
 

  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ބަންޑާރަޯގތި ދޫކުރުމުެގ އުޞޫލު          2022       ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ         7 ެގ 1 ޞަފުޙާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

 އއ. ތޮއްޑޫ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

     

 
 
 

 އުޞޫލު ޯގތި ދޫކުރުމުެގ  ބަންޑާރަ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  
 

 

 

 

 

 



 

  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ބަންޑާރަޯގތި ދޫކުރުމުެގ އުޞޫލު          2022       ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ         7 ެގ 2 ޞަފުޙާ

` 

 
 އިދާރާ   ރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބު 

 ދިވެހިރާއްޖެ،  ތޮއްޑޫ       
 

 އުޞޫލު   ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ބަންޑާރަ  
 
 

 ތުތައް ހުންނަްނޖެހޭ ޝަރު  ކިބައިގައިމީހުްނެގ  ކުރިމަތިލެޭވނެޯގއްޗަށް އެދި -1
 ދިެވހިރައްޔިތެއް ކަމުަގއިުވން   .1

 ުވން.  އަހަރު ެވފައިާވ މީހެއްކަމުގައި  18މުރުން އު .2

 އް އެމީހެއްެގ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ެވފައި ނެތުން. ުނަވތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެ ރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ރަށަކުން ބަްނޑާރަ ޯގއްޗެއް  .3

 ާވ ފަރާތެއްކަމުަގއިުނުވން. ލިބިފައި ސަރުކާރުން ހިްނާގފައިާވ ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ މަޝްރޫޢުއަކުން ބޯހިޔާަވހިކަމެއް .4

  600އަދި  ނެތުން. ލިބިފައި/ލިބެންއަކަފޫޓައްުވރެ ބޮޑު ބައެއް  600ރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ރަށަކުން ބަްނޑާރަ ުނަވތަ އަމިއްލަގޯއްޗަކުން ބަހައިެގން  .5

 ލަން އެއްބަސްުވން. ށްދޫކޮ ގައިާވޮގތުެގ މަތިން 4.2ެގ ލު ޞޫނަމަ މިއުއޮތްލިބިފައި /ލިބެން އަކަފޫޓައްވުރެ ކުޑަބައެއް

ފްލެޓެއް ފަދަ ބޯހިޔާަވހިކަމެއް  ރޯހައުސް، ހައުސިްނގ ޔުނިޓް ނުަވތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްެގ،  އެއްެވސް ރަށެއްަގއި އިމާރާތްކޮށްފައިާވ ފުލެޓު  ރާއްޖޭެގ .6

ޮގތަށް އެފަދަ  އަދާކުރާ އަުގ ތެރޭަގއި ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްެގ ނުަވތަ، ނުަވތަ ލިބިފައި ނެތުން  ، ރީެވފައި އެމީހެއްެގ ނަމުގައި ރަޖިސްޓް 

 . ނެތުން ސޮއިކޮށްފައި ފަރާތަކާއެކު އެއްެވސް ަގެނވިއްކުމުެގ އެއްބަސްވުމެއްަގއި ބޯހިޔާަވހިކަމެއް

އަހަރު   5ތާ ބަންޑާރަ ޯގއްޗެއް ުނަވތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އަމިއްލަ ނަމުަގއި އޮެވ، އެ ޯގތި އެހެންފަރާތަކަށް ދީ، ދޫކޮށްލާ ނުަވތަ ިވއްކާލާފައިާވ .7

 . ަވހަށްުވރެ ިގަނދުަވސް ެވފައިުވންދު

އް  އެމީހެއްެގ އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ފުލެޓް، ރޯހައުސް، ހައުސިްނގ ޔުނިޓް ނުަވތަ އެއްމެދު އިމާރާތެއްެގ ފުލެޓެއް ފަދަ ބޯހިޔާަވހިކަމެ  .8

