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1 
ސިޕަލްޓީގެ މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުން. (މާލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މާލޭ މުނި

 މި ފޯމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މާލެ ބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.)

 އަހަރުވެފައިވުން. 18ޢުމުރުން  2

 ބިމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް މިންވަރު: މިޝަރުޠުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމަށް ބެލޭނެއެވެ. 3

 ހ

 ފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައި ނެތުން. 600އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން  600ތިމާއަށް މާލެއިން 

ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޯތީގެ އަގުއަދާކުރާ ގޮތަށް ގޯއްޗެއް ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިނެތުން ލެއިން ތިމާއަށް މާ .ނުވަތަ ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއް 600 ބަސްވުން. އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެބިން ކަ

 ވުން.މާލެ ނޫން އެހެން ރަށަކުން ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެބިން ކަޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސް

 ށ

ުރެވިފައިވާ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައި ތިމާ ވެފައި އެގޯތީގައި ކ

އަކަފޫޓް  1000ބޮޑުމިން ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ސައިޒު، ބިމުގެ މިލްކުވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން ތިމާއަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ކަޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލުމަށް  1000ހަމަނުވުން. ތިމާއަށް ނިސްބަތްވާ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިން 

 

 ނ

ނޑައެޅޭ  އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 600މާލެއިން އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓެއް (ތަޅުމުގެ ސައިޒު  ބޮޑު) ތިމާއަށް ލިބިފައިނެތުން ނުވަތަ ކަ

ފްލެޓެއް ގަނެވިއްކުމުގެ އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު  600ތަޅުމުގެ ސައިޒު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަގު އަދާކުރާގޮތަށް އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ ކަޑައެޅިފައިވާ  600ގެ ސައިޒު ތަޅުމު  އެއްބަސްވުމެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ސޮއިކޮށްފައި ނެތުން.

ވާ އުޞޫލާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން. މާލެނޫން އެހެން ރަށަކުން އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ ކަޑައެޅިފައި

 އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން.

 ރ

ފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  600އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން  600އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް މާލެއިން ތިމާގެ 

ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޯތީގެ އަގު އަދާކުރާގޮތަށް ގޯއްޗެއް ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަ  ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައި ނެތުން  ސްވުމެއްގައި ތިމާގެ ނުވަތަ ކަ

 އަނބި/ފިރިމީހާ އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ސޮއިކޮށްފައިނެތުން.

 ބ

ފިރިމީހާ ވެފައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައި ތިމާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ 

ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ސައިޒު، ބިމުގެ މިލްކުވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން ތިމާގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް ޖެހޭ  އެގޯތީގައި ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ

 އަކަފޫޓް ހަމަނުވުން. 1000ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިން 

 ޅ

 ފިރިމީހާއަށް ލިބިފައި /އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު) ތިމާގެ އަނބިމީހާ  600މާލެއިން އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް (ތަޅުމުގެ ސައިޒު 

ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަގު އަދާކުރާގޮތަށް އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ތިމާގެ  ނެތުން. ކަ

 އަނބި/ފިރިމީހާ އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ސޮއިކޮށްފައި ނެތުން.

 ކ

ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާނަމަ، މަންމައާއި ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ ގޯތި ދަރިންގެ ތިމާގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ 

ނޑުމެއް ނެތި ގޯތީގެ ޖުމްލަ  600ޖުމްލަ އޭރިއާ  ތިމާއަށް ޖެހޭ ، މެދުގައި ބަހާލުމުން އަކަފޫޓް ހަމަނުވުން. މިގޮތަށް ބަލާއިރު ބަލާނީ ގޯޅިއެއް ކެ

 އޭރިއާއަށެވެ.

 އ

ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބި އެތަނުގައި ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ، އެޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތިމާގެ މަންމައަށް 

މުގެ ލަ ތަޅުތަޅުމުގެ މިންވަރުން ތިމާގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް ލިބޭ ތަޅުމުގެ ސައިޒު ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން، އެމީހަކަށްޖެހޭ ޖުމް 

 އަކަފޫޓް ހަމަނުވުން. 1000އޭރިއާ 

4 

  ހ

ނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށް ހޯދާފައިވާ  ތިމާއަށްމާލެއިން  އަކަފޫޓް ހަމަވާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  600ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ކަ

ފައިވާ ގޯތި ލިބި  ނުވަތަ ވިއްކާލާފައި ނުވުން. އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސްމީހަކަށްދީ  5ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް ވޭތުވެދިޔަ 

ވެ. ނަމަވެސް ނުވަތަ ގަނެފައިވާ ފަރާތަކުން އެގްރީމެންޓް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލު ކުރުންވެސް ބެލެވޭނީ ގޯއްޗެއް އެހެން މީހަކަށް ދިނުންކަމުގައެ

އި އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށް ގޯއްޗެއް އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ގޯތި ނުވަތަ ގޯތިން ބައެއް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ

ރޭގައި ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ފައިސާ ނުދެއްކިގެން އެބިމެއް ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން މީގެ ތެ

 ނުހިމެމެނޭނެއެވެ.

