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 1ކެޓަގަރީ މާލެ، 

 2014 ފުލެޓަށް އެދޭ ފޯމް

 ފޯމު ފުރުމާއިބެހޭ މަޢުލޫާމތު

ނޑުގެ އެއްފުށަށެވެ.  މިފޯމު ފުރަންވާނީ ނޫ ކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ. ހ  ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރަންވާނީ ގަ

 މިފޯމު ފުރަންވާނީ މިކެޓަގަރީއަށް ޝަރުޠުހަމަވާނަމައެވެ.  ށ

 ކޮށް ވާނަމަ އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ، ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. މުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަނު މިފޯ ނ

 

 މުަގއި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަްނތައްފޯމު ފުރުމާއި ހުށަހެޅު

 .ފޯމު ނުފުރުން މިހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ  ފުލެޓަށް އެދޭމީހާގެ ކިބާގައި ހ

 .ޖެހުން  ފާހަގަޖަވާބު ޚިޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަންތާގައި ހަމައެކަނި އެއްގޮޅީގައި  ށ

 .ދަދު ޖެހުން ޖެހޭ ގޮޅީގައި ހަމައެކަނި އެއް އަދަދު ޖަހަންހިސާބު އަ ނ

 .ލިޔަން ދީފައިވާ ޖާގައިން ބޭރު ނުލިޔުން ރ

 .ކަނޑާލުމަށްފަހު ރަގަޅުގޮތް ކައިރީގައި ލިޔުމަށްފަހު ކައިރީގައި ސޮއިކުރުން އެކުށް އެންމެ ރޮގަކުން ، ނަމަފޯމު ފުރުމުގައި އެއްވެސް ކުށެއްޖެހިއްޖެ ބ

 ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. މިފޯމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޓިޕެކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ޓިޕެކްސް ޅ

 ކ

ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި އަދި އެމީހަކީ ފުލެޓަށް ދަލުގައި އަންނަ މީހާގެ ދިވެހިރައްޢުޒުރުވެރިވާނަމަ ބަ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ވެރިފަރާތަށް ހާޒިރުވުމަށް 

މައުލޫމާތު ޑާޓާބޭސްއަށް އެންޓަރ ކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުތޯ ބަލާ އަދި ޙަވާލުކުރެވޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ޕަވަރ އޮފް މިހާގެ އެދޭ 

 އްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އެޓަރނީ އޮތް މީހެ

 ވެސް އިސްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ފްލެޓަށް އެދޭމީހާގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އޮތްނަމެއެވެމަޢުލޫމާތަށް އެއްބަދަލުގައި އަންނަމީހާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައިވާ  އ

 ވ
ނޑައަޅާ ޕަވަރ އޮފް  އެޓާރނީ މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމާއި، ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެމީހަކު ކަ

 އިސްލާޙުކުރުމާއި، އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރެވިދާނެއެވެ.

 އެވެ. 2014މާޗް  1މިޕްރޮގްރާމްގެ ކަޓް އޮފް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ  މ
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10 ގެ  1    ޞަފްޙާ  / 1ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ޮދުރވެރިުކރުން ގެ   



 

 

 ޖަހާށެވެ.  )އެއްބަސްނުވާނަމަ ނުބައި ފާހަަގ (، )( ތާވަލުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެްއބަސްވާނަމަ ރަނގަޅު ފާހަގަމި

 ފުރިހަމަނުކުރާނަމަ ފޯމު ބަލައިނުގަނެޭވނެއެވެ. މިތާވަލު

 ފާހަގަ

 މަށް ޖެހު

1 

ނޑަކީ މާލޭގެ ރަށްެވއްސެެކވެ. (ާމލޭގެ ރަްށވެހިްނގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭނީ ާމލޭގެ ގެެއްއގައި ރަިޖސްޓްީރވެފަިއވާ ފަާރތްތަކާއި މާލޭ  އަުޅގަ

 މުނިސިޕަލްީޓގެ ދަފްތަުރަގއި ރަިޖސްޓްީރވެފަިއވާ ފަރާތްތަެކވެ.)
 

ނޑަށް މީލާީދގޮތުން  2   އަހަރު ެވއްެޖއެވެ. 18އަުޅގަ

3 

ނޑަށް އެއަށްުވރެ ބޮޑު ަބއެއް ލިބިަފއި ފޫޓް ނުވަތަ  600އަކަފޫޓް ނުވަތަ ެއއަށްުވރެ ބޮޑު ގޯްއޗެއް ުނވަތަ ޯގއްޗަކުން  600މާލެިއން  އަުޅގަ

 އަދި މިފަދަ ބިެމއް ގަުތމަްށޓަކައި، އެްއެވސް ފަރާތަާކއެކު އެްއބަްސވުެމއްަގއި ޮސއިކޮށްފަިއނުާވނެެއވެ.  ނުެވއެވެ.
 

4 

ވެފައި އެގޯތީގައި ކުރެވިފައިވާ  އަޅުގަނޑުއެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައި 

އަކަފޫޓް  1000މިން ބޮޑު ޖެހޭ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ އަޅުގަނޑަށްޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ސައިޒު، ބިމުގެ މިލްކުވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން 

 ހަމަނުވެއެވެ.

 

5 

ައދި މިަފދަ  ައޅުަގނޑަށް ލިބިަފއި ނުެވއެވެ.އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ބޮޑު)  600މާލެއިން ެއްއމެދު ޢިާމރާުތގެ ފްލެޓެއް (ތަޅުުމގެ ަސއިޒު 

 ފްލެޓެއް ގަތުމަށްޓަަކއި އެްއެވސް ފަރާަތކާއެކު އެްއބަްސުވމެްއގައި ސޮއިކޮށްަފިއނުވާެނއެވެ.
 

