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  ގަނެ ވިއްކުމާބެހޭ ޤަވާއިދު އަމިއްލަކުރުމާއި، ގޯތި 
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  : ތަޢާރަފް 

  
 .ކުާމބެހޭ ޤަވާއިދެވެަގެނ ވިއް ރުމާއި،އަމިއްަލކު މިއީ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ގޯތި ) ހ(  .1

) 2002/1ާޤޫނުނ ަނންބަުރ ( އިދު ހަދާފައިވަނީ، ދިެވިހރާއްޖޭގެ ިބމާއިެބހޭ ާޤޫނނު މި ޤަވާ) ށ( 
  .ގެ ދަށުންނެވެ

  .އެވެ" ގަނެ ވިއްުކމާބެހޭ ޤަވިާއދު ރުމާއި،ައމިއްލަކު ގޯތި " މި ޤަވާއިދަށް ކިަޔީނ ) ނ( 
  

  މިއްލަކުރުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި އަ 

ަބންޑާަރ ގޯތި، އެ ފަރާަތކަށް ަރިޖސްްޓރީކޮށްފަިއވާ ފަރާތްަތުކން، ދިވެިހާރއްޖޭގެ ބިާމއިބެހޭ ) ހ( .2
ޤާޫނނާއި، ިމ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެއްފަަހާރ ައގު ދެއްކުމަްށފަހު، ނުވަަތ 

 .ުކެރވިދާނެއެވެ އަމިއްލަައދާކުުރމަށްފަހު އެކިފަަހުރމަިތން ފައިސާ ަދއަްކއި އަގު 

ުނވަތަ ގޯތިންބަެއއްެވްސ  ތި އެއްކޮށްވާގޮތުގެމަތިން ަބންާޑރަގޯގައި )ހ(މާއްދާގެ މި) ށ(
 . އަމިއްަލުކރެިވދާނެއެވެ

ގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ަބްނާޑރަ ގޯްއޗެއްގެ އެިކަބއިތައް ވަކިވިަކްނ ) ށ(މިމާއްާދގެ ) ނ(
  .ްނތަނުގެ ަބއިަބއި ވިަކން ައމިއްލަކުރެވިާދނެއެވެރާްތުކރެޭވގޮތަށް ހުއްަދދީފައިވާ ތަޢިމާ

ެއގޯތި ދިިރއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ ބަްނާޑަރ ގޯއްޗެއް ރަިޖްސަޓރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަުކން،  .3
މާލޭގައިނަަމ އަމިއްަލުކަރްނ ބޭުންނނަމަ، އެކަމަށް ެއދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަްށފަހު ހުށަހަާޅނީ، 

ްސ ުނވަތަ އަތޮޅު އެ އަތޮޅެއްގެ ައތޮޅު އޮފީ، ޅުތަކުަގއިނަމައަތޮ. މާލޭ މުިނސިޕަލްޓީއަށެވެ
 .އޮފީހުން ަކނޑައަޅާ ފަރާަތކަށެވެ
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ގޯތި އަމިއްލަުކރުުމގެ ިބްނ އަމިއްަލުކާރއިރު،  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ2ްެގ ދުމި ޤަވާއި .4
ނަޑއަާޅ ނުވަތަ އެ އޮ ށްއަގަށްވާ ފައިސާ ަދއްާކީނ މާލޭގައިނަމަ، މާލޭ މުނިިސޕަލްޓީއަ ފީހުން ކަ

ނަޑައޅާ ، އަތޮޅުތަކުގަިއނަމަ. ފަރާަތކަެށވެ ެއ އަޮތޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހަށް ނުވަތަ އަތޮޅު ޮއީފހުން ކަ
 .ފަރާަތކަެށވެ

މިޤަވާދުގައިވާ ގޮތަށް، ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ަބއެއް، ދިިރއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަްނޑާރަ ގޯްއޗެއް  .5
ބިމުގެ  ގޯތި އަމިއްލަުކރާފަރާތަށް އަިމއްލުަކރާ ޙާލަތްތަކުގައި،ފަަހުރމަިތން އަގު ދަްއކައިެގން އެކި

  .އަގު އަދާޮކށް ނިމުމްުނނެވެގޯތި ނުވަތަ ގޯތިން އަމިްއލަކުރާ ބައިގެ ެވރިކަްނ ބަދަލުވާނީ،  މިލްކު
  

