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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުދަ  : :  2016 ވަރީފެބުރު 3 -  1437 ރަބީޢުލްއާޚިރު 24ތާރީޚު 12އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 އަށް  2008ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި ގަނެވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 ގެނައުން ވަަނ އިޞްލާޙު 1
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 
 ގެނައުން  ވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް  2008ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި ގަނެވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 
  

 ކުރުންިގޮތަށް އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވ 3މި ގަވާއިދުގެ  .1

 ގޯތި އެ  ފަރާތަކުން، ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ގޯއްޗެއް  ބަންޑާރަ ދޫކޮށްފައިވާ ދިރިއުޅުމަްށ
މާލޭގައިނަމަ  ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު ،ބޭނުންނަމަ  އަމިއްލަކުރަން

ނޑައަޅާ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ
. އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ، އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް  ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ފަރާތަކަށެވެ

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.  ކަ

3.   

  
 
 ކުރުންއިޞްލާޙުގޮތަށް  އަންނަނިވިވަނަ މާއްދާ  4މި ގަވާއިދުގެ  .2

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިން އަމިއްލަކުރާއިރު، ގޯތި އަމިއްލަކުރުމުގެ  2މި ގަވާއިދުގެ 
އަގަށްވާ ފައިސާ ދައްކާނީ މާލޭގައިނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ 

ނޑައަޅާ  ފަރާތަކަށެވެ. އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަ
ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.  އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ

4.   

  
 
 ވަނަ މާއްދާއަށް (ރ) އިތުރުކުރުން 9މި ގަވާއިދުގެ  .3

މި ، ކަމުގައިވާނަމަ ފަރާތުން ގަންނަ ދައްކަނީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކުރުމަށް އަމިއްލަ ގޯތި
ޝަރީޢަތުގެ ތެރެއިން ހިންގުން، އަދި އަމިއްލަ ކުރުމަށް ފައިސާ ކަމެއް ހުރިހާ މަލާތުގެޢާާމު

މަލާތެއްޢާާއެއްވެސް މު ދެއްކުމަށްފަހު ގޯތި ގަންނަ ފަރާތުގެ ރުހުންނެތި ގޯތީގެ
.   ނުކުރެވޭނެއެވެ

 

    )ރ(
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 ކުރުންއިޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނަނިވި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 ގަވާއިދުގެ މި .4

ރަޖިސްޓަރީ ގޯތި އެ، ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ބަންޑާރަ ދޫކޮށްފައިވާ ދިރިއުޅުމަށް
އޮފް މިނިސްޓްރީ ކަނޑައަޅާނީ އަގު ދައްކަންޖެހޭ ސަރުކާރަށް ފަރާތުން ކުރެވިފައިވާ
ަސރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާއި،ކުރެވިފައިވާ އިމުޤާ ގައިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު އެންޑް ހައުސިންގ

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ކޮމެޓީއެއްގެ މަޝްވަރާއާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް
 ނެވެ.ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުންހައުސި

    )ހ(

 
 

 ކުރުންއިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވި ގޮތަށް  10މި ގަވައިދުގެ  .5

ދަށް އަގު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ކޮމިޓީން  ވިއްކޭނެ އެންމެދުގެ ބިން އިގަވާ މި
ނޑައަޅާ އިޢުލާނު . އަދި މިއަގަށް ގެންނަން ފެންނަ ކަ މާއްދާގެ  ބަދަލު، މި ކުރަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާ  މަތިން ގެންނަންވާނެއެވެ. ގޮތެއްގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ކޮމިޓީން ކަ

    )ރ(

  
 

 ކުރުންއިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  11މި ގަވާއިދުގެ  .6

ނޑައެޅުމުގައި ބިުމެގ  ،ލަތާއިހާއިޖްތިމާޢީ  ،އެ ސަރަޙައްދެއްގެ އިޤްތިޞާދީ ،ބިމުގެ އަގު ކަ
މިނޫންވެސް  ،ބަލައި ގޮތަށް  އަދި ބިމުގެ މުޢާމަލާތްތައް އެއިރަކު ހިންގަމުންދާ ،ތަނަވަސްކަމަށާއި 