6 

ނޑުގެ އަނބި  ފޫޓް ނުވަތަ އެއަްށުވރެ ބޮޑު  600އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ޮބޑު ގޯއްެޗއް ުނވަތަ ޯގއްޗަކުން  600ފިިރމީހާއަށް މާލެިއން /އަުޅގަ

އަދި މިަފދަ ިބމެއް ަގތުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުގެ އަނބި/ފިރިމީހާ ެއްއވެސް ފަާރތަކާއެކު ެއއްަބްސވުެމއްަގއި ޮސއިކޮށްފައި  ނުެވެއވެ.ލިބިފައި ބަެއއް 

 ނުވާެނއެވެ.

 

7 

ފިރިމީހާ ވެފައި އަޅުގަނޑުގެ އަނބި/އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައި 

ޖެހޭ އަށް ފިރިމީހާ އަޅުގަނޑުގެ އަނބި/އެގޯތީގައި ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ސައިޒު، ބިމުގެ މިލްކުވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން 

 އެވެ. އަކަފޫޓް ހަމަނުވެ 1000ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިން 

 

8 

 ލިބިފައި އަށް ފިރިމީހާ  އަޅުގަނޑުގެ އަނބި/ )އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ޮބޑު 600ޢިާމރާެތއްގެ ފްލެޓެއް (ތަޅުުމގެ ސަިއޒު މާލެއިން ެއްއމެދު 

ނޑުގެ އަނިބ/ފިިރމީހާ ެއްއވެސް ފަާރތަކާއެކު ެއއްަބްސވުެމއްަގއި ސޮއިކޮށްަފއިުނވާެނއެވެ ެވއެވެ.ނު   .ައދި މިަފދަ ފްލެޓެއް ގަތުަމްށޓަކައި އަުޅގަ

9 

ނޑުގެ ބިން ުނވަތަ ަބްއޕައަށް މާލެިއން ޯގއްޗެއް ުނވަތަ ޯގއްޗަުކން ބަެއއް ލިބިފަިއވާަނމަ، ަމންަމއާއި ަބއްޕައަށް ލިބިަފިއވާ ައދި/މަންަމއަށް  އަުޅގަ

ނަޑށް ، ދަރިްނގެ ެމދުަގއި ބަހާުލމުން   ެވެއވެ.އަކަފޫޓް ހަމަނު 600 ބިުމގެ ބޮުޑމިން ޖެހޭައުޅގަ
 

10 

ނޑުގެ ުނވަތަ ަބްއޕައަށް މާލެިއން ޯގއްޗެއް ުނވަތަ ޯގއްޗަުކން ބަެއއް ލިބި އެތަުނަގއި ޢިމާާރތެއްކޮްށފައިާވނަމަ، އެޢިާމރާތުގެ ައދި/މަންަމއަށް  އަުޅގަ

 ައޅުަގނޑަށް ޖެހޭުނވަތަ ަބއްޕަައށް ލިބޭ ތަޅުުމގެ ަސއިޒު ަދރިްނގެ މެުދަގއި ބަާހލުމުން، ައދި/މަންަމއަށް  ައޅުަގނުޑގެ ސައިުޒންޖުމްލަ ތަުޅމުގެ 

 އެވެ.އަކަފޫޓް ހަމަނުވެ  1000 ބޮޑުިމންޖުމްލަ ތަުޅމުގެ 

 

11 

ނޑަށްމާލެއިން  ނޑަެއޅޭ ވަކިުމްއދަތެްއގެ ތެޭރަގއި ައގު ައދާކުރާ ގޮަތށް ހޯދާަފއިވާ ލިބިފަިއވާ  ައުޅގަ އަކަފޫޓް ހަމަވާ ނުވަތަ  600ުނވަަތ ކަ

 ެއއްެވސްީމހަކަށްދީ ުނވަތަ ިވްއކާލާފައި ނުވާެނެއވެ.އަހަުރދުަވހުގެ ތެރޭަގއި  5އެއަްށވުރެ ބޮޑު ޯގއްެޗއް ނުވަތަ ގޯއްެޗްއގެ ަބއެއް ޭވތުެވދިޔަ 

ހަކަށް ރުްނވެސް ބެލެވޭނީ ގޯއްެޗއް އެހެން މީ ގޯތި ލިބިފަިއވާ ުނވަތަ ގަނެަފިއާވ ފަރާތަކުން އެްގރީެމންޓް އެހެން ފަާރަތކަށް ބަދަލު ކުނޯޓް: 

ނަޑެއޅޭ ވަކިުމްއދަތެްއގެ ގޯިތން ބަެއއް ސަރުކާަރށް ދޫކޮށްލުން ުނވަތަ  ގޯތި ުނވަތަެއމީހަކަށް ލިބިފަިއވާ  ންަކމުަގއެވެ. ަނމަެވސްނުދި ކަ

 ފަިއސާ ނުެދއްކިެގން އެިބމެއް އިވާ ފަާރތަކުންތެރޭަގއި ައގު ައދާކުރާ ގޮތަށް ޯގއްޗެއް ގަެނވިއްުކމުގެ އެްއބަްސވުެމްއގައި ސޮިއކޮށްފަ

 ނޭެނެއވެ.ކިކުރުން މީގެ ެތޭރގައި ނުިހމެދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ވަ

 

12 

ލިބިފައިވާ (ަސރުކާުރން ނުވަތަ ސަުރކާރު ޙިްއާސވާ ކުންފުންޏަކުން ހިްނގި ްޕރޮޖެކްޓަކުން ލިބިަފއިވާ)  ައޅުަގނަޑށް އެްއވެސް އިެރއްަގއި މާެލއިން

ނަޑެއޅޭ މުްއދަެތއްެގ ތެރޭ އަގު އަދާުކރާ ގޮތަށް ެއްއބަްސުވމެްއގެ ދަށުން ޙަވާުލވެފަިއވާ ފްލެޓެއް ުނވަތަ ރޯަހއުްސއެއް ފްލެޓެއް  ނުވަތަ ކަ

