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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2016 އޮގަސްޓު 29 – 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 26ތާރީޚު 147އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލު އެދުރުވެހި ފްލެޓު
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   އެޑިޔުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 
  
 

 ތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލު އެދުރުވެހި ފްލެޓު 
 

ދާ މިނިސްޓްީރ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލު ކުރަމުން ،މާލޭގައި އަމިއްލަ ގެދޮރުނެތް ،މިއީ  .1  ތަޢާރަފު
ގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލްސާވިްސ ގެ ދާއިމީ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ގައި އަވަށު ވިލިނގިލީ މާލޭ ސިޓީގެހެޔޮ އަގެއްގައި ގެދޮރުވެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ 
) ގެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެވެ.ޢިމާރާބުރީގެ  6ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތް   ތު (އެދުރުވެހި
     

 ތުގެ ނަން ޢިމާރާ
  

" އެވެ. ،ތުގެ ނަމަކީޢިމާރާމި    .2   "އެދުރުވެހި
  

އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓަށް 
ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ 

  ޝަރުޠުތައް

  ކުރިމަތިލެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.އެދުރުވެހި ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓަށް   .3
  
  (ހ)
  

  ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން.
  

  ގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި، މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށްވުން.ސިވިލްސަރވިސް   (ށ)
  

  (ނ)
  

  ފަރާތަކަށްވުން.ގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
  

/ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ،/ ގެދޮރު ހުރި) އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް(ހަސަތޭކަ 600 އިންމާލެ  (ރ)
/ ) އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް(ހަސަތޭކަ 600އިން މާލެ / މައިންބަފައިންގެ ވެސްފިރިމީހާ

  ގެދޮރު ހުރި މީހަކަށް ނުވުން.
  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްމެދު ގޯއްޗަކުން / ގޯތިތަކުން ދިރިއުޅުމަށް  މުގައިއްގެ ނަ ގިނަ ބަޔެ  (ބ)
) އަކަފޫޓުގެ ޖާ  600 / އެޕާޓްމަންޓެއް  2ގަ ނުވަތަ (ހަސަތޭކަ ) ކޮޓަރީގެ ވަކި ފްލެޓެއް (ދޭއް

  ނުވުން.މީހަކަށް ލިބިފައިވާ 
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މީހަކަށް ނުވަތަ  އިން އެ ލެމާސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން   (ޅ)
މީހާގެ އަނބި / ފިރިމީހާއަށް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯއްޗެއް / ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ މީހަުކ  އެ

  ކަމުގައި ނުވުން.
  

އަނބި / ފިރި މީހާގެ  މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި "އެދުރުހިޔާ" ޢިމާރާތުން އެ  (ކ)
  މީހާއަށް ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

  
" ޢިމާރާތުން އެ   (އ) މީހާގެ އަނބި / ފިރި  މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި "އެދުރުވެހި

" ޢިމާރާތުން  . ނަމަވެސް "އެދުރުވެހި މީހާއަށް ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
މީހާއަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ފްލެޓް ދޫކޮށްލުމަށް މީހާގެ އަނބި / ފިރި ނުވަތަ އެ  މީހަކަށް  އެ

" ގެ ފްލެޓަށް އެދި 3 -ރާރު (ޖަދުވަލުއެއްބަސްވާކަމުގެ އިޤު ) ގެ އަސްލާއެކު "އެދުރުވެހި
  ކުރިމަތި ލެވިދާނެއެވެ.

  
ލީމީ ފަންޑަށް ޢުތަ ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ނަގާފައިވާ ލޯނަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން   (ވ)

ހުށަހަޅާ ދުވަާހ  ފްލެޓަށް އެދި ފޯމުގެ އިސާއެއްގެ ތެރެއިން، އެދުރުވެހީދައްކަންޖެހިފައިވާ ފަ
ނުދައްކާހުރި މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ނުވުން. (މިފަދަ  ،ހަމަޔަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް

ފްލެޓަށް އެދި ، ރިމަތިލެވޭނީފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފަކުނަމަ ފްލެޓަށް އެދި ކު 
ލީމީ ފަންޑުެގ އިދާރާއަށް ޢުހުށަހެޅުާމ ހަމައަށް ދައްކަންވާ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ތަ ފޯމު

  އާ އެކުގައެވެ.)ކޮޕީ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދުގެ ފައިސާ، ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށް
  

ތުން ފްލެޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ ދައްކަންޖެހޭ ކުލި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢިމާރާއެދުރުވެހި   (މ)
ނުކުރާ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައިވުން.  ތިރާޒުއު އި ނޑުމަށްމަހުން މަހަށް ކެމުސާރައިން 

އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެުކ  ،މިގޮތަށް އެއްބަސްވާ މީހަކު ކަމުގައި ބެލޭނީ
  ރާރު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ގައިވާ އިޤު) 2 -(ޖަދުވަލު

  
  ފްލެޓަށް އެދޭ 

ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ 
ފަރާތްތަކަށް      
  ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް 

  

ތުގެ ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޠު ފުރިހަމަާވ ޢިމާރާއެދުރުވެހި   .4
  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

  
ގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން(ހ) 

  ޕޮއިންޓް                                    50ގިނަވެގެން 
  (ދޭއް) ޕޮއިންޓް) 2ކޮންމެ އަހަރަކަށް  ގައި ފުރިހަމަކުރިދުމަތު(ޚި
  

ގެ ދާއިރާގައި މާލޭގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  (ށ)
  ޕޮއިންޓް                                    20ގިނަވެގެން 

  (ދޭއް) ޕޮއިންޓް) 2ކޮންމެ އަހަރަކަށް  ދުމަތުގައި ފުރިހަމަކުރިޚި(
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  ހުރިނަމަދަރިއަކު  އަހަރު ނުފުރޭ 18ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަމަ ނުވަތަ ކައިވެނި ރޫޅި  (ނ)
  ޕޮއިންޓް  10

  އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިއަކު ނެތްނަމަ ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެ) 18(ކައިވެނި ރޫޅިފައިވިޔަސް 
  

  (ރ)
 

 ޕޮއިންޓް  10ގިނަވެގެން)  އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ (އެންމެ 18
  )ޕޮއިންޓް  5(އެ މީހެއްގެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮންމެ ދަރިއަކަށް 

    

ދިރިއުޅޭނަމަ ދަރިއެއް / ދަރިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ގާތުގައި މުވައްޒަފުގެ (ބ)
 (   ޕޮއިންޓް 10(އެންމެގިނަވެގެން

  ޕޮއިންޓް) 5ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮންމެ ދަރިއަކަށް  ގާތުގައި (އެ މީހެއްގެ
  

  އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓަށް އެދި
  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

  ތުގެ ފްލެޓަށް އެދޭއިރު ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ޢިމާރާއެދުރުވެހި  . 5
  
  ) 1 - (ޖަދުވަލު  އިވާ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުފުރިހަމަކޮށްފަ (ހ)

  
ެޗއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބިފައި ނެތްކަން އަންގައިދޭ ގޯއްއިން މާލެ (ށ)

ލު (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ސްރަސްމީ ލިޔުމުގެ އަ
 ހުޅުމާލެ ޑިެވލޮްޕމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން) ،އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރުންނާއި 

  
ުނވަތަ ގޯއްޗަކުން  ގޯއްޗެއްއިން މާލެފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް  (ނ)

ނެތްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ އަސްުލ ބައެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބިފައި 
ހުޅުމާެލ  ،(މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރުންނާއި 

(   ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
  

ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ  (ރ)
) އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ  600އިން މާލެމައިންބަފައިންނަށް   2(ހަސަތޭކަ

(ދޭއް) ކޮޓަރީގެ ވަކި ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ގޯއްޗެއްގެ ނުވަތަ ފްލެޓެއްގެ 
ގިނަ ބަޔަކަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައި ހުންނަ އެއްމެދު ގޯތީގެ  ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ނުވަތަ 

ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ  (ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީގައި އޮންނަންވާނީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު 
  ޖަހާފައެވެ.)

  
ފްލެޓަށްއެދޭ ޓޯކޮޕީ (ގެ ފޮފްލެޓަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެުފށު (ބ)

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލު ހުށަހަަޅއި، ކޮޕީއާ  ފޯމު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވެ
  އަސްލާ އެއްގޮތްތޯ ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.)
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ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަނބިމީހާ ނުވަތަ އަނބިން، ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ފްލެޓަށްއެދޭ ފަރާތުގެ  (ޅ)
 ހުށަހަަޅން ހާޒިރުވެ  ފްލެޓަށްއެދޭ ފޯމު(ދެފުށުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލު ހުށަހަޅައި، ކޮޕީއާއި އަސްލާ އެއްގޮތްތޯ/ 
  ޞައްޙަތޯ ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.)

  
(އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ  18ގާތުގައި ތިބި  ،ދަށުގައި ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ (ކ)

ދަރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ 
ނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.)  އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަ

  
ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަމިއްލަ ދަރިންނަކީ، ފްލެޓަށްއެދޭ ފަރާތުގެ  (އ)  

ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ މީހެއްކަން އެނގޭނޭ ރަސްމީ 
  ލިޔުމެއްގެ އަސްލު.

  
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ފްލެޓަށްއެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑަށް  (ވ)

ފަންޑުގެ  ތަޢުލީމީނެތްކަމުގެ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާކަމަށް 
  އިދާރާ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ އަސްލު.

  
އްޒަފެއްގެ ވައެދުރުވެހި ޢިމާރާތުން އެޕާޓްމަންޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ދައްކަންޖެހޭ ކުލި، އެ މު (މ)

ނޑަމުން ދިއުމަށް އި   ނުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުން. ތިރާޒުއުމުސާރައިން މަހުން މަހަށް ކަ
  

ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް "އެދުރުވެހި"  (ފ)
) 3 - ރާރު (ޖަދުވަލު ކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ އިޤުޢިމާރާތުން މިހާރު ލިބިފައިވާ ފްލެޓް ދޫ

  ގެ އަސްލު
  

ފްލެޓް ދޫކުރުމުގައި 
  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އެދުރުވެހި ފްލެޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން   .6
  ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

އިން ކުރި  އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝން (ހ)
 C/2004/199-22 ނަންބަރު އިޢުލާނާއި،) 2004 މޭ C/2004/62  )3-22ނަންބަރު 

) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅި ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު 2004 ގަސްޓުއޮ 1(
ހަމަވެގެން އެދުރުވެހި ޢިމާރާތުން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި މި އުސޫލުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުންކުރެ ޝަރުޠެއް އުނިނުވާނަމަ ނުވަތަ މި އުސޫލުގެ 3
ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޯޓިސް ނުދޭނަމަ ނުވަތަ މި އުސޫާލ ހާވަނަ މާއްދާގައިވާ  10

ޚިލާފަށް ޢަމަލުނުކުރާ ހިނދެއްގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެްޓ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ތިޔާރުއިޚުބޭނުންކުރުމަށް އިތުރަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ 

. ންށް ލިބިގެއެޑިޔުކޭޝަނަ   ވެއެވެ
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އެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް  ،ތުން ހުސްވާ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ ޢިމާރާއެދުރުވެހި  (ށ)
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޝަުރޠު

 ލިބޭ ތަރުތީބުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.  ތެރެއިން ޕޮއިންޓް
  

