c
ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 3322603 :ފެކްސް3320617:

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ "ސިފްކޯ ހިޔާ" ގެ  300ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

 -1ތަޢާރަފް
ހޅުމާލޭގައި އަޅާ ސިފްކޯ ހިޔާގެ  300ފްލެޓް ދިނުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބެލިފައިވާނީ
ސިފައިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ު
ރށާއި ސިފައިންގެ މީހާގެ
ވ މިންވަ ަ
ބހިޔާވަހިކަން ބޭނުން ާ
ތރިކަން ހުރި މިންވަރަށާއިޯ ،
ނ ެ
ސިފައިންގެ މީހާގެ ފުންދު ް
ނ ގޮތެއްގެ
ގތައް ހަމަޖައްސާފައިވާނީ ސިފްކޯއަށް ގެއްލުން ނުވާ ޭ
އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތަށެވެ .ސިފްކޯ ހިޔާގެ ފްލެޓްތަކުގެ އަ ު
މަތީން ސޯލްޖަރުންނަން ވީއެންމެ ހެޔޮއަގެއްގައި ފްލެޓްގެ އަގުތައް ބެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށެވެ .ފްލެޓް ތަކަށް ޝަރުތު
ހަމަވާފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލެއް ގެންގުޅުމުގެ ގޮތުން ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮފިސަރ ކޯރއަށް
އަދި ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ކޯރ އާއި އެންލިސްޓެޑް ކޯރއަށް ނިސްބަތުން ވަކި ޢަދަދުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ .މިގޮތުން
ތތަކުގެ
ގ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާ ް
ރމަތިލާ ފަރާތްތަކު ެ
ލޓަށް އެދި ކު ި
މޖެހިފައިވަނީ ފް ެ
މިޢަދަދުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހަ ަ
ފސަރކޯރއަށް ކަނޑައެޅޭ ފްލެޓްތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ ޝަރުތު ހަމަވާ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން
ނިސްބަތުންނެވެ .މިގޮތުން އޮ ި
އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ އޮފިސަރުންގެ ތަރުތީބުންނެވެ .އަދި ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ކޯރ އަދި އެންލިސެޓެޑް ކޯރ އަށް
ލސްޓެޑް އަދި ރިޓަޔަރޑް
ވރަންޓް އޮފިސަރުންނާއި އެން ި
ތ ހަމަވާ ޮ
ހން ހޮވާނީ ޝަރު ު
ކަނޑައެޅޭ ފްލެޓް ތަކަށް މީ ު
ސިފައިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތަރުތީބުންނެވެ .ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އިސްކަންދޭ ފަރާތް
ނިންމާނީ ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ.

 -2ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތައް
ނތެރިކަން ހުރި ފަރާތެއް
ދއްކޭނެފަދަ މާލީ ފުދު ް
ލޓަށް ފައިސާ ެ
ނ ޤަވާޢިދުން ފް ެ
ތ ް
 -2.1ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަ ީ
ކަމުގައި ވުން.
1

2.1.1

ބލެވޭނީ މުސާރަ ސްލިޕްގައި
މާލީ ފުދުންތެރިކަންހުރިކަމަށް ެ

މުސާރަ (އެލަވަންސްއާއިއެކު)

ހުރިހާ

ޑިޑަކްޝަންތަކެއް އުނިކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން މަހަކު 4،000.00ރ( .ހަތަރު ހާސް) ލިބޭނަމައެވެ.
ތން ވޭތުވެދިޔަ  06މަސްދުވަހުގެ ދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ސްލިޕް ޗެކުކުރެވޭނެއެވެ.
މިކަންބެލުމުގެގޮ ު
2.1.2

ނއެވެ.
ވ ެ
ރިޓަޔަރ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ފާއިތުވެދިޔަ  06މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށައަޅަން ާ

 -2.2ސިފައިންގެ ބޭސިކް ޓްރޭނިންގް ފުރިހަމަކޮށް އަދި ޚިދުމަތުގައި  2އަހަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވުން.
ނުވަތަ ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ޝަރަފްވެރިކަމާއިއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 -2.3ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭގައި ނާންނަ ދުވަހުގެ އަދަދު  5އަކަށްވުރެ އިތުރު ނުވުން.

 -3ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢާންމު އުސޫލް

ފއިވަނީ ސިފައިންގެ
ރއިން ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހި ަ
ގ ތެ ެ
ށ ޝަރުތު ހަމަވާފަރާތްތަކު ެ
ސިފްކޯ ހިޔާގެ  300ފްލެޓަ ް
މީހާގެ

ނަމުގައި

މާލެ/ހުޅުމާލެ/ވިލިމާލެ

އިން600

ށވުރެ
އަކަފޫޓަ ް

ބޮޑު

ށ
ގޯއްޗެއް/ފްލެޓެއް/ރޯހައުސެއްނެތްފަރާތްތަކަ ް

އިސްކަންދީގެން ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެވެ.

