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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 Aކެޓަގަރީ ދިވެހިރާއްޖެ  އައްޑޫ، 

 ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެތެރެއިން  ގައި  އަވަށު   ހުޅުދޫ އައްޑޫ ސިޓީ  
A   ީހުށަހަޅާ ފޯމް  ފްލެޓުގެ ތެރެއިން، ފްލެޓަކަށް އެދި    72ހުރި ކެޓަގަރީގެ ބާކ

: ނަމްބަރު މުފޯ

ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު    ފްލެޓަށް އެދ   .1

........................................................................................................ ފުރިހަމަނަން )އައިޑީކާޑުގައިވާ ގޮތަށް(  1.1
އައިޑީކާޑު ނަންބަރ:   1.2
އުފަންދުވަސް: )މީލާދީ( އަހަރު                  މަސް             ދުވަސް  1.3
............................................................................................. އުފަންވި އަތޮޅާއި ރަށް: ............................. 1.4
އަންހެން            ފިރިހެން    ޖިންސް:  1.5
....................... ދާއިމީއެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: ..................................................................................... 1.6
............... މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: ................................................................................ 1.7
ނަންބަރު:  ފޯނުނަންބަރު:                                 މޯބައިލް 1.8
ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު:   1.9

ފިރިމަރުވެފައި/އަނބި    ދުވަހަކުވެސް ނުއިނދެ       އިނދެގެން      ވަރިކޮށްފައި      

މަޢުލޫމާތު  އަނބިމީހާ/ ފިރިމީހާ ގެ  ފްލެޓަށް އެދ  ފަރާތުގެ   .2

............. ................................................................................................... (ގޮތަށް   އައިޑީކާޑުގައިވާ)  ފުރިހަމަނަން 2.1
އައިޑީކާޑު ނަންބަރ:   2.2
އުފަންދުވަސް: )މީލާދީ( އަހަރު                  މަސް             ދުވަސް  2.3
.... ...............އުފަންވި އަތޮޅާއި ރަށް: ..................................................................................................... 2.4
.... ..................................................................................................ދާއިމީއެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: ... 2.5
. ...........މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: ................................................................................ 2.6
. .ރާ މަސައްކަތް: ..............................................................................................................ދިރިއުޅުމަށް ކު  2.7
ފޯނުނަންބަރު:   މޯބައިލް ނަންބަރު:  2.8

އާއިލާގެ އާމްދަނީ   .3

ފިރިމީހާ/އަނބިމީހާ އަށް:   ދަރިންނަށް:     ތިމާއަށް 3.1
................. ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތް: .......................................................   3.2
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(، ތެދު ނޫންނަމަ/އެއްބަސްނުވާނަމަ    މައުލޫމާތު ތެދުނަމަ/އެއްބަސްވާނަމަ  )   އެއްބަސްވާ ކަންކަން ން  ފަރާތު   ފްލެޓަށް އެދ   .4

 ޯގއްޗެއްއަމިއްލަ ޯގއްޗެއް ނުަވތަ  ބަންޑާރަ އަކަފޫޓަށްުވރެ ބޮޑު   600 ނަމުަގއި އަހަރެންގެ  ރަށެއްަގއި  އެއްެވސް  ރާއްޖ ެގއައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ ފިޔަވައި   4.1
 ކަނޑައެޅ  މުއްދަތެއްެގތެރ ަގއި ޯގތީެގ އަުގ އަދާކުރާޮގތަށް ގޯއްޗެއް ަގނެ ވިއްކުމުެގ އެއްބަސްުވމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިނެތް ނެތް     އަދި 

ޯގއްޗެއް ލިބިފައިާވ  މުަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ އެކަކަށްވުރެ ިގނަ މީހުްނެގ ނަ  ރަށަކުން އެހެން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ ފިޔަަވއި ރާއްޖ ެގ އަހަރެންނަކީ 4.2
މި ޯގތީެގ ބެހެިނވެރިްނނަށް ދޫކޮށްލަްނ  އެްނމެްނެގ މެދުަގއި ހަމަހަމަކޮށް ބަހާލުމުން އަހަރެންނަށްޖެހ  ބައި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ އަދި މިޯގތި       ފަރާތެއް

އެއްބަސްަވން  
އަދި މިޯގތި        ލިބިފައިާވ ފަރާތެއް އެކަކަށްުވރެ ިގނަ މީހުްނެގ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ޯގއްޗެއްއިން  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަހަރެންނަކީ 4.3

އަކަފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަނަމަ ދެންތިބި ބެހެިނެވރިންނަށް   600ބައި  އަހަރެންނަށްޖެހ ބަހާލުމުން އެޯގތިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ އެންމެްނެގ މެދުަގއި ހަމަހަމަކޮށް 
    ންދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވަ 

ފްލެޓެއް ފަދަ  ފްލެޓެއް،ރޯހައުސް،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ުނަވތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްެގ ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިާވ ރާއްޖ ެގ އެއްެވސް ރަށަކުން  ނަށްއަހަރެން 4.4
ލިބިފައިާވނަމަ އުސޫލާއި އެއްޮގތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްަވން އަދި       އިވ ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ލިބިފަ

ުނއުފުލ  މުދަލުން ބަހައިެގން ބިމުން ލިބެްނއޮންަނބައި މި  ގޯއްޗެއްގައިާވުނަވތަ އަމިއްލަ  ރާއްޖ ެގ އެއްެވސް ތަނަކުން ބަންޑާރަ ޯގއްޗެއްގައިާވއަހަރެންނަށް  4.5
ން އުޞޫލާއި އެއްޮގތްާވޮގތުެގމަތިން ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްަވ

ވ ތުެވދިޔަ  ، ބޯހިޔާަވހިކަމެއް  ލިބިފައިާވ ދަށުން  މަޝްރޫއެއްެގ ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ސަރުކާރުެގ ުނަވތަ ޯގއްޗެއް ލިބިފައިާވ ރަށަކުން އެއްެވސް ރާއްޖ ެގ އަހަރެންނަށް 4.6
ވިއްކާލައި މީހަކަށް ދީފައި ނުާވނެ   އެހެން ފަރާތްކަށްދީ، ދޫކޮށްލާ ނުަވތަ ތެރ ަގއި ދުަވހުެގ  އަހަރު 10

ނެތް އެއްމެދު އިމާރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ެވފައި ނެތް އަދި ރާއްޖ ެގ އެއްެވސް ރަށެއްަގއި ގޯއްޗެއް ަނމުގައި ފިރިމީހާެގ /އަނބިމީހާެގ  ހަރެންެގއަ 4.7
ރާތެއްެގ ފްލެޓެއް ފަދަ ހަރެންެގ އަނބިމީހާެގ/ ފިރިމީހާެގ ަނމުގައި ރާއްޖ ެގ އެއްެވސް ރަށަކުން ފްލެޓެއް،ރޯހައުސް،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ުނަވތަ އެއްމެދު އިމާ އަ 4.8

ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ލިބިފައި ުނަވތަ ރަޖިސްޓްރީެވފައިނެތް 
 ދަރިްނެގ ަނމުަގއި ރާއްޖ ެގ އެއްެވސް ރަށަކުން ގޯއްޗެއް ނެތް އަހަރުނުާވ    18އަހަރެންެގ  4.9

ޓެއް ފަދަ  އަހަރުނުާވ ދަރިްނެގ ަނމުަގއި ރާއްޖ ެގ އެއްެވސް ރަށަކުން ފްލެޓެއް،ރޯހައުސް، ހައުސިްނގ ޔުނިޓް ނުަވތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްެގ ފަލެ  18އަހަރެންެގ  4.10
ެވފައިނެތް ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ލިބިފައި ުނަވތަ ރަޖިސްޓްރީ

އަކަފޫޓަށްުވރެ  600ނަމުގައި  ބަލަމުްނެގްނދާ ފަރާތުެގއަދި      މައިްނބަފައިްނނާއި ދަރީން ފިޔަވައި ޝަރުއީޮގތުން ބަލަންޖެހ  މީހަކު ބަލަމުންދާ ފަރާތެއް   4.11
ބޮޑު ޯގއްޗެއް ެނތް 

ބެހ  މަޢުލޫމާތު   އި ގޯތިގެދޮރާ   ފަރާތުގެ   އެދ    ފްލެޓަށް  .5

؟ރާއްޖ ެގ އެއްެވސް ރަށަކުން ޯގއްޗެއް ލިބިފައި އެބައޮތްހ  5.1
ނޫނެކެެވ.           އާއެކެެވ. 

........................................................................................................................ ޯގތި އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް:  •
.......... ..........ޯގތީެގ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓު(: ................................................................................................. •
ޯގތި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް      ޯގތީެގ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައި       ޢިމާރާތާއި ޯގތީެގ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައި   •
. ..................................................................................: ނަްނބަރު ރަޖިސްޓްރީ ޯގތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެިވފައި ާވަނމަ •

؟ލިބިފައި އެބައޮތްހ ުނަވތަ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ފްލެޓެއް، ޢިމާރާތެއް ހަދާފައިާވ ސަރުކާރުން 5.2
އާއެކެެވ.           ނޫނެކެެވ.    

ލިބިފައިާވަނމަ ހުރި ތަނަކާއި  ނުަވތަ ޢިމާރާތެއް ފްލެޓެއް  •
.......................................................... .........ނަންބަރު:...

ނަމާއި ޢިމާރާތް ހުރި ތަން:................................................. އެއްމެދު ޢިމާރާތަކުން ބައެއް ލިބިފައިާވނަމަ، ޢިމާރާތުެގ  •

؟ވ ހ  އަހަރު ދުަވހުެގ ތެރ ގައި ވިއްކާފައި  10ފާއިތުިވ  ުނަވތަ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް  ރޯހައުސްއެއް/ ފްލެޓެއް /ލިބިފައި އޮތް ގޯއްޗެއްތިމާއަށް  5.3
އާއެކެެވ.          ނޫނެކެެވ.

ލިބިފައިގޯއްޗެއް ުނަވތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް  (ހިބައިން ނުަވތަ ަވޞިއްޔަތުން ،ތަރިކައިން )މައިްނބަފައިންެގ ފަރާތުން ުނަވތަ އެހެްނ ޮގތަކުންނަމަެވސް  5.4
 :އޮތްނަމަ 
)އަކަފޫޓު(:............................ ލިބުނު ޮގތް:............................................................... ލިބިފައިާވ ބައިެގ ބޮޑުމިން •
 ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައި      ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް       •

އަށް ދ !( 25.ނަމަ  ކ )ނޫނެ  

އަށް ދ !( 3.5ނަމަ  ކ )ނޫނެ  

ޝ 

ޝ 

ޝ 

ޝ 

ޝ 
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ފްލެޓަށް އެދ  ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ގޯތި ގެދޮރާއިބެހ  މަޢުލޫމާތު    .6
؟ލިބިފައި އެބައޮތްހ ރާއްޖ ެގ އެއްެވސް ރަށަކުން ގޯއްޗެއް  6.1

ނޫނެކެެވ.           އާއެކެެވ. 

