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ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް  100ބ.ތުޅާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ގެ ދަށުން 
 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާއި ޝަރުތު 

 

 ތަޢާރަފް  -1

ދާއިރާގެ ތެރެއިން "ފަޙުރުވެރި އާއިލާ" ގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ  5ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ގެ މައިގަނޑު 

ބ.ތުޅާދޫގައި ޕޮރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން،  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ހިންގާ ދަށުން "އަމިއްލަ ގެދޮރުނެތް އެންމެނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް އިތުރު ލުޔެއް ހޯއްދަވައި  ހައުސިންގ ޔުނިޓްއަކީ، ބ.ތުޅާދޫގައި 100އިމާރާތްކުރާ 

 ވާ މަޝްރޫޢް އެކެވެ.މަޤްޞަދުގައި، ސަރުކާރުން ހިންގަދެއްވުމުގެ 

ބ.ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް " ،"ޔިތުންނާއިރައް ތުޅާދޫގެބ."ހިންގާ މިމަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން  ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ލިބިގެންދާނެއެވެ.  ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު  "އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށްބޭނުންވާ 

 

 ގެ ތަޢާރަފް  ހައުސިންގ ޔުނިޓް  -2

 1400ރޫމު ހިމެނޭގޮތައް ސިޓިންގދި ކޮޓަރީގައި އެޓޭޗްޑް ފާޙާނާ، ބަދިގެ އަ  3 ބ.ތުޅާދޫގައި އިމާރާތްކރާ މި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަކީ 

 އަކަފޫޓް ހުންނަގޮތަށް އިމާރާތްކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކެކެވެ. 900ގޯއްޗެއްގައި، އިމާރާތުގެ ބިލްޑް އޭރިއާ  ބަންޑާރަ އަކަފޫޓްގެ

 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ އަގު  -3

 ފަރާތްތަކުން އެޑުވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ  -3.1

ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތުން މަހުންމަހަށް ފައިސާ ދައްކަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެފާރާތާ ހަވާލުކުރާ  -3.2

 ދައްކައި އަގު އަދާކުރާގޮތަށެވެ. ރ5000ހާލައިގެން މަހަކު މަސް( ބަ 240އަހަރަށް ) 20މަހުންފެށިގެން 

ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ އަގު އަދާކޮށްނިމުމުން ހައުސިންގ ޔުނިޓާއިއެކު ބަންޑާރަ ގޯތި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި  -3.3

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނެއެވެ.

.ސީ ގެ "ބައިޢު ބިލް ފްއަދާކޮށް ނިމެންދެން އެޗް.ޑީ.އެހައުސިންގ ޔުނިޓް ގެ އަގު މި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން  -3.4

 ތަޤްޞިދު" އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ރަހުނު ކުރެވޭނެއެވެ.

 

c 

 

  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.



 

 ކެޓަގަރީތަކާއި ޝަރުތުތައް. ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ  -4

ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ ބ.ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި  ހައުސިންގ ޔުނިޓް 100ރާތްކުރާ މި ބ.ތުޅާދޫގައި އިމާބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ބ.ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ އެހެނެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށެވެ.

 

 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދެވޭ ކެޓަގަރީތަށް 

 ބ.ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުން  ”A“ކެޓަގަރީ  -4.1

 ބ.ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން  ”B“ކެޓަގަރީ  -4.2

 

 " (A)ކެޓަގަރީ "ބ.ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުން   -4.1

ނޑައަޅާނީ މި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ ހާއްސަކުރާ ކެޓަގަރީ އެކެވެ. މި ކެޓަގަރީން  މިކެޓަގަރީއަކީ ބ.ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަރާތްތައް ކަ

 ކެޓަގަރީއަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިމުގެ ތަނަވަސްކަމަށާއި، ހުށައަޅާފައިވާމީހާއާއި، އެމީހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 

ފައިވާ މީހާއާއި، އެމީހެއްގެ އެދި ހައުސިންގ ޔުނިޓަށްއުފަންދަރިންނާއި، އެމީހަކަށް ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަށާއި، 

ބަލައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގެ ސްކަން ހުރިގޮތެއްގެމައްޗަށްބެލުމުގެދަށުގައިވާ މީހުންގެ ބިމާއި،ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ތަނަވަ

 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިންޓް ތަރުތީބުން އަދި މިގޮތުން ޕޮ  ދަށުން އެއްމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންނެވެ.

