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  2014 ފޯމް އެދޭ ފުލެޓަށް

 ފޯމު ފުރުމާއިބެހޭ މަޢުލޫާމތު

ނޑުގެ އެއްފުށަށެވެ.  ފުރަންވާނީ ނޫ ކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ.މިފޯމު  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

 

 ފޯމު ފުރުމާއި ހުށަހެޅިމުަގއި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަްނތައް

 ހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ފޯމު ނުފުރުން  ފުލެޓަށް އެދޭމީހުންގެ ހ

 ތަންތާގައި ހަމައެކަނި އެއްގޮޅީގައި ރަނގަޅުފާހަގަ ޖެހުން  ޖަވާބު ޚިޔާރުކުރަންޖެހޭ  ށ

 ހިސާބު ޢަދަދު ޖަހަންޖެހޭ ގޮޅީގައި ހަމައެކަނި އެއް ޢަދަދު ޖެހުން  ނ

 ނުލިޔުން  ގައިލިޔަން ދީފައިވާ ޖާގައިން ބޭރު ރ

ނޑާލުމަށްފަހު ރަގަޅުގޮތް ކައިރީގައި ލިޔުމަށްފަހު ކައިރީގައި ސޮއިކުރުންއެކުށް އެންމެ ރޮގަކުން ، ނަމަ ފޯމު ފުރުމުގައި އެއްވެސް ކުށެއްޖެހިއްޖެ ބ  ކަ

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

 ކ

އަދި ކަޑައަޅާ ފަރާތެއް  ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތެކެވެ.ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނީ ދޫކޮށްލުމަށް ހުށަހަޅާ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

އަންނަ މީހާގެ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އެނގޭނެ ގޮތަށް އެންމެން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އެއް އެފަރާތުން ގެންނަންވާނެއެވެ. 

އަދި އެމީހަކީ  ނެއެވެ.އަ.ޑީ ކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންޖެހޭ އަދި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ އެންމެންގެ ، ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއިދިވެހިރައް

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

އް ގެނެވޭނީ ފްލެޓަށް ވެސް އިސްލާޙެއްއެހުށަހަޅާ ފޯމާއި، އެފޯމާއެކު ހުށަހެޅޭ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތަށް އެޓަރނީ އޮތް މީހެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

 ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އޮތްނަމެއެވެ. އެދޭފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް 

 އ
ނޑައަޅާ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމާއި، ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ހުށަހަޅަން ބޭނުން ވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެމީހަކު ކަ

 އިސްލާޙުކުރުމާއި، އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރެވިދާނެއެވެ.
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 1 ގެ  4 ޙާފްޞަ  3ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ުކރުން ގެޮދުރވެރި /  



 ދޫކޮށްލަން ހުށަހަޅާ ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު 1

  ގޯތީގެ ަނން (ރަިޖސްޓްީރގައި ވާގޮތަށް) 1.1

  ގޯތީގެ ރަިޖސްޓްރީ ނަްނބަރު  1.2

       ބްލޮކް ނަންަބރު  1.3

 އަކަފޫޓު   ގޯތީގެ ބޮޑުުމން (އަކަފޫޓުން) 1.4

1.5 
ގޯތި ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވިަފއިވާ މީހުްނގެ މެުދގައި 

 ބަހާލުމުން ީމހަކަށް ޖެހޭ ިބމުގެ ބޮޑުިމްނ (އަކަފޫޓުން)
 އަކަފޫޓު  

 

 )1(މީހާ  ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: 2

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 2.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 2.2

 އުފަން ތާީރޚް  2.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  2.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  2.5

 

 )2ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  3

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 3.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 3.2

 އުފަން ތާީރޚް  3.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  3.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  3.5

 

 )3ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  4

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 4.1

  A       ނަންަބރު:ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު  4.2

 އުފަން ތާީރޚް  4.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  4.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  4.5

 

 )4ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  5

  ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް):ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ  5.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 5.2

 އުފަން ތާީރޚް  5.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  5.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  5.5

 

 2 ގެ  4 ޙާފްޞަ  3ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ުކރުން ގެޮދުރވެރި /  



 )5ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  6

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 6.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 6.2

 އުފަން ތާީރޚް  6.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  6.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  6.5

 

 )6ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  7

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 7.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 7.2

 އުފަން ތާީރޚް  7.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  7.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  7.5

 

 )7ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  8

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 8.1

  A       ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު:ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން  8.2

 އުފަން ތާީރޚް  8.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  8.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  8.5

 

 )8ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  9

  ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): ފުރިހަމަ 9.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 9.2

 އުފަން ތާީރޚް  9.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  9.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  9.5

 

 )9ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  10

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 10.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 10.2

 އުފަން ތާީރޚް  10.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  10.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  10.5

 3 ގެ  4 ޙާފްޞަ  3ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ުކރުން ގެޮދުރވެރި /  



 

 )10ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  11

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 11.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 11.2

 ތާީރޚް އުފަން  11.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  11.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  11.5

 

 )11ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: (މީހާ  12

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 12.1

  A       ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 12.2

 އުފަން ތާީރޚް  12.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  12.4

                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  12.5

 

 ޖެހުމަށް  (އެންމެ ވައައްފަރާތުގައިވާ ގޮޅިއަކީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮޅިއެކެވެ.) : ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

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

  ްތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ފަރާތުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭހުށަހަޅާ  ފޯމ 

   ާގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވ 

  ެތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ  ކައިވެނީގ 

   ެއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާހެކިންގ 

   ީގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް  3ކެޓަގަރ 

 

 އިގުރާރު 

ނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ މި ފޯމާއި މިފޯމާއެކު ލިބުނު އަދި ޢާންމުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ކިޔުަމށް • ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަްއ މި ފޯމުގައި އަޅުގަ ފަހު އެލިޔުންތަކުގައި ކަ

ނޑު ދީފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، މިފޯމު އެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ފުރިހަމަވާ މީހެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާ  ތެވެ. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ފޯމު ބަލައިގަތުމާއި ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ހަމަޔަށް އަދި ފްލެޓް އެ އިވިަޔސް މިއިން އްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމުގަބާޠިލުކުރެވޭނެކަން އަޅުގަ

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

ނޑުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ބެލުމުގެ  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަކުރުމަށް އިންޓަިވއުކުރުމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކަޑައަޅާ ބަޔަކު އަޅުގަ

 އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ. އަދި އެކަމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަމެވެ.

ނޑު  • އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮްށފައިވާ އެއްވެސް ފަރާަތކުން ގޯތިން އޭނާއަށް ލިބޭ ބަިއ ދޫކޮށްލަްނ މި ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބިއްޖެ ނަމަ ގޯތި ދޫކޮށްލަން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.  އެއްބަސްނުވާނަމަ ދެން ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް، ފޯމް ބާޠިލްވާނެކަން އަޅުގަ

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

 

 ހެކިން

ނޑުމެން ޔަގީންކޮށް ކަށަވަުރކޮށްދެމެެވ. (ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތަކީ ޢާއިލާގެ މީހަކަށްެވގެން ނުވާނެއެވެ.)ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު  •  މަޢުލޫމާތުކަމަްށ އަޅުގަ
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 4 ގެ  4 ޙާފްޞަ  3ކެޓެގަރީ  -މާލެ  -ުކރުން ގެޮދުރވެރި /  


