ފުވައމުލަކު ސިޓީގައި ޢިމާރާތކޮށފައިވާ  200ފލެޓގެ ތެރެއިނ ،ފުވައމުލަކުގެ ރައޔިތުނނަށ
ޙާއޞަކުރެވިގެނ ހުޅުވާލެވުނު ފލެޓތަކުގެ ތެރެއިނ ބާކީ ހުރި  40ފލެޓަށ އެދި ހުށަހަޅާ ފމު
ކެޓަގަރީA :

ފމު ނަނބަރު:
 .1ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( :އައިޑީކާޑުގައިވާ ގޮތަށ)
ފުރިހަމަ ނަނ:
އައިޑީ ކާޑު ނަނބަރު:

އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑރެސ ރަށވެހިވެފައިވާ ރަށާއެކު:

ޖިނސ:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑރެސ /ރަށ:

ފނު ނަނބަރު:

 . 2ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ދަރިނގެ މަޢުލޫމާތު:
ކުޑަކުދިނ ( 18އަހަރުނ ދަށ):

ބޮޑެތި މީހުނ ( 18އަހަރުނ މަތި):
 .3އާއިލާގެ އާމދަނީ:
ތިމާއަށ:

އާއިލާއަށ ލިބޭ އާމދަނީ

ދަރިނނަށ:

ފިރިމީހާ/އަނބިމީހާއަށ:

ފލެޓަށ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތ އަދާކުރާ ވަޒީފާ  /ނުވަތަ ކުރާ މަސައކަތ:

 .4ފމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( :މަޢުލޫމާތު ތެދުނަމަ 
.1
.2
.3

 ،ގުލުމެއނެތ މަޢުލޫމާތެއނަމަ

 ،ތެދުނޫނނަމަ ×

ˉ

ޖެއސެވުމަށ)

އަހަރެނގެ ނަމުގައި ،ރާއޖޭގެ އެއވެސ ރަށެއގައި  600އަކަފޫޓަށވުރެ ބޮޑު ބހިޔާވަހިކަމެއ ނުވަތަ ގއޗެއ ނެތ.

̶

އަދި  600އަކަފޫޓަށވުރެ ކުޑަ

ބހިޔާވަހިކަމެއ ނުވަތަ ގއޗެއ އަހަރެނގެ ނަމުގައި އޮތނަމަ މިތަނތަނ ސަރުކާރަށ ދޫކޮށލަނ އަހަރެނ އެއބަސވަނ.
އަހަރެނގެ ނަމުގައި ރާއޖޭގެ އެއވެސ ރަށެއގައި  600އަކަފޫޓަށވުރެ ބޮޑު ގއޗެއއޮވެ ،މިގތީގެ ޢިމާރާތާއި ގތީގެ ރަޖިސޓރީ ހައދާފައި ނުވާނަމަ މި ގތި
ސަރުކާރަށ ދޫކޮށލަނ އަހަރެނ އެއބަސވަނ

.

އަހަރެނގެ އަނބިމީހާގެ /ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ރަޖިސޓރީ ކޮށފައިވާ  600އަކަފޫޓަށވުރެ ބޮޑު ބހިޔާވަހިކަމެއ ނުވަތަ ގއޗެއ ޏ.ފުވައމުލަކުގައި ނެތ
އަދި  600އަކަފޫޓަށވުރެ ކުޑަ ބހިޔާވަހިކަމެއ ނުވަތަ ގއޗެއ އަހަރެނގެ އަނބިމީހާގެ /ފިރިމިހާގެ ނަމުގައި ޏ.ފުވައމުލަކުގައި އޮތނަމަ މިތަނތަނ
ސަރުކާރަށ ދޫކޮށލަނ އަހަރެނގެ އަނބިމީހާ  /ފިރިމީހާ އެއބަސވޭ

.4
.5

އަހަރެނގެ އަނބިމީހާގެ /ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ޏ.ފުވައމުލަކުގައި  600އަކަފޫޓަށވުރެ ބޮޑު ގއޗެއ އޮވެ ،މިގތީގެ ޢިމާރާތާއި ގތީގެ ރަޖިސޓރީ ހައދާފައި
ނުވާނަމަ ،މިގތި ސަރުކާރަށ ދޫކޮށލަނ އަހަރެނގެ އަނބިމީހާ  /ފިރިމިހާ އެއބަސވޭ

.7
.8

.

