A
H10/
ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކާއި،
އެފަރާތްތަކުގެ އާޢިލާތަކުގެ ޙާލަތުބަލާ ޕޮއިންޓްދޭ ފޯމް
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު
އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ

އެހީއާއިއެކު ކުރެވޭ

އެހެން މީހެއްގެ

އުނދަގުލުން ކުރެވޭ

އެހީއާއިއެކު ވަރަށް

އެހެން މީހެއްގެ

މީހަކަށް ބަރޯސާވޭ

އެއްކޮށް އެހެން

 1.1އަމިއްލައަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭތޯ؟ (މިހާރުގެ ޙާލަތު)

ފެންވެރުން  /ސާފުތާހިރުވުން

3

7

9

14

ކުޑަކަމުދިއުމާއި ބޮޑުކަމު ދިއުމާއި ސާފުތާހިރުކަން

3

7

9

14

ކުޑަކަމުދިއުމާއި ބޮޑުކަމު ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

3

7

9

14

ކެއިން  /ބުއިން

3

7

9

14

އަމިއްލައަށް އެނދުން ތެދުވުން  /އަމިއްލައަށް އެނދުގައި އޮށޯތުން

3

7

9

14

އަމިއްލައަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުން

3

7

9

14

އަންނައުނުލުމާއި ބޭލުން

3

7

9

14

އިޖްތިމާއީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން

3

7

9

14

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަށް  30އަކުން ލިބޭވަރު

/112(*30ޖުމުލަ)

ހުޅުމާލެ ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކާ ،އެފަރާތްތަކުގެ އާޢިލާތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާ ފޯމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ޝީޓް

 .2ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތް ( 2.1ނުވަތަ  2.2ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ބައެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް)
ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

 2.1ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ފަރާތެއްނަމަ (މިހާރުގެ ޙާލަތު)
އާއިލާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިނަމަ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި  18އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންގެ އަދަދު

5
 1ކުއްޖަކު –  2ޕޮއިންޓް
 4 – 2ކުދިން –  3ޕޮއިންޓް
 4ކުދިންނަށް ވުރެ ގިނަ –  5ޕޮއިންޓް

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ  5 – 1ޕޮއިންޓް
 4 – 2މީހުން –  7ޕޮއިންޓް

އަދަދު

 4އަށްވުރެ ގިނަނަމަ –  10ޕޮއިންޓް
 2.2ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ (ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނެތް

ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

ފަރާތަކަށްވެފައި) ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް

ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއްނަމަ (މިހާރުގެ ޙާލަތު)
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި  18އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންގެ އަދަދު

 1ކުއްޖަކު –  2ޕޮއިންޓް
 4 – 2ކުދިން –  3ޕޮއިންޓް
 4ކުދިންނަށްވުރެ ގިނަ –  5ޕޮއިންޓް

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ

 7 – 1ޕޮއިންޓް

އަދަދު

 4 – 2މީހުން –  10ޕޮއިންޓް
 4އަށްވުރެ ގިނަނަމަ –  15ޕޮއިންޓް

ނޯޓް :ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތަކަށްވެފައި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް ބަލަހައްޓާވެސް ފަރާތަކަށް
ވެއްޖެނަމަ ފުރިހަމަ ކުރާނީ  2.1އެވެ.

 .3ގޭގެ ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ލިބޭ އާމްދަނީ އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު
 3.1ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު (މިހާރުގެ ޙާލަތު)

ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

 1000ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް

10

 1000ރުފިޔާ –  2999ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

5

 3000ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ

2

ހުޅުމާލެ ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކާ ،އެފަރާތްތަކުގެ އާޢިލާތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާ ފޯމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ޝީޓް

ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

 3.2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބޭނުންތަކަށް
ވިސްނައިގެން ގޭގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ  /ނޫންތޯ؟
(މިހާރުގެ ޙާލަތު)

2 - ،1-4

ކޮޓަރިއެއްގައި ނިދާ މީހުންގެ ޢަދަދު (ނިސްބަތުން)

 4އަށްވުރެ ގިނަ – 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތް ނިދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން ތަނެއްތޯ

ކޮޓަރިއެއް – 2

(ކޮޓަރިއެއް ،ސިޓިންގ ރޫމް ،އެހެނިހެން)

ކޮޓަރިއެއްގައި ނޫންނަމަ – 5

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތާއިއެކު އެއްތަނެއްގައި ނިދަނީ ކިތައް

2 – ،1-3

މީހުންތޯ

 3އަށް ވުރެ ގިނަ ނަމަ 5 -

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ނިދުމަށް ވަކި ކޮޓަރި ހުރޭތޯ

އެއްކޮން އުޅޭނަމަ 5 -

ފާޚާނާ (އެޓޭޗްޑް ،ނިދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި ދުރުގައި ،އެހެނިހެން)

އެޓޭޗް ނޫން – 5

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތާއިއެކު އެއް ފާޚާނާއެއް ބޭނުންކުރަނީ ކިތައް

 2 ،1-4ޕޮއިންޓް

ފަރާތްތޯ

 4އަށްވުރެ ގިނަ – 5

ގޭގެ ކެއްކުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ (ވަކިން ބަދިގެ،

ވަކި ބަދިގެ – 0

ނިދާ ކޮޓަރީގައި ،އެހެނިހެން)

ނިދާ ކޮޓަރި ނޫން ތަނެއްގައި –
3
ނިދާ ކޮޓަރީގައި 5 -

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުރި

ފަރާތުގެ

ދިރިއުޅުމުގެ )/65}*20ޕޮއިންޓް  2ގެ ޖުމްލަ  +ޕޮއިންޓް  3ގެ ޖުމްލަ({

ޙާލަތަށް  20އަކުން ލިބޭވަރު

 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް
 4.1ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް ރަށުން  /އަތޮޅުން ލިބޭތޯ ބެލުން

ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް

(މިހާރުގެ ޙާލަތު)
ޞިއްޙީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިރިއުޅޭ ރަށުން

ނުލިބޭ – 5

ޞިއްޙީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުން

ނުލިބޭ – 2

ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ދިރިއުޅޭ ރަށުން

ނުލިބޭ – 2

ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުން

ނުލިބޭ – 1

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ އަދި ތަޢުލީމީ ފުރުސަތު  10އަކުން ލިބޭވަރު

ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް (އެންމެ މަތިން ލިބޭ ޕޮއިންޓް )60

ހުޅުމާލެ ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކާ ،އެފަރާތްތަކުގެ އާޢިލާތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާ ފޯމަށް ޕޮއިންޓްދޭ ޝީޓް