އްސަ ސަމާލުކަންދޭންވީ މުހިއްމު ކަންތައްތަްއ؛ޚާ  

 ފުރުމުގެ ކުރިން ، މި ކެޓަގަރީން ޝަރުޠު ހަމަވާމީހެއްތޯ ޗެކުކުރެއްވުން ފުލެޓަށް އެދޭ ފޯމު  1 

2 
ށް  ފުލެޓަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ބަސްތަކާއި، ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރަންވާނީ  އެބަސްތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރުމަ

 ވާގޮތަށެވެ.މިމިނިސްޓްރީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ތާވަލުގައި 

 

 މާނަކުރުން/ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

 ޢާއިލާ 1

ތިމާގެ  ދަރިންގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ނަމަ ދެމަފިރިން ވަކިވެފައިވާ. އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން 18ފިރިމީހާ/ އަނބިމީހާ އަދި 

އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  . އަދި ނުއުފަންނަ ނަމަވެސްއަހަރުނުވާ ދަރިންނެވެ 18ބެލެނެވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ 

އަހަރުނުވާ ޔަތީމު ކުދިންވެސް މިބައިގައި  18ބަލަދުވެރިކަން ނަގައިގެން ބަލަމުންދާ  ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ގޮތުން 

 ހިމެނޭނެއެވެ.

 ބައްޕަ މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިން، ދޮންދަރިން، އަނބިމީހާ/ ފިރިމީހާ، އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ މަންމަ އަދި  ގޭބިސީ 2

 ތަޅުމުގެ ސައިޒު  3
ތަޅުމުގެ ސައިޒު ބަލާނީ ޢިމާރާތުގެ ފާރުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. ޖުމްލަ ތަޅުން ބެލުމުގައި ދިރިއުޅުން ފިޔަވައި އެހެން 

 ބޭނުމަށް ބޭނުންމަށް ބޭނުންކުރާ ތަޅުމުގެ ސައިޒުވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 ކަޓް އޮފް ޕޮއިންޓް  4
ނޑުތައް ބަލާނީ  ގެ ތާރީޚާއި ހަމައަށެވެ.  2014މާޗް  1މި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަ

 މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލާނީ މީލާދީ ތާރީޚައެށެވެ.އަދި ހުރިހާ 

5 

މެދުނުކެޑި މާލޭގައި 

 މުއްދަތު  ދިރިއުޅުނު

ނޑި ދިރިއުޅުނު މުއްދަތު  ރާތްތަކަށެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ފަ ލޭގައި ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވާބެލޭނީ މާ މާލޭގައި މެދުނުކެ

 ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމާއި،، ދަނިކޮށް ލިބޭ ކޯހެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކިޔަވަން ދިއުމާއި

ވަޒީފާގެ ގޮތުން ވަކި މުއްދަތަކަށް އެހެން ރަށަކަށް ދާންޖެހުން އެއީ މުއްދަތު މެދު ކެނޑުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. މާލެ 

ދިރިއުޅުން ސަރަހައްދު ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް ބެލެވޭނީ އެމީހެއްގެ ޢާއިލާގެ 

 ވާނަމައެވެ.މާލޭގައި ބިނާކޮށްފައި

ނޑުމެއްނެތި އެމީހަކަށް ލިބޭ ބިމުގެ މިންވަރަށެވެ. ބިމުގެ ސައިޒު  6  ބިމުގެ ސައިޒުބަލާނީ ގޯޅިއަށް ކެ

 ފޫޓު ހުރިނަމައެވެ. 7ތަޅުމުގެ އާރިއާ ބެލުމުގައި އާ ފަންގިފިލައްކަމުގައި ބަލާނީ ތަޅުމުން ފެށިގެން ސީލިންގ އާ ދެމެދު  ތަޅުމުގެ އާރިއާ 7

8 

ބިން/  ލިބިފައިވާ

ގޯތި/ ފުލެޓް 

ދޫކޮށްލުމުގެ 

 އުސޫލު

ނަމަ ދޫކޮށްލަން ބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ނުވަތަގެއެއް އެއްމެދު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ 

ނަމަވެސް ތަން ބަހާފައިވާ ގޮތުން ނުވަތަ  ޖެހޭ ބައި ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނީ ބާކީތިބި ބެހެނެވެރިންނަށެވެ.

ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާގޮތުން، ދޫކޮށްލާތަން ހުރިހާ ބެހެނިވެރިންނަށް ނުދެވޭނަމަ، އެތަންލިބޭނީ އެތަނާއި އިންވެގެންތިބި 

އް ބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއްގައިވާ  ބެހެނިވެރިންނަށެވެ.

 ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަޑައަޅާ ފަރާތަކާއެވެ. އެތަނެއް ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭނީ ސަރުކާރާނުވަތަގެއެއް ނަމަ 

 

 # ދެވޭނެ ބައިތައް ޕޮއިންޓު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލަ

 1 ރަށްވެހިކަމުގެ ބައި 12

 2 ދަރިންގެ ބައި 16

 3 ގޯތިގެދޮރުގެ ބައި 42

 4 ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު 30

 ޖުމްލަ   100

 ނޯޓު: ޕޮއިންޓްދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް، "ގެދޮރުވެރިކުރުން"ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …ގެ ޝަރުޠުތައް  1ކެޓަގަރީ 

 ށ

ލިބިފައިވާ) އެއްވެސް އިރެއްގައި މާލެއިން އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ (ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓަކުން 

ފްލެޓެއްގެ  (ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓަކުން ލިބިފައިވާ ފްލެޓެއް އަނެކަކަށްދީ ވިއްކާލާފައި ނުވުން. 

