
 

 

 ޝަރުތުތައް

 ަައި ވުދް މުގޓާޓާ ހައުސިދްގް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަފުދް ގާކޮފި ދުވަތަ އަރަބިއްޔާގައި އިމާރާތް ކޮފްފައިވާ ފްލެޓެއް ގަތުމަފް ހޮވިފައިވާ ފަރާތެއް ކ 

 ްލޯދު ފައިސާއިދް ގަދްދަ ތަދަކީ ކުއްޔަފްދޭ ތަދެއް ކަމުގައި ދުވުދ 

 ްދަރަދީގެ މުއާމަލާތެއްގެ އެއްބަސް ވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަފް ކޯޓުދް ކަދޑައަޅާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ދުވުދ 

 ަދޫކުރާ ލޯދު އާދްމު އުސޫލުދް ދޫކުރާ ލޯދަކަފް ބަދަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭދްކަފް ލިބިގެދްވޭ، މިލޯދުގެ އެއްބަސް ވުމާ ހިލާފުވެއްޖެ ދަމ 

 ީދަމަވެސް މިސްކީމްގެ ދަފުދް ދޫކުރާ ލޯދު ، ބޭދްކުދް އާދްމު ވިޔަފާރި އުސޫލުދް ދޫކުރާ ލޯދު ދެގޭދެ ވަރުގެ އާމްދަދީއެއް ދުލިބޭ، މިސްކީމް އިދް ލޯދު ލިބޭދ

 އަދާ ކުރެވޭ ވަރުގެ އާމްދަދީއެއް ލިބޭ ފަރާތްތަކަފެވެ.

 އިދާރީ ބޭދުމަފް  

ފޯމު ދަދްބަރު:    

އަސާސީ މައުލޫމާތު ހުފަހަޅާ ފޯމު   

 އިދާރީ ބޭދުމަފް 

 ލޯދަފް އެދުމަފް އެދްމެ އެކަފޭދެ ބޭދްކް: 

 ސޮއި: 

 ގެދޮރު އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ލޯދު ސްކީމް

 ލޯދަފް އެދޭ ފަރާތުދް ފުރުމަފް

 ދަދް: 

 ފޯދު ދަދްބަރ: 

 ފޯމު ހުފަހެޅި ތާރީޙް: 

 ވަކިގޮތެއް އިޚްތިޔާރެއް ދުކުރަދް ހަމައެކަދި އިސްލާމިކް ފައިދޭދްސް ލޯދުގެ ބާވަތް: 

 ދޯޓް: 

 ގެ ޑައުދް ޕޭމަދްޓްް )އިކުއިޓީ( ަކުޓާޓާ ހައުސިދްގް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަފުދް ގާކޮފި ދުވަތަ އަރަބިއްޔާގައި އިމާރާތް ކޮފްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯދުތ

، ް ޕޭމަދްޓް ދުދައްކާއުދއަފްވާ ފައިސާ ގެރަދްޓީ ކޮފްދިދުމަފްޓަކައި އެމް.އެމް.އޭ. އިދް ވަދީ ފަދްޑެއް ގާއިމު ކޮފްފައެވެ. މިހެދްކަމުދް މި ފަރާތްތަކުދް ޑަ

 ފްލެޓްގެ އަގު އެއްކޮފް ލޯދުދް ފައިދޭދްސް ކުރެވޭދެއެވެ. 

 ެމްދަދީ އާ ލޯދުގައި އެއް ފަރާތަފްވުރެ ގިދަ ފަރާތުދް ބައިވެރިވެވިދާދެއެވެ. ދުވަތަ ލޯދު އަދބުރާ ދެއްކުމަފް އެއް ފަރާތަފްވުރެ ގިދަ ފަރާތުގ

އަދި ދަރިދް ކައިވެދި ، ދަރިދް، އަދބިމީހާ ދުވަތަ ފިރިމީހާ، ބައްޕަ، ބޭދުދްކުރެވިދާދެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތައް ވާދްވާދީ ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ މަދްމަ

 ކޮފްގެދް އުޅޭ ފަރާތްތަކަފެވެ.