ނޑައަޅަމުންއައިސް އެ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތުގެ ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވާނަމަ  ހަމައިން ހައުސިނގޔުނިޓާއި އެއްމެ ފަހު ލިބޭ ފަރާތް ކަ

  ލިބޭފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.ހައުސިންގ ޔުނިޓް 

 

 ކެޓަގަރީ އަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް މި 

 ކަމުގައިވުން.ބ.ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތެއް  -ހ

 އަހަރު ފުރިފައިވުން. 18ޢުމުރުން  -ށ

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި  600  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން  -ނ

 ގޯއްޗެއް ގޮތަށް އަދާކުރާ  އަގު ގޯތީގެ ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ޖިސްޓަރީވެފައިނެތުން، ލިބިފައި ނެތުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭރަ

 ނެތުން. ސޮއިކޮށްފައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ގަނެވިއްކުމުގެ 

ނުވަތަ ލިބިފައިވާނަމަ އަކަ ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް  600 ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން  -ރ

 އެތަނެއް މި އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން.ލިބިފައި އޮތްނަމަ 

އްގެ ނަމުގައި ޗެއް އެމީހެބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްއަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ  600 ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން -ބ



 

 ވާނަމަ އެތަނެއް މި އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން.ރަޖިސްޓަރީވެފައި

އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓް، ރޯހައުސް، ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި  -ޅ

 ތެރޭގައި  ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ނުވަތަ ، ނުވަތަ ލިބިފައި ނެތުން ،ފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި

 ނެތުން. ސޮއިކޮށްފައި ފަރާތަކާއެކު އެއްވެސް ގައި ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް މެއްގޮތަށް އެފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަ އަދާކުރާ އަގު

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނަކުން ބަންޑާރަގޯއްޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ބަހައިގެން ބިމުން ލިބެންއޮންނަބައި މި އުސޫލާއި  -ކ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން.

ދޫކޮށްލާ ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކަށް ދީ، ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮވެ، އެ ގޯތި  -އ

 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން.  10ވިއްކާލާފައިވާތާ 

އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ފަދަ  އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ފުލެޓް، ރޯހައުސް، ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުވަތަ -ވ

 އަހަރަދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުން. 10ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އެހެންފަރާތަކަށްދީ، ދޫކޮށްލާ ނުވަތަ ވިއްކާލާފައިވާތާ 

 އެގޯތީގައި ފައިވެ ތިމާ ކަމުގައި މިލްކުވެރިޔަކު ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނަމުގައި މީހުންގެ ގިނަ އެކަކަށްވުރެ -މ

 ތަޅުމުގެ  ޖުމްލަ ޖެހޭ ތިމާއަށް ބަހާލުމުން މެދުގައި މިލްކުވެރިންގެ ބިމުގެ ،ސައިޒު ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ

 .ހަމަނުވުން އަކަފޫޓް 900 ބޮޑުމިން

 އެގޯތީގައި  ވެފައި ތިމާ ކަމުގައި މިލްކުވެރިޔަކު ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނަމުގައި މީހުންގެ ގިނަ އެކަކަށްވުރެ -ފ

 ތަޅުމުގެ  ޖުމްލަ ޖެހޭ ތިމާއަށް ބަހާލުމުން މެދުގައި މިލްކުވެރިންގެ ބިމުގެ ،ސައިޒު ތަޅުމުގެ ޖުމްލަ ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ

 އަކަފޫޓް ހަމަނުވާނަމަ މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން. 900 ބޮޑުމިން

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (Bބ.ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން )ކެޓަގަރީ   -4.2

ހައުސިންޔުނިޓަށް އެދި ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅަވާލެވޭ  ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް މި ކެޓަގަރީއަކީ ބ.ތުޅާދޫ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރަން

ކެޓަގަރީއެކެވެ. މި ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނީ ބ.ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުން ފިޔާފައި ބ.ތުޅާދޫއަށް 

 ހިޖުރަކުރަން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށެވެ. 