ނޑައަޅަމުންގޮސް މި  (ނ) މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ތަރުތީބުން ފްލެޓްތައް ލިބޭފަރާތްތައް ކަ
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ބާކީހުރި ފްލެޓަށްވުރެ  އެހާތަނަށް އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް

ނޑައަޅާނީ އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް   ގިނަވެއްޖެނަމަ، ބާކީހުރި ފްލެޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ
 ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. ހާޒިރުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ، ކުގެ މެދުގައިލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ

  
ގޮްތ  ލިބޭ މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެމަފިރިންނަށް ފްލެޓް  (ރ)

. މިކަން  ވެއްޖެނަމަ، އޭގެތެރެއިން ފްލެޓް ދޫކުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތަކަށެވެ
ނޑައަޅާނީ .  މެދުގައި، އެ ދެމަފިރިންގެ ހާޒިރުގައި އެ ދެމަފިރިންގެ ،ކަ  ުގރުއަތުލައިގެންނެވެ

  
އެ ފަރާތަކަށް  ،ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގައި މި މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ފްލެޓް (ބ)

ނޑައަޅާނީ، ފްލެޓްލިބޭ  ލިބެނީ ޢިމާރާތުގެ ކޮން ފަންގިފިލައެއްގެ ކޮން ފްލެޓެއްކަން ކަ
  ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. ހާޒިރުގައިފަރާތްތަކުގެ 

  
މި މާއްދާގެ (ބ) އަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި،   (ޅ)

އެ ފަރާތްތަކުން  ށް ބަލައި،ލަތަހާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ 
  ސްކަންދެވޭނެއެވެ.އަކުން ފްލެޓް ދިނުމަށް އިތިޔާރުކުރާ ފަންގިފިލައިޚު
  

ށ) ގައިވާ ގޮތަށް (ތުން ހުސްވާ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް މި މާއްދާގެ ޢިމާރާ އެދުރުވެހި   (ކ)
ގެ ރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަދާކު މާލޭގައި ވަޒީފާ ،ނުލައި އިޢުލާންކުރުމަކާ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުވަނަ ) 1ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރާ މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ (
މުވައްޒަފުންނަށް މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ 

  ތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުއި
  

 )1(  
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ 3މި އުސޫލުގެ 
އި ދާއިމީ ވަޒާީފ ވަތަ މާލޭގެ ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގަގައި ނުއެޑިޔުކޭޝަނު
ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރަމުންދާ

ތެރެއިން ސަރުކާރުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި، 
ގޮތުގައި ދާއިމީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ގެ އިސްވެރިންގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނު

  މުވައްޒަފުން.
  

ނޑައެޅުމުގައި އެްއ ވަނަ ނަންބަރު) 1މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ (  )2(       ގައިވާ މުވައްޒަފުން ކަ
ވަނަ  4މުވައްޒަފަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ޝާމިލުވާނަމަ މި އުސޫލުގެ 
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މުވައްޒަފަށް އިސްކަން މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ 
  ދޭންވާނެއެވެ.

  
ތަކުގެ ކުއްޔާއި ފްލެޓް

  ޚިދުމަތުގެ ފީ 
ނޑައެޅުން    ކަ

ނޑައަޅާނީ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  .7   އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި އަދި ޚިދުމަތުގެ ފީ ކަ
  
ނޑައަޅާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކުއްޔާއި،އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓްތަކުގެ  (ހ) ޚިދުމަތުގެ ފީ ކަ

  ވެ.މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނެ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން
  

) އަހަރަކުން އެއް  5ޚިދުމަތުގެ ފީ ކޮންމެ  ކުއްޔާއި،އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓްތަކުގެ  (ށ) (ފަހެއް
  ފަހަރު މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނެއެވެ.

  
ގެ މިންވަރު ނޑައަޅާ ކުއްޔާއި ޚިދުމަތުގެ ފީ(ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަ  މި މާއްދާގެ (ނ)

  ގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު
  

  ފްލެޓް ކުއްޔަށް
  ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތު

ނޑައަޅާނީ ތިރީގައިމިވާ   .8   ގޮތުގެމަތިންނެވެ.އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަ
  
ދުވަހުެގ (ތިނެއް) އަހަރު 3މީލާދީ ، އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ (ހ)

. ކޮންމެ މުއްދަ ) އަހަރު  3ތަށެވެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިާވ ހަމަވުމުން،  (ތިނެއް
މިނިސްޓްީރ  ތިޔާރު ށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚު(ތިނެއް) އަހަރަ 3ފަރާތްތަކަށް އިތުރު 
  ށް ލިބިގެންވެއެވެ.އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަ

  
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްޔަށްދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު، މުއްދަތު  މި (ށ)

އިތުރުކުރެވޭނީ، އެހައިތަނަށް ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ހުރިހާ މަހެއްގެ ކުލި ދައްކައި 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  3މުގައި ވުމުގެ އިތުރަށް، މި އުސޫލުގެ ޚަލާޞްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަ

  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
  

ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ގެ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އެދުރުވެހީ (ނ)
/ ގަިއ ފަންޑުގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ކުރެވޭ އެގްރިމެންޓު ތަޢުލީމީއެޑިޔުކޭޝަން
. މިގޮތުން ކުރެވޭ އެގްރިމެންޓަކީ، މި އުސޫލުގެ ބައެއް ކަމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
  ބެލެވޭނެއެވެ.