  އަމިއްލަކުރުން އުސޫލުން، ގޯތި ނިންމާ އެކިފަހަރުމަތިން އަގު އަދާކޮށް 
 

 ކައިޓައަމިއްލަުކރުަމށްަފާރތްަތކްުނ ގޯތި މިއްލަުކާރ އަމި ޤަވާދުގެ ދަށުން ގޯިތ ) ހ( .6
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  10ދައްާކނީ މިގަވާޢިދުގެ ަސުރާކަރށް ފައިާސ އެކިފަަހުރމަިތން 

އަދި އެކިފަހުަރމަިތން އަގުއަާދކުރާ ުއޫސލުްނ އަމިއްލަކުަރްނ . ަކނަޑއަޅާއަގަށް ބަލައިގެްނނެވެ
 20ރުމަށް ފައިސާ ދެްއުކމަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ބޭނުންވާ ަފާރތްތަުކން އަިމއްލަކު 

މިގޮތަށް އެކިފަހަރުމަިތްނ އަގު އަދާުކާރނަމަ އަުގައދާކުރުމުގެ ަކންތައް ުކިރައށް . އަހަރުދުވަހެވެ
ގެންދަންާވނީ ގޯތި އަމިއްަލުކރާ ަފރާާތިއ ަސުރކާރުގެ ކަމާެބހޭ މުވަްއަސާސާއދެމެުދ ވެވޭ އެްއަބްސ 

   . ދަށުންނެވެވުމެއްގެ 

 5އެްއަބސްވެފައިވާ މުއްަދތު އެކިފަަހުރމަތިން އަުގއަދާކުރާގޮތަްށ ގޯތި އަމިްއލަ ކުރުމަްށ ) ށ(
އަަހރަށްުވރެ ިއތުރުވާނަމަ އަމިއްަލުކރުަމށް ަކނަޑއަޅާރޭޓަށް އަްނނަ ބަދަލުަތާކއެއްގޮތަށް އެޯގިތ 

 .އަމިއްަލކުރާ އަގު ބަދަުލުކަރންވެާނއެވެ

އަމިއްލަުކުރމަށް ށުން އެކިފަހަރުމަިތްނ އަގު އަދާކޮށް ިނންާމ އުޞޫލުްނ ގެ ދަމި ޤަވާއިދު .7
އަގުގެ ގޮތުގައި ދައާްކފައިވާ އެއްވެސް ފަިއާސއެއް، ައނުބާރ ގޯއްޗެއްގެ ހުށަހަޅާފައިވާ 

 .ނުިލބޭެނއެވެ

ައމިއްަލުކާރ އަދޮާކށް ގޯތި އަުގ މި ޤަވާއިދުގެ ދަުށން ަކނޑަެއޅޭ ވަކިމުއްަދތެއްގައި ) ހ( .8
ގައި، ވަކިވަރަކަްށ ފައިސާ ދައްކާަފހުްނ ގޯތި ރަިޖސްަޓީރ ކޮްށދީފައިވާ ފަރާްތ ކުތްތަ ޙާލަ

ނިޔާވެއްޖެނަަމ، ބިމާބެހޭ ާޤނޫާނއި ޤަވާިއދުގެ ދަށުން، އެގޯތީގެ ބިން ލިބޭ ަފާރތްތަކަށް، ގޯތީގެ 
ލަުކެރޭވީނ އެފަާރަތކަށް ެއބިން އަމިއް ށްމިޮގތަ. ބިން އަމިއްަލކުރުމުގެ ުފުރސަތު ލިބިދެވޭނެއެވެ

ނޑަ އިވާ އުޞޫލުގެ އެިޅފަުކިރންފަިއާސދެއްކިފަރާްތ ނިޔާވުމާހަަމއަށް ނުަދއްާކުހިރ ފަިއާސ ކަ
 .މަތިން ދަްއާކ ނިންމުުމްނެނވެ
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ިއވާ ގޮތަށް އެކިފަހަުރމަިތން ފަިއާސ ދައްކާ ގަ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ  6މި ގަވާޢިދުގެ  )ށ(
އިގަނެޭވީނ ލަ ބަިއސާ ފަ، ދައްކަުމްނނުާދނަމަސާ އަމިއްަލކުރުަމށް އެްއަބްސވެފައިވާގޮތަށް ފައި 

