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ހިޔާ 2018
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރީގެ ފުލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ "ހިޔާ  "2018ޕްރޮގްރާމަށް އަޅުގަނޑު ފޯމު މި ހުށަހަޅަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިޢުލާން ކުރެވުނު ކެޓެގަރީތަކުގެ ތެރެއިން
މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކެޓެގަރީއަށެވެ .އަދި "ހިޔާ  " 2018ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުވާލެވުނު އެހެން އެއްވެސް ކެޓެގަރީއަކަށް އަޅުގަނޑު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާނެއެވެ .މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ
މ ކެޓެގަރީއަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ފމާއި މިފޯމާއިއެކު ޢާންމުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު ި
މަޢުލޫމާތަކީ މި ޯ
އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ ،މި ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ .ފޯމު ބަލައިގަތުމާއި ފުލެޓު އެއްބަސްވުމުގައި
ކން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ފުލެޓު އެހާތަނުން ވަކި ކުރުމަށް ރުހި
ސޮއިކުރުމާ ހަމަޔަށް އަދި ފުލެޓު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމުގައިވިޔަސް މިއިން މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ނޫން ަ
ޤަބޫލުވަމެވެ .ފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފޯމު ހުށަހަޅާފަހުން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ލިޔުމަކުން އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް
އަންގާނެކަމުގައި އެއްބަސްވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާއިމެދު މިފޯމުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ ޞައްޙަ ތެދު ބަޔާނެކެވެ.

އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތުބެލުމަށް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ ދަށުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރއިން ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުއެއް ނުވަތަ/އަދި ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ސާރވޭއެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތި ފުރިހަމަ
އެއްބާރުލުން ދޭނަމެވެ .އަދި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަތޯ ބެލުމަށް އެހެން އިދާރާތަކާއި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމާއި ،ދިރާސާތަކަށް މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ
އިޢުތިރާޟެއްނެތެވެ .އަދި ފޯމުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން މާލެއިން އަޅުގަނޑަށް  600އަކަފޫޓު ނުވަތަ  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލެޓަށް ހޮވިއްޖެ ހާލެއްގައި،
ސަރުކާރަށް އެ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ދޫކޮށްލަން އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި ދެމަފިރިން ފޯމު ހުށަހަޅައި ،ފުލެޓަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަކާއި
ފުލެޓު ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމުގައިވެސް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި ފޯމުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން މިކެޓެގަރީއިން ފުލެޓަށް ހޮވިއްޖެ ހާލެއްގައި ފުލެޓު ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު މަދުވެގެން  10އަހަރު
ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ 10 .އަހަރުވުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ނަމަ ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާ ހަމައަށް ސިވިލް ސާރވިސްގެ
ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމުގައިވެސް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

 )1ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް):
A

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ޖިންސް (ގޮޅީގައި ޖައްސަވާ) :އަންހެން

އުފަން ތާރީޚް:

ފިރިހެން

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް):
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް :އަވަށް:

ގޯތީގެ ނަން ނުވަތަ ފުލެޓު/ރޯހައުސްގެ ނަންބަރު:
ކައިވެނި ނުކޮށް

ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު :ކައިވެނި ކޮށްގެން

އަތޮޅު:
ވަރިވެފައި

ރަށް:
އަނބި/ފިރި ނިޔާވެފައި

އަނބި/ފިރިމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް):
އަނބި/ފިރިމީހާގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
ތިމާއަކީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްތޯ؟ އާއެކޭ

A
ނޫނެކޭ

އަނބި/ފިރިމީހާގެ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
ތިމާއަކީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ބަލަމުންދާ މީހެއްތޯ؟ އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

 )1.1ޢާއިލާގެ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ބަލަމުންދާ މީހެއްނަމަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( :މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ތިމާއާއި ،އަނބި/ފިރިމީހާ ،ތިމާގެ އުފަން ދަރިން ،ދޮން
ދަރިން ،މަންމަ ،ބައްޕަ ،އަނބި/ފިރިމީހާގެ މަންމަ ،އަނބި/ފިރިމީހާގެ ބައްޕަ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވަތަ ރަސްމީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ނަގައިގެން ބަލަމުންދާ ދަރިންނެވެ .ދެމަފިރިން
ވަކިވެފައިވާނަމަ މިބައިގައި ހިމަނަންވާނީ ތިމާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތިމާގެ އުފަން ދަރިންނެވެ).

