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ރ    ގ  ައްއޑޫސިޓީ ަކުއްނސިލް  އިދ  ޭދ ޯފމް ދިރުިއުޅަމްށަޓަކއި ޫދުކރ  ަބްނޑ ަރ  2023      V 1.2 ޯގްއަޗްށ އ 

އިދާރާ ގެއައްޑޫސިޓީ ކައުްނސިލް  

، އައްޑޫ  

 ދިވެހިރާއްެޖ

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚް          ފޯމު ނަންބަރު

ޭދ ޯފމު  ދިރިުއުޅަމްށަޓަކއި ޫދުކރ  ަބްނޑ ަރ ޯގްއަޗްށ އ 

CATEGORY B 

V 1.2
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 ާ

ރ    ގ  ައްއޑޫސިޓީ ަކުއްނސިލް  އިދ  ޭދ ޯފމް ދިރުިއުޅަމްށަޓަކއި ޫދުކރ  ަބްނޑ ަރ  2023      V 1.2 ޯގްއަޗްށ އ 

`

އިދާރާ   ގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް 
. ދިވެހިރާއްޖެ ، އައްޑޫ   

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު .1

 1.1 ފުރިހަމަ ނަން: )އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް(_______________________________________________

 1.2  ________________ ______________________      މޮަބއިލް ނަންަބރު:   އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންަބރ:

ޖިންސް:     އ       ފ     އުފަންދުވަސް: )މީލާދީ( އަހަރު: __________  މަސް: _______ ދުވަސް:  ______  1.3 

ރަށް:_______________________________________________________ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި    1.4 

 1.5 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް:___________________________________________________

 1.6 ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް: ____________________________________________________________

އައްޑޫގައި       އައްޑޫއިން ޭބރުގައި       ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ނީ:    ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަ  1.7 

__________________________________________ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ނަން:   1.8 

ނުއިނދެ:      އިނދެގެން:      ވަރިކޮށްފައި:     އަނިބ/ފިރި މަރުވެފައި:ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު:   މީހަކާ އަދި   1.9 

 1.9.1 ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާ ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން ހުރިނަމަ ކައިވެނީގެ މުއްދަތު: ________ އަހަރު _________މަސް

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އުފަންދަރިންގެ ޢަދަދު: _________ 1.10 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު: _____ 18ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާ ބަލަމުން ގެންދާ  1.11 

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާ ަބލަމުންގެންދާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު: _______ 1.12

 ؟އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއް ހުރިތޯ 18އެންސްޕާ ގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ 

އާނއެކެވެ                  ނޫނެކެވެ.            އާނއެކޭނަމަ ކުދިންގެ ޢަދަދު: _____    

1.12.1

ޭދ ޯފމު  ދިރުިއުޅަމްށަޓަކއި ޫދުކރ  ަބްނޑ ަރ ޯގްއަޗްށ އ 
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ރ    ގ  ައްއޑޫސިޓީ ަކުއްނސިލް  ޭދ ޯފމް ދިރުިއުޅަމްށަޓަކއި ޫދުކރ  ަބްނޑ ަރ  2023 އިދ        V 1.2 ޯގްއަޗްށ އ 

 ؟މައިންަބފައިންނާއި ދަރިން ފިޔަވައި ޝަރުޢީގޮތުން ެބލުން ހަވާލުވެގެން މީހަކު ބަލަމުން ގެންދޭތޯ

 އާނއެކެވެ                  ނޫނެކެވެ.             

1.13 

 1.13.1 އާނއެކޭނަމަ ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަމުން ގެންދާ މީހުންގެ ޢަދަދު: _____

އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑު ގޯއްޗެއް  800މައިންަބފައިންނާއި ދަރިން ފިޔަވައި ޝަރުޢީގޮތުން ބެލުން ޙަވާލުވެގެން ަބލާ މީހެއްގެ ނަމުގައި 

 އާނއެކެވެ         ނޫނެކެވެ.      ؟        ވަތަ ފްލެޓެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ހުރިތޯނު

 އާއެކޭނަމަ ގޯތި/ އިމާރާތް ހުރި އަތޮޅާއި ރަށް: ________________________________________________

 ޮބޑުމިން _________

1.13.2 

 1.14 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ. ؟:        ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްތޯ

 1.15 އަށްދޭ 1.16ނޫނެކޭނަމަ     .ނޫނެކެވެ    އާއެކެވެ. ؟:    ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަކީ އުފަންވީއްސުރެ އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްވެއްސެއްތޯ

 ރަށްވެއްސަކަށް ވީތާ:އައްޑޫސިޓީގެ 

 އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ: 10

 އަހަރު ނުވާނަމަ: 10އަހަރުފުރި  5

 އަހަރު ނުވާނަމަ: 5

1.16 

 ؟ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ގޯއްޗަކަށް އެދި ކުރިމަތި ލައިގެން ަބންޑާރަ ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވޭތޯ

 އާއެކެވެ.            ނޫނެކެވެ.                               