 

 

ލޯދަފްއެދޭ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލް                             1ސެކްޝަދް   
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ލޯދުގައި ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތް

ލޯދުގައި ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތް

ލޯދުގައި ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތް

ލޯދުގައި ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތް

ލޯދުގައި ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތް 

  ލޯދަފް އެދޭފަރަތް

 ފުރިހަމަ ދަދް      

 އައިޑީ ކާޑު ދަދްބަރު      

 އުމުރު       

ލޯދަފް އެދޭފަރަތާ ހުރި       

 ގުޅުދް 

 ކުރާ މަސައްކަތް      

 ތައުލީމީ ފެދްވަރު       

ކައިވެދީގެ ގޮތުދް ހުރި       

 ގޮތް

 18 -ދަރިދްގެ އަދަދު       

 އަހަރުދް ދަފް 

 18 -ދަރިދްގެ އަދަދު       

 އަހަރުދް މަތި 

ޑިޕޮސިޓް އެކައުދްޓް       

 ހުރި ބޭދްކްތައް

ލޯދުދް ގަދްދަދް ގަސްދުކުރާ ފްލެޓް                           2ސެކްޝަދް   

 ގަދްދަ ތަދުގެ އެޑްރެސް 

 ގަދްދަ ތަދުގެ އަގު 

 ވިއްކާ ފަރާތުގެ ދަދް 

ލޯދުގެ ތަފްޞީލް                         3ސެކްޝަދް   

 އެކައުދްޓުގައި ހުރިފައިސާއިދް

އަދަދު: ......................................... ،ފައިސާއިދް ދައްކާދަމަ  

 ލޯދުގެ ގޮތުގައި ދަގަދް ބޭދުދް ފައިސާގެ އަދަދު 

އަހަރު( 25ލޯދު އަދބުރާ ދެއްކުމަފް އެދޭ މުއްދަތު )ގިދަވެގެދް    

 ލޯދަފް މަހަކު ދެއްކޭދެ އަދަދު 

 ހައުސިދްގް ސްކީމްގެ ގެރެދްޓީ ފަދްޑުދް ލޯދު ދަގާފަރާތުދް ފްލެޓް ގަތުމަފް ހިއްސާކުރާ ފައިސާގެ ތަފްސީލު 

 



 

 

އާމްދަދީ އާއި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް                        4ސެކްޝަދް   

 މަހެއްގެ މައްޗަފް އެވްރެޖްކޮފް ލިބޭ އާމްދަދީ

 ތަފްޞީލް

       މުސާރަ 

       ދާއިމީ އެލަވަދްސްތައް 

       ކުލި 

       ވިޔަފާރިދް ލިބޭ ސާފު އާމްދަދީ 

       އެހެދިހެދް )ބަޔާދް ކުރައްވާ( 

       ޖުމްލަ އާމްދަދީ 

       ކުލި 

       ކެއިދްބުއިދް 

       އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލްތައް 

       ސްކޫލް ޚަރަދު 

މިހާރު ހުރި ލޯދުތަކަފް ދައްކަދްޖެހޭ  

 އަދަދު

      

އެޗް.ޑީ.ސީ. އަފް ދައްކަދްޖެހޭ        

 މެއިދްޓެދަދްސް ފީ

       އެހެދިހެދް )ބަޔާދްކުރައްވާ( 

       ޖުމްލަ  ޚަރަދު 

       މަހެއްގެ ސާފު އާމްދަދީ 
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 މަހެއްގެ މައްޗަފް އެވްރެޖްކޮފް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް

 ތަފްޞީލް

ލޯދަފް 

 އެދޭފަރަތް

ލޯދުގައި 

ބައިވެރިވާ 

ލޯދުގައި 

ބައިވެރިވާ 

ލޯދުގައި 

ބައިވެރިވާ 

ލޯދުގައި 

ބައިވެރިވާ 

ލޯދުގައި 

ބައިވެރިވާ 

ލޯދަފް 

 އެދޭފަރަތް

ލޯދުގައި 

 ބައިވެރިވާ ފަރާތް 

ލޯދުގައި 

 ބައިވެރިވާ ފަރާތް 

ލޯދުގައި 

 ބައިވެރިވާ ފަރާތް 

ލޯދުގައި 

 ބައިވެރިވާ ފަރާތް 

ލޯދުގައި 

 ބައިވެރިވާ ފަރާތް 

އިޤްރާރް                                                                                         

ޞައްޙަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަފް އަހަރެދް އިޤްރާރުވަމެވެ.، އަހަރެދްދަފް އެދގިފައިވާ މިދްވަރުދް ފުރިހަމަ، މިފޯމްގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ އެދްމެހާ މަޢުލޫމާތަކީ  

 އ އ އ އ މ މ ދ ދ ތާރީޚް

ދަދް   

 އައިޑީ ކާޑު ދަދްބަރު:

 ސޮއި

ޖުމްލަ   

ޖުމްލަ   


