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ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  40 – 18އަހަރާ ދެމެދު ކާވަނިކޮށްގެން
އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުބަލާ ފޯމު
 .1ކާވަނީގެ މުއްދަތު
ކާވެނީގައިވީ މުއްދަތު ( 30ސެޕްޓެމްބަރ  2018އަށް)

ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

 1އަހަރު ނުވާނަމަ

01

 1އަހަރުވެ  4އަހަރު ނުވާނަމަ

02

 4އަހަރުވެ  8އަހަރު ނުވާނަމަ

03

 8އަހަރުވެ  12އަހަރު ނުވާނަމަ

04

 12އަހަރަށްވުރެ ގިނަނަމަ

05

ކާވަނީގެ މުއްދަތަށް  05އަކުން ލިބޭވަރު

 .2ވަޒީފާ
ޕޮއިންޓް

ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނުވަތަ އަނބި/ފިރިމީހާގެ ވަޒީފާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

( 30ސެޕްޓެމްބަރ  2018އަށް)

01

އަމިއްލަ މަސައްކަތް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ
ވަޒީފާ އަދާކުރި  /އަދާކުރަމުންދާ ތަން ،މަޤާމް ،މުސާރަ އަދި މުއްދަތު ސާފުވާ ލިޔުމުން:
ވަޒީފާގައި  5އަހަރު ހޭދަވެފައި ނުވާ ނަމަ

02

ވަޒީފާގައި  5އަހަރު ހަމަވެ 10 ،އަހަރު ހަމަނުވާ ނަމަ

03

ވަޒީފާގައި  10އަހަރު ހަމަވެ 20 ،އަހަރު ހަމަނުވާ ނަމަ

04

ވަޒީފާގައި  20އަހަރު ހަމަވެ ،ނުވަތަ  20އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތު ހޭދަވެފައިވާނަމަ

05

ވަޒީފާއަށް  05އަކުން ލިބޭވަރު

 .3އާމްދަނީ
 3.1ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އާމްދަނީ (މިހާރުގެ ޙާލަތު)

ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

ނޅޭ)
އގައި ޫ
އ ް
ވޒީފާ ެ
މދަނީ ނުލިބޭ ( ަ
އާ ް

02

 5000ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް

20

 5000ރުފިޔާ –  9999ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

15

 10000ރުފިޔާ –  15000ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

10

 15000ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނަ

05

ހުޅުމާލެ ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  41 - 18އަހަރާ ދެމެދު ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާ ފޯމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ޝީޓް

ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

 3.2ގެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު (މިހާރުގެ ޙާލަތު)
 1000ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް

10

 1000ރުފިޔާ –  2999ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

05

 3000ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނަ

02

(3.1+3.2)/6

އާމްދަނީއަށް  05އަކުން ލިބޭވަރު

 .4ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު
ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު
ދިރިއުޅެނީ ކުލިދައްކައިގެންތޯ ނުވަތަ މައިންބަފައިން/ތިމާގެ މީހެއްގެ ގޭގައިތޯ؟
ކޮޓަރިއެއްގައި ނިދާ މީހުންގެ ޢަދަދު (ނިސްބަތުން)

ކުލިދައްކައިގެންނަމަ – 5

 4، 2 - ،1-4އަށްވުރެ ގިނަ – 5

ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަމަ ދެމަފިރިން ނިދުމަށް ވަކި ކޮޓަރި ހުރޭތޯ

ވަކި ކޮޓަރި ނުހުންނަނަމަ 5 -

ފާޚާނާ (އެޓޭޗްޑް ،ނިދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި ދުރުގައި ،އެހެނިހެން)

އެޓޭޗް –  ،2އެޓޭޗް ނޫން – 5

 4 ،2 - ،1-4އަށްވުރެ ގިނަ – 5

ދެމަފިރިންނާއިއެކު އެއް ފާޚާނާއެއް ބޭނުންކުރަނީ ކިތައް ފަރާތްތޯ
ގޭގެ ކެއްކުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ (ވަކިން ބަދިގެ ،ނިދާ

ވަކި ބަދިގެ – 0

ކޮޓަރީގައި ،އެހެނިހެން)

ނިދާ ކޮޓަރި ނޫން ތަނެއްގައި – 3
ނިދާ ކޮޓަރީގައި 5 -

އެގްޒޯސްޓް ނުވަތަ ފެންލައިޓް  /ކުޑަދޮރެއް ބޭރަށް ހުޅުވޭ ގޮތަށް ހުރިތޯ

ނެތްނަމަ 5 -

ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ފަސޭހައިން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް އެބަހުރިތޯ

ނެތްނަމަ 5 -

ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ އެތެރޭގެ ފާރުތައް ރެނދުލާ ވީރާނާވެފައި

ހުރިނަމަ – 5

ސީލިންގ ނެތް ނުވަތަ ހަލާކުވެފައި

ހަލާކުވެފައި – 5

އެތެރޭގެ ފާރުތަކުން ފެންހިލި ،ފެހިޖަހާ ،ސިމެންތި ކުނޑި ފައިބާ

ފައިބާނަމަ – 5

އެތެރޭގަ ތަޅުމުގައި ފެންހިލިފައި ހުރުން ނުވަތަ ވިއްސާރަވެއްޖެނަމަ

ހުރިނަމަ – 5

ފެންބޮޑުވާގޮތަށް ހުރުން
އިތުރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން

ހުރިނަމަ – 5

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  15އަކުން ލިބޭވަރު

/65(*15ޖުމުލަ)

ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް (އެންމެ މަތިން ލިބޭ ޕޮއިންޓް )30

ހުޅުމާލެ ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  41 - 18އަހަރާ ދެމެދު ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާ ފޯމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ޝީޓް

