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  "B "ކެޓަގަރީ 
 

 . . . . . . . . . . . . .  ޕޮއިންޓްދިން ާތރީޚް:  ފޯމް ނަންަބރު: އެުދނު ގޯއްޗަށް
 . . . . . . . . :ID No . . . . . . .. . . . . . .  /. . . . . . . . .. . . .  ގޯއްޗަްށެއދުނު މީާހގެ ނަާމއި އެްޑރެްސ:

 ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްގެ ތަފްޞީލް 

 ޢުމުރުގެ ަބއި  -1
  3 އަހަރު ނުފުރޭަނމަ  25އަހަރު ފުރި  18ޢުމުރުން  ހ
  5 އަހަރު ނުފުރޭަނމަ  30އަހަރު ފުރި  25ޢުމުރުން  ށ
  7 އަހަރު ނުފުރޭަނމަ  35އަހަރު ފުރި  30ޢުމުރުން  ނ
  9 އަހަރު ނުފުރޭަނމަ  40އަހަރު ފުރި  35ޢުމުރުން  ރ
  11 އަހަރު ނުފުރޭަނމަ  45އަހަރު ފުރި  40ޢުމުރުން  ބ
  13 އަހަރު ނުފުރޭަނމަ  50އަހަރު ފުރި  45ޢުމުރުން  ޅ

  15 އަހަރު ފުރި ަފއިާވނަމަ  50ޢުމުރުން  ކ

  ރަށްވެހިކަމުގެ ބައި -2

  5 އަހަރު ނުވާނަމަ  1ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ  ހ

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

  15 އަހަރު ނުވާނަމަ  5އަހަރުވެ  3ގައި ދިރިއުޅޭތާ ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫ  ނ

  20 އަހަރުވެފައިވާނަމަ  5ކުޑަހުވަދުއަށް ހިޖުރަކޮށް ކުޑަހުވަދޫގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަހުވަދޫގައި ދިރިއުޅޭތާ  ރ

  1 ކުޑަހުވަދޫ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެންރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްނަމަ ބ

   ޕޮއިްނޓެވެ.) 20ލިބޭނީ  (މިބަޔަށް ިގނަެވގެން 
  ކައިވެނީގެ ބައިވަރި  -3

  15 .............................................................. ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނަމަ ހ

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

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

5  

   ދަރިންގެ ބައި  4

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

މިބައިން  (ނޯޓް:            ، އަހަރުދުވަހަކަށް 05ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ ފާއިތުވެފައިވާ ކޮންމެ  ށ

 ޕޮއިންޓްލިބޭނީ ދަރިންގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ނުލިބޭ ފަރާްތތަކަށެވެ.)

2  

    ޕޮއިންޓް 2 ފަރާތަކަށް  އެހީއަށްބޭނުންވާ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ދާއިމީ 

 )ޕޮއިންޓް  6މިބަޔަށް ިގނަެވގެން ެދވޭނީ (

2  
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 ބަލަދުވެރިންގެ ބައިމައިން ބަފައިންނާއި  -5

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

 އަދަދު)

4  

 ށ
 ،އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް 2000ގޯއްޗަށް އެދޭފަރާތުގެ މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ކުޑަހުވަދޫން 

 ެނތްނަމަ ލިބިފައި ނުވަތަ ިލބެން ރޯހައުސްއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް 

3  

   ގޯތިގެދޮުރގެ ހާލަތު 6

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

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

 ލިބިފައިނެތުން ނުވަތަ ލިބެންނެތުން 
15  

   ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ  

  ެގ ތަފްީޞލްކަނަޑއަޅާަފއިވާ ގޮތު އުނިުކރުމަށް  ޕޮއިްނޓް" B " ކެޓަގަރީ 
ޕުލެޓެއް ޗެއް،އްއެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގޯދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ (އ) ގެދަށުން 7.1މިއުސޫލުގެ އަށް ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ ހ

 އެބިމެއްގެ ނުވަތަ ފްލޯއޭރިޔާގެ އަކަފޫޓަކަށްދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ  ރޯހައުސްއެއް

0.05  

ޕުލެޓެްއ ޗެއް،އްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބިމެއް، ގޯގެ (ވ) ގައިވާގޮތަށް 7.1މިއުސޫލުގެ އަށް ގޯއްޗަށް އެދޭމީހާ ށ
 އެބިމެއްގެ ނުވަތަ ފްލޯއޭރިޔާގެ އަކަފޫޓަކަށް ވިއްކާލާފައިވާނަމަ ރޯހައުސްއެއް

0.02  

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

0.05  

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

5  

  އުނިކުެރވުނު ޕޮިއންޓްގެ ުޖމްލަ 

  ފޯމަށްލިުބނު ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން 

  ަކއުންސިލުން ( ރައީސް)ކުޑަހުވަދޫ  އިބްރާހީމް ފިކުރީ 01

  ކުޑަހުވަދޫ ަކއުންސިލުން ( ނައިބުރައީސް) ޠާގާ އަޙްމަދު  02

  ކުޑަހުވަދޫ ަކއުންސިލުން ( ަކއުންސިލްގެ މެމްބަރ) ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ 03

  ކުޑަހުވަދޫ ަކއުންސިލުން ( ަކއުންސިލްގެ މެމްބަރ) ޖަމީލުهللا ޢަބްދު 04

  އިދާރާގެ ބިމާބެހޭ ސެކްޝަނުްނ  ޙުސައިން މަޢުރޫފް 05

  ރަށުގައިހުރި ސަރުކާުރގެ މުައްއސަސާއިން  މުޙައްމަދު އާމިރު 06

  ރަށުގައިހުރި ސަރުކާުރގެ މުައްއސަސާއިން  ޝަރުމާ 07

  އާއްމުންގެ ތެެރއިން  އިސްމާޢީލް ސިދުޤީ 08

  އާއްމުންގެ ތެެރއިން  ފާޠިމަތު ޝީލާ  09
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