................................................................................................................... ޯގތި އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް:  •
.............. ޯގތީެގ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓު(: ................................................................................................. •
ޯގތި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް      ޯގތީެގ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައި       ޢިމާރާތާއި ޯގތީެގ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައި   •
: ............................................................................... ނަްނބަރު ރަޖިސްޓްރީޯގތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެިވފައި ާވަނމަ  •

؟ލިބިފައި އެބައޮތްހ  ފްލެޓެއް، ރޯހައުސްއެއް ޢިމާރާތެއް، ހަދާފައިާވ ސަރުކާރުން  ނުަވތަ  ރާތެއްއެއްމެދު ޢިމާ  6.2
އާއެކެެވ.           ނޫނެކެެވ. 

....... .........................................ަނންބަރު:... ލިބިފައިާވނަމަ ހުރި ތަނަކާއިުނަވތަ ޢިމާރާތެއް   ، ރޯހައުސްފްލެޓެއް •
.....ލިބިފައިާވ ފްލެޓް، ރޯހައުސް ނުަވތަ ޢިމާރާތުެގ ބޮޑުމިން)އަކަފޫޓު(:............................................................  •
މާރާތް ހުރި ތަން:............................................އެއްމެދު ޢިމާރާތަކުން ބައެއް ލިބިފައިާވނަމަ، ޢިމާރާތުެގ ނަމާއި ޢި •
......... އެއްމެދު ޢިމާރާތުން ލިބިފައިާވ ބައިެގ ބޮޑުމިން)އަކަފޫޓު(:....................................................................  •

)ތަރިކައިން ، ހިބައިން ނުަވތަ ަވޞިއްޔަތުން( ގޯއްޗެއް ުނަވތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބިފައި  މައިްނބަފައިންެގ ފަރާތުން ުނަވތަ އެހެްނ ޮގތަކުންނަމަެވސް  6.3
އޮތްނަމަ: 
............ލިބުނު ޮގތް:......................................................... ލިބިފައިާވ ބައިެގ ބޮޑުމިން)އަކަފޫޓު(:.................. •
ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައި            ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް  •

ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ މަޢުލޫމާތު   އެދ    ފްލެޓަށް    .7

.......................................................................................................... ފުރިހަމަަނން )އައިޑީކާޑުަގއިާވ ޮގތަށް(  7.1
އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:  7.2

..………………………………………………………………………………………………………ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް:  7.3

……………………………………………………………………………………………މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް:  7.4

.………………………………………………………………………………………………………………ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް:   7.5

ގައިބާރުދެރަުވމުެގ ސަބަބުން ުނަވތަ އެހެންެވސް ސަބަބަކާއިހުރެ ދިރިއުޅުމައްޓަކައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރެވ ފަދަ  7.6

އާއެކެެވ.          ނޫނެކެެވ. ފަރާތެއް    

ނޫނެކެެވ.    ބައްޕަ ބަލަމުންދަނީ ފޯމް ހުށަހެޅިފަރާތުން   އާއެކެެވ.            7.7
ތިބި ކުދިްނެގ ޢަދަދު:     އަންހެން          ފިރިހެން         ޖުމްލަ 7.8

ބައްޕަެގ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ޯގއްޗެއް އޮތްނަމަ:   7.9
.………………………………………………………………………………………………………………………ޯގތީެގ ަނން: •

.………………………………………………ޯގތި އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް: .................................  ޯގތީެގ ބޮޑުމިްނ:  •

……………………………………………………………………ޯގތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެިވފައިާވނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ނަްނބަރު:  •

ޗެއް ނެތްނަމަ:  ބައްޕަެގ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ޯގއް 7.10
 އެއްެވސް އިރެއްަގއި ބައްޕަެގ ަނމުަގއި ރަޖިސްޓްރީކުރެިވފައިާވ ޯގއްޗެއް އޮތްތޯ  އާއެކެެވ       ނޫނެކެެވ   •

އޮތްނަމަ، މިހާރު އެ ޯގތި ކޮބައިތޯ އާއި މިހާރު އެ ޯގތި ބައްޕަެގ ަނމުަގއި ނެތް ސަބަބު )ތިރީ ފޮޅުަވތުަގއި ލިޔުއްާވ!( •
 ............................................................................................................................................

 ނިޔާެވފައި          އެބަހުރި  ބައްޕަ ދުނިޔ ަގއި    7.11
 ބައްޕަ ދުނިޔ ަގއި ހުރިަނމަ ބައްޕަެގ ފޯން ނަންބަރު:   7.12

އަށް ދ !( 26.ނަމަ  ކ )ނޫނެ  

އަށް ދ !( 3.6ނަމަ  ކ )ނޫނެ
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ފަރާތުގެ މަންމަގެ މަޢުލޫމާތު   އެދ    ފްލެޓަށް  .8

......................................................................................................................... ފުރިހަމަަނން )އައިޑީކާޑުަގއިާވ ޮގތަށް(  8.1
އައިޑީކާޑު ނަްނބަރު:  8.2

.................................................. ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: ........................................................................  8.3
............................... މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: ................................................................................ 8.4

..........................................................................................................  .........................ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް:  8.5

މަސައްކަތްނުކުރެވ ފަދަ  ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ދިރިއުޅުމައްޓަކައި ސަބަބަކާއިހުރެ  އެހެންެވސް ުނަވތަ ސަބަބުން ގައިބާރުދެރަުވމުެގ 8.6
. ނޫނެކެެވ.           އާއެކެެވ    ؟ފަރާތެއް 

