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 ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަްނ: )އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިާވ ޮގތަށް( 1.1

 މޯބައިލް ނަންބަރު:                                   އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 1.2

 :        ޖިންސް: އ        ފ ދުަވސް           :މަސް                 :އަހަރު އުފަން ދުވަސް: )މީލާދީ(  1.3

 ------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ދާއިމީ އެޑްރެސް، އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: 1.4

 ------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް، އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: 1.5

 ------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މަސައްކަތް: 1.6

 އަނބި/ ފިރި މަރުެވފައި:         : ވަރިކޮށްފައި        އިނދެެގން:       ުނއިނދެ:  މީހަކާ އަދި  ކައިެވީނެގ މަޢްލޫމާތު: 1.7

         ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ އުފަންދަރިްނެގ ޢަދަދު:    1.8

 އަހަރުން ދަށުެގ ކުދިްނެގ ޢަދަދު:  18ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާ ބަލަމުން ެގްނދާ   1.9

 އުފަްނދަރިންެގ ޢަދަދު:            ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ   1.10

 ޢަދަދު: ބަލަމުން ެގންދާ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ ކުދިްނެގޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާ   1.11

 ނޫނެކެެވ.            އާއެކެެވ.ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާއަކީ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ފަރާތެތް ނަމަ:    1.12

 ޯގއްޗަށް އެދޭމީހާއަކީ އުފަްނވީއްސުރެ ތޮއްޑޫ ެގ ރައްވެއްސެއްނަމަ:  އާއެކެެވ.            ނޫނެކެެވ.    1.13

 މިރަށުެގ ރައްެވއްސަކަށް ީވތާ:  1.14

 އަހަރަށްުވރެ އިތުރުާވަނމަ:      10 1.14.1

 އަހަރު ުނާވަނމަ:  10އަހަރުފުރި  5 1.14.2

 ނުާވނަމަ: އަހަރު  5 1.14.3

51.1  ؟ވޭތަލިބިފައި، އަކަފޫޓް ހަމަވާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް  600ގޯއްޗަށްއެދޭ މީހާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސްރަށަކުން   

  އަށް ދޭ!( 1.16)ނޫނެކޭ ނަމަ   އާއެކެވެ.                 ނޫނެކެވެ.                               1.15.1
.251.1    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެކޭނަމަ އެގޯތި އޮތް އަތޮޅައި ރަށް:އާ 
.351.1  ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން  

، ުނަވތަ  ުވންބައެއްލިބިފައި  ކުޑައަކަފޫޓަށްވުރެ  600އަމިއްލަ ނުަވތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައިާވ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ލިބިެގން އެފަދަ ޯގއްޗަކުން  1.16
   ލިބިފައިާވ މިފަދަ ބަޔެއް މި ަގާވއިދާ އެއްޮގތްާވޮގތުެގ މަތިން ދޫކޮށްލުން.

  އަށް ދޭ!( 1.17)ނޫނެކޭ ނަމަ   އާއެކެވެ.       ނޫނެކެވެ.  1.16.1
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 ............................................................................................................ އާއެކޭ ނަމަ އަތޮޅާއި ރަށް / ގޯތީގެ ބޮޑުމިން  1.16.2

71.1  ؟ ތެއް، ފުލެޓެއް ލިބިފައިވޭތަމާރާއިގޯއްޗައް އެދޭ މީހާގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ  

  އަށް ދޭ!(   1.18)ނޫނެކޭ ނަމަ  އާއެކެވެ.                 ނޫނެކެވެ. 1.17.1

 )އަކަފޫޓް(  ތަނުގެ ބޮޑުމިން:                    -----...............----------------------------- --------------------------------------------- އާއެކޭނަމަ ފުލެޓްގެ ނަން:  1.17.2

 ؟ އަށް ލިބިފައިވޭތަ އެދޭމީހާ ގޯއްޗަށް  ، މެދު ގޯއްޗެއްއްއެ، ފްލެޓެއްއެއްމެދު ތެއް، މާރާއިއެއްމެދު  1.18

 އާއެކެވެ.        ނޫނެކެވެ.                      : ފްލެޓެއްއްމެދު ތެއް:    އާއެކެވެ.        ނޫނެކެވެ.           އެމާރާއިއެއްމެދު  1.18.1

  އަށް ދޭ!( 1.19)ނޫނެކޭ ނަމަ   އާއެކެވެ.        ނޫނެކެވެ.            :މެދު ގޯއްޗެއްއްއެ 1.18.2

 ------------------------- ...............------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ތުގެ ނަން: މާރާއިއެތަނެއްހުރި އަތޮޅާއި ރަށް،  1.18.3

 )އަކަފޫޓް(   މީހުންގެ ޢަދަދު:          ތަނުގެ ބޮޑުމިން:               ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތެއްނަމަ މާރާއިއެއްމެދު  1.18.4