 އެގްރީމަންޓް އެހެންފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުންވެސް ބެލެވޭނީ ފްލެޓެއް އެހެން މީހަކަށް ދިނުންކަމުގައެވެ.)

5 

މާނަކުރަނީ އެމީހަކަށް އެތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ދައުލަތުން އެމީހަކަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ  ލިބިފައިވުންމި ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަށް 

 ވެ.ގޮތަށް އެތަނެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދިގުމުއްދަތުން ފައިސާ ދައްކާ އަމިއްލަވާގޮތަށް ގަނެފައިވުމަށެ 

6 

ބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ އެއްމެދު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ  ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ތަންތަން ދޫކޮށްލުމުގައި މިކެޓަގަރީގެ ދަށުން 

ނަމަވެސް ތަން ބަހާފައިވާ ގޮތުން ނުވަތަ  ނަމަ ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ބައި ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނީ ބާކީތިބި ބެހެނެވެރިންނަށެވެ.ފްލެޓެއް ނުވަތަގެއެއް 

ވަކި  ވެ.ތްކޮށްފައިވާގޮތުން، ދޫކޮށްލާ ތަން ހުރިހާ ބެހެނިވެރިންނަށް ނުދެވޭނަމަ، އެތަން ލިބޭނީ އެތަނާއި އިންވެގެން ތިބި ބެހެނިވެރިންނަށެޢިމާރާ

 ންޖެހޭނީ ސަރުކާރާ އެތަނެއް ޙަވާލު ކުރަބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ނުވަތަ ގެއެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރީއެއްގައިވާ 

 ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަޑައަޅާ ފަރާތަކާއެވެ.

 އިގެންނެވެ.މަންމައާއި ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ ތަނުގެ ބޮޑުމިން ބަލާނީ މާލެއިން އެދެފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ބޮޑުމިން އެއްކޮށްލަ 7
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މާނަކުރަނީ އެމީހަކަށް އެތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ދައުލަތުން އެމީހަކަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ  ލިބިފައިވުންމި ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަށް 

 ވެ.ގޮތަށް އެތަނެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދިގުމުއްދަތުން ފައިސާ ދައްކާ އަމިއްލަވާގޮތަށް ގަނެފައިވުމަށެ 
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ބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ އެއްމެދު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ  ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ތަންތަން ދޫކޮށްލުމުގައި ކެޓަގަރީގެ ދަށުން މި

ނަމަވެސް ތަން ބަހާފައިވާ ގޮތުން ނުވަތަ  ނަމަ ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ބައި ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނީ ބާކީތިބި ބެހެނެވެރިންނަށެވެ.ފްލެޓެއް ނުވަތަގެއެއް 

ވަކި  ވެ.ތްކޮށްފައިވާގޮތުން، ދޫކޮށްލާ ތަން ހުރިހާ ބެހެނިވެރިންނަށް ނުދެވޭނަމަ، އެތަން ލިބޭނީ އެތަނާއި އިންވެގެން ތިބި ބެހެނިވެރިންނަށެޢިމާރާ

 ންޖެހޭނީ ސަރުކާރާ އެތަނެއް ޙަވާލު ކުރަބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ނުވަތަ ގެއެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރީއެއްގައިވާ 

 ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަޑައަޅާ ފަރާތަކާއެވެ.
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ށްފަހު ދިރިއުޅޭ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އެ ގޭބިސީ އަކަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަށާއި ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ދައްކާ ކުއްޔަށް ބެލުމަ

ޗަރ ކުޑަ ކުއްޔެއް ދައްކަން ޖެހޭނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްބަޔަށްވުރެ  3/1ތަނަށް ގޭބިސީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 

ނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުން، ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފަންނީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން،  އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ދެވިފައިވާ އިން ކަ

 . ޕޮއިންޓަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ
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ނޑުތަކުގައި ބަޔާ ންވެފައިނުވާ މި ސްކީމްގެ ދަށުން އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި، ޕޮއިންޓް ދެވޭ އުޞޫލާއި، ފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ

ލިބިގެން ވަނީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ތަޢާރަޒުވުމެއް އުޅޭނަމަ އެކަމަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު 

 ފަންނީ ކޮމިޓީއަށެވެ.

 

 

 

 
މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގްރާމާއިބެހޭ އިތުރުރޮމި ޕް  

3004200ފޯން:   

info@gedhoruverikurun.gov.mv :ްއީމެއިލ 

www.gedhoruverikurun.gov.mv 

 

 ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ަވޢުދު ފުއްދުން

 ހެޔޮ އަގުގައި ގެދޮރުވެރިކުރުން 

 

 

 

 

 

 1މާލެ ، ެކަޓަގީރ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ
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