ނޑައަޅާނީ މި ކެޓަގަރީއަށް ޝަރުތުމި ކެޓަގަރީން ހައުސިންގ ޔުނި  ބިމުގެ ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

އިވާ ތަނަވަސްކަމަށާއި، ހުށައަޅާފައިވާމީހާއާއި، އެމީހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުފަންދަރިންނާއި، އެމީހަކަށް ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހިފަ

ށް އެދިފައިވާ މީހާއާއި، އެމީހެއްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ މީހުންގެ ބިމާއި،ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މީހުންގެ އަދަދަށާއި، ހައުސިންގ ޔުނިޓަ

ތަކަށް ތަނަވަސްކަން ހުރިގޮތެއްގެމައްޗަށްބަލައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އެއްމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތް 

ނޑައަޅަމުންއައިސްތުން ޕޮއިންޓް ތަރުތީބުން އަދި މިގޮ  އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންނެވެ.  އެއްމެ ފަހު ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަ

ލިބޭފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތުގެ ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވާނަމަ  ހަމައިން ހައުސިނގޔުނީޓާއި

 އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
 

 މި ކެޓަގަރީ އަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް 

 )ހ( ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން 

 އަހަރުވެފައިވުން  18)ށ( އުމުރުން 

ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ބ.ތުޅާދޫ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސްރަށަކުން )ނ( 

 މި އުސޫލާ އެއްގޮތައް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުންއޮތްނަމަ ރަޖިސްޓަރީވެފައި 
 

އޮތްނަމަ މި އުސޫލާ  ލިބިފައި)ރ( ބ.ތުޅާދޫ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސްރަށަކުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް 

 އްގޮތައް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން އެ
 

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނަކުން ބަންޑާރަގޯއްޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުން ބަހައިގެން ބިމުން ލިބެންއޮންނަބައި މި އުސޫލާއި ( ބ)

  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން.

 10ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮވެ، އެ ގޯތި ދޫކޮށްލާ ނުވަތަ ވިއްކާލާފައިވާތާ ( ޅ)

 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން.

، ިއާމާރްތޮކްށަފިއާވ ުފެލްޓ، ޯރަހުއްސ، ަހުއިސްނގ ުޔިންޓ ، ރަށެއްގައިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބ.ތުޅާދޫ ފިޔަވައި ( ކ)

 އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައި ވާނަމަ މި އުސޫލާއެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން.
 

އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ، ޓް ( ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި، އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓް، ރޯހައުސް، ހައުސިންގ ޔުނިއ)

 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން.  10އެހެން ފަރާތަކަށްދީ، ވިއްކާފައިވާތާ ފްލެޓެއް ފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް 



 

 ގެ ދަށުން ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހައްގުވެރިފާރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް  Aކެޓަގަރީ 
  

 ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ބައިތައް  #

 30 އުމުރުގެ ބައި 1

 24 ކައިވެނީގެ ބައި  2

 30 ދަރިންގެ ބައި  3

 16 މައިންބަފައިންނާއި ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރައިގެން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މީހުންގެ ބައި  4

 100 ޖުމްލަ 
  

 ޖުމްލަ ޕޮއިންޓްގެ  ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭ ބައިތައް    #

 50 ބައި ގޯތި/ގެދޮރުގެ ހުރި  ނަމުގައިހުށައަޅާފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ  1

 25 ނަމުގައި ހުރި ގޯތި/ގެދޮރުގެ ބައިގެ އަހަރުނުވާ ދަރިން 18ޅާފަރާތުގެ ހުށައަ 2

 75 ޖުމްލަ 

 

 ދަށުން އެއްމެ ހައްގުވެރި ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް: ގެ  Aކެޓަގަރީ 
 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް  އުމުރުގެ ބައި 1

 10  އަހަރާއި ދެމެދު   22އަހަރާއި  18އުމުރުން  ހ

 20   އަހަރާއި ދެމެދު   30އަހަރާއި  22އުމުރުން  ށ

 25 އަހަރާއި ދެމެދު   40އަހަރާއި  30އުމުރުން  ނ

 30   އަހަރުން ފެށިގެން މަތިނަމަ 40އުމުރު  ރ

 ނޯޓް: "އުމުރު" ބަލާނީ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އާއްމު ކުރެވޭ އިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހަމައަށެވެ.

