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އިދާރާ  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުަވދޫ ކައުންސިލްގެ  
Secretariat of the KudahuvadhooCouncil, South Nilandheatholhu 

Dh.Kudahuvadhoo ޫދ.ކުޑަހުވަދ 

Republic of Maldives ،ެދިވެހިރާއްޖ 
 

 ފުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު  ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމް
 

 

 އާްއމުކޮށްކިޔާނަްނވެސް ލިޔަްނވާނީ ައިއޑީކާޑުަގއިާވގޮތަެށވެ. • ފުރިހަމަ ނަްނބަޔާންުކރާނީ ެއމީހެްއގެ ައއިޑީކާުޑގަިއާވގޮތަށެވެ. •

 ކާޑުނަންަބރު ޖަހާނީ އެމީެހްއގެ އައި.ޑީާކޑު ނަންަބރެވެ. • އުފަންތާީރޚް ބަާޔންކުރާނީ ެއމީެހއްގެ ައއި.ޑީކާުޑގަިއވާ ގޮތަެށވެ.  •

ތަެށވެ. މިސާލަކަްށ: ދާއިމީ އެްޑރެސް ބަާޔންކުރާނީ ެއމީެހއްގެ ައއި.ޑީކާުޑގަިއވާ ގޮތަެށވެ. ދާއިީމ އެޑްރެސް ބަޔާންުކރާނީ ގެާއއި އަޮތޅާިއ، ރަށް އެނޭގގޮ  •
 ގަނދަކޯިޅވިލާ / ބ.ަދރަވަްނދޫ 

 މިހާރު އެމީަހކު ދިރިުއޅޭ ރަުށގައި ދިިރއުޅޭާތވީ ުމއްަދތު (އަހަރު) އަދި އެރަެށއްަގއި ިދރިުއޅޭ ބޭނުެމވެ. ،ގައި ބަޔާންކުރާނީ  -1.6

ގަިއ ދަތަކަށްޮގސް އެހެންތަެނއް މިހާރު ުއޅޭ އެޑްެރްސގެ ގޮުތަގއި ބަާޔންކުރާނީ އެމީހަކު މިހާރު ދިިރުއޅެމުްނާދ އެޑްެރހެކެވެ. ުޗއްޓީެއއްފަދަ ބޭނުެމްއަގއި ކުުރމުއް   •
 އަޮތާޅއި، ރަށް ެއނޭގގޮތަެށވެ. ހުރިނަަމެވސް އެްޑރެްސގެ ގޮުތގައި ލިާޔނީ އެމީހަކު ޗުއްީޓގެ ކުރިން ެއމީހަކު ުއޅޭ ތަނެކެވެ. ިމގޮތުން އެްޑރެސް ބަޔާންުކރާނީ ެގއާއި

 (މިސާލަކަށް: ހުވަެފންާމގެ / ލ.ދަނިބޫދ) އަދި މިަބިއގައި ގުޅޭނޭ ފޯުނނަންަބރު ހިމަނަްނވާެނއެވެ.

ިމގޮތަްށ ޖަހާެށވެ. އެެހނިހެްނބަިއގައި ީވގޮތް ލިޔާށެވެ.  ކައިވެނީގެ ގޮތުން ހުިރގޮތް ިމަބއިަގއި އެމީެހއްެގ ެއަވގުތެްއގެ ޙާލަތާިއ ގުޅޭ ޮގޅީަގއި ހެޔޮފާަހގަ  -1.8
 ފޯމްފުރަނީ ފިިރހެނެްއނަމަ ިމހާރު ތިބި އަނިބންގެ ަޢދަދު ިހމަނަްނވާެނއެވެ.

ކަިއވެީނގެ މުްއދަުތ  ،(ވަިރވުމަށްަފހު އިުތރު ކައިވެްނޏެއް ނުކުާރނަމަ މުްއދަތު ފުރިހަަމެވފައިވާ އަަހރުންެނވެ.އެްނމެފަހު ކުރި ކައިވެްނޏަށް ވީ  ،މިބަިއގައި ހިަމނާނީ -1.9
 ގުނާނީ ެއންމެުފރަތަމަ ކަިއވެނިުކރި ތާީރހުން ފެށިގެންެނވެ.

