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  15ބާކީ ހުރި  އިޢުލާނުނުކޮށް  ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ،    120ކޮށްފައިވާ  ގދ. ތިނަދޫގައި ޢިމާރަތް   ން ސަރުކާރު 
 ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް  

 
 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : )އައިޑީކާޑްގައިވާ ގޮތަށް( -1  
 ފުރިހަމަ ނަން : 

 އައިޑީ ކާޑް ަނންބަރ:  ޢުމުރު : 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް ރަށްެވހިެވފައިާވ ރަށާއެކު: ޖިންސް 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް / ރަށް:  ފޯން ނަންބަރ: 

ހުށަހަޅާ ފަރަތުގެ ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު:-2  
އަހަރުން ދަށް (:  18ކުޑަކުދިން ) އަހަރުން މަތި (: 18ބޮޑެތި މީހުން )   

ޢާއިލާގެ އާމްދަނީ : - 3  
 ޢާއިލާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  ތިމާއަށް:  ފިރިމީހާ / އަނބިމީހާއަށް:  ދަރިްނނަށް: 

   ނޫނެކޭ          އާއެކޭ    ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:- 4  
      އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ުނަވތަ ޯގއްޗެއް ނެތް  600އަހަރެްނެގ ނަމުގައި ރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ރަށަކުން ލިބިފައިާވ -1

އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ނުަވތަ ޯގއްޗެއް އަހަރެްނެގ ނަމުަގއި އޮތްނަމަ މިތަންތަން ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން  600 . އަދި
ރެން އެއްބަސްަވން      . އަހަ  
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮެވ، މި ޯގތީެގ ޢިމާރާތާއި ޯގތީެގ ރަޖިސްޓްރީ   600އަހަރެންެގ ަނމުަގއި ރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ރަށެއްަގއި  -2

 ހަދާފައި ުނާވަނމަ މި ޯގތި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން އަހަރެން އެއްބަސްަވން     .
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ނުަވތަ ގޯއްޗެއް ގދ. ތިނަދޫގައި   600އަހަރެްނެގ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާެގ ނަމުަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ -3

. ތިނަދޫަގއި  އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ުނަވތަ ޯގއްޗެއް އަހަރެންެގ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާެގ ަނމުގައި ގދ 600ނެތް     . އަދި 
.     އޮތްނަމަ މިތަންތަން ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން އަހަރެން އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ އެއްބަސްޭވ     

ޢިމާރާތާއި ޯގތީެގ އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް އޮެވ، މިޯގތީގައި  600އަހަރެންެގ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާެގ ނަމުަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ  -4
.    ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން އަހަރެން އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ އެއްބަސްޭވ   ރަޖިސްޓްރީ ހަދާފައި ނުާވނަމަ މި ޯގތި    

   ވުރެއަކަފޫޓަށް 600އަހަރެްނެގ މަްނމަ / ބައްޕަ ޯގތި، ދަރިންެގ މެދުގައި ހަމަހަމަކޮށް ބަހާލުމުން، އަހަރެންަނށް ލިބޭ ބިމުެގ ބޮޑުމިން -5
ތަ އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އަހަރެންނަށް ލިބޭ ބައި ، ބެހިިނެވރިންނަށް ދޫކޮށްލަން އަހަރެން އެއްބަސްަވން      ނުަވ 600.       ކުޑަ

 އަހަރެންެގ މަންމަެގ އަދި ބައްޕަެގ ގޯއްޗެއް ނެތް      .  
ބޯހިޔާަވހިކަމެއް   އަހަރެންނަށް ރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ރަށަކުން ލިބިފައިާވ ޯގއްޗެއް ުނަވތަ ސަރުކާރުެގ ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ މަޝްރޫޢެއްެގ ދަށުްނ ލިބިފައިާވ-6

 .        ހަކަށްދީ ހަދާފައެއް ުނާވނެއަހަރު ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ވިއްކާލައި މީ 5ޭވތުެވދިޔަ 
.      އަހަރެން އަދި އަހަރެްނެގ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްާވ ގެއަކީ ނުަވތަ ޯގއްޗަކީ ރަހުނު ކުރެިވފައިާވ ތަނެއްނޫން -7  