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ނަން:

A

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ) 2ފުލެޓަށް އެދޭމީހާގެ ގޯތިގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާތު:
 )2.1ތިމާއަށް މާލެއިން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ގޯއްޗެއް/ފުލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ގޯތީގެ ނަން ނުވަތަ ފުލެޓު/ރޯހައުސްގެ ނަންބަރު :އަވަށް:

ނަން/ނަންބަރު:

ގޯތި/ފުލެޓު/ރޯހައުސްގެ ޖުމްލަ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):
ކޮޓަރި އަދި ފާޚާނާގެ އަދަދު :ކޮޓަރީގެ އަދަދު:
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ހި ާ

އަތޮޅު:

ރަށް:

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
ފާޚާނާގެ އަދަދު:

އިމާރާތްކުރެވިފާ ތަނެއްނަމަ ،އިމާރާތުގެ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު:
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 )2.2އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާނަމަ އެ ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު:
ގޯތީގެ ނަން :އަވަށް:

ނަން/ނަންބަރު:

އަތޮޅު:

ޖުމްލަ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):

މިލްކުވެރިންގެ އަދަދު:

ގޯތި ބަހާލުމުން ތިމާއަށް ލިބޭ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ރަށް:

 )2.3ރިއަލް އެސްޓޭޓް އުސޫލު ން ފްލެޓެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ގަތުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާއި އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ އެތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުލެޓު/ރޯހައުސްގެ ނަންބަރު:

ޖުމްލަ ބޮޑުމިން އަދި ކޮޓަރީގެ އަދަދު :އަކަފޫޓު:

އެގްރީމެންޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ވިއްކި ފަރާތް:

ކޮޓަރީގެ އަދަދު:

 )3ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާ އަދާކުރަމުންދާ އަދި އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގެ މަޢުލޫމާތު:
#

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

1

ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ  5އަހަރު ވެފައި ނުވޭ

2

ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ  5އަހަރު ހަމަވެ 10 ،އަހަރު ހަމަނުވޭ

3

ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ  10އަހަރު ހަމަވެ 20 ،އަހަރު ހަމަނުވޭ

4

ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ  20އަހަރު ނުވަތަ  20އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވޭ

 ޖައްސަވާ

މި މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ތަންތަނުގެ އަދަދު

 )4ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރުގެ މަޢުލޫމާތު:
#
1
2

ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް (ޑޮކްޓަރުން)

 ޖައްސަވާ

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ބޭސިކް މެޑިކަލް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ބީ.ޑީ.އެސް ނުވަތަ
މ
ބީ.ޑީ.އެސްއާ އެއް ފެންވަރުގެ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާނަ ަ
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ  2އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ނުވަތަ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއަކާ އެއް ފެންވަރުގެ
ސެޓްފިކެޓެއް ކްލިނިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ނުވަތަ ކްލިނިކަލް ސަބް-ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ނުވަތަ ޑެންޓަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ  2އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އެމް.ޑީ/އެމް.އެސް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން

3

ފއިވާނަމަ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ  2އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އެމް.އެސް ނުވަތަ
ނުވަތަ ސަބް-ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށް ަ
އެމް.އެސްއާ އެއް ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޑެންޓަލް ސްޕެޝަލިޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ

4
#
1
2
3

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ  3ނުވަތަ  4އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އެމް.ޑީ/އެމް.އެސް ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް
ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ނުވަތަ ސަބް-ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ
ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް (ނަރުހުން)
މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ
މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ 6
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ
މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7ގެ ސަނަދެއް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތި ލިބިފައިވާނަމަ

 ޖައްސަވާ






 )5ފުލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ ބަޔާން( :ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްވަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ލިޔުއްވާ)
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އިދާރީ ބޭނުމަށް
ފޯމު އެންޓާރކުރި ފަރާތް

ފޯމު ޗެކުކުރި ފަރާތް
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