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 ދޫކުރުުމގެ ގަިއޑްލަިއން  ޯގތި ަބންާޑރަކުޑަުހވަދޫްނ 

 ޢާރަފްތަ 1

ގޯތިދޫކުުރމުގެ ގައިޑްލައިން ބަންޑާރަ ގޯތިދޫކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ " ކުޑަހުވަދޫން ބަންޑާރަ މިއީ ކުޑަހުވަދޫ   

 " އެވެ.

 ގޯތި ކޮމެޓީ 2

 ކޮމިޓީގައި  ިމގޮތުން. ކޮމިޓީއަކުންނެވެ މެމްބަރުންގެ 9 ކަނޑައަޅާ ޕްރޮގްރާމަށް މި ހިންގާނީ ޕްރޮގްރާމް ދޫކުރުމުގެ ގޯތި 2.1 

 1ކައުންސިލަރ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބިމާބެހޭ ސެކްޝަންގެ  4 އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ކުޑަހުވަދޫ ހިމެނޭނީ،

ސަރުކާރުގެ ރަށުގައި ހުރި  ،ފިރިހެން މެމްބަރެއް) މެންބަރުން(އަްނހެން މެމްބަރަކާއި  2މުވައްޒަފު، އާއްމުންގެ ތެރެއިން 

 މެމްބަރުންނެވެ. 2މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން 

ސް އެއްވެ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް . ހާޟިރުގައެވެ މެމްބަރުންގެ 5 މަދުވެގެން ކުރަންވާނީ ތައްމަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ 2.2 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2.1މެމްބަރަކު ކޮމިޓީން މަދުވެއްޖެަނމަ އެ މެމްބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ެމމްބަރަކު ހަމަޖައްސާނީ 

 ށެވެ.ގޮތަ

 ދޫކުރާ ގޯތީގެ ބޮޑުމިން ،އިގޯތިދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދާ 3

މިކަމާއިގުޅިގެން ކޮށްފައިާވ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓްމިބުރުގައި ކުޑަހުވަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  3.1 

 އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

(ދުވިސައްތަ ސާޅީސް ތިނެއް) ގޯއްޗެވެ.  243އަކަފޫްޓގެ  2000ކުޑަހުވަދޫން މިފަހަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  3.2 
(ދުވިސައްތަ  243ސްކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓްލިބޭ ކައުންސިލުން ފާއެއީ 

 ފަރާތަށެވެ.ސާޅީސް ތިނެއް) 
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  ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓަގަރީތަކާއި ޢަދަދުގޯތި 4

 ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ ކެޓަގަރީއަކަށް  2މިބުރުގައި ކުޑަހުވަދޫން ގޯތިދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ   

ކުޑަހުވަދޫއަށް  ކުޑަހުވަޫދ ރަށްވެހިންނާއި ކައިވެނިޮކށްގެން  ،ރަށްވެހިންނާއިމިއީ ކުޑަުހވަދޫގެ  " A "ކެޓަގަރީ   4.1

 ވެ.ޗެގޯއް 218ހާއްސަކޮށްގެން ދޫކުރެވޭ  ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކަށް

ރަށްވެހިކަން ބަދަލުޮކށް ކުޑަހުވަދޫގައި  ،ފިޔަވައި ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް ގޮތުންކައިވެނީގެ މިއީ  " B "ކެޓަގަރީ   4.2

 25ކުޑަހުވަދުއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާްއސަކުރެވިފައިވާ  ،އިދިރިއުޅޭ  ފަރާތްތަކާ

    .ގޯއްޗެވެ

 އުޞޫލުތައް:ގޯތިދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  5

ގޯތި ލިބުމަށް ޝަރުތުހަމަާވ  ،(ދުވިސައްތަ ސާޅީސް ތިނެއް) ގޯއްޗަށްވުރެ 243މިބުރުގައި ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  5.1 

  (ދުވިސައްތަ ސާޅީސް ތިނެއް) ފަރާތަށެވެ. 243ގޯތިިލބޭނީ އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓްލިބޭ  ،ފަރާތްތައް ގިނަނަމަ

ހަަމހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު އެގޯިތތަކުެގ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ގޯިތލިބޭ ފަރާތްތަްއ ގޯތިތަކަށް ޕޮއިންޓް  5.2 

 ޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. ކަނޑައަ

(ފަންސަވީސް) ގޯއްޗަށް ޝަރުތުހަމަވާ މީހުން ގޯތީގެ ޢަދަދަށްވުރެ  25ހާއްސަކުރެވިފައިވާ  އަށް  " B "ކެޓަގަރީ  5.3 

  އަށް އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. " A "ކެަޓގަރީ އިތުރުވާގޯތިތަށް  ،މަދުވާނަމަ

 ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅުން 6

 ގޯތިދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ. 6.1 

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮށްަފއިވާ އިޢުލާންގައި  ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް  6.2 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ުހށަހަޅަން ހާޟިރުވާނީ ވެރިފަރާުތންނެވެ. ވެރިފަރާތުގެ ަބދަލުގަިއ އެހެންފަރާތަކުްނ  6.3 

  އިހްތިޔާރު ދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ.ވެރިފަރާތުން ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ބައިގައި އެކަމަށް ފޯމުގައި  ،ހުށަހަޅާނަމަ

 ގެންނަންވާނެއެވެ. އި ކޮޕީފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑްގެ އަސްލާ ،ފޯމް ހުށަހަޅަން ހާޟިރުވާއިރު 6.4 

 ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. 5 ޖަދުވަލުމިއުޞޫލުގެ  ،ގޯއްޗަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު 6.5 

 ،ފުރިހަމަނުކޮްށ ހުަށހަޅާ ފޯމުތަކާއިފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ގެްނަނ ފޯމުތަކާއި  6.6 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހަމައަށް ހުށަނާޅާނަމަ އެފޯމެއް ބަލައެްއ ގައި  5ޖަދުވަުލ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް 

 ހުށަހެޅުމަށް ކިޔުގައި ތިބިނަމަ ކިޔު ނިމެންެދން ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.ސުންގަޑި ހަމަާވއިރު ފޯމު ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

ބަލަިއ  ެހއްކަމަށްމީމަވާ ބަލައިގެްނކަމުގެ ލިޔުމެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ގޯތިލިބުމުގެ ޝަުރތުހަ ،ފޯމު ބަލައިގަތުަމށްފަހު 6.7 

 ދޫކުރެވޭ ލިޔުމެއްނޫނެވެ.
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 ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލާމީހުންގެ 7

ކުޑަހުވަދޫއަްށ  ކުޑަހުވަދޫ ރަށްވެހިންނާއި ކައިވެނިޮކށްެގން ،ރަށްވެހިންނާއިކުޑަހުަވދޫގެ  " A "ކެޓަގަރީ  -7.1 

 ،ރެވިަފއިވާ ަބއިހާއްސަކު ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ

 ،ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަކީމި ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި  • 

ކުޑަހުވަދޫއަށް ދިރިއުޅުން  ކައިވެނިކޮށްގެން އްސަކާއިކުޑަހުވަދޫ ރަށްވެ ނުވަތަ  ކަމުގައިވުންރަށްވެއްސެއް ކުޑަހުވަދޫ  ހ 
 ،ކަމުގައިވުން ދިވެހިރައްޔިތެއް ބަދަލުކޮށްފައިވާ

 ،ވުންއަހަރު ފުރިފައި 18 އުމުރުން  މީލާދީގޮތުން ށ 

އެއްވެސް ރަށަކުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިނެތުން، ރާއްޖޭގެ  ނ 
 އެއްބަސްވުމެއްގައި ގަނެވިއްކުމުގެ ގޯއްޗެއް ގޮތަށް  އަދާކުރާ އަގު ގޯތީގެ  ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ލިބިފައިނެތުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ

ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ހިންގާ ދައުލަތުން ނުވަތަ  .ނެތުން ސޮއިކޮށްފައި
 ،ގޯތިދޫކުރުމުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއަކުން ގޯތިލިބޭ ފައިނަލް ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިނުވުން

 ނަމުގައި  އެމީހެއްގެނުވަތަ އެއްމެދުގޯއްޗެއް  ގޯއްޗެއް އަމިއްލަ ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ބަންޑާރަ ރަށަކުން އެއްވެސް ރާއްޖޭގެ ރ 
 .އެއްބަސްވުން ދޫކޮށްލަން އެއްގޮތަށް  އިއުޞޫލާ މި އެތަނެއް ލިބިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނަމަ

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓު، ރޯހައުސް، ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް  ބ 
ފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި، ނުވަތަ ލިބިފައި ނެތުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

ވާނަމަ  ގޮތަށް އެފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ސޮއިކޮށްފައި އަގު އަދާކުރާ 
  މިއުޞޫލާއެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން.

