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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 2ކެޓަގަރީ މާލެ، 

 ޕޮއިންޓު ދެވޭގޮތް 

 

ޕޮއިންޓުގެ 

 ޖުމްލަ
 # ދެވޭނެ ބައިތައް  ޕޮއިންޓު

 1 މާލޭގައި ދިރިއުޅުނު މުއްދަތުގެ ބައި  12

 2 ދަރިންގެ ބައި 16

 3 ގޯތިގެދޮރުގެ ބައި  42

 4 ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު  30

 ޖުމްލަ  100

 

 ޕޮއިންޓް ދޭގޮތުގެ ތަފްސީލް 

 1  ބައި ރަށްވެހިކަމުގެ  ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ

3 
އަހަރުވެފައިނުވާ  10އަހަރު ވެ  5މެދުނުކުޑި ދިރިއުޅޭތާ  އަހަރު ފުރުނު ފަހުން މާލޭގައި 18ޢުމުރުން 

 ނަމަ
 ހ

6 
އަހަރުވެފައިނުވާ  15އަހަރު ވެ  10މެދުނުކުޑި ދިރިއުޅޭތާ  އަހަރު ފުރުނު ފަހުން މާލޭގައި 18ޢުމުރުން 

 ނަމަ
 ށ

9 
އަހަރުވެފައިނުވާ  20އަހަރު ވެ  15މެދުނުކުޑި ދިރިއުޅޭތާ  އަހަރު ފުރުނު ފަހުން މާލޭގައި 18ޢުމުރުން 

 ނަމަ
 ނ

 ރ ނަމަ އަހަރު ވެފައިވާ  20މެދުނުކުޑި ދިރިއުޅޭތާ  އަހަރު ފުރުނު ފަހުން މާލޭގައި 18ޢުމުރުން  12

 އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އަހަރު ނުވާނަމަ މި ބައިން 5ނޯޓު: މާލޭގެ ރައްވެއްސެކަށްވިތާ 



 2 ދަރިންގެ ބައި  ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް

 ހ ނަމަ  ކުއްޖަކު ހުރި 1އަހަރުން ދަށުގެ  18ޢުމުރުން  4

 ށ ކުދިން ތިބި ނަމަ  2އަހަރުން ދަށުގެ  18ޢުމުރުން  8

 ނ ކުދިން ތިބި ނަމަ  3އަހަރުން ދަށުގެ  18ޢުމުރުން  12

 ރ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ތިބި ނަމަ ކުދިން ނުވަތަ 4އަހަރުން ދަށުގެ  18ޢުމުރުން  16

 ނަމަވެސްބައިން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ދަރިން ބަލަމުންދާ ފަރާތަށެވެ. އަދި ނުއުފަންނަ  ނޯޓް: ދެމަފިރިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިންގެ
ބަލަދުވެރިކަން ނަގައިގެން ބަލަމުންދާ ދަރިންނަށްވެސް މިބައިން  ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ގޮތުން 

 ދެވޭނެއެވެ. ޕޮއިންޓް

 

އުނިކުރޭވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް
 3 އުސޫލުން ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްގެންނެވެ.)އަންނަނެވި  ޕޮއިންޓުން 42ގޯތިގެދޮރުގެ ބައި (މިބައިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ 

 3.1 މާލެއިން ބިމެއްލިބިފައިވާނަމަ ޕޮއިޓް އިނިކުރެވޭގޮތް  

-2 
އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ނުވަތަ  300އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު،  100އަކަފޫޓް ނުވަތަ  100ތިމާއަށް މާލެއިން 

 ލިބިފައިވާ ނަމަ  ބިމަކުން ބައެއް
 ހ

-4 
އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ނުވަތަ  450 ،އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 300އަކަފޫޓް ނުވަތަ  300މާލެއިން ތިމާއަށް 

 ލިބިފައިވާ ނަމަ  ބިމަކުން ބައެއް
 ށ

-8 
އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ނުވަތަ  600 ،އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 450އަކަފޫޓް ނުވަތަ  450ތިމާއަށް މާލެއިން 

