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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  .އ.ރ.ދ
 

 

 ޕޮއިންޓް ކައިވެނީގެ ބައި  1

  5 މީހަކާ އިނދެގެން ހުރިނަމަ  ހ

  2 ވަރިވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ހުވަފަތްވެފައިވާނަމަ ށ
 

 

 ޕޮއިންޓް ދަރިންގެ ބައި  2

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

16  

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

6  

 

 

 ޕޮއިންޓް ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ ފަރާތްތަކުގެ ބައި /މައިންބަފައިން 3

  3 (މަންމަ ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނަމަ)މަންމަ ބަލަމުން ގެންދާނަމަ  ހ

  3 (ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނަމަ ބައްޕަ )ބައްޕަ ބަލަމުން ގެންދާނަމަ  ށ

 ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ ފަރާތެއް ބަލަމުން ގެންދާނަމަ  ނ

 (އެ ފަރާތަކަށް ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނަމަ)
3 
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އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އާމްދަނީ އެއްކޮށްލުމުން  ،ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި: އާމްދަނީގެ ބައި  4
 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
 

 

 ޕޮއިންޓް ފައިވާ ބިމާއި ގަންނަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް ބިން އިމުން ގުޅިފައިވާ މިންވަރުޅައިގަންނަން ހުށަހަ 5

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

0.5  

 

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

  10 ނަމުގައި ބިމެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތްނަމަ އަމިއްލަ  ހ

  7 އޮންނަ ބިމަކުން ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމަކުން ބައެއް ލިބެން ނެތްނަމަ  ނަށްމައިންބަފައިން ށ

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

4  

 

 

 ޕޮއިންޓް ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ހާލަތުގެ ބައި  7

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

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

  7 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ 50މީހަކަށް  1 

  5 އަކަފޫޓާ ދެމެދު ނަމަ  75އަކަފޫޓާއި  50މީހަކަށް  2 

  3 ދެމެދު ނަމަ އަކަފޫޓާ  100އަކަފޫޓާއި  75މީހަކަށް  3 

  1 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 100މީހަކަށް  4 
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 ޕޮއިންޓް ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބައި  8

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

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

2  

 

  ލިބޭ ޖުމުލަ 
 

ނޑައެޅިފައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ނަމަ   ·  ޕޮއިންޓް  100މި އުސޫލުގައި ހިމެނޭ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ކަ
 

 އުނިކުރެވޭ ބައި ޕޮއިންޓް 

 

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

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

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

20  

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

15  

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

10  

  5 ވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮތުން ނުވަތަ ފުލެޓެއް ހުރުން  އަކަފޫޓަށް 300ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި  ބ
 

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

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

10  

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

8  

އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް  700 އަކަފޫޓާއި 500ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި /އަނބިމީހާހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ނ
 އޮތުން ނުވަތަ ފުލެޓެއް ހުރުން 

6  
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އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް އޮތުން  500 އަކަފޫޓާއި 300ފިރިމީހާ ނަމުގައި /ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ރ
 ނުވަތަ ފުލެޓެއް ހުރުން 

4  

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

2  

 

  އުނިކުރާ ޖުމުލަ 

 

 ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް

  ލިބުނު ޖުމުލަ 

  އުނިކުރާ ޖުމުލަ 

  ލިބޭ ޕޮއިންޓް 

 

 :ނޯޓު
 އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ވެސް ލިބޭނެއެވެ. ،ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް 1ފޯމުގެ  މި

 2ބައްޕައަށް ލިބޭނެއެވެ. މަންމައަށް  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް 2މި ފޯމުގެ  -
 ޅޭ ނަމައެވެ.މަންމަ ގާތުގައި އެ ދަރީން ދިރިއު  ،ގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީވަނަ ނަންބަރު 
މަންމައާއި ބައްޕަގެ ފަރާތުން އެ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ 3މި ފޯމުގެ 

ފަރާތް ބަލަހައްޓަނީ )ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް( ގަންނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުންކަން ބަޔާންކޮށް ދެ ހެކީންގެ 
 އެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ހެކިބަހާއެކު ސިޓީ

 

 

 

 

 

  

                              
 

 