 ލިބެން  ބިމުން ބަހައިގެން  މުދަލުން ނުއުފުލޭ  ގޯއްޗެއްގައިވާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ބަންޑާރަ ތަނަކުން  އެއްވެސް  ރާއްޖޭގެ ޅ 
 .އެއްބަސްވުން ދޫކޮށްލަން އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންގައިޑްލައިނާއި  މި ލިބިފައިވާބައި/އޮންނަބައި

އެއްމެދު ނުވަތަ ން ބައެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކު ،ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައިރާއްޖެގޭ އެއްވެސް ރަށަކުން  ކ 
 ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް /ފްލެޓެއް/ރޯހައުސް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން އިމާރާތަކުން ފްލެޓެއް

 .އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން 10ދޫކޮށްލާފައިވާތާ  ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކަށް ދީ ނުވަތަ ފްލެޓް އެގޯތި ،ލިބިފައިމެ

ނުވަތަ އެއްމެދު ން ބައެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކު ،ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައިރާއްޖެގޭ އެއްވެސް ރަށަކުން  އ 
އިމާރާތަކުން ފްލެޓެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން ފްލެޓެއް/ރޯހައުސް/ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް 

 .އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން 25ވިއްކާލާފައިވާތާ ށް އެހެންފަރާތަކަ ނުވަތަ ފްލެޓް އެގޯތި ،ލިބިފައިމެ
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 ،އިރަްށވެހިކަން ބަދަލުޮކށް ކުޑަހުވަދޫގަިއ ދިރިއުޅޭ  ފަރާތްތަކާ ،ފިޔަވައި ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް ކައިވެނީގެ ގޮތުންމިއީ  
 ކެޓަގަރީއެވެ. ކުޑަހުވަދުއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަްށ ހާއްސަކުރެވިފައިވާ

 ،މި ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަުރތުތަކަކީ • 

 އަހަރުވެފައިވުން  18 އުމުރުން ހ 

ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިނެތުން،  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ށ 
 އެއްބަސްވުމެއްގައި ގަނެވިއްކުމުގެ ގޯއްޗެއް ގޮތަށް  އަދާކުރާ އަގު ގޯތީގެ  ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ލިބިފައިނެތުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ

ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ހިންގާ ގޯތިދޫކުރުމުގެ  .ނެތުން ސޮއިކޮށްފައި
 ،އެއްވެސް މަޝްރޫއަކުން ގޯތިލިބޭ ފައިނަލް ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިނުވުން

 ނަމުގައި  އެމީހެއްގެނުވަތަ އެއްމެދުގޯއްޗެއް  ގޯއްޗެއް އަމިއްލަ ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ބަންޑާރަ ރަށަކުން އެއްވެސް ރާއްޖޭގެ ނ 
 .އެއްބަސްވުން ދޫކޮށްލަން އެއްގޮތަށް  އުޞޫލާއި މި އެތަނެއް ލިބިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނަމަ

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓު، ރޯހައުސް، ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް  ރ 
ފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި، ނުވަތަ ލިބިފައި ނެތުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

ވާނަމަ  ގޮތަށް އެފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ސޮއިކޮށްފައި އަގު އަދާކުރާ 
 މިއުޞޫލާއެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުން. 

 ލިބެން  ބިމުން ބަހައިގެން  މުދަލުން ނުއުފުލޭ  ގޯއްޗެއްގައިވާނުވަތަ އަމިއްލަ  ބަންޑާރަ ތަނަކުން  އެއްވެސް  ރާއްޖޭގެ ބ 
 .އެއްބަސްވުން ދޫކޮށްލަން ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މި ލިބިފައިވާބައި/އޮންނަބައި

ނުވަތަ އެއްމެދު ން ބައެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކު ،ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައިރާއްޖެގޭ އެއްވެސް ރަށަކުން  ޅ 
އިމާރާތަކުން ފްލެޓެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން ފްލެޓެއް/ރޯހައުސް/ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް 

 .އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން 2އެހެންފަރާތަކަށް ދީ ނުވަތަ ދޫކޮށްލާފައިވާތާ  ނުވަތަ ފްލެޓް އެގޯތި ،ލިބިފައިމެ

ނުވަތަ އެއްމެދު ން ބައެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކު ،ބަންޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައިރާއްޖެގޭ އެއްވެސް ރަށަކުން  ކ 
އިމާރާތަކުން ފްލެޓެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން ފްލެޓެއް/ރޯހައުސް/ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް 

 .އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން 5ވިއްކާލާފައިވާތާ އެހެންފަރާތަކަށް  ވަތަ ފްލެޓްނު އެގޯތި ،ލިބިފައިމެ
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 ގޯތި ދިނުމަށް ޝަރުތުހަމަވާކަން ކަނޑައެޅުން 8

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 7މި އުޞޫލުގެ  ،ގޯތި ދިނުމުގައި ޝަރުތު ހަމަވާކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  8.1 

 ،ވެމަކަންކަން ފުރިހަގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލާމީހުންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް) (ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މުންނެވެ.އަދި އެމާއްދާއަކާއި ގުޅޭ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށް ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައިވު

 ގޯތި ލިބޭނެގޮތް 9

  އިޢުލާނާއި ކުރާ އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ ކުޑަހުވަދޫ ބައިވެރިވެވޭނީ ޕްރޮގްރާމްގައި މި ގޯތިދޫކުރުމުގެ ކުޑަހުވަދޫން 9.1 

  ރާތްތަކަށެވެ.ހުށަހަޅާ ފަ  ބުނާތަކެއްޗާއެކު ގައި ހުށަހެޅުމަށް 5ޖަދުވަލު  ފުރާ ގޯއްޗަށްއެދޭފޯމް  ދޫކުރާ  ގުޅިގެން

ދެމަފިރިން ވަކިވަކިން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ގޯތިދެވޭނީ އޭގެތެރެއިން މިބުރުގައި ކުޑަހުވަދޫން ގޯތިދޫކުރާއިރު  9.2 

ފަރާތަކަށެވެ. ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވެއްޖެ ގޯތިލިބެންވާ ފަރާތް އިހްތިޔާރުކުރުމަށް  01އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓްލިބޭ 

 ފަާރތް ކަނޑައަޅާނީ ދެމަފިރިންނަށް ފުރުސަތު ެދވޭނެއެވެ. ދެފަރާތަށް އެްއަބސްނުވެވޭނަމަ ގޯތިލިބޭ 

ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. އަދި މިުބރުގައި ދޫކުރެވޭ ގޯތި ދެމަފިރިން ބޭނުްނވެއްޖެނަމަ ދެމަފިރިްނނަށް ރަޖިސްޓްީރ 

 ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ގޯތިލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ދެމީހުންގެ  ވަރިވެފައިވާނަމަ ދެމަފިރިން ގޯތިލިބޭ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކުރާއިރު 9.3 
 ގޯތިގެދޮރުގެ ހާލަތަށް ެބލުމަށްފަުހގައި ގޯތިކޮމެޓީންނެވެ.