 އާއެކޭނަމަ އެގޯތި އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް: ____________________________________________________

 ގޯތީގެ ޮބޑުމިން އަކަފޫޓުން: ___________

1.17 

 

 ؟ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އަމިއްލަ ނުވަތަ ަބންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ަބހައިގެން ބިމުން ލިިބފައި ވޭތޯ

 އަށް ދޭ! 1.18.1އާއެކޭނަމަ                                         އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.

1.18 

އަމިއްލަ ނުވަތަ ަބންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ަބހައިގެން ބިމުން ލިިބފައިވާނަމަ،  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން 

 ؟ލިިބފައިވާ ަބއި ދޫކޮށްލަން އެއްަބސް ވޭތޯ

 އާއެކެވެ.          ނޫނެކެވެ.                            

 ގޯތީގެ ޮބޑުމިން އަކަފޫޓުން: _________ ރަށް:_____________________________އާއެކޭނަމަ އެގޯތި އޮތް އަތޮޅާއި 

1.18.1 
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ރ    ގ  ައްއޑޫސިޓީ ަކުއްނސިލް  ޭދ ޯފމް ދިރުިއުޅަމްށަޓަކއި ޫދުކރ  ަބްނޑ ަރ  2023 އިދ        V 1.2 ޯގްއަޗްށ އ 

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އަމިއްލަ ނުވަތަ ަބންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ތަރިކައިގެ އުސޫލުން ަބހައިގެން ިބމުން  

 ؟އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލަން ޭބނުންތޯލިެބން އޮންނަ ަބއި އުޞޫލާ 

 އާއެކެވެ.                ނޫނެކެވެ.                               

 އާއެކޭނަމަ އެގޯތި އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް: ____________________________________________________

 ގޯތީގެ ޮބޑުމިން އަކަފޫޓުން: _________

1.19 

ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ސަރުކާރުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓް، 

ފަދަ ޯބހިޔާވަހިކަމެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި، ނުވަތަ ލިިބފައި ވޭތޯ ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ   އްގ ޔުނިޓެރޯހައުސް، ހައުސިން

ފަރާތަކާއެކު މުއްދަ އެއްވެސް  އެއްަބސްވުމެއްގައި  ގަނެވިއްކުމުގެ  ޯބހިޔާވަހިކަމެއް  އެފަދަ  އަދާކުރާގޮތަށް  އަގު  ތެރޭގައި  ތެއްގެ 

 ؟ ސޮއިކޮށްފައިވޭތޯ

 އާއެކެވެ.           ނޫނެކެވެ.        

 އަކަފޫޓު: __________އާއެކޭނަމަ އިމާރާތުގެ ނަން/ނަންަބރު: _______________________            

1.20 

      ؟ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަށް އެއްމެދު އިމާރާތެއް، އެއްމެދު ފުލެޓެއް، އެއްމެދު ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވޭތޯ

    އާއެކެވެ.          ނޫނެކެވެ.                          

 އާއެކޭނަމަ އެތަނެއް ހުރި އަތޮޅާއި ރަށް، އިމާރާތުގެ ނަން/ނަންަބރު: ____________________________________

  އެއްމެދު އިމާރާތެއް ލިިބފައިވާނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: _____  ތަނުގެ ޮބޑުމިން :  _______ )އަކަފޫޓް(

 އަކަފޫޓް((_  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: ______  ތަނުގެ ޮބޑުމިން :   _____އެއްމެދު ފްލެޓެއް ލިިބފައިވާނަމަ

 ______  )އަކަފޫޓް( އެއްމެދު ގޯއްޗެއް ލިިބފައިވާނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: ______  ތަނުގެ ޮބޑުމިން : 

 

1.21 

ގޯއްޗެއް، ފްލެޓެއް، ރޯހައުސްއެއް އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއްފަދަ  އަމިއްލަ ނުވަތަ ަބންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަށް ލިިބފައި އޮތް