ވރެ ކުޑަ
އަހަރެނގެ މަނމަގެ /ބައޕަގެ ގތި ،ދަރިނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށ ބަހާލުމުނ ،އަހަރެނނަށލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނ  600އަކަފޫޓަށ ު
ވރެ ކުޑަނަމަ އަހަރެނނަށލިބޭ ބައި ،މި ގތީގެ ބެހެނިވެރިނނަށ ދޫކޮށލަނ އެއބަސވަނ
އަކަފޫޓަށ ު
ނެތ

.6

.

600 .

 .އަހަރެނގެ މަނމަގެ އަދި ބައޕަގެވެސ ގއޗެއ

.

އަހަރެނނަށ ރާއޖޭގެ އެއވެސ ރަށަކުނ ލިބިފައިވާ ގއޗެއ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝރޫއެއގެ ދަށުނ ލިބިފައިވާ ބހިޔާވަހިކަމެއ ،ވޭތުވެދިޔަ
 3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިއކާލައި މީހަކަށ ދީފައެއ ނުވާނެ

.

އަހަރެނ އަދި އަހަރެނގެ އަނބިމީހާ  /ފިރިމީހާ ދޫކޮށލަނ އެއބަސވާ ގެއަކީ ނުވަތަ ގއޗަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ ތަނތަނެއނޫނ
ރތަށ ރަޖިސޓރީ ކޮށފައިވާ ގއޗެއގެ ވެރިއެއ
އަހަރެނނަކީ އެކަކަށވުރެ ގިނަފަ ާ
އަހަރެނނަށޖެހޭ ބައި  600އަކަފޫޓަށވުރެ ކުޑަ
އެއބަސވަނ

.

އަދި މިގތި އެނމެނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށ ބަހާލުމުނ

 600އަކަފޫޓަށވުރެ ކުޑަނަމަ އަހަރެނނަށ ލިބޭބައި މި ގތީގެ ބެހެނިވެރިނނަށ ދޫކޮށލަނ

.

Form A

1

 .5މިފމާއިއެކު ހުށަހަޅަނޖެހޭ ތަކެތި:


އައި.ޑީ.ކާޑުގެ އަސލާއި ކޮޕީ.



ކައިވެނީގެ  /ވަރީގެ ސެޓފިކެޓގެ އަސލާއި ކޮޕީ.



ތިމާގެ ދަރިނގެ އުފަނދުވަހުގެ ސެޓފިކެޓގެ ނުވަތަ އައިޑީ ކާޑުގެ އަސލާއި ކޮޕީ.



ތިމާއަކީ ޙާއސައެހީއަށ ބޭނުނވާ މީހަކުނަމަ ނުވަތަ  /އަދި ޙާއސައެހީއަށ ބޭނުނވާ މީހަކު /މީހުނ ،ކުއޖަކު /ކުދިނ ބަލަމުނދާނަމަ ،އެކަނ ބަޔާނކޮށ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުނ ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ އަސލާއި ކޮޕީ.



ވކަމުގެ ލިޔުނ ނުވަތަ
ތިމާގެ ނަމުގައި އަދި  /ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާގެ  /ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ރަޖިސޓރީ ކޮށފައިވާ ގތި ،ލިބިފަ ާ
ރަޖިސޓރީގެ ،އަސލާއި ކޮޕީ.



ތިމާގެ ނަމުގައި ގއޗެއއޮވެ އެގތި ސަރުކާރަށ ދޫކޮށލަނ ތިމާ އެއބަސވާނަމަ އެއބަސވާކަމުގެ ސިޓީ .އަދި /ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާގެ /ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި
ގއޗެއއޮވެ ،އެގތި ސަރުކާރަށ ދޫކޮށލަނ ތިމާގެ އަނބިމީހާ /ފިރިމީހާ އެއބަސވާނަމަ އެއބަސވާކަމުގެ ސިޓީ.



ތިމާގެ މަނމަގެ  /ބައޕަގެ ގތި ،ދަރިނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށ ބަހާލުމުނ ،ތިމާއަށލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނ  600އަކަފޫޓަށވުރެ ކުޑަވުމުނ ތިމާއަށލިބޭ ބައި،
ބެހެނިވެރިނނަށ ދޫކޮށލަނ އެއބަސވާނަމަ އެއބަސވާކަމުގެ ސިޓީ.