 .ދުަވސްެވފައިުވންދުަވހަށް ުވރެ ިގަނ އަހަރު  5އެހެންފަރާތަކަށްދީ، ދޫކޮށްލާ ނުަވތަ ވިއްކާލާފައިާވތާ 
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 ޕޮއިންޓްެގ ޖުމްލަ  ޕޮއިންޓް ދެޭވނެ ބައިތައް  #

 11.5 އުމުރުެގ ބައި  2.1

 35 ބައި  ކައިެވީނެގ 2.2

  ދަރިްނެގ ބައި  2.3

 6 މައިްނބަފައިންާނއި ދަރީން ފިޔަަވއި ޝަރުޢީޮގތުން ބެލުން ޙަާވލުެވެގން ބަލަހައްޓަމުންެގްނދާ މީހުންެގ ބައި  2.4

 18 ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭުނންާވ މީހުްނެގ ބައި  2.5

 20 ރަށްެވހިކަމުެގ ބައި  2.6

 10 ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނުެގ ބައި  2.7

  ޖުމްލަ 
 

 ޕޮއިންޓްެގ ޖުމްލަ  އުނިކުރެޭވ ބައިތައް ޕޮއިންޓް    #

  ގެދޮރުެގ ބައި / ހުށައަޅާފަރާތުެގ އަނބިމީހާ ުނަވތަ ފިރިމީހާެގ ަނމުަގއި ހުރި ޯގތި 2.8

  ގެދޮރުެގ ބައި / ނަމުަގއި ހުރި ޯގތި މަންމަ ުނަވތަ ބައްޕަެގޅާފަރާތުެގ ހުށަހަ 2.9

  މައިްނބަފައިްނެގ ނަމުގައި ހުރި ޯގތި/ގެދޮރުެގ ބައި ހުށަހަޅާފަރާތުެގ ނިޔާެވފައިާވ  2.10

  ޖުމްލަ 

 

 : ވެރި ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ޙައްޤު 
 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް  އުމުރުެގ ބައި  2.1

 6 ނަމަ 18އުމުރުން  ހ

 ޕޮއިންޓް އިތުރުކުރެޭވނެ.   0.25އަހަރުން މަތިާވ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  18ޕޮއިންޓްެގ އިތުރުން އުމުރުން  6  ށ

 ޕޮއިންޓް.( 11.5) މިބަޔަށް ިގަނެވެގން ދެޭވނީ 

0.25 

 . ށެެވމީލާދީޮގތުން ފުރިފައިާވ އަހަރައުލާުނެގ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީހާއި ހަމައަށް ދޫކުރުމަށް އާންމު ކުރެޭވ އި   ޯގތިބަލާނީ " އުމުރު: "ނޯޓް

 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް  ކައިެވީނެގ ބައި  2.2

 25 ޯގއްޗަށް އެދޭފަރާތް ކައިެވންޏެއްެގ މަތީގައި ހުރިނަމަ  ހ

 10 ޯގއްޗަށްއެދޭ ފަރާތް ކުރިން މީހަކާއިނދެ މިހާރު ަވރިެވފައި ހުރިނަމަ  ށ

 10 ބަފައެއް ނަމަ /ކީ އެކަިނވެރި މައެއް އެދޭ ފަރާތަޯގއްޗަށް   ނ
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އެދޭފަރާތަ ރ  ހުށައަޅާއިރުޯގއްޗަށް  ފޯމް  ގޯއްޗަށްއެދި  ނަމަ  ކައިެވނި  ކީ  ހުރިފަރާތެއް   5މުއްދަތު    ެގކައިެވނީ ކޮށްެގން 

