c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

Ministry of Housing and Infrastructure

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިން ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު
 .1ބިދް ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަދަދް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅޭދެ ފޯދް ދަދްބަރު:

ދރއ .ކާޑު ދަދްބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 .2ބިދް ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ ފަރާތަކީ  11އަހަރު ދުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްދަމަ އޭދާގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަދަދް:

މިހާރުއުޅޭއެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅޭދެ ފޯދް ދަމްބަރު:

ދ.ރ .ކާޑު ދަމްބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ބިދް ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ  11އަހަރުދް ދަފުގެ ކުއްޖާއާ ހުރި ގުޅުދް:

 .3ގަތުމަފް ބޭދުދްވާ ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު:
ބިދް ވިއްކުމަފް ކޮފްފައިވާ އިޢުލާދް ދަދްބަރު:
ބިމުގެ ބޮޑު މިދް:
ބިދް އޮތް ސަރަޙައްދު:

ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 3ޞަފްޙާ ެ

application form
ވހިރާއްޖެ.
ދ ެ
ނނު ،މާލެި ،20302 ،
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

secretariat@housing.gov.mv
www.twitter.com/HousingGovMv

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/housing.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.housing.gov.mv

 .4ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ ބިމާ ހުރި ގުޅުދް (ބޭދުދްވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖައްސަވާ!)
ގުޅުދް

ގުޅުދް

އިޢުލާދްކޮފްފައިވާ

ބިދް

ހިމެދޭ

ގޯތީގެ

ވިއްކުމަފް އިޢުލާދްކޮފްފައިވާ ބިމާ އިދްވެގެދް އޮތް ބިމުގެ ބެހެދިވެރިޔާ

ވިއްކުމަފް

ދުވަތަ ބެހެދިވެރިދް

ބެހެދިވެރިދް ދޫދް ،ވިއްކާ ބިމާ އިދްވެގެދް ހުރި
ބިދްތަކުގެ ވެރި ފަރާތެއް ދުވަތަ ފަރާތްތައް

ވިއްކުމަފް

އިޢުލާދްކޮފްފައިވާ

ބިމާއި

އިދްވެގެދް

އޮތް

ބިމުގެ

ބެހެދިވެރިޔާ ދުވަތަ ބެހެދިވެރިދް ފިޔަވައި ވިއްކުމަފް އިޢުލާދްކޮފްފައިވާ

ބީލަމުގެ އުސޫލުދް ބިދް ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ ފަރާތް ދުވަތަ
ފަރާތްތައް

ބިދް ހިމެދޭ ގޯތީގައި ތިބި އެދޫދް ބެހެދިވެރިދް

 .5ފޯމާއެކު ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ތަކެތި:
ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ތަކެތި

ބިދް ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ ފަރާތަކީ ވިއްކުމަފް އިޢުލާދްކޮފްފައިވާ ބިމާ އިދްވެގެދް އޮތް ބިމެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ކަމުގައި ވާދަމަކ އެ ފަރާތެއްގެ
ގޯތީގެ ދުވަތަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަފް ތައްގަދޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ ދުވަތަ އެގޭގެ ބެހެދިވެރިދްދަފް ބިދް
އައްޔަދް ކޮފްފައިވާ ގޮތް އެދގޭދެ ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާއަކުދް ތައްގަދޑު ޖަހާފައިވާ ޗާޓެއްގެ ކޮޕީ.

ބިދް ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ ފަރާތުގެ ދރއ .ކާޑުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަފް ތައްގަދޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ

ބިދް ގަދްދަދް ބޭދުދްވަދީ ގޭގެ ހުރިހާ ބެހެދިވެރިދް އެއްކޮފް ކަމަފްވާދަމަކ އެއްކޮފް ގަދްދަދް ބޭދުދްވާ ކަމަފް ބަޔާދްކޮފްކ ހުރިހާ
ބެހެދިވެރިދްގެ ފަރާތުދް ސޮއި ކޮފްކ އިދގިލީގެ ދިޝާދް ޖަހާފައިވާ ލިޔުދް
ބިދް ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ ފަރާތަކީ  11އަހަރު ދުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްދަމަ ޝަރުޢީ ބަލަދު ވެރިޔާގެ ދރއ .ކާޑުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަފް
ތައްގަދޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ

ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 3ޞަފްޙާ ެ

application form
ވހިރާއްޖެ.
ދ ެ
ނނު ،މާލެި ،20302 ،
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

secretariat@housing.gov.mv
www.twitter.com/HousingGovMv

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/housing.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.housing.gov.mv



އަޅުގަދޑު

.............................................................

ދރއ.ކާޑު ދަދްބަރު:

.................................................

"ވެފިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ

ދަފުދް ދައުލަތަފް މިލްކުވެފައިވާ ބިދްތައް ވިއްކުމާ ބެހޭ އުސޫލު" ކިޔައި ،އެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިދް ޢަމަލުކުރުމަފް
އެއްބަސްވަމެވެ.

ބިދް ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި :
ތާރީޚު:



.............................................................

.............................................................

ބިދް ގަތުމަފް ހުފަހަޅާ ފަރާތަކީ  11އަހަރު ދުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއް ދަމަ އޭދާގެ ފަރާތުދް މި ފޯމުގައި ސޮއިކުރާދީ އޭދާގެ ޝަރުޢީ
ބަލަދުވެރިޔާއެވެ.



ދޯޓު :ވެފިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަފުދް ދައުލަތަފް މިލްކުވެފައިވާ ބިދްތައް ވިއްކުމާ ބެހޭ އުސޫލުކ މިދިސްޓްރީއޮފް ހައުސިދްގ
އެދްޑް

އިދްފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ

ކައުދްޓަރުދްދާއިކ

މި

މިދިސްޓްރީގެ

ވެބްސައިޓް

()www.housing.gov.mv

އިދް

ލިބިވަޑައިގަދްދަވާދެއެވެ.

މިދިސްޓްރީގެ ބޭދުމަފް

ފޯމާ ޙަވާލުވި މުވައްޒިފުގެ ނަން
.................................................................................... ...........................................................

ސޮއި/ތައްގަނޑު
.......................................................................................................................................................................

ޙ 3
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 3ޞަފްޙާ ެ

application form
ވހިރާއްޖެ.
ދ ެ
ނނު ،މާލެި ،20302 ،
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

secretariat@housing.gov.mv
www.twitter.com/HousingGovMv

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/housing.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.housing.gov.mv