 ލިބިފައިވާ ނަމަ  ބިމަކުން ބައެއް
 ނ

 ބިމަކުން ބައެއް ލިބިފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ބިން ނުވަތަ  ނޯޓް: އެމީހެއްގެ ނަންމަތީގައި މާލެއިން އެއްވެސް ބިމެއް ނުވަތަ
 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ މިބައިން ޕޮއިންޓް އުނިނުވާނެއެވެ. 100ބިމުގެ ބައި 

 

އުނިކުރޭވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި  އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ

 ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެގޮތް އެގޯތީގައި
3.2 

-3 

ބެހެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި  ކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ

ނުވަތަ  އަކަފޫޓް 600 ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުން ތިމާއަށް ޖެހޭ މިންވަރު އެގޯތީގައި

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ 800 ،ވުރެ ބޮޑުއެއަށް

 ހ

-6 

ގޯއްޗެއްގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި  ކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ  އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ

ޓް ނުވަތަ އަކަފޫ 800 ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުން ތިމާއަށް ޖެހޭ މިންވަރު އެގޯތީގައި

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަ  1000 ،ށްވުރެ ބޮޑުއެއަ

 ށ

 ކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި އެގޯތީގައި  ނޯޓް: އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ
އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ މިބައިން ޕޮއިންޓް އުނި  600 ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ، ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ ތަޅުމުން ތިމާއަށް ޖެހޭ މިންވަރު

 އޭރިއާއަށް ޕޮއިންޓް އުނި ނުވާނެއެވެ.އަދި އެއްބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ގެތަކުން ފްލޯ  ނުވާނެއެވެ.

 

އުނިކުރޭވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

ބައެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ ޕޮއިންޓު އުނިކުރެވޭނެ  ތިމާގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއަށް މާލެއިން ބިމެއް ނުވަތަ ބިމަކުން

 ގޮތް 
3.3 

-2 
އަކަފޫޓަށްވުރެ  300އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު  100އަކަފޫޓް ނުވަތަ  100ތިމާގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއަށް މާލެއިން 

 ބިމަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ  ކުޑަ ބިމެއް ނުވަތަ
 ހ

-4 
އަކަފޫޓަށްވުރެ  450އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު  300އަކަފޫޓް ނުވަތަ  300ތިމާގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއަށް މާލެއިން 

 ބިމަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ  ކުޑަ ބިމެއް ނުވަތަ
 ށ

-8 
އަކަފޫޓަށްވުރެ  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު  450އަކަފޫޓް ނުވަތަ  450ތިމާގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއަށް މާލެއިން 

 ބިމަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ  ކުޑަ ބިމެއް ނުވަތަ
 ނ

 ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއަށް  ނުވަތަ ބިމަކުން ބައެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ ނޯޓް: ތިމާގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއަށް މާލެއިން އެއްވެސް ބިމެއް
 މިބައިން ޕޮއިންޓް އުނި ނުވާނެއެވެ. އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ 100މާލެއިން ލިބިފައިން ބިން ނުވަތަ ބިމުގެ ބައި 



އުނިކުރޭވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

ބެހެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ  އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ

 އެގޯތީގައި ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ ޕޮއިންޓު އުނިކުރެވޭނެގޮތް އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ހިމެނި
3.4 

-3 

 ކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ  އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ 
ޖުމްލަ ތަޅުމުން ތިމާގެ  ހިމެނި އެގޯތީގައި ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ، ޢިމާރާތުގެއަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ 

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ  800 ،ބޮޑު ވުރެނުވަތަ އެއަށް އަކަފޫޓް 600ށް ޖެހޭ މިންވަރު އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއަ 

 ހ

-6 

 ގޯއްޗެއްގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ ކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ  އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ 
ޖުމްލަ ތަޅުމުން ތިމާގެ  އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ހިމެނި އެގޯތީގައި ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ، ޢިމާރާތުގެ

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ  1000 ،ވުރެ ބޮޑު އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށް 800އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއަށް ޖެހޭ މިންވަރު 

 ށ

އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ހިމެނި  ކުރެވިފައިވާ މާލޭގެ ގޯއްޗެއްގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީނޯޓް: 

ކުޑަ ނަމަ  ވުރެއަކަފޫޓަށް 600ޖުމްލަ ތަޅުމުން ތިމާގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއަށް ޖެހޭ މިންވަރު  އެގޯތީގައި ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ، ޢިމާރާތުގެ 

 މިބައިން ޕޮއިންޓް އުނި ނުވާނެއެވެ.

