c
މާޅޮ ސް މަ ޑު ލު ދެ ކު ނު ބު ރީ އޭ ދަފު ށީ ކަ އު ން ސި ލް ގެ އި ދާ ރާ
އޭ ދަ ފު ށި ،ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ

Secretariat of the South Maalhosmadulu Eydhafushi Council
Eydhafushi , Rep.Of, Maldives

ބ .އޭ ދަފު ށި ން ދި ރި އުޅު މަ ށް ޓަ ކަ އި ބަ ން ޑާ ރަ ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފޯ މު
ފޯ މު ފު ރު މު ގަ އި ސަ މާ ލު ކަ ން ދޭ ން ވީ ކަ ން ކަ ން


ގޯއްޗަށްއެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް ޙަމަވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ފުރުން



ލިޔުންތައް ކިޔަންއެގޭނެހެން ސާފުކޮށް ލިޔުން



ގޯތީގެ ބޮ ޑުމިން ބަޔާންކުރަންހުރި ތަންތަނުގައި އަކަފޫޓް ބަޔާންކުރުން



ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން

 - 1ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ މީ ހާ ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު:
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

ފުރިހަމަ ނަން:
ޢުމުރު

އުފަން ތާރީޚް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް:
ދިރިއުޅެނީ ބ .އޭދަފުށީގައި ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެނީ:


ބޭސް ފަރުވާއަކަށް



ތަޢްލީމް އުނގެނުމަށް



ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް



އެހެ ނިހެ ން (ބަޔާ ންކުރޭ) ........................................................ .............................................................

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

ރަށްވެހިވެފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް:

 - 2ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ މީ ހާ އަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ ގޯ ތި ގެ ދޮ ރާ އި ބެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތު:
ނަން އަދި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ގޯތި ނުވަތަ ފްލެޓް އޮތް
އަތޮޅާއި ރަށް

ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓް)

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ގޯއް ޗެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ
އަމިއްލަ ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއް ޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން
ލިބިގެން އެފަދަ ގޯއް ޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާނަމަ
ސަރުކާރުން

ހަދާފައިވާ

އިމާރާތެއްގައި

ހިމެނޭ

ފްލެޓެއް

އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނަމަ
އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގައި ހިމެނޭ ފްލެޓެއް
އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ނަމަ
ނޯޓް :އެއްމެދު އިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގައި ހިމެނޭ ފްލެޓެއްނަމަ ބޮޑުމިން ޖަހާނީ އެއްމެދުވާ އެންމެންގެ ޙިއްޞާ ޖުމްލަ އަކަފޫޓުންނެވެ.

އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމު
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 - 3ކު ރި ން ލި ބުނ ު ނަމަވެސ ް މިހާރ ު އަ މިއްލ ަ ނަންމަތ ީގައިނުވ ާ ،ތި ރީ ގައ ި ބަޔާންކުރެވ ިފައިވ ާ ބި ންބ ިމާއ ި ފު ލެޓ ް މަ އުލޫމާތ ު ފު ރިހ ަމ ަ ކު ރާ ށެ ވެ.
ބިން ނުވަތަ ފުލެޓްގެ އެޑްރެސް
(ބިން ނުވަތަ ފުލެޓް އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް)

ބޮޑުމިން

މުއާމަލާތުގެ ތާރީޚް

ދޫކޮށްލާފައިވާ ބިން
ހިބަކޮށްދީފައިވާ ބިން
ވިއްކާލާފައިވާ ބިން

 - 4ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ އު ފަ ން ދަ ރި ން ނާ އި ބެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތު
ދަރިންގެ ނަން

#

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު

ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

އުފަން ތާރީޚް

ޢުމުރު

1
2
3
4
5
6
 - 5ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ އު ފަ ން ދަ ރި ން ފި ޔަ ވާ ޝަ ރު އީ ގޮ ތު ން ކޯ ޓް މެ ދު ވެ ރި ކޮ ށް ބެ ލު ން ޙަ ވާ ލު ކޮ ށް ފަ އި ވާ  18އަ ހަ ރު ން ދަ ށު ގެ ކު ދި ން ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު
#

ދަރިންގެ ނަން

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު

ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

އުފަން ތާރީޚް

ޢުމުރު

1
2
3
4
ނޯޓް :އުފަން ދަރިން ފިޔަވާ ޝަރުޢީގޮތުން ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ބެލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ނުވަތަ  01ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަކުދިން ތިބި
ނަމަ ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ

 - 6ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ އަނ ބި /ފި ރި މީ ހާ އާ އި ބެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތު
މިހާރު އުޅެނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން ނަމަ ( √ ފާހަގަ ޖަހާ)

މިހާރު އުޅެނީ ވަރި ކޮށްގެން ނަމަ ( √ ފާހަގަ ޖަހާ)