 އަހަރަށްުވރެ އިތުރުާވ ކޮްނމެ އަހަރަކަށް 

 ޕޮއިްނޓް(   10)މިބަޔަށް ިގނަެވެގން ދެޭވނީ 

1 

ތާރީޙާއި    ޢިއުލާނުެގ މުއްދަތުހަމަާވއިއުލާން    ކުރެޭވ  ންމުކޮށްއާހުށައެޅުމަށް  ޯގތިދޫކުރުމަށް  އިނދެެގްނހުރިކަމަށްބަލާނީ   މީހަކާ( ހ )ެގ   2.2: ނޯޓް

 . ހަމައަށް މީހަކާއި އިނދެެގން ހުރިނަމައެެވ

 ެގ )ށ( ގައިާވ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ވަރީެގ ސަރޓިފިކެޓް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިާވަނމައެެވ.  2.2   

ސަރޓިފިކެޓް  ެގ  2.2    އުފަންދުަވހުެގ  ދަރިްނެގ  ސަރޓިފިކެޓާއި  ަވރީެގ  ފޯމާއެކު  ލިބޭނީ  ޕޮއިންޓް  ގައިާވ  ކޮޕީ   )ނ(  އައިޑީކާޑު   ނުަވތަ 

 ހުށަހަޅާފައިާވނަމައެެވ. 
 

 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް  ދަރިްނެގ ބައި  2.3

 ހ
   ކުއްޖަކަށް އަހަރުންދަށުެގ ދަރިއަކު ހުރިނަމަ 18

3 

 ށ
 އަހަރުންމަތީެގ ދަރިން ތިބިނަމަ މީހަކަށް 18

1 

 ނ
 އަހަރުްނދަށުެގ އުފަން ކޮންމެ ދަރިއަކަށް  18ތޮއްޑޫެގ ރައްެވހިްނެގ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ އއ. 

2 

 ރ 
 އުފަން ކޮންމެ ދަރިއަކަށް    އަހަރުްނމަތީެގ 18 ތޮއްޑޫެގ ރައްެވހިްނެގ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭއއ. 

1 

 ދަރިންނަށެެވ.  ލިބޭނީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ބޯހިޔާަވހިކަމެއް ރަޖިސްޓަރީެވފައިުނާވގައިާވ ޕޮއިންޓް  2.3: ނޯޓް

 

 ޕޮއިންޓްެގ ޖުމްލަ  މައިްނބަފައިންާނއި ދަރިން ފިޔަަވއި ޝަރުޢީޮގތުން ބެލެހެއްޓުން ޙަާވލުެވެގން ބަލަހައްޓަމުްނެގްނދާ މީހުްނެގ ބައި  2.4

 ޙަާވލުެވެގން މީހަކު ބަލަމުްނެގްނދާނަމަ މީހަކަށް  ފިޔަަވއި ޝަރުޢީޮގތުން ބެލުން މައިްނބަފައިންާނއި ދަރީން ހ

 3 ( މާރކްސް 6ގިނަވެގެން )

ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއްކަްނ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ދައުލަތުެގ ގައި ބުނާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ޝަރުޢީ ޮގތުން ބަލަދުެވރިކަން ހަާވލުެވެގން  ( ހ)ެގ   2.4: ނޯޓް

ހުށައަޅުއްާވފައިާވަނމެއެެވ ފޯމާއެކު  ލިޔުމެއް  އަްނގައިދޭ ޝަރުޢީ  އެކަން  ދޫކޮށްފައިާވ  އެފަދަ  ) .މުަވއްސަސާއަކުން  ލިބޭނީ  ޕޮއިންޓް  މިބަޔަްށ 

  .(ރޯހައުސް އެއް ނެްތ ފަރާެތއްނަމައެވެ/ލެޓެއްއަކަފޫޓަްށވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަަތ ފު 600ފަރާަތކީ އެމީހެއްގެ ނަމުގައި 

 

 

 

 

 



 

  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ބަންޑާރަޯގތި ދޫކުރުމުެގ އުޞޫލު          2022       ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ         7 ެގ 5 ޞަފުޙާ