 އާއެކެެވ.          ނޫނެކެެވ.   ؟ތޯމަންމަ ބަލަމުްނދަނީ ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތުން 8.7
ހެން         ޖުމްލަފިރި އަންހެން         ތިބި ކުދިްނެގ ޢަދަދު:      8.8

އަމިއްލަ ަނމުަގއި ޯގއްޗެއް އޮތްނަމަ:   މަންމަެގ 8.9
......... ޯގތީެގ ަނން:................................................................................................................. •

........................................... ޯގތި އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް: .................................  ޯގތީެގ ބޮޑުމިްނ: ..... •

ޯގތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެިވފައިާވނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ނަްނބަރު:.....................................................................  •
މަންމަެގ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ޯގއްޗެއް ެނތްނަމަ:    8.10

 ރަޖިސްޓްރީކުރެިވފައިާވ ޯގއްޗެއް އޮތްތޯ  އާއެކެެވ       ނޫނެކެެވ އެއްެވސް އިރެއްަގއި މަްނމަެގ ަނމުަގއި   •
އޮތްނަމަ، މިހާރު އެ ޯގތި ކޮބައިތޯ އާއި މިހާރު އެ ޯގތި މަްނމަެގ ަނމުަގއި ނެތް ސަބަބު )ތިރީ ފޮޅުަވތުަގއި ލިޔުއްާވ!( •

 ............................................................................................................................................
ނިޔާެވފައި          އެބަހުރިމަންމަ ދުނިޔ ަގއި  8.11

 މަންމަ ދުނިޔ ަގއި ހުރިނަމަ މަންމަެގ ފޯން ނަންބަރު:  8.12

ފްލެޓަށް އެދ  ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ބައްޕަގެ މަޢުލޫމާތު  .9

....... ................................................................................................  ( ..........ޮގތަށް އައިޑީކާޑުަގއިާވ) ފުރިހަމަނަން    9.1
 ނަންބަރު: އައިޑީކާޑު 9.2

......... ..........އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: ................................................................................................  ދާއިމީ 9.3
......... ..............................އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: ................................................................. ދިރިއުޅ  މިހާރު 9.4

......... ....................ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް: ............................................................................................... 9.5

ހުރެ ދިރިއުޅުމައްޓަކައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރެވ ފަދަ ސަބަބަކާއި  އެހެންެވސް ުނަވތަ ސަބަބުން ގައިބާރުދެރަުވމުެގ 9.6
 އާއެކެެވ.          ނޫނެކެެވ.     ؟ތޯ ފަރާތެއް

އާއެކެެވ.           ނޫނެކެެވ.     ؟ތޯ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާެގ ބައްޕަ ބަލަމުންދަީނ ފޯމް ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން 9.7
ހެން         ޖުމްލަ ފިރި އަންހެން          ތިބި ކުދިންެގ ޢަދަދު:         9.8

ނިޔާެވފައި          ދުިނޔ ގައި އެބަހުރި އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާެގ ބައްޕަ     9.9
ދުނިޔ ގައި ހުރިނަމަ ބައްޕަެގ ފޯން ނަންބަރު:    އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާެގ ބައްޕަ 9.10
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މަޢުލޫމާތު   މަންމަގެ   ފިރިމީހާގެ   ނުވަތަ   އަނބިމީހާ   ފަރާތުގެ   އެދ    ފްލެޓަށް  .10

.. .. ...................................................................................................................ފުރިހަމަނަން )އައިޑީކާޑުަގއިާވ ޮގތަށް(   10.1
 ނަންބަރު: އައިޑީކާޑު 10.2
................ ........................................................................................................: ރަށް އަތޮޅާއި އަދި  އެޑްރެސް ދާއިމީ 10.3
. ..................އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: .......................................................................................... ދިރިއުޅ  މިހާރު 10.4
. .............: ...................................................................................................................މަސައްކަތް ކުރާ ދިރިއުޅުމަށް 10.5
މަސައްކަތްނުކުރެވ ފަދަ  ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ކައިދިރިއުޅުމައްޓަ ސަބަބަކާއިހުރެ  އެހެންެވސް ުނަވތަ ސަބަބުން ގައިބާރުދެރަުވމުެގ 10.6

 އާއެކެެވ.          ނޫނެކެެވ.     ؟ތޯ ފަރާތެއް
އާއެކެެވ.          ނޫނެކެެވ. ؟     އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާެގ މަންމަ ބަލަމުްނެގންދަނީ ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތުންތޯ 10.7
ހެން         ޖުމްލަފިރި އަންހެން         ތިބި ކުދިްނެގ ޢަދަދު:      10.8
ނިޔާެވފައި           އެބަހުރިދުނިޔ ަގއި   މަންމަ 10.9

 މަންމަ ދުނިޔ ަގއި ހުރިނަމަ މަންމަެގ ހުރިނަމަ މަންމަެގ ފޯން ނަްނބަރު:   10.10

ބައި   މީހުންގެ   ބަލަހައްޓަމުންދާ   ބަލަދުއަރައިގެން   ޝަރުޢީގޮތުން   ދަރީން ފިޔަވައި  މައިންބަފައިންނާއި  .11

:  ޢަދަދު މީހުްނެގ ބަލަންޖެހިެގން ބަލަހައްޓަމުްނދާ ޝަރުއީޮގތުން ފިޔަަވއި ދަރީން މައިްނބަފައިންާނއި 11.1