 ؟ނުވަތަ ވިއްކާލާފައި ވޭތޯއެހެންފަރާތަކަށްދީ، ދޫކޮށްލާފައި އަހަރުގެ ތެރޭގައި  5ޯބހިޔާވަހިކަމެއް ފާއިތުވި 

  ހުށަހެޅުމަށްދޫކޮށްލި އަހަރު އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުން  އާއެކެވެ.          ނޫނެކެވެ.     އާއެކޭނަމަ ދޫކޮށްލި އަހަރު ______
 

1.22 

 ؟ރާތެއްތޯފަ މުންދާރިއުޅެގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރާ އަވަށުގައި ރަށްވެހިވެ އައްޑޫގައި ދި

 އާއެކެވެ.     ނޫނެކެވެ.      

 ށަހެޅުމަށް ހުއާއެކޭނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން               __________އާއެކޭނަމަ އައްޑޫގައި ދިރިއުޅޭތާވީ އަހަރު

1.23 
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 އައްޑޫގައި ދިރިއުޅޭނަމަ،  ނާއި ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަންޖެހިފައިވާމީހުން(ފިރިމީހާ އާއި ދަރިން/މީހާއަނިބ) ގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތުގެ ޢާއިލާ

 ؟ހިފައިގެންތޯ ދިރިއުޅެނީ ތަނެއް ކުއްޔަށް

 އާއެކޭނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް         އާއެކެވެ.              ނޫނެކެވެ.              

1.24 

އައްޑޫގައި   ނާއި ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަންޖެހިފައިވާ މީހުން(ފިރިމީހާ އާއި ދަރިން/މީހާއަނިބ) ލާއާއިގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތުގެ 

 ؟އިތޯމައިންަބފައިންގެ ވަޒަނެއް ފިޔަވައި އެހެން މީހެއްގެ ހިޔާވެއްސެއްގަ ފިރިމީހާގެ/އޭނާގެ ނުވަތަ އަނިބ ދިރިއުޅެނީ ދިރިއުޅޭނަމަ،

 އާއެކޭނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް      އާއެކެވެ.           ނޫނެކެވެ.                    

1.25 

  އައްޑޫގައި ދިރިއުޅޭނަމަ، ނާއި ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަންޖެހިފައިވާ މީހުން(ފިރިމީހާ އާއި ދަރިން/މީހާއަނިބ) ލާއާއިގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތުގެ 

 ؟ތޯމައިންަބފައިންގެ ވަޒަނުގައި ފިރިމީހާގެ/މީހާނުވަތަ އަނބި  ދިރިއުޅެނީ އޭނާގެ

 ނޫނެކެވެ.                              އާއެކެވެ.          

1.26 

  މީހުންގެ ޢަދަދު:ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮޓަރީގައި ދިރިއުޅޭ

 މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން                               3             އެއަށްވުރެ މަދު ނުވަތަ  3 

1.27 

 ަބދިގެއާއި ފާޚާނާގެ ޙާލަތު:

 ގޭގެ އެހެން މީހުންވެސް ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާއާއި ަބދިގެ  ނީގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ޭބނުންކުރަ

 ފާޚާނާއާއި ަބދިގެ ވަކިން ޭބނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުރިނަމަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ޭބނުންކުރާ 

  ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ޭބނުންކުރާ ފާޚާނާ ވަކިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރި ނަމަވެސް ަބދިގޭ އެންމެން 

 ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުރިނަމަ     

 ންކުރާގޮތަށް ހުރި ނަމަވެސް ަބދިގޭ ވަކިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް  ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ޭބނުންކުރާ ފާޚާނާ އެންމެން ޭބނު

 ހުރިނަމަ      

1.28 

 ކޮޓަރީގެ ސައިޒު ނުވަތަ ޮބޑުމިން:

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑު  150އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ.           150ނުވަތަ  150

1.29 

( ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރީގެ ޝަރުޢީގޮތުން ަބލަންޖެހިފައިވާ މީހުން /)އަނިބމީހާ/ ފިރިމީހާ/ ދަރިން ގެ އާއިލާގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތު

 ޢަދަދު:

 ކޮޓަރިއަށްވުރެ ގިނަ  01ކޮޓަރި                 01    

1.30 
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ރ    ގ  ައްއޑޫސިޓީ ަކުއްނސިލް  ޭދ ޯފމް ދިރުިއުޅަމްށަޓަކއި ޫދުކރ  ަބްނޑ ަރ  2023 އިދ        V 1.2 ޯގްއަޗްށ އ 

 ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު: ) ދަރިން ގިނަނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް އެޓޭޗްކުރައްވާ(  .2

ޚާއްސަ އެހީއަށް   ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށާއި އެޑްރެސް ގޯއްޗެއް
ބޭނުންވާ  

  އްޖެއްނަމަކު
)( 

 އުމުރު

 )އަހަރު( 

 # ނަން 

 ނުލިބޭ  ލިިބފައި 

  ____________________________   ___________________ 1 

  _____________________________   ___________________ 2 

  ____________________________   ___________________ 3 

  _____________________________    ___________________ 4 

  _____________________________   ___________________ 5 

   ___________________________   ___________________ 6 

  _____________________________   ___________________ 7 

   ___________________________   ___________________ 8 

 

 
 

  ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ ަބއްޕަގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 3.1 ފުރިހަމަ ނަން: )އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް( _________________________________________________

 3.2             ________________އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންަބރު:  

 3.3 _________ދާއިމީ އެޑްރެސް: __________________________________________________________

 3.4 ____ދުނިޔޭގައި ތިިބ ދަރިންގެ ޢަދަދު: ___     ަބއްޕަގެ މަޢުލޫމާތު:          ދުނިޔޭގައި ހުރި      ނިޔާވެފައި    

 3.5 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ ޢަދަދު:  ____         ގޯތިތަކުގެ ޮބޑުމިން އަކަފޫޓް: _______ލިިބފައިވާ/ަބއްޕަގެ ނަމުގައި 

 ؟ަބއްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްމެދު އިމާރާތެއް، ރޯހައުސްއެއް، އެއްމެދު ފްލެޓެއް ހުރޭތޯ

 ނޫނެކެވެ.އާއެކެވެ.                

 އާއެކޭނަމަ ތަނުގެ ނަން: _________________________         ޮބޑުމިން: __________   )އަކަފޫޓް(

3.6 
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  މީހާގެ އަނިބ/ ފިރިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު ގޯއްޗަށް އެދޭ  .5

 5.1 ފުރިހަމަ ނަން: )އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް( ______________________________________________

 5.2  _______________  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންަބރ: ________________             މޮަބއިލް ނަންަބރު: 

ފ    އ          ޖިންސް:  ___އުފަންދުވަސް: )މީލާދީ( އަހަރު:  __________ މަސް:  ______ ދުވަސް: __  5.3 

_____________________________________ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: ____________________  5.4 

______________________މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: _______________________________  5.5 

_____________________________________________________________ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް:   5.6 

 5.7 އަނިބމީހާ/ ފިރިމީހާގެ އުފަން ދަރިންގެ ޢަދަދު: _______

 5.8 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ޢަދަދު: _____ 18އަނިބމީހާ/ ފިރިމީހާގެ ަބލަމުން ގެންދާ 

 5.9 އެހީއަށް ބޭނުންވާ އުފަން ދަރިންގެ ޢަދަދު: ____އަނިބމީހާ/ ފިރިމީހާގެ  ޚާއްސަ  

 5.10 އަނިބމީހާ/ ފިރިމީހާ ަބލަމުންގެންދާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު: ______

 ؟       ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނިބމީހާ/ ފިރިމީހާ އަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްތޯ

 ނެކެވެ. އާއެކެވެ.           ނޫ

5.11 

  ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަގެ މަޢުލޫމާތު  .4

 4.1 _______________________________________________ފުރިހަމަ ނަން: )އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް( 

 4.2     އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންަބރު:   ________________

 4.3 ދާއިމީ އެޑްރެސް: _____________________________________________________________

 4.4 ______ ދުނިޔޭގައި ތިިބ ދަރިންގެ ޢަދަދު:     ނިޔާވެފައި          މަންމަގެ މަޢުލޫމާތު:          ދުނިޔޭގައި ހުރި   

 4.5 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ ޢަދަދު:  ______   ގޯތިތަކުގެ ޮބޑުމިން އަކަފޫޓް: _______ /ލިިބފައިވާމަންމަގެ ނަމުގައި 

 ؟އެއްމެދު ފްލެޓެއް ހުރޭތޯރޯހައުސް އެއް މަންމަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްމެދު އިމާރާތެއް، 

 އާއެކެވެ.             ނޫނެކެވެ.

 އާއެކޭނަމަ ތަނުގެ ނަން: ________________________          ޮބޑުމިން:  _______   )އަކަފޫޓް(
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 ؟އަނިބމީހާ/ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވޭތޯ

 އާއެކެވެ.          ނޫނެކެވެ.                               