 ޕޮއިންޓްެގ ޖުމްލަ  މީހުްނެގ ބައި  ހާއްސައެހީއަށްބޭނުްނާވ 2.5

 10 ޯގއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އެންސްޕާެގ ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުްނާވ މީހުްނެގ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްަނމަ  ހ

   އަހަރުންދަށުެގ ދަރިއަކަށް 18ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުްނާވ މީހުްނެގ ދަފްތަރުަގއި ހިމެނޭ އެންސްޕާ ެގ  ށ

 ( މާރކްސް 8ގިނަވެގެން )
4 

)ށ(   (ހ)ެގ  2.5 : ނޯޓް ލިބޭނީ   އަދި  ޕޮއިންޓް  ބުނާ  ފޯމާއެކު  ގައި  ކާޑް  އަްނގައިދޭ  ބޭނުްނވާމީހެއްކަން  ޙާއްސައެހީއަށް  އެްނސްޕާެގ 

ރޯހައުސް އެއް  /އަކަފޫޓަްށވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަަތ ފުލެޓެއް 600މިބަޔަްށ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެފަދަ ފަރާަތކީ އެމީހެއްގެ ނަމުގައި  )  ހުށަހަޅާފައިާވނަމައެެވ.

 .(ނެްތ ފަރާެތއްނަމައެވެ

 

 ޕޮއިންޓްެގ ޖުމްލަ  ބައި  ރަށްެވހިކަމުެގ 2.6

 20 ފަރާތަކީ އުފަންީވއްސުރެ ތޮއްޑޫެގ ރައްެވހިްނެގ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހިފައިާވ މީހެއްަނމަ ގޯއްޗައްއެދި ހުށަހަޅާ  ހ

 15 އަހަރުެވފައިާވަނމަ  10ެގ ރަޖިސްޓަރީަގއި ޖެހިފައިާވތާ ހަޅާ ފަރާތް ތޮއްޑޫެގ ރައްެވހިން ޯގއްޗަށް އެދި ހުށަ ށ

އަހަރު ހަމަ   10އަހަރު ފުރި    5ރަޖިސްޓަރީަގއި ޖެހިފައިާވތާ  ެގ  ޯގއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތޮއްޑޫެގ ރައްެވހިނެ  ނ

 ނުާވަނމަ 
10 

 5 އަހަރު ފުރިފައި ުނާވނަމަ  5ޯގއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތޮއްޑޫެގ ރައްެވހިެނެގ ރަޖިސްޓަރީަގއި ޖެހިފައިާވތާ  ރ 

އއ ތޮއްޑޫެގ ރަށްެވހިްނެގ    ޯގއްޗަށްއެދި ހުށައެޅުމަށް އިއުލާން ކުރާދުަވހާ ހަމައަށްެގ )ހ( )ށ( )ނ( )ރ( ގައި ބުނާ ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ    2.6: ނޯޓް

 ރަޖިސްޓްރީ ެވފައިާވ ފަރާތްތަކަށެެވ.

 

 ޕޮއިންޓްެގ ޖުމްލަ  ބައި   ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނުެގ 2.7

 10 ފަރާތާއެކު އެފަރާތުެގ ފިރިމީހާ/އަނބިމީހާ ޖޮއިންޓް އެޕްލިކަންޓުެގ ޮގތުގައި ބައިވެރިާވަނމަ ޯގއްޗަށްއެދި ހުށަހަޅާ  ހ

ަވނަ ނަްނބަރުަގއި   1ެގ  ލުޞޫ އު ޖޮއިންޓް އެޕްލިކަންޓްެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާފަރާތުެގ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ބައިވެރިކުރެޭވނީ މި  ( ހ)ެގ    2.7: ނޯޓް

 އެޕްލިކޭޝަންެގ ޢިޤްރާރުަގއި ސޮއިކޮށްފައިާވނަމައެެވ. އަދި ޖޮއިންޓް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަާވަނމައެެވ.

 

 

 

 

 

 

 



 

  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ބަންޑާރަޯގތި ދޫކުރުމުެގ އުޞޫލު          2022       ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ         7 ެގ 6 ޞަފުޙާ

 : ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 
 

 ޕޮއިންޓް އުނިކުރެޭވ ޮގތުެގ ތަފްސީލް  #
 އުނިކުރެޭވ ޕޮއިންޓް

 އަކަފޫޓަކަށް  

 0.020 އަކަފޫޓަށްވުރެން ބޮޑު ނަމަ އަކަފޫޓަކަށް  600ތިމާެގ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާއަށް ލިބިފައިާވ ޯގތި  2.8

ތިމާެގ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާއަށް ރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ރަށެއްގައި ސަރުކާރުން ހަދާދީފައިާވ ޢިމާރާތެއްެގ ފުލެޓެއް  2.8.1
 0.025 ލިބިފައިާވނަމަ އަކަފޫޓަކަށް ފަދަ ބޯހިޔާަވހިކަމެއްނުަވތަ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްެގ ފުލެޓެއް

ހުށަހަޅާ  ޯގތި ުނަވތަ ޯގތިތައް ދަރިންެގ މެދުގައި ބަހާލުމުން،    މުގައި އޮންނަެގ ނަތިމާެގ މަްނމަ ނުަވތަ ބައްޕަ 2.9

 އިތުރުާވ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް  އަކަފޫޓަށްވުރެ  600ފަރާތަށް ލިބެން އޮންނަ ބައި 
0.005 

މަ/ ބައްޕަ ނިޔާެވ އެފަރާތްތަކުެގ މިލްކުަގއިާވ ބަންޑާރަ ުނަވތަ އަމިއްލަ  އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ، މަންމާެގ  ތި 2.10

ބަހާލުމު މެދުގައި  ެވރިްނެގ  ާވރުތަ  ލިބެންބިމުން  ބައި  ން  ބޮޑު  600  އޮްނނަ   1500  އަކަފޫޓައްވުރެ 

 އަކަފޫޓަކަށް  ކުޑަނަމަ އަކަފޫޓަށްުވރެ

0.012 

މަ/ ބައްޕަ ނިޔާެވ އެފަރާތްތަކުެގ މިލްކުަގއިާވ ބަންޑާރަ ުނަވތަ އަމިއްލަ  އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ، މަންތިމާެގ   2.10.1

 0.015 އަކަފޫޓަކަށް  ނަމައަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު 1500ން އޮންނަ ބައި ބިމުން ާވރުތަ ވެރިްނެގ މެދުގައި ބަހާލުމުން ލިބެ

ލާނީ ޯގތި ުނަވތަ ފުލެޓްެގ ބޮޑުމިން މިލްކުެވރިްނެގ މެދުަގއި  ފުލެޓްެގ ފުލޯ އޭރިޔާ ބައެކަކަށްުވރެ ިގނަ މީހުްނެގ ނަމުަގއި އޮްނނަ ޯގތި ުނަވތަ  : ނޯޓް

 .ށެެވކަޓަމީހަކަށްޖެހޭ އަކަފޫބަހައިލުމުން 
 

 

 

 ވެރިފަރާތް ކަނޑައެޅުން ޙައްޤު ލިބޭ ގޯތި  -3

. މެ މަތިްނ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންެނެވންެގ ދަށުން އެ ލު ޞޫއުކަނޑައަޅާނީ ޕޮއިންޓް ދިުނމަށް އެކުލަާވލާފައިާވ   އްުގެވރި ފަރާތްޙަ ހޮޭވ  މަށް  ލިބު  ޯގތި

ފަރާތުެގ  އެއްފަރާތަށްވުރެ ިގނަހަމައިން  ގޯއްޗާއި  މެ ފަހު  ންއައިސް އެ ެވރިފަރާތް ކަނޑައަޅަމުންޙައްޤުލިބޭ   ޯގތި އަދި މިޮގތުން ޕޮއިންޓް ތަރުތީބުން  

