
 1ެގ  1ޞަފްާޙ  

 

 ވިޔަފާރީގެ ނަން:  ފޯނު ނަންބަރު : 

މެއިލް އެޑްރެސް : -އީ  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރޭޝަން ނަންބަރު :  

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ  

ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެ(، )ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  -1ސެކްޝަން 

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  -2ސެކްޝަން 

CIDD-CR(PL)/2020V2 

 ) މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާދާރެކެވެ.(އިޤްރާރު  -3ސެކްޝަން 

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

 ސްޓޭމްޕް: ނަން:  ސޮއި: ތާރީޚް:

 

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ނަން: ތާރީޚް:

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން:   

 : ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ތަން 

 ބިމުގެ ވެރިފަރާތް/ތައް:  

 ޕްރޮޖެކްޓް ވެރިފަރާތް:  

 ޕްރޮޖެކްޓް އަގު: 

 ޕްރޮޖެކްޓް މުއްދަތު:  ޕްރޮޖެކްޓް ފަށާ ތާރީޚް:  ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭ ތާރީޚް: 

ޑިފެކްޓްސް ލަޔަބިލިޓީ  

 މުއްދަތު ނިމޭ ތާރީޚް:

ޑިފެކްޓްސް ލަޔަބިލިޓީ  

 މުއްދަތު ފަށާ ތާރީޚް:

ޑިފެކްޓްސް ލަޔަބިލިޓީ  

 މުއްދަތު:

ންހުރި ނުވަތަ ކުރާ ޅުޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރާ ގު، ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީނޯޓް:  

 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.، މިލިއަން( ރުފިޔާ ނަމަ 1.0) 100110111/-މަސައްކަތުގެ އަގު 

ކޮންޓްރެކްޓަރ      ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރ  

ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް:   

 މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.

 ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތް  -4ސެކްޝަން 

 ދުވަސް  މަސް އަހަރު 

 ދުވަސް  މަސް އަހަރު 

 ދުވަސް  މަސް އަހަރު 

 ދުވަސް  މަސް އަހަރު 

 ދުވަސް  މަސް އަހަރު 

  ދުވަސް  މަސް އަހަރު 
 ދުވަސް / މަސް 

 
 ދުވަސް / މަސް 



 2ެގ  1ޞަފްާޙ  

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
-. ސަރުކާރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް:1  

 ސޮއިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ / ކޮންޓްރެކްޓް / މަސަތްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކަމުގެ ލިޔުން  1.1

 މަސައްކަތުގެ އަގު ހިމެނެން ވާނެއެވެ.(، މުއްދަތާއި، މަސައްކަތް ފަށާ ތާރީޚާއި، މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނާއި، މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލާއި، )މި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި
 

-. އަމިއްލަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް:2  

 ސޮއިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ / ކޮންޓްރެކްޓް / މަސަތްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކަމުގެ ލިޔުން  2.1

 މަސައްކަތުގެ އަގު ހިމެނެން ވާނެއެވެ.(، މުއްދަތާއި، މަސައްކަތް ފަށާ ތާރީޚާއި، މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނާއި، މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލާއި، )މި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި
 

  ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 2.2

  ބިމުގެ ވެރިފަރާތް/ތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ )މުއްދަތު ހަމަނުވާ( 2.3

ފައިވާނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުން )ޕަވަރ އޮފް ދީޢިމާރާތްކުރުމާއިގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުރުމުގެ ހުއްދަ ބިމުގެ / ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިފަރާތަކަށް  2.4

 އެޓާރނީ(
 

  ން އަންގައިދޭ ފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުން ކަޢިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބިމުގެ ވެރިފަރާތާއި ޢިމާރާތްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތެއްވާނަމަ އެ 2.0

-. ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް:3  

 ސޮއިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ / ކޮންޓްރެކްޓް / މަސަތްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކަމުގެ ލިޔުން  3.1

 މަސައްކަތުގެ އަގު ހިމެނެން ވާނެއެވެ.(، މުއްދަތާއި، މަސައްކަތް ފަށާ ތާރީޚާއި، މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނާއި، މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލާއި، )މި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި
 

  ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރާ ރަށް / ތަން ކުއްޔަށްދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުން ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ދޫކޮށްފައިވާ  3.2

  ން އަންގައިދޭ ފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުން އެކަޕްރޮޖެކްތާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެރިފަރާތާއި ޢިމާރާތްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތެއްވާނަމަ  3.3

 ނޯޓް: 

/R-1112ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު  ” ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ    2112މާރިޗު    31  ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރަނީ •

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.   22ގެ “ 2112

ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ، ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ، ރުފިޔާ ނަމަ  100110111/ -ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު    މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރާ ގުޅުންހުރި ނަމަ •

 ނަގަންވާނެއެވެ.

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެ ،ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތަކީ •

  ތަރުޖަމާ ކޮށްފައިވާނަމަ އަސްލާއި އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާންވާނެއެވެ.  މެއްރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. އެހެން ބަހަކުންވާ ލިޔެކިޔު •

ރަޖިސްޓަރީ • ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލީ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އަދި  ގަވާއިދު  ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލީ  ފޯމުކުޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އެދޭ  Cރުމަށް  I D D -C R / 2 1 1 2 V 1 ވެބްސައިޓުން     މިނިސްޓްރީ 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.  

އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވެދާނެއެވެ.   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ  

 ދިެވހިރާްއޖެ ، 21322 ،މާލެ، ހައުިސްނގ އެްނޑް ިއންފްރާސްޓްަރްކޗަރ | އަީމނީަމގު، މިނިސްޓްީރ ޮއފް ނޭަޝނަލް ޕްޭލނިްނގ

  registration@planning.gov.mv| އީެމއިލް: www.planning.gov.mv (+ | ވެބްަސއިޓް:261) 411 4 011ފޯނު:  
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