ޝަރުއީގޮތުން   ފިޔަވައި  ދަރީން  މަޢުލޫމާތު    މައިންބަފައިންނާއި  ތާވަލުގައިވާ  ތިރީގައިމިވާ  ގުޅ   މީހުންނާ  ބަލަހައްޓަމުންދާ  ބަލަހައްޓަންޖެހިގެން 
ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގެ ލިޔުމާއި އުފަން ފުރިހަމަކުރައްވާ! އަދި  

ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮީޕ އެޓ ޗްކުރައްވާ!ދުވަހުގެ 

އަމިއްލަ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ ތިރީގައިމިވާ   ތަކުގެފަރާތް  ހައްޓަންޖެހިގެން ބަލަހައްޓަމުންދާމައިންބަފައިންނާއި ދަރީން ފިޔަވައި ޝަރުއީގޮތުން ބަލަ 
ފުރިހަމަކުރައްވާ!   ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ތާވަލު 

މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  )އައިޑީކާޑުގައިާވ ޮގތަށް( ނަން #

1

2

3

4

#
ޯގތި އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް  )އައިޑީ ކާޑުަގއިާވ ޮގތަށް(  ނަން

ޯގތީެގ ބޮޑުމިން 
)އަކަފޫޓު(

މިޯގއްޗަކީ ރަޖިސްޓްރީ  
ކޮށްފައި ޯގއްޗެއްތޯ  

 ؟ ނުަވތަ ނޫންތޯ 

ާވަނމަ ކުރެިވފައި ރަޖިސްޓްރީ ޯގތި
 ނަްނބަރު  ރަޖިސްޓްރީ

1

2

3

4
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މަޢުލޫމާތު   ދަރިންގެ   އުފަން   ފަރާތުގެ   އެދ    ފްލެޓަށް  .12

 ފަރާތުގެ )ދުނިޔ ގައި( ތިިބ ކުދިންގެ ޢަދަދު  އެދ  ފްލެޓަށް 12.1
އަންހެން            ފިރިހެން               ޖުމްލަ      

 ގޮތެއްގައި ޙާއްސަ އެހީއަށްބ ނުންވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު  ދާއިމީ 12.2
ދެމަފިރިންގެތެރެއިން މީހެއްގެ ސިއްހީއަހަރު ހ ދަވެފައި ދަރިއަކު ލިބިފައިނުވަނީ  5ކައިވެންޏަށް މެދުނުކެނޑި  12.3

އާއެކެވެ            ނޫނެކެވެ              ސަަބުބން  މައްސަލައެއްގެ

ގެ ކޮީޕ އެޓ ޗްކުރައްވާ!( )ކުދިންނާއި ގުޅ  ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާ. އަދި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކީޮޕ އާއި އައިޑީކާޑު

ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުގައިވާ    އަހަރުނުވާ ދަރިންގެ ނަމުގައި ބިމެއް ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފްލެޓް، ރޯހައުސް ފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އޮތްނަމަ 18ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 
!މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާ

އުފަންތާރީޚް ނަން #
ރަށްެވހިެވފައިާވ ރަށާއި   އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  ޢުމުރު)އަހަރު( 

އެޑްރެސް 

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

 ނަން #

ފްލެޓެއް  ބިމެއް ނުަވތަ 
ނުަވތަ ޢިމާރާތެއް  

ލިބިފައިާވނަމަ ހުރިތަާނއި 
 ނަންބަރު 

ފްލެޓް، ރޯހައުސް   ،ބިން 
ނުަވތަ ޢިމާރާތުެގ 
 ބޮޑުމިން)އަކަފޫޓު(

އެއްމެދު ޢިމާރާތަކުން ބައެއް 
ލިބިފައިާވނަމަ، ޢިމާރާތުެގ ަނމާއި  

 ޢިމާރާތް ހުރިތަން 

އެއްމެދު ޢިމާރާތުން  
ލިބިފައިާވ ބައެެގ ބޮޑުމިން  

 )އަކަފޫޓު(

1

2

3

4
5

mailto:housing.hulhudhoo@adducity.gov.mv


housing.hulhudhoo@adducity.gov.mv    Page 7 of 10   6894655 |  7789046 

އަހަރުނުވާ އަމިއްލަ    18ފްލެޓަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން މީހަކާއި އިނދެ، ކައިވެނީ ރޫޅިފައިވީ ނަމަވެސް   .13
ކުދިންތިބިނަމަ އެކުދިންގެ މަޢުލީމާތު:  

ހިމަނާނީ   ަބއިގައި  ރޫޅިފަ، މި  ކައިވެނި  ކުރިން  އިއުލާންކުރުމުގެ  އާންމުކޮށް  ދޫކުރުމަށް  ކައި  ފްލެޓް  18  ވެންޏަށްމިރޫޅުނު 

ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތެވެ.  ނުވަތަ އެދަރިންގެ ޙަރަދު ބަލަހައްޓާ މިދަރިން ަބލަމުންދާ ދަރިން ތިެބފައި،އަހަރުނުވާ
އަންހެން            ފިރިހެން               ޖުމްލަ   

ފުރިހަމަކުރައްވާ. އަދި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކީޮޕ އާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮީޕ އަދި ޝަރުޢީ  )ކުދިންނާއި ގުޅ  ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުގައިވާ މަޢުލޫމާތު  
އަދި    އެޓ ޗްކުރައްވާ! އެގ ނެ ލިޔުން  ނުވަތަ އެދަރިންގެ ޙަރަދު ބަލަހައްޓާކަން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލުން ޙަވާލުކުރެވިގެން ބަލަމުންދާކަން

 ( ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްވެސް އެޓ ޗްކުރައްވާ! 