މައަށް އަހަރެންނަކީ އެކަކަށްވުރެ ިގނަ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ޯގއްޗެއްެގ ެވރިއެއް       އަދި މިޯގތި އެްނމެްނެގ މެދުަގއި ހަމަހަ -8
ރިންނަށް  އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ އަހަރެންނަށް ލިބޭބައި ބެހެިނެވ 600އަކަފޫޓަށްުވރެ ކުޑަ        600ބަހާލުމުން އަހަރެންނަށްޖެހޭ ބައި 

.     ދޫކޮށްލަން އަހަރެން އެއްބަސްަވން     
 

 Aކެޓެގަރީ :  ފޯމް ނަންަބރ : 



c 
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ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ/ ފިރިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު : )އެއް އަތްބަށްވުރެ ގިނަ އަނބިން ތިބިނަމަ ނިސްބަތުން   - 5
 އިތުރު ފޯމު ފުރުއްވުމަށް( 

 ނަން : އައިޑީ ކާޑް ަނންބަރ :

 ދާއިމީ އެޑްރެސް :  ރަށްެވހިެވފައިާވ ރަށް : 

   - ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަންމަގެ މަޢުލޫމާތު :-6
 ނަން : އައިޑީކާޑް ނަންބަރ : 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް :  ރަށްެވހިެވފައިާވ ރަށް : 

 
)އަކަފޫޓުން( : )ހ( އަހަރެްނެގ މަްނމަެގ ަނމުަގއި ޯގއްޗެއް ލިބިފައިާވަނމަ މި ޯގތީެގ ނަން / އެޑްރެސް އަދި ބޮޑުމިން   

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

  )ށ( މަންމަެގ އުފަން ދަރީންެގ ޢަދަދު : 
 

   - ފޯމް ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ބައްޕަގެ މަޢުލޫމާތު :-7  
 ނަން : އައިޑީކާޑް ނަންބަރ: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް :  ރަށްެވހިެވފައިާވ ރަށް : 

 
ަނމުަގއި ޯގއްޗެއް ލިބިފައިާވަނމަ މި ޯގތީެގ ނަން / އެޑްރެސް އަދި ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން( :  ބައްޕަެގ)ހ( އަހަރެްނެގ   

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

  އުފަން ދަރީންެގ ޢަދަދު : ބައްޕަެގ)ށ(  
 
 

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާންޖެހޭ ތަކެތި : - 8  
 އައިޑީކާޑުެގ އަސްލާއި ކޮޕީ •
 ކައިެވީނެގ / ަވރީެގ ސެޓްފިކެޓްެގ އަސްލާއި ކޮޕީ  •
 އައިޑީކާޑުެގ އަސްލާއި ކޮޕީ ތިމާެގ ދަރިްނެގ އުފަންދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ނުަވތަ  •
  ތިމާއަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ މީހަކުނަމަ އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭުނންާވ މީހަކު / މީހުްނ، ކުއްޖަކު / ކުދިން ބަލަމުންދާަނމަ،  •

 އެކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިާވ ލިޔުމުެގ އަސްލާއި ކޮޕީ  
ލިބިފައިާވ ކަމުެގ ތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ  ޯގތި  ަވތަ ތިމާެގ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާެގ ނަމުަގއި ލިބިފައިާވ ނުަވތިމާެގ ނަމުަގއި / ނު •

 ލިޔުން ނުަވތަ ރަޖިސްޓްރީެގ އަސްލާއި ކޮޕީ 
ުނަވތަ ތިމާެގ އަނބިމީހާ    އަދި/  ސްާވނަމަ އެއްބަސްާވކަމުެގ ސިޓީތިމާެގ ނަމުގައި ޯގއްޗެއް އޮެވ އެޯގތި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން ތިމާ އެއްބަ  •

