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                                                                                                   North Thiladhunmathiހއ.ތަކަންދޫ            
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 ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލް ހއ.ތަކަންދޫއިން  

 

 
     .ގޯތީގެ ބައި:1

 ޕޮއިންޓް  10        ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ އަނިބމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ގޯއްޗެއް ނެތްނަމަ             )ހ(      
 ޕޮއިންޓް  08       ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ަބއްޕައަށް ގޯޗެއް ނެތްނަމަ                  )ށ(       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 . ކައިވެނި ބައި:2

 ޕޮއިންޓް  11        )ހ( މީހަކާ އިނދެގެން ހުރިނަމަ                                        

 ޕޮއިންޓް  09       ޕޮއިންޓް(               03އަހަރުވެފައި ވާނަމަ )އަހަރަކަށް ދެވޭނީ  01ށް ކައިވެންޏަ)ށ( 
 އަހަރަށެވެ.( 03)މިގޮތުން ގިނަވެގެން ދެވޭނީ   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 . ޢުމުރުގެ ބައި:3

 ޕޮއިންޓް  04                          އަހަރާ ދެމެދު ނަމަ                  25-18މުރުން ޢު)ހ(       
 ޕޮއިންޓް  06       އަހަރުން މަތިނަމަ                                      25)ށ( ޢުމުރުން       

 )އުމުރު ބަލާނީ ގޯތި ދޫކުރާ ތާރީޙަށް(

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . ދަރިންގެ ބައި:4
ތިިބ ނަމަ )ދަރިއަކަށް   ދަރިންދަރިއަށްވުރެން ގިނަ    1ނުވަތަ    އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިއަކުހުރިނަމަ  18މީހަކާ ނުއިނދެހުރި  )ހ(   

   ޕޮއިންޓް  60                                   ޕޮއިންޓް( 6ޕޮއިންޓް، މިގޮތުން ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  2ދެވޭނީ 

 ދަރިންދަރިއަށްވުރެން ގިނަ  1ނުވަތަ  ހުރިނަމަދަރިއަކުއަހަރުންދަށުގެ  18ދާއިމީގޮތެއްގައި ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ށ( ) 
                                                                  ޕޮއިންޓް      06                       ޕޮއިންޓް( 6ޕޮއިންޓް، މިގޮތުން ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  2)ދަރިއަކަށް ދެވޭނީ ތިބިނަމަ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 thakandhoo@hotmail.comއީމެއިލް:                  6500102ފެކްސް:               6500034:ފޯން

 . މައިންބަފައިންގެ ބައި:5
 ޕޮއިންޓް 04            )ހ( މަންމަ ަބލަމުންގެންދާނަމަ                                           

 ޕޮއިންޓް 04)ށ( ަބއްޕަ ަބލަމުންގެންދާނަމަ                                                       
 ޕޮއިންޓް  02)ނ( ަމއިންބަަފއިނާްނއި ަދރިންފިޔަވާ ަޝރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހަިފއިވާ މަީހކު ބަލަމުންގެންދާނަމަ               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ބައި:  . ރަށްވެހިކަމުގެ 6
 ޕޮއިންޓް  04)ހ( ރަށުގެ ރަށްވެއްސެއްނަމަ                                                       
 ޕޮއިންޓް  06ޕޮއިންޓް(            02އަހަރު ވެފައިވާނަމަ )އަހަރަކަށް ދެވޭނީ  01)ށ( ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި        

 އަހަރު( 03)ގިނަވެގެން ދެވޭނީ           

 ޕޮއިންޓް  10)ނ( ރަށުގައި ދިރިއުޅޭނަމަ                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . އާއިލާގެ އެހެން މެމްބަރުން:7

 ޕޮއިންޓް  10އަހަރުވެފައިވާ ގޯތި ނުލިޭބ ފަރާތްތައް                     18އާއިލީ މެމްަބރުންގެ ތެރޭން )ހ(        
 މީހުންނަށެވެ.  05ޕޮއިންޓް، ގިނަވެގެން މިަބޔަށް ޕޮއިންޓް ލިޭބނީ  02)އެފަދަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިޭބނީ      
 މީހުންގެތެރޭން އަނިބ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ގޯތި އޮންނަ ފަރާތްތަކަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.( މިފަދަ      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން:8
 ޕޮއިންޓް 15    އަކަފޫޓުގެ ިބމެއް އޮތުން 2500ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި  )ހ(
މީހަކަށް    )ށ( އެއްވެސް  ތެރެއިން  ދެމަފިރިންގެ  ރަށެއްގައި  އެއްވެސް  އޮތުން  2500ރާއްޖޭގެ  ިބމެއް  އެއްވެސް   10  އަކަޓޫގެ 

 ޕޮއިންޓް

ރަށުން   2ވޭތުވެދިޔަ)ނ(   ގެވަޅެއް(   ( ގޯއްޗެއް  ތެރޭގައި  މިސާލަކަށް   އަހަރު   ( ވުން  ަބދަލުކޮށްފައި  މީހަކަށް  އެހެން  ލިިބފައި 
 ޕޮއިންޓް 20   ވިއްކާލާފައި ނުވަތަ ދީފައިވުން(

 ޕޮއިންޓް  20     ރަށު ރަށްވެއްސެއް ކަމުގައި ނުވުންގެވަޅަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ )ރ( 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑު ގޯއްޗެއް އޮވެފައި ަބއްޕަ ނުވަތަ މަންމަގެ    2500ގެވަޅަށް އެދޭ މީހާގެ ަބއްޕަ ނުވަތަ މަންމަގެ ނަމުގައި  )ބ(  
 ޕޮއިންޓް  20    ހުރީ ހަމައެކަނި އޭނާ ކަމުގައިވުން