 .ިއތުރުކޮށްެގންެނވެ 5%ދައަްކންެޖހޭ ފައިސާގެ އަަދދަށް އެފަަހަރކަށް 
  

  ވިއްކުން 

ގޯއްޗެއްެގ  ގޯއްެޗއް ނުވަތަ ެއފަދަ އަމިއްލަ ގްޯއޗެއް ނުވަތަ ދިިރއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަްނޑާރަ .9
  .ނީ، ތިރީަގިއވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެއަމިްއލަ ުކރުމަށްަފހުވިަޔްސ ވިއްކާބަެއއް 

  ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތު ޝީަރޢަތް މެދުެވރިކޮށް ިހންުގން ) ހ(      

ޢީގޮުތްނ ބަލަންޖެހޭ މީހުން ދިރިުއޅޭނެ އެހެްނ އެމީހަކު ޝަރު، އާއިވިއްކަްނއެދޭ މީހާގޯތި ) ށ(     
  .ތަނެއް ަހމަޖެހިފައިވުން

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަިޖސްްޓީރ  .ަރއްޔިަތކު ކަމުގައިވުންގޯތި ގަންނަ ފަރާތަކީ، ދިވެހި ) ނ(     
ިއްނަސއްތަ ިހްއސާާދރުްނަނކީ ދިވެިހްނ ކަމުގައި ިހމެނޭ  ކޮށްފައިވާ އެކުންުފްނޏެއްެގ ސަތޭކަ

ކުންފުންޏަަކްށ ނުވަތަ ކޯަޕރޭޓިވް ޮސަސއިޓިއަަކށް ވުން، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްްޓީރ 
  . ްނަސްއތަ ދިވެހިންެގ ޖަމިއްޔާެއއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިުވންއި  ކޮށްފައިވާ ަސތޭކަ

ނޑައެޅުން    ބިމުގެ އަގު ކަ

ރަޖިސްޓަީރ އެގޯތި ދިރިއުުޅމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަްނާޑަރ ގޯއްޗެއް ައމިއްލަުކރުމަްށޓަކައި، ) ހ( .10
ފް ހަުއިސންގ ްޓީރ އޮސް މިނިކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ަސުރކާރަށް ދައްކަންެޖހޭ އަުގ ަކނޑައަާޅީނ 

ަސުރާކރުގެ ފަރާތްަތކާއި، އަމިއްަލ އިވާ ފަމްުކެރވިއިއެންޑް ައރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގަިއ ގާ
ހަުއިސްނގ މަޝްވަރާާއެއުކ މިިނސްްޓރީ އޮފް  އެއްގެފަރުުދންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ކޮމެޓީ

 . އެންޑް ައރަބން ޑިވެލޮޕްމަންޓުްނނެވެ

ނުވަތަ ގޯތިން ބަެއއް އަމިއްލުަކރާ އަުގ ަކނޑައެުޅމުގަިއ  ޗެއްއްމިގޮތުން ބަންޑާަރގޯ) ށ(
އެއްފަހަރާ ަފިއސާަދއްަކއިގެން އަމިއްަލުކަރން ދަްއަކންޖެހޭ ރޭޓާިއ، އެކިފަަހުރމަތިން ފަިއާސ 

 .ދައްކާ އަމިްއލަުކަރން ދަްއކަން ެޖހޭ ޭރޓް ތަފާތުުކެރވިދާނެއެވެ

ގޯތި އަމިްއލަކުރުމުެގ އަގު އާްއމުކޮްށ  މިގަވާޢިދުގެ ދަށުން ަކނަޑއަޅާފައިވާ ބަންޑާރަ ) ނ(
ގައި ުބނެފައިވާ ) ހ(އަދި މިއަގަށް ގެންަނން ފެންނަބަދަލު، މިމާއްދާގެ . އިޢުލާުނުކަރްނވާނެއެވެ

ނޑައަޅާގޮތެއްގެމަިތން ގެްނަނންވާނެއެވެ    .ކޮމިޓީން ކަ
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މަށް ބަލާެނ އެންމެދަްށ ައގު މި ނެގު ވަަނމާއްދާގައި ަކނަޑއަޅާފައިވާ ޓެކްްސ  14މިގަވާޢިދުގެ ) ރ(
އަދި މިއަގަށް ގެންަންނ . ްނވާނެއެވެުކރަ އިޢުލާނު ގައި ބުނެފައިވާ ކޮމިޓްީނ ަކނޑައަޅާ) ހ(މާއްދާގެ 