ަވކިން ފޯމް    އަދި ޕޮއިންޓް ތަރުތީބުން ބަލާއިރު .ލިބޭފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އެފަރާތްތަކުެގ މެދުަގއި ުގރުއަތުލައިެގންެނެވ ޯގތިޕޮއިންޓް އެއްަވރުާވނަމަ އެ  

އިން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިާވ ފަރާތުެގ ނަމުަގއެެވ. ދެމަފިރިންނަށްލިބުނު ތެރެ ާވލުކުރާނީ ދެމަފިރިްނެގ  ހަ  ޯގތި ލިބޭަނމަ    ޯގތިދެމަފިރިްނނަށް    ހުށަހަޅާފައިާވ

  ޯގތިހަާވލުކުރާނެ ފަރާތެއް ނިންމާނީ ުގރުއަތަކުްނނެެވ.ދެފަރާތުން އެއްބަސްާވފަރާތަކަށެެވ. އެއްބަސް ުނެވޭވަނމަ ޕޮއިންޓް އެއްަވރު ނަމަ 

 

 އަމަލުކުރާނެގޮތް މެދު މާއިދޫކޮށްލާ ބި  -4
 

އޮންަނބައި  ލިބިފައި  /ލިބެންގޯއްޗެއްގައިާވ ުނއުފުލޭ މުދަލުން ބަހައިެގން ބިމުން   ބަްނޑާރަން  މަތީ  ( ަގއިާވ ޮގތުެގ5ެގ  )1ެގ  އުޞޫލު މި    -4.1

އެބިްނ    600 ކުޑަނަމަ  ނެތް  ާވރުތަވެރީ  ލެޭވނީ ދޫކޮށްއަކަފޫޓައްވުރެ  ާވރުތަެވރީން  އަދި  ކައުންސިލްގެ    ތޮއްޑޫލަތެއްގައި  ހާްނނަށެެވ. 

 އިދާރާއަކަށެވެ. 

  600އޮންނަ ބައި  ލިބިފައި  /ލިބެން( ގައިބުނާ  5ެގ )  1  ގެ އުޞޫލުދަށުން ލިބިފައިާވ ޯގތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެޭވނީ މި    ެގއުޞޫލުމި    -4.2

 ކަނޑައަޅާ އިޤްރާރު ފޯމުަގއި ސޮއިކުރުމުންނެެވ. އަކަފޫޓަށްުވރެ ކުޑަނަމަ ކައުންސިލްއިން  



 

  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ބަންޑާރަޯގތި ދޫކުރުމުެގ އުޞޫލު          2022       ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ         7 ެގ 7 ޞަފުޙާ

 

 

 ގޯތި ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތް:  -5

  ،ޝަރުޠު ފުރިހަމަާވ މީހުން ކަނޑައެޅުްނ 

  ،ްޝަރުޠު ފުރިހަމަާވ މީހުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ މިްނަގނޑުން ޕޮއިންޓު ދިނުނ 

  ދަދަށްބަލައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިާވ މީހުން ތަރުތީބުކުރުން، އަ ޕޮއިންޓު ލިބިފައިާވ 

 ނެުގން.ދަދަށް މީހުންެނުގމަށްޓަކައި، އެްނމެ ިގނަ ޕޮއިންޓު ލިބިފައިާވ މީހުން އަ ޯގތި ދޫކުރުމުެގ 



ންޓް އެއްަވރުމީހުން ިގނަނަމަ އެބައެއްެގ މެދުަގއި ންމެ ފަހު ޯގތި ުނަވތަ ޯގތިތަކަށް، ޕޮއިދަދު ހަމަކުރުމުގައި އެއަ ޯގތި ދޫކުރުމުެގ  
 ގުރުެނުގން.  