 އުނިއިތުރު ގެނައުން 10

މި ގައިޑްލައިނަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ފެނިއްޖެނަމަ ެއފަދަ އުނި އިތުރެއް ގެނައުމުގެ ބާރު ގޯތިކޮމެޓީއަްށ  10.1 

ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ބަދަލެއް ގެންަނންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ. 

 އަދި 

ނެވޭ ބަދަލަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ ަމޢުލޫމާަތށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަްނނާެނ އުނިއިތުރަކަްށ ގައިޑްލައިނަށް ގެ 10.2 

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.
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 ކާ ގުޅޭ ޖަދުވަލުތައްޕޮއިންޓް އުނިކުރޭނެ ބައިތަ  ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކާއިޕޮއިންޓް 11

 ޕޮއިންޓް ގެ ތަފްޞީލްކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުޕޮއިންޓް ދިނުމަށް " A " ކެޓަގަރީ  ) 1-ޖަދުވަލު ( 
 

  ޢުމުރުގެ ބައި  1 

 3 ....................................................... އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 25އަހަރު ފުރި  18ޢުމުރުން  ހ  

 5 .......................................................އަހަރު ނުފުރޭނަމަ  30އަހަރު ފުރި  25ޢުމުރުން  ށ  

 7 ....................................................... އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 35އަހަރު ފުރި  30ޢުމުރުން  ނ  

 9 ....................................................... އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 40އަހަރު ފުރި  35ޢުމުރުން  ރ  

 11 ....................................................... އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 45އަހަރު ފުރި  40ޢުމުރުން  ބ  

 13 ....................................................... އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 50އަހަރު ފުރި  45ޢުމުރުން  ޅ  

 15 ....................................................................... އަހަރު ފުރި ފައިވާނަމަ  50ޢުމުރުން  ކ  

  ރަށްވެހިކަމުގެ ބައި  2 

 20 .................................................................................ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްނަމަ  ހ  

 2 އަހަރު ނުވާނަ ......................1ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ  ށ  

 5 އަހަރު ނުވާނަ .........3އަހަރުވެ 1ދިރިއުޅޭތާ ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި  ނ  

 7 އަހަރު ނުވާނަ .........5އަހަރުވެ 3ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ  ރ  

 10 ...............އަހަރު ވެފައިވާނަމަ 5ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ  ބ  

އަހަރު  2އެހެންރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކު ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސަކާ އިނދެގެން ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ  ޅ  
 ވެފައިވާނަމަ

3 

  ޕޮއިްނޓެވެ.) 20(މިބަޔަށް ިގނަެވގެން ލިބޭނީ    

  ކަިއވެީނގެ ބައި ވަރި  3 

 15 ............................................................. އުޅޭނަމަގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ މީހަކާ އިނދެގެން  ހ  

 5 .................................................................... އަންބައްވުރެ ގިނަ ކޮންމެ އަންބަކަށް 1 ށ  

ކޮންމެ  އަހަރުންދަށް ދަރިންތިބިނަމަ 18ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ވަރިވެފައިވީނަމަވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތް  ނ  
 ޕޮއިންޓެވެ.)15(މިބަޔަށް އެްނމެިގނަެވގެން ލިޭބނީ ދަރިއަކަށް                      

5 
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  ދަރިންގެ ބައި  4 

 5 ................................ ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ އުފަންދަރިންގެ ތެރެއިން ގޯތިނެތް ކޮންމެދަރިއަކަށް ހ  

މިބައިން  (ނޯޓް: ، އަހަރުދުވަހަކަށް 05ފާއިތުވެފައިވާ ކޮންމެ  އިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެކަ ށ  

 ދަރިންގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަަކށެވެ.)އުފަންޕޮއިންޓްލިބޭނީ 
2 

    ޕޮއިންޓް 2 ފަރާތަކަށް  އެހީއަށްބޭނުންވާ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ދާއިމީ ނ  

 )ޕޮއިންޓް  6މިބަޔަށް ިގނަެވގެން ެދވޭނީ (

2 

މިަބއިަގިއވާ ޕޮއިންޓް ކައިވެނި ރޫޅިަފިއާވނަމަ ދަރިން ޝަރުޢީ ގޮުތން ބަލަމުން ގެްނދާ ފަރާތަށާއި، ެއދަިރންގެ ަޚރަުދ  • ނޯޓް   
ކަާމބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  ުމންެގންދާ ަފރާތްަކނޑަައޅާނީރުއީ ގޮތުން ބަލަޝަ. ބަލަހައްޓާ ފަާރތަށްެވސް ލިޭބނެެއވެ

ޚަަރދު ބަލަހައްޓާ ީމހެއްަކމަށް ބަލާނީ ކޯޓު ެމުދވެރިކޮށް ޚަަރދު ކުރާަކމުަގއި ަވނީނަަމ  .ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަށް ބިނާކޮެށވެ
 ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކާަކމުގެ ލިޔުމަށް ިބނާކޮށް އަދި ަޙރަދުުކރަނީ ކޯޓުން ބޭުރަގއި ނަމަ، ޚަަރދު ކުރާކަން ބަޔާންކޮށް 

 .ކުއްޖާ ބަލަަހއްޓާ ފަރާުތގެ ސިޓީއަށް ުނވަތަ ބޭންކް ސްލިޕްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ
 އްަސއެީހއަށް ބޭނުްނވާ ޚާ ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ ުމއަްއަސސާެއއްގެ ކީ ގައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހުަށއަާޅފަރާތަ(ނ)  •

 ފަާރތެއްކަން އަްނަގއިދޭ ލިޔުން ހުށަައައޅާަފއިާވނަަމއެވެ.  ޖިސްަޓރީަގއި ހިެމނޭފަރާތްތަކުގެ ރެ 

  މައިން ބަފައިންނާއި ބަލަދުވެިރންގެ ބައި  5 

  މީހަކަށް އަނބިދަރިން ފިޔަވައި ޝަރުއީގޮތުން ބަލަންޖެހިފައިވާ ގޯތި ނެތް ކޮންމެމައިން ބަފައިންނާއި  ހ  
 (މީހުންގެ އަަދދު)

4 

އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް 2000ގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތުގެ މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ކުޑަހުވަދޫން  ށ  
 ނެތްނަމަ ލިބިފައި ނުވަތަ ލިބެން  ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް  ،

3 

 ދައުލަުތގެ  ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ފަރާެތއްކަން ބަަލހައްޓާ ހަވާުލެވގެން ބަލަުދވެރިަކން ޮގތުން ަޝރުޢީ ލިބޭނީ މިަބއިން ޕޮިއންޓް ނޯޓް   
 .ހުށައަުޅްއވާފަިއވާަނމެެއވެ ފޯާމއެކު ލިޔުެމއް ޝަރުޢީ އަްނގަިއދޭ އެކަން ދޫކޮށްފަިއވާ މުަވއްަސސާއަުކން

   ގޯތިގެދޮުރގެ ހާލަތު  6 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގޯއްޗެއް،ފުލެޓެއް،  އަށް ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ ހ  
 ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިނެތުން 

 15 

(ލިބިފައިނެތުން ކަަމށް ބަލާނީ އެަފރާތެްއގެ ނަުމގައި ބޯހިޔާަވހިކަެމއް ރަިޖސްޓްީރވެފައި ނެުތން ނުވަތަ ޯބހިޔާވަހިަކމަށް  
 މުއަްއސަާސއަކުން ދޫކޮށްަފިއވާ ލިޔުެމއް ނެތުން)ދަލާދަތުކޮްށދޭ ޝަުރއީ ނުވަތަ ދައުލަުތެގ 

ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ އަނބި/ފިރިމީހާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް،  ށ  
 ގޯއްޗެއް،ފުލެޓެއް، ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިނެތުން ނުވަތަ ލިބެންނެތުން 

 15 

ނަުމގައި ބޯހިޔާަވހިކަެމއް ރަިޖސްޓްީރވެފައި ނެުތން ނުވަތަ ޯބހިޔާވަހިަކމަށް (ލިބިފައިނެތުން ކަަމށް ބަލާނީ އެަފރާތެްއގެ  
 ދަލާދަތުކޮްށދޭ ޝަުރއީ ނުވަތަ ދައުލަުތެގ މުއަްއސަާސއަކުން ދޫކޮށްަފިއވާ ލިޔުެމއް ނެތުން)

mailto:eco.kudahuvadhoo@gmail.mv
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6760667ފެކްސް: 6760522ޯފން:އީމެއިލް:   

 

  ގެ ތަފްޞީލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތު  އުނިކުރުމަށް  ޕޮއިންޓް " A " ކެޓަގަރީ  ) 2-ޖަދުވަލު ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގެދަށުން  )އ(ގެ 7.1މިއުސޫލުގެ އަށް ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ ހ  
 އެބިމެއްގެ ނުވަތަ ފްލޯއޭރިޔާގެ އަކަފޫޓަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ  ޕުލެޓެއް ރޯހައުސްއެއްޗެއް،އްގޯ

0.05 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގައިވާގޮތަށް  (ވ)ގެ 7.1މިއުސޫލުގެ އަށް ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ ށ  
 އެބިމެއްގެ ނުވަތަ ފްލޯއޭރިޔާގެ އަކަފޫޓަކަށް  ވިއްކާލާފައިވާނަމަ ޕުލެޓެއް ރޯހައުސްއެއްޗެއް،އްގޯ

0.02 

ޕުލެޓެއް ޗެއް،އްއަނބި/ފިރިމީހާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގޯ އެދޭމީހާގެގޯއްޗަށް  ނ  
 އެބިމެއްގެ ނުވަތަ ފްލޯއޭރިޔާގެ އަކަފޫޓަކަށް ވާނަމަ ލިބިފައި ރޯހައުސްއެއް

0.05 

ބިމެއް ނުވަތަ ޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަ އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބަން 600 ކުޑަހުވަދޫން އެދޭމީހާއަށް ގޯއްޗަށް  ރ  
 ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ  އިތުރުވާ ކޮންމެ ފްލޯއޭރިޔާގެ އަކަފޫޓަކަށް  ،ލިބިމީގެކުރިން ގޯއްޗެއް 

0.02 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަނޑާރަ ނުވަތަ އަމިއްލަ  ކުޑަހުވަދޫން ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ އަނބި / ފިރިމީހާއަށް  ބ  
 ،ރުން ހިންގި މަޝްރުއެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިގޯއްޗެއް ނުވަތަ ސަރުކާ

 އެބޯހިޔާވަހިކަމެއް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ

0.02 

އެފަރާތެއްގެ އުފަންދަރިންގެ ތެރެއިން ،އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމ50ަގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތަކީ ޢުމުރުން  ޅ  
 ގޯތިލިބިފައިވާ ކޮންމެ ދަރިއަކަށް 

5 

 ބޮުޑމިން  ފުލެޓްގެ ުނވަތަ ގޯތި ބަލާނީ އޭރިޔާ  ފުލޯ ފުލެޓްގެ ުނވަތަ ގޯތި ޮއންނަ ނަުމގައި މީހުްނގެ ގިނަ އެކަކަށްުވރެ • ނޯޓް   
 .އަކަފޫޓަކަށެވެ ީމހަކަށްޖެހޭ ބަހައިުލމުން މެުދގައި މިލްކުވެިރންގެ

 ޕޮއިްނޓް = (އުނިވާ މިންަވރު) ×ފްލޯ އޭރިޔާގެ ޮބޑުމިން  -އަކަފޫޓަށް ޕޮއިންޓް ދިުނމުަގއި މިންުކާރނީ: •

mailto:eco.kudahuvadhoo@gmail.mv
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6760667ފެކްސް: 6760522ޯފން:އީމެއިލް:   

 

  ގެ ތަފްޞީލްޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތު" B " ކެޓަގަރީ  ) 3-ޖަދުވަލު ( 

  ޢުމުރުގެ ބައި  1 

 3 ......................................................  އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 25އަހަރު ފުރި  18ޢުމުރުން  ހ  

 5 ...................................................... އަހަރު ނުފުރޭނަމަ  30އަހަރު ފުރި  25ޢުމުރުން  ށ  

 7 ......................................................  އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 35ފުރި އަހަރު  30ޢުމުރުން  ނ  

 9 ......................................................  އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 40އަހަރު ފުރި  35ޢުމުރުން  ރ  

 11 ......................................................  އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 45އަހަރު ފުރި  40ޢުމުރުން  ބ  

 13 ......................................................  އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 50އަހަރު ފުރި  45ޢުމުރުން  ޅ  

 15 .....................................................................  އަހަރު ފުރި ފައިވާނަމަ  50ޢުމުރުން  ކ  

  ރަށްވެހިކަމުގެ ބައި  2 

އަހަރު  1ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ  ހ  
 ނުވާނަމަ 

5 

 3އަހަރުވެ  1ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް  ށ  
 އަހަރު ނުވާނަމަ 

10 

 5އަހަރުވެ  3ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ  ނ  
 އަހަރު ނުވާނަމަ 

15 

 5ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް  ރ  
 އަހަރުވެފައިވާނަމަ 

20 

 1 ކުޑަހުވަދޫ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެންރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްނަމަ ބ  

  ޕޮއިްނޓެވެ.) 20(މިބަޔަށް ިގނަެވގެން ލިބޭނީ    

  ކަިއވެީނގެ ބައި ވަރި  3 

 15 .............................................................. މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނަމަގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ  ހ  

 5 ..................................................................... އަންބައްވުރެ ގިނަ ކޮންމެ އަންބަކަށް 1 ށ  

އަހަރުންދަށް ދަރިންތިބިނަމަ ކޮންމެ  18ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ވަރިވެފައިވީނަމަވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތް  ނ  
 ޕޮއިންޓެވެ.)15(މިބަޔަށް އެްނމެިގނަެވގެން ލިޭބނީ ދަރިއަކަށް                      

5 
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6760667ފެކްސް: 6760522ޯފން:އީމެއިލް:   

 

  ދަރިންގެ ބައި  4 

 5 ............................... ގޯތިނެތް ކޮންމެދަރިއަކަށްގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ އުފަންދަރިންގެ ތެރެއިން  ހ  

            ، އަހަރުދުވަހަކަށް 05ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ ފާއިތުވެފައިވާ ކޮންމެ  ށ  
 މިބައިން ޕޮއިންޓްލިބޭނީ ދަރިންގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.) (ނޯޓް:

2 

    ޕޮއިންޓް 2 ފަރާތަކަށް  އެހީއަށްބޭނުންވާ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ދާއިމީ ނ  

 )ޕޮއިންޓް  6މިބަޔަށް ިގނަެވގެން ެދވޭނީ (

2 

މިަބއިަގިއވާ ޕޮއިންޓް ކައިވެނި ރޫޅިަފިއާވނަމަ ދަރިން ޝަރުޢީ ގޮުތން ބަލަމުން ގެްނދާ ފަރާތަށާއި، ެއދަިރންގެ ަޚރަުދ  • ނޯޓް   
ކަާމބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  ުމންެގންދާ ަފރާތްަކނޑަައޅާނީރުއީ ގޮތުން ބަލަޝަ. ލިޭބނެެއވެބަލަހައްޓާ ފަާރތަށްެވސް 

