބނުަމށް ިޢމާރާުތގެ ތެޭރަގއި ނަރު އެޅުމުެގ މަަސއްކަތް. 

އެ ތަކެިތ މަރާާމތުކޮްށ ބެލެެހްއޓުްނ ހިެމެނއެވެ. މިަކންތަަކށް ޭބުނންާވ ަތކެތި ފޯރުކޮްށދޭ ، މީގެ ތެރޭަގިއ ޕަވަރ ަޖނަރޭޓަުރތަާކއި ތާރބަިއން ސިްސޓަމްަތއް ހަރުކުރުާމއި

 ކުންުފނިަތއް ަރޖިސްޓަީރ ާވްނވާީނ ެއކަާމ ގުޭޅ ރަޖިސްަޓރީވެޭވ ާދއިރާެއްއގަެއވެ. 
 ME07 މެކޭިނކަލް މަަސއްަކތް 

 ME08 ފާޚާާނއާިއ ެފންަވއިުރ ކުރުުމގެ މަސަްއކަތް  މަރާމާތުޮކްށ ބެލެެހއްުޓން މި މަަސއްކަުތެގ ތެޭރގަިއ ިހމެެނެއވެ. ، މިކަާމ ގުޭޅގޮުތން ހަރުކުެރޭވ ސާމާުނ ހަުރކުރުާމއި، ފެްނވައިުރ ކުުރމާއި، ފާާޚނާެގ މަަސއްކަާތއި، ފެނާއި



 7ެގ  7ޞަފްާޙ  

 

 . ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ތަކެތި އެތެރެޮކށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްަޓރުނ6ް

ސައިޓުން ޭބރުަގިއ ގަަށއިަފއި ެގންަނ ޮކންްކރީާޓއި ޮކްނކްރީްޓ ވަުރގަަދ ކުުރމަށް ލަްއާވ ަދގަނުޑ ފަަދ ާއންުމގޮެތްއގަިއ އިާމރާތް  ، ފިލާ، ވެލި، ސިމެންތި، ަގއު، ގްރެަނއިޓް

 ކުރުމުަގިއ ބޭުންނކުރެޭވ ތަެކތި ސަޕްަލއި ކުރުެމވެ. 
 SY01 ޢިމާރާތް ކުރުުމގަިއ ާއންުމކޮްށ ބޭުންނކުރެޭވ ތަެކތި 

ތަތްކުަރްނ ޭބނުްނކުރާ ކެމިކަލްްސއާިއ ަދވާާދިއ ، ހާރަޑނިްނގ ކަމްަޕއުންޑްސް، ހުރިާހ ާބވަެތއްެގ ކެިމކަލް ސަޕްލަިއ ކުުރން. ޭއގެ ތެޭރަގއި ަތޣަްއޔަުރވުްނ ަނއްަތއިލާ ކެމިކަލް

 ކުލަ ިހމެެނެއވެ.
 SY02 ކެމިކަލްސް 

 SY03 ކަރަްނޓް ސާާމނު  ސްވިޗް ިގއަރސްާއއި ޓްާރްނސްފޯމާސް ިހމެެނއެވެ. ، ބުރަ މަސަްއކަްތ ކުަރން ެގންގުޭޅ ކަަރންުޓ ސާާމނު ސަްޕލައި ކުުރން. އޭެގ ތެޭރަގއި

ދިއްލުމަްށ ބޭުންނކުރާ ، ކަރަްނޓް ނަާރއި، ކަރަްނޓް ކޭބަލާއި، އިލެކްޓްިރކަލް ސާާމނާިއ އިލެކްޓްޯރނިްކ ސާާމނުެގ ަބއިަތއް ސަޕްލަިއ ކުުރން. ޭއގެ ތެޭރަގއި ެބޓެރިާއއި

 ިމންަނަގން ގެްނގުޅޭ އާލާތްަތްއ ހިެމެނއެވެ. ، ސާމާނާއި

އިލެކްޓިަރކަލް ސާާމނާިއ އިލެކްޓްޯރނިްކ ސާާމނާިއ ޭއެގ 

 ބައިަތއް 
SY04 

، ފަންިގފިލާ ބޯޑު، ތަށިުމށި، ިއމާރާތް ކުރުމުެގ މަަސއްކަަތށް ޭބުނންކުާރ ސާާމނު ސަޕްަލއިކުުރން. ީމގެ ތެރޭަގއި ކާޕެޓް، ހުރިާހ ާބވަެތއްެގ ިއމާރާތް ިނންމުުމގެ މަސަްއކަތަާށއި

 ވޯލްޕޭޕަރު ފަދަ ާސމާުނ ސަޕްލައި ކުރުެމވެ. ، ބްލައިންޑްސް، އަސްަކނި

ޢިމާރާތް ިނންމުުމގެ މަސައްަކތަާށއި ިޢމާރާތް ކުރުުމގެ 

 މަސައްކަަތްއ ބޭުންނކުރާ ަތކެިތ 
SY05 

އޮކްީސއެސިޓިލީްނ ، ކާރބަންަޑއި އޮކްަސއިޑް، ކްލޮރިން، ަނއިޓްރަްސ ޮއކްސައިޑް، ހައިޑްޮރޖަން، ނަިއޓްރޮަޖން، ޮއކްިސޖަން، ގޭުހގެ ބާަވތްތަްއ ސަޕްލަިއ ކުުރން. އޭެގ ތެޭރގައި

 ފަދަ ގޭސްތަްއ ހިމެެނެއވެ. 

