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 ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިން ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު  "ވެށިފަހި މާލެ "
 

 

 ބިން ގަުތމަށް ހުށަަހޅާ ފަރާުތގެ މަޢުލޫާމތު -1

  ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް:   ފުރިހަމަ ނަްނ:

  ގުޅޭ ފޯނު ނަްނބަުރ:   އެްޑރެސް:ދާިއމީ 

ދ.ރ.އ. ކާުޑގެ 

 ނަންަބރު:
 އީެމއިލް އެްޑރެސް:  

 

 

 

 ުނވަތަ ބިންތަާކ ގުޅޭ މަޢުލޫާމތު  މާގަންނާން ހުަށހަޅާ ބި  -2

 : ަނންބަރު ގެބިން ިވއްކުމަށް ކޮށްަފއިވާ އިޢުލާނު

 ވަނަ ިބން  1 ހުަށހަޅާގަންނާން 

  (: އަކަފޫޓު)ބިުމގެ ބޮުޑމިން 

   : އޮތް ަސަރޙަްއދުބިން 

  : މަގު ގަުތމަށް އެދޭ ަނމަ/ބިުމގައި ިހމެނޭ ބަްނޑާރަ ގޯޅި 

 ވަނަ ިބން  2 ހުަށހަޅާގަންނާން 

  (: އަކަފޫޓު)ބިުމގެ ބޮުޑމިން 

  : ބިން އޮތް ަސަރޙަްއދު

  : މަގު ގަުތމަށް އެދޭ ަނމަ/ބިުމގައި ިހމެނޭ ބަްނޑާރަ ގޯޅި 

 ވަނަ ިބން  3 ހުަށހަޅާގަންނާން 

  (: އަކަފޫޓު)ބިުމގެ ބޮުޑމިން 

  : ބިން އޮތް ަސަރޙަްއދު

  : މަގު ގަުތމަށް އެދޭ ަނމަ/ބިުމގައި ިހމެނޭ ބަްނޑާރަ ގޯޅި 

 ވަނަ ބިން  4 ހުަށހަޅާގަންނާން 



 
 

  5 ޞަފްޙާެގތެރެިއން ޞަފްޙާ  2
 

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. ،ދިެވހިާރއްޖެ. ،20392މާލެ،  ާމފަްނނު، އަީމނީމަުގ 

         +(960) 4004-700, 3004-123     secretariat@planning.gov.mv 
         www.planning.gov.mv      www.facebook.com/PlanningMV   www.twitter.com/MoNPImv 
 

  (: އަކަފޫޓު)ބިުމގެ ބޮުޑމިން 

  : ބިން އޮތް ަސަރޙަްއދު

  : މަގު ގަުތމަށް އެދޭ ަނމަ/ބިުމގައި ިހމެނޭ ބަްނޑާރަ ގޯޅި 
 

 މައިްނބަފަިއން/ަޝރުޢީޮގތުން ބަލަުދައރާ ފަރާތެއް ބަަލމުްނދާނަމަ  -3

 ޖަހާ  ފާހަގަ ☑ބަލަމުްނދާނަމަ 

 (ަގިއބާރު ެދރަުވުމގެ ސަަބބުން ނުވަތަ ަބއްެޔއްގެ ަސަބބުން ިދރިުއޅުމަްށ މަސައްކަތް ނުުކރެވޭ ަފދަ ހާލަތެްއގަިއ ހުރިނަމަ)މަންމަ  

 ( ސަަބބުން ނުވަތަ ަބއްެޔއްގެ ަސަބބުން ިދރިުއޅުމަްށ މަސައްކަތް ނުުކރެވޭ ަފދަ ހާލަތެްއގަިއ ހުރިނަމަަގއިާބރު ެދރަުވުމގެ )ބައްޕަ  

ގަިއބާރު ދެަރވުުމގެ ސަަބބުން ނުަވތަ ބައްެޔްއގެ ސަަބބުން ދިިރއުުޅމަށް މަަސއްކަތް )ޚަަރދު ކުރަްނޖެހޭ ފިރިޔަކު ނުވަތަ އަނތްބަކު ހުރިަނމަ  