 ފިރިމީހާެގ ނަމުގައި ގޯއްޗެއްއޮެވ ، އެ ޯގތި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލަން ތިމާެގ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ އެއްބަސްާވކަމުެގ ސިޓީ  /



c 
ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުވަދުއަތޮޅު   

Secretariat of the Thinadhoo Council, South Huvadhuatholhu 
 ގދ.ިތނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ 

GDh.Thinadhoo, Republic Of Maldives 
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ށްވުރެ ކުޑަވުމުްނ  އަކަފޫޓަ  600ތިމާެގ ބައްޕަ / މަންމަ ޯގތި ، ދަރިްނެގ މެދުަގއި ހަމަހަމަކޮށް ބަހާލުމުން ތިމާއަށް ލިބޭ ބިމުެގ ބޮޑުމިން   •
 ތިމާއަށްލިބޭ ބައި، ބެހެނިެވރިންނަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްާވަނމަ އެއްބަސްާވކަމުެގ ސިޓީ

ހާލުމުްނ، ތިމާއަކީ އެކަކަށްުވރެ ިގނަ ފަރާތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ގޯއްޗެއްެގ ެވރިއަކަށްެވ، މި ޯގތި އެްނމެްނެގ މެދުަގއި ހަމަހަމައަށް ބަ •
 އެއްބަސްާވކަމުެގ ސިޓީ. އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ، ތިމާއަށް ލިބޭބައި ބެހެިނވެރިންަނށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްާވަނމަ    600ތިމާއަށް ލިބޭބައި  

އިޤްރާރު - 9  
މިފޯމު ބާޠިލް    ދެިވފައިާވނަމަ،ަގނޑަށް  މިފޯމުގައި އަޅުަގނޑު ދީފައިާވ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެެވ. އަދި މިފޯމުގައި ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތެއް އަޅު 

މުެގ  ލިބިެގްނވެއެެވ. އަދި މިފޯމުެގ ދަށުން އަޅުަގނޑަށް ދޫކުރެިވފައިާވ ފްލެޓެއް ާވނަމަ، އެ ފްލެޓެއް އަތުލު މިކައުްނސިލަށްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު 
ލިބިެގންާވ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އިޤްރާރުެވ ސޮއިކުރަމެެވ.  މިކައުްނސިލަށްބާރުެވސް   

 ނަން :

 ސޮއި : 

 ތާރީޚް : 

 

 

 

 ސަމާލުކަމަށް :
އަދި   • ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  ފަރާތައް  ހުށަހެޅި  އަނބުރާ  އަސްލުތައް  ކިޔުމަށްފަހު،  އަޅާ  ކޮޕީ  އަސްލާއި  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅުއްވާ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުންތަކެވެ. 
މި ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިފްލެޓްތައް ބޭނުންވެގެން އެދިލެއްވި ފަރާތްތަކަށްލިބޭ ޕޮއިންޓް ތަރުތީބުން، އެންމެ   •

 މަތިން ޕޮއިންޓްލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދީގެންނެވެ.  
ބަލައިގަތުން ކުރިޔަށް ގެންދަވާނީ ގދ. ތިނަދޫ  ފޯމު ދޫކޮށް ފޯމު  މިފްލެޓްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމާއި   •

 ކައުންސިލުންނެވެ. ލިބޭ ފޯމްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގަވާނީ މި ކައުންސިލުންނެވެ.  
 

ޙުކުމަކުން   ޝަރުޢީ  ގޯއްޗާއި  ކަނޑައިދެވިފައިވާ  ނުކުރިޔަސް  ރަޖިސްޓްރީ   ، ގޯއްޗާއި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ   *  : ލިބުމަށް  ނޯޓް 
 ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ގޯތި، ބަލާނީ އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

ހިމެނުމަށް   • ގޮތުގައި  ލިޔުމެއްގެ  ވަކި  މަޢުލޫމާތު  އެ   ، ހުރިނަމަ  ތިނަދޫގައި  ގޯތި  ގިނަ  އެއްގޯއްޗަށްވުރެ  ބައްޕަ   / މަންމަ 
 ދަންނަވަމެވެ.  

 
 