ޚަަރދު ބަލަހައްޓާ ީމހެއްަކމަށް ބަލާނީ ކޯޓު ެމުދވެރިކޮށް ޚަަރދު ކުރާަކމުަގއި ަވނީނަަމ  .ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަށް ބިނާކޮެށވެ
ދުުކރަނީ ކޯޓުން ބޭުރަގއި ނަމަ، ޚަަރދު ކުރާކަން ބަޔާންކޮްށ ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކާަކމުގެ ލިޔުމަށް ިބނާކޮށް އަދި ަޙރަ

 .ކުއްޖާ ބަލަަހއްޓާ ފަރާުތގެ ސިޓީއަށް ުނވަތަ ބޭންކް ސްލިޕްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ
 އްަސއެީހއަށް ބޭނުްނވާ ޚާ ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ ުމއަްއަސސާެއއްގެ ކީ ގައިވާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހުަށއަާޅފަރާތަ(ނ)  •

 ފަާރތެއްކަން އަްނަގއިދޭ ލިޔުން ހުށަައައޅާަފއިާވނަަމއެވެ. ޖިސްަޓރީަގއި ހިެމނޭފަރާތްތަކުގެ ރެ 
  މައިން ބަފައިންނާއި ބަލަދުވެިރންގެ ބައި  5 

 އަނބިދަރިން ފިޔަވައި ޝަރުއީގޮތުން ބަލަންޖެހިފައިވާ ގޯތި ނެތް ކޮންމެމީހަކަށް މައިން ބަފައިންނާއި  ހ  
 (މީހުންގެ އަދަދު)

4 

އަކަފޫޓުގެ 2000ގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތުގެ މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ކުޑަހުވަދޫން  ށ  

 ނެތްނަމަ ލިބިފައި ނުވަތަ ިލބެން  ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް  ،ގޯއްޗެއް 

3 

 ަދއުލަތުގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާެތްއކަން ބަލަހައްޓާ ހަވާުލވެެގން ބަަލދުެވރިކަން ގޮތުން ޝަރުޢީ ލިބޭނީ ޕޮއިންޓް ނޯޓް   
 .ހުށައަުޅްއވާފަިއވާަނމެެއވެ ފޯާމއެކު ލިޔުެމއް ޝަރުޢީ އަްނގަިއދޭ އެކަން ދޫކޮށްފަިއވާ މުަވއްަސސާއަުކން

  ގޯތިގެދޮުރގެ ހާލަތު 6 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގޯއްޗެއް،ފުލެޓެއް، ރޯހައުސްއެއް  އަށްގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ ހ  
 ލިބިފައިނެތުން 

15 

ލިބިފައިނެުތން ކަމަށް ބަލާނީ އެަފރާެތްއގެ ނަުމގައި ބޯހިޔާަވހިކަެމއް ރަިޖސްޓްީރވެފައި ނެުތން ނުވަތަ ޯބހިޔާވަހިަކމަށް  ނޯޓް:
 ،ދައުލަުތެގ މުއަްއސަާސއަކުން ދޫކޮށްަފިއވާ ލިޔުެމއް ނެތުންދަލާދަތުކޮްށދޭ ޝަުރއީ ނުވަތަ 

ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ އަނބި/ފިރިމީހާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގޯއްޗެއް،ފުލެޓެއް،  ށ  
 ރޯހައުސްއެއް ލިބިފައިނެތުން ނުވަތަ ލިބެންނެތުން 

15 

އެަފރާެތްއގެ ނަުމގައި ބޯހިޔާަވހިކަެމއް ރަިޖސްޓްީރވެފައި ނެުތން ނުވަތަ ޯބހިޔާވަހިަކމަށް ލިބިފައިނެުތން ކަމަށް ބަލާނީ  ނޯޓް:
 ،ދަލާދަތުކޮްށދޭ ޝަުރއީ ނުވަތަ ދައުލަުތެގ މުއަްއސަާސއަކުން ދޫކޮށްަފިއވާ ލިޔުެމއް ނެތުން
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6760667ފެކްސް: 6760522ޯފން:އީމެއިލް:   

 

  ތަފްޞީލް ގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތު  އުނިކުރުމަށް  ޕޮއިންޓް" B " ކެޓަގަރީ  )4-ޖަދުވަލު ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގެ (އ) ގެދަށުން 7.1މިއުސޫލުގެ އަށް ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ ހ  
 އެބިމެއްގެ ނުވަތަ ފްލޯއޭރިޔާގެ އަކަފޫޓަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ  ޕުލެޓެއް ރޯހައުސްއެއްޗެއް،އްގޯ

0.05 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގެ (ވ) ގައިވާގޮތަށް 7.1މިއުސޫލުގެ އަށް ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ ށ  
 އެބިމެއްގެ ނުވަތަ ފްލޯއޭރިޔާގެ އަކަފޫޓަކަށް  ވިއްކާލާފައިވާނަމަ ޕުލެޓެއް ރޯހައުސްއެއްޗެއް،އްގޯ

0.02 

ޕުލެޓެއް ޗެއް،އްއަނބި/ފިރިމީހާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގޯ އެދޭމީހާގެގޯއްޗަށް  ނ  
 އެބިމެއްގެ ނުވަތަ ފްލޯއޭރިޔާގެ އަކަފޫޓަކަށް ވާނަމަ ލިބިފައި ރޯހައުސްއެއް

0.05 

ތެރެއިން އެފަރާތެއްގެ އުފަންދަރިންގެ ،އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމ50ަގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތަކީ ޢުމުރުން  ރ  
 ގޯތިލިބިފައިވާ ކޮންމެ ދަރިއަކަށް 

5 

 މިލްުކވެރިްނގެ  ބޮޑުިމން ފުލެޓްގެ ުނވަތަ ގޯތި ބަލާނީ ޭއރިޔާ ފުލޯ ފުލެޓްގެ ުނވަތަ ގޯތި އޮްނނަ ަނމުަގއި މީހުްނގެ ިގނަ އެކަކަށްުވރެ ނޯޓް   
 .އަކަޫފޓަކަށެވެ މީހަކަްށޖެހޭ ބަހައިުލމުން މެުދގައި
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6760667ފެކްސް: 6760522ޯފން:އީމެއިލް:   

 

 :ރިއާޔަތްކުރާނެގޮތް ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓްލިބޭ 12

 ޢުމުރުގެ ބައި  12.1 

ބަލާނީ ގޯއްޗަށްއެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚާއި ހަމައަށް  އުމުރުފުރާ ހ  
 ނުވަތަ އެ ތާރީޙުގައި، މީލާދިގޮތުން އަހަރު ފުރޭ ނުވަތަ  އަހަރު ފުރިފައިވާނަމައެވެ.

 ރަށްވެހިކަމުގެބައި 12.2 
އެމީހެއްގެ ރަށްވެހިކަމަށް އައިސްފައިވާ  ،އި ހަމައަށްބަލާނީ ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުތާރީހާ ރަށްވެހިކަން  ހ  

ރަށްވެހިކަން ކަށަވަރުކުރާނީ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަށްވެހިކަމާބެހޭ  ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ.
 ލިޔެކިޔުންތަކުންނެވެ. 

