ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގައި ހިމެނޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅައިދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި
ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ޢިމާރާތްނުކުރެވި ހުރި ހުސް ގޯތިތަކުގައި ގެ އެޅުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމު ނަންބަރު:
 . 1ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( :އައިޑީކާޑުގައިވާ ގޮތަށް)
ފުރިހަމަ ނަން:
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށާއެކު:

ޖިންސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް /ރަށް:

 . 2ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު:
ކުޑަކުދިން ( 18އަހަރުން ދަށް):

ބޮޑެތި މީހުން ( 18އަހަރުން މަތި):

 .3އާއިލާގެ އާމްދަނީ:
އާއިލާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

ފިރިމީހާ/އަނބިމީހާއަށް:

ތިމާއަށް:

ދަރިންނަށް:

ގެއެޅުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް އަދާކުރާ ވަޒީފާ  /ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތް

 .4ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު:
̶

 4.1ގޯތީގެ ނަން:

 4.2ގޯތީގެ ބޮޑުމިން:

 4.3ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

 4.3ގޯތި އޮތް އަވަށް:

 4.5ގޯތި ރަހުނުކޮށްފައި

ރަހުނު ނުކޮށް

 .5ޑިޒައިން ލޭއައުޓް ( :ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެވެސް އެއްގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ).
 5.1ސިންގަލް ސްޓޯރީ :ޑިޒައިން ލޭއައުޓް 1
 5.2ޓޫ ސްޓޯރީ:

ޑިޒައިން ލޭއައުޓް 1

ޑިޒައިން ލޭއައުޓް 2

ޑިޒައިން ލޭއައުޓް 3

ޑިޒައިން ލޭއައުޓް 2

ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
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 .6ގޯއްޗާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ރމުގެ އެއްވެސް ސްކީމަކުން ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިނުވޭ.
 6.1އަޅުގަޑަށް ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރި ކު ު

އަދި އަޅުގަޑުގެ ފިރިމީހާ  /އަނބިމީހާ އަށްވެސް

ކރުމުގެ އެއްވެސް ސްކީމަކުން ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިނުވޭ.
ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރި ު
ތކޮށް ނިންމާފައިވާ ޢިމާރާތެއް
 6.2ލިބިފައިވާ ގޯތިގައި ދާއިމީ ޢިމާރާތެއް ހެދިފައިނުވޭ (ދާއިމީ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ދިރިއުޅޭފެންވަރަށް ޢިމާރާ ް
ކަމުގައިވާނަމަ)
ތ ކުރުމަށް އެދޭނަމަ ،ހުރިހާ މިލްކުވެރިންގެ އެއްބަސްވުން ހުށަހެޅިން
 6.3އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާ ް
 6.4ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދޭ ގޯއްޗަކީ ރަހުނުކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނަމަ ރަހުނު ބެހެއްޓި މާލީ އިދާރާގެ ހުއްދަ ދިންކަން އެގޭ ލިޔުން ހުށަހެޅިން

މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:


އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ.



ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ.



ކައިވެނީގެ /ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.



ތިމާގެ ދަރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ނުވަތަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.



ގ
ތިމާއަކީ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކުނަމަ ނުވަތަ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު /މީހުން ،ކުއްޖަކު /ކުދިން ބަލަމުންދާމީހެއްނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރު ެ
ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.



ތ
ވ ަ
ކރުގެ އެއްވެސް ސްކީމަކުން ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ލިބިފަވާކަމުގެ ލިޔުން ނު ަ
ތިމާގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާގެ /ފިރިމީހާއަށް ސަރު ާ
ރަޖިސްޓްރީގެ ،ކޮޕީ.



މށް އެދޭނަމަ ،ހުރިހާ މިލްކުވެރިންގެ އެއްބަސްވުން .
ވރެ ގިނަމީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރު ަ
އެކަކަށް ު
އިޤްރާރު:

މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މިފޯމުގައި ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަނ ޑަށް ދެވިފައިވާނަމަ ،މިފޯމު ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަ ޢުދުގެ ދަށުން ބިނާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަޑުގެ ގޯތި ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކު  ..............އަވަށުގެ  .........................ގޯތީގައި  ..........ސްޓޯރީގެ ގެއެއް އަޅައި ދެއްވުން އެދި
ހުށަހަޅައި ،ހައުސިން ޔުނިޓުގެ އުޞޫލުގައިވާ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ މިއިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަމެވެ.
ނަން:
ސޮއި:
ތާރީޚް:

ސަމާލުކަމަށް:


ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ އަޅާ ކިޔުމަށްފަހު ،އަސްލުތައް އަނބުރާ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނީ މުއްދަތު
ހަމަނުވާ ލިޔުންތަކެވެ.



ކށްލިބޭ ޕޮއިންޓް ތަރުތީބުން ،އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ
ތތަ ަ
މިގެތައް އަޅައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،މި މިގެތައް އެޅުމަށް ބޭނުންވެގެން އެދިލެއްވި ފަރާ ް
ކށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.
ތތަ ަ
ފަރާ ް



ފޯމު ދޫކޮށް ފޯމު ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ .ލިބޭ ފޯމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި
ހިންގާނީ  ----------------------------------------------------------އިންނެވެ.

...................................................................... .............................................................................................................................
housing unit form
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ޗެކްލިސްޓް (އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް)
ނަންބަރ

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އޮތް/ނެތް

1

އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ.

2

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.

3

ކައިވެނީގެ /ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

4

ތިމާގެ ދަރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ނުވަތަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

5

ތިމާއަކީ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކުނަމަ ނުވަތަ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު /މީހުން ،ކުއްޖަކު /ކުދިން ބަލަމުންދާމީހެއްނަމަ،
އެކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ކން ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ލިބިފަވާކަމުގެ
ތިމާގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާގެ /ފިރިމީހާއަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ސްކީމަ ު

6

ލިޔުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީގެ ،ކޮޕީ.
މށް އެދޭނަމަ ،ހުރިހާ މިލްކުވެރިންގެ އެއްބަސްވުން
ވރެ ގިނަމީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރު ަ
އެކަކަށް ު

7

ފޯމް ބަލައިގަތް
މަޤާމް

ނަން

ސޮއި

ތާރީޚް

ގަޑި

ޙ 3
ޞފް ާ
ަ
ނ
ރއި ް
ޙގެތެ ެ
3ޞަފް ާ

ޗެކްލިސްޓް (އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް)
ނަންބަރ

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އޮތް/ނެތް

1

އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ.

2

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.

3

ކައިވެނީގެ /ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

4

ތިމާގެ ދަރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ނުވަތަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

5

ތިމާއަކީ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކުނަމަ ނުވަތަ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު /މީހުން ،ކުއްޖަކު /ކުދިން ބަލަމުންދާމީހެއްނަމަ،
އެކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ކން ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ލިބިފަވާކަމުގެ
ތިމާގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާގެ /ފިރިމީހާއަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ސްކީމަ ު

6

ލިޔުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީގެ ،ކޮޕީ.
މށް އެދޭނަމަ ،ހުރިހާ މިލްކުވެރިންގެ އެއްބަސްވުން
ވރެ ގިނަމީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރު ަ
އެކަކަށް ު
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ފޯމް ބަލައިގަތް
ނަން

housing unit form

މަޤާމް

ސޮއި

ތާރީޚް

ގަޑި

ޙ 3
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 3ޞަފްޙާ ެ

