`

`

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގދ.މަޑަވެލި  /ދިވެހިރާއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ގދ.މަޑަވެލީގައި ޢިމާރާތް ނުކުރެވި ހުރި ގޯތިތަކުގައި ގެ
އިމާރާތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ފޯމު ނަންބަރު416/2019/............. :
ފޯމް ފުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:
▪ ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  18އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް ކަމުގައިވުން
▪ ލިއުންތައް ކިއަން އެގޭނެހެން ސާފުކޮށް ލިޔުން.
▪ ގޯތީގެ ބޮޑުމިން ބަޔާންކުރަންހުރި ތަންތަނުގައި އަކަފޫޓުން ބަޔާންކުރުން.
▪ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހެޅުން.

 .1އަމިއްލަ ގޯތީގައި ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އައީޑީ ކާޑް ނަންބަރ:

ފުރިހަމަ ނަން:
ޢުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރ:

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކު):
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް(އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކު):
 .2އަމިއްލަ ގޯތީގައި ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކައިވެނީގެ ރޮގު
ކައިވެނީގެ ރޮގު:

ވަރިކޮށްފައި

އިނދެގެން

ށގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
ނޯޓް :މިބައި ފުރާނީ ކައިވެނިކޮ ް
ފިރިމީހާ /އަނބިމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރ:

އުފަން ތާރީޚް :

ގުޅޭނެ ނަންބަރ:

ދާއިމީ އެޑްރެސް(އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކު):
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް(އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކު):
 .3އަމިއްލަ ގޯތީގައި ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އުފަންދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު:
 18އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންގެ އަދަދު:
 .4ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއް ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބަލަމުންދާ ފަރާތެއް :އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

 .5އަމިއްލަ ގޯތީގައި ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތިގެދޮރާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ނަން އަދި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ

ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު:
ޙ.

ރާއްޖޭގެ

އެއްވެސް

ރަށަކުން

ގޯތި /ފްލެޓް އޮތް އަތޮޅާއި

ބޮޑު މިން

ރަށް

(އަކަ ފޫޓް)

ގޯއްޗެއް

ލިބިފައިވާނަމަ.
ސަރުކާރުން

ށ.

ދޫކޮށްފައިވާ

ފުލެޓެއް/

ރޯހައުސްއެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ވެފައިވާނަމަ.
ނ .އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް/ފުލެޓެއް /ރޯހައުސް އެއް
އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާނަމަ .
ނޯޓް  :އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް /ފުލެޓެއް /ރޯހައުސް އެއްނަމަ ބޮޑުމިންޖަހާނީ އެއްމެދުވާ އެއްމެން ޙިއްސާވާ ޖުމްލަ އަކަފޫޓުންނެވެ.
 .6ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:


ބޭނުންވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ

(ހ) ގޯތީގައި ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް (ސިންގަލް ސްޓޯރީ /އާދައިގެ ގެ)
ށ އެދޭ ފަރާތްތަކަށް (ޓޫ ސްޓޯރީ /ދެބުރި)
(ށ) ގޯތީގައި ގެ ޢިމާރާތްކުރުމަ ް
ނމެ ޢިމާރާތެއް ކުރެވޭނީ  3ކޮޓަރި 3 ،ފާޚާނާ ،ސިޓީންގ ރޫމް އަދި ބަދިގެ ހިމެނޭ ގެ ތަކެވެ.
ނޯޓް :މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކޮ ް
އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޢިމާރާތް ކުރިނަމަވެސް ގެތަކުގެ ޢިމާރާތްކުރެވޭ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  900އަކަފޫޓެވެ.
 .7އިޤްރާރު:
ނ
ގންނަ ް
ބސްވެ ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު ،އެޑިޒައިން ލޭއައުޓަށް ބަދަލު ނު ެ
ރތްކުރާނެ ޑިޒައިން ލޭއައުޓަށް އެއް ަ
(ހ) ގޯތީގައި ގެ ޢިމާ ާ
އެއްބަސްވަމެވެ.
(ށ) ޢިމާރާތްކުރުމަށް ގޯތި ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ނިމި ގެތަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރީން ގޯތީގެ ވެރި ފަރާތުން
ގޯތީގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ލށް
އޗަށް ވަންނަން ވާނީ ކައުންސި ަ
(ނ) ގޯތީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ގޯތި ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ،ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ގޯ ް
އދަލިބިގެންނެވެ.
ދަންނަވައި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ހު ް
ލން
ބނުންވެ ،އެމަސައްކަތް ހުއްޓާ ަ
ރތުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޭ
(ރ) ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފަހުން ގޯތީގެ ވެރިފަ ާ
ކން އެއްބަސްވަމެވެ.
ޖެހިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައް ަ
(ބ) ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ ބިން ޙަވާލުކުރާނީ ޢިމާރާތް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ބިން ސާފްކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަމާއި އެޑްރެސް........................................:
ސޮއި....................................................:
ތާރީޚް.....................................................:

ނ
އިނގިލީގެ ނިޝާ ް

 .8ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
އަމިއްލަ ގޯތީގައި ގެ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބި/ފިރިމީހާގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ކައިވެނީގެ  /ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
 18އަހރުން ދަށުގެ ދަރިންގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދޭ ގޯއްޗަކީ ރަހުނުކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ ރަހުނު ބެހެއްޓި މާލީ އިދާރާގެ ހުއްދަ ދިންކަން އެގޭނެ ލިޔުމެއް
ހިބައިން ނުވަތަ ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ތަރިކަ ބެހުމުން ގޯތިން ބައެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ޝަރުޢީ ލިއުމުގެ ކޮޕީ
ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ އަދި ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއްނަމަ،
އެފަރާތަކީ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސް އިން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް:
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ގދ.މަޑަވެލީގައި ޢިމާރާތް ނުކުރެވި ހުރި ގޯތިތަކުގައި ގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
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