ދިރިއުޅޭކަމުގައި ބަލާނީ އެމީހަކު  ކުޑަހުވަދޫގައި އިނދެގެން ރައްވެއްސަކާއި ކުޑަހުވަދޫގެ  ރައްވެއްސަކު އެހެންރަށެއްގެ  ށ  
އިދެގެން އުޅޭމީހެއްގެ އައިޑީ ކާޑުގައި ރަށްވެހިކަމުގެ ބައިގައި ދާއިމީ އެޑްރެސްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫ ހިމެނިފައި 

ށް ވޭތޯއެވެ. މިގޮތުން ރަށްވެހިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ދެންބަލާނީ އެމީހަކު އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. އާއްމުކޮ 
ދިރިއުޅޭ ރަށެއްކަމުގައި ބަލާނީ އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހި އާއްމުކޮށް ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭ 

 ނަމައެވެ. 

ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެންރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމުގައި ބަލާނީ އެމީހެއްގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ  ކުޑަހުވަދޫ ނ  
 ބައިގައި ކުޑަހުވަދޫ ހިމެނިފައި ނުވާނަމައެވެ. 

އަހަުރަގއި ެއމީހަކު ުއެޅފައިވާ  5ުމަގއި ފޯމްގެ މިހާރު ދިިރުއޅޭ އެްޑރެާހއި، ފާއިތުވި ބެލު ތަނެއް ދިުރއުޅޭ އެމީހަކު :ނޯޓް  
ރަށަށް/ރަްށތަކަށް ިރއާޔަތްކުރަން ވާެނއެވެ. އަދި ޯފމްަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަންކަން ، ތަީބީއގޮތުން ުހރި، އަިދ 

ގައި ކުޑަުހަވދޫ ފިޔަަވއި އެހެްނރަެށއް  ހިނަގމުންާދގޮތަށް ޮކމިޓީން ރިއާަޔތް ކުރަންާވނެެއވެ. ިދރިުއޅޭ ރަށް ކަނަޑެއުޅމުަގއި،
 ކަމުަގިއާވނަމަ ތަޢުލީމް ދިނުމަްށ، ތަޢުލީމް ހޯދުމަށް ، ވަޒީފާ އަދާކުުރމަށް ދިިރއުޅޭ ފަރާތްަތއް އެރަެށްއގައި ދިިރުއޅެނީ

ދިިރއުުޅން ހަމަޖެިހފައިވާ ރަށްަކމުަގެއއް ނުބެލެޭވނެެއވެ. ކައިވެީނގެ ގޮުތން ގުިޅގެން އަނބި ުނވަތަ  އެރަށަކީ ެއމީހަކު
  ދިިރއުޭޅނަމަ ިދރިުއޅޭރަށްަކމުަގއި ބެެލވޭނީ ެއރަށެކެވެ. ފިރިމީާހގެ ރަުށގައި

 ކައިވެނީގެބައި ވަރި  12.3 

އެމީހަކު މީހަކާ  ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު  ބަލާނީ، ކަށަވަރުކުރުމުގައި އުޅޭކަން  އިނދެގެން މީހަކާ އެދޭމީހާ ގޯއްޗަށް ހ  
އިނދެގެން އުޅޭކަން އެނގޭނެ ޝަރުޢީ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި އެމީހެއްގެ ކައިވެނީގެ ތާރީޚަށް ބަލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ތާރީޚްގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ގޯއްޗަށްއެދި ފޯމުހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގެ އެކައިވެނީގެ ތާރީޚް ބަލާނީ މި 
 އިވެއްޏަށެވެ.ކަ

ގޯތިލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީލިސްޓް އާއްމުކުރުމާ ހަމައަށް  ،ފޯމްހުށަހަޅާފަހުން ވަރިވެފައިވާނަމަ ގޯއްޗަށް އެދި  ށ  
  ރިއާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ދަރިންގެ ބައި  12.4 
ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާނަމަ ދަރިން ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަމުން ގެންދާ ފަރާތަށާއި، އެދަރިންގެ ޚަރަދު ބަލަހައްޓާ  ހ  

ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  މުންގެންދާ ފަރާތްކަނޑައަޅާނީ ރުއީ ގޮތުން ބަލަޝަ. ލިބޭނެއެވެއިންޓް ޕޮފަރާތަށްވެސް 
ޓާ މީހެއްކަމަށް ބަލާނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ޚަރަދު ކުރާކަމުގައި ޚަރަދު ބަލަހައް .ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބިނާކޮށެވެ

ވަނީނަމަ ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމަށް ބިނާކޮށް އަދި ޙަރަދުކުރަނީ ކޯޓުން ބޭރުގައި ނަމަ، ޚަރަދު ކުރާކަން 
 .ބަޔާންކޮށް ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ސިޓީއަށް ނުވަތަ ބޭންކް ސްލިޕްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ
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އުފަން ދަރިންކަމުގައި ބަލާނީ އެމީހެއްގެ ދަރިންކަމުގައި އެމީހަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނެތް  ގޯއްޗެއް އެދޭމީހާގެ، ގޯއްޗަށް ށ  
ދާރާތަކުން ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން އުފަންދަރިން ކަށަވަރު ކަމާބެހޭ އި ސަރުކާރުގެ  ކުގެ މަޢުލޫމާތުފަރާތްތަ 

ކުރުމަށްފަހު އެދަރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ގޯތިގެދޮރު ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާނީއެވެ. މިކަން ބަލާނީ 
 ދާރާތައް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.އިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ، އެފަދަ ކުއްޖަކު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ޚާއްސަ އި ދާއިމާ ގޮތެއްގަ ނ  
 ނެވެ.އިދާރާއެއްގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމުން

 

 ރިންގެ ބައި ބަލަދުވެ މައިން ބަފައިންނާއި  12.5 

ނބިދަރިން ފިޔަވައި ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހުންކަށަވަރުކުރާނީ ޝަރުޢީލިޔުމަކުންނެވެ. ގޯތިނެތްމީހުން އަ ހ  
ދާރާތަކުން ބަލައިގެންނެވެ.   މިގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އިކަށަވަރުކުރާނީ ސަރުކާރުގެ 

 ގެ ޕޮއިންޓެއް އެފަދަފަރާތަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވާނަމަ މިބައިބިމެއް/އެއްވެސް 

 އަނބި/ފިރިމީހާގެ ގޯތި ގެދޮރުގެ ޙާލަތު ،  އެދޭމީހާއާއި ގޯއްޗަށް 12.6 

ގޯއްޗެއް ނެތްކަން ނުވަތަ ލިބެންނެތްކަން ކަށަވަރުކުރާނީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ބިމެއް، އެދޭމީހާއަށް ގޯއްޗަށް ހ  
އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން ބިމެއް ލިބިފައި ވާކަމަށް ބަލާނީ، އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ބިމުގެ 

ން، ކޮށްފައިވާ ވަޞިއްޔަތަކުން، ރަޖިސްޓްރީއަކުންނެވެ. ލިބެންއޮތްކަމަށް ބަލާނީ، ހިނގަމުންދާ ހިބައަކު
އްގެ ދާއިމީ ލިސްޓްގައި ތިމާއަށްބައިލިބޭ ތަރިކައަކުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއެ

  އެމީހެއްގެ ނަން ހިމަނާފައި ވާނަމައެވެ.

