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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2017 އޮގަސްޓު 15 – 1438 ޛުލްޤަޢިދާ 23ތާރީޚު 120އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 އަށް  2008ގަެނވިއްކުމާެބހޭ ަގވާިއދު  ،ގޯތި އަިމއްލަކުރުމާއި

 ގެނައުން  ވަނަ އިޞްލާޙު  2
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 
 އަށް  2008ގަނެވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު  ،ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި

 ގެނައުން  ވަނަ އިޞްލާޙު  2
 

  
 ޢަމަލުކުރަމުން އަންަނއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިން ފެށިގެން  2008 ބަރު އޮކްޓޫ 1
: 2008ގަނެ ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު ،ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި"    " އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

  
  :ކުރުން ޞްލާޙުއި އަންނަނިވި ގޮތަށް  ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 10 ގަވާއިދުގެބުނެވިދިޔަ  .1

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް އަމިއްލަކުރުމަށްޓަކައި، އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ  (ހ) .10  
ނޑައަޅާނީ،  މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ކަ

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޢައްޔަންކުރައްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 
)  5އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަންނީ  އް އެކުލެވޭ އަގު މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަ(ފަހެއް

  ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެވެ.
  

  :ކުރުން ޞްލާޙުއި އަންނަނިވި ގޮތަށް  )ރގެ (ވަނަ މާއްދާ 10 ގަވާއިދުގެބުނެވިދިޔަ  .2

ޓެކްސް ނެގުމަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެ ދަށް އަގު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ކޮމެޓީގެ  (ރ) .10  
ނޑައަޅާ  މަޝްވަރާއާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކަ
. އަދި މި އަގަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ

ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ބުނެފައިވާ
 .   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެންނަންވާނެއެވެ

  
:  11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3   ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން

ނޑައެޅުމުގައި، އެ ސަރަޙައްދެއްގެ އިޤްތިޞާދީ .11   އިޖްތިމާޢީ ހާލަތާއި، ބިމުގެ  ،ބިމުގެ އަގު ކަ
 މާބެހޭބި މިނޫންވެސް  ގޮތަށާއި،ތަނަވަސްކަމަށާއި، ބިމުގެ މުޢާމަލާތްތައް އެއިރަކު ހިންގަމުންދާ 

ބިމަށް ސަރުކާރަށް ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، އަމިއްލަކުރާ އެހެނިހެން  މުޢާމަލާތު ހިންގުމާ ގުޅުންހުރި



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            120 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ
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ދަށް  ޓެކްސް ނެގުމަށް ބަލާނެ އެންމެ ްނ އަމިއްލަކުރާއިރު ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް އަގާއި، އެ ބި 
 ށްނުވަތަ ރަށެއްގެ އެކި ހިސާބުތަކަ ށް ނުވަތަ އެކި ރަށްރަށަ ށްރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދަ ،އަގު

ނޑައެޅުމުގެ ގޮތަށް ތަފާތުވާނެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ުބނާ  10އިޚްތިޔާރު، މި ގަވާއިދުގެ  ކަ
ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަްށ 

  ލިބިގެންވެއެވެ.
  

  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  މަލުކުރަން ފަށާނީ، މިޢައިޞްލާޙަށް  މި  .4
  

 
 