 (ގައި ުހރިނަމަނުކުރެވޭ ަފދަ ހާލަތެއް 

ަގއިާބރު ދެަރުވމުގެ ަސބަުބން ނުވަތަ ބައްެޔއްގެ ސަަބބުން ިދރިުއޅުމަށް ަމސައްކަތް ނުކުެރވޭ ފަަދ )ޝަރުޢީޮގތުން ބަލަުދައރާ ފަރާތެއް  

 (ހާލަތެއްަގއި ހުިރނަމަ

 ދޮްނދަރީން / ޝަރުޢީޮގތުން މީހަކު ބަަލމުން ެގންދިުޔން 

 ( ަދއުލަތުގެ ކަމާ ގުުޅންހުރި ުމއަްއސަާސެއއްގެ ލިޔުެމއް އޮްތނަމަ)ދާިއމީ ބަްއޔަކަށް ފަރުވާ ޯހދަުމންދާ ީމަހކަށް ޚަރަދުުކރުން  
 

 އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު  ،ގަންނާން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި -4

ފިރިމީހާގެ އާމްދަނީގެ /ގަންނާން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ :މަޢުލޫމާތުގަންނާން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީގެ 
 :މަޢުލޫމާތު

 :ކުރާ މަސައްކަތް/ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  :ކުރާ މަސައްކަތް/ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން 

 :އާމްދަނީ/މުސާރަ :އާމްދަނީ/މުސާރަ

 :ކުލި/އިތުރު އާމްދަނީ  :ކުލި/އިތުރު އާމްދަނީ 
 

 ހުަށހަޅާ ފަރާުތގެ މިލްިކއްޔާުތގައި މާެލ، ހުުޅމާލެ، ވިލިނގިލީަގއި ުހރި ބިާމއި ބޯހިާޔވަހިަކމުގެ މަޢުޫލމާތު ގަންނާން  -5

 ( ފާހަގަ ޖަހާ   ☑ގުުޅންހުރި ގޮީޅގައި ) 

  ލިބިފައެއް ނުވޭ              ލިބިފައިވޭ               

 ލިބިފަިއވާ ގޯީތގެ މަޢުލޫމާތު 

 :ގޯތީގެ ަނން 2 :ގޯތީގެ ަނން 1

 :ގޯތީގެ ބޮޑުިމން އަކަފޫޓުން :ގޯތީގެ ބޮޑުިމން އަކަފޫޓުން



 
 

  5 ޞަފްޙާެގތެރެިއން ޞަފްޙާ  3
 

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. ،ދިެވހިާރއްޖެ. ،20392މާލެ،  ާމފަްނނު، އަީމނީމަުގ 

         +(960) 4004-700, 3004-123     secretariat@planning.gov.mv 
         www.planning.gov.mv      www.facebook.com/PlanningMV   www.twitter.com/MoNPImv 
 

 :ގޯތީގެ ރަިޖސްޓަީރގެ ނަންަބރު :ގޯތީގެ ރަިޖސްޓަީރގެ ނަންަބރު

 ލިބިފަިއވާ ފުލެޓުގެ މަޢުލޫމާތު 

 :ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ނަން  2 :ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ނަން  1

 (:އަކަފޫޓުން)ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ޮބޑުމިން  (:އަކަފޫޓުން)ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ޮބޑުމިން 

 :ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ަރޖިސްަޓީރގެ ނަންަބރު :ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ަރޖިސްަޓީރ ނަންބަރު
 

ފިރިީމހާގެ މިލްިކއްޔާުތގައި މާެލ، ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލީަގއި ހުރި ިބމާއި ބޯހިޔާަވހިކަުމގެ ގަންނާން ހުަށހަޅާ ފަރާުތގެ ައނިބމީާހެގ ނުވަތަ  -6
 މަޢުލޫމާތު 

 ( ފާހަގަ ޖަހާ   ☑ގުުޅންހުރި ގޮީޅގައި ) 

  ލިބިފައެއް ނުވޭ               ލިބިފައިވޭ               

 ލިބިފަިއވާ ގޯީތގެ މަޢުލޫމާތު 

 :ަނންގޯތީގެ  2 :ގޯތީގެ ަނން 1

 (:އަކަފޫޓުން)ގޯތީގެ ބޮޑުިމން  (:އަކަފޫޓުން)ގޯތީގެ ބޮޑުިމން 

 :ގޯތީގެ ރަިޖސްޓަީރގެ ނަންަބރު :ގޯތީގެ ރަިޖސްޓަީރގެ ނަންަބރު

 ލިބިފަިއވާ ފުލެޓުގެ މަޢުލޫމާތު 

 :ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ނަން  ގެފުލެޓު 2 :ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ނަން  1