ގޯއްޗެއް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި އޮތްކަން ނުވަތަ  ބިމެއް،އަނބި/ފިރިމީހާއަށް  އެދޭމީހާގެ ގޯއްޗަށް  ށ  
ދާރާތައް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން ބިމެއް އި ލިބެންއޮތްކަން ކަށަވަރުކުރާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ހިނގަމުންދާ  ،ލިބިފައިވާކަމަށް ބަލާނީ އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއަކުންނެވެ. ލިބެން އޮތްކަމަށްބަލާނީ
ހިބައަކުން، ކޮށްފައިވާ ވަޞިއްޔަތަކުން، ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއަކުން ބިމެއް 

މިގޮތުން ބިމެއްލިބިފައިވާނަމަ ޕޮއިންޓް ޝީޓްގައިވާ ގޮތަށް ގޯތިގެދޮރުގެ ހާލަތައް  ލިބޭގޮތަށް އޮތްނަމައެވެ.
 އެވެ.ރިއާޔަތްކޮށް ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެ

ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން  ،ގޯއްޗަކުން ލިބިބިންކޮޅެއް  ތަނަކުން/އެއްވެސްރަށަކުން  ރާއްޖޭގެ އެދޭމީހާއަށް ގޯއްޗަށް ނ  
އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ،އެބިންކޮޅު ދޫކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަލާނީ އެމީހަކާއި މީހަކަށް 

ކިޔުމުގެ އިތުރުން ޝަރުއީ ގޯތިގެދޮރާއިބެހޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާމާތެއްގެ/މުއާމަލާތްތަކެއްގެ ރަސްމީ ލިޔެ 
 ކޯޓަކުންކޮށްފައިވާ ހުކުމަކުންނެވެ.

mailto:eco.kudahuvadhoo@gmail.mv


 E-mail: eco.kudahuvadhoo@gmail.mv ސަފްޙާ  14
 

6760667ފެކްސް: 6760522ޯފން:އީމެއިލް:   

 

 މައުލޫމާތުތަކަށް  މީހާގެ ކާޑުގައިވާ އަދި. ވާންވާނެއެވެ ކާޑަކަށް ޑީ.އައި ހަމަނުވާ މުއްދަތު ކާޑަކީ.ޑީ.އައި ހުށަހަޅާ ރ  
( މިސާލަކަށް: ކާޑު . ނުބައިކަމުގައެވެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާ ބެލެވޭނީ ވާނަމަ އައިސްފައި ބަދަލެއް އެއްވެސް

 2011ފެބްރުއަރީ މަުހގައި ާދިއމީއެްޑރެސް ދ.ކުޑަހުަވދޫ ހުުދއަުސރުާމގޭގެ ަނމުަގެއވެ. ނަަމވެސް  2011ހައްދާަފިއވަނީ 
އޭާނގެ ދާިއމީ ެއޑްެރްސ ދ.ކުޑަހުަވދޫ ފެހިކަީނރުާމގެ އަށް ަބަދލުވެފައި ވާަނމަ ބެެލވޭނީ ކާުޑގަިއވާ ީމހާގެ  ޖޫން މަުހަގއި

ވީމާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފަހުން  )މަޢުލޫމާތު ަބދަލުވެަފިއވާ ކަުމގަެއވެ.
 .މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ. ކާޑެވެ ބަދަލުވެފައިވާ ގޮތަށް ހައްދާފައިވާ 

ހުށަހަޅަންވާނީ، ޝަރުއީ ކޯޓަކުން  ހުށަހަޅާއިރު ލިޔުން  އުޅޭކަމުގެ އިނދެގެން  މީހަކާ  ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓް ކައިވެނީގެ  ބ  
ކުރުމަށް  ކަށަވަރުލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެކެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ ސައްހަ ލިޔުމެއްކަން ޞައްހަ  ދޫކޮށްފައިވާ

ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާއި އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ލިޔުން 
  ގެންނަންވާނެއެވެ.

 އިތުރު ތަފްޞީލް  13
 -ބަލާނީ: ވާކަމަށްލިބިފައި ބިމެއް، ގޯޗެއް، ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް  • ހ  

 ރަޖިސްޓްރީ ހަދާފައިވާނަމައެވެ. ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ނަމުގައި  -
ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް ޝަރުއީކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކުން  -

 ލިބިފައިވާނަމައެވެ. ނުވަތަ 
 ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ. ނުވަތަ  -
ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޝަރުތުހަމަވެ  ،ގުޅިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއަކުން ގޯތިދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި -

 ގުރުނަގާފައިވުން ނުވަތަ ދާއިމީލިސްޓްގައި އެފަރާތެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވުމެވެ.

ދެން މިތަން ލިބޭނީ މިގޯތި ރަޖިސްޓްރީ  ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ބިން މިއުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްލުމުން  ށ  
 ކުރެވިފައިވާ އެއްމެދު މިލްކުވެރިންނަށެވެ. އަދި މިގޯތީގެ އިތުރު އެއްމެދު މިލްކުވެރިއެއްނެތްނަމަ، ދައުލަތަށެވެ.

ތަރިކައިގެ ގޮތުން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް ލިބެންއޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ އެފަރާތަކަށް ގޯތިލިބޭނީ  ށ  
 އިގުރާރުވާނަމައެވެ.  އަދި  ށް ވާރުތަވެރިންނަށް ދޫކޮށްލުމަގޯތީގެ ބާކީ ތިބި މިފަދަ ތަރިކައަކުން ލިބެންއޮތްބައި 
 ލަތަށް ދޫކޮށްލަށް އިގުރާރުވާނަމައެވެ.ވާތުރަވެރިއަކު ނެތްނަމަ އެބައެއް ދައު

ގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތާއި އެފަރާތުގެ އަނބި/ފިރި  ،ފިޔަވައި "  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ " ކައިވެނީގެ ގޮތުން ނ  
ފެށުމުގެ ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް، ކުޑަހުވަދުއަށް ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކޮށް، ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅެން  ،މީހާއަކީ
 ފަރާތްތަކަށެވެ.ންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެއްވެސް އިރެއްގައި ކުޑަހުވަދޫގެ ރައްވެހި ކުރިން

ގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތަކީ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ އަނބި/ފިރި  ،"  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ " ކައިވެނީގެ ގޮތުން  ރ  
ކަމުގައިވާނަމައެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ކުޑަހުވަދޫ ފިޔަވައި އެހެން ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސަކު  ،މީހާއަކީ

 ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން މުޅިއާބާދީ ކުޑަހުވަދުއަށް ބަދަލުކުރެވުނު ރަށްރަށުގެ  ،ސުނާމީއާއި ޅ  
ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ރަށްވެހިކަން ބަދަލުނުކޮށް ތިބިފރާތްތައް ބެލެވޭނީ ކުޑަހުވަދޫގެ 

 ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައެވެ.

ފޯމުގައި ބުނާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުވެއްޖެނަމަ އެފޯމެއް  ހުށަހެޅުމަށް ފޯމާއެކު ކ  
ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއިދާރާގެ އިހްމާލުން އެއްވެސްކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގާފައިވާނަމަ އެކަމެއް 

 ރަނގަޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ދެވޭނެއެވެ.
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ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކުރާ ތާރީހާއި މުގައި ގައިޑްލައިންގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލު ވަޒަންކުރުމި  އ  
 ހަމައަށް ކޮމެޓީން ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 އެއްވެސް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭމީހެއްނަމަ އެމީހަކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ފޯމުގެ އަސްލެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ރާއްޖޭގެ ވ  
ބޭރުގައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމް މެއިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ 

މުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މެއިލް އެޑްރެހަކީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯ 21މުއްދަތު ހަމަވާތާ 
@gmail.mvco.kudahuvadhooe .ެމެއިލްކުރާ ގަނޑުތައް ހަމައަށް މެއިލްކުރެވުނުކަން މިއިދާރާއަށް  އެވ

 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ. 6760522ރާއަށް ގުޅާނީ ގުޅައިގެން އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. މިއިދާ

 ތާރީޚަކަށް  އެބުނެފައިވާ  އެއްޗެއް ބުނެފައިވާ  ހުށަހަޅަން  ނުވަތަ ކުރަންބުނެފައިވާ  ތަނެއްގައި ކޮންމެ  ގައިޑްލައިންގެ މި މ  
ޚަކަށް ތާރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް  ހަދާނޭގޮތެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ  ނުކޮށްފިނަމަ

 ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެފޯމެއް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.  ކުރަންބުނެފައިވާކަމެއް ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ހުށައަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް

ހުރިހާ ބަޔަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވޭތޯ ނުވަތަ  ފޯމްގައިވާ ހާޒިރުގައި ހުށައަޅާމީހާގެ ފޯމް ބަލައިގަންނައިރު ފޯމް ފ  
ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ޗެކްކުރުމުގައި އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް  ބަޔަކަށް ޖަވާބު ދީފައިވޭތޯ ހުރިހާ 

ނުވާނަމަވެސް އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްގެން ގެނައުމަށް ފޯމް  ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ އަތޮޅެއްގެ އަކުރެއްޖެހިފައި
 ކުރުމަކީ ފޯމް ހުށައަޅާފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާން  އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.

