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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

G /

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2އިން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
ޅ މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ މި ފޯމާއި
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2އިން ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޯއްޗަށް އެދި އަޅުގަނޑު ހުށަހަ ާ
މިފޯމާއިއެކު ޢާންމުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު ،ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ދީފަ އިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ އެއްވެސް
މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ ،މި ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ .ފޯމު ބަލައިގަތުމާއި ގޯތީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާ ހަމަޔަށް އަދި ގޯތީ
އ ނޫންކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ގޯތި އެހާތަނުން ވަކި ކުރުމަށް ރުހި ޤަބޫލުވަމެވެ .ފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމުގައިވިޔަސް މިއިން މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެ ް
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފޯމު ހުށަހަޅާފަހުން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ލިޔުމަކުން އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންގާނެކަމުގައި އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

 )0ގޯއްޗަށް އެދޭ 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:

އަތޮޅު:

ގޯތީގެ ނަން ނުވަތަ ފުލެޓު/ރޯހައުސްގެ ނަންބަރު:

ރަށް:

އަނބި/ފިރިމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް):
އަނބި/ފިރިމީހާގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

A

އަނބި/ފިރިމީހާގެ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 )2ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ ގޯތިގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާތު:
 )2.0ތިމާއަށް 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:

އަތޮޅު:

ރަށް:

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
ފާޚާނާގެ އަދަދު:

އިމާރާތްކުރެވިފާ ތަނެއްނަމަ ،އިމާރާތުގެ ފަންގިފިލާގެ އަދަދު:

 )2.2އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާނަމަ އެ ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު:
ގޯތީގެ ނަން :އަވަށް:

އަތޮޅު:

ނަން/ނަންބަރު:

ޖުމްލަ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):

މިލްކުވެރިންގެ އަދަދު:

ގޯތި ބަހާލުމުން ތިމާއަށް ލިބޭ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ރަށް:

 )2.3ތިމާގެ މަންމަ އަދި/ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެ ނުވަތަ ރާއްޖޭ އެއްވެސް ރަށަކުން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު:
ގޯތީގެ ނަން :އަވަށް:

އަތޮޅު:

ނަން/ނަންބަރު:

ޖުމްލަ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):

މިލްކުވެރިންގެ އަދަދު:

ގޯތި ބަހާލުމުން ތިމާއަށް ލިބޭ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ރަށް:

މަންމަ/ބައްޕަގެ ދަރިންގެ އަދަދު:

 )2.4ރިއަލް 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:

 )3ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ ރަށްވެހިކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވީ ތާރީޚް ނުވަތަ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވި ތާރީޚް :ދުވަސް:

މަސް:

އަހަރު:

ރަޖިސްޓްރީ/ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު:

ޙ 1
ނ ޞަފް ާ
ރއި ް
ޙގެތެ ެ
ތ 2 -2102 -ޞަފް ާ
ގ ި
ރ ޯ
އން ދޫކު ާ
ފސް ި 2
ހުޅުމާލެ ޭ

G/10/18/V3

ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް (ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތް ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ކައިރީގައި  ޖައްސަވާ)
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލޭގެ ރަށްވެހިވެފައިވާ ގޭގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު
ހުށަހެޅުމުން ހަވާލުކުރެވޭ މާލޭ ދަފްތަރުގެ ވަގުތީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ (ވަރިވެފައިވާނަމަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ ،އަނބި/ފިރިމީހާ ނިޔާވެފައިވާނަމަ ނިޔާވިކަމުގެ ލިޔުން)
ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި މާލޭގައި ގޯއްޗެއް/ފުލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އަދި/ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއް/ފުލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއްގެ
މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާނަމަ އެ އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ/މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ގަޒިއްޔާ/އެގްރީމެންޓްގެ ކޮޕީ
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަންމަ އަދި/ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ގަޒިއްޔާ ނުވަތަ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަންމަ
އަދި/ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިން ފުލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނެއްގެ އެގްރީމެންޓް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ނޯޓު :ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުވާނަމަ ނުވަތަ ފޯމުގައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެ
ޝަރުޠުތައް
 )0ދިވެއްސަކަށްވުން
 )2ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް މީލާދީގޮތުން އުމުރުން  02އަހަރު ފުރިފައިވުން
ރ ގިނަ ދަރިން
 )3ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގައި ކައިވެންޏެއްކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތަކަށްވުން ނުވަތަ ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގައި ވަރިވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއަކު ހުރުން ނުވަތަ އެއް ދަރިއަށް ވު ެ
ބަލަމުންދާ ފަރާތަކަށްވުން ނުވަތަ ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގައި އަނބި/ފިރިމީހާ ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއަކު ހުރުން ނުވަތަ އެއް ދަރިއަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިން ބަލަމުންދާ ފަރާތަކަށްވުން
 )4މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުން ނުވަތަ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން ނުވަތަ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅައި މާލޭ ދަފްތަރުގެ ވަގުތީ
ލިޔުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން
 )5މާލެއިން  011އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް/ފުލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިނުވުން އަދި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗަކުން  011އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައިނުވުން އަދި  011އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ފުލެޓެއް ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ސޮއިކޮށްފައިނުވުން
 )0ތިމާގެ މަންމަ ނުވަތަ/އަދި ބައްޕައަށް މާލެއިން ގޯއްޗެއް/ފުލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނެއް މަންމަ/ބައްޕަގެ ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން ތިމާއަށް ލިބޭބައި  011އަކަފޫޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު
ނުވުން
 )7ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިނުވުން
އިތުރު ތަފްސީލުތައް
ގޯތި ދޫކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން:

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2

ގޯތީގެ ބޮޑުމިން:

 0111އަކަފޫޓު

ގޯތީގެ އަގު:

އަކަފޫޓަކަށް  411/-ދިވެހި ރުފިޔާ
އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކާނަމަ އަކަފޫޓަކަށް  411ދިވެހި ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުމްލަ  411،111/-ދިވެހި ރުފިޔާ ދެއްކުމުން ގޯތި މިލްކުވާނެ

ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތް:

އެއްފަހަރާ ފައިސާ ނުދެއްކޭނަމަ ޑައުން ޕޭމެންޓްގެ ގޮތުގައި  25،111/-ދިވެހި ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު  01އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ދެއްކުމުން ގޯތި
މިލްކުވާނެ
 2އޮކްޓޯބަރު  2102ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން  04އޮކްޓޯބަރު  2102ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ،ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  10:11އިން  04:11އަދި  00:11އިން

ފޯމު ބަލައިގަތުން:

 02:11އަދި  21:11އިން  23:11އާއި ދެމެދު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ކައުންޓަރުން (ފޯމު ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް ގެނެވޭނަމަ އެކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރެވޭނެ)

ޕޮއިންޓް ދިނުން:

ފޯމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ޖުމްލަ  011ޕޮއިންޓް ދެވި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ  411ގޯއްޗަށް މީހުން ހޮވޭނީ ،ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި
ނެގޭ ގުރުއަތަކުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އިދާރީ ބޭނުމަށް
ފޯމު އެންޓާރކުރި ފަރާތް

ފޯމު ޗެކުކުރި ފަރާތް

ނަން:

ނަން:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް:

ގަޑި:

ގަޑި:

ޙ 2
ނ ޞަފް ާ
ރއި ް
ޙގެތެ ެ
ތ 2 -2102 -ޞަފް ާ
ގ ި
ރ ޯ
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