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 ީބއެމްއްެލ ހުައިސްނގް ގާްރްނޓް
އެޕްލޭިކަޝްނ ފޯމް

ެސކްަޝްނ 1 - ހަުށހަާޅ ފާަރތް

ަންނ

ކައްުނިސްލ    ގޫާނނީ ަޝހިުސްއަޔތު ޖަމިްއާޔ  

މަގުގެ ަންނ އެޑްެރްސ

އިާމާރތުގެ ަންނ އަތޮާޅއި ަރށް 

ޕްޯސޓް ކޯޑު ފްލެޓް

އީމެއިްލ ފްޯނ ަންނބަރު 

ހަުށހަާޅ ފާަރތުގެ ފޯކަްލ ޕޮއްިނޓް

ަންނ

އީމެއިްލ މޮބައިްލ ަންނބަުރ

ެސކްަޝްނ 3 -  ޭއހީ ޭބުންނާވ ތުަނގެ މުައޫލާމތު

އަތޮޅު/ ަރްށ/ އަވްަށ އިާމާރތް ުނވަތަ ގޯތީގެ ަންނ

ޮބޑު މްިނ ) އަކަ ފޫޓުްނ (

މުޅްިނ އިާމާރތްކޮްށ ނިމިފައި    އިާމާރތުގެ ބައެްއ ނިމިފައި    ާހލަތު އިތަުރްށ ބަލްަނޖޭެހ   އިާމާރތްކޮްށފައިާވ މްިނވުަރ

ކޮޓަރީގެ އަަދުދ   ފާާޚާނގެ އަަދުދ  

ެސކްަޝްނ 2 -  އެހީ  ޭބުންނާވ ފާަރތުގެ މުައޫލާމތު

ަންނ

ފ       އ    ޖްިނުސ އައިީޑާކޑު ަންނބަރ
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ުއޅުމުގެ ާހލަތު ެސކްަޝްނ: 6 - ދިރި

އެހީ  ޭބުންނާވ ފާަރތުގެ  މިާހުރގެ ާހލަތު ބަާޔްނކޮްށދުިންނ. މިބައި ފުރިހަމަ ކުުރމްަށ  އިތަުރްށ ލިަޔްނ ޭބުންނާވަނމަ އިތުުރ ލިުޔމެްއ ހަުށހެޅިާދެނ. ފޮޓޯ އަދި ވީިޑޯއވްެސ މި ފާޯމއެކު ހަުށހެޅިާދެނ. 

 

ުއޭޅ ާއއިާލ މްެނބަުރްނގެ އަަދުދ  ެސކްަޝްނ 4 - ޭގގައި ދިރި

އަަދުދ ުއމުުރ ފާުރ

2 ައަހުރްނ ަދްށ

3 ައަހާރިއ 6 ައަހާރ ެދެމުދ

7 ައަހާރިއ 12 ައަހާރ ެދެމުދ

13 ައަހާރިއ 18 ައަހާރ ެދެމުދ

19 ައަހާރިއ 65 ައަހާރ ެދެމުދ

65 ައަހުރްނ ަމިތ

އިތަުރްށ ބަލްަނ ޖޭެހ ޫންނ ާއނ  ާހލަތު

ުހްއަދ ޫދުކާރ ަފާރުތްނ ީދަފިއާވ ުހްއަދ ާއ ެއްއޮގަތްށ ަރްއާކެތިރަކާމެއުކ ަކަރްންޓ ޭބުންނުކެރޭވ

