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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާބެހޭ އުސޫލު   "ވެށިފަހި މާލެ " 

މި އުސޫލަކީ، "ވެށިފަހި ާމލެ" ޕްރޮގްރާުމގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފައިވާ ބިންތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ   . 1 ތަޢާރުފު   
ޓަކައި، ހެދުަމށް  ގޮތް  ބޭނުންކުރެވޭނޭ  ަމންފާއަށް  ރައްޔިތުންގެ  ސަރުކާރުން   ގޮތެއްގައި 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބިންތައް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ބިންތައް ވިއްކޭނެ އިުޖރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުަމށް،  
ނަންބަރު   އެކުލަވައިލައިފައިވާ    2002/1ޤާނޫނު  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ބިާމބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 އުސޫލެކެވެ.

ާމލެ   . 2 ނަން  "ވެށިފަހި  ކިޔާނީ،  އުސޫލަށް  ބިންތައް  މި  ިމލްކުވެފައިވާ  ދައުލަތަށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާުމގެ 
 ވިއްކުމާ ބެހޭ އުސޫލު" އެވެ. 

ޕްރޮގްރާުމގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ިމލްކުވެފައިވާ ބިންތައް   " ވެށިފަހި ާމލެ"މި އުސޫލުގެ ަމގުސަދަކީ،   . 3 ދު ގުސަމަ
ތަނަވަސްކަން ާޖގައިގެ  ފަރާތްތަކަށް   ވިއްކޭނެ އުސޫލެއް ޤާއިުމކޮށް،  ދިރިއުޅޭ  ކުޑަ ގޯތިތަކުގައި 

 ލުޔެއް ހޯދައިދިނުެމވެ.

ބިން ގަތުމަށް  
ފުރުޞަތު  
 ހުޅުވައިލުން 

ހުޅު . 4 ފުރުޞަތު  ބިން ގަތުަމށް  އުސޫލުގެ ދަށުން  އިޢުލާނު  މި  ފަރާތުން  ިމނިސްޓްރީގެ  ވައިލައި، 
 ކުރާންވާނެއެވެ. 

ވެށިފަހި ކޮމިޓީ  
 ެއކުލަވަިއލުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކަން އިޢުލާނުކުރާ ބިންތައް ވިއްކުުމގެ އެނެްމހައި ކަންކަން ނިންުމަމށާއި،   . 5
އެންެމ ވިއްކުުމގެ  ބިންތައް  ހުޅުވައިލާ  ވިއްކުަމށް  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ތަންފީޛު  މި  ކަންތައް  ހައި 

)ހަތެއް( ެމންބަރުންނާ ދެެމދުގެ ަމއްޗަށް އެކުލެވޭ    7)ތިނެއް( ެމންބަރުންނާއި    3ކުރުުމގެ ބޭނުަމށް  
 ކޮިމޓީއެއް "ވެށިފަހި ކޮިމޓީ" ގެ ނަުމގައި ިމނިސްޓަރު އެކުލަވައިލާންވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީގެ  
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ

އުސޫލުގެ   . 6 ކޮިމޓީ" އަންނަނިވި    5މި  ަމތީން އެކުލަވައިލާ "ވެށިފަހި  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  ވަނަ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާންވާނެއެވެ. 

ތެރެއިން   )ހ(    ބިންތަކުގެ  ިމލްކުވެގެންވާ  ދައުލަތަށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާުމގެ  ާމލެ"  "ވެށިފަހި 
 އެކަށައެޅުން.ވިއްކުަމށް ކަނޑައަޅާ ބިންތައް 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވިއްކުަމށް އެކަށައަޅާ އެންެމހައި ބިންތައް ވިއްކުަމށް ޓަކައި   )ށ(   
 އިދާރީގޮތުން ކުރާންެޖހޭ އެންެމހައި މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން. 

އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކުަމށް އިޢުލާނުކުރާ ބިންތައް ގަތުަމށް އެންެމ   )ނ(   
 އެކަށައަޅައި، އެ ފަރާތްތައް ބިން ގަތުަމށް ހޮވިފައިވާކަން އެންގުން.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކުަމށް އިޢުލާނުކުރާ ބިންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް  )ރ(   
 ދިރާސާކޮށް، ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ނިންާމންެޖހޭ ނިންުމންތައް ނިންުމން.

އުސޫލުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތް ކަެމއް ދިާމވެއްެޖނަަމ، އެ ކަެމއް ޙައްލުކުރުަމށް ފެންނަ  މި   )ބ(   
 ގޮތުގެ ަމއްޗަށް ިމނިސްޓަރަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

މި އުސޫލު ތަންފީޛު ކުރުުމގެ ގޮތުން ކުރަންެޖހޭ، ަމތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ   )ޅ(  
 ން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ތެރޭގައި ނުހިެމނޭ އެހެނިހެ 

ބިން ވިއްކުމަށް  
 ކުރާ އިޢުލާނު 

 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި، ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިަމނާންވާނެއެވެ.   4މި އުސޫލުގެ  . 7

 ވިއްކުަމށް ހަަމެޖހިފައިވާ ބިުމގެ ަމޢުލޫާމތު. )ހ(   

 ބިން ވިއްކުަމށް ހަަމެޖހިފައިވާ އަގު. )ށ(   

 ބިން ގަތުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯާމއެކު ހުށަހަޅާންެޖހޭ ލިޔެކިޔުންތައް. )ނ(   

 ބިން ގަތުަމށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުންނާންެޖހޭ ޝަރުޠުތައް. )ރ(   

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތު ފޯާމއި،   )ބ(   
  ޅާންެޖހޭ ލިޔެކިޔުންތައް.ފޯާމއެކު ހުށަހަ

 ީމގެ އިތުރުންވެސް ިމނިސްޓްރީއަށް ފެންނަ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް. )ޅ(  
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ތެރެއިން  )ހ(  . 8 ފޯމު ހުށަހެޅުން  ބިންތަކުގެ  ިމލްކުވެފައިވާ  ދައުލަތަށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާުމގެ  ާމލެ"         "ވެށިފަހި 
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކާ ބިން ގަތުަމށް އެދި ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ މި އުސޫލުގެ  

 ގައިވާ ފޯުމންނެވެ. 1ަޖދުވަލު 

ވެށިފަހި  ގައިވާ "  2އުސޫލުގެ ަޖދުވަލު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯާމއެކު، ިމމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި   )ށ(   
ހުށަހަޅާ   ގަންނަން  ބިން  ކޮށްފައިވާ  އިޢުލާނު  ވިއްކުަމށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާުމގެ  ާމލެ 

 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.   ފައިފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު ފޯމު" ފުރިހަަމކޮށް

ގަންނަ ބިން  
ރަޖިސްޓަރީ  
 ކޮށްދިނުން 

ހޮވޭ   )ހ(  . 9 ގަތުަމށް  ބިން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  އެދޭ  ގަތުަމށް  ބިން  ދަށުން  އުސޫލުގެ  މި 
ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ  ނަންބަރު    ،ފަރާތްތައް  ބިާމބެހޭ    2002/1ޤާނޫނު  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
  ޝަރުޢީ ކޯޓު ެމދުވެރިކޮށް، ބިން ގަނެ ވިއްކުުމގެ ުމޢާަމލާތު   ، ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން

، ާމލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުުމން، ިމ އުސޫލުގެ ދަށުން  ފައިފުރިހަަމކޮށް
 ތަކަށް ބިުމގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދޭންވާނެއެވެ. ބިން ގަންނަ ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތް

ބިން   )ށ(    ބިން، އެ  އޮތް ނަަމވެސް، ގަންނަ  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި 
ގަންނަ ފަރާތުގެ ބިމާ އިންވެގެން އޮތްނަމަ، ބިން ގަތް ފަރާތުގެ ބިަމށް އެ ބިން އިތުރުކޮށް، 

 ލު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އެއް ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުަމށް ިމ އުސޫ

ވިްއކުމުގަިއ  
ިއސްކަންދޭނެ  

 ތަރުތީބު

އިސްކަންދޭންވާނީ )ހ(  . 10 ވިއްކުުމގައި  ބިން  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،މި  ތިރީގައި 
 ތަރުތީބުންނެވެ. 

ވިއްކުަމށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިމާ އިންވެގެން އޮތް ބިުމގެ ބެހެނިވެރިޔާ ނުވަތަ  (1)   
 ؛ ބެހެނިވެރިން

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2)    ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި، ވަނަ ނަންބަރު(  1މި 
 ؛ވިއްކުަމށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިން ހިެމނޭ ގޯތީގައި ތިބި އެ ނޫން ބެހެނިވެރިން

ހިެމނޭ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިން ފިޔަވައި، ބިން   (3)    ވިއްކުަމށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިން 
ހިެމނޭ ގޯއްޗާ އިންވެގެން ހުރި ގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް. ިމގޮތުން 
އިންވެގެންވާ ގޯތީގެ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ވެރި ފަރާތްތައް ހިެމނޭނަމަ އަދި ގޯތި  

ގެން ވެގޯތީގެ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން ބައިވެރި  ،ނުވާނަމަ ބިން ވިއްކަންވާނީ  ބައިކޮށްފައި
 ފައިވާނަަމއެވެ. އިގަންނަން ހުށަހަޅަ

ފުރުޞަތުގައި )ށ(    ހުޅުވައިލާ  ގަތުަމށް  ބިން  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ގެ   ،މި  )ހ(  ާމއްދާގެ        މި 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތަކުން ކުރެ  3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1)
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ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  14ފަރާތެއް ބިން ގަތުަމށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، ިމ އުސޫލުގެ 
ބިން   ިމނިސްޓްރީން  ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާ  އަގެއް  ބޮޑު  އެންެމ  އުސޫލުން  ބީލަުމގެ 

 . ވިއްކިދާނެއެވެ

ދިރިުއޅުމުގެ ހާލަތު  
 ބެލުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ    12މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބިން ގަތުަމށް ހުޅުވައިލާ ފުރުޞަތުގައި، މި އުސޫލުގެ   . 11
ބިން   ކަނޑައެޅުުމގައި  ފަރާތް  ޙައްޤުވެރި  އެންމެ  ހާލަތުގައި  އެއްވަރުވާ  ބަޔާންވެގެންވާ،  ދަށުން 
ގަތުަމށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޮންެމ ފަރާތެއްގެ ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ވަޒަން ކުރެވޭނެއެވެ. ިމފަދައިން  

ގައި ހިަމނައިފައިވާ "ވެށިފަހި ާމލެ    3  ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރާނީ، މި އުސޫލުގެ ަޖދުވަލު
ޕްރޮގުރާުމގެ ދަށުން ވިއްކުަމށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ބިން ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުުމގެ 

 ހާލަތަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ދިނުުމގެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 

ެއއްފަރާތަށްވުރެ  
ގިނަ ފަރާތުން ބިން  
 ގަތުމަށް ހުށަހެޅުން 

އުސޫލުގެ   ިމ )ހ(  . 12 ފުރުޞަތުގައި، މި  ހުޅުވައިލާ  ގަތުަމށް  ބިން  ދަށުން  ވަނަ    10އުސޫލުގެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2)  އި( ވަނަ ނަންބަރ1ާާމއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ދާނެއެވެ.އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެއްބައިވެގެން ބިން ގަތުަމށް ހުށަހެޅި

ގޯތީގެ   )ށ(    ހިެމނޭ  ބިން  އިޢުލާނުކުރާ  ވިއްކުަމށް  ަމތީން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ބެހެނިވެރިން އެއްބައިވެގެން ބިން ގަތުަމށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ފަރާތްތަކަށް ބިން ވިއްކުަމށް  

 ިމނިސްޓްރީން އިސްކަންދޭނެއެވެ. 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކަން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ބިން ހިެމނޭ ގޯތީގެ އެއް ބިަމށްވުރެ ގިނަ  )ނ(   
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން    10ބިން ވިއްކުަމށް ހުޅުވައިލާ ފުރުޞަތުގައި، ިމ އުސޫލުގެ  

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއް ބިަމށްވުރެ ގިނަ ބިން ގަތުަމށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ބިން ގަތުަމށް  
 ހުށަހަޅާ ކޮންެމ ފަރާތަކަށްވެސް ވިއްކަންވާނީ އެއް ބިެމވެ. 

އުސޫލުގެ   )ރ(    ފުރުޞަތުގައި، މި  ހުޅުވައިލާ  ގަތުަމށް  ބިން  ދަށުން  އުސޫލުގެ    ވަނަ   10މި 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ 1ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )

  ، ބިން ވިއްކުުމގައި އިސްކަންދޭނީ  ފަރާތުން އެއް ބިެމއް ގަތުަމށް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، އެ
ނޫން ބިެމއް    ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އ1ެވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  10މި އުސޫލުގެ  

 ވެން ނެތް ފަރާތަށެވެ. ގަނެ

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ބިން ގަތުަމށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް، ދެ ބިން ނުވަތަ  )ބ(   
އެއަށްވުރެ ގިނަ ބިން ވިއްކޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ގޯތި އޮތްނަމަ، އެ ފަރާތަށް ވިއްކާނެ ބިން  

 އިގެން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ބިެމކެވެ.އެ ފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެ ބިންތައް ގުރުއަތުލަ  ،ކަނޑައަޅާނީ
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އުސޫލުގެ   )ޅ(   ފުރުޞަތުގައި، މި  ހުޅުވައިލާ  ގަތުަމށް  ބިން  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ވަނަ    10މި 
ދަށުން އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބިން   ( ވަނަ ނަންބަރުގ1ެާމއްދާގެ )ހ( ގެ )

 އިސްކަންދޭނީ ތިރީގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. ގަތުަމށް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، ބިން ވިއްކުަމށް 

ވިއްކުަމށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިުމގެ އިާމ ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބިުމގެ  (1)   
އިމާ ގުޅިފައިވާ ނިސްބަތަށާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް 

ދި ަމތީން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލާ  ވަޒަންކުރުަމށް  ދިނުުމގެ  ހާލަތު  ރިއުޅުުމގެ 
އިާމ ބިުމގެ  ިމގޮތުން  ފަރާތް.  ޙައްޤުވެރި  އެންމެ  ކަނޑައެޅޭ  ގަންނަން    ،ފަހުގައި 

ބިން ބައިކުރި   ، ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބިުމގެ އިމާ ގުޅިފައިވާ ނިސްބަތް ކަނޑައަޅާނީ
 ޤަޟިއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. 

ހާލަތު   (2)    ލިބިއްެޖނަމަ،  ދިރިއުޅުުމގެ  ޕޮއިންޓް  އެއްވަރަކަށް  ވަޒަންކުރުަމށްފަހު 
ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ވަޒަން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ެމދުގައި ގުރުއަތުލައިގެން 

 ހޮވޭ ފަރާތް. 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  10މި އުސޫލުގެ   (1) )ކ(   
ކުރެ   އަދި ފަރާތްތަކުން  ނުވާނަމަ،  ހުށަހަޅައިފައި  ގަތުަމށް  ބިން          ފަރާތަކުން 

އުސޫލުގެ   )  10މި  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ދަށުން 2ވަނަ  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )         
ފަރާތުން ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ  ގަތުަމށް    ،އެއް  ބިން  ކޮށްފައިވާ  އިޢުލާނު  ވިއްކުަމށް 

ަޖދުވަލު   ގައި ހިަމނައިފައިވާ އުސޫލުގައިވާ    3ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، މި އުސޫލުގެ 
އެންެމ ަމތިން ޕޮއިންޓް    ،ގޮތުގެ ަމތީން، ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ވަޒަން ކުރުަމށްފަހުގައި

 ލިބޭ ފަރާތަކަށް ިމނިސްޓްރީން ބިން ވިއްކާނެއެވެ.  

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު  1މި ާމއްދާގެ )ކ( ގެ ) (2)   
ވަޒަން ކުރުަމށްފަހު އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިއްެޖނަމަ، ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ވަޒަން  
ބިން  ފަރާތަކަށް  ހޮވޭ  ގުރުއަތުލައިގެން  ެމދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުރިހާ  ކޮށްފައިވާ 

 ވިއްކާންވާނެއެވެ.