 

އުނިކުރޭވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

ޕޮއިންޓް  ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާނަމަ  ތިމާގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ

 އުނިކުރެވޭނެގޮތް
3.5 

-2 

ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާނަމަ، މަންމައާއި  ގޯއްޗެއް ތިމާގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިން

 100އަކަފޫޓް ނުވަތަ  100 ލިބިފައިވާ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން، އެމީހަކަށްޖެހޭ ޖުމްލަ އޭރިއާ ބައްޕައަށް

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ  300އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 

 ހ

-4 

ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާނަމަ، މަންމައާއި  މާލެއިންތިމާގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް 

 300އަކަފޫޓް ނުވަތަ  300 ލިބިފައިވާ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން، އެމީހަކަށްޖެހޭ ޖުމްލަ އޭރިއާ ބައްޕައަށް

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ  450އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 

 ށ

-8 

ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާނަމަ، މަންމައާއި  ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިންތިމާގެ މަންމައަށް 

 450އަކަފޫޓް ނުވަތަ  450 ލިބިފައިވާ ގޯތި ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން، އެމީހަކަށްޖެހޭ ޖުމްލަ އޭރިއާ ބައްޕައަށް

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 

 ނ

ގޯތި  ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބިފައިވާނަމަ، މަންމައާއި ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ ތިމާގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިން ގޯއްޗެއްނޯޓް: 

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ މިބައިން ޕޮއިންޓް އުނި ނުވާނެއެވެ. 100ދަރިންގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން، އެމީހަކަށްޖެހޭ ޖުމްލަ އޭރިއާ 

 

އުނިކުރޭވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބި އެތަނުގައި  ތިމާގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ

 ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެގޮތް
3.6 

-3 

ލިބި އެތަނުގައި  ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ތިމާގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިން

މެދުގައި  އެޢިމާރާތުގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ މިންވަރު ދަރިންގެ ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ،

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ  800 ،ވުރެ ބޮޑުނުވަތަ އެއަށް އަކަފޫޓް 600ހޭ ޖުމްލަ އޭރިއާ ބަހާލުމުން، އެމީހަކަށްޖެ 

 ހ

-6 

ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބި އެތަނުގައި  ނުވަތަ ބައްޕައަށް މާލެއިންތިމާގެ މަންމައަށް 

މެދުގައި  އެޢިމާރާތުގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ މިންވަރު ދަރިންގެ ޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަ،

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ  1000 ،ބޮޑު ވުރެނުވަތަ އެއަށް އަކަފޫޓް 800ހޭ ޖުމްލަ އޭރިއާ ބަހާލުމުން، އެމީހަކަށްޖެ 

 ށ

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

ނަމަ  އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ 600ބަހާލުމުން، އެމީހަކަށްޖެހޭ ޖުމްލަ އޭރިއާ މެދުގައި  ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ މިންވަރު ދަރިންގެ

 މިބައިން ޕޮއިންޓް އުނިނުވާނެއެވެ.

 

 



އުނިކުރޭވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

 އަންނަނެވި އުސޫލުން ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްގެންނެވެ.) ޕޮއިންޓުން  30ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު (މިބައިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ 

އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލޭނީ އެކުގައި ދިރިއުޅޭ އަނބި/ފިރިމީހާ، ދަރިން، ދޮންދަރިން، ނޯޓް: ގޭބިސީގައި 

އަހަރު ނުފުރޭ  18މަންމަ، ބައްޕަ، ކާފަ، މާމަ އަދި ރަސްމީ ގޮތުން ބެލެނެވެރިކަން ނަގައިގެން ބަލަމުންދާ 

 ދަރިންނެވެ.

