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އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ބޮޑު ބަެއއް ލިބިފައި  600އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ބޮޑު ގޯްއޗެއް ުނވަތަ ގޯއްޗަުކން  600ހ. ތިމާއަށް މާލެއިން ހ. 

ތެރޭަގއި ޯގތީގެ އަގު ައދާކުރާ ގޮތަްށ ގޯއްެޗއް ގަނެިވއްކުުމގެ އެްއބަްސުވެމއްަގއި ޮސއިކޮށްަފއި ނެތުން.  ނެތުން. ނުވަތަ ަކނަޑއެޅޭ މުްއދަެތއްގެ 

ނަޑެއިޅފައިވާ އުޞޫލާ  600ތިމާއަށް މާލެިއން  ެއއްގޮަތށް  އަކަފޫޓަށްވުެރ ކުޑަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯްއޗަކުން ަބއެއް ލިބިފަިއވާަނމަ އެބިން ކަ

 . މާލެ ނޫން ެއހެން ރަށަކުން ޯގއްެޗއް ލިބިފަިއވާަނމަ އެބިން ކަަޑއެޅިަފިއވާ އުޞޫލާ ެއްއގޮތަްށ ދޫކޮށްލަން އެްއބަްސވުން.ދޫކޮށްލަން ެއއްަބސްުވން

 ި ކުރެވިފައިވާށ. އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކު ކަމުގައި ތިމާ ވެފައި އެގޯތީގައ

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

 ލުމަށް އެއްބަސްވުން.އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ކަޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށް 1000ތިމާއަށް ނިސްބަތްވާ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިން 

އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެައށްުވރެ ބޮޑު) ތިާމއަށް ލިބިފައިެނތުން ނުވަތަ ަކނޑަެއޅޭ  600ނ. މާލެއިން ެއއްެމދު ޢިމާރާުތގެ ފްެލޓެއް (ތަޅުުމގެ ސަިއޒު 

ތަ އެއަްށުވރެ ބޮޑު ފްލެޓެއް ގަެނވިއްުކމުެގ އަކަފޫޓް ނުވަ 600މުްއދަތެްއގެ ެތރޭަގއި ައގު އަދާުކރާ ޮގތަށް އެްއމެދު ިޢމާާރތެްއގެ ތަުޅުމގެ ަސއިޒު 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ފްލެޓެއް ލިބިފަިއވާނަމަ ކަަޑެއޅިފަިއާވ  600އެްއބަްސވުެމްއގައި އެްއވެސް ަފރާތަކާެއކު ސޮއިކޮށްފައި ެނތުން. ތަުޅމުގެ ސަިއޒު 

ެމދު ޢިމާރާެތްއގެ ފްލެޓެއް ލިބިފަިއާވނަމަ ކަޑަެއޅިފަިއވާ ުއޞޫާލ އުޞޫލާ ެއއްގޮަތށް ދޫކޮށްލަން ެއއްަބސްވުން. މާލެނޫން އެެހން ރަށަކުން ެއއް

 އެްއގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެްއބަްސވުން.

ފޫޓް ނުވަތަ ެއއަށްުވރެ  600އަކަފޫޓް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ބޮުޑ ޯގއްޗެްއ ުނވަތަ ޯގއްޗަުކން  600ރ. ތިާމގެ ައނިބމީާހއަށް ުނވަތަ ފިިރީމހާއަށް މާެލއިން 

ނޑަެއޅޭ މުްއދަެތއްގެ ތެޭރގައި ގޯީތެގ އަގު އަދާކުރާ ގޮަތށް ގޯއްެޗއް ގަެނިވއްކުުމގެ އެްއބަްސވުެމްއގަިއ ބޮޑު ބަެއއް ލި ބިފައި ނެތުން. ނުވަތަ ކަ

 ތިމާގެ އަނިބ/ފިިރމީހާ ޮސއިކޮށްފައި ެނތުން.



ރިޔަކު ކަމުގައި ތިމާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ވެފައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެބ. 

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

 އަކަފޫޓް ހަމަނުވުން. 1000ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ ބޮޑުމިން 

އަކަފޫޓް ނުވަތަ ެއއަށްުވރެ ބޮޑު) ތިމާގެ އަނބިީމހާ ނުވަތަ ފިރިމީާހއަށް ލިބިފަިއ  600ލެއިން އެްއމެދު ޢިާމރާތެްއގެ ފްލެޓެއް (ތަޅުމުގެ ަސއިޒު ޅ. މާ

ނޑަެއޅޭ ުމއްދަެތްއެގ ތެރޭަގއި ައގު އަދާުކރާ ގޮަތށް އެްއެމދު ޢިމާރާެތްއގެ ތަުޅމުގެ ަސއިޒު  ނުވަތަ ެއއަށްުވރެ  އަކަފޫޓް 600ނެތުން. ނުވަތަ ކަ

 ބޮޑު ފްލެޓެއް ގަެނިވއްކުުމގެ ެއއްަބސްުވމެްއގައި ިތމާގެ އަނިބ/ފިިރމީހާ ެއއްެވސް ފަރާތަކާއެކު ޮސއިކޮށްަފއި ނެތުން.