 )އަކަފޫޓް(   މީހުންގެ ޢަދަދު:           ތަނުގެ ބޮޑުމިން:               ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ފްލެޓެއްއްމެދު އެ 1.18.5

 )އަކަފޫޓް(   މީހުންގެ ޢަދަދު:           ތަނުގެ ބޮޑުމިން:               ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ މެދު ގޯއްޗެއްއްއެ 1.18.6

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދީފައި ނުވަތަ ވިއްކާލާފައި    5ފާއިތުވި  ތެއް  މާރާއިމެދު  ފުލެޓެއް، އެއް،  ލިބިފައި އޮތް ގޯއްޗެއްއަށް  ހާ މީ  އެދޭ   ށް ގޯއްޗަ 1.19
 ؟  ތަވޭ

 ދޫކޮށްލި އަހަރު އެނގޭ ރަސްމީ ލިއުން         ------------------------- ........... އާއެކޭނަމަ ދޫކޮށްލި އަހަރު        ނޫނެކެވެ.          އާއެކެވެ. 1.19.1

 
 

 )ދަރިން ގިނަނަމަ އިތުރުގަނޑެއް އެޓޭޗް ކުރައްވާ(    މަޢްލޫމާތު:ގޯއްޗަށްއެދޭ މީހާގެ ދަރިންގެ  .2

 އުމުރު  ނަން  #
ޚާއްޞަ 
އެހީއަށް  

 ބޭނުްނާވ ކުދިން 
 ރަށްެވހިެވފައިާވ ރަށާއި އެޑްރެސް 

 ގޯއްޗެއް

 ލިބިފައި  ނުލިބޭ 

2.1  ------------------------------------------------------------------------ 
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 މަޢްލޫމާތު:ަބއްޕަގެ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ  .3 

 ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިާވ ޮގތަށް(ފުރިހަމަ ނަްނ:  3.1

                                  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 3.2

 --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ދާއިމީ އެޑްރެސް،:ބައްޕަެގ  3.3

 ދުނިޔޭަގއި ހުރި         ނިޔާެވފައި            ބައްޕަެގ ދުނިޔޭގައި ތިބި ދަރިންެގ ޢަދަދު: މަޢުލޫމާތު:    ެގބައްޕަ  3.4

 ރީ ކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ ޢަދަދު:               ގޯތިތަކުގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓް ރަޖިސްޓްނަމުގައި  ބައްޕަެގ 3.5.1

 ؟       ރީ ކޮށްފައިވާ އެއްމެދު އިމާރާތެއް އެއްމެދު ފުލެޓެއް ހުރިހޭރަޖިސްޓްނަމުގައި  ބައްޕަެގ 3.5.2

         ނޫނެކެވެ.          އާއެކެވެ. 3.5.3

 3.5.4 )އަކަފޫޓް(  ބޮޑުމިން:                    ------------------------------------------------------------------------------------------އާއެކޭނަމަ ތަނުގެނަން: 

 )އަކަފޫޓް(  ބޮޑުމިން:                   ------------------------------------------------------------------------------------------އާއެކޭނަމަ ތަނުގެނަން:  3.5.5
 

 މަޢްލޫމާތު:މަންމަގެ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ  .4 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަްނ: )އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިާވ ޮގތަށް( 4.1
                                  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 4.2

 ----------------------------- ------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ދާއިމީ އެޑްރެސް،:މަންމަ   4.3
 ދުނިޔޭގައި ތިބި ދަރިންެގ ޢަދަދު:   މަންމަެގދުނިޔޭަގއި ހުރި         ނިޔާެވފައި            މަޢުލޫމާތު:    ެގމަންމަ  4.4

 ރީ ކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ ޢަދަދު:               ގޯތިތަކުގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓް ރަޖިސްޓްނަމުގައި  މަންމަގެ 4.5.1

 ؟        ތައެއްމެދު އިމާރާތެއް އެއްމެދު ފުލެޓެއް ހުރިރީ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްނަމުގައި  މަންމަެގ 4.5.2

         ނޫނެކެވެ.          އާއެކެވެ. 4.5.3

 4.5.4 )އަކަފޫޓް( ބޮޑުމިން:                       ------------------------------------------------------------------------------------------އާއެކޭނަމަ ތަނުގެނަން: 

 )އަކަފޫޓް(  ބޮޑުމިން:                       ------------------------------------------------------------------------------------------އާއެކޭނަމަ ތަނުގެނަން:  4.5.5

 މަޢްލޫމާތު: އަނިބ/ފިރިމީހާގެ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ  .5 

 ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ފުރިހަމަ ނަްނ: )އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިާވ ޮގތަށް( 5.1

 މޯބައިލް ނަންބަރު:                                   އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 5.2