ތ އެނމެނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށ ބަހާލުމުނ ،ތިމާއަށ ލިބޭބައި 600
ރތަށ ރަޖިސޓރީ ކޮށފައިވާ ގއޗެއގެ ވެރިއަކަށވެ ،މިގ ި
ތިމާއަކީ އެކަކަށވުރެ ގިނަފަ ާ
ވރެ ކުޑަނަމަ ،ތިމާއަށ ލިބޭބައި މި ގތީގެ ބެހެނިވެރިނނަށ ދޫކޮށލަނ ،އެއބަސވާނަމަ ،އެއބަސވާކަމުގެ ސިޓީ.
އަކަފޫޓަށ ު

.6

އިޤރާރު:

މި ފމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މިފމުގައި ތެދުނޫނ މަޢުލޫމާތެއ އަޅުގަނޑަށ ދެވިފައިވާނަމަ ،މިފމު ބާތިލ ކުރުމުގެ އިޚތިޔާރު
 ------------------އަށ ލިބިގެނވެއެވެ .އަދި މިފމުގެ ދަށުނ އަޅުގަނޑަށ ދޫކުރެވިފައިވާ ފލެޓެއ ވާނަމަ ،އެ ފލެޓެއ އަތުލުމުގެ ބާރުވެސ ------------------އަށލިބިގެނވާ ކަމަށ އަޅުގަނޑު އިޤރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
ނަނ:
ސޮއި:
ތާރީޚ:

ސަމާލުކަމަށ:


ކ ހުށަހަޅަނޖެހޭނީ މުއދަތު
ދކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ފމާއިއެ ު
ހޅި ފަރާތައ ޫ
ލތައ އަނބުރާ ހުށަ ެ
އޅާ ކިޔުމަށފަހު ،އަސ ު
ހުށަހަޅުއވާ ލިޔުނތަކުގެ އަސލާއި ކޮޕީ ަ
ހަމަނުވާ ލިޔުނތަކެވެ.



ތކަށލިބޭ ޕޮއިނޓ ތަރުތީބުނ ،އެނމެމަތިނ ޕޮއިނޓ ލިބޭ ފަރާތތަކަށ
މި ފލެޓތައ ދޫކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،މި ފލެޓތައ ބޭނުނވެގެނ އެދިލެއވި ފަރާތ ަ
އިސކަނދީގެނނެވެ.



ކއުނސިލގެ އިދާރާއިނނެވެ.
ލކު ސިޓީ ަ
ގތުނ ކުރިޔަށ ގެނދަވާނީ ފުވައމު ަ
މި ފލެޓތައ ބޭނުނވާ ފަރާތތައ ހދުމަށ އިޢުލާނކުރުމާއި ފމު ދޫކޮށ ފމު ބަލައި ަ
ލިބޭ ފމުތަކަށ ޕޮއިނޓ ދިނުމުގެ މަސައކަތ ރާވައި ހިނގާނީ  ----------------------------އިނނެވެ.

............................................................................ .............................................................................................................................
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ޗެކލިސޓ (އޮފީހުގެ ބޭނުމަށ)
ނަނބަރ

އޮތ/ނެތ

1

ފމާއެކު ހުށަހަޅަނޖެހޭ ތަކެތި
އައި.ޑީ.ކާޑުގެ އަސލާއި ކޮޕީ.

2

ކައިވެނީގެ /ވަރީގެ ސެޓފިކެޓގެ އަސލާއި ކޮޕީ.

3

ތިމާގެ ދަރިނގެ އުފަނދުވަހުގެ ސެޓފިކެޓގެ ނުވަތަ އައިޑީ ކާޑުގެ އަސލާއި ކޮޕީ.