  
ތުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އެއްވެސް ފްލެޓެއް އަދި ފްލެޓެއްގެ ބައެއްވެްސ ޢިމާރާއެދުރުވެހި  (ރ)

  ށް ކުއްޔަށް ނުދެވޭނެއެވެ.އެހެން ފަރާތަކަ
  

  ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅެވޭނެ 
  ފަރާތްތައް 

  ތަކުގައި ދިރިއުޅެވޭނީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓް  .9
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ގައި ގްރިމެންޓު) ގެ ދަށުން ސޮއިކުރެވޭ އެނވަނަ މާއްދާގެ ( 8މި އުސޫލުގެ  (ހ)  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ދަުފތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ 

 /   ފަންޑުގެ އިދާރާ އިން ހުއްދަދޭ ފަރާތްތައް؛ ތަޢުލީމީއޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
  

މީހުންގެ ގޮތުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅޭ (ށ)
އަމިއްލަ ދަރިން  ،ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭނީ ތިމާއާއި، ތިމާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ

ތިމާގެ މައިން ބަފައިން، އަނބި ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މައިންބަފައިންނާއި، ، ނުވަތަ ދޮންދަރިން
ކުތުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ތިމާ ވަޒީފާއަށް ނު ،ރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއިޝަތިމާ 

. ފަ   ރާތެވެ
  

މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ސަރުކާރުން  ،މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ލިބިފައިވާ ޖާގައިގެ ނިސްބަތުން (ނ)
ނޑައަޅާފައިވާ  ބޭތިއްބުމަށްފްލެޓުގައި މީހުން  ،ފައިާވ އުސޫލުގައިސާހަމަޖައް އަދަދަށްވުރެ ކަ

  މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ނުވާނެއެވެ.ގައި ލެޓުފްއިތުރަށް 
  

ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް
ފަރާތުން ފްލެޓް 
  ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތް 

ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކުއްޔަށް ދޫކުރި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން  ތިރީގައިވާ   (ހ) .10
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޯޓިސްދިނުމާއެކު، ކުއްޔަށްހިފި އެގްރިމެންޓުދޫކުރުމުގެ  ކުއްޔަށް

  ނެއެވެ.ފަރާތުގެ ކިބައިން ފްލެޓް ވަކިކުރެވޭ
  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  3ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި، މި އުސޫލުގެ   )1(  
  ނުވަތަ،؛ ޝަރުޠެއް އުނިވުން

  
ކުއްޔަށް  އަކުންއިވާ ވަޒީފާވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގަ 3މި އުސޫލުގެ   )2(  

ހިފާފައިވާ ފަާރތް  ހިފާފައިވާ ފަރާްތ ވަކިވުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން، ނުވަތަ ކުއްޔަށް 
ގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެއްއެހެން ދާއިރާ 

؛ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބަދަލުވުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން 

  ނުވަތަ،
  

 ؛ގައި ދިރިއުޅެމުން ނުގެންދާކަން ސާބިތުވުންފްލެޓު ،ފަރާތްފްލެޓް ކުއްޔަށް ހިފި   )3(  
  ،ނުވަތަ

  
) އެ(ހަ 6ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާއެއްގެ   )4(   ދިގު  މަސްދުވަހަށްވުރެއް

  ،ނުވަތަ ؛މުއްދަތުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުން
  

  )5(  6  (   ،ނުވަތަ ؛އް ނެގުންނޯޕޭލީވެދިގު މުއްދަތުގެ  މަސްދުވަހަށްވުރެ(ހައެއް
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ފްލެޓް ނުވަތަ ފްލެޓްގެ އެއްވެސް ބައެއް ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިކަން   )6(  
  ،ނުވަތަ ؛ސާބިތުވުން

  
)  2ފްލެޓްގެ ކުއްޔާއި ޚިދުމަތުގެ ފީ ނުދައްކާތާ ވިދިވިދިގެން   )7(   މަސްދުވަސް (ދޭއް

  ނުވަތަ،؛ ހަމަވުން

ކުރުމަށް ނޯޓިސް ޞްލާޙުފްލެޓް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފުވެގެން އި  )8(  
ފަދަ ހާލަތެއް  އެގްރިމެންޓްގައި ބުނާ ،ނުކޮށްޞްލާޙުދިނުމުންވެސް އެކަން އި

  ؛ މެދުވެރިވެގެން ވަކިކުރަން ޖެހުން
  

އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުގެ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   (ށ)
 ރުމަށްފަހުދަތު ހަމަވާއިރު ފްލެޓް ހުސްކުކިބައިން ފްލެޓް ވަކިކުރުމަށް ދެވޭ ނޯޓިސްގެ މުއް

ހަވާލުނުކޮށްފިނަމަ، ފްލެޓް ހުސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި އެ މައްސަަލ  އަނބުރާ
  ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

  
  އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން 

  
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށެވެ.  ،ތިޔާރު ލިބިގެންވަީނއުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚު މި .11

  ކުރަންވާނެއެވެ.  ގައި ޝާއިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމިގޮތުން މި އުސޫލަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ދިވެހި

ނޑައެ އެ މި އުސޫލުގައި އެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ  .12  މާނަކުރުން  ޅިގެން ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތްގޮތުން ކަ
  ؛ހިނދަކު އިއެހެންގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހަ

  
ގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތަކަށް ވުން" ކަމުގައި "މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝން (ހ)  

ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ 
  މެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށްވުމެވެ.ޤާމުއައްސަސާއެއްގެ ދާއިމީ މަ

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާ  (ށ)     ށެވެ.ނގިއަްޔލެ އާއި ހުޅުމާލެއާއި ވިލި"މާލެ

  
"ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަޢުލީމީ ފަންޑު ހިންގުމަށް މާލީވަޒީރު  (ނ)  

ނޑަ ގައި ބުނާ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އެންމެހައި އަޅާފައިވާ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުކަ
  ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާ އިދާރީ އޮފީހަށެވެ.