 (:އަކަފޫޓުން)ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ޮބޑުމިން  (:އަކަފޫޓުން)ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ޮބޑުމިން 

 :ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ަރޖިސްަޓީރގެ ނަންަބރު :ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯަހުއސްގެ ަރޖިސްަޓީރ ނަންބަރު

 

 ިއޢުލާނުކޮށްފައިވާ ބިމާ ހުރި ގުުޅން ގަންނަން ހުަށހަޅާ ފަރާާތއި ިވއްކަން  -7

( ފާހަގަ ޖަހާ   ☑ ގުޅުންުހރި ޮގޅީަގއި )    

 ވިއްުކމަށް އިޢުލާނުކޮށްަފއިވާ ބިމާ ިއންެވގެން އޮތް ބިުމގެ ބެހެިނެވރިެއއް ނުަވތަ ވާރިެޘއް  

ިބމާ އިންެވގެން އޮްތ އެހެން ގޯއްޗެްއެގ ވިއްުކމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިްނ ހިމެނޭ ގޯތި ނޫން، ވިއްކުމަށް ިއޢުލާނުކޮށްފައިވާ  

 ބެހެިނވެިރއެއް ުނވަތަ ާވރިެޘއް 

އެހެްނ ވިއްުކމަށް އިޢުލާނު ކޮށްަފިއވާ ިބމާ ިއންެވގެން ޮއތް ބިން ފިަޔވައި ިވއްކުމަްށ އިޢުލާނު ކޮށްފަިއވާ ިބން ހިމެނޭ ގޯީތގައި ިހމެނޭ  

 ބިެމއްގެ ބެހެިނވެިރއެއް ުނވަތަ ާވރިެޘއް 
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: ދާިއމީ އެްޑެރސް ،:...................................................................ނަން)މި ފޯުމގައި އަހުެރްނ 

މަޢުޫލމާތަކީ ޞަްއޙަ ތެދު ދީފައިވާ ................ ( .....:.............ނަްނަބރުގެ ކާޑު. އ.ދރ، ..................................................................

އަުހރެްނ ބިން ގަތުަމށް ހުށަަހޅައިަފިއވާ  ،މި ޯފމުަގއި އަުހރެން ީދފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞަްއޙަ ޫނން މަުޢލޫމާތުކަން ކަަށވަުރވެްއޖެަނމަ. މަޢުލޫމާެތވެ
ޕްޮރގްާރުމގައި ބިން  "ެވށިފަހި މާލެ" ،ެރން މި ހުަށހަޅަނީ ައިދ މި ފޯމު އަހު. އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރުާމމެދު އަުހރެްނގެ ެއްއވެސް އިއުިތރާެޒއް ނެެތވެ

: ގެ ނަންަބރުރހައުސިްނގ އެންޑް ިއންފްރާސްްޓރަކްޗަ ،ވިއްުކމަށް މިނިސްްޓރީ އޮްފ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 .ށް ެއްއބަްސވެެގންެނވެއިޢުލާނުގައިވާ ބިން ިވއްކާ ުއސޫަލށް ޢަމަލުކުރުމަ...................................................... 

 :ބިން ގަުތމަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ނަން

 :ދާިއމީ އެްޑރެސް

 :ކާޑުަނންަބރު. އ.ރ.ދ

 :ތާރީޚު

 :ސޮއި

 

 

 މިނިސްްޓރީގެ ޭބނުމަށް 

 ☑ ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާންެޖހޭ ލިޔުންތައް 
ނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދ.ރ.އ. ކާޑު/އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާ    އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަ

ނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ )އަނބިމީހާ/ފިރިމީ ހާ ނިޔާވެފައިވާނަމަ ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓު/ވަރިވެފައިވާނަމަ ވަީރގެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތަްއގަ
 ނިޔާވިކަމުގެ ލިޔުން(

 

ނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ދ.ރ.އ.    ކާޑު/އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަ

ނޑު ޖަހައިފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ  18ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ    އަހަރު ނުފުރޭ ދަރީންގެ ދ.ރ.އ. ކާޑު/އުފަންދުވަހުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަ

އެ ފަރާަތކަށް ޭނޝަނަލް ސޯޝަލް  ،ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަާރތެއް ބަލަމުންދާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އް ނަމަޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެ
މިނިސްޓްރީގެ ދަފުތަރުގައި  ކަމާބެހޭޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ނުވަތަ 

 މަށް ދީފައިވާ ލިޔުން.ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކަ

 

  ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ޚަރަދުުކރާ ދަރިއެއް ހުރިނަމަ، ޚަރަދު ކުރަމުންދާކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ަޝރުޢީ ލިޔުން

އެއްގޮތްކަމަްށ މާލެއިން ގޯއްޗެއް/ފްލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މި ފޯމުގައި ބުނެފައިވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ/އެގްރީމެންޓުގެ އަސްލާ 
ނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ   ތައްގަ

 

ފަރާތެއްގެ ގޯތީެގ  ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ވިއްކުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިމާ އިންވެގެން އޮތް ބިމެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ
ނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ ނުވަތަ އެ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރީންނަށް ބިން ރަޖިސްޓަރީގެ ނުވަތަ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަ މަށް ތައްގަ

ނޑު ޖަހައިފައިވާ ޗާޓެއްގެ ކޮޕީ   ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ސަރުކާރު/ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ތައްގަ

 

ނަމަ، އެއްކޮށް ގަންނާން ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ހުރިހާ ބެހެނިވެރީންގެ ބިން ގަންނަން ބޭނުންވަނީ ގޯތީގެ ހުރިހާ ބެހެނިވެރީން އެއްކޮށް ކަމަށްވާ  
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 އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހައިފައިވާ ލިޔުން. ،ފަރާތުން ސޮއިކޮށް

ޓް )ނަގުދު ސްޓޭޓްމަން އެކައުންޓް މަސްދުވަހުގެ ބޭންކްތިން މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ މުސާރަ ޖަމާކުރާ ބޭންކު އެކައުންޓުގެ ވޭތުވެދިޔަ 
ނގޭގޮތަށް ދީފައިާވ ފައިސާއިން މަހުން މަހަށް މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާންވާނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެ 

ގެ މައްޗަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ އެނގޭގޮތަށް މަހެއް ،ލިޔުމެކެވެ. އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާްތތަކުން ހުށަހަޅާންވާނީ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި
 ސިޓީއެކެވެ.

 

  އެކަމާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ،ޝަރުޢީޮގތުން ބަލަދުއަރައިގެން މީހަކު ބަލަމުންގެންދާނަމަ

ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ އަނތްބަކު ނުވަތަ ފިރިޔަުކ  ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީ 
 އެކަން ބަޔާންކޮށް ދެ ހެކީންގެ ހެކިބަހާއެކު ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ،ބަލަމުންގެންދާނަމަ

 

މަޔަުކ ނުވަތަ ބަފަޔަުކ  ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ
 .އެކަން ބަޔާންކޮށް ދެ ހެކީންގެ ހެކިބަހާއެކު ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ ،ބަލަމުންގެންދާނަމަ

 

  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު"  

ބިން ގަންނަން  ،އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ލުގައި އެހެން ފަރާތަކުންނަމަފޯމު ހުށަހަޅާން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވީ ބިން ގަންނަން އެދޭ ފަރާތުގެ ބަދަ
 އެދޭ ފަރާތު ސިޓީ

 

 

 ފޯމު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  :ނަން

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ނަންބަރު ކާޑުގެ. އ.ރ.ދ

  :ސޮއި
 

 މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް

  :ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން

  :ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސްޓާފް ނަންބަރު

  :ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި

 
މި މިިނސްޓްީރެގ  ،ބިްނތަކުގެ ޗާޓު ،ާއއި" ވެށިފަހި މާލެ ްޕރޮްގރާުމގެ ަދށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެަފިއވާ ބިންަތއް ިވއްކުާމބެހޭ ުއސޫލު: "ނޯޓު

އިްނ / https://planning.gov.mvައދި މި ތަކެތި، މި މިނިސްްޓރީގެ ވެްބސައިޓު ކަުމގަިއވާ . ކައުންޓަރުން ލިެބން ހުންނާެނއެވެ

              . ކުެރވެން ވެސް ހުްނނާނެެއވެޑައުންލޯޑް 

 

 

 

 