މިގޮތަށެވެ. އެހެން  0 4ަދރިްނގެ ތެރެިއން ދުނިޭޔގައި ތިބި ަދރިްނގެ އަަދދެވެ. ަދިރންގެ ޢަަދދު ޖަހާނީ   އުފަން ލިބިފައިވާ  ިތާމައށް ،މިބައިަގއި ބަޔާންުކރާނީ -1.10
 ބަފައަކަްށ، މަޔަކަށް ލިބިފަިއވާ ަދރިްނެވސް ހިމަނާނީ މިައދަުދގެ ތެޭރގަެއވެ.

 ން ތިބިަނމަ ތިބި ައަދދެވެ.ވާ ދަރި ބަިއގައި ިހމަނާނީ. ތިާމގެ ަދރިންގެ ެތރެިއން ހާއްަސއެީހއަށް ބޭުނން މި -1.11

ން ަޙވާލުޮކށްފައިާވ ތިމާއަށް ޝަރުޢީގޮތުން ބަަލްނޖެހޭ މީހުން ނުވަތަ ކުިދން ހިމަނާނީ އަނިބަދރިންާނއި މައިްނ/ބަަފއިން ފިޔަަވއި ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން ބަލަ -1.12
 މީހުންާނއި ކުދިްނގެ ޢަަދދެވެ.

 ޖަހާށެވެ.  ފާހަގަ  ފޯމް ހުށަހަޅާ ކެޓަގަީރގައި  -1.13

(އަކަފޫޓް)،  އިދި ގޯތީގެ ބޮުޑމިނާ މިބައިަގއި މަޢުލޫމާތު ހިމަާނއިރު ލިބިފަިއވާނަމަ ުނވަތަ ރަޖިސްްޓރީ ވެފަިއވާނަމަ ެއގޯްއޗެްއގެ ނަމާއި ލިބިަފއިވާ ަރށާއި އަތޮޅު އަ  -2.1
 ނެތްނަމަ " ނެތް " ޖަާހށެވެ.ގޯތި ލިބުުނގޮތާއި ާތރީޚް އެނެގން އޮްނނަންވާެނެއވެ. 

އަފަދަ ތަެންއގެ ނަާމއި ލިބިފަިއވާ ރަށާިއ  ަގނެިވއްުކމުގެ ެއްއބަްސވުެމްއގައި ޮސއިކޮށްފަިއާވނަމަ. ،ެނއްގޯއްޗެއްގެ ުނވަތަ ބޯހިާޔވަހިަކެމއް ހިމެނޭ ެއްއވެސް ތަ -2.2
 ނެތްަނމަ " ނެތް " ޖަހާށެވެ.އަތޮޅު އަދި ޯގތީގެ ޮބޑުމިާނއި (އަކަފޫޓް)، ގޯތި ލިބުުނގޮތާއި ާތރީޚް އެނެގން ޮއންނަންާވނެެއވެ. 

ފަާރތަކުން ނުަވތަ ރަށަކުން ހިންގާ ބޯހިާޔވަހިކަާމުގޅޭ މަޝްޫރެއއްގެ ފަިއނަލް ލިސްޓްގައި ތިާމގެ ނަްނ  ނުވަތަ އެހެްނވެސްން ތު މިބަިއގައި ބަާޔންކުރާނީ ަދއުލަ -2.3
ނެތްަނމަ " ނެތް  .. ފަދައެވެ.) ވާ ާބވަެތވެ. ( ގޯއްޗެއް/ފްލެެޓއް/ރޯަހުއސްެއއް/ަހއުސިްނގޔުނިޓެއްހިމެނިަފއިވާނަ އެމަްޝޫރއެްއގެ ނަާމއި ހިންގާ ރަާށއި ލިބިފައި 