 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް  ކައިވެނީގެ ބައި  2

 10  މީހަކާއި އިނދެގެން ހުރިނަމަ  ހ

 8 ޕޮއިންޓް( 24އެއް އަނތްބަށްވުރެ ގިނަ އަނބިން ތިބިނަމަ ކޮންމެ އަނތްބަކަށް )މި ބަޔަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  ށ

 8  އަހަރު ނުވާ ދަރިން ތިބިނަމަ  18ކުރިން މީހަކާއިއިނދެ، ކައިވެނި ރޫޅިފައިވީނަމަވެސް  3

ޢާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިރޫޅިފައިވާނަމައެވެ. އަދި ދަރިން ނޯޓް: "ކައިވެނި ރޫޅިފައި" ކަމަށް ބަލާނީ ފުލެޓް ދޫކުރުމަށް 

 ބަލަމުން ގެންދާ ފަރާތަށައި، އެދަރިންގެ ޙަރަދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށްވެސް މި ބައިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.



 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް  ދަރިންގެ ބައި  3

 8 އަހަރުންދަށުގެ ދަރިއަކު ހުރިނަމަ 18 ހ

 24ގިނަވެގެން މިބަޔަށް )  އަހަރުން ދަށުގެ އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަކުދިން ތިބިނަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 18 ށ

 ޕޮއިންޓް(

6 

އަހަރުންދަށުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް   )މިބަޔަށް ގިނަވެގެން  18ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޙާއްސަ އެހީއަށްބޭނުންވާ  ނ

 ޕޮއިންޓް( 6ދެވޭނީ 

2 

ނޑި ކައިވެންޏަށް  ރ އަހަރު ހޭދަވެފައި ދަރިއަކު ލިބިފައި ނުވަނީ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ  7މެދުނުކެ

 ސިއްޙީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުންކަމުގައިވާނަމަ 

 

12 

 ނޯޓް: ދަރިން ބަލަމުން ގެންދާ ފަރާތަށައި، އެދަރިންގެ ޙަރަދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށްވެސް މި ބައިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

ގެ )ބ( ގައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ދައުލަތުގެ ސިއްހީ ޙިދުމަތްދޭ މުވައްސަސާއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް  4    

 ހުށައެޅުމުންނެވެ. އަދި އެފަރާތް ބަލަހައްޓަޓަމުންގެންދާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދެ ހެކިވެރިންގެ ސޮއިކޮށް ހުށައަޅާފައިވާނަމައެވެ.

 

 ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ  ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރައިގެން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މީހުންގެ ބައި މައިންބަފައިންނާއި  4

 3  ހުށައަޅާފަރާތުގެ މަންމަ ބަލަމުންދާނަމަ ހ

 3  ހުށައަޅާފަރާތުގެ ބައްޕަ ބަލަމުންދާނަމަ ށ

 3 ހުށައަޅާފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މަންމަ ބަލަމުންގެންދާނަމަ  ނ

 3 ހުށައަޅާފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ބައްޕަ ބަލަމުންގެންދާނަމަ  ރ

ފިޔަވައި ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭމީހަކު ބަލަމުންދާނަމަ މީހަކަށް   )މިބަޔަށް މައިންބަފައިންނާއި ދަރީން  ބ

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނެތް ފަރާތެއްނަމައެވެ  600ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެފަދަ ފަރާތަކީ އެމީހެއްގެ ނަމުގައި 

 ޕޮއިންޓެވެ.( 4އަދި މިބަޔަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 

2 

ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެފަދަ ފަރާތަކީ ގައިބާރުދެރަވުމުގެ ސަބަނުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގެ )ހ(،)ށ(،)ނ(،) 5ނޯޓް: 

ސބަބަކާހުރެ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އާމްދަނީހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރެވޭފަދަ ފަރާތަކަށްވާނަމައެވެ. އަދި އެދަފަ ފަރާތެއް 

 ށް ހުށައެޅުމުންނެވެ.ބަލަމުންގެންދާކަމުގެ ލިޔުމެއް ދެ ހެކިން ސޮއިކޮ 

ގެ )ބ( ގައި ބުނާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5    

 ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގެ ލިޔުމެއް ފޯމާއެކު ހުށައަޅުއްވާފައިވާނަމެއެވެ.