 ލާފައި ުނވާނެެއވެ. ކަްށދީ ިވއްކާއެްއވެްސމީހަ

ށް ފްލެޓެއްގެ ެއގްީރމަްނޓް އެހެންފަރާތަކަ ސަރުކާުރން ނުވަތަ ސަރުާކރު ިޙއްާސވާ ކުންފުންޏަކުން ިހންގި ޕްޮރޖެްކޓަކުން ލިބިފައިވާ  ނޯޓް:

 ލެޓެއް އެެހން މީހަކަށް ދިނުންަކުމގަެއވެ.ބަދަލުކުުރންެވސް ބެެލވޭނީ ފު
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 ޚުލާސާ މަޢުލޫމާތު 

 ާތީރޚު މީލާދީ މާލޭގެ ރަްށެވއްސަކަްށވީ 

 ދުވަސް  މަސް  އަހަރު 

 
        

  

    އަހަރުން ދަުށގެ ދަިރންގެ ަޢދަދު  18

 

ގެން މައިންބަފައިންނާއި އަދި އިނދެ ގެ އާއި، އޭނަފުލެޓަށް އެދޭމީހާ

ގެ ހައުސް ެއއް ލިބިފަވާަނމަ އެތަނުއުޅޭމީހުންނަށް ގޯްއޗެއް/ ފުލެެޓއް/ ރޯ

 ބޮޑުމިން

 

 ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން)

 

 

 ތިާމއަށް ޖެހޭ މިްނވަެރވެ.ފްލެޓް ނުވަތަ ތަޅުުމގެ ބޮުޑމިން ޖަާހނީ ދަރިްނގެ ެމދުަގއި ބަހާުލމުން ، މަންމަ އަދި ަބއްަޕއަށް ލިބިފަިއވާ ިބން

ނޑުގެ   އަޅުގަ
ނޑުގެ  އަޅުގަ

 ގެމަންމަ

ނޑުގެ  އަޅުގަ

 ގެބައްޕަ

ނޑުގެ  އަޅުގަ

 1އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ/

ނޑުގެ  އަޅުގަ

 2އަނބިމީހާ 

ނޑުގެ  އަޅުގަ

 3އަނބިމީހާ 

ނޑުގެ  އަޅުގަ

 4އަނބިމީހާ 

(ެއއް  .ލިބިފަިއވާަނމަ ެއިބމުގެ ޮބޑުމިންމާލެއިން ެއްއވެްސވަެރްއގެ ޯގއްޗެއް ުނަވތަ ގޯއްޗަކުން ބަެއއް 

ބިމަްށވުރެ ގިނަ ބިން ިލބިފަިއވާަނމަ ޮބޑު މިން ޖަހާނީ ުހރިހާ ިބމެްއގެ ބޮުޑމިްނ އެއްކުުރމަށްފަހު 

 ޖުމްލަ ބޮުޑމިެނވެ.)

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

މާޭލގެ ޯގއްެޗއްގެ ިމލްކުވެރިޔަކު އެކަކަށްުވރެ ގިަނމީހުްނގެ ނަުމަގއި ރަިޖސްޓްރީކުެރވިަފއިވާ 

ކަމުަގއިވެަފއި، އެގޯީތގެ ކުެރވިފަިއވާ ިޢމާރާުތގެ ޖުމްލަ ަތޅުުމގެ ަސއިޒު، ބިުމެގ މިލްކުވެރިްނގެ 

 .މެުދގައި ބަހާލުމުން ލިބޭ ަތޅުުމގެ ބޮުޑިމން

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 އަކަފޫޓު     ތަުޅމުގެ ޮބޑުމިން (އަކަފޫޓުން)އެޕާޓުމެންުޓގެ ފުލެޓު/ޢުޅެމުްނދާ ގެ/

    ކޮޓަރީގެ ޢަަދދު (ބެޑްޫރމް، ސިޓިންްގޫރމް ހިމަަނއިެގން)

    ފާޚާާނގެ ޢަދަދު 

 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން) 18ރަސްމީ ގޮތުން ބެލެނެވެރިކަން ނަގައިގެން ބަލަމުންދާ މަންމަ، ބައްޕަ، ކާފަ، މާމަ އަދި ، *(މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ތިމާއާއި، އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ، ދަރިން، ދޮން ދަރިން އުޅޭމީހުންދިރި  އެުކގައި

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ ދޮންދަރިންނެވެ. އިނދެގެން އުޅޭމީހާގެ ފަރާތުން ތިމާގެފޯމް ހުށަހަޅާއިރު * ދޮންދަރިން ކަމުގައި ބަލާނީ 

    ގޭަގއި ުއޅޭ ފިރިހެުނންގެ ަޢދަދު 

    އަްނހެނުްނގެ ޢަަދދު ގޭަގއި ުއޅޭ 
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 ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: 1

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 1.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 1.2

 އުފަން ތާީރޚް  1.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  1.4

 އުފަްނވި އަތޮާޅއި ރަްށ: 1.5
:އަތޮޅު

         /
:ރަށް

 

 :އަތޮާޅއި ރަާށއިއެކު ދާިއމީ އެްޑރެސް 1.6
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

1.7 
އިާމރާތާއި ގޯތީގެ) ދާިއމީ އެްޑރެުހގެ (ދަފްތަރު/ 

 ނަްނބަރ: ރަިޖސްޓްރީ
 

 މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް: 1.8
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  މަުރވެފައި/ފިރި އަނބި  ވަރިވެފައި   ދުވަހަކުވެްސ މީހަކާނުއިދެ   އިދެގެން ޖަާހށެވެ) ކައިވެީނގެ މަޢުޫލމާތު (ގޮީޅަގއި  1.9
                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  1.10

 

 ރަށްވެހިކަމާއި ބޭހޭ މަޢުލޫމާތު 2

 މާލޭގެ ރަްށެވއްސަކަްށވީ ތާީރޚު  2.1
 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

 
        

  މާލެ ރަށްވެހިަކުމގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންަބރ 2.2

 ކުރިން ރަްށވެފަިއވާ ރަުށގެ އެްޑެރސް: 2.4
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 

 ލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފު 3

  ބައްަޕގެ ފުރިަހމަ ނަން: 3.1

  ބައްޕަ ރަްށވެަފއިވާ އަތޮާޅއި ރަށް: 3.2

 ބައްަޕގެ ާދއިމީ ެއޑްެރސް: 3.3
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 ބައްޕަ ިމހާރު ިދރިުއޅޭ ެއޑްެރސް: 3.4
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 ނޫނެކޭ އާއެކޭ ބައްޕަ ވަނީ ނިޔާވެަފއިތޯ؟ A       ބައްަޕގެ ައއި ޑީ ކާޑު ނަންަބރ: 3.5
  މަންަމގެ ފުރިަހމަ ނަން  3.6

  މަންމަ ަރށްވެަފއިވާ އަތޮާޅއި ރަށް  3.7

 މަންަމގެ ާދއިމީ އެޑްެރސް  3.8
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 މަންމަ ިމހާރު ިދރިުއޅޭ ެއޑްެރސް  3.9
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 ނޫނެކޭ އާއެކޭ މަންމަ ވަނީ ނިާޔވެފައިޯތ؟ A       ައއި ޑީ ކާޑު ނަންަބރ: މަންަމގެ 3.5
 

4 

 18ނަމަ މިބައިގައި ހިމަނަންވާނީ ތިމާގެ ބެލެނެވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ދެމަފިރިން ވަކިވެފައިވާ( އި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނާފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ ދަރިން

ބަލަދުވެރިކަން ނަގައިގެން  ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ގޮތުން  ނަމަވެސް. އަދި ނުއުފަންނަ އަހަރުނުވާ ދަރިންނެވެ

 އަހަރުނުވާ ޔަތީމު ކުދިންވެސް މިބައިގައި ހިމެނޭނެއެވެ.) 18ބަލަމުންދާ 

    އަހަރުން ދަުށގެ ދަިރންގެ ަޢދަދު  18 4.1

10 ގެ  4    ޞަފްޙާ  / 1ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ޮދުރވެރިުކރުން ގެ   



 

 

 އުޅޭ ީމހާ އާއި އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިްނގެ މަޢުލޫމާތު އިނދެގެންލެޓަށްއެދޭ މީހާ އުޅެނީ މީހަކާ އިނދެގެންނަމަ ފު 5

  އަނިބ/ފިިރމީހާގެ ުފރިހަަމނަން  5.1

 އަނިބ/ ފިރިމީާހގެ ާދއިމީ އެޑްެރސް  5.2
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       އަނިބ/ ފިރިމީާހގެ ައއި.ޑީ ކާޑު ނަްނަބރ 5.3

  ފޯމު ނަންަބރ އަނިބ/ފިިރމީހާ ފުލެޓަށް އެދޭަނމަ 5.4

  އަނިބ/ފިިރމީހާގެ ބައްަޕގެ ފުރިަހމަނަން  5.5

 ބައްަޕގެ ާދއިމީ އެޑްެރސް އަނިބ/ފިިރމީހާގެ  5.6
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       ބައްަޕގެ ައއި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރއަނިބ/ފިިރމީހާގެ  5.7

  މަންަމގެ ާދއިމީ އެޑްެރސް އަނިބ/ފިިރމީހާގެ  5.8

  A       މަންަމގެ ައއި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރއަނިބ/ފިިރމީހާގެ  5.9

 

 މަޢުލޫމާތު ލެޓަށްއެދޭ މީހާ އުޅެނީ އެކަަކށްވުރެ ގިނަމީހުންނާ އިނދެގެްނނަމަ، އެމީހުންގެ ފު 6

 

 

 ދެވަނަ އަނބިމީހާގެ މަޢުލޫާމތު  6.1

  އަނިބމީާހގެ ފުރިަހމަނަން  6.1.1

 އަނިބމީާހގެ ާދއިމީ ެއޑްެރސް  6.1.2
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       ައއި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރމީާހގެ އަނބި  6.1.3

  ަބއްޕަގެ ފުިރހަމަަނން  ނިބމީާހގެއަ 6.1.4

 ދާިއމީ އެްޑރެސް އަނިބމީާހގެ ަބއްޕަގެ  6.1.5
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       ަބއްޕަގެ އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަރއަނިބމީާހގެ  6.1.6

  ަނން ުފރިހަމަމަްނމަގެ އަނިބމީާހގެ  6.1.7

 މަްނމަގެ ދާިއމީ އެްޑރެސް އަނިބމީާހގެ  6.1.8
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       މަްނމަގެ އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަރއަނިބމީާހގެ  6.1.9

 

 ތިންވަނަ އަނބިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު 6.2

  އަނިބމީާހގެ ފުރިަހމަނަން  6.2.1

 އަނިބމީާހގެ ާދއިމީ ެއޑްެރސް  6.2.2
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       އަނިބމީާހގެ ައއި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރ 6.2.3

  އަނިބމީާހގެ ަބއްޕަގެ ފުިރހަމަަނން  6.2.4

 އަނިބމީާހގެ ަބއްޕަގެ ދާިއމީ އެްޑރެސް  6.2.5
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       އަނިބމީާހގެ ަބއްޕަގެ އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަރ 6.2.6

  ަނން ުފރިހަމަ އަނިބމީާހގެ މަްނމަގެ 6.2.7

 އަނިބމީާހގެ މަްނމަގެ ދާިއމީ އެްޑރެސް  6.2.8
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       ނަްނބަރ އަނިބމީާހގެ މަްނމަގެ އައި.ޑީ ކާޑު 6.2.9

 

 

 

 

10 ގެ  5    ޞަފްޙާ  / 1ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ޮދުރވެރިުކރުން ގެ   



 