އުސޫލުގެ   (1) )އ(    )  10މި  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  )1ވަނަ  ނަންބަރާއި  ވަނަ  ވަނަ 2(   )
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބިން ގަތުަމށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ،  

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ 3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  10އަދި މި އުސޫލުގެ  
ވިއްކުަމށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ    ،ތަކުން ކުރެ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުންފަރާތް

ަޖދުވަލު   އުސޫލުގެ  މި  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ގަތުަމށް  ހިަމނައިފައިވާ    3ބިން  ގައި 
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އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން، ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ވަޒަން ކުރުަމށް ފަހުގައި، އެންެމ  
 ތަކަށް ބިން ވިއްކާންވާނެއެވެ.   ަމތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު  1މި ާމއްދާގެ )އ( ގެ ) (2)   
ވަޒަން ކުރުަމށްފަހު އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިއްެޖނަމަ، ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ވަޒަން  

ގުރުއަތުލައިގެން ެމދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ހުރިހާ  ބިން ކޮށްފައިވާ  ފަރާތަކަށް  ހޮވޭ   
 ވިއްކާންވާނެއެވެ.

ބިމުގެ މުޤާބިލުގަިއ   
 ބިން ވިއްކުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކުަމށް އިޢުލާނުކުރާ ބިެމއް ގަންނަން ހޮވޭ ފަރާތުގެ ިމލްކުގައިވާ   )ހ(  . 13
ބިެމއްކަަމށް   ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ދައުލަތަށް  ޓަކައި  ަމންފާއަކަށް  އާންުމވެގެންވާ  ބިަމކީ 
އިާމރާތާއި،   ބިުމގައިވާ  އެ  ބިަމކާއި،  އެފަދަ  ފެންނަނަމަ،  އަށް  ކޮިމޓީ"           "ވެށިފަހި 

 އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކުަމށް އިޢުލާނުކުރާ ބިާމއި، އެ ބިުމގައިވާ އިާމރާތުގެ އަގުަމގުކޮށް،  ިމ
ބިން ގަތުަމށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް   ،ބިން ގަތުަމށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބިުމގެ އަގުގެ ުމޤާބިލުގައި

ކާ ހާލު  ދައުލަތުގެ ބިން ވިއްކުަމށް ިމ އުސޫލު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ިމފަދައިން ބިން ވިއް
ވިއްކުަމށް އިޢުލާނުކުރާ ބިުމގެ އަގުކަުމގައި ކަނޑައަޅާނީ، ބިން ގަތުަމށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

 ބިާމއި ބިުމގައި ހިެމނޭ އިާމރާތެވެ.

ބިެމއް  )ށ(    އިޢުލާނުކުރާ  ވިއްކުަމށް  ދަށުން  އުސޫލުގެ  މި  ބޭނުަމށް،  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
ބި ިމލްކުގައިވާ  ފަރާތުގެ  ހޮވޭ  އުސޫލުގެ  ގަންނަން  މި  އިާމރާތާއި،  ބިުމގައިވާ  އެ  ާމއި، 

އަގުަމގުކުރާއިރު،  އިާމރާތުގެ  ބިުމގައިވާ  އެ  ބިާމއި،  އިޢުލާނުކުރާ  ވިއްކުަމށް        ދަށުން 
ހަަމހަަމ   ފަރަގު  އެ  ވާނަމަ،  ކަުމގައި  އިތުރުވާ  ވުރެ  ބިަމށް  އަނެއް  އަގު  ބިުމގެ  އެއް 

 ތުން ދައްކާންވާނެއެވެ.އިތުރުވާ އަގު، އަނެއް ފަރާ ،ކުރުަމށް ޓަކައި

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ބިުމގެ ުމޤާބިލުގައި އަދި ބިުމގެ ބަދަލުގައި ބިން   )ނ(   
ގަންނާން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަަމށް އެދި، ބިން ގަންނަ ފަރާތުން ިމނިސްޓްރީއަށް ލިޔުުމން  

 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

  ބީލަމުގެ 
  ބިން   ުއސޫލުން 

ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު  
 ހުޅުވައިލުން 

އުސޫލުގެ   )ހ(  . 14 ފުރުޞަތުގައި، މި  ހުޅުވައިލާ  ގަތުަމށް  ބިން  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ވަނަ    10މި 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )

ފަރާތްތަކުން ކުރެ ފަރާތަކުން، ބިން ގަތުަމށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، ބީލަުމގެ އުސޫލުން  
ށް  ިމގޮތުން ބިން ގަތުަމ   ބިން ގަތުުމގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައި އިޢުލާނު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރުުމން އިޢުލާނު  ަޖދުވަލު   ، ހުޅުވައިލައި  އުސޫލުގެ  މި  ހުށަހަޅާންވާނީ،  ގަތުަމށް         ބިން 
 ގައި ހިަމނައިފައިވާ "ބީލަުމގެ އުސޫލުން ބިން ގަތުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެވެ.  4
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ފުރުޞަތު  )ށ(    ގަތުުމގެ  ބިން  އުސޫލުން  ބީލަުމގެ  ަމތީން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
  ހުޅުވައިލާނަމަ، އެފަދައިން އިޢުލާނުކޮށް އަންގާ އެންގުުމގައި، ބިން ވިއްކާނެ އެންެމ ކުޑަ 

 އަގު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ވިްއކުމަށް  
ހުޅުވައިލާ ބިމުގެ  

 ގޯޅިމަގު 

ބައިކުރާ   )ހ(  . 15 ބިން  ވަދެ ނުކުމެ ހެދުަމށް  ބިަމށް  އިޢުލާނުކުރާ  ވިއްކަން  ދަށުން  މި އުސޫލުގެ 
ތަ  ޤަޟިއްޔާއިން އެކަށައަޅައިފައިވާ ގޯޅިަމގަކީ ބަންޑާރަ ބިަމކަށް ވެފައި، އެ ބިެމއްގައި ނުވަ

ދޫކޮށްލަ  ބިން  ދައުލަތަށް  ބެހެނިވެރީން  ހުރިހާ  ހިެމނޭ  ހާލު، ނުވަތަ އިގޯއްޗެއްގައި      ފައިވާ 
ބިން   ހަަމއެކަނި  ހުރީ  ބޭނުންހިފަން  ގޯޅިަމގުގެ  އޮންނަ  ހަދަން  ނުކުެމ  ވަދެ  ބިަމށް  އެ 
ވިއްކަން  ބިން  ހުޅުވައިލާ  އެދި  ވިއްކުަމށް  ވާނަމަ،  ކަުމގައި  ފަރާތް  ހޮވޭ  ގަންނަން 
ފަރާތަށް   އެ  ފުރުޞަތު  ގަތުުމގެ  ގޯޅިަމގު  އަގަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓްރީން 

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބިަމށް ނުވަތަ ގޯއްޗަށް ވަދެ ނުކުެމ ހެދުަމށް އޮންނަ ގޯޅިަމގު   ށ( )  
ގަތުަމށް، ބިން ގަތުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާނަމަ، ގޯތި  

 ބަޔާންކުރާންވާނެއެވެ.ގަތުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމގައި އެކަން 

ފަރާތްތަކުން  )ނ(    ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  އެދޭ  ގަތުަމށް  ބިން  ަމތީން  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ          މި 
ނުވަތަ   ފަރާތަކުން  އެ  އެދޭނަމަ،  ގަތުަމށް  ގޯޅިަމގު  ބަންޑާރަ  ހިެމނޭ  ބިެމއްގައި  އެ 

ގޯޅިަމގުގެ  އެ  ޞައްޙަކަާމއި،  ހުށަހެޅުުމގެ  ހުށަހަޅާ  އިތުރު ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންހިފާނެ   
ބެހެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުަމށްފަހު، ގޯޅިަމގާއެކު ބިން ވިއްކުަމށް 

 ނިންުމުމގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު، "ވެށިފަހި ކޮިމޓީ" އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކޮށް )ރ(    އިޢުލާނު  ވިއްކުަމށް  ކުރީން،  ފެށުުމގެ  ޢަަމލުކުރަން  އުސޫލަށް  ބިންތައް މި  ފައިވާ 
ިމ ާމއްދާގެ ދަށުން ގޯޅިަމގާއެކު ގަންނަން ބޭނުންނަމަ،  ،  ގަތުަމށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން

ަމތީން   އެކަަމށް އެދި ލިޔުަމކުން ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުުމން، ިމ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ 
 އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 

ުއސޫލުގައި  
  ބަޔާންވެފަިއ ނެތް

ކަންކަން ނިންމާނެ  
 ގޮތް  

ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގެ    6މި އުސޫލުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތް ކަެމއް ދިާމވެއްެޖނަަމ، މި އުސޫލުގެ   . 16
ދަށުން އެ ކަެމއް ޙައްލުކުރުަމށް ފެންނަ ގޮތުގެ ަމއްޗަށް ިމނިސްޓަރަށް ދޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ 

 ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ގޮތެއް ނިންާމނީ ިމނިސްޓަރެވެ.

