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  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

 ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

ބިމެެއް ތަަަަރަައްޤީ    23ގަަަަރާޖު ޔުނިޓް ހިންގުމަަށް ބޭނުންވާ، މާލޭގަައި މިވަަގުތު ގަަރާޖު ހިންގަަމުންދާ ފަަރާތްތަަކަަށް އަަމާޒުކޮށްގެން ޖުމްލަަ  

 ބިން ކުއްޔަަށް ދޫކުރުމަަށް ވަަނީ ހަަމަަޖެހިފަައެވެ.  ދުވަަހަަށް  އަަހަަރު   5  ކުރުމަަށް

 

 

މާތު  މަޢުލޫ  މެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަކިޔުލިޔެއެއްވެސް  މިފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އަދި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ▪
 ކުރެވޭނެއެވެ.  ލު ތިކަމުގައި ބެލެވި ފޯމު ބާފޯމެއް   ފުރިހަމަ ނުވާ

 ކުރެވޭނެއެވެ.   ލުތިބާ މުހަމަނުވާނަމަ ފޯފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ފުރި ▪
މަޝްރޫޢު އިއުލާނުގައި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ، އެކުޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ▪

 ފޯމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ވާނެއެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ފަހުން އެއްވެސް  މި ކޯަޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން   މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 

 

  ކުރަަމުންދާ ފަަރާތެއްމާލެ ސަަރަަހަައްދުގަައި ސިނާއީ މަަސަައްކަަތް  އަަދި  އަަހަަރުވެފަައިވާ ދިވެހި ރަައްޔިތެއްކަަމުގަައިވުން 18އުމުރުން  ▪

 . މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްކަމުގައި ވުންނުވަތަ )އަަމިއްލަަ ފަަރުދެއް(  
 .  ނުވުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި އެފައިސާނުދައްކާވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ▪
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ޙު ލިބުނު ތާރީ           

 ފޯމު ރިފަަރެންސް  
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 ބިމުގެ ސައިޒު އެދިލައްވާ 
 ........................................................................................................................ 

 ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ އަގު 
 ވަނަ އަހަރު ........................ ރުފިޔާ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް  .1
 .. ރުފިޔާ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް ވަނަ އަހަރު ...................... .2
 ވަނަ އަހަރު ........................ ރުފިޔާ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް  .3
 ވަނަ އަހަރު ........................ ރުފިޔާ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް  .4
 ވަނަ އަހަރު ........................ ރުފިޔާ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް  .5
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 ފަރާތުގެ އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކީޮޕ ހުށަހަޅާ ▪
ނުވަތަ އަމިއްލަ   ، )ބިމުގެ ނުވަތަ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެއްބަސްވުން  –ލިޔެކިޔުން  ސިނާއީ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ▪

 ( ވާ ކޮީޕ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ގެ ނަންމަތީގައި ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ބިލުގެ އަސްލު ނުވަތަ އް ރުދެފަ
 ތުގެ އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮީޕ މަސްޢޫލުވެރި ފަރާ ▪

 

 )އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައި( ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ   ▪
)ބިމުގެ ނުވަތަ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެއްބަސްވުން، ނުވަތަ އަމިއްލަ    –ސިނާއީ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ލިޔެކިޔުން  ▪

 ( ގެ ނަންމަތީގައި ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ބިލުގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮީޕ އް ރުދެފަ
 މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތުގެ އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮީޕ  ▪
 

 

 

 

ގަައި ބަަޔާންކޮށްފަައިވާ  " މުވިޔަަފާރިތަަކަަށް ޚާއްސަަކޮށް ހުޅުވާލެވޭ މަަޝްރޫޢުތަަކަަށް ޝަަޢުޤުވެރިކަަން ފާޅުކުރުމަަށް ހުށަަހަަޅާ ފޯ ސިނާއީހުޅުމާލޭގަައި "

ލޫމާތެއް ދީފަައިވާކަަން ހަައުސިންގ  ޢުފޯމުގަައި ސަައްޙަަ ނޫން އެއްވެސް މަައެންމެހާ މަަޢުލޫމާތަަކީ ޞަައްޙަަ މަަޢުލޫމާތުކަަމުގަައި އިޤުރާރުވަަމެވެ. އަަދި މި

ހަައުސިންގ   ބިންވެލޮޕްމަަންޓް ކޯޕަަރޭޝަަނަަށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގަައި، ކުއްޔަަށް ދިނުމަަށް ސޮއިކުރެވިފަައިވާ އެއްބަަސްވުން ބާޠިލްކޮށް، ޑި

  އަަދި މީގެ އިތުރުން ހަައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަަންޓް ކޯޕަަރޭޝަަނުން ނުވަަތަަ ވެ. ޑިވެލޮޕްމަަންޓް ކޯޕަަރޭޝަަނަަށް ނެގޭނެކަަން ޤަަބޫލުކޮށް އެއްބަަސްވަަމެ 

ކަަތް  މިކުންފުނިން އަައްޔަަން ކުރާ ފަަރާތަަކުން މިހާރު މަަސަައްކަަތް ކުރަަމުންދާ ތަަނުގެ ހާލަަތު ވަަޒަަން ކުރުމަަށް އިތުރު ހުއްދަައަަކާ ނުލާ މަަސަައް

  ކުރަަމުންދާ ތަަނަަށް ވަަދެ އެތަަން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަަމަަޖަައްސާދޭނެ ކަަމަަށް އެއްބަަސްވަަމެވެ. 
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