 

 



 

 ތަފްސީލް:ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭ ގޮތުގެ 
 

 އުނިކުރެވޭ ޕޮއިންޓް  ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  1

ބިން ނުވަތަ އެއްމެދުއިމާރާތުގެ ފުލެޓްގެ / ނަމުގައިއޮންނަ  ފިރިމީހާ/އަނބިމީހާ  ފަރާތުގެ ހުށައަޅާ ހ

 ޕޮއިންޓް( 50ފުލޯ އޭރިޔާ އަކަފޫޓަކަށް ) ގިނަވެގެން އުނިކުރެވޭނީ ރޯހައުސްފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްގެ 
0.05 

/  ފުލެޓްގެ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ އޮންނަ ބިން ނުވަތަ  ދަރިންގެ ނަމުގައިއަހަރުނުވާ  18 ފަރާތުގެ  ހުށައަޅާ ށ

 ޕޮއިންޓް( 25ފުލޯ އޭރިޔާ އަކަފޫޓަކަށް ) ގިނަވެގެން އުނިކުރެވޭނީ  ރޯހައުސްފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްގެ
0.05 

ނުވަތަ ފުލެޓްގެ ފުލޯ އޭރިޔާ ބެލުމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ  ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި އޮންނަ ގޯތި  ނުވަތަ ނޯޓް: ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ 

ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮނަނަ ބިމެއްގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބައިކުރުމުން އިމާރާތުގެ ތަޅުމުން ޖެހޭ 

 އަކަފޫޓް ވެސް ގުނޭނެއެވެ.

 

 

 ގެ ދަށުން ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހައްގުވެރިފާރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް  Bކެޓަގަރީ 
 

 ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ބައިތައް  #

 30 އުމުރުގެ ބައި 1

 24 ކައިވެނީގެ ބައި  3

 30 ދަރިންގެ ބައި  4

 16 ބަލަދުއަރައިގެން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މީހުންގެ ބައި މައިންބަފައިންނާއި ޝަރުޢީގޮތުން  5

 100 ޖުމްލަ 

  

 ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ  ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭ ބައިތައް  #

 50 ހުށައަޅާފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި ހުރި ގޯތި/ގެދޮރުގެ ބައި 1

 25 ހުރި ގޯތި/ގެދޮރުގެ ބައިއަހަރުނުވާ ދަރިނެގެ ނަމުގައި  18ހުށައަޅާފަރާތުގެ  2

 75 ޖުމްލަ 

 

 

 

 



 

 ގެ ދަށުން އެއްމެ ހައްގުވެރި ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް: Bކެޓަގަރީ 
 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް  އުމުރުގެ ބައި 1

 10  އަހަރާއި ދެމެދު   22އަހަރާއި  18އުމުރުން  ހ

 20   ދެމެދު އަހަރާއި   30އަހަރާއި  22އުމުރުން  ށ

 25 އަހަރާއި ދެމެދު   40އަހަރާއި  30އުމުރުން  ނ

 30   އަހަރުން ފެށިގެން މަތިނަމަ 40އުމުރު  ރ

 މައަށެވެ.އުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހާއިހަދޫކުރުމަށް އާއްމު ކުރެވޭ އި ހައުސިންގޔުނިޓްނޯޓް: "އުމުރު" ބަލާނީ 