ުއސޫލަށް  
 ޢަމަލުކުރާން ފެށުން 

މި އުސޫލަށް ޢަަމލުކުރާން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ  )ހ(  . 17
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 
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މި އުސޫލަށް ޢަަމލުކުރާން ފެށުާމއެކު، ިމނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައިފައިވާ "ވެށިފަހި ާމލެ   )ށ(  
އާއި،   އުސޫލު"  ބެހޭ  ވިއްކުމާ  ބިންތައް  ިމލްކުވެފައިވާ  ދައުލަތަށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާުމގެ 
ވިއްކުާމބެހޭ  ބިންތައް  ިމލްކުވެފައިވާ  ދައުލަތަށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާުމގެ  ާމލެ  "ވެށިފަހި 

 ލަށް ގެނެވޭ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު" ބާޠިލުވީއެވެ.  އުސޫ

ޢިބާރާތްތަކަށާއި  . 18 މާނަކުރުން  އެ  ދީފައިވަނީ،  ލަފުޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  ބަޔާންވެގެންވާ  އުސޫލުގައި  މި 
 .ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ

ވިއްކުަމށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިން ދައުލަތަށް އެވަނީ،   "ބެހެނިވެރީން" ކަަމށް ބުނެފައި )ހ(   
ދޫކޮށްލި ވެރިފަރާތަށް އެ ބިން ލިބުނުކަަމށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި ބެހެނިވެރިން 
ކަުމގައި ނުވަތަ ބިުމން ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަުމގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތްތައް އަދި އެފަދަ  

އި އިތުރު ފަރާތަކަށް ހިބަޔަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން  ފަރާތަކުން ޤަޟިއްޔާއިން ލިބުނު ބަ
 ދީފައިވާނަމަ، ހިބަޔަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން ބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ހިެމނޭ ގޯތި" )ށ(    ބިން  ކޮށްފައިވާ  އިޢުލާނު  ބުނެފައިވިއްކުަމށް  އެވަނީ، "ވެށިފަހި   " ކަަމށް 
ދޫކޮށްލައިފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ިމނިސްޓްރީން    ާމލެ" ޕްރޮގްރާުމގެ ދަށުން ދައުލަތަށް

 ވިއްކުަމށް ނިންަމއި އިޢުލާނު ކުރާ ބިން ހިެމނޭ ގޯއްޗަށެވެ.  

ބުނެފައި )ނ(    ކަަމށް  އިރެއްގައި   "ިމނިސްޓްރީ"  އެ  ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން  ބިާމބެހޭ  އެވަނީ، 
 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

އިރެއްގައި   )ރ(    އެ  ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން  ބިާމބެހޭ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "ިމނިސްޓަރު" 
 ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ިމނިސްޓަރަށެވެ. 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2002/1ނަންބަރު  "ބިާމބެހޭ ޤާނޫނު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު   )ބ(   
 ބިާމބެހޭ ޤާނޫނު( އަށާއި، އެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށެވެ. 

_____________________ 
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 1ޖަދުވަލު  

` 

 

 

 
 ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިން ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު    "ވެށިފަހި މާލެ " 

 
 

 ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  -1

  ދިރިުއޅޭ ެއޑްރެސް:    ފުރިހަމަ ނަން: 

  ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު:    ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ  
 ނަންބަރު: 

 ީއމެިއލް ެއޑްރެސް:   
 

 

 

 ނުވަތަ ބިންތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  މާ ގަންނާން ހުށަހަޅާ ބި -2

 ނަންބަރު:   ގެ ބިން ވިއްކުމަށް ކޮށްފަިއވާ އިޢުލާނު

 ވަނަ ބިން   1 ހުށަހަޅާ ގަންނާން  

  ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ައކަފޫޓު(:  

   ބިން އޮތް ސަރަަޙްއދު:  

މަގު ގަތުމަށް ެއދޭ  /ބިމުގަިއ ހިމެނޭ ބަންޑާރަ ގޯޅި
 ނަމަ:  

 

 ވަނަ ބިން   2 ހުށަހަޅާ ގަންނާން  

  ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ައކަފޫޓު(:  

  ބިން އޮތް ސަރަަޙްއދު:  

މަގު ގަތުމަށް ެއދޭ  /ބިމުގަިއ ހިމެނޭ ބަންޑާރަ ގޯޅި
 ނަމަ:  

 

 ވަނަ ބިން   3 ހުށަހަޅާ ގަންނާން  

  ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ައކަފޫޓު(:  

  ބިން އޮތް ސަރަަޙްއދު:  

މަގު ގަތުމަށް ެއދޭ  /ބިމުގަިއ ހިމެނޭ ބަންޑާރަ ގޯޅި
 ނަމަ:  

 

 ވަނަ ބިން   4 ހުށަހަޅާ ގަންނާން  

  ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ައކަފޫޓު(:  
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  ބިން އޮތް ސަރަަޙްއދު:  

މަގު ގަތުމަށް ެއދޭ  /ބިމުގަިއ ހިމެނޭ ބަންޑާރަ ގޯޅި
 ނަމަ:  

 

 

 މަިއންބަފަިއން/ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުައރާ ފަރާތެއް ބަލަމުންދާނަމަ  -3

 ޖަހާ  ފާހަގަ  ☑ބަލަމުންދާނަމަ  

 ހުރިނަމަ( މަންމަ )ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެްއގެ ސަބަބުން ދިރިުއޅުމަށް މަސަްއކަތް ނުކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތެްއގަިއ   

 ބަްއޕަ )ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެްއގެ ސަބަބުން ދިރިުއޅުމަށް މަސަްއކަތް ނުކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތެްއގަިއ ހުރިނަމަ(   

ކަތް  ސަްއަޚރަދު ކުރަންޖެހޭ ފިރިޔަކު ނުވަތަ ައނތްބަކު ހުރިނަމަ )ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެްއގެ ސަބަބުން ދިރިުއޅުމަށް މަ 
 ނުކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތެއްގަިއ ހުރިނަމަ( 

ފަ  ދިރިުއޅުމަށް މަސަްއކަތް ނުކުރެވޭ  ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެްއގެ ސަބަބުން  ދަ  ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުައރާ ފަރާތެްއ )ގައިބާރު 
 ހާލަތެްއގައި ހުރިނަމަ( 

 ދޮންދަރީން ޝަރުޢީގޮތުން މީހަކު ބަލަމުން ގެންދިޔުން/   

 ދާިއމީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހަކަށް ަޚރަދުކުރުން )ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުައްއސަސާެއްއގެ ލިޔުމެއް އޮތްނަމަ(   
 

 އެ ފަރާތުގެ އަނބިީމހާގެ ނުވަތަ ފިރިީމހާގެ އާްމދަނީގެ ަމޢުލޫާމތު  ،ގަންނާން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި -4
 ގަންނާން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ައނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ާއމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު:  ގަންނާން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ާއމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު: 

 ްއކަތް: ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަން/ކުރާ މަސަ ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަން/ކުރާ މަސަްއކަތް: 

 މުސާރަ/ާއމްދަނީ:  މުސާރަ/ާއމްދަނީ: 

 އިތުރު ާއމްދަނީ/ކުލި:  އިތުރު ާއމްދަނީ/ކުލި: 
 

 ގަންނާން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލީގަިއ ހުރި ބިމާިއ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  -5

 ( ފާހަގަ ޖަހާ    ☑ގުޅުންހުރި ގޮޅީގައި ) 

  ލިބިފަެއްއ ނުވޭ               ލިބިފައިވޭ                

 ލިބިފަިއވާ ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ގޯތީގެ ނަން:  2 ގޯތީގެ ނަން:  1

 ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން:  ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން: 

 ރަޖިސްޓަރީގެ ނަންބަރު: ގޯތީގެ  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަންބަރު: 

 ލިބިފަިއވާ ފުލެޓުގެ މަޢުލޫމާތު

 ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ނަން:  2 ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ނަން:  1

 ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ބޮޑުމިން )ައކަފޫޓުން(:  ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ބޮޑުމިން )ައކަފޫޓުން(: 

 ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަންބަރު:  ރޯހަުއސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: ފުލެޓުގެ ނުވަތަ 
 