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ "މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝން  (ރ)   ގެ އިސްވެރިން

ގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ކޭޝަނުއޮފް އެޑިޔު
/ ޔުނިޓު ޑިޕާޓްމަންޓް/އްޒަފުންނާއި، މިނިސްޓްރީގެ މުވަ ގެ އިސްވެރިޔާ ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން

ނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.     ކަމުގައި ކަ
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" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ބ)   ނަ ތަޢުލީމީ ހުން  ގައިއަވަުށ ވިލިނގިލީމާލޭ ސިޓީގެ  ،"އެދުރުވެހި
ބުރީގެ ފްލެޓް  6 ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ

  ތަށެވެ.ޢިމާރާ
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (ޅ)   ނަންބަރު ކޮށީގައި ތަޢުލީމީ ފަންޑުން  369ގެ މާލޭ ،"އެދުރުހިޔާ
  ބުރީގެ ފްލެޓް ޢިމާރާތަށެވެ. 10ޢިމާރާތްކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

  
" ކަމުގައި  (ކ)   ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބުނެފައި އެވަީނ"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަމިއްލަ ދަރިއެއް

(ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ  2010/8
( މަތިން  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ 14ގެ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު

ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަ 
  ދަފުތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ދަރިންނަށެވެ.މީހުންގެ 

  
އްޓާ ފަރާތުން "ޚިދުމަތުގެ ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެދުރުވެހި ޢިމާރާތް ބަލަހަ  (އ)  

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދުމަތްތަކުގެ އަގަށް އެގްރިމަންޓުތަކަށް ދެމުންދާ ޚިޢިމާރާތުގެ ފްލެޓު
 އަށެވެ.ދައްކަންޖެހޭ މެއިންޓެނަންސް ފީ އެއްފަހަރު މަހަކު
  

މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .13  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
  ފެށިގެންނެވެ.

  
  
  
  

   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                 147 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

10

 
        

 
A -      

 
        

`  
    

 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
 

  ިދެވހިރާްއޖެ މާލެ،      
 

 އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމު 
: ންބަރު ނަ ފޯމު         

       

 :ފަާރތުެގ މަޢުޫލމާތު އެދޭ ފްލެޓަށް  .1
  

 

1.1  :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ފުރިހަަމ ަނން

  

1.2 : :       ންެހން :އަ          ޖިންސް  ފިރިެހން

   

 :ތާރީޚުއުފަްނުދވަުހގެ ީމލާދީ  1.3
                             

1.4 :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................އުފަްނވި އަޮތޅާިއ ރަށް
 

:ންިޔތެއްަކން އަްނގަިއދޭ ާކޑު ނަ ދިެވހިރައް  1.5                           ބަރު
 

1.6 :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ދާިއމީ އެޑްރެސް
1.7 :  ........... ....................................................................................................................................................................................................................................................................މިހާުރ ިދރިއުޭޅ ެއޑްރެސް
1.8 :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ވަޒީފާ ައދާކުރާަތން
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: މަޤާމު 1.9

 ................................................................................................................................................................................................................................................:ާތރީޚު މިހާުރ ައދާކުރާ ަވޒީފާ ލިބުުނ  1.10
:ންނަ  ާކޑުޚިދުަމތުެގ ރިކޯޑު 1.11  ..................................................................................................................................................................................................................................................................ބަރު
: ލޭަގއި ވަޒީާފ ައދާކުރަުމންމާ 1.12   އަށް                   ިއން                            ާދ ުމްއދަތު

 

 

: ެމދުނުެކނޑިމަޤާެމއްަގއި ުނވަަތ މަޤާުމތަކުަގިއ  ެގ ާދއިމީ ސަރުކާރު 1.13  ިޚދުަމތްކުރި މުްއަދތު
 އަދާކުރި ވަޒީފާ / އަދާކުރަމުންދާ  ނަން  އަދާކުރި ތަނުގެ /ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ  އިން އަށް

    

    

    

    
 

: ކުރާ ކޮށް ޓައިމް-ޕާޓް  1.14 /ަތން  ...................................................................................................................................................................................................................................................މަަސއްކަތް
:ންނަ  މޯބައިލް  1.15  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................ބަރު
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ އީމެއިްލ އެްޑރެްސ: 1.16
) ގެެސޓުފިކެޓުވަރީގެ (     ެދ      ވަރިކޮށްަފއި ނީމހަކާ ިއނެދެގން      ނުއި ކައިެވނީެގ ޮރނުގން ުހރިޮގތް :  1.17  ކޮޕީ އެޓޭޗްކުރުމަށް
1.18 / : ނަާމއި ެގ ފިރިީމހާައނބިން،  އަނބި  ...............................................................................................................................ދިެވހިަރއްިޔެތއްކަން އަްނަގއިޭދ ކާޑު ަނންބަރު

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
):ކައިެވނިކޮށްެގްނ އުޅޭަނމަ ަކއިެވީނގެ  1.19  ........................................................................................ ސެުޓފިކެޓު ޫދކުރިތަާނއި ނަންަބރު (ކޮީޕ އެޓޭޗްުކރުމަށް

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

D D M M Y Y Y Y 

    

 01ޖަދުވަލު : 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                 147 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

11

 

 

 :ޫލާމތުޢުދިރިުއޅެުމން ގެްނދާ ގޮުތގެ މަ .2
 

/  ރަޖިސްޓަީރ ކުެރިވފައިޭވތޯަގއި ޯގްއޗެއްސިޓީ ފިރިމީާހ / އަނިބމީހާެގ ނަުމގަިއ ާމލޭ 2.1  )ެގ ބޮޑުިމންއެޭކނަަމ ޯގތީނއާ(؟ / ފްލެެޓއް
 

/ ފްލެުޓެގ ބޮޑުމިން :     އާއެކޭ     ނޫނެކޭ    އަކަފޫޓު                    ގޯީތގެ

 ިދރިއުެޅުމން ގެްނަދނީ :މިހާުރ  2.2
/ަބްއޕަެގ ޭގގައި    ތަނެްއ ކުްއޔަްށ ިހފައިެގން     ތިާމގެ މީހެްއެގ ޭގގައި     މަންމަ

                            

