
 1ެގ  2ޞަފްާޙ  

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ :           އަމިއްލަ ފަރާތެއް             ކުންފުންޏެއް

 ކުންފުނި / އަމިއްލަ ފަރާތުގެ ނަން:  ފޯނު ނަންބަރު:

 އެޑްރެސް:  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 އަތޮޅު/ރަށް: ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު:

 ދ.ރ.އ ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު )އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ(:  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރޭޝަން ނަންބަރު:

 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

ޖަހާށެވެ.(  ) ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ ބަދަލުކުރުމަްށ އެދޭ ގިންތީގެ ގޮޅީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ގިންތި  

  1ގްރޭޑް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޓެސްޓުތައް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ތަކެތި   1ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ، މި ގިންތީގައި ހިމެނޭނީ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި

 ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. 

 2ގްރޭޑް 

،( 8)   ،( 1)   ،( 5) ،(1ކޮންކްރީޓުގެ )، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ11ި) ،(14) ،(4) ،(3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިމެންތީގެ ) 1މި ގިންތީގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

،ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއި  ( 71)   ،( 11)   ،( 2ވެލީގެ ) ، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ11ި)   ،( 9)   ،( 7) ،(4ހިލައިގެ )، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ9ި) ،(4(. )3) ،(2ދަގަނޑުގެ )، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ11ި) ،(9) 

 ( ގައިވާ ޓެސްޓުތައް ކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.4) ،(3ރެޑީމޭޑް ބްލޮކްސްގެ )

 3ގްރޭޑް 

 ،( 9)   ،( 8)   ،( 1)   ،( 1ކޮންކްރީޓުގެ ) ، ( ގައި ހިމެނޭ ޓެސްޓުތަކާއ11ި)   ،( 4)   ،(3ސިމެންތީގެ )ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގިންތީގައި ހިމެނޭނީ 

  ،( 3ރެޑީމޭޑް ބްލޮކްސްގެ ) ، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ17ި)   ،( 11ވެލީގެ ) ، ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއި  ( 9)  ،(4ހިލައިގެ )، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ4ި) ،(3) ،(2ދަގަނޑުގެ )، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ11ި) 

 ( ގައިވާ ޓެސްޓުތައް ކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވ4ެ)

 4ގްރޭޑް 

(2ދަގަނޑުގެ )، ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއި (71) ،(1ކޮންކްރީޓުގެ )، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ3ިސިމެންތީގެ )ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގިންތީގައި ހިމެނޭނީ 
 ( ގައިވާ ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.3ރެޑީމޭޑް ބްލޮކްސްގެ )، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ4ިހިލައިގެ )، ( ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއ11ިވެލީގެ )، ގައިވާ ޓެސްޓުތަކާއި (3) ،

 5ގްރޭޑް 

( ގައިވާ ޓެސްޓުކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު 2ދަގަނޑު ރީބާގެ )، ( ގައިވާ ޓެސްޓާއ1ިކޮންކްރީޓުގެ ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ، މި ގިންތީގައި ހިމެނޭނީ
 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

 އިޤްރާރު 

 ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް 

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

ނަން:  ސޮއި: ތާރީޚް:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ނަން: ތާރީޚް:

CIDD-MTLF/2079V7

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް
ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ، 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

 ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އެދޭ ތަނުގެ ބާވަތް :  ވަގުތީ  ރަޖިސްޓަރީ ވަނީ:  އަލަށް ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް 

އެފަރާްތތަަކށް ެއކަީށގެްނާވ ިގންިތއެްއަގއި ަރޖިސްޓަރީ ކޮްއދެޭވެނއެވެ.، ެއފަރާތުްނ ުހށަހަާޅ ލިޔެިކުޔންަތއް ބެލުަމށްފަހު، ނޯޓް: އަލަްށ ރަޖިްސޓަރީުވމަށް ހުަށހަޅާ ފަާރތްތަުކން  



 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން )ދާއިމީ( ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ  

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަނތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

 ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 

އެ ފަރާތެއްގެ ވަނަވަރު ، ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ، ކުންފުންޏެއް ނަމަ  

މަލީ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޢަޓެސްޓުކުރާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި   

 ކުރެވޭ ޓެސްޓުތަކުގެ ތަފުސީލު ލިސްޓު 

 ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ 

 ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތުގައި ހުރި އިކުއިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީގެ ކެލިބަރޭޝަން ސެޓިފިކޭޝަނުގެ ކޮޕީ 

 ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތުގައި ހުރި އިކުއިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީގެ ސްޓޭންޑަޑާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތުގައި ހުރި އިކުއިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީއާ ގުޅޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން )ވަގުތީ( ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ  

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކޮން މަސައްކަތަކަށްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން، ޓެސްޓުކުރާ ތަން ޤާއިމްކުރަނީ  

 އެތަނުން ކުރާނެ ޓެސްޓުތަކުގެ ތަފުސީލު ލިސްޓު 

 ޓެސްޓުކުރާ ތަން ޤާއިމްކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތަކީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްދާނެ މަސައްކަތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުރާ ފަރާތްތަކުން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ފީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ 

ޞަފްޙާ 2 ގެ 2 

 ނޯޓް: ފޯާމއެުކ ުހށަހަަޅންެޖހޭ ިލޔެިކޔުްނ ފުިރހަަމނުާވނަަމ ފޯމު ބަލަެއއް ނުަގެނވޭެނެއވެ. 

އެ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ ، އެނގޭނެ ލިޔެކިއުންތަކާއި  ންމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމައްފަހު ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ތަނެއްގެ އިކުއިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީގެ ތަފުސީލު ކޮންޑިޝަ •

އެ ، )ބާރަ( މަސްދުވަސް ހަމަވެއްޖެނަމަ  12)ހައެއް( މަސްދުވަހަކުން އެއްފަހަރު މިނިސްޓަރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތުތަށް މިނިސްޓަރީއަށް ނުފޮނުވާތާ    1ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ  

ހިފެހެއްޓޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ، މި މިނިސްޓަރީއިން އެފެރާތަށް އެންގުމައްފަހު، ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ 

ނެއްގެ ޙުއްދަ ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. ތަމި ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ ނޫން ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް މި މިނިސްޓަރީއިން ބެލުމައްފަހު ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެ •

 ފޯމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

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

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


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Text12: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off