 އާއެކޭނަމަ ގޯތި އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް: ____________________________________   

 ގޯތީގެ ޮބޑުމިން އަކަފޫޓުން: ________ 

5.12 

އަނިބ/ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކުން ހަދާފައިވާ އިމާރާތެއް، ފްލެޓެއް، ރޯހައުސްއެއް، ހައުސިންގ 

      ؟ޔުނިޓެއް ހުރިތޯ

 އާއެކެވެ.           ނޫނެކެވެ.     

 ތަނުގެ ޮބޑުމިން އަކަފޫޓުން: _______އާއެކޭނަމަ އިމާރާތުގެ ނަން/ނަންަބރު: __________________________   

5.13 

  ؟އަނިބ/ ފިރިމީހާއަށް އެއްމެދު އިމާރާތެއް، އެއްމެދު ފުލެޓެއް، އެއްމެދު ގޯއްޗެއް، ލިބިފައިވޭތޯ

 ނޫނެކެވެ.    އާއެކެވެ.        

 އެތަނެއް ހުރި އަތޮޅާއި ރަށް، އިމާރާތުގެ ނަން: ____________________________________________

 އެއްމެދު އިމާރާތެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: _____    ތަނުގެ ޮބޑުމިން :  ______     )އަކަފޫޓް(

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:  _____    ތަނުގެ ޮބޑުމިން :  ______     )އަކަފޫޓް(އެއްމެދު ފްލެޓެއްނަމަ 

 )އަކަފޫޓް( އެއްމެދު ގޯއްޗެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:  _____    ތަނުގެ ޮބޑުމިން :  ______    

 

5.14 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދީފައި ނުވަތަ  5ގޯއްޗެއް ފްލެޓެއް، އެއްމެދު އިމާރާތެއް ފާއިތުވި އަނިބމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ލިިބފައި އޮތް 

 ؟ވިއްކާލާފައި ވޭތޯ

 އާއެކެވެ.          ނޫނެކެވެ.             

5.15 

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އަމިއްލަ ނުވަތަ ަބންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ަބހައިގެން އަނިބމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް 

 ؟ ބިމުން ލިިބފައިވޭތޯ

 އާއެކެވެ.          ނޫނެކެވެ.                           

 ން: _________އާއެކޭނަމަ ގޯތީގެ ނަންަބރު:_________                      ގޯތީގެ ޮބޑުމިން އަކަފޫޓު
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 ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަނިބ/ ފިރިމީހާގެ ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު: ) ދަރިން ގިނަނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް އެޓޭޗްކުރައްވާ( .6

ޚާއްސަ އެހީއަށް   ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށާއި އެޑްރެސް ގޯއްޗެއް
ބޭނުންވާ  
 ކުއްޖެއްނަމަ 

)( 

 އުމުރު

 )އަހަރު( 

 # ނަން 
 

 ނުލިބޭ  ލިިބފައި 

  _____________________________  
 ___________________ 1 

  ____________________________  
 ___________________ 2 

  _____________________________   
 ___________________ 3 

  _____________________________  
 ___________________ 4 

  _____________________________   ___________________ 5 

  _____________________________   ___________________ 6 

  _____________________________   ___________________ 7 

  _____________________________   ___________________ 8 

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ އިޤްރާރު:  •

މި ފޯމުގައި މިވަނީ އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މިފޯމުގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ ފޯމު  
ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ބިމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެދެނީ  މި  ގޯއްޗަށް  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރަމެވެ.  އަޅުގަނޑު  ކުރެވޭނެކަން  ބާޠިލް 

ކަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ  ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަ
 ހުރެއެވެ. 

 
 ..................         ސޮއި: .......................................................   ނަން: .....................................................................  

 
 ..............................އައިޑީ ކާޑު ނަންަބރު: .................................................     ތާރީޚް: .........................................
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މިލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: ) ފޯމު  •

 1 ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ސާފުކޮޕީ  

 2 ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނިބ/ފިރިމީހާ އައިޑެންޓީޓީ ކާޑުގެ ސާފުކޮޕީ )ކައިވެނި ކޮށްގެން ހުރިނަމަ( 

 3 އައިޑެންޓީޓީ ކާޑު ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ސާފުކޮޕީ )ދަރިއަކު ހުރިނަމަ(ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އުފަން ދަރީންގެ 