/އަނިބމީާހގެ ގޭަގއި        ެއއްެމދު ތަެނއްަގއި / ފްލެޓެްއގަިއ   ފިރި
 ؟ލިބިފަިއވޭތޯމާރާތްކުެރވިަފއިާވ ފްލެޓެްއ ޢި ސަރުކާރުެގ ްޕރޮެޖކްޓެއްެގ ަދށުްނ  2.3

)     އާނއެކޭ  / ފްލެްޓ ލިބިަފއިވާކަުމެގ ލިުޔން އެޓޭޗްކުރުމަށް   ނޫނެކޭ       ( ާއނއެޭކނަަމ ޯގތި

  

             
 

 :ބެޭހ ަމޢުލޫމާތުއާްމދަީނއާ .3

 

3.1      :   ދާިއމީ ވަޒީާފއިްނ ލިބޭ އަސާީސ ުމސާރަިއގެ ޖުމުލަ
:ދާިއމީ ވަޒީާފއިްނ  3.2  ލިބޭ އެެހނިެހން އެލަަވންސްތަުކގެ ޖުމުލަ
3.3 :  އެހެިނހެްނ ގޮްތޮގތުން ލިބޭ އާްމަދނީެގ ުޖމުލަ
 ލަ އަދަދު (ރުފިޔާއިން):މުޅި ޖުމު  މަހަކުލިބޭ އާމްދަނީގެ 3.4

  
 

 

 :މަޢުޫލމާތު ީމހުްނގެ  އެކުގަިއ ދިރިުއޅެުމންެގންދާ  .4
 

:ައަހރުްނދަުށގެ ދަިރްނގެ  18އެކުގަިއ ދިރިުއޅެުމންެގންާދ  4.1   އަަދދު
އަިދ  ަނންބަރު  ދަިރންެގ ަނާމއި ދިެވހިަރއްިޔެތއްކަން އަްނަގއިޭދ ކާޑުއުަފން ދަުށެގ  ައަހރުން 18އެކުގަިއ ދިރިުއޅެުމންެގންާދ  4.2

:  އުފަްނުދވަސް
 

4.2.1 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
4.2.2 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
4.2.3 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
4.2.4 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
4.2.5 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
4.2.6  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

/ މީހަުކ ިތމާ ބަަލހައްޓަުމްނދޭތޯ އުަފންނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ހުްނަނ  4.3 / ކުްއޖަކު  ؟ ދަރިއަކު
 

       އާނއެކޭ >        ނޫނެކޭ >

)ދަފުތަރުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ އާނއެކޭ ނަމަ (   ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކަމަށް ރަސްމީ އިދާރާއިން ދީފައިވާ ލިޔުން އެޓޭޗް ކުރުމަށް
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5. :  ތަޢުލީީމ ފަންުޑްނ މިާހތަަނށް އެްއެވސް ލޯެނއް ނަާގަފއި ވޭތޯ
  

  )ދާެގ ެއހެްނ ަބއިތަްއ ުނފުުރންމި މާއް  ،ނޫނެކޭ ނަމަ (ޫނނެކޭ >                   ާއނއެކޭ >   5.1

  : ތާރީޚުައދަުދ ައދި ޯލުނެނގި  ނެިގ ޭބނުާމއި ޯލނުގެ  އާނއެކޭ ަނމަ ޯލނު   5.2

  ..............................................................................................................................................................................................................................................ލޯނުެނިގ ބޭުނން :   5.2.1

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................ލޯނު ައދަުދ :   5.2.2

  ..........................................................................................................................................................................................................................................:  ތާރީޚު ލޯނު ެނގި   5.2.3

  

  

: ،އި މި ޯފމު ުހށަހަާޅ ުދވަާހ ަހަމއަށް ފަންޑަްށ ައނބުާރދެއްކި ައަދދާ  5.3   ނުެދއްކި ާބކީއޮތް އަަދދު

  ................................................................................................................................................................................................................................................ދެއްކުްނ ައދަުދ   5.3.1

  .......................................................................................................................................................................................................................................ނުެދއްކި އޮްތ ބާކީ   5.3.2

  

  އެޓޭޗްކުުރމަށް އިްނ ދޭ ިލޔުްނ ތަުޢލީމީ ަފންޑުެގ ިއާދރާ ،ތަޢުީލމީ ަފންޑުްނ ލޯެނއް / އެީހއެްއ ިލބިފައިާވނަމަ        

 

6. :   އެޭދ ފްލެުޓގެ ާބަވތް
  

 ކޮޓަީރެގ ްފލެޓް >   3ކޮަޓރީެގ ފްލެޓް >                2         >  ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް  1
  

. އެޭދ ކޮްނމެވެސް (   )ެއއް ާބވަެތއްަގިއ ފާަހގަލާެށވެ
      

7. :   މި ޯފމުަގއިާވ ަމުޢލޫމާތު ޞަްއޙަކަްނ ކަށަަވރުކޮްށދެޭވނެ ަފރާުތގެ މަުޢލޫމާތު
  

7.1 :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................     ފުރިހަަމ ަނން

7.2  :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................ދާިއމީ އެޑްރެސް

:ންރަްއޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ާކޑު ނަ  ދިެވހި 7.3   ބަރު

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................ހުރި ގާތްަކން :  7.4

:ންނަ  މޯބައިލް  7.5  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ބަރު

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. އީމެއިްލ އެްޑރެްސ: 7.6

  

8. :   އިޤްރާރު
  

ނުޑ ދީަފިއވާ މަޢުލޫާމތަކީ ަގއި ުހންަނންޖެޭހ ޝަުރޠުަތއް ބަލަިއ ކިުޔަމށްފަހު ޝަރުުޠަހމަވާ ެގ ކިބައިފްެލޓަށް ެއދޭީމހާ ،މި ފޯުމަގއި ައުޅގަ
. އަުޅަގނޑު ދީަފއިާވ ެއްއވެސް މަޢުލޫާމަތކީ މަޢުޫލމާތުކަަމށް އަުޅަގނޑު އިޤު މީހެްއގެ ހައިިސއްަޔތުްނ ދީަފިއާވ ޞަްއޙަ ރާުރަވމެވެ