 ދޭހަވާ  އެއްޗެއް ލިޔެފައިވާ ފޯމުގައި ފަރާތައް ބަލައިގަންނަ ފޯމް އަދި. ދިވެހިބަހުންނެވެ ހުންނަންވާނީ ފުރާފައި ފޯމް ދ  
 ދޭހަވާވަރަށް  ރަނގަޅަށް ލިޔެފައިވާނަމަ ދޭހަނުވާގޮތަށް ފަރާތަށް  ބަލައިގަންނަ ފޯމް  ހުށައަޅާއިރު  ފޯމް. މިންވަރަށެވެ

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭ ފޯމްވެސް ފޯމް ހުށައަޅަންޖެހޭ  މް ރަނގަޅުކޮށްގެން ގެނައުމަށް ފޯމް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.ފޯ
ގަޑީގެކުރިން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ތަކެތި ހަމަ ނުވެގެން ފޮނުވާލާ ފޯމްވެސް ފޯމް ހުށައަޅަންޖެހޭ ގަޑީގެކުރިން 

 ނެއެވެ.ހުށައަޅަންވާ

ކްސްޖަހައިގެން ނުވަތަ ރޮނގުދަމައިގެން ތަނެއް/ބައެއް ކަނޑާފައިވާނަމަ ނެއްގައި ޓިޕެއެއްވެސްތަ ފޯމުގެ ތ  
 އެބައެއްގައި ފޯމުގެ ވެރިފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. /އެތަނެއްގައި

ލިބެން އޮންނަ ބައި ދޫކޮށްލަން ބިމަކުން ބިމާއި،  މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ލ  
 .ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ" ގޯތި ދޫކޮށްލާކަމުގެ ޢިޤްރާރް " އެއްބަސްވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ހުށައަޅާ ފޯމުގައިވާ 

 ޝަރުޢީ  ބޯހިޔާވަހިކަން އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ  ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާއަށް ލިބިފައިވާ މި ގ  
 .ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ 2 ގިނަވެގެން މެދުވެރިކޮށް މަރުޙަލާ

 2 އެއްގޮތަށް  އުސޫލާއި  ބޯހިޔާވަހިކަން އެއްބަސްވާ  ދޫކޮށްލަން ދަށުން ގެ  )ގ(ވަނަ މާއްދާގެ  13 އުސޫލުގެ މި ޏ  
 އެފަރާތުން  ޔުނިޓް ހައުސިންގ ލިބިފައިވާ ދަށުން  އުސޫލުގެ މި ދޫކޮށްނުލައިފިނަމަ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ
 .  ލިބިގެންވެއެވެ  ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލަށް ބާރު ވަކިކުރުމުގެ

މުވައްޒަފުން، ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ  ކަނޑައަޅާއެކަމަށް  އިންކައުންސިލް އިދާރާ ބަލައިގަންނާނީ  ފޯމް ސ  
  ތަނަކު އަދި ކަނޑައަޅާ ވަގުތެއްގައެވެ.

 ފޯމް  ގުޅުމުން މިއިދާރާއަށް ވަގުތުގައި ގަޑީގެ ރަސްމީގެ އުފެދިއްޖެނަމަ ސުވާލެއް އެއްވެސް ފުރުމުގައި ފޯމް ޑ  
އަދި އިދާރާއަށް ރަސްމީގަޑީގެ ވަގުތުގައި  6760522އިދާރާގެ ނަންބަރަކީ: މި. ދެވޭނެއެވެ އިރުޝާދު ފުރާނެގޮތުގެ

 ވޭނެއެވެ.ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް ފޯމް ފުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެ 

 މި އިދާރާގެތެރޭގައި ނުވަތަ މި އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ގޯއްޗަށްއެދޭފޯމް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފުރައިގެން ނުވާނެއެވެ.  ޒ  
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5 ޖަދުވަލު  

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

  ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތުން ފޯމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  #
  ކޮޕީ   ސައްޙަގޯއްޗަށް އެދޭމީހާގެ އައި.ޑީކާޑުގެ  1

  ކޮޕީ   ސައްޙަބަދަލުގައި ފޮނުވާމީހާގެ އައި.ޑީކާޑުގެ  2

  ކޮޕީއެއް  ސައްޙަނަމަ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭ 3

  ކޮޕީއެއް ސައްޙަ ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ޝަރުޢީ ޙުކުމުގެ  4

  ލިޔުން  ފަރާތްތެއްކަން އަންގައިދޭ ބޭނުންވާ ޚާއްސައެހީއަށް 5

ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ޚަރަދު ކުރާކަމުގައި ވަނީނަމަ ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ތަކުން ދަރިންގެ ޚަރަދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތް 6
ނުވަތަ ބޭންކް  އެއްކޯޓުން ބޭރުގައި ނަމަ، ޚަރަދު ކުރާކަން ބަޔާންކޮށް ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ސިޓީ ،ންލިޔު

 ،ކުގެ ކޮޕީ ސްލިޕްތަ

 

ބައެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެމީހަކަށް މީގެކުރިން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން 7
އެފަދަ ލިބި  ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ،އިދާރާއަކުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ނުވަތަ ގޯތިދޫކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކުންއެއްވެސް 

ސަރުކާރަށްނަގާފައިވާނަމަ ނުވަތަ މީހަކަށް ވިއްކާފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސްގޮތަކުން އެހެންމީހަކަށް  ބޯހިޔާވަހިކަމެއް
އިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ލިޔުން/ޝަރުޢީ ޙުކުމް ފަދަ ލިޔުންތައް ދީފައިވާނަމަ އެކަމަކާއިގުޅިގެން ހިންގާފަ

 (ތަރިކައެއްބެހުމުގައި ތިމާއަށްލިބޭބައި ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަވެސް އެތަރިކައެއްގެ މައްސަލަ ނިންމި ރިޕޯޓްހުށައަޅަންވާނެއެވެ.)

 

ގައިވާ ކަންކަމަކީ ކޮންމެ މީހަކާމެދު ހިނގާފައިވާނެ ކަންކަން ކަމަށްނުވާތީ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި  ވަނަ ޕޮއިންޓް 5 8
އެފަދަ ލިޔުންތަކެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ވުމާއެކު ފޯމްބަލައިގަންނައިރު އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބަލާނީ އެފަދަ 

ނގާފައިނުވާކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ފޯމް ހުށައެޅިފަހުން ނުވަތަ ގޯތި މުއާމަލާތެއް އެފަރާތަކާމެދު އެއްވެސް އިރެއްގައި ހި
ނަމަ ޖެގައިވާފަދަ ކަމެއް އެފަރާތަކާމެދުހިނގާފައިވާކަން ސާބިތުވެއް  ވަނަ ޕޮއިންޓް  5ދޫކުރެވުނު ފަހުންކަމުގައިވިޔަސް 

 ތުން ވަގުތުން އެގޯތި ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.އެމީހެއްގެ ފޯމް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ އަ

 

  ( ޕޮއިންޓާއިގުޅޭ އިގްރާރު) ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޤްރާރްގައި  7.2އަދި  7.1ގައިޑްލައިންގެ  9
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