 " ޖަހާށެވެ.
 ފާހަގަ  ެއއްަބސްުނވާނަމަ އެްއބަްސނުވާަކމަށް  ،ެއްއބަްސވާކަމަށް  ،ޔާންކޮށްަފިއވާ ފަަދ ތަނެއް ވާަނމަ އެަތނެއް ދޫކޮށްލަން އެްއބަްސވާަނމަ މިބައިަގއި ބަ -2.4

 ވެ.ަފދަތަެނއް ނެތްނަމަ ިމަބއި ފުރާކަށް ނުޖެހޭެނއެ މި  ައދި މިފޯާމއެުކގަިއވާ ިއޤްާރރު ފުރިހަމަ ކުުރމަށްފަހު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ. ޖަހާށެވެ. 
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ލަން އެަފދަ ބޯހިޔާަވހިކަެމއް އޮތް އަޮތޅާއި ރަށާއި ަނން އަދި ބޮުޑމިން ( އަކަފޫޓުން) ެނވެ. އަދި މިފަދަ ަތނެއް ވާަނމަ އެަތނެއް ޫދކޮށް ،މިބައިަގއި ބަާޔންކުރާނީ  -2.5
ފުިރހަމަ ުކރުމަްށފަހު ައދި މިފޯާމއެކުަގއިާވ ިއޤްާރރު  ފާހަގަ ޖަހާެށވެ.   އެްއބަްސނުވާަނމަ އެްއބަްސނުވާަކމަށް  ،އެްއަބސްވާަކމަށް ،އެްއބަްސވާަނމަ 

 ވެ.ަފދަތަެނއް ނެތްަނމަ މިަބއި ފުރާކަށް ނުެޖހޭނެއެ މިހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. 

ފާހަަގ   ެއއްަބސްުނވާނަމަ ެއއްަބސްުނވާކަމަށް  ،އެއްަބސްވާަކމަށް ،ނެއް ވާނަމަ އެތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެްއބަްސވާަނމަ މިފަަދ ތަ ،ބަޔާންކުާރނީ މިބައިަގއި -2.6
ކު ފޯމާއެ އަދި މިފޯމާއެކުގައިވާ އިޤްރާރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިއީ ފޯމްހުށަހަޅާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފުރިހަމަކޮށް ޖަހާށެވެ. 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ އިޤްރާރެކެވެ.

ެއތަނެްއެގ  ،ެއޯބހިޔާވަހިކަން އެްއެވސްގޮތަުކން އެެހންފަާރތަކަށް ދީ ުނވަތަ ދޫކޮށްލާފަިއވާނަމަ  ،ލިބި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ަފދަ ބޯހިާޔވަހިކަެމއް  ،މިބައިަގއި ބަޔާންކުާރނީ -2.7
ަމއްސަލާ ނިްނމިގޮުތގެ އަޮތާޅއި ރަށާއި ޮބޑުމިން (އަކަޫފޓުން) ދިން ނުވަތަ ދޫކޮށްލިގޮެތއް އަދި އަހަރު (ޝަުރއީލިޔުުމަގއިވާ ޝަީރއަތް ނިމުނުާތރީހް) އަދި  ނަމާއި

  " ޖަހާށެވެ.ގާފަިއނުަވަނމަ " ނެތްއެފަދަ މުާއމަލާތެއް ހިނ ޖަހަންވާނެެއވެ. )2.7ަބރު (ިމނަންއަދި ކޮޕީގައި  .ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ

އެތަެނއްގެ ނަމާިއ  ،ަނމަވިއްކާލާފަިއވާެއބޯހިޔާަވހިކަން އެްއވެްސގޮތަކުން އެހެންަފރާތަކަށް  ،ބިލިބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ ބޯހިާޔވަހިކަެމއް  ،މިބައިަގއި ބަޔާންކުާރނީ -2.8
 .އަދި ަމްއސަލާ ނިންމިޮގތުގެ ރިޕޯްޓގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ(ޝަުރއީލިޔުުމގަިއވާ ަޝރީއަތް ިނމުނުތާީރހް)  ިވއްކާލި ތާރީހްއަތޮާޅއި ރަާށއި ބޮުޑމިން (އަކަފޫޓުން) 