.ަގބޫލުޞައްަޙނޫްނ މަުޢލޫމާތެްއ ކަަމށްަވނީަނމަ މި ޯފމު ބާޠިލުކުރެޭވނެކަަމށް ައޅުަގނޑު    ކުރަމެވެ

  
: :   ...................................................................................................ނަން   އިނގިލީެގ ނިާޝން     ...........................................................................................ސޮއި

   ތާރީޚު
  

  ދެލި ނުޭފދޭ ގޮަތށް ޖެހުަމްށ) ،އިނގިީލގެ ިނޝާންބޮުޑވައި  ނުަވތަ ވަައތު(ަކނާތު                                        

D D M M Y Y Y Y 
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9. (.  މި ޯފމާއެކު ހުަށަހޅަންެޖހޭ ތަކެތި (ތަރުތީުބން އެޓޭްޗ ކުރަްއވާެށވެ
 

) 5ފްލެޓަށް އެޭދ ފަާރތުެގ ިދވެިހރަްއޔިެތއްކަން އަްނަގއިޭދ ކާޑުގެ ދެުފށުެގ ފޮޓޯކޮޕީ  (އުސޫުލގެ  9.1  ަވނަ މާްއާދގެ (ބ) ަގިއވާޮގަތށް

/ ައނބިްނ ުނވަަތ ިފރިީމާހެގ  9.2 ވަަނ ާމއްާދެގ (ޅ)  5ދެފުުށެގ ފޮޓޯޮކޕީ (އުޫސލުެގ ރަްއޔިެތއްކަްނ ައންަގިއޭދ ކާޑުެގ ިދވެހި އަނބި
(  ގަިއާވގޮތަށް

ވަަނ  5(އުޫސލުގެ  ައހަރު ނުުފރޭ ދަިރންގެ އުަފންުދވަުހގެ ސެޓުފިކެޓު ޮކޕީ  18ބެލުުމގެަދށުަގއިވާ ފްލެޓަށް ެއދޭ ަފރާތުެގ  9.3
(  މާްއދާެގ (ކ) ގަިއވާޮގތަށް

 ނުކުެޅދުްނތެރިކަްނ ުހްނނަ މީުހންެގ ދަުފތަރުަގއި ،ބެލުުމެގދަުށަގއި ނުކުޅެޭދ ުކިދން ތިބިަނމަ އެަފދަ ުކދިން ފްލެޓަށް ެއދޭ ަފާރތުެގ  9.4
) 5(އުސޫލުެގ ހިމެިނފަިއވާކަުމެގ ރަސްީމ ިލޔުްނ   ަވނަ މާްއދާެގ (އ) ަގއިާވގޮަތށް

ްއ ނުަވަތ ފްލެެޓއް މާލެ، ވިލިނގިިލ ައިދ ހުޅުމާެލއިްނ ލިިބފައި ނެތްަކްނ ައންަގއިޭދ ަރސްީމ ލިުޔުމގެ ގޯއްޗަުކން ަބއެ، ގޯއްޗެއް  9.5
 ަވނަ މާްއާދެގ (ށ) ަގއިާވގޮަތްށ) 5އަސްލު (އުސޫުލެގ 

/ ޯގްއޗަކުން ބައެްއ ުނވަތަ ފްެލޓެއް ާމލެ 9.6 ިއން ލިބިފައި ވިލިނގިލި ައދި ހުުޅމާލެ، ފިރިމީާހއަށް ުނަވތަ ައނބިމީާހއަްށ ގޯއްެޗއް
) 5( ުއސޫލުގެ ނެތްކަްނ ައްނގަިއދޭ ަރސްީމ ލިުޔުމގެ އަސްލު    ަވނަ މާްއދާެގ (ނ) ަގއިާވގޮަތށް

ނިޑ ތަުޢލީމީ ދާިއރާަގިއ ޚިދުަމތްކޮށްަފއިާވ ުމއްަދތު އަްނގަިއޭދ ރަސްީމ ލިޔުުމެގ އަސްުލ  (ސިވިްލ ސާރވި 9.7 ްސ މެުދނުކެ
ެއކުލެވޭ ިލޔުުމަގިއ ަވޒީފާ ައދާކުރާ ތަނަކުްނ ޞައްަޙ ިލޔުމެްއކަމުެގ ަތއްަގނުޑ ަޖހާފަިއ  ކޯޑު ވިުއގަިއެގ ިޚދުަމތުެގ ރި

(  ހުށަހެުޅމަށް

ުނވަތަ ަދއްކަންެޖޭހ  ށްނެތްަކމަފްލެޓަށް އެިދ ފޯުމ ހުަށހަޅާ ުދވަހާ ހަމަަޔށް ތަޢުލީީމ ފަންޑަްށ ަދއްކަްނޖެހޭ ަފއިާސއެއް ނުަދއްކައި  9.8
. ކަމަށް ަތޢުލީމީ ފަންޑުން  ދާ ފައިސާ ގަާވިއުދން ދައްކަުމން ަވނަ ާމއްާދގެ (ވ)  5(އުސޫުލެގ  ދޫކޮްށަފއިވާ ލިުޔމުެގ ައސްލު

(  ގަިއާވގޮތަށް

/ ވިިލނިގލިްނ  9.9 ) އަކަޫފޓަްށވުެރ ބޮޑުޫންނ  600މާލެ / ހުުޅމާލެ އަމިއްަލ ެގދޮުރ ނުަވތަ (ަހސަތޭކަ
/ފިިރމީާހ/މައިންަބފަިއންެގ ެގދޮރުުހރިަނމަ ގިނަ ަބޔަކަްށ ރަޖިސްަޓރީވެަފއި ުހްނަނ  ްސޓަރީގެ ޮކޕީ ނުަވތަގޯީތގެ ރަޖި ،އަނިބމީހާ
) 5އެއްެމުދ ޯގތީެގ ަރޖިސްޓަީރގެ ޮކޕީ ( އުސޫުލގެ   ަވނަ މާްއދާެގ (ރ) ަގއިާވގޮަތށް