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ ނަމުގައި ިބމެއް ، އެއްމެދު އިމާރާތެއް، ފްލެޓެއްފަދަ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ނުވަތަ ލިިބފައިވާނަމަ  

 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އެކަމާގުޅޭ ލިޔުން 

4 

 5 ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ 

 6 ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ ަބއްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ 

 7 މަ އެތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނިބ/ފިރިމީހާގެ އެއްމެދު އިމާރާތެއް ނުވަތަ ފުލެޓެއް ވާނަ

 8 ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނިބ/ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޯތި ނުވަތަ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ 

އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއްފަދަ  ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަށް ލިބިފައި އޮތް އަމިއްލަ ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް، ފްލެޓެއް، ރޯހައުސްއެއް އެއްމެދު 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެހެންފަރާތަކަށްދީ، ދޫކޮށްލާފައި ނުވަތަ ވިއްކާލާފައި ވާނަމަ، އެކަން އެގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުން  5ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ފާއިތުވި 

9 

ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ަބލަހައްޓާ  ޝަރުޢީ ގޮތުން ަބލަދުވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއްހުރިނަމަ، 

 ފަރާތެއްކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކުން ދޫ ކޮށްފައިވާ އެކަން އަންގައިދޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް

10 

 11 ރަށްވެހިކަން ަބދަލުވެފައިވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ 

21 އް ގޯއްޗަށްއެދޭ މީހާއަކީ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއްނަމަ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އިނދެގެން އުޅޭކަމުގެ ޝަރުޢީ ލިޔުމެ  

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަކީ ވަރިވެފައިވާ މީހެއްނަމަ، ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް / ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނެތްނަމަ ވަރިކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަރުޢީ 

 ލިޔުމެއް

31  

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އުފަން ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ދަރިންނަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން ެބލުން ޙަވާލުވެގެން ބަލަމުން ގެންދާ މީހަކަށް  

 ގޯއްޗެއް، ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއް، ފްލެޓެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަ އެތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ 

41  

 ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ތިިބ މީހެއްނަމަ، އެކުދިންނަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްކަން  ގޯއްޗަށްއެދޭ މީހާއަކީ

 ަބޔާންކޮށް އެންސްޕާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

51  

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްނަމަ، އެމީހަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްކަން ަބޔާންކޮށް  ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާއަކީ ޚާއްސަ 

 އެންސްޕާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
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ލިިބފައިވާ ަބއި  ނުއުފުލޭ މުދަލުން ަބހައިގެން ބިމުންރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އަމިއްލަ ނުވަތަ ަބންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައިވާ 

 ދޫކޮށްލުމަށް ވެވޭ އިޤްރާރު )މި ފޯމާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ސާމްޕަލްއާއި އެއްގޮތަށް(

71  

ިބމުން  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އަމިއްލަ ނުވަތަ ަބންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ތަރިކައިގެ އުސޫލުން ަބހައިގެން 

މަށް ވެވޭ އިޤްރާރު )މި ފޯމާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ސާމްޕަލްއާއި  ލިެބން އޮންނަަބއި މިއުސޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދޫކޮށްލު

 އެއްގޮތަށް( 

81  

ނުވަތަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތް ދިރިއުޅެނީ އައްޑޫގައި ކަމަށްވާނަމަ އައްޑޫގައި ދިރިއުޅޭކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން، 

 ފަރާތުގެ އާއިލާ ދިރިއުޅެނީ އައްޑޫގައި ކަމަށްވާނަމަ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ ލިޔުމެއް 

91  

 20 ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅެނީ ކުއްޔަށް ކަމަށްވާނަމަ ކުލީގެ އެއްަބސްވުމުގެ ކޮޕީ 

އަނިބމީހާ/ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ މައިންަބފައިންގެ ވަޒަނެއް ފިޔަވައި އެހެން މީހެއްގެ ވަޒަނެއްގައިނަމަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅެނީ  

 އެގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ވެރި ފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމަ އެތަނެއް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

12  

ދިރިއުޅުމަށް ަބންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" ގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް މި ނޫންވެސް، "އައްޑޫސިޓީއިން 

 ވާނަމަ އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ. 

22  

( .)މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އުސޫލުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އޮފީސް ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ 

 ސޮއި:  ................................................... 

 ނަން:  ................................................... 

 .................................................. ތާރީޚް: 

 ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރި ފަރާތުގެ 

 ސޮއި:  ................................................... 

 ................................................... ނަން:   

 ތާރީޚް: .................................................. 
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