  .ގައި ބުެނފައިވާ ކޮމިޓީްނ ަކނޑައަާޅގޮތެއްގެމަތްިނ ގެންނަންާވެނއެވެ) ހ(ފެންަނބަދަލު، މިމާއްދާގެ 

ނަޑއެޅުމުގައި، އެ ސަ   .11 ިބމުެގ  އިޤްތިޞާީދ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތާއި، ަރަޙއްދެއްގެ ބިމުގެ އަގު ކަ
މިނޫންވެްސ އަދި ިބމުގެ މުޢާމަލާތްތައް އެިއރަކު ހިންގަމުްނދާގޮތަށްބަލައި، ތަނަަވްސކަމަށާއި، 

އެކި ަސަރހައްދަށް، އެކި ަރްއރަަށށް އަދި ަރެށއްގެ އެކަޭށނެ ކަްނކަމަށް ބެލުަމށްފަހު، ާރއްޭޖގެ 
 ވެސް އަދި ޓްެކްސ ނެގުމަށް ބަާލނެ އެްނެމދަށް އަގު  ިމއްލަުކާރއަގުއަ، އެކި ިހާސުބތަކަށް

ގައި ބުާނ ކޮމިީޓގެ ) ހ(ވަަނ މާއްދާގެ  10މިގަވާޢިދުގެ ތަފާތުކުރުމުެގ އްިޙތިޔާރު، 
 .ލިބިގެންެވއެވެހަުއސިންގ ެއްނޑް ައރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް މިިންސޓްީރ އޮފް މަޝްވަރާގެމިަތން 

  
  މުގެ ގޮތުން ބިން ވިއްކުން ރަހުނު ތަންފީޒުކުރު

ެގ ދިވެހިރާްއޖޭ( 2002/1ަރހުނު ތަންފީޒުުކރުމުގެ ގޮތުން ިބން ވިއްޭކނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .12
 ވަނަ މާއްާދއާއި، އެ ާޤޫނނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަރހުނާބެހޭ ޤަާވއިދާ  36ގެ ) ބިމާިއބެހޭ ާޤނޫނު

 .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންެނވެ

  
  ކުން ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދެއް

 15%ިވއާްކނަމަ، ވިްއކާ އަގުގެ ގޯއްަޗކްުނަބއެއް މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުްނ  ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ) ހ( .13
 މި ފައިސާ ދަްއާކނީ،. ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ވިއްާކ ފަރުާތން ަސުރާކަރށް ދައަްކންޖެޭހެނއެވެ

ަމ ެއއަތޮޅެއްގެ އަދި އަޮތޅުތަކުގައިނަ .ކަެށވެތަ ޓީން ަކނޑަައޅާ ފަރާޕަލް މާލޭގައިނަމަ މާލޭމުިނސި 
 . އަތޮޅުއޮފީހުްނ ަކނަޑއަޅާ ފަރާތަކަށެވެ

ވަނަ  10ނަަގންޖެހޭ ެޓކްްސ ނެގުމުގައި ބަލާީނ ިމގަވާޢިދުގެ  ގައިއަމިްއލަ ގޯތި ވިްއކުމު) ށ( 
މިގޮތުން ވިއްކި އަގުކަމަށް ހުށަހަާޅ . އަގަށެވެޓެްކްސ ނެގުމަށް ަކނަޑއަޅާފައިވާ ގައިވާ ) ރ(މާއްދާގެ 
ނަޑއަޅާފައިވާ ޓްެކްސ ނެއަގު  ނޑަައޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ގުމަށް ކަ ޓެކްސް ނެުގމަށް ކަ

ޓެްކްސ ނެގުމަްށ އަދި ވިްއިކ އަގުކަމަްށ ހުށަހަޅަީނ . ށްބަލާ ޓްެކސް ުކަރންވާެނއެވެގައަ
  .ގަށްވުެރ ބޮޑުއަެގއްކަަމށް ވާނަމަ ޓްެކސް ުކރާީނ އެހުށަހެޅި އަަގށް ބަލައިެގްނނެވެއަަކނޑައަޅާފައިވާ 