ފަިއވާ ގޯތި ދަިރންެގ ކ. ތިމާގެ މަްނމައަށް ުނވަތަ ބައްަޕއަްށ މާލެއިން ޯގއްެޗއް ނުވަތަ ގޯްއޗަކުން ބަެއއް ލިބިފަިއވާަނމަ، ަމންަމއާއި ބަްއޕައަށް ލިބި

އަކަފޫޓް ހަމަުނވުން. މިގޮތަށް ބަލާިއރު ބަލާނީ ޯގިޅއެއް ެކނޑުމެއް ނެތި ގޯތީގެ ޖުމްލަ  600ތިާމއަށް ެޖހޭ ުޖްމލަ އޭިރއާ ، މެުދގައި ބަހާލުުމން

 އޭިރއާއަެށވެ.

ބި އެަތނުަގއި ޢިާމރާެތއްޮކށްފައިާވނަމަ، އެިޢމާރާުތގެ ުޖމްލަ އ. ތިާމގެ ަމންަމއަށް ުނވަތަ ބައްަޕައށް މާލެއިން ޯގއްޗެއް ނުަވތަ ޯގއްޗަުކން ބަެއއް ލި 

ލަ ތަޅުުމގެ ޭއރިއާ ތަޅުުމގެ މިްނވަރުން ތިާމގެ މަްނމައަށް ނުވަތަ ަބއްޕައަށް ލިބޭ ތަުޅމުގެ ަސއިުޒ ދަރިންގެ ެމދުަގއި ބަހާލުުމން، ެއމީހަަކށްޖެހޭ ޖުމް

 އަކަފޫޓް ހަމަނުވުން.  1000

4-  

ނޑައެޅޭ ވަކިުމއްދަެތްއގެ ތެރޭަގއި އަގު ައދާކުރާ ގޮތަށް ހޯދާަފއިވާ ހ. މާލެއިން ތިމާައށް ލި އަކަފޫޓް ހަމަވާ ުނވަތަ އެައށްުވރެ  600ބިފަިއވާ ނުވަަތ ކަ

ިއވާ އަހަރުުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ އެއްެވސްީމހަކަށްދީ ުނވަތަ ިވއްކާލާަފއި ނުވުން. ގޯތި ލިބިފަ 5ބޮޑު ޯގއްޗެއް ުނވަތަ ޯގއްެޗއްގެ ަބެއްއ ވޭތުެވދިޔަ 

ވެ. ނަަމވެްސ ނުވަތަ ގަނެަފއިވާ ަފރާތަކުން އެްގރީެމންޓް އެހެން ަފރާތަކަށް ަބދަލު ކުރުްނެވސް ބެެލވޭނީ ގޯއްެޗއް އެހެން ީމހަކަްށ ދިނުންަކމުަގއެ

ނޑަެއޅޭ ވަކިުމްއދަތެްއގެ ތެޭރގައި  އަގު ައދާކުރާ ޮގތަށް ޯގއްޗެްއ  އެމީހަކަށް ލިބިަފިއވާ ގޯތި ުނވަތަ ގޯިތން ބަެއއް ސަރުާކރަށް ދޫކޮށްލުން ުނަވތަ ކަ

ޭރގަިއ ގަެނވިއްުކމުގެ އެްއބަްސވުެމްއގައި ޮސއިކޮށްފަިއވާ ފަރާތަކުން ަފއިސާ ުނެދއްކިގެން އެިބމެއް ދޫކޮށްލުން ނުވަަތ ވަކިކުރުން ީމގެ ތެ

 ނުހިމެެމނޭެނއެވެ.

) ސަރުާކރު ިޙއްާސވާ ކުންުފންޏަކުން ހިންގި ްޕރޮޖެކްޓަކުން ިލބިފަިއވާަސރުކާުރން ުނަވަތ އެީމހަކަށް ލިބިފަިއވާ (މާެލއިން ށ. އެްއެވްސ ިއރެްއަގއި 

ގެ ފްލެޓެއް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުާކރު ިޙއްާސވާ ކުންފުންޏަކުން ހިންގި ޕްރޮޖެްކޓަކުން ލިބިފައިވާ ފްލެޓެއް އަނެކަކަށްދީ ވިއްކާލާަފއި ނުުވން. (

 ުމަގއެވެ.)ފްލެޓެއް އެހެން މީހަަކށް ދިނުންކަ ވޭނީބަދަލުުކުރންވެސް ބެލެ އެްގރީަމންޓް އެހެންަފރާތަކަށް

 ުހރިހާ ިބމެްއގެ ޮބޑުިމން އެއްކޮށްަލއިެގންނެވެ. އެަފާރތަކަށް ލިބިފައިވާ ބިުމގެ ބޮުޑމިން ބަލާނީ މާލެއިން -5

 