  " ޖަހާށެވެ.ގާަފިއނުވަަނމަ " ނެތްއެަފދަ ުމއާމަލާެތއް ހިނ ޖަހަންވާެނއެވެ. )2.8ަބރު (މިަނންއަދި ކޮޕީަގއި 
އެތަެނއްގެ ަނާމއި އަޮތޅާއި ަރށާިއ ބޮޑުމިްނ އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބުޑ ބިމެްއ/ޯގއްެޗއް ލިބި ދޫކޮށްލާަފއިވާަނމަ 600ީމގެުކރިްނ ކުޑަހުވަޫދން  ،މިބައިަގއި ހިމަާނނީ -2.9

ބަުރ މިނަން ައދި ކޮޕީގައި  .އަދި މައްސަލާ ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ(ޝަރުއީލިޔުމުަގއިވާ ަޝރީއަތް ނިމުުނތާރީހް)  ދޫކޮށްލި ތާރީހް(އަކަފޫޓުން) 
  " ޖަހާށެވެ.ގާަފއިުނވަަނމަ " ނެތްއެފަދަ ުމއާމަލާެތއް ހިނ ޖަހަންވާެނއެވެ. )2.9(

 )1 ، 2،(އެނެްކްސ  ފޯމާއެކުގަިއވާ " ޯގއްޗަށް ެއދޭފަރާުތގެ އުފަްނދަިރންގެ މަޢުޫލމާތު " ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ.  -3

 )1 ، 2،  " ފޯމް ފުިރހަމަކޮށް ހުށަހަަޅންާވނެެއވެ. (އެނެކްސް ފޯމާއެކުގަިއވާ " ާޙއްަސއެހީއަށް ޭބނުންވާ ަދރިްނގެ މަޢުލޫމާތު -4

 )3މަޢުލޫމާތު " ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ. (އެނެްކސް  ފަރާތްތަުކގެ ފޯމާއެކުގަިއވާ " ޝަުރއީޮގތުން ބަަލންޖެހޭ -5

ވެ. ތާރީހް ބަޔާންުކރާނީ ކަާމބެހޭ ަދއުލަތުގެ ތާރީހެގޮތާއި ލިބުނު  ލިބުނުމާއި އަޮތޅާއި ރަާށއި ބޮުޑމިްނ (އަކަފޫޓުން) އެަފދަަތނެްއގެ ނަ ،މިބަިއގައި ބަޔާންުކރާނީ -6.9
 ޝަރީައތް ނިުމގެ ތާރީހަެށވެ. ،ޢިދާާރއަކުން ދީަފއިވާ ލިޔުުމގެ ތާރީަހެށވެ. އަދި ަޝރިައތެއް ހިްނގާފަިއވާަނމަ

 ަކނި ކުޑަހުަވދޫން ލިިބފަިއވާ ބޯހިާޔވަހިަކމަށެވެ. އެގޮުތން ނަާމއި އަތޮާޅއި ރަށް އަދި ބޮުޑމިނާއި ާތީރޚް ހިމަަނންާވނެެއެވ. ތާރީހް މިބައިަގއި ބަޔާންުކރާނީ ަހމައެ -6.10
 ހަެށވެ.ޝަީރއަތް ނިުމގެ ތާރީ ،ބަޔާންކުާރނީ ކަމާބެހޭ ދައުލަުތގެ ޢިާދާރއަކުން ދީަފއިވާ ލިޔުުމގެ ތާރީހަެށވެ. ައދި ޝަިރއަތެއް ހިްނގާަފއިާވނަމަ 