ފުރިހަމަ ނަން

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް:
ރަށްވެހިވެފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް

އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމު
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 - 7ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ އަނ ބި /ފި ރި މީ ހާ ގެ އު ފަ ން ދަ ރި ން ނާ އި ބެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތު
ދަރިންގެ ނަން

#

ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު

އުފަން ތާރީޚް

ޢުމުރު

1
2
3
4
5
6

 - 8ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ އަނ ބި /ފި ރި މީ ހާ އަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ ގޯ ތި ގެ ދޮ ރާ އި ބެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތު
ނަން އަދި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ގޯތި /ފުލެޓް އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް

ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓް)

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދަކުން ގޯއް ޗެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ
އަމިއްލަ

ނުވަތަ

ބަންޑާރަ

ގޯއް ޗެއްގައިވަ

ނުއުފުލޭ

މުދަލުން

ލިބިގެން އެފަދަ ގޯއް ޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ
ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި
ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ނަމަ
އެއްެެމެދު

ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ފުލެޓެއް އެމީހެއްގެ

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ނަމަ
ނޯޓް :އެއްމެދު އިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފުލެޓެއްނަމަ ބޮޑުމިން ޖަހާނީ އެއްމެދުވާ އެންމެންގެ ޙިއްޞާވާ ޖުމްލަ އަކަފޫޓެވެ.

 - 9ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ން މަ ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު:
ފުރިހަމަ ނަން

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް:
ރަށްވެހިވެފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް

 - 11ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ން މަ ގެ ދަ ރި ން ނާ އި ބެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތު
#

ދަރިންގެ ނަން

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށާއި އެޑްރެސް

ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ބޮޑުމިން

އަނބި /ފިރިމީހާގެ ގޯތި
އޮތްނަމަ ބޮޑުމިން

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމު
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 - 11ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ން މަ އަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ ގޯ ތި ގެ ދޮ ރާ އި ބެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތު
ނަން އަދި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓް)

ގޯތި /ފުލެޓް އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދަކުން ގޯއް ޗެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ
އަމިއްލަ ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއް ޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން
ލިބިގެން އެފަދަ ގޯއް ޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ
ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް އެމީހެއްގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ނަމަ
އެއްެެމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ފުލެޓެއް އެމީހެއްގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ނަމަ
ނޯޓް :އެއްމެދު އިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފުލެޓެއްނަެަމަ ބޮޑުމިން ޖަހާނީ އެއްމެދުވާ އެންމެންގެ ޙިއްޞާވާ ޖުމްލަ އަކަފޫޓެވެ.
 01ގޯއް ޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮތްނަމަ ،އެމައުލޫމާތުތައް ހިމެނުމަށްފަހު މިޞަފްޙާގެ ކޮޕީއެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 - 12ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ ބަ އް ޕަ ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު:
ފުރިހަމަ ނަން

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް:
ރަށްވެހިވެފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް

 - 13ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ ބަ އް ޕަ ގެ ދަ ރި ން ނާ އި ބެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތު
#

ދަރިންގެ ނަން

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށާއި އެޑްރެސް

ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ބޮޑުމިން

އަނބި /ފިރިމީހާގެ ގޯތި
އޮތްނަމަ ބޮޑުމިން

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމު
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 - 14ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ ބަ އް ޕަ އަ ށް ލި ބި ފަ އި ވާ ގޯ ތި ގެ ދޮ ރާ އި ބެ ހޭ މަ އު ލޫ މާ ތު
ނަން އަދި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ގޯތި /ފުލެޓް އޮތް އަތޮޅާއި ރަށް

ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓް)

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދަކުން ގޯއް ޗެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ
އަމިއްލަ

ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއް ޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން

ލިބިގެން އެފަދަ ގޯއް ޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ
ސަރުކާރުން

ހަދާފައިވާ

ޢިމާރާތެއްގެ

ފްލެޓެއް

އެމީހެއްގެ

ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ނަމަ
އެއްެެމެދު ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ފުލެޓެއް އެމީހެއްގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ނަމަ
ނޯޓް :އެއްމެދު އިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފުލެޓެއްނަެަމަ ބޮޑުމިން ޖަހާނީ އެއްމެދުވާ އެންމެންގެ ޙިއްޞާވާ ޖުމްލަ އަކަފޫޓެވެ.
 01ގޯއް ޗަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި އޮތްނަމަ ،އެމައުލޫމާތުތައް ހިމެނުމަށްފަހު މިޞަފްޙާގެ ކޮޕީއެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 - 15ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ކޮ ން މެ ހެ ން އެ ގެ ން ބޭ ނު ން ވާ އި ތު ރު މަ އު ލޫ މާ ތު


މިފޯމުގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދީފައިވާކަން ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ފޯމު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.



ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މައުލޫމާތުކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ،ފޯމުގެ ޗެކްލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ
ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި
ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެފޯމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.



ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވަނިކޮށް ،ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވަނީ ފޯ މުގައި
ހިމަނާފައިވާ ދޮގު މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެވިފައިވާ ޕޮއިންޓެެްގެ ސަބަބުންކަމަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ،ބަދަލު ދިނުމަކާއި ނުލައި
އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ގޯތި ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.



ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ޗެކްކޮށް ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންނަށް ޕޮއިންޓްދީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނ ޑައަޅާނީ ގޯތި
ދިނުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ ކޮމެޓީންނެވެ.
 - 16ފޯ މާ އެ ކު ހު ށަ ހަ ޅަ ން ޖެ ހޭ ލި ޔު ން ތަ އް

1

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާޑުގެ އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ

ކާޑުގެ ދެފުށުގެ

ފޮޓޯކޮޕީ  .ކާޑު ނެތްނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައި ސަން ސް ކާޑު ނުވަތަ ޕާ ސްޕޯޓް ފަދަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމުގެ
އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަމުގެ ކޮޕީ
2

ގޯއްޗަށްއެ ދޭ ފަރާތުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

3

ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބި /ފިރި މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާޑުގެ އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ފޮޓޯކޮޕީ

4

ކައިވެ ނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލު ނުވަތަ އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓްގެ ފޮޓޯކޮޕީ

5

ގޯއްޗަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އަދި އަނބި /ފިރިމީހާގެ އުފަންދަރިން ތިބިނަމަ އެކުދިންގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ފޮޓޯކޮޕީ .ކާޑު ނެތްނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައި ސަން ސް ކާޑު ނުވަތަ ޕާ ސްޕޯޓް ފަދަ ކާކުކަން
އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

6

ގޯއްޗަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އަދި އަނބި /ފިރިމީހާގެ އުފަންދަރިން ތިބިނަމަ އެކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

7

އުފަން ދަރިން ފިޔަވާ ޝަރުއީގޮތުން ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ބެލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ނުވަތަ 01
ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބިނަމަ ކޯޓުން ނިންމިގޮތް އަންގައިދޭފަދަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމު
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8

ގޯއްޗަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  02ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނުވަތަ ބޮޑުބައެއް
ލިބިފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ ތަރިކައިން އެފަދަ ބިމެއް ލިބެންއޮތްނަމަ ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތީން އެފަދަ ބިމެއް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ގޯއްޗަށްއެދޭ ފަރާތުން އިޤްރާރުވެ އުޞޫލުގެ އެނެކް ސް  3ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ
ލިޔުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެލިޔުމުގެ އަޞްލު

9

ގެދޮރު ނެތި މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ބަލަމުންގެ ންދާ ނަމަ އެކަން ދޭހަވާފަދަ ލިޔުން (މިލިޔުމުގައި ދެހެކިންގެ ހެކިބަހާއެކު މަންމަ/
ބައްޕަގެ ސޮއި ފުރިހަމަ ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ) އަދި ލިޔުމާއެކު ހެކިވެރިންގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ

 10ގޯއްޗަށްއެދި ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއިގުޅޭ އެއްވެ ސް ލިޔެކިޔުމެއްގަ އި ހެކިވެރިއެއްގެ ހައި ސިއްޔަތުން ސޮއިކުރާ އެންމެހާ
ފަރާތްތަކުގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ފޮޓޯކޮޕީ .ކާޑު ނެތްނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ލައި ސަން ސް ކާޑު ނުވަތަ ޕާ ސްޕޯޓް ފަދަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
11

ރަށުގައި މެދުނުކެޑި ދިރިއުޅުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވަން ،ބޭ ސްފަރުވާއަކަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރަށުންބޭރުގައި
އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން  06މަ ސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެފައިވާނަމަ ،އެކަން ސާބިތު
ކޮށްދިނުމަށް ބޭ ސްފަރު ވާގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ،ނުވަތަ ތަޢްލީމް ޙާޞިލްކުރާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާކަމުގެ
ލިޔުން

 12ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ގޯއްޗަށްއެދޭ ފަރާތުގައިހުރި ނަމަ އެކުއްޖަކު
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖި ސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ފޮޓޯކޮޕީ
 - 17ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފަ ރާ ތު ގެ އި ޤް ރާ ރު


މިފޯމުގައި މިވަނީ އަޅުގަ ޑު ދީފައިވާ ތެދު މައުލޫމާތެވެ .މިފޯމުގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއްދީފައިވާ ނަމަ ފޯމު ބާތިލް
ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަ ޑަށް އެގެއެވެ.
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:
ސޮއި:

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

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

ތާރީޚް:

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

ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެމީހެއްގެ މައުލޫމާތު:


މިފޯމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަޅުގަ ޑުގެ ބަދަލުގައި
އަދި

އައި ،ޑީ،

ކާ ޑު

ނަންބަރު،

އަދި

ފޯނު

ނަންބަރު)

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

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

ބަދަލުގައި ފޮނުވާމީހާގެ ސޮއި:

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

(ބަދަލުގައި ޙަވާލުކުރެވުނު މީހާގެ ނަން ،އެ ޑްރެސް

އައި .ޑީ .ކާ ޑު ނަންބަރު:

އާއި ވާނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.
............................................... ...

