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 ދަރުބާރުގޭގެ ޚިދުމަތްތަކަފް އެދޭ ފޯމު 
 :މަޢުލޫމާތު ހުފަހަޅާ ފަރާތުގެ .1

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: ފުރިހަމަދަދް: 

ދަމްބަރު: ފޯދް ގުޅޭދެ ދަމްބަރު:  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެ

ރެސް: އީމެއިލް އެޑް ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އިތުރު ތަފްސީލު ކުރުކޮފްހުސްތަދުގައި އެކަމަކާއިގުޅޭ  އަދިފާހަގަ ޖައްސަވާ!ގޮޅީގައި ބޭދުދްވާ) )ކުއްޔަށް ހިފާބޭނުން(  ދަރުބާރުގެ މާލަމެއް ދުވަތަ ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަފް ހިފާދަމަ .2

(ލިޔުއްވާ

 ބޭދުދް ބޭދުދް

 ރޮމޯޝަދް އަކަފްރަޟެއް/ސެމިދާއެއް / ޕްޢުމަޖަލްސާ / ބައްދަލުވުދް / އިޙްތިފާލެއް ބޭވުމަފް 

އިމްތިޙާދެއް / ކިޔަވާދޭ ސެޝަދްއެއް ދެގުމަފް ޕާރޓީއަކަފް / ކައިވެދި ހަފްލާއަކަފް 

 -----------------------------------------------------------------------އެހެދިހެދްދަރުސް / ދަސޭހަތް / ޢިލްމީ ފޯރަމަކަފް 

 ީލުއިތުރު ތަފްސ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ވާ!(ފާހަގަ ޖައްސަ ބޭދުދްވާ ގޮޅީގައި ) އަދި ހިފަދްބޭދުދްވާ މުއްދަތު ކދުވަތަ ކޮޓަރި ފަދްބޭދުދްވާ މާލަދްހިކުއްޔަފް  .3

 މުއްދަތު މާލަދް މުއްދަތު މާލަދް މުއްދަތު ކޮޓަރި މުއްދަތު ކޮޓަރި

 ފާފަދާ މާލަދް ހިރިޔާ މާލަދް ދަދްބަރު ކޮޓަރި 6 ދަދްބަރު ކޮޓަރ1ި

 ބިއްލޫރި މާލަދް ހަކުރާ މާލަދް ދަދްބަރު ކޮޓަރި 7 ދަދްބަރު ކޮޓަރި 2

 ދޮފިމޭދާ މާލަދް ރަދްދަބަދޑޭރި މާލަދް ކޮޓަރިދަދްބަރު  8 ދަދްބަރު ކޮޓަރ 3

 ތިރީ ކޮރިޑޯ މާލަމްގެ އުތުރުގައިވާ ހުސްބިދް ރަދްދަބަދޑޭރި ދަދްބަރު ކޮޓަރި 9 ދަދްބަރު ކޮޓަރި 4

 މަތީ ކޮރިޑޯ ހިރިޔާ ދެކުދު ފެދްޑާ ގާރޑަދް ދަދްބަރު ކޮޓަރި 5

 ަރަކާތެއް ދުބޭއްވޭދެއެވެ.ޙަތަކުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ކެއިދް ބުއިމުގެ މާލަމާއިކ ހިރިޔާ މާލަދްކ މިމާލަދް  ހަކުރާކ އިބަދޑޭރި މާލަމާދޯޓް: ރަދްދ 

ޖަހާފައިވާ "ބޭރަފް"ދަމަ ދްދާބޭރަފް ގެ ދަރުބާރުގެއިދް އަދި ތަކެތި .ފާހަގަ ޖައްސަވާ! ދަރުބާރުގެއިދް ކުއްޔަފް ހިފަދްބޭދުދްވާ ތަކެއްޗާ ދިމާވާ ގޮޅީގައި ) :ކުއްޔަފް ހިފަދްބޭދުދްވާ ތަކެތި .4

(ފާހަގަ ޖައްސަވާ! ގޮޅީގައި 

 ބޭރަފް ސައިޒް ބޭދުދްވާ މުއްދަތު ބޭދުދްވާ އަދަދު ތަކެތި ބޭރަފް ބޭދުދްވާ މުއްދަތު ބޭދުދްވާ އަދަދު ތަކެތި

 މޭޒު ގޮދޑި

 ގަސްމުފި މްޕޯޑިޔަ

 )ގަސްބަހައްޓާ(ފޮފިހުސް  ފެދް

 ައި އޭގައިވާ ގޮތުގެމަތިދް ޔަައުޞޫލު ކި ދަރުބާރުގެއިދް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ..................ދރ.ކާޑު ދަދްބަރު: .......................................ޅުގަދޑު އ

 ޢަމަލުކުރުމަފް އެއްބަސްވަމެވެ.

 އަމިއްލަފަރާތެއްދަމަ /ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުދްދަމަ:ސްއޮފީ

 .................................ކުއްޔަފް ހިފާފަރާތުގެ ދަދް  ..............................ޤާމް:ދަދް/މަ

 .................................ކުއްޔަފް ހިފާފަރާތުގެ ސޮއި  ...................................ސޮއި:

 ..............................    ތާރީޚް:  ..................................ރީޚް:ތާ

 ދޯޓް: ދަރުބާގެއިދްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ އުޞޫލުކ ދަރުބާރުގެއިދްދާއިކ މިދިސްޓްރީ އޮފް ދޭޝަދަލް ޕްލޭދިދްގ، ހައުސިންގ އެދްޑް އިދްފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކައުދްޓަރުދް ލިބިވަޑައިގަދްދަވާދެއެވެ.

 މިދިސްޓްރީގެ ބޭދުމަފް

 ------------------------------------------------------------ޑިޕޮސިޓަފް ބެހެއްޓިފައިސާ ----------------------------------------------އެޑްވާދްސްއަފް ދެއްކި ފައިސާ 

 ---------------------------------------------------ޖުމްލަ ދައްކަދްޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު --------------------------------------ރެޖިސްޓްރޭޝަދް ފީ އަފް ދެއްކި ފައިސާ

 ------------------------------------------ރިސިޕްޓް ދަދްބަރު ލިޕްއާއިފައިސާބަލާގަތް ސް -------------------------------------------------------ފައިސާބަލާގަތް ތާރީޚް

 ------------------------------------------------ފައިސާއާއި ހަވާލުވި މުވައްޒިފުގެ ސޮއި --------------------------------------------------------ހަވާލުކުރި ގަޑި ތަދް

---------------------------------------------------------------------------------------------------މުވައްޒިފުގެ ދަދް/ފާހަގަ ކުރެވުދު ކަދްތައްތަދާއި އަދބުރާ ހަވާލުވި 

 ------------------------------:/ތައްގަދޑުސޮއި  ------------------------------------------------------------------------
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 ދަރުބާރުގޭ އަގުލިސްޓް

 އާދައިގެ އަގު  

 ގަޑިއިރަފް 8

 )ފައިސާގެ އަދަދު(

 22ބައިދުވަހަކަފް %

 ގަޑިއިރަފް 12

 )ފައިސާގެ އަދަދު(

 52ފުލްދުވަހަކަފް %

 ގަޑިއިރަފް 24

 )ފައިސާގެ އަދަދު(

 ވިޔަފާރި ކުރާދަމަ

 )ފައިސާގެ އަދަދު(

 11375 9752 7822 6522 ޑޭރި މާލަމްދރަދްދަބަ

 3522 3222 2422 2222 ހިރިޔާ މާލަދް

 5252 4522 3622 3222 ހަކުރާ މާލަދް

 5252 4522 3622 3222 ފާފަދާ މާލަދް

 7222 6222 4822 4222 ދޮފިމޭދާ މާލަދް

 1752 1522 1222 1222 1ކޮޓަރި 

 1225 1252 842 722 ހިރިޔާ ދެކުދު ފެދްޑާ

 1752 1522 1222 1222 )ފެދް ލިބެދް ހުދްދާދެ( 2ކޮޓަރި *

 1752 1522 1222 1222 3ކޮޓަރި 

 875 752 622 522 )ބަދިގެ( 4ކޮޓަރި *

 875 752 622 522 5ކޮޓަރި 

 875 752 622 522 )ބަދިގެ( 6ކޮޓަރި *

 1225 1252 842 722 7ކޮޓަރި 

 1752 1522 1222 1222 )ފެދްލިބެދް ހުދްދާދެ( 8ކޮޓަރި *

 525 452 362 322 )އިރުމަތީފަރާތު( 9ކޮޓަރި 

 525 452 362 322 ޑޭރި އިރުމަތީ ފެދްޑާދރަދްދަބަ

 525 452 362 322 )ޓީ.ވީ.ކޮޓަރި( 12ކޮޓަރި 

 525 452 362 322 ޓީ ކޮޓަރި()ސެކިޔުރި 11ކޮޓަރި 

 2625 2252 1822 1522 )ބިއްލޫރި މާލަދް( 12ކޮޓަރި 

 1725 1522 1222 1222 ކޮރިޑޯ )ތިރިކ މަތި(

 2625 2252 1822 1522 ގާރޑަދް

 

  ީރުފިޔާގެ މަގުދް ދެވެ. ރ3=/ އަކަފޫޓަކަފްރަދްދަ ބަދޑޭރި މާލަމުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ވާ ހުސްޖާގަ ދޫކުރުމަފް ހަމަ ޖެހިފައިވަދ 

  ިދް ބޭދުޓަރިތައް ކަމުދް މިއިދް ކޮޓަރިއަކުދް ފެދްމި ހަތަރު ކޮޓަރިއަކީ ފެދް ބޭދުދް ކުރެވޭ ގޮތަފް ހެދިފައިވާ ކޮ 8އަދި  2،4،6* ކޮޓަރ 

 ދައްކަދް ޖެހޭދެއެވެ. ދް ބޭދުދްވާދަމަ ފެދުގެ ކުލީގެ އިތުރުދް ކޮޓަރި ހިފުމަފް ދާ ޚަރަދުވެސްކުރަ

 އް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އަގުތަ 
 ރޭޓް ބާވަތް 

 ރުފިޔާއިން 
 ރޭޓް ބާވަތް 

 ރުފިޔާއިން 
 222=/ ޕޯޑިޔަމް )ދަުރބާރު ގޭަގއިަނމަ( 12=/ 4' *2މޭޒު  '
 322=/ ޕޯޑިޔަމް )ބޭރަށް ގެްނދިޔުމަށް( 28=/ 2' *2މޭޒު  '

 522=/ ން )ކޭޓަރިންނަށް ބޭނުންުކރާ(ފެ 23=/ ގޮޑި ސްޕޮްނޖު )ދަުރާބރު ޭގގައި ޭބނުްނ ކުރުމަށް(
 25=/ ދިދަ ަދނޑި  24=/ ގޮޑި ސްޕޮްނޖު )ދަުރާބރު ގެިއން ޭބރަށް(

 22=/ ދިދަ )ަގއުމީ( 12=/ ގަްސމުށި 
 22=/ ޕްލާސްޓިކް ގޮޑި  25=/ ()ގަްސބަހައްޓާ ހުސް ފޮށި