ގަންނާން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ައނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މިލްކިއްޔާތުގަިއ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލީގައި ހުރި ބިމާިއ   -6
 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ( ފާހަގަ ޖަހާ    ☑ގުޅުންހުރި ގޮޅީގައި ) 

  ލިބިފަެއްއ ނުވޭ                ލިބިފައިވޭ                
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 ލިބިފަިއވާ ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ގޯތީގެ ނަން:  2 ގޯތީގެ ނަން:  1

 ގޯތީގެ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(:  ގޯތީގެ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(: 

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަންބަރު:  ރަޖިސްޓަރީގެ ނަންބަރު: ގޯތީގެ 

 ލިބިފަިއވާ ފުލެޓުގެ މަޢުލޫމާތު

 ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ނަން:  ގެ ފުލެޓު 2 ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ނަން:  1

 )ައކަފޫޓުން(: ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ބޮޑުމިން  ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ބޮޑުމިން )ައކަފޫޓުން(: 

 ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަންބަރު:  ފުލެޓުގެ ނުވަތަ ރޯހަުއސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 

 

 ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ވިއްކަން އިޢުލާނުކޮށްފަިއވާ ބިމާ ހުރި ގުޅުން  -7

   ގުޅުންހުރި ގޮޅީގައި )  ☑ ( ފާހަގަ ޖަހާ 

އިޢުލާނުކޮށްފަިއވާ ބިމާ ިއންވެގެން އޮތް ބިމުގެ ބެހެނިވެރިެއްއ ނުވަތަ ވާރިޘެްއ ވިްއކުމަށް    

ގޯއްޗެްއގެ    ެއހެން  އޮތް  ިއންވެގެން  ބިމާ  އިޢުލާނުކޮށްފަިއވާ  ވިްއކުމަށް  ނޫން،  ގޯތި  ހިމެނޭ  ބިން  ކޮށްފަިއވާ  އިޢުލާނު  ވިްއކުމަށް 
 ބެހެނިވެރިެއއް ނުވަތަ ވާރިޘެްއ

އިޢުލާނު ކޮށްފަިއވާ ބިމާ ިއންވެގެން އޮތް ބިން ފިޔަވަިއ ވިްއކުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިން ހިމެނޭ ގޯތީގައި ހިމެނޭ އެހެން  ވިްއކުމަށް  
 ބިމެްއގެ ބެހެނިވެރިެއއް ނުވަތަ ވާރިޘެްއ

 

 . އިޤުރާރު  8

ައހުރެން   ފޯމުގައި  ެއޑްރެސް:    ، )ނަން:...................................................................މި  ދާިއމީ 
މަޢުލޫމާތަކީ ޞަްއަޙ  ..... ނަންބަރު:............. ގެ  ދރ.އ. ކާޑު ،  .................................................................. ................ ( ދީފަިއވާ 

ައހުރެން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅައިފަިއވާ    ،މަޢުލޫމާތެވެ. މި ފޯމުގަިއ އަހުރެން ދީފަިއވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞަްއަޙ ނޫން މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުވެްއޖެނަމަތެދު  
ޕްރޮގްރާމުގަިއ    "ފަހި މާލެވެށި"   ،ެއޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރުމާމެދު ައހުރެންގެ ެއއްވެސް ިއއުތިރާޒެއް ނެތެވެ. ައދި މި ފޯމު ައހުރެން މި ހުށަހަޅަނީ

ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވިްއކުމަށް  ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ،ބިން  ެއންޑް  ނަންބަރު:  ރ ހަުއސިންގ  ގެ 
 ...................................................... އިޢުލާނުގަިއވާ ބިން ވިްއކާ ުއސޫލަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ެއއްބަސްވެގެންނެވެ. 

 ން ގަތުމަށް ެއދޭ ފަރާތުގެ ނަން: ބި

 ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

 ދ.ރ.އ. ކާޑުނަންބަރު: 

 ތާރީުޚ:

 ސޮިއ:

 

 

 މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 

 ☑ ފޯމާެއކު ހުށަހަޅާންޖެހޭ ލިޔުންތަްއ 
  ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ ދ.ރ.އ. ާކޑު/އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިެކޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްަކމަށް ތައްގަނޑު  

ހާ  ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓު/ވަރިވެފައިވާނަމަ ވަރީގެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ޮކޕީ )އަނބިމީހާ/ފިިރމީ 
 ނިޔާވެފައިވާނަމަ ނިޔާވިަކމުގެ ލިޔުން( 
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  އެއްގޮތްަކމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ޮކޕީ  އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ދ.ރ.އ. ކާޑު/އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިެކޓުގެ އަސްލާ

  އަހަރު ނުފުރޭ ދަރީންގެ ދ.ރ.އ. ކާޑު/އުފަންދުވަހުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްަކމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ސެޓުފިެކޓުގެ ކޮޕީ  18ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ 

އެ ފަާރތަަކށް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް   ، ވާ ފަާރތެއް ބަލަމުންދާ ފަާރތެއް ނަމަނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުން ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަާރތެއް ނަމަ
ނުވަތަ   ަރޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ދަފުތަރުގައި  ބޭނުންވެފައިވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  އެޖެންސީގެ  ދަފުތަރުގައި    ަކމާބެހޭ ޕްޮރޓެކްޝަން  މިނިސްޓްރީގެ 

 ަރޖިސްޓަރީވެފައިވާ ަކމަށް ދީފައިވާ ލިޔުން. 

 

  މެދުވެިރޮކށް ޚަަރދުުކާރ ދަރިއެއް ހުރިނަމަ، ޚަަރދު ުކަރމުންދާކަން ސާބިތުޮކށްދޭ ޝުަރޢީ ލިޔުން ޯކޓު  

އްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު  މާލެއިން ގޯއްޗެއް/ފްލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މި ފޯމުގައި ބުނެފައިވާ ތަންތަނުގެ ަރޖިސްޓަީރ/އެގްރީމެންޓުގެ އަސްލާ އެ
 ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ 

 

ފަާރތެއްގެ ގޯތީގެ    ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފަާރތަކީ ވިއްުކމަށް އިޢުލާނު ޮކށްފައިވާ ބިމާ އިންވެގެން އޮތް ބިމެއްގެ ވެިރފަާރތެއް ަކމުގައި ވާނަމަ، އެ 
ވާ ޮކޕީ ނުވަތަ އެ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރީންނަށް ބިން  ަރޖިސްޓަރީގެ ނުވަތަ އިމާާރތާއި ގޯތީގެ ަރޖިސްޓަރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތްަކމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި

 ޢައްޔަނު ޮކށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ސަުރާކުރ/ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ޗާޓެއްގެ ޮކޕީ 

 

ނުންވާަކމަށް ބަޔާންޮކށް، ހުރިހާ ބެހެނިވެރީންގެ  ބިން ގަންނަން ބޭނުންވަނީ ގޯތީގެ ހުރިހާ ބެހެނިވެރީން އެއްޮކށް ކަމަށްވާނަމަ، އެއްޮކށް ގަންނާން ބޭ
 އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހައިފައިވާ ލިޔުން.  ، ފަާރތުން ސޮއިޮކށް

 

ވޭތުވެދިޔަ   އެކައުންޓުގެ  ބޭންުކ  ޖަމާުކާރ  މުސާރަ  ވަޒީފާގެ  އަދާުކަރމުންދާ  ބޭންްކތިން  މިހާރު  )ނަގުދު    އެކައުންޓް   މަސްދުވަހުގެ  ސްޓޭޓްމަންޓް 
އިވާ  ން މަހަށް މުސާރަ ލިބޭ ފަާރތްތަކުން ހުށަހަޅާންވާނީ ވަޒީފާ އަދާުކާރ އޮފީހަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެނގޭގޮތަށް ދީފަފައިސާއިން މަހު

އާމްދަނީ އެނގޭގޮތަށް  މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ޖުމުލަ    ،ލިޔުމެކެވެ. އަދި އަމިއްލަ މަސައްަކތް ުކރާ ފަާރތްތަކުން ހުށަހަޅާންވާނީ ުކރަމުންދާ މަސައަްކތާއި
 ސިޓީއެކެވެ. 