މާއްދާގައި ވަަނ  13ވިްއކުމުަގއި، މިޤަވާިއދުގެ ގޯއްޗެއް ަރހުެނއް ަތްނފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން  .14
ގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ ަރުހނާެބހޭ ގަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެގޯތިވިއާްކލައިެގްނ ބުނެަފއިވާ ޓެކްސް

 .އަށް ވާ ފައިާސއެވެ  15%އަގެއްގެ ލިބޭ
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 ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

ތްތަކުގައި، ބިމާިއެބޭހ ދޫކޮްށފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯްއޗެްއ އަމިއްަލުކާރ ާޙލަ ދިިރއުޅުމަށް) ހ( .15
ބަންޑާރަޯގތީގެ  ޤާޫނނާއި، މި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިުމގެއަގު އަދާކޮށް ނިމުމުން 

 .އަިމއްލަ ގޯއްެޗްއގެ ގޮތުގައި ރަިޖސްްޓީރކޮްށދޭން ވާނެއެވެ ީރ ާބޠިލްކޮްށ ޓް ރަޖިސް

ދޫކޮށްަފއިވާ ަބންާޑަރ ގޯއްެޗއްގެ ބަެއއް އަިމްއލަކުރާ ޙާލަްތތަކުގައި، ބިމާއިެބޭހ ދިިރއުޅުމަށް  )ށ(
ޤާޫނނާއި، ިމ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމިއްލަުކރާބައިެގއަގު އަދާކޮށް ނިުމމުން ބަންޑާަރގޯތީގެ 

. ީރޮކށްދޭން ވާނެެއވެރަޖިސްޓް އެ ގޯތި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި '' އަިމއްލަބަންާޑރަ ''ރީ ާބޠިލްކޮްށ ޓް ރަިޖސް
  .އެރަިޖސްްޓީރގައި އަމިއްލަ ބައިގެ ބޮޑުިމނާއި ަބންާޑަރ ބައިގެ ބޮޑުިމން އެނގެން އޮންަނންވާނެެއވެ

 ގޯތީގެ އަމިއްަލ ބަންާޑރަ ިބމެއްގައި ހިމެނޭ އަމިއްަލަބޔަށް ވަކިރަިޖސްްޓީރއެއް ަހދައިދެވޭނީ އެ ) ނ(
 600ވެ، އަދި އެގޯތީގެ ބާީކއޮތް ބިމުގައިވެްސ އަަކފޫޓް ހަމަ 600އަމިއްަލބައިގެ ބޮޑުިމނުގަިއ 

    .ާވނަމައެވެއަކަފޫޓް ހަމަ

ވިަކން އިާމރާތްކުރުުމގެ ހުއްދަދީަފއިވާ  އިންގައިވާ ފަދަ ) ނ(ވަަނމާއްދާގެ  2މިގަވާޢިދުގެ ) ރ(
 އަަކފޫޓް ހަމަވާ ބަަޔކަށްވެފަިއ އަދި އެގޯީތގެ ބާކީ ޮއްތ ަބއިގެ 600ބަެއއް ވިއާްކލުމުން އެބަަޔކީ 

  .ެނއެވެވިދާ އަކަފޫޓް ހަމަވާނަމަ ވިއްާކާލބަޔަށް ވަކި ަރޖިސްޓީްރއެއް ހަދައިދެ 600އޭރިޔާ 

އަކަފޫޓް  600 ބައިަތކެއްގެ ެތެރިއންގޯއްޗެއްގެ ވަކިވަިކން ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ުހއްަދދީފައިވާ ) ބ(
ށްާވ ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ދެފަރާުތްނުކެރ އެއްެވްސ ފަރާތަކަެއަބިއގެ  ިރަނމަވެސްބަެއއް އަމިއްަލކު ހަމަވާ 

 ކޮެށއް ރަޖިސްްޓރީ ކަފޫޓް ހަމަނުާވނަމަ އަމިއްަލުކާރ ަބއި ަވކިގޯްއޗެއްގޮަތށް އަ  600އޭރިޔާ 
ނަމަވެސް އަެބއި ގޯތީެގ ރަޖިސްްޓީރގައި އަމިއްަލކޮށްފައިވާ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަާނ  .ނުދެވޭނެއެވެ