ރަށަށް އަދި ރަށެއްގެ އެކި ށްއެކި ރަ ،ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދަށް ،އެކަށޭނެ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު
ދަށް އަގުވެސް  އަގު އަދި ޓެކްސް ނެގުމަށް ބަލާނެ އެންމެ އަމިއްލަކުރާ ،ހިސާބުތަކަށް

 ބުނާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  10ގަވާއިދުގެ  މި  ،ތިޔާރުޚުއި ތަފާތުކުރުމުގެ 
  ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރައިންފްރާސްޓްރަކްޗަ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

  

11.   

 
 ކުރުންއިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް  13މި ގަވާއިދުގެ  .7

15އަގުގެ %ބައެއް ވިއްކާނަމަ، ވިއްކާ  ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުންވާއިދުގެ ދަށުން ގަމި 

. މި ފައިސާ ދައްކާނީ، ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ވިއްކާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ
މާލޭގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނުވަތަ
. އަތޮޅުަތކުގައިނަމަ، އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ

. ކައުންސިލް  ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ

  
 

    )ހ(

 ކުރުންއިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް  15މި ގަވާއިދުގެ  .8

ރީއެއް ރަޖިސްޓަ ބަޔަށް ވަކި  އަމިއްލަ ބަންޑާރަ ބިމެއްގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ
 ހަދައިދެވިދާނެއެވެ.

    (ނ)
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 ކުރުންއިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވި ގޮތަށް  15މި ގަވާއިދުގެ  .9

 ކުރުމުގެ ހުއްދަ މާރާތް ޢިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދައިން ވަކިން  ވަނަ  2ދުގެ އިގަވާ މި
  ދެވިދާނެއެވެ.އިރީއެއް ހަދަކަށް ވަކި ރަޖިސްޓަބަޔަ ވިއްކާލުމުން އެ  ،ދީފައިވާ ބައެއް

 

    )ރ(

 

 ކުރުންއިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަންނަނިވި ގޮތަށް  15މި ގަވާއިދުގެ  .10

 ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް އަމިއްލަކޮށް ވިއްކާލާ  ވަކިވަކިން ޢިމާރާތް
ރީ ރަޖިސްޓަ އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނަމަވެސް ވަކި 600 ބައި ލަތުގައި، ވިއްކާލިހާ

  ހަދައިދެވިދާނެއެވެ.
 

    (ބ)

 
.  15މި ގަވާއިދުގެ  .11  ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ވަނީ އުނިކުރެވިފައެވެ

 

 ކުރުންއިޞްލާޙުނަ މާއްދާ އަންނަނި ގޮތަށް ވަ 16މި ގަވާއިދުގެ  .12

ރީކުރަން ހުށަހަޅާނީ، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު، ދަށުން ގޯތި ރަޖިސްޓަމި ގަވާއިދުގެ 
ން އެންްޑ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި، މާލޭގައިނަމައެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމުން، 

. އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ، އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ނުވަތަ އަތޮޅު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ ށެވެ
ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.   ކައުންސިލުން ކަ

  

16.    

 ކުރުންއިޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 18 ގަވާއިދުގެ މި .13

ޤާނޫނު) ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2002/1(ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލާޙުޞްއި ގެނެވޭ ދަށްއިިގަވާ މި
ފެށުމުގެ ކުރަންޢަމަލު އަށް )ބަދަލު ގެނެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 6 އަދި 5 ގެނެވުނު އަށް

ގަނެވިއްކުމުގެ ގޯތި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ތަށްޝަރީޢަަ ނުވަތަ ފެށިފައިވާ ޝަރީޢަތް ކުރިން
  .ނުކުރާނެއެވެ ރެއްސައަ ގެބަދަލު މި މުޢާމަލާތްތަކަށް

18.   

  
. މި ގަވާއިދު ދިވެހި، ފަށާނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .14   ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 