 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް  ކައިވެނީގެ ބައި  2

 10  މީހަކާއި އިނދެގެން ހުރިނަމަ  ހ

 ބަކަށް ބިން ތިބިނަމަ ކޮންމެ އަންއެއް އަނތްބަށްވުރެ ގިނަ އަނ ށ

 ޕޮއިންޓް( 24)މި ބަޔަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 
8 

 8   އަހަރު ނުވާ ދަރިން ތިބިނަމަ 18ކުރިން މީހަކާއިއިނދެ، ކައިވެނި ރޫޅިފައިވީނަމަވެސް  3

ދޫކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިރޫޅިފައިވާނަމައެވެ.  ހައުސިންގ ޔުނިޓްނޯޓް: "ކައިވެނި ރޫޅިފައި" ކަމަށް ބަލާނީ 

 އަދި ދަރިން ބަލަމުން ގެންދާ ފަރާތަށައި، އެދަރިންގެ ޙަރަދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށްވެސް މި ބައިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.
 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް  ބައި  ދަރިންގެ 3

 8 އަހަރުންދަށުގެ ދަރިއަކު ހުރިނަމަ 18 ހ

 6 ޕޮއިންޓް( 24)ގިނަވެގެން   އަހަރުން ދަށުގެ އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަކުދިން ތިބިނަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް  18 ށ

 ދަރިއަކު ހުރިނަމަ ކުއްޖަކަށް  އަހަރުންދަށުގެ 18ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޙާއްސަ އެހީއަށްބޭނުންވާ  ނ

 ޕޮއިންޓް( 6އެއްކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަކުދިން ތިބިނަމަ މިބަޔަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ )
2 

ނޑި  ރ އަހަރު ހޭދަވެފައި ދަރިއަކު ލިބިފައި ނުވަނީ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ  7ކައިވެންޏަށް މެދުނުކެ

 ސަބަބުންކަމުގައިވާނަމަ ސިއްޙީ މައްސަލައެއްގެ 

 

12 

 ނޯޓް: ދަރިން ބަލަމުން ގެންދާ ފަރާތަށައި، އެދަރިންގެ ޙަރަދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށްވެސް މި ބައިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

ގެ )ބ( ގައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ދައުލަތުގެ ސިއްހީ ޙިދުމަތްދޭ މުވައްސަސާއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް  4    

 ހުށައެޅުމުންނެވެ. އަދި އެފަރާތް ބަލަހައްޓަޓަމުންގެންދާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދެ ހެކިވެރިންގެ ސޮއިކޮށް ހުށައަޅާފައިވާނަމައެވެ.



 

 ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ  ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރައިގެން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މީހުންގެ ބައި  މައިންބަފައިންނާއި 4

 3  ހުށައަޅާފަރާތުގެ މަންމަ ބަލަމުންދާނަމަ ހ

 3  ހުށައަޅާފަރާތުގެ ބައްޕަ ބަލަމުންދާނަމަ ށ

 3 ހުށައަޅާފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މަންމަ ބަލަމުންގެންދާނަމަ  ނ

 3 ހުށައަޅާފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ބައްޕަ ބަލަމުންގެންދާނަމަ  ރ

 މައިންބަފައިންނާއި ދަރީން ފިޔަވައި ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހަކު ބަލަމުންދާނަމަ މީހަކަށް   ބ

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނެތް  600)މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެފަދަ ފަރާތަކީ އެމީހެއްގެ ނަމުގައި 

 ޕޮއިންޓެވެ.( 4ފަރާތެއްނަމައެވެ އަދި މިބަޔަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 

2 

މުގެ ސަބަނުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގެ )ހ(،)ށ(،)ނ(،)ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެފަދަ ފަރާތަކީ ގައިބާރުދެރަވު 5ނޯޓް: 

ސބަބަކާހުރެ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އާމްދަނީހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރެވޭފަދަ ފަރާތަކަށްވާނަމައެވެ. އަދި އެދަފަ ފަރާތެއް 

 ބަލަމުންގެންދާކަމުގެ ލިޔުމެއް ދެ ހެކިން ސޮއިކޮށް ހުށައެޅުމުންނެވެ.

ޢީ ގޮތުން ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ )ބ( ގައި ބުނާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ޝަރު 5    

 ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގެ ލިޔުމެއް ފޯމާއެކު ހުށައަޅުއްވާފައިވާނަމެއެވެ.