 

  އެަކމާ ގުޅޭ ސަުރާކރުގެ މުއައްސަސާއަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން  ، ޝަުރޢީގޮތުން ބަލަދުއަރައިގެން މީހަުކ ބަލަމުންގެންދާނަމަ

ހޯދުމަށް   އާމްދަނީ  ދިރިއުޅުމަށް  ސަބަބުން  ބައްޔެއްގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ދެރަވުމުގެ  ފިިރޔަކު  ގައިބާުރ  ނުވަތަ  އަނތްބަުކ  ނުުކރެވޭ  މަސައްަކތް 
 އެކަން ބަޔާންޮކށް ދެ ހެކީންގެ ހެކިބަހާއެުކ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.  ، ބަލަމުންގެންދާނަމަ

 

ނު މަޔަުކ  ނުުކރެވޭ  މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  ދިރިއުޅުމަށް  ސަބަބުން  ބައްޔެއްގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ދެރަވުމުގެ  ބަފަޔަުކ  ގައިބާުރ  ވަތަ 
 . އެކަން ބަޔާންޮކށް ދެ ހެކީންގެ ހެކިބަހާއެުކ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ ، ބަލަމުންގެންދާނަމަ

 

  ފުިރހަމަޮކށްފައިވާ "ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު"   

ބިން ގަންނަން    ، އެކަން ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ، ބަދަލުގައި އެހެން ފަާރތަކުންނަމަފޯމު ހުށަހަޅާން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވީ ބިން ގަންނަން އެދޭ ފަާރތުގެ  
 އެދޭ ފަާރތު ސިޓީ 

 

 

 ފޯމު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވި ފަާރތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ނަން: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  ނަންބަުރ:  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ

  ސޮއި: 
 

 މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 

  މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފޯމު ބަލައިގަތް 

  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސްޓާފް ނަންބަުރ: 

  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި: 
 

މި މިނިސްޓްރީގެ ކަުއންޓަރުން    ،ބިންތަކުގެ ޗާޓު  ،ނޯޓު: "ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދަުއލަތަށް މިލްކުވެފަިއވާ ބިންތަްއ ވިްއކުމާބެހޭ ުއސޫލު" ާއިއ
ކަމުގަިއވާ   ވެބްސަިއޓު  މިނިސްޓްރީގެ  މި  ތަކެތި،  މި  ައދި  ހުންނާނެއެވެ.  ޑަުއންލޯޑް   /https://planning.gov.mvލިބެން       އިން 

 ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެެއވެ.  
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ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވިއްކުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިން ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ    " ވެށިފަހި މާލެ " 
 މަޢުލޫމާތު ފޯމު 

 )ގުޅޭ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާ(  ކައިވެނީގެ ބައި 1

  ހުވަފަތްވަފެއި  ވަރިވެފައި  ނުއިނދެ   އިނދެގެން  ކައިވެނީގެ ހާލަތު 
 

 ދަރީންގެ ބައި   2

  އަދަދު އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބި އަދަދު   18 ހ

  އަދަދު ދާއިމީގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދީން ތިބި އަދަދު ށ
 

   )ގުޅޭ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާ(  މައިންބަފައިން/ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ ފަރާތްތަކުގެ ބައި 3
ބަލަމުންގެންދާނަމަ ރަނގަޅު  

 ފާހަގަ ޖަހާ
މައިންބަފައިން/ޝަރުޢީގޮތުން  

ފަރާތަށް އާމްދަނީ ބަލަދުއަރާ  
 ލިބޭނަމަ ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާ 

   މަންމަ   ހ  

   ބައްޕަ   ށ

   ފަރާތެއް ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ   ނ 
 

ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާއާއި ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އާމްދަނީ  އާމްދަނީގެ ބައި:   4
 ރުފިޔާ އެއްކޮށްލުމުން މަހަކު ލިބޭ އެވްރެޖް އާމްދަނީ 

  ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބޭ އެވްރެޖް އާމްދަނީ ހ

އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ލިބޭ އެވްރެޖް  ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   ށ
 އާމްދަނީ 

 

 

ގުޅިފައިވާ   5 ބިން އިމުން  އޮތް  ބިމާއި ގަންނަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި  ގަންނަން ހުށަހަޅައިފައިވާ 
 މިންވަރު  

 އަކަފޫޓް

ބިމާއި ގަންނަން   ހ ގުޅިފައިވާ  ގަންނަން ހުށަހަޅައިފައިވާ  ބިން އިމުން  އޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި 
 މިންވަރު އަކަފޫޓުން 

 

 

ނުވަތަ  އޮތްނަމަ  ލިބިފައި   ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލީގެ ބިންވެރިކަމުގެ ހާލަތުގެ ބައި  6
ލިބެން އޮތްނަމަ ހެޔޮ ފާހަގަ  

 ޖަހާ

  ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ބިމެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އޮވޭތޯ   ހ
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އޮންނަ ބިމަކުން ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމަކުން ތަރިކައިން ބަހައިގެން ބައެއް ލިބެން    ނަށްމައިންބަފައިން  ށ
 އޮތްތޯ

 

ދަރިއެއްގެ ނަމުގައި ބިމެއް    /ގަންނަން އެދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ނ 
 ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އޮތްތޯ

 

 

 ލަތުގެ ބައި ހާދިރިއުޅޭ ތަނުގެ   7

  ކުއްޔަކަށް  ކުއްޔަށް  ދިރިއުޅެނީ އަމިއްލަ ބިމެއް/ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން  ހ
 ނޫން 

 

 ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ނިދައި ކައިބޮއި ހަދާ މީހުންގެ އަދަދު   ށ

 )އަނބިދަރީންނާއި މައިންބަފައިންނާއި ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ މީހުން( 
މީހުންގެ  
 އަދަދު

 

  އަކަފޫޓު ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ބޮޑުމިން  ނ 
 

 ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ކުރާންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބައި  8

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ، ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރެވޭ/ނުކުރާ   ހ
 ފިރިއަކު ނުވަތަ އަނތްބަކު 

 އެބަހުރި 
 

 ނެތް
 

ބަލަމުންގެންދާ، ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ     ށ ޝަރުޢީގޮތުން 
 ބަލި މީހަކަށް ނުވަތަ މީހުންތަކަކަށް ޚަރަދުކުރާނަމަ 

 އެބަހުރި 
 

 ނެތް
 

 

 ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލެ،ހުޅުމާލެ،ވިލިނގިލީގެ ބިންވެރިކަން/ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތުގެ ބައި  9

 އަކަފޫޓު   ނަން ގޯތީގެ/ފުލެޓުގެ ހ

1   

2   

3   

4   

  ލަ އަކަފޫޓުޖުމު 
 

މާލެ،ހުޅުމާލެ،ވިލިނގިލީގެ ބިންވެރިކަން/ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތުގެ  ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ   10
 ބައި 

 އަކަފޫޓު  ނަން ގޯތީގެ/ފުލެޓުގެ ހ

1   

2   

3   

4   

  ލަ އަކަފޫޓުޖުމު 
 :  ޓުނޯ

ންވާނީ ރަނގަޅަށް  ހުންނާމި ފޯމު ފުރާންވާނީ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ. އަދި މި ފޯމުގައި ލިޔާ އަދަދުތަކާއި ޖަހާ މާކުތައް   -1
އެހެން ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުކުރާނަމަ ބޭނުންކުރާންވާނީ    ،ސާފުވާނޭހެންނެވެ. އެއްވެސް އަދަދެއް ލިޔުމަށްފަހު ނުވަތަ މާކެއް ޖެހުމަށްފަހު

 ވެ. ފޯމެކެ  އައު
 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށެވެ.   ،ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނީ -2



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                           201 ައދަދު:                             50 ލިުއމް: ވޮ

15 
 

 
 

 . އިޤުރާރު  11

)ނަން:.................................................. އަހުރެން  ފޯމުގައި  ދާއިމީ  .......... މި   ..............
................ ( ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ  ..........ދ.ރ.އ. ކާޑުނަންބަރު:.......... ،  ......................................އެޑްރެސް:................. 

ބިން ގަތުމަށް    ،ނަމަޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މި ފޯމުގައި އަހުރެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ
 އަހުރެން ހުށަހަޅައިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރުމާމެދު އަހުރެންގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ. 

 ބިން ގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން:
 ދ.ރ.އ. ކާޑުނަންބަރު: 

 ސޮއި: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ތާރީޚު:
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 3ޖަދުވަލު  

` 

 

 

އެ ގޯތި    ، ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ވިއްކުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ބިން ހިމެނޭ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރީންގެ ތެރެއިން  "ވެށިފަހި މާލެ " 
 ގަންނާން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބަލައިގެން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލު 

 ގަންނާން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ: 

  ނަން: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  ނަންބަރު: ގެ  ކާޑު   ދ.ރ.އ. 
 