) 5ނުކުރާކަުމގެ ިލުޔން  ( އުސޫލުެގ  ޒު ގެ ކުިލ ުމސާރަިއން ެކނޑުމަށް އިުއތިރާފްލެޓު 9.10  ވަަނ ާމްއދާެގ (މ) ގަިއާވގޮތަށް

ފިރިމީހާ މިާހުރ ކުއްޔަްށ ހިަފިއގެންއުޅޭ  /މި ފޯމު ހުށަެހުޅމާ ގުިޅެގން ފްެލޓެއް ލިބޭޮގތް ެވއްެޖނަމަ ިތމާ ުނވަތަ އަނިބމީހާ  9.11
) 5އެދުުރވެީހެގ ފްެލޓް ދޫކޮްށލުމަްށ ެއއްބަސްވާަކމުެގ ިއޤުރާރު ( އުސޫުލގެ   ަވނަ މާްއާދގެ (ފ) ގަިއވާޮގަތށް
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
 

  މާލެ، ިދެވހިރާްއޖެ      
  
  
  

 

ނޑުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  އިޤު ރާރު   އެދުރުވެހީގެ ފްލެޓު ގެ ކުލި ، މުސާރައިން ކެ
 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) އާ ގުޅޭ) 5ވަނަ މާއްދާގެ (މ) އަދި  3ރުވެހި ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ (އެދު

 
 

  

       ޓް އަްށ އެދުުރެވހީގެ ފްލެ ) .......................................................................................................................................................................................................................................(އަުޅަގނުޑ 

.ުއތިރާޒެއި ެކނޑުމާމެދުމަުހންމަހަށް ފްލެްޓގެ މަހުކުލި ައޅުަގނޑުގެ ުމސާރަިއން  ،ކުއްޔަށް ލިބިްއޖެނަމަ   އް ނެެތވެ
  

  

  

  

  ިއނގިީލގެ ިނޝާްނ  ......................................................................... : ސޮއި  ................................................................................................................: ނަން 
  

  :  ތާރީޚު

  

) ،ިއނގިީލގެ ނިާޝން ުނވަަތ ަވއަުތ ބޮޑުަވއި(ކަާނތު                 ދެިލ ނުޭފޭދ ޮގަތށް ެޖހުަމށް

  
  
  
  

   

D D M M Y Y Y Y 

 2ޖަދުވަލު : 

) (ދ.ރ. ކާޑު        \މަ ނަން)         (ފުރިހަ            ނަންބަރު
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  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ 
 

  މާލެ، ިދެވހިރާްއޖެ      
  

 

 އެދުރު ވެހިން ކުއްޔަށް ލިބިފައިވާ  ފްލެޓް  ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  އިޤު ރާރު 
 އާ ގުޅޭ) ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) 5ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އަދި  3(އެދެރުވެހި ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ 

  

       ޓް އަްށ އެދުުރެވހީގެ ފްލެ ) .......................................................................................................................................................................................................................................(އަުޅަގނުޑ 

 /އެދުުރވެހި ިޢމާރާތުން ައުޅަގނޑަށް ުނވަތަ ައޅުަގނޑުގެ ައނބިީމހާ  ،ނަމަކުއްޔަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަެޖހިއްޖެ 

  ރާުރވަމެެވ.އެއްަބސްވެ އިޤު ފިރިމީހާއަށް މިހާރު ކުއްަޔށް ލިބިފައިވާ ްފލެޓް ދޫކޮށްލުމަށް
  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  ުމްނ : އެދުުރވެީހެގ ފްލެޓަްށ ެއޭދ ފޯުމ ުހށަހަާޅ ފަރާތަްށ އެުދރުެވހިްނ ިމހާުރ ފްެލޓެްއ ލިބިފަިއވާަނމަ ތިީރގަިއާވ ބަިއ ފުިރހަަމ ކުރު  1ނޯުޓ

.   ފުދޭެނެއވެ
  

  

  : ިއނގިީލގެ ިނޝާްނ  ......................................................................... : ސޮއި  ................................................................................................................: ނަން 
  

  :  ތާރީޚު

  
  

) ،ިއނގިީލގެ ނިާޝން ުނވަަތ ަވއަުތ ބޮޑުަވއި(ކަާނތު                 ދެިލ ނުޭފޭދ ޮގަތށް ެޖހުަމށް

  
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  ުލިބިަފއިާވނަމަ،  ީހގެ ފްެލޓަްށ ެއދޭ ޯފމު ހުަށހަޅާ ފަރާުތގެ އަނިބީމހާ ުނަވތަ ިފރިީމހާއަްށ ެއދުުރވެިހން މިހާުރ ފްލެެޓއް: ެއދުުރވެ 2ނޯޓ

.  މަީތގަިއވާ ަބއިެގ އިތުަރށް ތިީރގަިއވާ ަބއި އަނިބމީާހ ުނވަަތ ފިިރމީާހ ފުރިހަމަކުަރްނވާެނއެވެ

  

  :ިއނގިީލގެ ިނޝާްނ  .........................................................................ސޮއި :   ................................................................................................................ނަްނ :
  

  :  ތާރީޚު
  

 ދެލި ނުޭފދޭ ގޮަތށް ޖެހުަމްށ) ،އިނގިީލގެ ިނޝާން(ަކނާތު ނުަވތަ ވަައތު ބޮުޑވައި                  
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 3ޖަދުވަލު : 

) ދ.ރ. ކާޑު (       \         (ފުރިހަމަ ނަން)            ނަންބަރު
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