 :        ޖިންސް: އ        ފ ދުަވސް           :މަސް                 :އަހަރު އުފަން ދުވަސް: )މީލާދީ(  5.3

 ------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ދާއިމީ އެޑްރެސް، އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: 5.4

 ----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް، އަދި އަތޮޅާއި ރަށް: 5.5

 ---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މަސައްކަތް: 5.6

          އަނބި/ފިރިމީހާެގ އުފަްނދަރިްނެގ ޢަދަދު:           5.7

 އަހަރުން ދަށުެގ ކުދިްނެގ ޢަދަދު:   18އަނބި/ފިރިމީހާ ބަލަމުން ެގްނދާ   5.8

 އުފަްނދަރިންެގ ޢަދަދު:            ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭުނންާވ އަނބި/ފިރިމީހާެގ   5.9

 ޢަދަދު:  ބަލަމުން ެގންދާ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ ކުދިްނެގއަނބި/ފިރިމީހާ   5.10

 ނޫނެކެެވ.             އާއެކެެވ.ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ ފަރާތެތް ނަމަ:   މީހާެގ އަނބި ފިރިމީހާ އަކީ ޯގއްޗަށް އެދޭ   5.11
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  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ޯގއްޗަށް އެދޭ ފޯމް         2022         ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ         9 ެގ 5 ޞަފުޙާ

 ؟ވޭތަލިބިފައި، އަކަފޫޓް ހަމަވާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް 600ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސްރަށަކުން  އަނބި/ފިރިމީހާ 5.12

  އަށް ދޭ!( 5.14)ނޫނެކޭ ނަމަ   އާއެކެވެ.                 ނޫނެކެވެ.                               5.13.1

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެކޭނަމަ އެގޯތި އޮތް އަތޮޅައި ރަށް:އާ 5.13.2

 ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން  5.13.3

 ؟ވޭތަތެއް، ފުލެޓެއް ލިބިފައިމާރާއިއަނބި/ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ  5.14

  އަށް ދޭ!( 5.15)ނޫނެކޭ ނަމަ   އާއެކެވެ.                 ނޫނެކެވެ. 5.14.1

 )އަކަފޫޓް(  ތަނުގެ ބޮޑުމިން:                    --- -- ............... - ---------------------------- --------------------------------------------- އާއެކޭނަމަ ފުލެޓްގެ ނަން:  5.14.2

 ؟ވޭތަލިބިފައި  ، އެއްމެދު ގޯއްޗެއް، އެއްމެދު ފްލެޓެއްތެއް، މާރާއި އެއްމެދު އަނބި/ފިރިމީހާެގ  5.15

 އާއެކެވެ.        ނޫނެކެވެ.                      : ފްލެޓެއްއްމެދު ތެއް:    އާއެކެވެ.        ނޫނެކެވެ.           އެމާރާއިއެއްމެދު  5.15.1

  އަށް ދޭ!( 5.16)ނޫނެކޭ ނަމަ   އާއެކެވެ.        ނޫނެކެވެ.            :މެދު ގޯއްޗެއްއްއެ 5.15.2

 ------------------------- ...............------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ތުގެ ނަން:މާރާއިއެތަނެއްހުރި އަތޮޅާއި ރަށް،  5.15.3

 )އަކަފޫޓް(   މީހުންގެ ޢަދަދު:          ތަނުގެ ބޮޑުމިން:              ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތެއްނަމަ މާރާއިއެއްމެދު  5.15.4

 )އަކަފޫޓް(   މީހުންގެ ޢަދަދު:          ތަނުގެ ބޮޑުމިން:              ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ފްލެޓެއްއްމެދު އެ 5.15.5

 )އަކަފޫޓް(   މީހުންގެ ޢަދަދު:          ތަނުގެ ބޮޑުމިން:              ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ މެދު ގޯއްޗެއްއްއެ 5.15.6

 ؟  ތައަހަރުެގ ތެރޭަގއި ދީފައި ނުަވތަ ވިއްކާލާފައި ޭވ 5ފާއިތުިވ ތެއް މާރާ އި މެދު ފުލެޓެއް، އެއް ، ލިބިފައި އޮތް ގޯއްޗެއްއަށް އަނބި/ފިރިމީހާ  5.16

 ދޫކޮށްލި އަހަރު އެނގޭ ރަސްމީ ލިއުން      -------------------------...........އާއެކޭނަމަ ދޫކޮށްލި އަހަރު          ނޫނެކެވެ.          އާއެކެވެ. 5.16.1
  

 )ދަރިން ގިނަނަމަ އިތުރުގަނޑެއް އެޓޭޗް ކުރައްވާ( ފިރިމީހާގެ ދަރިންގެ މަޢްލޫމާތު:/ިބއަނގޯއްޗަށްއެދޭ  .6