ރަ ސް މީ ބޭ ނު މަ ށް
ފޯ މު ގެ ނަ އި ފަ ރާ ތް

ފޯ މު ބަ ލަ އި ގަ ތް ފަ ރާ ތް
ސޮއި:

ނަން:

ނަން:

އެޑްރެސް:

މަޤާމް:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް

އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމު
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.................................................................................................................................... ......................................

ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދޭ ފޯ މު ބަ ލަ އި ގެ ންފަ އި ދޭ ލި ޔު ން
ގޯ އް ޗަ ށް އެ ދި ފަ އި ވާ ފަ ރާ ތް

ފޯ މު ގެ ނަ އި ފަ ރާ ތް

ނަން:

ނަން:

އެޑްރެސް:

އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް

ފޯ މާ އެ ކު ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ ލި ޔެ ކި ޔު ން ތަ އް:
ގޯއް ޗަށް އެދޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާޑުގެ އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ

ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ފޮޓޯކޮޕީ .ކާޑު ނެތްނަމަ

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސް ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ފަދަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމުގެ އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަމުގެ ކޮޕީ
ގޯއް ޗަށްއެދޭ ފަރާތުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
ގޯއް ޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނބި /ފިރި މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާޑުގެ އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ

ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ފޮޓޯކޮޕީ

ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލު ނުވަތަ އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓްގެ ފޮޓޯކޮޕީ
ގޯއް ޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އަދި އަނބި /ފިރިމީހާގެ އުފަންދަރިން ތިބިނަމަ އެކުދިންގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ
ފޮޓޯކޮޕީ .ކާޑު ނެތްނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސް ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ފަދަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
އުފަން ދަރިން ފިޔަވާ ޝަރުއީގޮތުން ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ބެލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ނުވަތަ  01ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން
ތިބިނަމަ ކޯޓުން ނިންމިގޮތް އަންގައިދޭފަދަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
ގޯއް ޗަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  02ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނުވަތަ ބޮޑުބައެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ
ތަރިކައިން އެފަދަ

ބިމެއް ލިބެންއޮތްނަމަ ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އެފަދަ ބިމެއް ދޫކޮށްލާނެކަމަށް

ގޯއް ޗަށްއެދޭ ފަރާތުން އިޤްރާރުވެ އުޞޫލުގެ އެނެކްސް  3ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެލިޔުމުގެ އަޞްލު
ގެދޮރު ނެތި މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ބަލަމުންގެންދާ ނަމަ އެކަން ދޭހަވާފަދަ ލިޔުން (މިލިޔުމުގައި ދެހެކިންގެ ހެކިބަހާއެކު މަންމަ /ބައްޕަގެ ސޮއި ފުރިހަމަ
ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ) އަދި ލިޔުމާއެކު ހެކިވެރިންގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ
ގޯއް ޗަށްއެދި ފުރިހަމަކޮށް ހުށަ ހަޅާ ފޯމާއިގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްގައި ހެކިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސޮއިކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ފޮޓޯކޮޕީ .ކާޑު ނެތްނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސް ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ފަދަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ
ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
ރަށުގައި މެދުނުކެޑި ދިރިއުޅުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވަން ،ބޭސްފަރުވާއަކަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރަށުންބޭރުގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން 06
މަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެފައިވާނަމަ ،އެކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަށް ބޭސްފަރުވާގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ،ނުވަތަ ތަޢްލީމް
ޙާޞިލްކުރާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުން
ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ގޯއް ޗަށްއެދޭ ފަރާތުގައިހުރި ނަމަ އެކުއްޖަކު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ފޮޓޯކޮޕީ
އުފަން ދަރިން ފިޔަވާ ޝަރުއީގޮތުން ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ބެލުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ނުވަތަ  01ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން
ތިބިނަމަ ކޯޓުން ނިންމިގޮތް އަންގައިދޭފަދަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

ފޯ މު ބަ ލަ އި ގަ ތް ފަ ރާ ތް
ސޮއި:
ނަން:

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާ ރާގެ
ތައްގަޑު

މަޤާމް:
ތާރީޚް:
އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމު
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