، ބަންކަުރ ެތޔޮ، މި ަތކެިތ އުެފއްުދމުެގ މަރުޙަލާަގިއ ެއޔާެއކު އުފެޭދ ަތކެތި. ީމގެ ތެރޭަގިއ ހަުލވި ކުރުމަްށ ޭބނުްނކުރާ ދިާޔ ތަެކތި، ޕެޓްރޯލިއަުމން އުަފއްާދ ތަެކްއޗާއި

 ގިރިސް ހިެމނެެއވެ. އަދި މި ތަެކއްާޗ އެއްަފދަ ަތކެިތ ފޯުރވަިއދޭ ފަާރތްތަްއވެސް ރަޖިސްޓަީރ ުކރެވިާދނެެއވެ. ، ގޭސޮލިން، ޑީސަލް

 SY06 ގޭާހއި ޕެޓްރޯލިައމުްނ ިއްނ ެހދިފަިއވާ ތަކެިތ 

، ބޮއިލަރާއި، ލޭތު މެިޝާނއި، ޕަމްޕާއި، ކޮމްޕްރެސަާރއި، އެްއގަުމގަިއ ުދއްާވ އުަޅނުދަތކާއި، ޖަނަރޭޓަުރތަާކއި، މެކޭިނކަލް އާލާތްތަާކިއ ސާމާުނ ސަޕްލަިއ ކުުރން. ީމގެ ތެރޭަގއި

ޓާރަބިއން ަފދަ ަތކެިތ ހިެމެނއެވެ. މިފަަދ ތަެކތި ފޯުރަވއިޭދ ުކްނފުނިަތކުްނ މި ތަކެިތ މަާރމާތުކުާރނެ ފަރާތްަތކާިއ  ، ކެރޭާނއި، ސިމެންިތ ަގށާ ެމޝިާނއި، ބުލްޑޯޒަރާއި

 ވަސީލަތްތަްއ ާޤއިްމ ކުަރްނވާެނެއވެ. 

 SY07 މެޝިްނތަްއ ، އާލާތްތަާކއި، މެކޭިނކަލް ސާާމާނއި

ދަަގނޑުެގ ަމއުަދން ހިެމނޭ ުނވަތަ ުނހިެމޭނ ަގއު އެޅުމަްށ ުނވަަތ ޮކންްކރީޓް އެޅުމަްށ ޭބުނންކުާރ ، މެކޭިނކަލް ސާާމާނއި އޭެގ ަބއިތަްއ ސަޕްލަިއ ކުުރން. ީމގެ ތެޭރަގއި

 މެކޭިނކަލް ސާާމނުެގ ސްޕެައރޕާޓްަތއް ހިެމނެެއވެ. ، ވޭލްަތއް، ކޮންޭވޔަރ ބެލްޓް، ރޯލާރސް، މެޝިެންއގަިއ ޭބނުްނކުރާ މަސަްއކަތު ސާާމނު
 SY08 މެކޭިނކަލް ސާާމާނއި އޭެގ ަބއިތަްއ 

 SY00 ދަަގނޑާިއ ލަކުިޑ ޮއިނގަނުޑ  ުގ ފަަދ ތަެކތި ސަޕްަލއި ކުރުެމވެ. ންއެލުމިިނއަާމއި ްސޓީލް ސަޕްލަިއކުރުން. އަިދ ސްޓްަރކްަޗރ ހެުދމަށް ބޭުނންުކރާ ސްޓީްލ އެޯލއީާއއި ަލކުޑި ަފދަ ާބވްތަާކއި ދަަގނުޑ ޖު 

ބޮޑުކަުމދާތަްށޓާިއ ިބލިގާ ހިމެެނެއވެ. ހޮިޅ ެއތެރެކުާރ ފަރާްތތަްއ ރަޖިސްޓަީރ ، ކުަޑކަމުާދ ތަށި، މޫނުޮދންަނ ތަށި، ފާޚާާނގަިއ ަހރުކުާރ ސާމާުނ ފޯުރވަިއދިުނން. ީމގެ ތެޭރަގއި

 ދާިއރާެގ ދަުށަގއެވެ.  ")SY01(ވާްނޖެޭހނީ "އިމާރާްތ ކުުރމުަގއި ާއންމުޮކށް ޭބުނންކުެރވޭ ތަކެތި 
 SY10 ފާޚާާނގަިއ ަހރުކުާރ ސާމާުނ 

 . ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަެކތި އުފަްއދާ ފަރާތްތައް 7

 CM01 ޢިމާރާތްކުުރމަށް ޭބުނންކުާރ ަތކެތި އުަފއްާދ ފަރާތްަތއް  _

 ދިެވހިރާްއޖެ ، 20302 ،މާލެ، ހައުިސްނގ އެްނޑް ިއންފްރާސްޓްަރްކޗަރ | އަީމނީަމގު، މިނިސްޓްީރ ޮއފް ނޭަޝނަލް ޕްޭލނިްނގ

  registration@planning.gov.mv| އީެމއިލް: www.planning.gov.mv (+ | ވެބްަސއިޓް:060) 400 4 700ފޯނު:  
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