-3.1ސިފްކޯހިޔާގެ ސްކީމްގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބޭނީ އެއް ފްލެޓެވެ.
ގ
ބ މީހާ ެ
ލޓް ލި ޭ
ބ މީހާ އާއި ފް ެ
ޓ ލި ޭ
ޓ ތަކުގައި ދިރިއުޅެވޭނީ ފްލެ ް
ބ ފްލެ ް
ށން ލި ޭ
 -3.2ސިފްކޯހިޔާގެ ސްކީމް ދަ ު
ފލެޓުގައި
ސވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހުން ް
ނނަށެވެ .އި ް
މހާގެ މައިންބަފައި ް
އިމީޑިއެޓް ފެމެލީ  ،އަދި އެ ީ
ތއް ފްލެޓުގައި ދިރިއުޅުން މިގަވައިދުގެ ދަށުން މަނައެއް ނުކުރެއެވެ.
ދިރިއުޅެމުން ،އެހެނިހެން ފަރާތް ަ
ލޓުގެ ކޮޓަރިއެއް
ޓ ނުވަތަ ފް ެ
ލނުވަނީސް ފްލެ ް
ލބޭ އެއްވެސް ފްލެޓެއް އަމިއް ަ
 -3.3ސިފްކޯހިޔާގެ ދަށުން ި
އިތުރުފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ރގައިވާ ގޮތްތަކުގެ
ރ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލެވޭނީ ތި ީ
އ އަމިއްލަ ކުރުމަށްފަހު އިތު ު
 -3.4ސިފްކޯހިޔާގެ ފްލެޓްތަ ް
މަތިންނެވެ.
ދ
 – 3.4.1ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި މަދުވެގެން  15އަހަރު ހަމަކޮށްފައިވުން އަ ި
 -3.4.2މިސްކީމްގެ ދަށުން ދިރިއުޅެންފަށާތާ މަދުވެގެން  5އަހަރު ފްލެޓުގައި ދިރިއުޅުން އަދި
 -3.4.3ސަރުކާރުން މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދައްކާފައިވާ ސަބްސިޑީ އެއްކޮށް ދެއްކުން
2

ތއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ރ ަ
 -3.5ސިފްކޯ ހިޔާގެ ފްލެޓްތަށް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެޓަގަ ީ

ފްލެޓްސް

ކެޓަގަރީ
 .1ސީނިއަރ އޮފިސަރސް (މޭޖަރުންފެށިގެން މަތި)

15

 .2ޖޫނިއަރ އޮފިސަރސް

55

 .3ވޮރަންޓް އޮފިސަރސް

10

 .4އެންލިސްޓެޑް (ސްޓާފް ސާޖަންޓް  -އެސް.އެމް)

50

 .5އެންލިސްޓެޑް (ސާޖަންޓުންފެށިގެން ދަށް)

160

 .6ރިޓަޔަރީސް

10

ނޯޓް :އަންހެން ސިފައިންނަށް މިކެޓަގަރީތަކުން ފްލެޓް ލިބޭއިރު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މަދުވެގެން  10ފްލެޓް އަންހެން
ސިފައިންނަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

ނޯޓް :އަހަރުގުނާއިރު ބަލާނީ ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއާ ހަމައަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ މީލާދީ އަހަރަށެވެ .މިސާލު:
ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެތެރެއިން  5އަހަރާ  11މަސް ވެފައިވާކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ބަލާނީ  5އަހަރު ކަމުގައެވެ.

 -4ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

އގަނޑު ތިން ބަޔަކަށެވެ .އެއީ
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ މަ ި
ހ -ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު

(  40ޕޮއިންޓް )

ނވަރު
ށ -ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ މި ް

(  30ޕޮއިންޓް )

ނ -ޚިދުމަތް

(  30ޕޮއިންޓް )

3

-4.1

ރ
ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަ ު

.i

( އެންމެ ގިނަވެގެން  40ޕޮއިންޓް )

ޓ އެއްފަހަރާ (އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން) ދައްކާނަމަ 40
ފްލެޓަށްޖެހޭ ޑައުންޕޭމަން ް
ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

.ii

ފްލެޓަށް ޖެހޭ ޑައުންޕޭމަންޓް  2ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ( 06މަސްދުވަސް ތެރޭގައި) ދައްކާނަމަ 25
ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