ޯބްނ ޭބުންނުކަރީނ ަރްއާކެތިރ ައިދ ާސުފ ެފްނ

ެކްއުކާމިއ ެއެހިނެހްނ ޭބުންނަތަކްށ ަރްއާކެތިރ ެފްނ ިލޭބ

ާފާހާނ ާއިއ ަނުރަދާމ ަރނަގަޅްށ ޭބުންނުކެރޭވ

ާސުފ ާތިހުރޮކްށ ެކްއޭކެނ ިއްނިތާޒްމ ަހަމެޖިހަފިއޭވ

ަވިކްނ ަވެދ ިނުކެމޭވ ޮގަތްށ ޮކަޓިރ ުހޭރޯތ

 ެސކްަޝްނ 5 - ާމލީ ާހލަތު

އަަދުދ ) ުރފާިޔއްިނ( ާމލީ ާހލަތު

ަމެހްއެގ ަމްއަޗްށ ޭގަގިއ ިހެމޭނ ުހިރާހ ެމްނަބުރްނަންށ ިލޭބ ާއްމަދީނ ) ަދުއަލުތްނ ިލޭބ ެއީހ ާއެއުކ( 

ިމަވުގުތ ަދްއަކްނެޖިހަފިއާވ ަދަރިނ
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 އިޤްާރުރ

ިމީއ ައުޅަގނުޑެމްނ ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލިޑްވްސ ައްށ ެވަފިއާވިއްގާރެރެކެވ.	 

ިމޯފުމަގިއ ިހެމޭނ ަމުއޫލާމުތ ޭބްނުކްނ ިއުތަރްށ ަކަށަވުރުކުރުމަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިއުއިތާރެޟްއ ެނެތެވ.	 

ައުޅަގނުޑެމްނ ިމ ޯފުމަގިއ ) ައިދ ޯފާމެއީކ ުހަށަހާޅަފިއާވ ެއްނެމާހ ިލުޔާމިއ، ޮފޯޓ ައިދ ީވިޑޯއ ިހެމޭނެހްނ( ުހަށަހާޅަފިއާވީނ ަސްއަހ ައިދ ެތުދ ަމުއޫލާމެތެވ.	 

ިމ ޯފުމަގިއ ިހަމާނަފިއާވ ަމުއޫލާމަތީކ ަސްއަހ ޫންނ، ޮއޭޅ ޮގަތްށ ުހަށަހާޅަފިއާވ ުނަވަތ  ެތުދ ޫންނ ަމުއޫލާމުތަކުމަގިއ ަވީނ ަނަމ ިމ ެއްޕިލޭކަޝްނ ާބިތުލުކުރުމެގ ުފިރަހަމ ާބުރ ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލިޑްވްސ ައްށ 	 

ިލިބަފިއާވ ަކަމްށ ެއްއަބްސަވެމެވ.

ިނާޝްނ ޮސިއ                       ަންނ
    

ާތީރްޚ 

ފާހަނގަ ޖައަްސާވ މި ފާޯމއެކު ހަުށހަޅްަނޖޭެހ ލިުޔްނ

ެއީހ ިލޭބ ަފާރުތެގ ައިއީޑ ާކުޑ ޮކީޕ

ެއީހ ިލޭބ ަފާރުތެގ ޭގެގ ަރިޖްސްޓީރ ޮކީޕ

ދިިރުއުޅުމެގ ާހަލުތ ަބާޔްނޮކްށ ުހަށަހާޅ ިލުޔްނ/ ޮފޯޓ ުނަވަތ ީވިޑޯއ

 ެސކްަޝްނ 7 -ާއއިާލ އްަށ އެހީތެރިުވމްަށ ާރާވފައިާވ އެހެނިހްެނ މަަސްއކަތްތަްއ

ފާހަނގަ ޖައަްސާވ

ާއިއާލެގ ެމްނަބުރްނަންށ ާއްމަދީނ ޯހޭދެނ ަމަސްއަކްތ ަދްސޮކްށިދުނަމްށ ޭރިވަފިއޭވ

ަދުއަލުތެގ ިއާދާރަތުކްނ ިލެބްނ ެޖޭހ ެއީހެތިރަކްނ ޯހުދަމްށ ަމަސްއަކްތުކަރުމްނާދެނ

ާމީލ ެއީހެތިރަކްނ ުނަވަތ ެއެހިނެހްނ ޮގްތޮގުތްނ ެއީހެތިރުވަމްށ ިންނާމަފިއޭވ


