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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

Ministry of Housing and Infrastructure

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

މާރުކޭޓުތަކުގެ ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ކުއްޔަފް ހިފުމަފް އެދޭ ފޯމު
 .1ހުފަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ދަދް :

މިހާރު އުޅޭއެޑްރެސް :

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެ ދަދްބަރު:

ގުޅޭދެ ފޯދް ދަދްބަރު :

ދާއިމީ އެޑްރެސް :

އީމެއިލް އެޑްރެސް :

 .2ކުއްޔަފް ހިފަދް ބޭދުދްވާތަދް( :ބޭދުދްވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖައްސަވާ)
ދަތުރުވެރިދްގެ މާރުކޭޓުދް ގޮޅި

ލޯކަލް މާރުކޭޓުދް ގޮޅި

މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާދު މަގުދް ގާޑިޔާ

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުދް ގޮޅި

 .3ހުފަހަޅާފަރާތުގެ ވަދަވަރު(:ބޭދުދްވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖައްސަވާ! އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ ހުސްތަދުގައި ތަފްސީލް ދެއްވާ)
 .1ވަޒީފާއަދާކުރުދް:

އަދާކުރަދް

އަދާދުކުރަދް

 .2ވަޒީފާއެއްއަދާކުރާދަމަ އަދާކުރަމުދްދާ ވަޒީފާ:
 .3މަސްވެރިކަދް ކުރާ ފަރާތެއްތޯ

ކުރޭ

ދުކުރޭ

 .4އަމިއްލަ ދަދްޑެއް އޮވޭތޯ:

އޮވޭ

ދޯވޭ

4.1

ދަދޑުވެރިކަދް ކުރާރަފް:

4.2

އާއިލާމީހުދް ދަދޑުވެރިކަދް ކުރޭތޯ:

4.3

އާއިލާމީހުދް ދަދޑުވެރިކަދް ކުރާރަފް:

 .5އަމިއްލަ ދިވެހި އުފެއްދުދް އެފައްދާ ފަރާތެއްތޯ:
5.1

ކުރޭ
އުފައްދަދް

ދުކުރޭ
ދޫފައްދަދް

އަމިއްލަ ދިވެހި އުފެއްދުމެއް އުފައްދާދަމަކ އުފައްދާ އެއްޗެއްގެ
ތަފްސީލް:

 .6ތަދް ހިދްގުމަފް ގެދްގުޅޭދެ މުވައްޒަފުދްގެ އަދަދު:

ދިވެހި

ބިދޭސީ

 .7ކުރިދް ގޮޅިއެއް ދުވަތަ ގާޑިޔާއެއް ހިދްގައިފައިވާކަދް ދުވަތަ ދޫދްކަދް:

ހިދްގާފައި

ދުހިދްގަދް

7.1

ކުރިދް ގޮޅިއެއް ދުވަތަ ގާޑިޔާއެއް ހިދްގާފައިވާދަމަ ގޮޅި/ގާޑިޔާގެ
ދަދްބަރު:

 .8ގޮޅި/ގާޑިޔާ ލިބިއްޖެދަމަ ތަދް ހިދްގުމުގައި އަމަލީގޮތުދް އުޅެވޭދެކަދް:

އުޅެވޭދެ

ދޫޅެވޭދެ

 .4ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ތަކެތި:
 .1ފުރިހަމަ ކޮފްފައިވާ "މާރުކޭޓުތަކުގެ ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ކުއްޔަފް ހިފުމަފް އެދޭ ފޯމު"
 .2ހުފަހަޅާފަރާތުގެ ދރ.ކާޑުގެ ކޮޕީ( .މުއްދަތު ހަމަދުވާ ދރ.ކާޑުގެ ކޮޕީ އަކަފް ވާދްވާދެއެވެ.

 .5ހުފަހަޅާފަރާތުގެ ހުދްދަދްޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
 .1ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުދް
 18 .2އަހަރު ފުރިފައިވުދް
 .3އިތުރު އެހެދް ގޮޅިއެއް/ގާޑިޔާއެއް ގެދްގުޅޭ ފަރާތަކަފް ދުވުދް

 .6އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
 .1ގޮޅި/ގާޑިޔާ ކުއްޔަފް ދޫކުރެވޭ ފަރާތް ހޮވާދީކ ގޮޅިއަފް އެދި ފޯމް ހުފަހަޅާ ފަރާތްތަކުގު ތެރެއިދް ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގު ފޯމްތައް
އިވެލުއޭޓްކުރުމަފްފަހު އެދްމެ މަތީ މާކްސްލިބޭ ފަރާތްތަކަފެވެ.
 .2މި ފޯމާއެކު ހުފަހަޅަދް ޖެހޭ ލިޔުދްތައް ހަމައަފް ދެތްދަމަ ދުވަތަ ފުރިހަމަ ދުވާދަމަ އަދި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަދޫދްދަމަކ ފޯމް
ބާޠިލްކުރެވޭދެވެ.
 .3ގޮޅިއަކަފް/ގާޑިޔާއަކަފް އެދި އެކަކަފް ހުފަހެޅޭދީ އެއްފޯމެވެ .އެއްފޯމަފްވުރެ ގިދައިދް އެކަކު ހުފަހަޅާއިފިދަމަ އިތުރަފް ހުފަހަޅާ ފޯމްތައް ބާޠިލްވާދެވެ.

 .7އިޤުރާރު:
 .1އަޅުގަދޑު "މާރުކޭޓުތަކުގެ ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ކުއްޔަފް ދިދުމާބެހޭ އުސޫލު" ކިޔާ އޭގައިކވާ ގޮތުގެމަތިދް ޢަމަލުކުރުމަފް އެއްބަސްވަމެވެ.
 .2މި ފޯމުގައި އަޅުގަދޑު ހާމަކޮފްފައިވަދީ ތެދުމަޢުލޫމާތު ކަމަފާއިކ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސައްޙަ ދޫދްކަމަފް އެދގިއްޖެދަމަ (ގޮޅި/ގާޑިޔާ
ލިބުމަފްފަހުގައިވެސް)ކ ދުވަތަ މި ފޯމުގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ދުވާކަދް އެދގިއްޖެދަމަކ މި ފޯމް ބާޠިލް ފޯމެއްކަމަފް ބަލައި
ލިބިފައިވާ ގޮޅި އަލުދް އަދބުރާ މިދިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިދްގ އެދްޑް އިދްފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަފް ދެގޭދެކަދް ޤަބޫލުކޮފްކ އެފަދަ ޙާލަތަކު އެގޮތަފް
ކަދްކުރުމުގައި އެއްވެސް އިއުތިރާޟެއް ދެތްކަމަފް ރުހި މި ފޯމުގައިވާ ޝަރުޠުތުކާއި އެއްގޮތަފް ޢަމަލުކުރުމަފް އަޅުގަދޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
ތާރީޙް:

ސޮއި:

މިދިސްޓްރީގެ ބޭދުމަފް
ފޯމު އޮފީހަފް ބަލައިގެދް ފަރާތުގެ ދަދް:

\ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގެދް ތާރީޚު:

ސްޓޭމްޕް:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------މާރުކޭޓުތަކުގެ ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ކުއްޔަފް ހިފުމަފް އެދޭ ފޯމު ލިބިފައިވާކަދް އަދްގައިދޭ ސްލިޕް:
ފޯމް ހުފަހަޅާފަރާތުގެ ދަދް:

ދރ .ކާޑް ދަދްބަރު:

ފޯމު ބަލައިގެދް ފަރާތުގެ ދަދް  /ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގެދް ތާރީޚު:

