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ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވިއްކުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިން ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ  "ވެށިފަހި މާލެ "

 މަޢުލޫމާތު ފޯމު 

 (ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާ ގުޅޭ ގޮޅީގައި ) ކައިވެނީގެ ބައި 1

  ހުވަފަތްވަފެއި  ވަރިވެފައި   ނުއިނދެ    އިނދެގެން  ކައިވެނީގެ ހާލަތު 
 

 ދަރީންގެ ބައި   2

  އަދަދު  އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބި އަދަދު  18 ހ

  އަދަދު  ދާއިމީގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދީން ތިބި އަދަދު  ށ
 

 (ގުޅޭ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާ ) ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ ފަރާތްތަކުގެ ބައި/މައިންބަފައިން 3

ބަލަމުންގެންދާނަމަ ރަނގަޅު   
 ފާހަގަ ޖަހާ 

ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ /މައިންބަފައިން
ފަރާތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނަމަ ރަނގަޅު 

 ފާހަގަ ޖަހާ 

   މަންމަ  ހ 

   ބައްޕަ  ށ

   ފަރާތެއް ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ  ނ
 

ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާއާއި ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އާމްދަނީ : އާމްދަނީގެ ބައި  4
 ރުފިޔާ  އެއްކޮށްލުމުން މަހަކު ލިބޭ އެވްރެޖް އާމްދަނީ

  އެވްރެޖް އާމްދަނީ ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބޭ  ހ

ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބޭ އެވްރެޖް  ށ
 އާމްދަނީ

 

 

ގަންނަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބިމާއި ގަންނަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް ބިން އިމުން ގުޅިފައިވާ  5
 މިންވަރު 

 އަކަފޫޓް 



 

  3 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 
 

ގަންނަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބިމާއި ގަންނަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް ބިން އިމުން ގުޅިފައިވާ  ހ
 މިންވަރު އަކަފޫޓުން 

 

 

ނުވަތަ އޮތްނަމަ ލިބިފައި  ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލީގެ ބިންވެރިކަމުގެ ހާލަތުގެ ބައި  6
ފާހަގަ ލިބެން އޮތްނަމަ ހެޔޮ 

 ޖަހާ

  ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ބިމެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އޮވޭތޯ  ހ

އޮންނަ ބިމަކުން ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމަކުން ތަރިކައިން ބަހައިގެން ބައެއް  ނަށްމައިންބަފައިން ށ
 ލިބެން އޮތްތޯ 

 

ދަރިއެއްގެ ނަމުގައި ބިމެއް / ފިރިމީހާ /އަނބިމީހާގަންނަން އެދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ  ނ
 ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އޮތްތޯ 

 

 

 ލަތުގެ ބައި ހާދިރިއުޅޭ ތަނުގެ  7

 ކުއްޔަކަށް   ކުއްޔަށް  ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން /ދިރިއުޅެނީ އަމިއްލަ ބިމެއް ހ
 ނޫން

 

 ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ނިދައި ކައިބޮއި ހަދާ މީހުންގެ އަދަދު  ށ

 (އަނބިދަރީންނާއި މައިންބަފައިންނާއި ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ މީހުން)
މީހުންގެ 
 އަދަދު 

 

  އަކަފޫޓު  ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ބޮޑުމިން  ނ
 

 ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ކުރާންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބައި  8

ނުކުރާ /ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ، ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރެވޭ ހ
 ފިރިއަކު ނުވަތަ އަނތްބަކު 

 އެބަހުރި
 

 ނެތް
 

ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަމުންގެންދާ، ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ    ށ
 ބަލި މީހަކަށް ނުވަތަ މީހުންތަކަކަށް ޚަރަދުކުރާނަމަ 

 އެބަހުރި
 

 ނެތް
 

 

 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތުގެ ބައި /ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލެ،ހުޅުމާލެ،ވިލިނގިލީގެ ބިންވެރިކަން  9

 ނަން  ފުލެޓުގެ/ގޯތީގެ ހ

 

 އަކަފޫޓު 

1   
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2   

3   

4   

  ޖުމުލަ އަކަފޫޓު  

 

 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތުގެ ބައި/ބިންވެރިކަން ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މާލެ،ހުޅުމާލެ،ވިލިނގިލީގެ  10

 އަކަފޫޓު  ނަން  ފުލެޓުގެ/ގޯތީގެ ހ

1   

2   

3   

4   

  ޖުމުލަ އަކަފޫޓު  

 

 : ޓުނޯ
ންވާނީ ރަނގަޅަށް ހުންނާމި ފޯމު ފުރާންވާނީ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ. އަދި މި ފޯމުގައި ލިޔާ އަދަދުތަކާއި ޖަހާ މާކުތައް  -1

އެހެން ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުކުރާނަމަ  ،ސާފުވާނޭހެންނެވެ. އެއްވެސް އަދަދެއް ލިޔުމަށްފަހު ނުވަތަ މާކެއް ޖެހުމަށްފަހު
 ފޯމެކެވެ. އައުބޭނުންކުރާންވާނީ 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށެވެ. ،ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނީ -2
 

 އިޤުރާރު . 11

ދާއިމީ .............. ..........:..................................................ނަން)މި ފޯމުގައި އަހުރެން 
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ................ ( ..........:..........ކާޑުނަންބަރު. އ.ރ.ދ، ......................................:.................އެޑްރެސް

ބިން ގަތުމަށް  ،މި ފޯމުގައި އަހުރެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ. ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ
 .އަހުރެން ހުށަހަޅައިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރުމާމެދު އަހުރެންގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ

 :ނަންބިން ގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ 

 :ކާޑުނަންބަރު. އ.ރ.ދ

 :ސޮއި

 :ދާއިމީ އެޑްރެސް

 :ތާރީޚު
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