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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2015/R-161 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ބުދަ   2015 އޮގަސްޓު   19  -  1436 ޛުލްޤަޢިދާ   4 ތާރީޚު:       244 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް . 1

އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި 

ހުށަހެޅުން

މި ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް، ބީލަމުގެ )ހ(7.

އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ 

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި )ށ(

ހުށަހަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.. 2

ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވޭ 

ފަޅުރަށްރަށް

ކައިރީގައި )ނ(16. ރަށެއް  ގެންދާ  ކުރަމުން  ބޭނުން  ގޮތުން  އިޤުތިޞާދީ  ނުވަތަ  އިޖުތިމާއީ 

ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އެރަށެއްގައި  އެދޭނަމަ،  ހިފަން  ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށެއް  އޮންނަ 

ގެންދާ ފަރާތަކަށް ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ދިނުމުގައި އިސްކަންދިނުމުގެ 

އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން، ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވޭނީ، 

ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ، އެންމެ މަތީ ކުލި ހުށަހަޅާފައިވާ 

އެއްބަސްވާނަމައެވެ. ފެރާތުން  އިސްކަންދެވޭ  ވަރުވާއަށް،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.. 3

ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް 

ހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ހިފުމަށް އެދިހުށަހަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.)ހ(17.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި ޖަދުވަލު 2 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، ޖަދުވަލު 2 ގެ ފަހަތަށް . 4

ޖަދުވަލު 3 ގެ ގޮތުގައި ޖަދުވަލު އިތުރުކުރުން.
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ޖަދުވަލު 1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި އިޤުތިޞާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ 

ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ދާއިމީ އެޑްރެސް:ފުރިހަމަ ނަން:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އިމަޖެންސީގައި ގުޅޭނެ ނަންބަރު:އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

ކުންފުންޏެއްނަމަ ފެކްސް ނަންބަރު: ނަންބަރު/  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

ނަންބަރު: ރަޖިސްޓަރީ 

ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ރަށުގެ މަޢުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރުން(: ރަށުގެ ނަން )އަތޮޅާއެކު(:

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު )ތަފުސީލު ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާސް ބޭނުންފުޅު ކުރެވިދާނެއެވެ.(

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ 

މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދު 

ކުރާ މަސައްކަތުން 

ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ 

ނޑިތައް ނޑުދަ ލަ

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ 

މަސައްކަތް ހިންގަން 

ރާވާފައިވާ ގޮތް

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ 

މަސައްކަތަށް ފައިސާ 

ރޑް އޮފް  ހޯދާނެ ގޮތް )މެތަ

ފައިނޭންސް(
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ރަށަށް އިންވެސްޓް ކުރަން 

ހުށަހަޅާ މިންވަރު

ރަށުގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ 

މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން 

ރާއްޖޭގެ އިޤްދިޞާދަށް 

ކުރާނެ ފައިދާ

ރަށުގައި ކުރާ މަސައްކަތާއި 

ތިމާވެށްޓާ ގުޅުން ހުރި 

މިންވަރު

ސީ.އެސް.އާރު ގެ ދަށުން 

ކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް 

އަދި އެކަމެއް ރާވައި 

ހިންގަން ގަސްދުކުރާގޮތް

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް 

ތަރައްޤީ ކުރަން ރާވާފައިވާ 

ގޮތް

ދިވެހީންނަށް ޚާއްޞަކޮށް 

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ 

ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ 

މިންވަރު

ހުށަހަޅާ ކުލި )ރުފިޔާއިން(

އިޤްރާރު

ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކީ  ނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި މި ފޯމާއެކު އަޅުގަ މި ފޯމުގައި އަޅުގަ

ނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. އަދި  އެ ތަކެތީގެ އަސްލާ އެއްގޮތް އަދި އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަ

މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަނޫން ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް 

ގަބޫލުކުރަމެވެ. ނޑު  އަޅުގަ ބާޠިލުވާނެކަން  ފޯމު  މި  ހިނދެއްގައި  ސާބިތުވެއްޖެ 

ކާޑުނަންބަރު/ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަން: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

ނަންބަރު: މަޤާމު: 

ސޮއި:

ސިއްކަ:
ތާރީޚު:
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މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް.

y  ަހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، ކުންފުންޏެއް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް/ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމ

އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

y  ްޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް )ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްދޭނެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމާއެކު އެފަރާތެއްގެ 6 މަސ

ދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ދޭ ފަރާތަކީ ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ ނުވަތަ އަމިއްލަ 

ފަރުދެއްނަމަ، އެފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(.

y .ީބިޑް ސެކިއުރިޓ

y .ްފުރަތަމަ 5 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ވާރކް ޕްލޭނ

y .ްލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނ

y .ްހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނ

y )ްފުރަތަމަ 5 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭން. )ކޮންމެ އަހަރެއް ވަކިން އެނގޭގޮތަށ

y .ްސާބިތު ދަރަންޏެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއ

y  ަނުވަތ ސޮސައިޓީއެއް  ކޯޕަރޭޓިވް  އަދި  ކޮޕީ  ގަވާއިދުގެ  ހިންގާ  ގަވާއިދާއި  އަސާސީ  ކުންފުންޏެއްނަމަ،  ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ 

ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތަފުސީލު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް.

y  .ެފޯމާއެކު ޕްރޮސެސިންގ ފީގެ ގޮތުގައި -/500 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވ
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ޖަދުވަލު 2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި އިޤުތިޞާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ދާއިމީ އެޑްރެސް:ފުރިހަމަ ނަން:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އިމަޖެންސީގައި ގުޅޭނެ ނަންބަރު:އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

ކުންފުންޏެއްނަމަ ފެކްސް ނަންބަރު: ނަންބަރު/  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

ނަންބަރު: ރަޖިސްޓަރީ 

ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ރަށުގެ މަޢުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރުން(: ރަށުގެ ނަން )އަތޮޅާއެކު(:

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު )ތަފުސީލު ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާސް ބޭނުންފުޅު ކުރެވިދާނެއެވެ.(

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ 

މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު:

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދު ކުރާ 

މަސައްކަތުން ހާސިލު ކުރަން 

ނޑިތައް: ނޑުދަ ބޭނުންވާ ލަ

ރަށުގައި ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ރާއްޖެއަށް އައު ޓެކުނޮލޮޖީއެއް 

ނުވަތަ އައު މުޑުވަކެއް 

ތަޢާރަފު ކުރާނެތޯ؟ 

ކުރައްވާނަމަ އެކަމުގެ 

ތަފުސީލު

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ 

މަސައްކަތަށް ފައިސާ 

ރޑް އޮފް  ހޯދާނެ ގޮތް )މެތަ

ފައިނޭންސް(
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ރަށަށް އިންވެސްޓް ކުރަން 

ހުށަހަޅާ މިންވަރު

ރަށުގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ 

މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން 

ރާއްޖޭގެ އިޤްދިޞާދަށް ކުރާނެ 

ފައިދާ

މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް 

ފަންޑަށް ކޮންމެ އަހަރަކު 

ޖަމާކޮށްދޭނެ ފައިސާގެ އަދަދު

ސީ.އެސް.އާރު ގެ ގޮތުގައި 

ނޑުވެރިކަމާ  މަސްވެރިކަމާއި ދަ

ގުޅުންހުރި 5 )ފަހެއް( 

ކަމެއް މިނިސްޓްރީއާއެކު 

އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިން 

ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ 

ފައިސާގެ އަދަދު

ދިވެހިންނާއި ޒުވާނުންގެ 

ބައިވެރިވުން އޮންނާނެ 

މިންވަރު/ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ހުށަހަޅާ ކުލި )ރުފިޔާއިން(

އިޤްރާރު

ލިޔެކިޔުންތަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނޑު  އަޅުގަ މިފޯމާއެކު  އަދި  މަޢުލޫމާތެވެ.  ޞައްޙަ  މަޢުލޫމާތަކީ  ދީފައިވާ  ނޑު  އަޅުގަ ފޯމުގައި  މި 

އަދި  އިޤްރާރުވަމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް  ގެނެސްފައިނުވާ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަދި  އެއްގޮތް  އަސްލާ  ތަކެތީގެ  އެ 

މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަނޫން ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް 

ގަބޫލުކުރަމެވެ. ނޑު  އަޅުގަ ބާޠިލުވާނެކަން  ފޯމު  މި  ހިނދެއްގައި  ސާބިތުވެއްޖެ 

ނަން:
ކާޑުނަންބަރު/ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

ނަންބަރު:

މަޤާމު: 

ސިއްކަ: ސޮއި:

ތާރީޚު:
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މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް.

y  ަހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، ކުންފުންޏެއް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް/ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމ

އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

y  6 ެޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް )ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްދޭނެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމާއެކު އެ ފަރާތެއްގ

މަސް ދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ދޭ ފަރާތަކީ ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ ނުވަތަ 

އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އެފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(.

y .ްފުރަތަމަ 5 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ވާރކްޕްލޭނ

y .ްސާބިތު ދަރަންޏެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއ

y )ްފުރަތަމަ 5 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭން. )ކޮންމެ އަހަރެއް ވަކިން އެނގޭގޮތަށ

y .ްހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނ

y .ްލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނ

y  ަނުވަތ ސޮސައިޓީއެއް  ކޯޕަރޭޓިވް  އަދި  ކޮޕީ  ގަވާއިދުގެ  ހިންގާ  ގަވާއިދާއި  އަސާސީ  ކުންފުންޏެއްނަމަ،  ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ 

ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތަފުސީލު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް.

y  .ެފޯމާއެކު ޕްރޮސެސިންގ ފީގެ ގޮތުގައި -/500 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވ
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ޖަދުވަލު 3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ދާއިމީ އެޑްރެސް:ނަން:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އެމެޖެންސީގައި ގުޅޭނެ ނަންބަރު:އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

ކުންފުންޏެއްނަމަ ފެކްސް ނަންބަރު: ނަންބަރު/  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި 

ނަންބަރު: ރަޖިސްޓަރީ 

ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ރަށުގެ މަޢުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރުން(: ރަށުގެ ނަން )އަތޮޅާއެކު(:

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު )ތަފުސީލު ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާސް ބޭނުންފުޅު ކުރެވިދާނެއެވެ.(

ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާގޮތުގެ 

ތަފުސީލު

ރަށުގެ ޤުދުރަތީ ވެށި 

ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާމެދު 

ގެންގުޅުއްވާ ތަޞައްވުރު

ރަށް ވަރުވާއަށް ހިފާ 

ފަރާތުން ރަށުގެ ބޭނުން 

ހިފާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު 

ހުށަހަޅާ ވަރުވާ )ދިވެހި 

ރުފިޔާއިން(
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އިޤްރާރު

ލިޔެކިޔުންތަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނޑު  އަޅުގަ މިފޯމާއެކު  އަދި  މަޢުލޫމާތެވެ.  ޞައްޙަ  މަޢުލޫމާތަކީ  ދީފައިވާ  ނޑު  އަޅުގަ ފޯމުގައި  މި 

ނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. އަދި  އެ ތަކެތީގެ އަސްލާ އެއްގޮތް އަދި އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަ

މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަނޫން ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް 

ގަބޫލުކުރަމެވެ. ނޑު  އަޅުގަ ބާޠިލުވާނެކަން  ފޯމު  މި  ހިނދެއްގައި  ސާބިތުވެއްޖެ 

ކާޑުނަންބަރު/ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަން: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

ނަންބަރު: މަޤާމު: 

ސޮއި:

ސިއްކަ: 
ތާރީޚު:

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް.

y  ަހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، ކުންފުންޏެއް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް/ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމ

އެތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

y .ްސާބިތު ދަރަންޏެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއ

y  ަނުވަތ ސޮސައިޓީއެއް  ކޯޕަރޭޓިވް  އަދި  ކޮޕީ  ގަވާއިދުގެ  ހިންގާ  ގަވާއިދާއި  އަސާސީ  ކުންފުންޏެއްނަމަ،  ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ 

ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ތަފުސީލު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް.

y  .ެފޯމާއެކު ޕްރޮސެސިންގ ފީގެ ގޮތުގައި -/500 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.. 5



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