 ޕޮއިންޓް  ކައިވެނީގެ ބައި  1

  5 މީހަކާ އިނދެގެން ހުރިނަމަ  ހ

  2 ވަރިވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ހުވަފަތްވެފައިވާނަމަ  ށ
 

 ޕޮއިންޓް  ދަރިންގެ ބައި  2

ތިބިނަމަ  18 ހ ދަރިން  ދަށުގެ  ލިބޭނީ             4ކުއްޖަކަށް    ،އަހަރުން  ގިނަވެގެން  ބަޔަށް  )މި  ޕޮއިންޓް 
 ޕޮއިންޓް(   16

16  

ބަޔަށް ގިނަވެގެން    ޕޮއިންޓް )މި  2ކުއްޖަކަށް    ،ދާއިމީގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ތިބިނަމަ ށ
 ޕޮއިންޓް(   6ލިބޭނީ  

6  

 

 ޕޮއިންޓް  މައިންބަފައިން/ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ ފަރާތްތަކުގެ ބައި 3

  3 މަންމަ ބަލަމުން ގެންދާނަމަ )މަންމަ ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނަމަ( ހ

  3 ބައްޕަ ބަލަމުން ގެންދާނަމަ )ބައްޕަ ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނަމަ(  ށ

 ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ ފަރާތެއް ބަލަމުން ގެންދާނަމަ   ނ 

 )އެ ފަރާތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނަމަ( 
3 

 

 

އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އާމްދަނީ    ،އާމްދަނީގެ ބައި: ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި 4
 އެއްކޮށްލުމުން މަހަކު ލިބޭ އެވްރެޖް އާމްދަނީ 

 ޕޮއިންޓް 

  12 ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ އާމްދަނީއެއް ނަމަ    -/5,000 ހ

  7 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީއެއް ނަމަ     -/10,000ރުފިޔާއާއި    -/5,000 ށ

  4 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީއެއް ނަމަ   -/15,000ރުފިޔާއާއި    -/10,000 ނ 

  2 ރުފިޔާއިން މަތީގެ އާމްދަނީއެއް ނަމަ   -/15,000 ރ
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 ޕޮއިންޓް  ފައިވާ ބިމާއި ގަންނަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް ބިން އިމުން ގުޅިފައިވާ މިންވަރުޅައިގަންނަން ހުށަހަ 5

ގުޅިފައިވާ މިންވަރު  ފައިވާ ބިމާއި ގަންނަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް ބިން އިމުން  ޅައިގަންނަން ހުށަހަ
   ޕޮއިންޓެވެ.(  10ފޫޓަކަށް )މި ބަޔަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  

0.5  

 

 ޕޮއިންޓް  ގެ ބިންވެރިކަމުގެ ހާލަތުގެ ބައި ނގިލީ ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލި 6

  10 އަމިއްލަ ނަމުގައި ބިމެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތްނަމަ  ހ

  7 އޮންނަ ބިމަކުން ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމަކުން ބައެއް ލިބެން ނެތްނަމަ   ނަށްމައިންބަފައިން  ށ

ނުވަތަ   ނ  ބިމެއް  ނަމުގައި  އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ/ދަރިއެއްގެ  ފަރާތުގެ  އެ  ނުވަތަ  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ގަންނަން 
 ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތްނަމަ 

4  

 

 ޕޮއިންޓް  ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ހާލަތުގެ ބައި  7

  10 ދިރިއުޅެނީ އަމިއްލަ ބިމެއް/ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުލި ދައްކައިގެން ނަމަ ހ

 މައިންބަފައިންނަށް ތަނުގެ ބޮޑުމިނުން ޖެހޭ ވަރު )އަކަފޫޓުން(ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ނިދައި ކައިބޮއި ހަދާ އަނބިދަރީންނާއި   ށ

  7 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ   50ހަކަށް  މީ  .1 

  5 އަކަފޫޓާ ދެމެދު ނަމަ  75އަކަފޫޓާއި    50މީހަކަށް    .2 

  3 އަކަފޫޓާ ދެމެދު ނަމަ  100އަކަފޫޓާއި    75މީހަކަށް   3 .3 

  1 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ  100މީހަކަށް   4 .4 
 

 ޕޮއިންޓް  ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބައި  8

  2 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ، ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރެވޭ/ނުކުރާ ފިރިއަކު ނުވަތަ އަނތްބަކު ހުރިނަމަ ހ

ބަލަމުންގެންދާ، ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ ބަލި މީހަކަށް ނުވަތަ މީހުންތަކަކަށް  ޝަރުޢީގޮތުން   ށ
 ޚަރަދުކުރާނަމަ

2  

 

  ލިބޭ ޖުމުލަ 
 

 ޕޮއިންޓް  100 ނަމަ  ލިބޭ ޕޮއިންޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޔަކަށް ހުރިހާ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ހިެމނޭ  އުސޫލުގައި  ިމ •
 

 ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭ ބައި 
 

 ޕޮއިންޓް  ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލީގެ ބިންވެރިކަން/ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތުގެބައި  9

  25 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް އޮތުން ނުވަތަ ފުލެޓެއް ހުރުން   900ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި   ހ

އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް އޮތުން ނުވަތަ ފުލެޓެއް    900  އިއަކަފޫޓާ  700ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި   ށ
 ހުރުން

20  

އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް އޮތުން ނުވަތަ ފުލެޓެއް    700  އިއަކަފޫޓާ  500ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި   ނ 
 ހުރުން

15  

އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް އޮތުން ނުވަތަ ފުލެޓެއް    500  އިއަކަފޫޓާ  300ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި   ރ
 ހުރުން

10  
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  5 ފުލެޓެއް ހުރުންވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮތުން ނުވަތަ    އަކަފޫޓަށް  300ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި   ބ
 

 ޕޮއިންޓް  ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލީގެ ބިންވެރިކަން/ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތުގެ ބައި  10

ވުރެ ބޮޑު ބިމެއް އޮތުން ނުވަތަ    އަކަފޫޓަށް  900ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި   ހ
 ފުލެޓެއް ހުރުން

10  

އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް އޮތުން   900  އިއަކަފޫޓާ  700ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި   ށ
 ނުވަތަ ފުލެޓެއް ހުރުން

8  

އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް އޮތުން   700  އިއަކަފޫޓާ  500ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި   ނ 
 ނުވަތަ ފުލެޓެއް ހުރުން

6  

އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް އޮތުން    500  އިއަކަފޫޓާ  300ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ނަމުގައި   ރ
 ނުވަތަ ފުލެޓެއް ހުރުން

4  

ވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮތުން ނުވަތަ ފުލެޓެއް   އަކަފޫޓަށް   300ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ނަމުގައި   ބ
 ހުރުން

2  

 

  ޖުމުލަ އުނިކުރާ  
 

 ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް 

  ލިބުނު ޖުމުލަ 

  އުނިކުރާ ޖުމުލަ 

  ލިބޭ ޕޮއިންޓް

 

 ނޯޓު: 
ޕޮއިންޓް  1ފޯުމގެ    ިމ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވެސް    ،ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި  ަމންަމއާއި ބައްޕައަށް  އޭނާގެ 

 ލިބޭނެއެވެ. 
ބައްޕައަށް ލިބޭނެއެވެ. ަމންަމއަށް   ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓްވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި    2މި ފޯުމގެ   -

ނަންބަރު  2 ލިބޭނީވަނަ  ޕޮއިންޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  ދަރީން   ،ގެ  އެ  ގާތުގައި  ަމންމަ 
 ދިރިއުޅޭ ނަަމއެވެ.