   .ވާނެއެވެއަެބއި ގަތް ފަރާތުގެ ނަން ރަިޖސްޓްރީަގއި ހިމަނަން

ނަަމެވްސ އްކާލިވިބަެއްއ އަމިއްލަކޮްށ ގޯއްޗެއްގެ ވަކިވަކިން ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ހުއްަދދީފައިވާ ) ޅ(
. ެއބަަޔްށ ވަކި ރަޖިސްޓްީރއެއް ހަދަެއއް ުނެދވޭނެއެވެ ށްވުރެ ކުަޑނަމައަކަފޫޓަ 600ބައި ވިއްކާލި 

ބަެއއްގެ ގޮތުގައި ހިމާަނ ެއަބއި ގަްތ ބަިއ ގޯތީގެ ރަިޖސްްޓރީަގއި އަިމއްަލޮކށްފައިވާ އެ ނަމަވެސް 
   . ފަރާތުގެ ަންނ ަރިޖސްްޓރީގައި ހިަމނަންާވނެއެވެ

ރަޖިސްްޓީރުކަރން ހުަށހަޅާނީ، ިތީރގައި ބުނެަފިއވާ ތަކެއްާޗެއކު، ގޯތި މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން  .16
. ށެވެމާލޭ މުިނިސޕަލްޓީއަ މާލޭގައިނަަމ އެކަމަްށޓަކަިއ ޚާއްަޞުކރެވިފައިވާ ފޯމުން، 

 .ގަިއނަމަ، އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ޮއފީހަށެވެއަތޮޅުތަކު

  ބިމުގެ ައގު އަދާކޮށް ނިންމާަފއިވާަކން ައންގައިޭދ ލިޔުން ) ހ(        



" ގަނެ ވިއްކުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު އަމިއްލަކުުރމާއި ގިޯތ"ން ފެށިގެން އަމަލުކުރާ  2008އޮކްޓޯބަރ  1  6 

 

  ގޯތީގެ ނުވަތަ ޢިމާރާާތއި ގޯތީގެ ރަިޖސްޓްރީގެ ައްސލު ) ށ(        

ަދްއާކ ޓެކްސް ނަމަ، ާޤނޫނާއި، މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ެޓކްސް ދައްަކންޖެހޭ ބިމާއެިބހޭ ) ނ(        
  .ނިންމާަފއިވަާކމުގެ ލިޔުން

ދުެގ ޭބނުމަށްޓަަކއި، ިދރިއުޭޅނެ ެއހެން ަތނެއް ުހިރަކމަށް ަކނަޑައޅާނީ، ޮކންމެ އިމި ޤަވާ .17
ކަންަތއްތަކަށް ބެލުމަްށފަުހ ްއސަލައަކަްށ ވަކިން ެއމަްއސަލަައާކ ގުޅުންހުިރ އެހެިނހެްނ މަ

  :ަތއްތަކަކީމިގޮތުން ބަާލނެ ކަން. ޝަީރއަުތންެނވެ

ވަަނ  9ގެ ނަމުގައި މިަޤވާއިދުގެ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ފިިރމީހާ) ހ(
  .ގައިވާފަދަ ތަނެއް ރަިޖސްަޓރީކޮށްފަިއ އޮތުން ) ށ(ނަންަބރުެގ 

އެމީހެްއގެ ދަރިެއއްެގ ނަމުގައި އެފަދަ ތަެންއއޮވެ، އެތެަނއްގައި އެީމަހކު ދިިރއުޅުމުގެ ) ށ(
  .އްަތއް ހަމަޖެހިފައިުވންކަންތަ

  .ަވސްކަްނުހުރންއެމީހެްއގެ އަތުގައި ދިރިއުޅޭނެ ެއެހން ތެަނއް ހަމަޖެްއސުމުގެ މާލީ ތަނަ) ނ(

ރާއްެޖިއން ޭބރުގެ ެއހެން ޤައުެމްއގައި އެމީެހްއގެ ނަމުގައި ބިމެއް ނުވަަތ ޢިމާރާެތއް ނުވަތަ ) ރ(
  .ހުުރންފްލެޓެއް 

 600އް ުނވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް ަކމުގައި ބެލޭީނ ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގައި މިޤަވާިއދުގެ ދަށުން، ގޯއްޗެ. 18
  . އަކަފޫޓް ހަމަާވ ތަންތަނެވެ
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