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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 3ކެޓަގަރީ މާލެ، 

 ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު 

 ފޯމު ފުރުމާއިބެހޭ މަޢުލޫާމތު

 ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރަންވާނީ ގަނޑުގެ އެއްފުށަށެވެ.  ފުރަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ.މިފޯމު  ހ

 މިފޯމު ފުރަންވާނީ މިކެޓަގަރީއަށް ޝަރުޠުހަމަވާނަމައެވެ.  ށ

 މިފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަނޮކޮށް ވާނަމަ އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ، ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ނ

 

 ފޯމު ފުރުމާއި ހުށަހެޅިމުަގއި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަްނތައް

 ފޯމު ނުފުރުން ފުލެޓަށް އެދޭމީހުންގައި ހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ  ހ

 ޖަވާބު ޚިޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަންތާގައި ހަމައެކަނި އެއްގޮޅީގައި ރަނގަޅުފާހަގަ ޖެހުން  ށ

 ހިސާބު ޢަދަދު ޖަހަންޖެހޭ ގޮޅީގައި ހަމައެކަނި އެއް ޢަދަދު ޖެހުން  ނ

 ލިޔަން ދީފައިވާ ޖާގައިން ބޭރު ނުލިޔުން ރ

ނޑާލުމަށްފަހު ރަގަޅުގޮތް ކައިރީގައި ލިޔުމަށްފަހު ކައިރީގައި ސޮއިކުރުން  ފޯމު ފުރުމުގައި އެއްވެސް ކުށެއްޖެހިއްޖެ، އެކުށް ބ  އެންމެ ރޮގަކުން ކަ

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

 ކ

ރާތްތަކަކުންނެވެ. ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނީ ދޫކޮށްލުމަށް ހުށަހަޅާ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަޑައަޅާ ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަ

އެއިްނ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު . އަދި ކަޑައަޅާ ފަރާތެއް އެނގޭނެ ގޮތަށް އެންމެން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އެއް އެފަރާތުން ގެންނަންވާނެއެވެ

ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި އަދި އެމީހަކީ ފުލެޓަށް އެދޭ މައުލޫމާތު ދަލުގައި އަންނަ މީހާގެ ދިވެހިރައްހާޒިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ ބަ ފަރާތެއް

އި ސޮއިކުރުމުގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އޮތް މީހެއްކަމުގައި ޑާޓާބޭސްއަށް އެންޓަރ ކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުތޯ ބަލާ އަދި ޙަވާލުކުރެވޭ ލިޔުމުގަ

ބަދަލުގައި އަންނަމީހާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެއެވެސް އިސްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ފްލެޓަށް އެދޭމީހާގެ ޕަވަރ އޮފް ވާންވާނެއެވެ. 

 އެޓާރނީ އޮތްނަމެއެވެ.

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

 އިސްލާޙުކުރުމާއި، އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރެވިދާނެއެވެ.
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1 ފަރުދީ މަޢުޫލމާުތ ފޯމް،  / ގެ 4ޞަފްޙާ   3ކެޓެަގރީ  -މާލެ  - ންކުރު ގެޮދރުެވރި   



 

 ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: 1

  ފުރިހަމަ ނަން (ައއި ޑީ ކާޑުަގިއވާ ގޮަތށް): 1.1

  A       ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު:ދިވެހި  1.2

 އުފަން ތާީރޚް  1.3

 ދުވަސް މަސް އަހަރު 

         

     ފިރިހެން   އަންހެން  ޖަހާށެވެ) ޖިންސް (ޮގީޅގައި  1.4

 އުފަްނވި އަތޮާޅއި ރަްށ: 1.5
:އަތޮޅު

         /
:ރަށް

 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް އަތޮާޅއި ރަާށއިއެކު: 1.6
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

1.7 
ދާިއމީ އެްޑރެުހގެ (ދަފްތަރު/ އިާމރާތާއި ގޯތީގެ) 

 ރަިޖސްޓްރި ނަްނބަރ:
 

 މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް: 1.8
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 އަނބ/ފިރި މަުރވެފައި  ވަރިވެފަިއ  ދުވަހަކުވެްސ މީހަކާނުއިެދ  އިދެގެން  ޖަާހށެވެ) ކައިވެީނގެ މަޢުޫލމާތު (ގޮީޅަގއި  1.9
                ގުޭޅނެ ފޯނު/ މޯަބއިލް ނަްނބަރ:  1.10

 

 ރަށްވެހިކަމާއި ބޭހޭ މަޢުލޫމާތު 2

 ރަށްވެިހވެަފއިވާ ރަށް، 2.1
:އަތޮޅު

         /
:ރަށް

 

 ރަށްވެަފިއވާ ރަުށގެ އެްޑރެސް: 2.2
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 

 ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  3

  ބައްަޕގެ ފުރިަހމަ ނަން: 3.1

  ބައްޕަ ރަްށވެަފއިވާ އަތޮާޅއި ރަށް: 3.2

 ެއްޑެރސް:ބައްަޕގެ ާދއިމީ  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       މަންަމގެ ައއި ޑީ ކާޑު ނަންަބރ: 3.5
 

 ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާ އުޅެނީ މީހަކާ އިނދެގެންނަމަ އިނދެގެންއުޅޭ ީމހާ އާއި އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު 4

  އަނިބ/ފިިރމީހާގެ ުފރިހަަމނަން  4.1

 ާދއިމީ އެޑްެރސް  އަނިބ/ ފިރިމީާހގެ 4.2
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

  A       އަނިބ/ ފިރިމީާހގެ ައއި.ޑީ ކާޑު ނަްނަބރ 4.3

  އަނިބ/ފިިރމީހާ ފުލެޓަށް އެދޭަނމަ ފޯމު ނަންަބރ 4.4

2 ފަރުދީ މަޢުޫލމާުތ ފޯމް،  / ގެ 4ޞަފްޙާ   3ކެޓެަގރީ  -މާލެ  - ންކުރު ގެޮދރުެވރި   



 

 ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ ދަރިންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  5

    ދަުށގެ ދަިރންގެ ަޢދަދު އަހަރުން  18 5.1

 

 ވަނަ އަނބިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު  2އިނދެގެްނނަމަ: ލެޓަށްއެދޭ މީހާ އުޅެނީ އެކަަކށްވުރެ ގިނަމީހުންނާ ފު 6.1

 

 

  އަނިބމީާހގެ ފުރިަހމަނަން  6.1.1

 އަނިބމީާހގެ ާދއިމީ ެއޑްެރސް  6.1.2
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 އަނިބމީހާ ފުލެޓަށް އެޭދނަމަ ފޯމު ނަްނބަރ 6.1.3
 

  A       ައއި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރމީާހގެ އަނބި  6.1.4

 

 ވަނަ އަނބިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު  3: ގެްނނަމަފުލެޓަށްއެދޭ މީހާ އުޅެނީ އެކަަކށްވުރެ ގިނަމީހުންނާ އިނދެ 6.2

 

 

  އަނިބމީާހގެ ފުރިަހމަނަން  6.2.1

 އަނިބމީާހގެ ާދއިމީ ެއޑްެރސް  6.2.2
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 އަނިބމީހާ ފުލެޓަށް އެޭދނަމަ ފޯމު ނަްނބަރ 6.2.3
 

  A       އަނިބމީާހގެ ައއި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރ 6.2.4

 

 ވަނަ އަނބިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު  4ގެްނނަމަ: ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާ އުޅެނީ އެކަަކށްވުރެ ގިނަމީހުންނާ އިނދެ 6.3

 

 

  އަނިބމީާހގެ ފުރިަހމަނަން  6.3.1

 އަނިބމީާހގެ ާދއިމީ ެއޑްެރސް  6.3.2
:އެޑްރެސް 

                               /
:އަތޮޅު 

         /
:ރަށް

 

 އަނިބމީހާ ފުލެޓަށް އެޭދނަމަ ފޯމު ނަްނބަރ 6.3.4
 

  A       ނަންަބރއަނިބމީާހގެ ައއި.ޑީ ކާޑު  6.3.5

 

 ފުލެޓަށް އެދޭމީހާގެ ގޯތިގޮދޮާރިއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  7

 

 

 ގޯތި/ފުލެޓް/ރޯ ހައުސް ގެ ނަން

 

 ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުްނ)

 

 

 ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

 

 
7.1 

ތިމާއަށް މާެލއިން ެއްއވެްސވަެރްއގެ ޯގްއޗެއް ލިބިފަިއވާަނމަ 

 ؛އެިބުމގެ 
 

     
 

 

7.2 

މީހުްނގެ ނަުމގައި ަރޖިސްޓްރީުކރެވިަފިއވާ އެކަކަށްުވރެ ގިނަ 

މާލޭގެ ޯގއްެޗއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ަކމުަގިއ ތިމާވެަފއި ެއގޯތިން 

 ؛ތިމާއަށް ލިބޭ ބަިއގެ
 

     
 

 

7.3 

އެކަކަށްުވރެ ގިަނމީހުްނގެ ނަުމަގއި ރަިޖސްޓްރީކުެރވިަފއިވާ 

ެއގޯތީގެ މާލޭގެ ޯގއްެޗއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ަކމުަގިއ ތިމާވެަފއި 

 ؛ކުރެވިަފއިވާ ިޢމާރާުތގެ ުޖމްލަ ތަޅުުމގެ ސައިުޒ، ިބމުގެ 
      

 

     
 

 

      ތަުނގެ މާލެއިން ތިާމއަށް ފްލެޓެ/ރޯަހއުްސެއއް ލިބިފަިއވާނަމަ އެ 7.4
 

 

7.5 
އެއްވެސްަތަނކުން ތިމާއަށް ގޯއްޗެއް، މާލެ ފެޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އެތަުނގެ  ފުލެޓެއް ނުވަތަ ރޯ ހައުސް އެއް ލިބިފަިއވާނަމަ
     

 
 

 

 

 

3 ފަރުދީ މަޢުޫލމާުތ ފޯމް،  / ގެ 4ޞަފްޙާ   3ކެޓެަގރީ  -މާލެ  - ންކުރު ގެޮދރުެވރި   



 ގޮޅިއެކެވެ.)ޖަހާނީ ކަނައްތްފަރާތުގައިވާ ގޮޅީގައި. (އެންމެ ވައައްފަރާތުގައިވާ ގޮޅިއަކީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 ހުށަހަޅާ އެންމެހާ ލިއުންތައް ތަރުތީބުކުރަންެޖހޭނީ، މި ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބާއި އެއްގޮތަެށވެ.

   ާއަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެފޯމް ހުށަހަޅ 

  ްތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ  ފޯމ 

   ާރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ ގޭގެ  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވ 

  ެސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ  ކައިވެނީގ 

   ާޖަހާފައިވާ ކޮޕީ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަޑު  ހެކިންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލ 

   ީގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް  3ކެޓަގަރ 

 

 އިގުރާރު 

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

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

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ފޯމު ބަލައިގަތުމާއި ފްލެޓް އެއްބަސްވު މުގައި ސޮއިކުރުމާއި ހަމަޔަށް އަދި ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމުގައިވިަޔސް މިއިން ބާޠިލުކުރެވޭނެކަން އަޅުގަ

 މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަން އެނގިއްޖެނަމަ، ފްލެޓް އެހާތަނުން ވަކި ކުރުމަށް ރުހި ޤަބޫލުވަމެވެ.

ން އަދި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަކުރުމަށް އިންޓަވިއުކުރުމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރ ބިމާއި ގޯތިގެދޮރާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ ގޮތު •

ނޑުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ބެލުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ. އަދި އެކަމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލު  މެވެ.ން ދޭނައިން ކަޑައަޅާ ބަޔަކު އަޅުގަ

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

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

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

 

 ހެކިން

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

 ....................................މޮބައިލް #: ....................................  ތާރީޚު:    .....................................ސޮއި:   ...........................................................................................ނަން:

 ....................................މޮބައިލް #: ....................................  ތާރީޚު:    .....................................ސޮއި:   ...........................................................................................ނަން:

 

4 ފަރުދީ މަޢުޫލމާުތ ފޯމް،  / ގެ 4ޞަފްޙާ   3ކެޓެަގރީ  -މާލެ  - ންކުރު ގެޮދރުެވރި   