 

 

 ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް:
 

 އުނިކުރެވޭ ޕޮއިންޓް  ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  1

ރޯހައުސްފަދަ /ނަމުގައިއޮންނަ ބިން ނުވަތަ އެއްމެދުއިމާރާތުގެ ފުލެޓްގެ  ފިރިމީހާ /އަނބިމީހާ ފަރާތުގެ ހުށައަޅާ ހ

 ޕޮއިންޓް( 50ބޯހިޔާވަހިކަމެއްގެ ފުލޯ އޭރިޔާ އަކަފޫޓަކަށް ) ގިނަވެގެން އުނިކުރެވޭނީ 
0.05 

ބިން ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ އޮންނަ  އަހަރުނުވާ ދަރިންގެ ނަމުގައި 18 ފަރާތުގެ ހުށައަޅާ ށ

 ޕޮއިންޓް( 25ރޯހައުސްފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްގެ ފުލޯ އޭރިޔާ އަކަފޫޓަކަށް ) ގިނަވެގެން އުނިކުރެވޭނީ /ފުލެޓް 
0.05 

ބައެއްގެ  ނޯޓް: ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި އޮންނަ ގޯތި ނުވަތަ ފުލެޓްގެ ފުލޯ އޭރިޔާ ބެލުމުގައި ގިނަ 

ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮނަނަ ބިމެއްގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބައިކުރުމުން އިމާރާތުގެ ތަޅުމުން ޖެހޭ 

 އަކަފޫޓް ވެސް ގުނޭނެއެވެ.

 

 

 

 



 

 ކަނޑައެޅުން ހައުސިނގ ޔުނިޓް ލިބޭ ހައްގުވެރިފަރާތް  -5

ނޑައަޅާނީ މި އުސޫލުހައްގުވެ ހޮވޭ މަށް ލިބު ހައުސިންގ ޔުނިޓް، އެނެކްސް ތަކުގައި އެ ކެޓަގަރީއަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  ރި ފަރާތްކަ

ޓް، އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އެއްމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ. އަދި މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ތަރުތީބުން ހައުސިންގ ޔުނި 

ނޑައަޅަމުންއައިސް އެއްމެ ފުލެޓް ލިބޭ ހައްގުވެރިފަރާތްތަކާއި، އަދި އަމިއްލަ ގޯތީގައި ހައުސިންޔުނިޓް  އެޅުމަށް ހޮވޭ ހައްގުވެރި ފަރާތް ކަ

ލިބޭފަރާތް  ނަމަ އެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްހަމައިން އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތުގެ ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވާއި ފަހު ހައުސިންގ ޔުނިޓާ

ނޑައަޅާނީ އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. ބުން ބަލާއިރު ދެމަފިރިންނަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަދި ޕޮއިންޓް ތަރުތީ ކަ

 ލިބޭނަމަ އެދެމެމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަކު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭއެވެ. މިގޮތުން ފުރުސަތު ދޫކޮށްލަން އިންކާރުކުރާނަމަ 

ނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.  އޭގެ ތެރެއިން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭފަރާތް ކަ

 

 ސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރުން ހައު  -6

އަދި މި ޢިއުލާނު ދިވެހި  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށައެޅުމަށް އާއްމުކޮށް އިއުޅާނު ކުރަންވާނެއެވެ. ހައުސިންގ ޔުނިޓް

  ސަރުކާރުގެ ގަޒެޓް އަދި ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ނޯޓިސްބޯޓްގައި ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

 މިގޮތުން ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް:

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މަދުވެގެން  -6.1  ދުވަސް( 30ހުށައެޅުމަށް ކަ

 ހުށައެޅުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  -6.2

 ހުށައަޅާ ފަރާތުގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް -6.3

 ހައުސިންގ ޔުނިޓާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު  -6.4

ނޑައެޅުމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު  -6.5  ހައްގުވެރިފަރާތް ކަ

ނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީގެ މައުލޫމާތު  -6.6  ހައްގުވެރި ފަރާތް ކަ

 

 

 

 



 

 މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމާއި ކޮމެޓީގެ ކޮމެޓީ  ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރަމަށް  -7

ގައި ބުނާ ކޮމެޓީ  7.1އާއްމުކޮށް އިއުޅާުނ ކުރުމުގެ ކުރިން މި އުސޫލުގެ  ،އެދި ފޯރމު ހުށައެޅުމަށްހައުސިންގ ޔުނީޓަށް

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

 ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާނެ ގޮތް:

ނޑައަޅައި ކޮމެޓީ ފާ -7.1 ޖަލްސާއަކުން އެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ސްކުރާނީ، ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މި ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ކަ
 އަގުލަބީއްޔަތުންނެވެ.   މެންބަރުންގެ

މެމްބަރުންނާއި ރަށުގައި ހުރި  2މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ސިވިލްސާރވިސްގެ  3މި ކޮމެޓީގައި ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ބޭފުޅަކު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 1ގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންނާއި ރަށުގެ އާއްމު ފަރުދުން 3ދައުލަތުގެ އެކި މުވައްސަސާތަކުން 

 
 ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް: -7.2

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށައެޅުމަށް އާއްމުކޮށް އިއުޅާނު ކުރުމުން  ހައުސިންގ ޔުނިޓްކޮމެޓީގެ މަސައްކަތަކީ 

ލިބުމަށް ހޮވޭ ހައްގުވެރި ފަރާތްތައް މި އުސޫލާއި މި އުސޫލުގެ އެނެކްސް ތަކުގައި ވާގޮތުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ފެށިގެން 

ނޑައެޅުމެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން   މަތީން ކަ

 އިޢުލާނުކުރުން  -)ހ(

 ފޯރމް ބަލައިގަތުން  -)ށ(

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  -)ނ(

 އިވެލުއޭޓްކުރުން  -)ރ(

 ހައްގުވެރިފަރާތް ތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން  -)ބ(

ދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް އެށީގެންވާ މުއްދަތެއް  07ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  -)ޅ(
ނޑަ   އަޅައި ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުންކަ

  ދާއިމީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން -)ކ(
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 .ދެންތިބި ބެހެނިވެރިންނަށެވެ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލުމުން އެތަން ލިބޭނީ ކ( އަދި )ރ) ގެ  4.1މި އުސޫލުގެ  .1

 .ދައުލަތަށެވެ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލުމުން އެތަން ލިބޭނީ ބ) ގެ  4.1މި އުސޫލުގެ  .2

( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލުމުން ދެން އެތަން ލިބޭނީ ދޫކޮށްލާ ފަރާތުގެ އިތުރުން އެތަން ރަޖިސްޓަރީ ފ) ގެ 4.1މި އުސޫލުގެ  .3

 ކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 .ދައުލަތަށެވެލިބޭނީ ގެ  )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލުމުން އެތަން  4.2މި އުސޫލުގެ  .4

 .ދެންތިބި ބެހެނިވެރިންނަށެވެއެތަން ލިބޭނީ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލުމުން  އަދި )ބ( )ރ(  ގެ  4.2މި އުސޫލުގެ  .5

( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލުމުން އެ ފުލެޓް،ރޯހައުސް،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭނީ ދައުލަތަށެވެ. ކ) ގެ  4.2 އުސޫލުގެ މި  .6

ފުލެޓް،ރޯހައުސް،ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަކީ ދޫކޮށްލާ ފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކޮށްލާ 

މީހުންތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނެއްނަމަ ދެން އެތަން ލިބޭނީ ދޫކޮށްލާ ފަރާތުގެ އިތުރުން އެތަން ރަޖިސްޓަރީ 

 ކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބިމާއި، ބިމުން ލިބެން އޮނަނަ ބަޔާއި ފުލެޓް ރޯހައުސް ހައުސިންގ ޔުނިޓް  ދޫކޮށްލަން މި އުސޫލުގައި  .7

ގޯތި،ފުލެޓް،ރޯހައުސް،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކޮށްލާކަމުގެ އެއްބަސްވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ފުލެޓަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯރމްގައިވާ " 

 . ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެޢިޤްރާރް " 
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