ރަށްެވހިެވފައިާވ ރަށާއި އެޑްރެސް  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  ޢުމުރު)އަހަރު(  އުފަންތާރީޚް  ނަން  #

1

2

3

4

5
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 ގޯތި،ފްލެޓް،ރޯހައުސް،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކޮށްލާކަމުގެ އިޤްރާރު 

އައްޑޫސިޓީ   ،ލަތުގެ ދެ ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބ ނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިއުއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދަ
ލިބ  މީހުންގެ ތެރ ގައި ހިމެނި އަޅުގަނޑަށް  ފްލެޓް  އިޢުލާނުގެ ދަށުން     AB/426/2022/43-(IUL)426ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު  

ނަން:.......................................، އެޑްރެސް:............................... އައިޑީ  )ލިބިއްޖެނަމަ، އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ    ފްލެޓެއް
އެވެ    )ގޯތީގެ ނަން:......................................(ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ( ގެ ނަމު ނަންބަރު:.............................ކާޑު  

ބަޔާއި   އޮތް  ލިބެން  ތަރިކައިން  އަޅުގަނޑަށް  ގޯތިން  )ކިޔާ  ނަން:....................................  ބައްޕަ 
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ    ގެ(   .......................، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:...................................އެޑްރެސް:............

އެވެ ކިޔާ ގޯތިން އަޅުގަނޑަށް ތަރިކައިން ލިބެން އޮތް ބަޔާއި އެހެންވެސް ގޯއްޗަކުން    )ގޯތީގެ ނަން:..................................(
އަދި ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫ  ބައެއް ލިބެން އޮތްނަމަ އެބައެއްވެސް ދޫކޮށްލައިފީމެވެ.    ތަރިކައިން 

ލުގެ  ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫ   37  ގައި ހިމެނ   A,Bފްލެޓްގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ    48ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާކޮށްފައިވާ  
އެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް  ޔާއި ތަންތަން  އިވާ ގޮތުގެމަތިން ދޫކޮށްލަންޖެހ  ބިމާއި، ބިމުން ލިބެންއޮންނަ ބަގަ  (ޅ)3(،  ބ)3)ރ(،  3

ލަތުގެ މައްޗަށްވެސް ނުވަތަ  އު ގުޅ  ގޮތުން ދަ ދޫކޮށްލާ ބިންބިމާއި ތަންތަނާއި  މި  އަޅުގަނޑު  އަދި  ދޫކޮށްލަންވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.  
 އްވެސް ދަޢުވާއެއް ނުކުރާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.   އެނޫންވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެ 

ބަޔާއި، ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ތަރިކައިން ލިބެން އޮތް  މިއިޤްރާރުގައި އަޅުގަނޑު ސޮއި މިކުރަނީ،  
ފްލެޓްގެ    48ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޢިމާރާކޮށްފައިވާ  އައްޑޫސިޓީއިން  

ގެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    (ޅ)3  (ބ)3)ރ(،  3ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ    37ގައި ހިމެނ     A,Bތެރެއިން ކެޓަގަރީ  
ޤަބޫލުކޮށް، މިއިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވެފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ    ކުރާ ޝަރުތުދޫކޮށްލުމަށް   ބައިތައް

އަތުލާނެކަން އެނގ  ޙާލު، އެކަމަށް އެއްވެސް އިއުތިރާޟް ކުރުމެއް ނެތި،    ފްލެޓްށްފައިވާ  ދޫކޮ  އަޅުގަނޑަށްއެއްބަސްނުވެއްޖެނަމަ  
މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި، ހަމަބުއްދި ސަލާމަތުންހުރެ، ތިރީގައިއެވާ ހެކިން ހެކިކޮށް އެފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައެވެ. އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް  

ތާރީޙް: ........................................................ 

އިޤްރާރުވާ ފަރާތުގެ: 

 ސޮއި: 
ނަން:   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  
އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: 

: 2ހެކިން  : 1ހެކިން  

ސޮއި: ސޮއި: 

ނަން: ނަން: 

 އެޑްރެސް: އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

ތާރީޚް ތާރީޚް:

mailto:housing.hulhudhoo@adducity.gov.mv
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ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ލިޔުންތައް  9

 ފަރާތުެގ އައިޑީ ކާޑުެގ ކޮޕީ ފްލެޓަށްއެދި ހުށަހަޅާ  .1
 ން(ކައިެވީނެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ )ަވރިެވފައިާވނަމަ ަވރީެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ، އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ނިޔާެވފައިާވނަމަ ނިޔާިވކަމުެގ ލިޔު .2
 އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާެގ އައިޑީކާޑުެގ ކޮޕީ  .3
 އައިޑީކާޑު އަދި އުފަްނދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީފްލެޓަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ދަރިންެގ   .4
ެގ އަސްލު/ ތިމާެގ ނަމުަގއި ލިބިފައިާވ ނުަވތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ޯގތި،ފްލެޓް،އެއްމެދު އިމާރާތް، ލިބިފަާވކަމުެގ ލިޔުން ނުަވތަ ރަޖިސްޓްރީ  .5

 ކޮޕީ
ށްފައިާވ ޯގތި،ފްލެޓް،އެއްމެދު އިމާރާތް، ލިބިފަާވކަމުެގ ލިޔުން ުނަވތަ  ތިމާެގ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާެގ ނަމުަގއި ލިބިފައިާވ ުނަވތަ ރަޖިސްޓްރީކޮ .6