 ހަތަރުވަނަ އަނބިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު 6.3

 
  އަނިބމީާހގެ ފުރިަހމަނަން  6.3.1

 އަނިބމީާހގެ ާދއިމީ ެއޑްެރސް  6.3.2
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       އަނިބމީާހގެ ައއި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރ 6.3.3

  އަނިބމީާހގެ ަބއްޕަގެ ފުިރހަމަަނން  6.3.4

 އަނިބމީާހގެ ަބއްޕަގެ ދާިއމީ އެްޑރެސް  6.3.5
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       އަނިބމީާހގެ ަބއްޕަގެ އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަރ 6.3.6

  ުފރިހަމަަނން އަނިބމީާހގެ މަްނމަގެ  6.3.7

 ނިބމީާހގެ މަްނމަގެ ދާިއމީ އެްޑރެސް އަ 6.3.8
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       އަނިބމީާހގެ މަްނމަގެ އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަރ 6.3.9

 

 ފުލެޓަށް އެދޭމީހާގެ ގޯތިގޮދޮާރިއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  7

 

 

 ގޯތި/ފުލެޓް/ރޯ ހައުސް ގެ ނަން

 

(އަކަފޫޓުްނ)ބޮޑުމިން   

 

 

 ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

 

 
7.1 

ތިމާއަށް މާެލއިން ެއްއވެްސވަެރްއގެ ޯގްއޗެއް ލިބިފަިއވާަނމަ 

 ؛އެިބުމގެ 
 

     
 

 

7.2 

އެކަކަށްުވރެ ގިނަ މީހުްނގެ ނަުމގައި ަރޖިސްޓްރީުކރެވިަފިއވާ 

މާލޭގެ ޯގއްެޗއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ަކމުަގިއ ތިމާވެަފއި ެއގޯތިން 

 ؛ލިބޭ ބަިއގެތިމާއަށް 
 

     
 

 

7.3 

އެކަކަށްުވރެ ގިަނމީހުްނގެ ނަުމަގއި ރަިޖސްޓްރީކުެރވިަފއިވާ 

މާލޭގެ ޯގއްެޗއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ަކމުަގިއ ތިމާވެަފއި ެއގޯތީގެ 

 ؛ކުރެވިަފއިވާ ިޢމާރާުތގެ ުޖމްލަ ތަޅުުމގެ ސައިުޒ، ިބމުގެ 
      

 

     
 

 

      ތަުނގެ މާލެއިން ތިާމއަށް ފްލެޓެ/ރޯަހއުްސެއއް ލިބިފަިއވާނަމަ އެ 7.4
 

 

7.5 
ޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސްަތަނކުން ތިމާއަށް ގޯއްޗެއް، މާލެ ފި

 ؛އެތަުނގެ ލިބިފަިއވާނަމަފުލެޓެއް ނުވަތަ ރޯ ހައުސް އެއް 
     

 
 

 

8 
ފުލެޓަށް އެދޭމީހާގެ އަނބި/ފިރިމީހާގެ 

 ގޯތިގޮދޮާރއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުްނ) ގޯތި/ފުލެޓް/ރޯ ހައުސް ގެ ނަން

8.1 

ތިމާގެ އަނިބ/ފިިރމީހާއަށް މާލެއިން އެްއވެްސވަެރްއގެ ޯގއްޗެއް 

 ؛ލިބިފަިއވާނަމަ އެިބމުގެ 
 

 

     
 

 

8.2 

އެކަކަށްުވރެ ގިނަ މީހުްނގެ ނަުމގައި ަރޖިސްޓްރީުކރެވިަފިއވާ 

އަނބި/ފިރިމީހާ މާލޭގެ ޯގއްެޗއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ަކމުަގިއ ތިމާގެ 

 ؛ވެފައި އެގޯތިން ތިމާގެ އަނބި/ފިރިމީހާއަށް ލިބޭ ބައިގެ

     
 

 

8.3 

އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންގެ ނަުމގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ 

ވެފައި  އަނބި/ފިރިމީހާގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައި ތިމާގެ 

އެގޯތީގެ ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ސައިޒު، ބިމުގެ 

ޖެހޭ  އަނބި/ފިރިމީހާއަށްމިލްކުވެރިންގެ މެުދގައި ބަހާލުުމން ތިމާގެ 

 ؛ތަޅުމުގެ
 

     
 

 

8.4 
މާލެއިން ތިމާގެ ައނބި/ފިރިމީހާއަށް ފްލެެޓއް/ރޯހައުސްއެއް 

 ؛ލިބިފައިާވނަމަ އެ ފްލެޓް/ރޯހައުސްގެ
 

     
 

 

 

10 ގެ  6    ޞަފްޙާ  / 1ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ޮދުރވެރިުކރުން ގެ   



 ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާ އުޅެނީ އެކަަކށްވުރެ ގިނަމީހުންނާ އިނދެގެްނނަމަ، އެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު  9

 

 
9.1 

ގޯިތގޮދޮާރއި ބެހޭ ދެވަނަ އަނބިމީހާގެ 

 މަޢުލޫމާތު 

 

 

 ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުްނ) ގޯތި/ފުލެޓް/ރޯ ހައުސް ގެ ނަން

9.1 

މާެލއިން ެއއްެވްސވަެރއްގެ ގޯއްެޗއް މީހާ ތިމާގެ އަނބި 

 ؛ލިބިފަިއވާނަމަ އެިބމުގެ 
 

 

     
 

 

9.2 

އެކަކަށްުވރެ ގިނަ މީހުްނގެ ނަުމގައި ަރޖިސްޓްރީުކރެވިަފިއވާ 

 މީހާ އަނބިމާލޭގެ ޯގއްެޗއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ަކމުަގިއ ތިމާގެ 

 ؛ލިބޭ ބައިގެ މީހާ ވެފައި އެގޯތިން ތިމާގެ އަނބި

     
 

 

9.3 

އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންގެ ނަުމގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ 

ވެފައި  އަނބިމީހާގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައި ތިމާގެ 