ަމންަމއާއި ބައްޕަގެ    ،ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ  3މި ފޯުމގެ  
ހުށަހަޅާ ފަރާތުންކަން  )ބޯހިޔާވަހިކަާމއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް( ގަންނަން  ބަލަހައްޓަނީ  ފަރާތް  އެ  ފަރާތުން 

 ބަޔާންކޮށް ދެ ހެކީންގެ ހެކިބަހާއެކު ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުުމންނެވެ.
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 4ޖަދުވަލު  

` 

 

 

 ބީލަމުގެ އުސޫލުން ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު    ،ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިން   "ވެށިފަހި މާލެ " 
 

 ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  -1
 

  ދިރިުއޅޭ ެއޑްރެސް:    ފުރިހަމަނަން: 

  ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު:    ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ  
 ނަންބަރު: 

  ީއމެިއލް ެއޑްރެސް:   

 

 އަގު   ހުށަހަޅާގަންނަން   ،ބިން ނުވަތަ ބިންތަކާިއ ހުށަހަޅާ ގަންނަން   -2
 

 ނަންބަރު:   ގެ ބިން ވިއްކުމަށް ކޮށްފަިއވާ އިޢުލާނު

 ވަނަ ބިމާިއ ައގު   1 ހުށަހަޅާ ގަންނަން  

  ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ައކަފޫޓު(:  

   ބިން އޮތް ސަރަަޙްއދު:  

މަގު ގަތުމަށް ެއދޭނަމަ  /ބަންޑާރަ ގޯޅިބިމުގަިއ ހިމެނޭ  
 ެއކަން:  

ވިްއކަން އިޢުލާނުކުރި    ،)ގޯޅީގެ އަގުކަމުގަިއ ބަލާނީ
 އިފަިއވާ ައގުން(   ޅަބިން ގަތުމަށް ހުށަހަ

 

  އަގު:   ހުށަހަޅާބިން ގަންނަން ައކަފޫޓަކަށް 

  ޖުމުލަ ައގު:  ހުށަހަޅާ ބިން ގަތުމަށް  

 ވަނަ ބިމާިއ ައގު   2 ހުށަހަޅާ ގަންނަން  

  ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ައކަފޫޓު(:  

   ބިން އޮތް ސަރަަޙްއދު:  

މަގު ގަތުމަށް ެއދޭ  /ބިމުގަިއ ހިމެނޭ ބަންޑާރަ ގޯޅި
 ނަމަ އެކަން:  

ވިްއކަން    ،)ގޯޅީގެ އަގު ކަމުގަިއ ބަލާނީ
 އިޢުލާނުކުރި ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅައިފަިއވާ އަގުން(  

 

  އަގު:   ހުށަހަޅާބިން ގަންނަން ައކަފޫޓަކަށް 

  ޖުމުލަ ައގު:  ހުށަހަޅާ ބިން ގަތުމަށް  
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 ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިން ވިއްކާނެ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު  -3

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން ބިން ވިްއކާނެ ފަރާތް ކަނޑަައޅާނީ ައންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ބީލަމުގެ ުއސޫލުން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ 

 ގަންނަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ެއންމެމަތީ އަގު ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތް -1
ބިން ވިްއކާނެ ފަރާތް ކަނޑަައޅާނީ، ައގު ެއްއވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ    ،ެއްއ ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފަިއވާ ައގު ެއްއވަރުނަމަ -2

 މެދުގައި ގުރުއަތުލަިއގެންނެވެ. 
 

 އިޤްރާރު  -4

 

އަހުރެން   ފޯުމގައި  ދާއިމީ   ، )ނަން:..........................................................................މި 
 (....... ........................ނަންބަރު:...........ގެ  ކާޑު  ދ.ރ.އ.   ،...........................................އެޑްރެސް:............. 

ދީފައިވާ ަމޢުލޫާމތަކީ ޞައްޙަ ތެދު ަމޢުލޫާމތެވެ. މި ފޯުމގައި އަހުރެން ދީފައިވާ ަމޢުލޫާމތަކީ ޞައްޙަ ނޫން ަމޢުލޫާމތުކަން  
ނަަމ ވެއްޖެ  އަހުރެންގެ އެއްވެސް     ، ކަށަވަރު  ބާޠިލުކުރުާމެމދު  އެޕްލިކޭޝަން  ހުށަހަޅައިފައިވާ  އަހުރެން  ބިން ގަތުަމށް 

ޕްރޮގްރާުމގައި ބިން ވިއްކުަމށް ިމނިސްޓްރީ    "ވެށިފަހި ާމލެ"  ، ދި މި ފޯުމ އަހުރެން މި ހުށަހަޅަނީއިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.  އަ
ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް  އި  ،އޮފް  އެންޑް  ންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ހައުސިންގ 

ވިއްކާ    …………………………………………………………………ނަންބަރު ބިން  އިޢުލާނުގައިވާ 
 ނެވެ. އުސޫލަށް ޢަަމލުކުރުަމށް އެއްބަސްވެގެން

 ބިން ގަތުމަށް ެއދޭ ފަރާތުގެ ނަން: 

 ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

 ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު: 

 ތާރީުޚ:

 ސޮިއ:

 

 މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 

 ☑ ފޯމާެއކު ހުށަހަޅާންޖެހޭ ލިޔުންތަްއ 
  ތައްގަނޑު ޖަހައިފަިއވާ ކޮޕީ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދ.ރ.އ. ކާޑު/އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ައސްލާ ެއްއގޮތްކަމަށް 

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓާއި، ކުންފުނީގެ ައސާސީ ގަވާިއދުގެ ައސްލާ ެއްއގޮތްކަމަށް    ،ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ކުންފުންޏަކުންނަމަ
 ތަްއގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޮޕީ 

 

ޗެްއ/ފްލެޓްެއ/ރޯހަުއސްެއްއ ލިބިފަިއވާކަމަށް މި ފޯމުގައި ބުނެފަިއވާ  ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލީގައ ގޯްއ  ، ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި މާލެ
 ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ/ެއގްރީމެންޓުގެ ައސްލާ ެއއްގޮތްކަމަށް ތަްއގަނޑު ޖަހައިފިައވާ ކޮޕީ 

 

ޓެްއ/ރޯހަުއސްެއްއ ލިބިފައިވާކަމަށް  ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލީގައި ގޯއްޗެްއ/ފްލެ  ،ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ައނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި މާލެ
 މި ފޯމުގަިއ ބުނެފައިވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ/ެއގްރީމެންޓުގެ ައސްލާ ެއްއގޮތްކަމަށް ތަްއގަނޑު ޖަހައިފަިއވާ ކޮޕީ 

 

ލެޓެްއ/ރޯހަުއސްެއްއ  ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލި ފިޔަވަިއ ރާްއޖޭގެ ެއއްވެސް ރަށަކުން ގޯއްޗެްއ/ފް  ،ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގަިއ މާލެ
 ޕީ ލިބިފަިއވާކަމަށް މި ފޯމުގަިއ ބުނެފައިވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ/ެއގްރިމެންޓުގެ ައސްލާ ެއއްގޮތްކަމަށް ތަްއގަނޑު ޖަހައިފަިއވާ  ކޮ 

 

ރާްއޖޭގެ ެއްއވެސް ރަށަކުން ގޯއްޗެްއ/  ހުޅުމާލެ، ވިލިނގިލި ފިޔަވަިއ    ، ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ައނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި މާލެ
ގަނޑު  ފްލެޓެްއ/ ރޯހަުއސްެއްއ ލިބިފައިވާކަމަށް މި ފޯމުގައި ބުނެފަިއވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ/ެއގްރީމެންޓުގެ ައސްލާ ެއްއގޮތްކަމަށް ތަްއ

 ޖަހައިފަިއވާ ކޮޕީ 

 

  ޕަވަރ އޮފް ެއޓަރނީ   ،ގެ ބަދަލުގަިއ ެއހެން ފަރާތަކުންނަމަފޯމު ހުށަހަޅަން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވަނީ ބިން ގަންނަން ެއދޭ ފަރާތު 
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 ފޯމު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ނަން: 

  ދާިއމީ ެއޑްރެސް: 

  ނަންބަރު:  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ 

  ސޮިއ:

 

 މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 

  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވަްއޒަފުގެ ނަން: 

  މުވައްޒަފުގެ ސްޓާފް ނަންބަރު: ފޯމު ބަލަގަތް 

  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވަްއޒަފުގެ ސޮިއ: 

 
ޗާޓު ބިންތަކުގެ  ާއއި،  ުއސޫލު"  ބެހޭ  ވިްއކުމާ  ބިންތަްއ  މިލްކުވެފަިއވާ  ދައުލަތަށް  ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  "ވެށިފަހި މާލެ  މިނިސްޓްރީގެ    ،ނޯޓު:  މި 

އިން ޑަުއންލޯޑް    /https://planning.gov.mvކަުއންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ައދި މި ތަކެތި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސަިއޓް ކަމުގަިއވާ  
 ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެެއވެ.  

_______________________________ 
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