 ރަޖިސްޓްރީެގ އަސްލު/ ކޮޕީ 
ލިބިފަާވކަމުެގ ލިޔުްނ     އަހަރުނުާވ ދަރިްނެގ ނަމުަގއި  18ތިމާެގ   .7 ޯގތި،ފްލެޓް،އެއްމެދު އިމާރާތް،  ލިބިފައިާވ ނުަވތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ 

ކޮޕީ ނުަވތަ ރަޖިސްޓްރީެގ އަސްލު/ 
ނަމުގައިތި .8 އެހެންފަރާތެއްެގ  ބަލާ  ޮގތުން  ޝަރުއީ  ފިޔަވައި  ދަރިން  މައިންބަފައިންާނއި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ     މާެގ  ުނަވތަ  ލިބިފައިާވ 

ޯގތި،ފްލެޓް،އެއްމެދު އިމާރާތް، ލިބިފަާވކަމުެގ ލިޔުން ުނަވތަ ރަޖިސްޓްރީެގ އަސްލު/ ކޮޕީ
 ތިމާއަކީ އައްޑޫސިޓީއަށް ރަށްެވހިކަން ބަދަލުކޮށްފައިާވ ފަރާތެއްނަމަ، ރަށްެވހިކަްނ ބަދަލުކުރިކަމުެގ ލިޔުން   .9

ކުދިްނ  އެ    އަހަރުުނވާދަރިން ތިބެފައި،    18ކޮށް އިއުލާންކުރުމުެގ ކުރިން ކައިެވނި ރޫޅިފަ، މިރޫޅުނު ކައިެވންޏަށް  ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް އާްނމު .10
 . ލިޔުންކޯޓަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ޝަރުޢީ ޮގތަށް  ކަން އެނގ ރަދު ބަލަހައްޓާޚަ ނުަވތަ އެދަރިްނެގ  ކަންބަލަމުްނެގްނދާ

ރެއިން މީހެއްެގ ސިއްހީ މައްސަލައެއްެގ ސަބަބުްނ  އަހަރު ހ ދަެވފައި ދަރިއަކު ލިބިފައިުނަވނީ ދެމަފިރިންެގ ތެ   5ކައިެވްނޏަށް މެދުނުކެނޑި   .11
ފައިާވ ލިޔުމެއް ދޫކޮށް ސިއްހީ ޙިދުމަތްދ  މުވައްސަސާއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ދައުލަތުެގކަމުަގއިާވނަމަ 

އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާެގ މަްނމަ/ބައްޕަ ބަލަމުންދާނަމަ ދެހެކިްނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ މަްނމަ/ބައްޕަ ބަލަމުންދާަނމަ ނުަވތަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ  ފޯމް   .12
( ލިޔުމެއް  އަންަގއިދ   ބަލަމުންދާކަން  ފަރާތެއް  އެފަދަ  ސަބަބަކާހުރެ    މިއީސޮއިކޮށް  އެހެންެވސް  ނުަވތަ  ސަބަބުން  ަގއިބާރުދެރަވުމުެގ 
ދެހެކިން ހެކިކޮށް ލިޔުމުްނ    އަދި މިފަދަ ފަރާތެއް ބަލަމުންދާކަމަށްމާއިދިރިއުޅުމައްޓަކައި އާމްދަީނހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރެވ ފަދަ ފަރާތެއްކަ

 އެނެގންާވނެ(
ލަހައްޓާ މައިްނބަފައިންާނއި ދަރީން ފިޔަަވއި ޝަރުއީޮގތުން ބަލަްނޖެހ  މީހަކު ބަލަމުްނދާނަމަ ޝަރުޢީ ޮގތުން ބަލަދުެވރިކަން ހަާވލުެވެގން ބަ .13

 ވައްސަސާއެއްެގ ލިޔުމެއް  ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިާވ ދައުލަތުެގ މު
 އެންސްޕާެގ ދަފްތަރުަގއި ރަޖިސްޓްރީެވފައިާވ ކަމުެގ ލިޔުން.ދަރިއަކު ހުރިނަމަ،   ދާއިމީ ޮގތެއްަގއި ޚާއްޞަ އެހީއަށްބ ނުްނާވ .14

އިޤްރާރު  10
ލްކުރުމުެގ ޠިބާ  މިފޯމުގައި މިަވނީ އަޅުަގނޑު ދީފައިާވ ތެދު މަޢުލޫމާތެެވ. މިފޯމްގައި ތެދު ނޫން މަޢުލޫމާތެއް އަޅުަގނޑަށް ދެިވފައިާވނަމަ، މިފޯމް      
ޓެއްާވނަމަ، އެ ފްލެޓެއް އަތުލުމުެގ  އައްޑޫސިޓީ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާ އަށް ލިބިެގންެވއެެވ. އަދި މިފޯމްެގ ދަށުން އަޅުަގނޑަށް ދޫކުރެިވފައިާވ ފްލެއިޚްތިޔާރު  

ބާރުެވސް އައްޑޫސިޓީ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާ އަށް ލިބިެގްނާވކަމަށް އަޅުަގނޑު އިޤުރާރުެވ ސޮއިކުރަމެެވ. 