.iii

ފްލެޓަށް ޖެހޭ ޑައުންޕޭމަންޓް  4ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ( 08މަސްދުވަސް ތެރޭގައި)ދައްކާނަމަ 15
ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

.iv

-4.2

ޑައުންޕޭމަންޓް ވަކިވަކިން ކޮންމެ މަހަކު ދައްކާނަމަ  05ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

ރ ( އެންމެ ގިނަވެގެން  30ޕޮއިންޓް )
ނންވާ މިންވަ ު
ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭ ު

.i

ނ  20ޕޮއިންޓެވެ.
ގން ލިބޭ ީ
ދަރިން 01 :ކުއްޖަކަށް  5ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ .ގިނަވަ ެ

.ii

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިން ތިބިނަމަ  5ޕޮއިންޓްލިބޭނެއެވެ .މިއީ ދަރިންނަން ލިބޭ ޕޮއިންޓްގެ
ބނީ  5ޕޮއިންޓެވެ).
ބއިން ގިނަވެގެން ލި ޭ
އިތުރުން ލިބޭ ޕޮއިންޓެކެވެ( .މި ަ

.iii

ތމާއަށްމާލެ/ހުޅުމާލެ/ވިލިމާލެ އިން  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓް/ރޯހައުސްއެއް
ނއެވެ.
ލބޭ ެ
ލިބިފައިނުވާނަމަ 5ޕޮއިންޓް ި

-4.3

ޚިދުމަތް( އެންމެ ގިނަވެގެން  30ޕޮއިންޓް )
.i

ނ
ޕާރފޯމެންސް އަދި ބޭނުންތެރިކަން (ގިނަވެގެން  10ޕޮއިންޓް)  :މި ބަޔަށް މާރކްސް ދެވޭ ީ
ޔުނިޓް ކޮމާންޑަރުންގެ ޕްރޮފެސަންސީ އެންޑް ކޮންޑަކްޓް ރިޕޯރޓަށް ބަލާފައެވެ.

(ރިޓަޔަރ

ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް މިބައިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ).
.ii

ނޓް
ރށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  0.5ޕޮއި ް
ދތު؛  1އަހަ ަ
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށްވީ މުއް ަ
ނވަގެން ލިބޭނީ  12ޕޮއިންޓެވެ.
ގ ަ
ލިބޭނެއެވެ .މިބައިން އެންމެ ި

4

.iii

ވޭތުވެދިޔަ އެންމެފަހު  4ބީ.އެފް.ޓީ/ފޯމޭޝަންޓެސްޓް ތެރެއިން ޖަހަންޖެހޭ އަދިފާސްވެފައިވާ ކޮންމެ
ނ
ލބޭ ީ
ބއިން އެންމެ ގިނަވެގެން ި
ށ  02ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ .މި ަ
ނޓެސްޓް އަކަ ް
ބީ.އެފް.ޓީ/ފޯމޭޝަ ް
 08ޕޮއިންޓެވެ( .ރިޓަޔަރ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް މިބައިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ).

.iv

ވ
ޚިދުމަތުގެ އެންމެފަހު  05އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީއަށް ގަޑިޖެހިފައިވާ މިންވަރު މިގޮތުން ޖެހިފައި ާ
ކޮންމެ 5ގަޑިއަކަށް  01ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެއެވެ .އެންމެ ގިނައިން އުނިކުރެވޭނީ  05ޕޮއިންޓެވެ.

.v

ޚިދުމަތުގެ އެންމެފަހު 05

އަހަރުގެ މުއްދަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ރެޑްއިންކް

އެންޓްރީއަކަށް  5ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
.vi

ޓ
ޚިދުމަތުގެ އެންމެފަހު  05އަހަރުގެ މުއްދަތުގައި ޙާޟިރުނުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  01ޕޮއިން ް
އންމެ ގިނައިން އުނިކުރެވޭނީ 5ޕޮއިންޓެވެ .އަދި ނާންނަ 5
ެ
އުނިކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން
ޓށް އެޕްލައިއެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.
ދުވަހަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ ފްލެ ަ

 -5ޤަވަޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ޠ
ސިފައިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ސިފްކޯ ހިޔާގެ  300ފްލެޓަށް ޝަރު ު
ފކޯގެމެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީގެ
ވއްޖެނަމަ އެކަމެއްނިންމާނީ ސި ް
ހަމަވާފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި މިޤަ ާޥއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާ ެ
މަޝްވަރާ އަށްފަހު އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ލަފާދޭ މަޖްލިސުންނެވެ.
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