 އުމުރު  ނަން  #
ޚާއްޞަ 
އެހީއަށް  

 ބޭނުްނާވ ކުދިން 
 ރަށްެވހިެވފައިާވ ރަށާއި އެޑްރެސް 

 ގޯއްޗެއް

 ލިބިފައި  ނުލިބޭ 

6.1  ------------------------------------------------------------------------ 
 

  -------------------------------------------------------------------------------   

6.2  ------------------------------------------------------------------------ 
 

  -------------------------------------------------------------------------------   

6.3  ------------------------------------------------------------------------ 
 

  -------------------------------------------------------------------------------   
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  -------------------------------------------------------------------------------   

6.6 ----------------------------------------------- ------------------------  
 

  -------------------------------------------------------------------------------   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ޯގއްޗަށް އެދޭ ފޯމް         2022         ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ         9 ެގ 6 ޞަފުޙާ

 ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ފޯމް ހުށަހެޅުން: •
 

އެޕްލިކޭޝަން   ▪ އެޕްލިކޭޖޮއިންޓް  ޖޮއިންޓް  ދެމަފިރިންނަށެެވ.  އަދި ރަޖިސްޓް  ޝަނަށް ހުށަހެޅޭނީ  ކުރާނީ،  ޙަާވލު  ޯގތި  ކުރާީނ  ރީ  ޯގތިލިބޭަނމަ 

ދެމަފިރިންނަށްލިބުނު ޕޮއިންޓް އެއްވަރު ނަމަ ދެފަރާތުން އެއްބަސްާވފަރާތަކަށެެވ. އެއްބަސް    ދެމަފިރިންެގ ތެރެއިން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށެެވ.

 ނުެވޭވނަމަ ޯގތިހަާވލުކުރާނެ ފަރާތެއް ިނންމާނީ ުގރުއަތަކުންެނެވ. 

ހުށަހަޅާފައި މިަވނީ އެއްެވސް ▪ ޮގތުަގއި  އެޕްލިކޭޝަންެގ  ފޯމު ޖޮއިންޓް  ެގވަޅަށްއެދޭ  މަޖުބޫރުކަމެއްެނތި އަޅުަގނޑުމެން ދެމަފިރިން  ފަރާތެއްެގ   

 އަޅުަގނޑުމެން ދެމަފިރިންެގ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ކަމުަގއި އިޤްރާރުވަމެެވ. 

 ފިރިމީހާެގ:  އަނބިމީހާެގ: 

 ................ ................................................................... .................................. ސޮއި:  ........... ................................................................................................ ސޮއި: 

 .................................. .........................................................................................ނަން:  ........... ................................................................... ....................................... ނަން: 

 ............................... ............................................................................... އެޑްރެސް:   ............................... .......................................................... ...................އެޑްރެސް: 
 

 

 މަޢްލޫމާތު:އަނިބ/ފިރިމީހާގެ ަބއްޕަގެ ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ  .7 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ފުރިހަމަ ނަްނ: )އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިާވ ޮގތަށް( 7.1

                                  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 7.2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ދާއިމީ އެޑްރެސް،:ބައްޕަެގ  7.3

 ބައްޕަެގ ދުނިޔޭގައި ތިބި ދަރިންެގ ޢަދަދު: ދުނިޔޭަގއި ހުރި         ނިޔާެވފައި            މަޢުލޫމާތު:    ެގބައްޕަ  7.4

 ރީ ކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ ޢަދަދު:               ގޯތިތަކުގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓް ރަޖިސްޓްނަމުގައި  ބައްޕަެގ 7.5

 ؟       ރީ ކޮށްފައިވާ އެއްމެދު އިމާރާތެއް އެއްމެދު ފުލެޓެއް ހުރިހޭރަޖިސްޓްނަމުގައި  ބައްޕަެގ 7.6
         ނޫނެކެވެ.          އާއެކެވެ. 7.7

 7.8 )އަކަފޫޓް(  ބޮޑުމިން:                    ------------------------------------------------------------------------------------------އާއެކޭނަމަ ތަނުގެނަން: 

 )އަކަފޫޓް(  ބޮޑުމިން:                    ------------------------------------------------------------------------------------------އާއެކޭނަމަ ތަނުގެނަން:  7.9
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 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު: •

ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފް އެއްެވސް މަޢްލޫމާތެއް ާވަނމަ ފޯމު ބާޠިލް ކުރެޭވނެކަން އަޅުަގނޑު މި ފޯމުގައި މިަވނީ އަޅުަގނޑު ދީފައިާވ ތެދު މަޢްލޫމާތެެވ. މި ފޯމުގައި  

އި މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޤަބޫލު ކުރަމެެވ. އަޅުަގނޑު ޯގއްޗަށް މިއެދެނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ހެދިފައިާވ ޤަާވޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށާ 
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  ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ ނަމުގައި އޮންނަ ބިންކޮޅުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ   4
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