ސޮއި:..................................................................    
.......................... ނަން:........................................   
ތާރީޚް:................................................................    
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 ށް ސަމާލުކަމަ 

 ޅިފަރާތަށް ދޫކުރެވ ެނއެެވ.ހެހުށަހަޅުއްާވ ލިޔުންތަކުެގ އަސްލާއި ކޮޕީ އަޅާ ކިޔުމަށްފަހު،އަސްލުތައް އަނބުރާ ހުށަ
ބ ނުމަށް އޮފީސް  

ފޯމާއިއެކު ހުށަހެޅި ލިޔުންތައް )ޗެކްލިސްޓް( #

ފްލެޓަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ އައިޑީ ކާޑުެގ ކޮޕީ  .1

ކައިެވީނެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ   .2

ވަރިެވފައިާވަނމަ ަވރީެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ  .3

ފިރިމީހާ ނިޔާެވފައިާވނަމަ ނިޔާިވކަމުެގ ލިޔުން  / އަނބިމީހާ .4

ފިރިމީހާެގ އައިޑީކާޑުެގ ކޮޕީ / އަނބިމީހާ .5

 އަދި އުފަްނދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ ެގ ކޮޕީއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ދަރިްނެގ އައިޑީކާޑު  ފްލެޓަށް .6

ލިބިފަާވކަމުެގ ލިޔުން ނުަވތަ  އެއްމެދު އިމާރާތް    ރޯހައުސް، ފްލެޓް، ތި،ތިމާެގ ނަމުގައި ލިބިފައިާވ ނުަވތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ޯގ .7
ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ

އެއްމެދު އިމާރާތް   ރޯހައުސް،  ފްލެޓް،  ތި،ަނމުަގއި ލިބިފައިާވ ުނަވތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ޯގ  ފިރިމީހާެގ  /  އަނބިމީހާ  ތިމާެގ .8
ލިބިފަާވކަމުެގ ލިޔުން ުނަވތަ ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ

އެއްމެދު އިމާރާތް   ރޯހައުސް،  ފްލެޓް،  ތި،ނަމުގައި ލިބިފައިާވ ުނަވތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ޯގ  އަހަރުުނާވ ދަރިންެގ  18  ތިމާެގ .9
ލިބިފަާވކަމުެގ ލިޔުން ުނަވތަ ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ

ބަލާ  ތިމާެގ .10 ޮގތުން  ޝަރުއީ  ފިޔަވައި  ދަރިން  ލިބިފަ  އެހެންފަރާތެއްެގ  މައިްނބަފައިްނނާއި  ނުަވތަ ނަމުަގއި  އިާވ 
ލިބިފަާވކަމުެގ ލިޔުން ނުަވތަ ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީތި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ގޯ 

އަކީ އައްޑޫސިޓީއަށް ރަށްެވހިކަން ބަދަލުކޮށްފައިާވ ފަރާތެއްނަމަ، ރަށްެވހިކަްނ ބަދަލުކުރިކަމުެގ ލިޔުން ތިމާ .11

އާންމުކޮށް   .12 ދޫކުރުމަށް  މި ފްލެޓް  ރޫޅިފަ،  ކައިެވނި  ކުރިން  ކައިެވްނޏަށް    އިއުލާްނކުރުމުެގ  އަހަރުނުާވދަރިްނ    18ރޫޅުނު 
ކޯޓަކުން ދޫކޮށްފައިާވ  ޝަރުޢީ  ޮގތަށް    ކަން އެނގ ރަދު ބަލަހައްޓާޚަ ނުަވތަ އެދަރިްނެގ    ކަންބަލަމުންެގންދާކުދިން  އެ  ތިބެފައި،  

.ލިޔުން
ހ ދަެވފައި ދަރިއަކު ލިބިފައިުނަވނީ ދެމަފިރިްނެގ ތެރެއިން މީހެއްެގ ސިއްހީ މައްސަލައެއްެގ  އަހަރު    5ކައިެވްނޏަށް މެދުނުކެނޑި   .13

ސަބަބުން ކަމުގައިާވަނމަ ދައުލަތުެގ ސިއްހީ ޙިދުމަތްދ  މުވައްސަސާއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުމެއް 
ށަހަޅާ ފަރާތުެގ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާެގ މަންމަ/ބައްޕަ ބަލަމުްނދާނަމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ މަްނމަ/ބައްޕަ ބަލަމުްނދާނަމަ ުނަވތަ ހު .14

ަގއިބާރުދެރަވުމުެގ ސަބަބުން ުނަވތަ އެހެްނެވސް   މިއީދެހެކިން ސޮއިކޮށް އެފަދަ ފަރާތެއް ބަލަމުންދާކަން އަްނގައިދ  ލިޔުމެއް )
 މާއި އަދި މިފަދަ ފަރާތެއް ބަލަމުްނދާކަމަށްދަ ފަރާތެއްކަސަބަބަކާހުރެ ދިރިއުޅުމައްޓަކައި އާމްދަީނހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރެވ ފަ 

ދެހެކިން ހެކިކޮށް ލިޔުމުން އެނެގންާވެނ(
ބަލަދުވެރިކަން  .15 ޮގތުން  ޝަރުޢީ  ބަލަމުންދާނަމަ  މީހަކު  ބަލަންޖެހ   ޝަރުއީޮގތުން  ފިޔަަވއި  ދަރީން  މައިްނބަފައިންާނއި 

ހަާވލުެވެގން ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިާވ ދައުލަތުެގ މުވައްސަސާއެއްެގ ލިޔުމެއް 
އެންސްޕާެގ ދަފްތަރުަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ކަމުެގ ލިޔުންހުރިަނމަ،    ދަރިއަކު  ދާއިމީ ޮގތެއްގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށްބ ނުްނާވ .16

ޗެކްކޮށް ފޯމް ބަލައިަގތް 
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