އެގޯތީގެ ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ސައިޒު، ބިމުގެ 

ޖެހޭ  އަނބިމީހާއަށްމިލްކުވެރިންގެ މެުދގައި ބަހާލުުމން ތިމާގެ 

 ؛ތަޅުމުގެ

 

     
 

 

9.4 

ފްލެެޓއް/ޯރހައުސްއެއް  ލެއިން ތިމާގެ ައނބިމީހާއަށްމާ

 ؛ލިބިފައިާވނަމަ އެ ފްލެޓް/ރޯހައުސްގެ
 

     
 

 

 

10 
ތިންވަނަ އަނބިމީހާގެ ގޯިތގޮޮދރާއި ބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

 

 

 ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުްނ) ގޯތި/ފުލެޓް/ރޯ ހައުސް ގެ ނަން

10.1 

މާެލއިން ެއއްެވްސވަެރއްގެ ގޯއްެޗއް މީހާ އަނބި  ތިމާގެ

 ؛ލިބިފަިއވާނަމަ އެިބމުގެ 
 

 

     
 

 

10.2 

އެކަކަށްުވރެ ގިނަ މީހުްނގެ ނަުމގައި ަރޖިސްޓްރީުކރެވިަފިއވާ 

 މީހާ އަނބިމާލޭގެ ޯގއްެޗއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ަކމުަގިއ ތިމާގެ 

 ؛ލިބޭ ބައިގެ މީހާ ވެފައި އެގޯތިން ތިމާގެ އަނބި

     
 

 

10.3 

އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންގެ ނަުމގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ 

ވެފައި  އަނބިމީހާގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައި ތިމާގެ 

އެގޯތީގެ ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ސައިޒު، ބިމުގެ 

ޖެހޭ  އަނބިމީހާއަށްމިލްކުވެރިންގެ މެުދގައި ބަހާލުުމން ތިމާގެ 

 ؛ތަޅުމުގެ
 

     
 

 

10.4 
ފްލެެޓއް/ޯރހައުސްއެއް  ލެއިން ތިމާގެ ައނބިމީހާއަށްމާ

 ؛ލިބިފައިާވނަމަ އެ ފްލެޓް/ރޯހައުސްގެ
 

     
 

 

 

11 
ހަތަރުވަނަ އަނބިމީހާގެ ގޯިތޮގދޮރާއި ބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

 

 

ނަންބަރުރެޖިސްޓްރީ  ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުްނ) ގޯތި/ފުލެޓް/ރޯ ހައުސް ގެ ނަން  

11.1 

މާެލއިން ެއއްެވްސވަެރއްގެ ގޯއްެޗއް މީހާ ތިމާގެ އަނބި 

 ؛ލިބިފަިއވާނަމަ އެިބމުގެ 
 

 

     
 

 

11.2 

އެކަކަށްުވރެ ގިނަ މީހުްނގެ ނަުމގައި ަރޖިސްޓްރީުކރެވިަފިއވާ 

 މީހާ އަނބިމާލޭގެ ޯގއްެޗއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ަކމުަގިއ ތިމާގެ 

 ؛ލިބޭ ބައިގެ މީހާ ވެފައި އެގޯތިން ތިމާގެ އަނބި

     
 

 

11.3 

އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންގެ ނަުމގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ 

ވެފައި  އަނބިމީހާގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައި ތިމާގެ 

އެގޯތީގެ ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ސައިޒު، ބިމުގެ 

ޖެހޭ  އަނބިމީހާއަށްމިލްކުވެރިންގެ މެުދގައި ބަހާލުުމން ތިމާގެ 

 ؛ތަޅުމުގެ

 

     
 

 

11.4 

ފްލެެޓއް/ޯރހައުސްއެއް  ލެއިން ތިމާގެ ައނބިމީހާއަށްމާ

 ؛ލިބިފައިާވނަމަ އެ ފްލެޓް/ރޯހައުސްގެ
 

     
 

 

10 ގެ  7    ޞަފްޙާ  / 1ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ޮދުރވެރިުކރުން ގެ   



12 
މަންމަގެ ޯގތިގެދޮރާއި ބެހޭ  ފުލެޓަށް އެދޭމީހާގެ

 މަޢުލޫމާތު 

 

 

 ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުްނ) ގޯތި/ފުލެޓް/ރޯ ހައުސް ގެ ނަން

12.1 

ތިމާގެ ަމންަމއަށް މާެލއިން ޯގއްޗެއް ުނވަތަ ޯގއްޗަކުން ަބއެއް 

ެމދުަގއި ލިބިފަިއވާނަަމ، މަްނމައަށް ލިބިަފިއވާ ޯގތި ދަރިްނގެ 

 ؛ބަހާލުމުން ިތމާއަށް ެޖހޭ ބިުމގެ 
 

     
 

 

12.2 

ތިމާގެ ަމންަމއަށް މާެލއިން ޯގއްޗެއް ުނވަތަ ޯގއްޗަކުން ަބއެއް 

ލިބި އެތަުނގައި ޢިާމރާެތއްކޮށްފަިއވާަނމަ، އެ ޢިމާރާުތގެ ޖުމްލަ 

ތަޅުުމގެ މިްނވަުރން ތިާމގެ މަްނމައަށް ލިބޭ ތަޅުުމގެ ަސއިޒު 

 ެމދުަގއި ބަހާުލމުން، ިތމާއަށް ޖެހޭ ތަުޅމުެގ؛ދަރިްނގެ 

     
 

 

 

13 
ބައްޕަގެ ޯގތިގެދޮރާއި ބެހޭ  ފުލެޓަށް އެދޭމީހާގެ

 މަޢުލޫމާތު 

 

 

 ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުްނ) ގޯތި/ފުލެޓް/ރޯ ހައުސް ގެ ނަން