ަނމާއި އަތޮާޅިއ ރަށް އަދި ޮބޑުމިާނއި ތާީރޚް ހިމަަންނވާެނއެވެ.  އެތަެނއްގެ ،އެތަެނއް ިވއްކާލާފައިާވނަމަ މިބަިއގައި ބަާޔންކުރާނީ އެފަަދ ބޯހިޔާވަހިަކމެއް ލިބި  -6.11
 ޝަރީައތް ނިުމގެ ތާރީހަެށވެ. ،ތާރީހް ބަޔާންުކރާނީ ކަާމބެހޭ ަދއުލަތުގެ ޢިދާާރއަކުން ދީަފއިވާ ލިޔުުމގެ ތާރީަހެށވެ. އަދި ަޝރިައތެއް ހިްނގާފަިއވާަނމަ

 ގައިވާ މަޢުލޫާމތެވެ. 4ެއއްކަުރދާސްކޮށްަފިއވާ އެނެްކްސ ޯފމާއެކު  ،ހޭބައްަޕގެ އުފަްނދަިރންނާބެ މިބައިަގއި ހިމަނާނީ ގޯއްޗަށް އެޭދފަރާތުގެ  -7.7

 ގައިވާ މަޢުލޫމާެތވެ. 5ފޯމާއެކު ެއއްކަުރދާސްކޮށްަފިއވާ އެނެްކސް  ،ހޭމިބައިަގއި ހިމަނާނީ ގޯއްޗަށް އެޭދފަރާތުގެ ަމންަމގެ އުފަްނދަިރންާނބެ -8.7

 ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ފުރަންޖެހޭ ބައިގޯއްޗަށް އެދޭ 

 ަގއިާވގޮތަެށވެ.ބަދަލުގައި ައންނަީމހާގެ ނަންލިާޔނީ ގޯއްޗަށް އެޭދމީާހގެ ބަދަުލގައި މީހަުކ ފޮނުވާނަމަ އެފޮުނވާމީެހއްެގނަން ެއމީެހއްގެ އައިޑީާކޑު   -ހ

 ުނވަތަ އެޑްެރސް ލިޔާނީ ގޯއްޗަށް ެއޭދމީހާގެ ަބދަލުަގއި މީހަކު ފޮނުވާަނމަ، ެއމީހެްއގެ ާދއިމީ އެްޑެރސް ނުވަަތ ،  އެޑްރެސް ބަދަލުގައި ައންނަީމހާގެ ާދއިމީ    -ށ
 އެޑްެރސް ެއމީހެްއގެ ައއި.ޑީ.ކާުޑގަިއާވޮގތަށެވެ.

 މިބައިަގއި ހިަމނާނީ ަބދަލުަގއި ފޮނުވާީމހާގެ އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަެރވެ.    -ނ

 ޮސއިކުާރނީ ބަދަުލަގިއ އަންނަމީާހެއވެ.މިބަިއގައި    -ރ

 ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ އިޤްރާރުގެބައި

ިއވާ ޤާނޫާނއި، ަޤވާިއދުތަކާިއ، ުއޞޫލުތަްއ މިަބއިަގއި ިހމެނިަފއި ެއވަނީ ގޯްއޗަށްެއޭދމީހާ ދީަފިއވާ މަޢުޫލމާތުގެ ޞަްއޙަކަން ކަށަވަރުކޮްށދިުނމަށާިއ، ގޯތި ދޫކުުރމަށް ހަދާފަ
ންެނވެ. ޮސއިކުރާީނ ޔަޤީންކޮްށދިުނމަށް ވެަފިއވާ ިއޤްާރރެކެވެ. މި ިއްޤރާުރގެ ތިީރަގއި ސޮއި މިހެންލިޔެފަިއވާތަުނަގއި ސޮިއކުރާނީ ޯގއްޗަށް ެއދޭ ފަރާތު ޤަބޫލުުކރާކަން

 އެމީެހްއގެ އަިއޑީކާޑުަގިއވާގޮަތށެވެ.
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