4

ތިމާއަކީ ޙާއސައެހީއަށ ބޭނުނވާ މީހަކުނަމަ ނުވަތަ /އަދި ޙާއސައެހީއަށ ބޭނުނވާ މީހަކު /މީހުނ ،ކުއޖަކު /ކުދިނ ބަލަމުނދާނަމަ،
އެކަނ ބަޔާނކޮށ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުނ ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ އަސލާއި ކޮޕީ.
ގ
ބފަވާކަމު ެ
ތިމާގެ ނަމުގައި އަދި /ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާގެ /ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ރަޖިސޓރީ ކޮށފައިވާ ގތި ،ލި ި

5

ލިޔުނ ނުވަތަ ރަޖިސޓރީގެ ،އަސލާއި ކޮޕީ.
ތިމާގެ ނަމުގައި ގއޗެއއޮވެ އެގތި ސަރުކާރަށ ދޫކޮށލަނ ތިމާ އެއބަސވާނަމަ އެއބަސވާކަމުގެ ސިޓީ .އަދި /ނުވަތަ ތިމާގެ

6

އަނބިމީހާގެ /ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ގއޗެއއޮވެ ،އެގތި ސަރުކާރަށ ދޫކޮށލަނ ތިމާގެ އަނބިމީހާ /ފިރިމީހާ އެއބަސވާނަމަ
އެއބަސވާކަމުގެ ސިޓީ.
ތިމާގެ މަނމަގެ /ބައޕަގެ ގތި ،ދަރިނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށ ބަހާލުމުނ ،ތިމާއަށލިބޭ ބިމުގެ ބޮޑުމިނ  600އަކަފޫޓަށވުރެ ކުޑަވުމުނ

7

ތިމާއަށލިބޭ ބައި ،ބެހެނިވެރިނނަށ ދޫކޮށލަނ އެއބަސވާނަމަ އެއބަސވާކަމުގެ ސިޓީ.
ތ އެނމެނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށ ބަހާލުމުނ،
ރތަށ ރަޖިސޓރީ ކޮށފައިވާ ގއޗެއގެ ވެރިއަކަށވެ ،މިގ ި
ތިމާއަކީ އެކަކަށވުރެ ގިނަފަ ާ

8

ތިމާއަށ ލިބޭބައި  600އަކަފޫޓަށވުރެ ކުޑަނަމަ ،ތިމާއަށ ލިބޭބައި މި ގތީގެ ބެހެނިވެރިނނަށ ދޫކޮށލަނ ،އެއބަސވާނަމަ،
އެއބަސވާކަމުގެ ސިޓީ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފމ

9

ފމ ހުށަހެޅި ފަރާތ:
ނަނ

އެޑރެސ

ސޮއި

ގަޑި

ތާރީޚ

ފމ ބަލައިގަތ ފަރާތ
ނަނ

މަޤާމ

ސޮއި

ގަޑި

ތާރީޚ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ފުވައމުލަކު ސިޓީގައި ޢިމާރާތކޮށފައިވާ  200ފލެޓގެ ތެރެއިނ ،ފުވައމުލަކުގެ ރައޔިތުނނަށ ޚާއޞަ
ކުރެވިގެނ ދޫކުރެވޭ  40ފލެޓަށ އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފމ
 -1ފމ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަނ........................................................................................... :
އެޑރެސ................................................................................................. :
ގއޗެއ އޮތނަމަ ގތީގެ ނަމާއި ބޮޑުމިނ.......................................................... :
ގުޅޭނެ ނަނބަރ......................................................................................... :
 -2ފމ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ  /އަނބިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަނ.............................................................................................. :
އެޑރެސ.................................................................................................... :
ގއޗެއ އޮތނަމަ ގތީގެ ނަމާއި ބޮޑުމިނ............................................................. :
 -3ފމ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަނމަ  /ބައޕަގެ މަޢުލޫމާތު:
 3.1މަނމަގެ ފުރިހަމަ ނަނ............................................................................. :
އެޑރެސ..................................................................................................... :
ގއޗެއ އޮތނަމަ ގތީގެ ނަމާއި ބޮޑުމިނ............................................................... :
ދަރިނގެ ޢަދަދު.............................................................................................. :
 3.2ބައޕަގެ ފުރިހަމަ ނަނ............................................................................... :
އެޑރެސ....................................................................................................... :
ގއޗެއ އޮތނަމަ ގތީގެ ނަމާއި ބޮޑުމިނ................................................................ :
ދަރިނގެ ޢަދަދު............................................................................................... :
ސޮއި................................................................. :
ނަނ.................................................................. :
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