ފުރުސަތު   ހުށަހެޅުމުެގ  ޝަކުާވ  އިޢުލާނުކޮށް  އެނޭގހެން  ޕޮއިންޓް  ލިބުނު  ނިންމާ  ލިސްޓް  މީހުންެގ  ހުށަހެޅި  ފޯމު  ހޯދުމަށް  ޯގތި 
 ހުޅުާވލުން.

 

 ންތައް ކިޔު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެ  -6

 ސާފުކޮޕީ  އެދޭ މީހާެގ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުެގ ޯގއްޗަށް 1

 ސާފުކޮޕީ  ެގއައިޑެންޓިޓީ ކާޑު  ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ އަނބި/ފިރިމީހާެގ 2

  އުފަންދުަވހުެގ ސެޓިފިކެޓްެގ ކޮޕީފަން ދަރީްނެގ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުަވތަ  ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ އު 3

 ރީެގ ކޮޕީ  ރަޖިސްޓް  އޮންނަ ބިމުެގހާެގ ަނމުަގއި ޯގއްޗަށް އެދޭ މީ 4

 ރީެގ ކޮޕީ  ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ފުލެޓެއް ާވނަމަ އެތަނުެގ ރަޖިސްޓް 5

 ރީެގ ކޮޕީ  ރީ ެވފައިާވ ޯގތިތަކުެގ ރަޖިސްޓް ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ މަންމަ ަނމުަގއި ރަޖިސްޓް 6

 ރީެގ ކޮޕީ  ރީ ެވފައިާވ ޯގތިތަކުެގ ރަޖިސްޓް ަނމުަގއި ރަޖިސްޓްޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ ބައްޕަ  7

8 
ނުަވތަ އެގްރީމެންޓް ެގ ރީެގ ކޮޕީ  ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ އަނބި / ފިރިމީހާެގ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ފުލެޓެއް ާވނަމަ އެތަނުެގ ރަޖިސްޓް

 ކޮޕީ

 ފައިާވ ޯގތި ުނަވތަ ޯގތިތަކުެގ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީެވ ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ އަނބި / ފިރިމީހާެގ 9

10 
 މަްނމަ ނުަވތަ ބައްޕަެގ ނަމުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ެވފައިާވ ޯގތިތަކުެގ ރަޖިސްޓް  ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާެގ އަނބި / ފިރިމީހާެގ

 ރީެގ ކޮޕީ 

 ރަސްމީލިއުމެއްެގ ކޮޕީ ރަށްެވހިކަން ބަދަލުެވފައި ާވަނމަ އެކަްނ އިނޭގނެ   11

 ކައިެވނީެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ  ، ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާއަކީ ކައިެވނިކޮށްެގން އުޅޭ މީހެއްަނމަ 12

 ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާއަކީ ކައިެވނިކޮށް ވަރިކޮށްފައިާވ މީހެއްަނމަ، ވަރީެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ  13

14 
އެަތނުގެ  ،  މަދަރީންނަްށ ގޯއްޗެއް، ނުވަަތ އެއްމެދު ޢިމާރާެތއް ފުލެޓެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަގޯއްޗަްށ އެދޭ މީހާގެ އުފަން ދަރިއަކަްށ ނުވަަތ  

          ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

15 
ކުދިންކަން  ބޭނުްނާވ  ޚާއްޞައެހީއަށް  އެކުދިންނަކީ  ނަމަ،  މީހެއް  ތިބި  ކުދިން  ބޭނުންާވ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  މީހާއަކީ  އެދޭ  ޯގއްޗަށް 

 ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުެގ ޞިއްޙި އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުމުެގ ކޮޕީ  

16 
އެމީހަކީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުްނާވ މީހެއްކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުެގ  ޯގއްޗަށް އެދޭ މީހާއަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ މީހެއްަނމަ،  

 ޞިއްޙި އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުމުެގ ކޮޕީ  
 


