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އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ، 

ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

CIDD-CARF/2019V1

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.( )ދާއިރާގެ ގޮޅިގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ދާއިރާ 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 އިޤްރާރު 

 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ މަޢުލޫމާތު 

ނަން:  ފޯނު ނަންބަރ:

 މަޤާމް: އީމެއިލް އެޑްރެސް:

މެމްބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު:  އަދަދު: 

 ހިންގާކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު: އަދަދު: 

 މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:  އަދަދު: 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ )ސްޓޫޑެންޓުންގެ( އަދަދު:      އަދަދު: 

ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ  އާކިޓެކްޓުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ  އިންޖިނިއަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ  

ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާ )ދާއިރާ(  

އެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާ )ދާއިރާ(  

 ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތް 

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ނަން: ތާރީޚް:

 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން: 

 ޢާންމުކޮށް/ކުރުކޮށް ކިޔާ ނަން:  ފޯނު ނަންބަރު: 

އީމެއިލް އެޑްރެސް:   އެޑްރެސް: 

 މަގުގެ ނަން: ވެބްސައިޓް: 

 އަތޮޅު/ރަށް: ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ: 

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

 ނަން: ތާރީޚް:
 ސްޓޭމްޕް:

 މަޤާމް: ސޮއި:
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 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފީ 

 ( ގެދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ   R-189/2912. ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު )ގަވާއިދު ނަންބަރު 1

. ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ 2

 -. ޖަމްޢިއްޔާގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް:3

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު އަދި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރގެ ، ދާއިމީ އެޑްރެސް ، މެމްބަރުގެ ބާވަތް ، މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް )ފުރިހަމަ ނަން •

 ލިސްޓްގައި ހިމެނެންވާނެއެވެ.( މައުލޫމާތު 

 މެމްބަރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  •

 މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ  "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން •

ޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިނުވާ މެމްބަރުން( ސްޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުގެ އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ )މިނި •

 ންދާ ފަރާތެއްނަމަ ކިޔަވަމުންދާ ކަމުގެ ލިޔުން މުތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކިޔަވަ •

 ލިސްޓްގައި ހިމެނެންވާނެއެވެ.( ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރުގެ މައުލޫމާތު، މަޤާމު، . ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް )ފުރިހަމަ ނަނ4ް

ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ލިޔުމާއި ހަވާލުވުމުގެ ، )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. )ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފީ ދައްކަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީވިކަން މިނިސްޓްރީން އެނގުމުން 299/-ރަޖިސްޓަރީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 

 ކުރިންނެވެ.(

ެގ ަދށުްނެނވެ. ަގާވއިުދގަިއ ޢިމާރާްތކުރުާމ ގުޭޅ ފަރާތްަތއް ” -R/19922910ޢިާމރާތްކުުރމާ ގުޅޭ ފަާރތްތަްއ ނިސްަބތްާވ ަފންީނ ޖަްމޢިްއޔާތަުކެގ ަޤވާިއދު ”ޢިމާރާތްކުުރމާ ގުޅޭ ފަާރތްތަްއ ނިސްބަްތވާ ަފްނނީ ަޖމްިޢއްާޔތަްއ ރަޖިސްޓަީރ ކުެރެވނީ 

ރަޖިްސޓަރީކުެރވޭ ފަރާތްަތކުެގ މަސްޢޫިލްއޔަާތއި އިތުރު ތަފްޞީުލ ިހމެނިަފިއވާެނެއވެ. ، ނިސްބަްތވާ ަފްނނީ ަޖމްިޢއްޔާަތއް ރަޖިސްޓަީރކުރުުމގެ ޝަރުތުަތކާއި

ޖަމްޢިއްޔާގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށްވުން •

ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަންނުން / ދާއިރާއިން ޢިލްމް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވުން  ،)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( މެންބަރުން %69ޖަމްޢިއްޔާގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  •

 މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވުން ،މެންބަރުން 39ޖަމްޢިއްޔާގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން % •

 ޢިލްމީ ޝަރުޠުތައް  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ 

 ނުވަތަ ،އިވުންފަޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށް •

 ނުވަތަ، ށް ކިޔަވަމުންދާ ފަރާތަކަށްވުންމަޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރު •

 އަކުން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުންއިރާ"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާ •

 ފަންނީ ޝަރުޠުތައް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެންބަރުންގެ

 ނުވަތަ  ،"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން  މި މިނިސްޓްރީގައި  ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވުން •

 "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވުން •

 ނޯޓް: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުްނ ފުރިހަމަނުވާނަަމ ޯފމު ބަލައެްއ ނުގަނެވޭނެެއވެ 

 ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ | އަމީނީމަގު، މާލެ، 20302، ދިވެހިރާއްޖެ  

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