13.1 

 ތިމާގެ ބައްަޕއަށް މާލެިއން ޯގއްޗެއް ުނަވތަ ގޯއްޗަކުން ބަެއއް

ލިބިފަިއވާނަަމ، ތިާމގެ ަބއްޕައަށް ލިބިަފއިވާ ގޯތި ަދރިންގެ 

 ؛މެުދގައި ބަހާލުމުން ިތމާއަށް ޖެހޭ ބިުމގެ 
 

     
 

 

13.2 

ތިމާގެ ބައްަޕއަށް މާލެިއން ޯގއްޗެއް ުނަވތަ ގޯއްޗަކުން ބަެއއް 

ލިބި އެތަުނގައި ޢިާމރާެތއްކޮށްފަިއވާަނމަ، އެ ޢިމާރާުތގެ ޖުމްލަ 

މިްނވަުރން ތިާމގެ ަބއްޕައަށް ިލބޭ ތަޅުުމގެ ަސއިޒު ތަޅުުމގެ 

 ދަރިްނގެ ެމދުަގއި ބަހާުލމުން، ިތމާއަށް ޖެހޭ ތަުޅމުެގ؛

     
 

 

 

 ޙާލަތަށެވެ.)(ދިރިުއުޅމުގެ ޙާލަތު ަބލާނީ މާލޭގައި ދިިރއުެޅމުްނދާ ފަރާތްތަުކގެ މާލޭަގއި ިދރިުއޅެުމންދާ  ފުލެޓަށް އެދޭފަރާތުގެ ދިރިއުުޅމުގެ ޙާލަތު 14

14.1 

 

 

  (ނަންބަާރއި އެކު) މިހާރު ިދިރއުޅޭ ޭގގެ/ އެޕާޓުމެންޓު ނަން 

  ޢިމާރާުތގެ/ފުލެޓުގެ/އެޕާޓުމެންޓު/ތަުޅމުގެ ރެިޖސްޓްރީ ނަްނބަރ 14.2

      ރުފިޔާއިން:ކުއްޔަށްއުޅޭނަމަ މަހު ކުލި ދިވެހި  ނޫނެކެވެ އާއެކޭ މާލޭަގއި މިހާރު ދިިރއުެޅނީ ކުއްޔަށްތޯ؟ 14.3

  ކުއްޔަށް ދިންަފރާތުގެ ަނން  14.4

  A       އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަރު ކުއްޔަށް ދިންަފރާތުގެ  14.5

  ކުއްޔަށް ދިންަފރާތުގެ ފޯނު ަނންަބރ 14.6

  (އަކަފޫޓުން) ޢުޅެމުްނދާ ގެ/އެޕާޓުެމންޓުގެ ތަުޅުމގެ ޮބޑުމިން 14.7

  ސިޓިންްގޫރމް ހިމަަނއިެގން)ކޮޓަރީގެ ޢަަދދު (ބެޑްޫރމް،  14.8

  ފާޚާާނގެ ޢަދަދު  14.9

 ކަރަންޓު ބިާލބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަުހގެ  3އެންމެފަހު  14.10

 މީޓަރނަންބަރ ނަންބަރ

 

 އެވްރެޖް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކި ޢަދަދު (ކޮންމެ ބިލެއް ވަކިން)

           

 ފެންބިާލބެހޭ މަޢުޫލމާތު މަުހގެ  3އެންމެފަހު  14.11

 މީޓަރނަންބަރ ނަންބަރ

 

 އެވްރެޖް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކި ޢަދަދު (ކޮންމެ ބިލެއް ވަކިން)

             

 

15 
(މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ތިމާއާއި، އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ، ދަރިން، ދޮން ދަރިން، މަންމަ،  އެްއކޮށް ޭގގައި ުނވަތަ އެޕާޓްެމންޓުގައި އުޅޭމީހުން

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން) 18ބައްޕަ، ކާފަ، މާމަ އަދި ރަސްމީ ގޮތުން ބެލެނެވެރިކަން ނަގައިގެން ބަލަމުންދާ 

     ަޢދަދު ފިރިހެުނންގެގޭަގއި ުއޅޭ  15.1

    ޢަަދދު ގޭަގއި ުއޅޭ އަްނހެނުްނގެ  15.2

10 ގެ  8    ޞަފްޙާ  / 1ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ޮދުރވެރިުކރުން ގެ   



 ފުލެޓަށް އެދޭމީހާގެ ގޭަގއި (ުފލެޓަށްއެދި ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު) ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު 

އަހަރު ނުުފރޭ ަދރިން) 18ބެލެެނވެރިކަން ަނަގއިެގން ބަަލމުންދާ (މިބަިއަގއި ހިމެޭނނީ ތިމާާއއި، އަނިބީމހާ/ފިރިމީާހ، ަދރިން، ޮދން ދަިރން، ަމންމަ، ަބއްޕަ، ކާފަ، ާމމަ ައދި ރަްސީމ ގޮތުން   

ލިބޭ ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ
 ކިޔަވާ ލެވެލް  މަޤާމް /

 ގެ މަޢުލޫމާތު ކުރާތަން / ކިޔަވާ ތަނު  މަސައްކަތް

 *އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްނަމަ އެކަން ލިޔާށެވެ.

ޢާއިލީ ގޮތުން ހުރި 

 ގާތްކަން 
 ނަންބަރު  ފޯން

 ދރއކ.
 ނަންބަރު 

 # ނަން

 ތަނުގެ ނަން  ފޯނު ނަންަބރު 

 1    ފޯމު ފުރާމީހާ     

       
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
      2 

       
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
      3 

       
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
      4 

       
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
      5 

       
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
      6 

       
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
      7 

       
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
      8 

       
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
      9 

    
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
   10 

    
 

 ،މަންމަ/ބައްޕަ
އަނބި/ފިރި

 

 
ކާފަ/މާމަ

 ، ިދަރި/ދޮންދަރ 
   11  

10 ގެ  9    ޞަފްޙާ  / 1ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ޮދުރވެރިުކރުން ގެ   



 ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮޅިއެކެވެ.)ފަރާތުގައިވާ ގޮޅިއަކީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް (އެންމެ ވައަތް ފަރާތުގައިވާ ގޮޅީގައި.ޖަހާނީ ކަނާތް  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތް :  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 ހުށަހަޅާ އެންމެހާ ލިއުންތައް ތަރުތީބުކުރަންެޖހޭނީ، މި ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބާއި އެއްގޮތަެށވެ.

  ެއަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގ 

  ްތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ފޯމ 

   ާގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވ 

  ެއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި  ކައިވެނީގ 

  ްއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަންމަގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާ ފޯމ 

  ްއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  އަސްލާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބައްޕަގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޯމ 

  ްއަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބި/ފިރިމީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޯމ 

  ްއަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  އި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންގެ  18ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ފޯމ 

  ްޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑުލިބިފައިވާނަމަ އެބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާ  މާލެއިން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އެއްވެސްވަރެއްގެ ގޯއްޗެއް ތިމާއަށ 

  ެތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ކަމުގައި ތިމާ ވާނަމަ އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު އެކަކަށްވުރ 

  ާއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން އަސްލާ ގޮތަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާހިމެނޭ  ތިމ 

  ެރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ލިބިފައިވާނަމަ އެބިމުގެއަނބި/ފިރިމީހާއަށް މާލެއިން އެއްވެސްވަރެއްގެ ގޯއްޗެއް  ތިމާގ 

   ެއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ކަމުގައި ތިމާގެ އަނބި/ފިރިމީހާ ވާނަމަ އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު އެކަކަށްވުރ 

  ެޖަހާފައިވާ ކޮޕީ ކުރެހުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެ ޢިމާރާތުގެ  އަނބި/ފިރިމީހާ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންގެ ނަމުގައި ތިމާގ 

  ެރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  މަންމައަށް މާލެއިން އެއްވެސްވަރެއްގެ ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެބިމުގެ ތިމާގ 

  ެއަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ކަމުގައި ތިމާގެ މަންމަ ވާނަމަ އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު އެކަކަށްވުރ 

  ެކުރެހުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެ ޢިމާރާތުގެ މަންމަ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި  ތިމާގ 

  ެރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ބައްޕައަށް މާލެއިން އެއްވެސްވަރެއްގެ ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެބިމުގެ ތިމާގ 

  ެއަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ކަމުގައި ތިމާގެ ބައްޕަ ވާނަމަ އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އެކަކަށްވުރ 

  ެކުރެހުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެ ޢިމާރާތުގެރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ  ބައްޕަ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި  ތިމާގ 

  ްތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ  ށް ހިފާފައިވާ ޔަގެ ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓުގެ ކުއްއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅޭ ގޭ  ކުއްޔަށ 

  ޭޖަހާފައިވާން ވާނެއެވެ. ފޯމުގައި ސޮއިކުރާ ދެ ފަރާތުން މި ކުރެހުމުގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ގެ ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓުގެ ކުރެހުން (ފްލޯ ޕްލޭން)، ހެކިވެރީންގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅ 

  ިއަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓުގައި އެއްކޮށް  ގޭގައ 

  ުބިލުގެ އެންމެ ފަހު މަހުގެ ބިލްގެ އަސްލު  ކަރަންޓ 

  ްބިލުގެ އެންމެ ފަހު މަހުގެ ބިލްގެ އަސްލު  ފެނ 

   ެއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހެކިންގ 

 

 އިގުރާރު 

ނޑު ދީ • ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަްއ ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ކިޔުަމށްފަހު ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ މި ފޯމާއި މިފޯމާއެކު ލިބުނު އަދި ޢާންމުކުރެވިފައިވާ މި ފޯމުގައި އަޅުގަ އެލިޔުންތަކުގައި ކަ

ނޑު ދީފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ އެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ފުރިހަމަވާ  މުގައި ނުވާނަމަ، މިފޯމު މަޢުލޫމާތެއްކަ ޞައްޙަމީހެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫބާޠިލުކުރެވޭނެކަން   މިއިން ފޯމު ބަލައިގަތުމާއި ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ހަމަޔަށް އަދި ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމުގައިވިަޔސްރަމެވެ. ލުކުއަޅުގަ

ގޯތިގެޮދރާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ައދި ފޯމުގައި  ބިމާއި މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަުޢލޫމާތެއް ނޫންކަން އެނގިއްޖެނަމަ، ފްލެޓް އެހާތަނުން ވަކި ކުރުމަށް ރުހި ޤަބޫލުވަމެވެ.

ނޑުގެ ދިރިއުދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަކުރުމަށް އިންޓަވިއުކުރުމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކަޑައަޅާ ބަޔަ ޅުމުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ކު އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތު ސައްޙަތޯ ބެލުމަށް އެހެން އިދާރާތަކާއި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމުގައި  ތެވެ. އަދި އެކަމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަމެވެ. އަދި ފޯމުގައިވާއިއުތިރާޒެއް ނެ ބެލުމުގައި

ނޑުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ. ނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމުގައި، އަދި  އަޅުގަ ނޑުގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.ދިރާސާތަކަށް އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުގެ އަނބި/ފިރިމީހާ އެކު އެއްމެދުކޮށް މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދެމަފިރިން ފްލެަޓށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ދެމަފިރިންނަށް ލިބޭނީ އެއް ފްލެޓެވެ.  • ފުލެޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެުފލެޓް އަޅުގަ

 އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. 
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 ހެކިން

ނޑުމެން ޔަގީންކޮށް ކަށަވަުރކޮށްދެމެެވ. (ޔަޤީންކަންދޭ  •  ފަރާތަކީ ޢާއިލާގެ މީހަކަށްެވގެން ނުވާނެއެވެ.)ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަްށ އަޅުގަ
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