 
 ޖުމުލަ:                                                                  ޕޮއިންޓް:

 އިތުރު ތަފްޞީލް:

 ރަށްވެއްސަކަށް ަބލާނީ ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ތާރީޙުން ފެށިގެން.ގައިވާ ރަށުގެ  02ނަމްަބރ  ❖

 ގައިވާ ޢުމުރުގެ ަބއި ބަލާނީ ގޯތި ދޫކުރާ ތާރިޙަށެވެ.  03ނަމްަބރ  ❖

ކާއި ގުޅޭ = ދެމަފިރިން ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ކުދިންގެ ަބއްޕަ ނުވަތަ މަންމަ މީހަކާއި ނުއިނދެތިެބ މަންމަ    04ނަމްަބރ   ❖

އް އެއިން އެއްވެސްފަރާތަކަށް ނުލިޭބނެއެވެ. ކުދިންގެ މަންމަ ގޯތި އޮވެއްޖެނަމަ ދަރިންނަށް ލިޭބ ޕޮއިންޓެނުވަތަ ަބއްޕައަށް  
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ނުވަތަ ަބއްޕަ އެހެން މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްފައިވާނަމަ މީހަކާއި ނުއިދެ ހުންނަ   ނުވަތަ ަބއްޕަ ވަކިވެފައިވާ ހާލަތުގައި މަންމަ

  ވެ.މީހާއަށް ދަރިންގެ ޕޮއިންޓް ލިޭބނެއެ

ގައިވާ މައިންަބފައިން ަބލަމުންގެންދާތީ ލިޭބޕޮއިންޓް ލިޭބނީ މަންމަ ނުވަތަ ަބއްޕަގެ ގޮތިނެތި މަންމަ ނުވަތަ   05ނަމްަބރ   ❖

 ަބއްޕަ ބަލަމުން ގެންދާނެއެވެ. 

ނުވަތަ    05ނަމްަބރ   ❖ ސަަބުބން  މުސްކުޅިވުމުގެ  ބެލެވޭނީ  ަބލަމުންދާކަމަށް  މީހަކު  ފަދަ  ގައިވާ  )ނ(  އެނޫންވެސް  ގެ 

 ސަަބަބކާހުރެ އަމިއްލައަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްނޫޅެވޭފަދަ މީހަކު ަބލަމުންދާނަމައެވެ. 

  ޅޭނަމައެވެ. އު( ގައިވާ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭނީ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނިބމީހާ ރަށުގައި ދިރިނގެ )  06ނަމްަބރ   ❖

  އެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާ

 ސްޓްރީގައިވާ ތާރީހުން ފެށިގެން ރަށުގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ޖިރަށުގައި ރަ ❖

 އެދި ފޯމްހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އައިސްފައިވާ އުނިއިތުރު ބަލާނީ ގޯތިދޭ ތާރީޙަށެވެ.ށްގޯއްޗަ ❖

 
 ގޯތިލިބޭގޮތް:
އިސްކަންދީގެންނެވެ.  ❖ ފަރާތްތަކަށް  ލިިބފައިވާ  ގިނަޕޮއިންޓް  ތަރުތީުބން  ލިިބފައިވާ  ޕޮއިންޓް  ހޮވާނީ  މީހުން  ގޯތިލިބެންޖެހޭ 

އެގޮތުން އެފަހަރަކު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތީގެ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓްލިިބފައިވާ މީހުންތިބިނަމަ  

ގޯތި ބޭނުންއޭގެތެރެއިން  ގޯއްޗެއް  އެންމެޮބޑަށް  ޙާލަތަށްަބލާ  ދިރިއުޅުމުގެ  ކަނޑައަޅާނީ  ކަމަށް ލިޭބމީހުން  ވާނެ 

 ފެންނަމީހުންނަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.

 ގޯތި ލިޭބ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ދެގޯތި ނުލިޭބނެ އުޞޫލުން ވިސްނަވަންވާނެއެވެ. ❖

ދޫކުރު ❖ އެުބރެއްގައި  ނަމަވެސް  ގޯތިލިޭބނީ  ފަރާތްތަކަށެވެ.  ޕޮއިންޓްލިޭބ  އެންމެމަތިން  އަދަދަށް  ގޯތީގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  މަށް 

ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނަމަ    50ޕޮއިންޓުން މަތިވެގެން މިުބރުގައި ދޫކުރާ ގޯތީގެ ޢަދަދުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތް ހިމެނުނުނަމަވެސް  

  ސް ަބއިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެފަރާތަކަށް ގޯއްޗެއް ނުލިޭބނެއެވެ. އަދި ގުރުއަތުގައިވެ

އެކެވެ.    49ވަނައަށް ލިިބފައިވާ ޕޮއިންޓްގެ އަދަދަކީ    26ކަމަށްވެފައި    26މިުބރުގައި ދޫކުރާ ގޯތީގެ ޢަދަދަކީ  ސާލު:  މި

އި  ޕޮއިންޓް އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ލިިބފައި ނުވާތީ މިުބރުގަ  50ގޯތީގެ ތެރޭގައި އެގޯތި ހިމެނުނުނު ނަމަވެސް    26ދޫކުރާ  

ނުލިޭބނެއެވެ. ގޯއްޗެއް  ަބއިވެރިއެއް     އެފަރާތަށް  އެފަރާތް  ގުރުއަތުގައި  ނަގާ  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ލިޭބ  ގޯތި  އަދި 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާ  ❖ ކޮމެޓީން  އެކުލަވާލާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ކަންތައްތައް  ދޫކުރުމާއިެބހޭ  ގޯތި  ގޯތިލިޭބކަމަށް  ދޫކުރާނީ  ގޯތި 

 ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. 