 ބޮޑުިމން ެއްއކޮށްލައިގެްނނެވެ. ތަުޅމުގެތަނެްއގެ ފުލެޓު/ އެޕާޓުމެންޓުގެ ތަުޅުމގެ ބޮުޑމިްނ ބަލާނީ މާލެއިން އެފަރާތަކަށް ލިބިަފއިާވ ހުރިހާ  -6

 

 ޮބޑުމިން ެއއްކޮށްލަިއގެންެނވެ. ތަެނއްގެފަރާތަކަްށ ލިބިފައިވާ ުހރިހާ ދެމަންަމއާއި ބައްަޕއަށް ލިބިަފއިވާ ތަުނގެ ބޮޑުިމން ބަލާނީ މާެލއިން އެ  -7

 

މާނަކުރަނީ އެމީހަކަށް ެއތަނެއް ރަިޖްސޓްރީކޮށްފަިއވުން ނުވަތަ ދައުލަތުން އެީމހަކަށް ރަޖިސްްޓރީކުެރވޭ ގޮތަށް  ލިބިަފއިވުންމި ޕްރޮްގރާްމގެ ބޭުނމަށް  -8

 ަގނެފަިއވުަމށެވެ.އެތަެނއް ަޙވާލުކޮށްފަިއވުން ުނވަތަ ެއްއބަްސވުެމްއގެ ދަށުން ިދުގމުްއދަތުން ފަިއސާ ދައްކާ އަިމއްލަާވގޮތަށް 

ބިެމއް ުނވަތަ ޢިމާާރތެއް ުނަވތަ ރޯހަުއސްެއއް ުނވަތަ ފްލެޓެއް އެްއމެދު ރަިޖސްޓްރީަގއިވާ  ދޫކޮށްލަްނޖެހޭ ތަްނތަން ދޫކޮށްލުުމގައިމިކެޓަގަީރގެ ދަުށން  -9

ނަަމވެސް ަތން ބަހާފަިއވާ ގޮތުން ނުަވތަ  ނަމަ ދޫކޮށްލަން ޖެޭހ ބައި ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނީ ބާކީިތިބ ބެހެނެެވރިންނަެށވެ.ނުވަަތގެެއއް 

ވަކި  ތިބި ބެހެނިވެިރންނަެށވެ. ލިބޭނީ އެތަނާއި އިްނެވގެން  ތަން ހުރިހާ ބެހެނިެވރިންނަށް ނުެދވޭަނމަ، އެތަން ތްކޮށްަފއިާވގޮތުްނ، ދޫކޮށްލާޢިމާރާ

 ންޖެޭހނީ ަސރުކާރާ އެތަެންއ ޙަވާލު ކުރަ ގެެއއް ަނމަ  ިބެމއް ނުވަތަ ިޢމާރާެތއް ުނވަތަ ރޯަހއުްސެއއް ނުަވތަ ފްލެޓެއް ނުވަތަރަިޖސްޓްރީެއްއގަިއވާ 

 ނުވަތަ ަސރުކާރުން ކަަޑައޅާ ފަރާތަކާެއެވ.

ތަުނގެ ދައްކާ ކުްއޔަށް ބެލުމަށްފަހު ދިިރއުޅޭ  ާއްމދަނީައށާއި ިދރިުއޅޭ ތަނަށްދިިރއުުޅމުގެ ޙާލަަތށް ޕޮއިންޓް ދިނުުމަގއި އެ ގޭިބސީ އަކަށް ލިބޭ ޖުމްލަ  -10

މިިނސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިްނގ އެންޑް ދައްކަން ޖެހޭނަަމ، ބަޔަށްވުރެ ކުޑަ ުކއްޔެއް  3/1ގޭިބސީގެ ޖުމްލަ އާްމދަީނގެ  ކުލީގެ ގޮުތގައި

ނަޑއަާޅ ކޮމިޓީއަކުން އެމީެހްއގެ ދިިރއުުޅމުގެ ޙާލަތު ސޯޝަލް ހަުއސިްނގ ފަންނީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން،  ،އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ އިން ކަ

 ޕޮިއންޓަށް ބަދަލު ެގނެިވދާނެެއވެ.  ،ވަޒަންުކރުމަށްފަހު 



ނަޑއަޅާަފިއވާ މިންަގނޑުތަކުަގއި ބަޔާ -11 ްނވެފަިއނުާވ މި ސްކީމްގެ ދަުށން އިޢުލާން ކުރެވިަފއިވާ ޝަރުޠުތަާކއި، ޕޮިއންޓް ދެވޭ ުއޞޫލާއި، ފޯުމގައި ކަ

ގޮެތއް ނިްނމުުމގެ ބާރު ިލބިެގން ަވނީ ސޯޝަލް ަހއުިސންގ ފަންނީ ކަމެއް ދިާމވެްއޖެަނމަ ުނވަތަ ތަާޢރަުޒުވމެއް އުޭޅނަމަ އެކަމަާކއިެމދު ަމޝްަވރާޮކށް 

 ކޮމިޓީއަެށވެ.
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