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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން 

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 44   އަދަދު: 44     ތާރީޚު: 17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436  -  8 މާރިޗު 2015  އާދީއްތަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން 

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު

ކުއްޔަށް . 1 ބޭނުމަށް  ވިޔަފާރީގެ  ތަންތަން  ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އުސޫލަކީ  މި 

ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެވެ. 

ތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ . 2

ވިޔަފާރިއަކަށެވެ. 

ތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ އެންމެ މަތީ ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އަދި . 3

އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެއް ކުއްޔެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރާނީއެވެ. އަދި 

މި އުސޫލުގެ 19 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ، ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު 

ފުރިހަމަވާ، އެންމެ މަތީ ކުލި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްޔަށް، އިސްކަންދެވޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމައެވެ.

ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތަކުން ނަމަ އެބިޑް ބާޠިލުކޮށް އަލުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލެވޭނެއެވެ.  . 4

މި ގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރުވެސް ކުރިމަތިލީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި، އެފަރާތަކީ ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ 

ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތަކަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިދާނެ އެވެ.   

ބިޑާއެކު . 5 ކޮޕީ  ލިޔުމެއްގެ  ރަސްމީ  ކަމުގެ  ކުރާ  ވިޔަފާރިއެއް  އެ  ފަރާތެއްނަމަ  ކުރާ  ވިޔަފާރިއެއް  ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  ބިޑު 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނަށް ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު، ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/50,000 ރ )ފަންސާސް . 6

ހާސް ރުފިޔާ( ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މި ގޮތުން ހުށަހަޅާ ބިޑް ސިކިޔުރިޓީއަކީ، ރާއްޖޭގެ ބޭންކަކުން ދޫކުރާ ބޭންކް ގެރެންޓީއެވެ.

ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ބިޑެވެ. އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރެވޭގޮތަށް އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން . 7

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑެއްކަން މި މިނިސްޓްރީއަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ބިޑަށް . 8 ކުރިން  ކުރުމުގެ  އެގްރިމެންޓް  ފަރާތާއެކު  ކުރާ  ކާމިޔާބު  ބީލަން  ހާމަކުރުމަށްފަހު  އަގުތައް  ހުށަހަޅާ  ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް 



4

ބިޑް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން  އެދެފިނަމަ  ދޫކޮށްލުމަށް  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ބާޠިލު  އެބިޑް  ފަރާތަކުން،  އެއްވެސް  ކުރިމަތިލީ 

ސެކިއުރިޓީގައިވާ ފައިސާ މި މިނިސްޓްރީއަށް ނެގޭނެއެވެ.  

މާލިއްޔަތުގެ . 9 )ދައުލަތުގެ  ނަންބަރު 3/2006  ޤާނޫނު  ޙަވާލުކުރެވޭނީ،  ފަރާތަށް  ކުރާ  ކާމިޔާބު  ބިޑް  ތަން  ދޫކުރެވޭ  ކުއްޔަށް 

ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 6.05 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީއާއި 

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި ދައްކަމުންނުދާނަމަ 

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މިނިސްޓްރީއާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އުސޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ . 10

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތުގެ ކިބައިން ތަން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަނެއްގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުން ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުން، ސެކިއުރިޓީ . 11

ރޭޓުން،         ކުލީގެ  އެވްރެޖްކޮށްޖެހޭ  މަހަކަށް  ނިސްބަތުން،  ކުލީގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަހަރަށް  )ފަހެއް(   5 ގޮތުގައި،  ޑިޕޮޒިޓްގެ 

2 މަސްދުވަހުގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ މި މިނިސްޓްރީގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ. މި ފައިސާއަކީ އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން 

ނުވަތަ ތަން ދޫކޮށްލުމުން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ފައިސާއެކެވެ.

ތަން ލިބޭ ފަރާތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އަނބުރާ ދޫކުރެވޭނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މި މިނިސްޓްރީއަށް . 12

ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ހަމައަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް . 13 ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   3 އަންގާތާ  އެފަރާތަށް  ވިކަން  ކާމިޔާބު  ބިޑް  ހެދޭނީ،  އެއްބަސްވުން  ފަރާތާއެކު  ލިބޭ  ތަން 

މުއްދަތުގައި  މި  ދެއްކުމުންނެވެ.  ފައިސާ  އެ  ފައިސާއެއްވާނަމަ،  ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް 

ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެ ބިޑް ބާޠިލުކޮށް ޖެހިގެން އޮތް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިކަން އެންގޭނެއެވެ.

ފަރާތުން . 14 މިނިސްޓްރީގެ  މި  އަދި  ނުދެވޭނެއެވެ.  ކުއްޔަކަށް  ތަން  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް  އެހެންފަރާތަކަށް  ހިފާފަރާތުން  ކުއްޔަށް 

ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަންތަނުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމާއި އަދި އެހެން ފަރާތެއްގެ މުދާ ބެހެއްޓުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ. 

މިގޮތުން، މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތަން ޗެކުކުރާއިރު، އެހެން ފަރާތަކަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެތަނުގައި 

އެހެން ފަރާތެއްގެ މުދާ ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބެލުމަށްފަހު 

އެތަން އަތުލެވޭނެއެވެ.

ތަން ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަކާއި، ތަން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް މި މިނިސްޓްރީގެ . 15

ހުއްދައާއެކު ކުރަންޖެހޭނީ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައެވެ.

ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި އަގު ހުށަހަޅާއިރު އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ކުލި %20 )ވިހި އިންސައްތަ( އަށްވުރެ . 16

ބޮޑުކޮށް އަގު ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. އަދި %20 )ވިހި އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ކުލި ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. 

އަދި ފުރަތަމަ އަހަރު ހުޅަހަޅާ ކުއްޔަށްވުރެ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުތަކުގައި ހުށަހަޅާ ކުލި ކުޑަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.  

ތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުން، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، މި މިނިސްޓްރީން ވިއްކާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ. . 17

އަދި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާންކުރި ތަން، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ވިއްކާފައިވާ ފޯމު ފިޔަވައި، 

އެހެން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ވިއްކާފައިވާ ފޯމެއް، ތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފޯމެއް 



5

ފޯމުގައިވާ  އެ  އަދި  ކުރެވިފައިނުވާނަމަ،  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ހުރިހާ  ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް  ބާޠިލުވާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު އެއީ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެ ފޯމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

ތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 5 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށެވެ.  އަދި 5 އަހަރު ހަމަވުމުން އަލުން އެތަން ކުއްޔަށްދިނުމަށް . 18

ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   2 އުސޫލުގެ  މި  ހިފިފަރާތަށް  ކުއްޔަށް  އެތަން  އެންމެފަހުން  އިޢުލާންކުރެވޭއިރު 

އިސްކަންދެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ. އަދި މިހާރު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށް އެއްބަސްވުން ހެދިއިރު ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގެ 

ދަށުން އިސްކަންދޭންޖެހޭނަމަ، އެ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިސްކަންދެވޭނީ އެއް ފަހަރުއެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެރެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.. 19



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