4 

 4.1 އުނިކުރެވޭނެގޮތް ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ބޮޑުމިނުން ޕޮއިންޓް  

-4 
 75އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު  50ތަޅުމުގެ މިންވަރު  ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ

 ނަމަ  އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ 
 ހ

-8 
 100 އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު  75ތަޅުމުގެ މިންވަރު  ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ

 ނަމަ  އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ 
 ށ

 ނ އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ  100ތަޅުމުގެ މިންވަރު  ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ 12-

 ޕޮއިންޓް އުނި ނުވާނެއެވެ.އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ މިބައިން  50މިންވަރު  ނޯޓް: ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ ތަޅުމުގެ

 

އުނިކުރޭވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

ނިސްބަތުން ޕޮއިންޓު   ފާޚާނާއެއް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ގޭގައި ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ނިސްބަތުން

 އުނިކުރެވޭނެ ގޮތް 
4.2 

-2 
 4ފާޚާނާއެއް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު  ގޭގައި ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ނިސްބަތުން

 އަށްވުރެ މަދު ނަމަ 6 ، އަށްވުރެ ގިނަ ނުވަތަ
 ހ

-4 
  3މީހުންގެ ނިސްބަތުން ފާޚާނާއެއް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު  ގޭގައި ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓްގައި ދިރިއުޅޭ

 ނަމަ
 ށ

-6 
 2މީހުންގެ ނިސްބަތުން ފާޚާނާއެއް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދިރިއުޅޭގޭގައި ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓްގައި 

 އެއަށްވުރެ މަދު ނަމަ  ނުވަތަ
 ނ

ގިނަ  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 6ނިސްބަތުން ފާޚާނާއެއް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު  ނޯޓް: ގޭގައި ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ

 މިބައިން ޕޮއިންޓް އުނި ނުވާނެއެވެ.ނަމަ 

 

އުނިކުރޭވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

ކޮޓައިހުރި ނިސްބަތުން ޕޮއިންޓު އުނިކުރެވޭނެ  ގޭގައި ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ނިސްބަތުން

 ގޮތް 
4.3 

-4 
ފިރިހެނުން އުޅޭނަމަ، އަދި އަންހެން އަދި  ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ ދެމަފިރިންގެ އިތުރުން

 ކޮޓަރި ހުރި ނަމަ؛ 2ހިމަނައިގެން  ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ސިޓިންގ ރޫމް
 ހ

-8 

ދެމަފިރިންގެ އިތުރުން އަންހެން އަދި ފިރިހެނުން އުޅޭނަމަ، އަދި  ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ

 ނަމަ؛ ނުވަތަ ކޮޓަރި ހުރި  3ތަނުގައި ސިޓިންގރޫމް ހިމަނައިގެން  ދިރިއުޅޭ
1 

 ށ
 ތެރޭގައި ތިމާގެ ދެމަފިރިންގެ އިތުރުން ހަމައެކަނި އަންހެނުން ނުވަތަ ހަމައެކަނި  ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ

 ކޮޓަރި ހުރި ނަމަ  2ފިރިހެނުން އުޅޭނަމަ، އަދި ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ސިޓިންގ ރޫމް ހިމަނައިގެން 
2 

-12 

 1 އުޅޭ ނަމަ؛ ނުވަތަ ތިމާ އެކަނި ނުވަތަ ދެމަފިރިން އެކަނި 

 ނ

ދިރިއުޅޭ  ތެރޭގައި ތިމާގެ ދެމަފިރިންގެ އިތުރުން އަންހެން އަދި ފިރިހެނުން އުޅޭނަމަ، އަދި ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ 

 ކޮޓަރި ހުރި ނަމަ؛ ނުވަތަ 4ތަނުގައި ސިޓިންގ ރޫމް ހިމަނައިގެން 
2 

 އިތުރުން ހަމައެކަނި އަންހެނުން ނުވަތަ ހަމައެކަނި ތެރޭގައި ތިމާގެ ދެމަފިރިންގެ  ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ
 ކޮޓަރި ހުރި ނަމަ؛ 3ފިރިހެނުން އުޅޭނަމަ، އަދި ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ސިޓިންގ ރޫމް ހިމަނައިގެން 

3 

ކޮޓަރި  1ހިމަނައިގެން އަހަރުން މަތީ ކުދިން/މީހުން އުޅެފައި ސިޓިންގ ރޫމް  7ގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިމާގެ ދެމަފިރިން ނުހިމަނައި 

 މިބައިން އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް އުނި ނުވާނެއެވެ. ނަމަ
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