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މި ސްކީމް ނުވަތަ ފެސިލިޓީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެތެރެއިން ގެދޮރު އިމާރާތް  .1

 .ށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދިއުންގިނަ ގޯތިަތކެއްގެ މައްސަލައަ ދިރިއުޅެން ފެށިފައިނުވާނުކުރެވިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން 

މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެުތމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރުނޭޅި، ދަތި ޙާލުތަކުގައި ނަމަވެސް ، ގައި ގޯތި ލިބިރަށުއަދި ރަށް .2

 .ލިބިގެންދިއުން ދިރިއުޅޭ ޢާއިލާތަކަށްވެސް ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މި ސްކީމްގެ ސަބަބުން ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްފަށައި ދިރިއުޅުމެއް ފެށުމަށް ބޭނުންވެފައިތިބި  .3

 .ފެށުމަށް މަގުފަހިވެގެްނ ދިއުންވަކި ދިރިއުޅުމެއް  ،ތީގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކޮށްލިބިފައިވާ ގޯ ،ޒުވާނުންނަށް

 

  . އިސްލާމިކް ފެސިލިޓީގެ "ޓާރމްސް"2

 

 މި ސްީކމަކީ އިސްާލމިކް ފައިނޭންްސ ގެ އުޫސލުތަކުގެ މަތިން ހިްނގޭ ސްކީމެކެވެ. .1

(ހަތަރު ލައްކަ)  400,000.00މި ސްީކމް ގެ ދަށުން ގެއެއް ހެދުމަށް އެްނމެ ގިަނ ވެގެްނ ދޫކުރެވޭނީ  .2

 ރުފިޔާއެވެ. ފަންސާސް ހާސް)( 50,000.00ރުފިޔާއެވެ. އެންމެ މަދުވެގެން ދޫކުރެވޭނީ 

 އަހަރެވެ. 20މި ސްީކމްގެ ދަށުން ނަގާ ފައިާސ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ އެްނމެ ދިުގ މުއްދަތަކީ  .3

އަހަރާިއ  34އަހަރާއި  18ދޫކުރެވޭނީ އުމުރުން  30ެގ %ސިލިޓީގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ުޖމްލަ ފެމި ސްީކމް .4

  ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ.

 ވެ.ރެވޭ ތަންތަނެގެ ދަށުން ހެދޭ ހުރިހާތަނަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ރަހުނުކު މިފެސިލިޓީއަދި  .5

 ޝަރުޠުތައް . މި ސްކީމްގެ 3

 

 ހިޔާަވއްސެއް ނެތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން. ައމިއްލަ އެމީހާއާއި އެމީހާެގ ޢާއިލާ ދިރިއުޅޭނެ އެކަށީގެންވާ  .1

 .ފަރާތުގެ ނަމުގައި ބިމެއް ަރޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި އޮތުންފެސިލިޓީއަށް އެދޭ .2

 .ށުގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމުގައިވުންއެދޭފަރާތަކީ ބިންރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ރަ ފެސިލިޓީއަށް .3

ލިބިފައިވާ ގޯތި ނުވަތަ ގޯތީގެ ބައިގައި ދާއިމީ ޢިމާރާތެއް ހެދިފައިނުވުން (ދާއިމީ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  .4

ކޮންކްރީޓް ކޮށްފައި ނުވަތަ ރާނާފަިއ ނުވަތަ އެެހންވެްސ ދާއިީމކޮށް ޢިމާރާތެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ އެއްޗަކުްނ 
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ން ހަދަން ފަށާ އަދި ނުނިމި ހުރި ތަންތަން ނިންުމމަށްވެސް ިމ ފެސިލިީޓ ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ. މިފަދަ ގޮތަކު

 ލިބޭނެއެވެ.)

 

 

ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށުގައި މި ފެސިލިޓީއަށް އެދި ހުށަަހޅާ ފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅުްނ ބިނާކޮްށ  .5

ރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރަށަކަށް ބަދަލު އަހަރު ވެފައިވުން. (އެއްފަސްކު 3އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭތާ މަދުވެގެން 

އަހަުރ ނުވިކަުމގައި ވީނަމަވެްސ އެފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަރާތެއްެގ  3ކުރެވޭ ފަރާތެއް އެރަށެއްގެ ރައްވެއްސަކަށް ވިތާ 

 ޢާއިލާ އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭނަމަ ިމ ސްކީމަށް ކުިރމަތި ލެވޭނެއެވެ.)

 އަށް ޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ބިމެއްގެ މިލްކުވެރިއެއް ކަމުގައި މި ފެސިލިޓީއެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންގެ ނަމުގައި ރަ  .6

 މިކަމަށް އެހެްނ ބެހެނިވެރިންގެ ރުހުންއޮތްކަމުެގ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ލިބިފައިއޮތުން.  އެދޭފަރާތް ވާނަމަ،

ރުފިޔާއަށް ވުެރ  5,500ވުން، އަދި ނު ގިނަ ރުފިޔާއަށް ުވރެ  15,000އާއިލާއަށް ލިބޭ ޖުމްަލ އާމްދަނީެގ އަދަދު  .7

 .ވުންނުމަދު

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ަނމުގައި ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ އެއްވެސް ސްކީމަކުން ބޯހިޔާވެހިަކމެއް ލިބިފަިއ  .8

 ނެތުން.

 އަހަުރ ވެފައިވުން. 18އުމުރުން  .9

 އިތުރު މައުލޫމާތު . 4

 ޑީ. އެފް. ސީ މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ފެސިލިޓީ ދޫކުރުމަށް ހަަމޖެހިފައިވަނީ އެޗް. .1

ޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ދޫކުރާ ފޯރމްގެ މައިގަނޑު ބޭުނމަކީ ޝަރުތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެން  .2

 ޓް ލިސްޓް ކުރުމެވެ.ހަމަވާ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝޯފުރި

ތުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްކްރީނިންގ އެފަރާ އެޗް.ޑީ.އެފް. ސީ ެގ ފޯރމް ދޫކޮށްޝޯރޓް ލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް  .3

 ހެދޭނެއެވެ.

 އެދެފަރާތުން ދޫކުރެވޭނީ ލޯނު ވާނަމަ ފުރިހަމަ ޝަރުތު ދެފަރާތުގެ ކުރިމަތިލައި، ދެމަފިރިއަކު ފެސިލިޓީއަށް މި .4

 . އެއްފަރާތަކަށެވެ ކޮންމެވެސް  އެއްބަސްވާ
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