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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 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 

ބުދަ   2015 އޮގަސްޓު   19  -  1436 ޛުލްޤަޢިދާ   4 ތާރީޚު:       245 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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މި އުސޫލަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު" )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 20/98( ގެ 22 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން   

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން 15 މާރިޗު 2015 ގައި ހަދާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދު 

)ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-126/2015( ގެ ދަށުން ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި، ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެވެ. 

އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްގެން 

ބީލަމުގެ އުސޫލުން ފަޅުރަށްރަށް 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފަޅުރަށެއް )ހ(1.

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ، ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 1 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ  އިޖާބަދީ،  އެއިޢުލާނަށް  އިޢުލާނުކުރުމުން،  އެގްރިކަލްޗަރއިން 

ގައިވާ ފޯމުން ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ފޯމުތައް 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅުމެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އޭގެތެރެއިން  ކުރުމަށްފަހު،  އިވެލުއޭޓް 

ދަށުންނެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވެވޭ  ފަރާތަކާއެކު 

ބީލަމުގެ އުސޫލުން ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރ މިއުސޫލުގެ )ށ(

ޖަދުވަލު 1 ގައި އެވަނީއެވެ. 

އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ނުކޮށް 

ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަޅުރަށެއް )ހ(2.

ވަނަ   6 ގަވާއިދުގެ  ފޯމާއެކު،  ގައިވާ   2 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ  ދޫކުރެވޭނީ،  ކުއްޔަށް 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށް ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި 

ހުށަހަޅާ ފޯމު މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާ ކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން 

ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅުމެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  މިނިސްޓްރީއަށް  ކުރުމަށްފަހު،  ދިރާސާ  ކޮމިޓީއިން 

ފަރާތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

ދޫކުރުމުގައި )ށ( ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށެއް  ދަށުން(  ބިޑްގެ  )ކްލޯޒް  އިޢުލާނު ނުކޮށް  އާންމުކޮށް 

އެވަނީއެވެ. ގައި  ޖަދުވަލު 2  މިއުސޫލުގެ  ޕްރޮސީޖަރ  ޢަމަލުކުރާނެ 

ނޑައެޅުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި، އިޤްތިޞާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފަޅުރަށްރަށާއި 3.ކުލި ކަ

ގޮތުގެ  ތިރީގައިވާ  ނޑައަޅާނީ  ކަ ކުލި  ކުޑަ  އެންމެ  ސަރަހައްދުގެ  ފަޅުގެ  ދެވޭ  ފަޅުރަށާއެކު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު
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މަތިންނެވެ. 

ދަށް )ހ( އެންމެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މިނިސްޓްރީއިން  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ކުލި  ފަޅުރަށްރަށުގެ 

ލާރިއެވެ. )ދިހައެއް(   10/- އަކަފޫޓަކަށް  އަހަރަކަށް  ނޑަކީ  މިންގަ

ފަޅުރަށާއެކު ދެވޭ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ، އެމަސައްކަތެއް )ށ(

ދަށް  އެންމެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މިނިސްޓްރީއިން  ނެގުމުގައި  ކުލި  ސަރަހައްދަކަށް  ކުރާ 

ނޑަކީ އަހަރަކަށް އަކަފޫޓަކަށް -/5 )ފަހެއް( ލާރިއެވެ.  މިންގަ

މާލީ އެކިއެކި ޓޫލްސް 

ބޭނުންކުރުން

މާލީ 4. ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ހިފުމަށްއެދި  ކުއްޔަށް  އެރަށެއް  ދޫކުރާއިރު،  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށްރަށް 

ގޮތުގައި  ޓޫލްސްގެ  އެކިއެކި  މާލީ  ދެނެގަތުމަށް  މިނިސްޓްރީއިން  މިންވަރު  ހުރި  ޤާބިލްކަން 

އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ތަފުސީލު  އޭގެ  ޓޫލްސްތަކާއި  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ބޭނުންކުރުމަށް 

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ؛)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ 

ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން، އެކަމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު 

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/50,000 )ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މިގޮތުން ނަގާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ 45 )ސާޅީސް ފަސް( ދުވަހެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް؛)ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ނޮޓިފިކޭޝަން ލެޓަރ ފޮނުވާ ތާރީޚުން 

ފެށިގެން 7 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި -/100,000 )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ، ސެކިޔުރިޓީ 

ތާރީޚުން  ފޮނުވާ  ލެޓަރ  ނޮޓިފިކޭޝަން  ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.  ގޮތުގައި  ޑިޕޮސިޓްގެ 

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ،  ޑިޕޮސިޓް  ސެކިޔުރިޓީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް(   7 ފެށިގެން 

ސެކިއުރިޓީގެ  ބިޑް  ބާޠިލުކޮށް،  ލެޓަރ  ނޮޓިފިކޭޝަން  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް  އެ 

ގޮތުގައި އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ފައިސާ ސަރުކާރަށް ނެގޭނެއެވެ. އަދި ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް 

ހިފުމަށްއެދި ހުށަހެޅި ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ 

ފަރާތަށް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރިކަމުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން ލެޓަރ ފޮނުވޭނެއެވެ. ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާ 

ކުރިން  ސޮއިކުރުމުގެ  އެގްރީމަންޓްގައި  ހުށަހެޅުމުން،  ޑިޕޮސިޓް  ސެކިޔުރިޓީ  ފަރާތް 

މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި ޖަދުވަލު 2 ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް

90 )ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

ނެގުމަށްފަހު،  ސަރުކާރަށް  ޑިޕޮސިޓް  ސެކިޔުރިޓީ  ކޮށްފައިނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  ކަންކަން 

މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި، މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގިނަވެގެން 

60 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް އިތުރަށް ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް؛)ނ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން 

ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން، އެކަމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު، 

ޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭސް )ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޚަރަދު ކުރާނޭކަމަށް ބަޔާން ކުރާ ފައިސާ 

ހުރިކަމުގެ ނުވަތަ ޔަގީންކަމާއެކު ފައިސާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ 3 )ތިނެއް( އަހަރު ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ 

މަސައްކަތްތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ %80 ފައިސާ ހުރިކަން ނުވަތަ ލިބޭނެކަން އަންގައިދޭ 

ލިޔުމެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ؛)ރ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަޅުރަށްރަށް، ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާއިރު، ދެ 

ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  އެއްގޮތަށް  ވާރކްޕްލޭނާ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ފަރާތުން 

ކެޕިޓަލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރަން  އަހަރު  )ދޭއް(   2 ފުރަތަމަ  ގޮތުން  ބާރުއެޅުމުގެ 

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ %10 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ. މިގޮތުން ނެގޭ 

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތަކީ 18 )އަށާރަ( މަސް ދުވަހެވެ. އަދި ވާރކްޕްލޭނާ 

ސަރުކާރަށް  ގެރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް  ނުގެންދާނަމަ،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް 

ނެގުމަށްފަހު، މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 6 )ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 

ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ވާރކްޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަ 

ނުކޮށްފިނަމަ، ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. 

ރެންޓް ގެރެންޓީ؛)ބ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން 

ސޮއިކުރާއިރު،  އެއްބަސްވުމުގައި  ދިނުމާބެހޭ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށްރަށް،  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް 

އެއްގޮތަށް  ވާރކްޕްލޭނާ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ފަރާތުން  ދެ  ގެރެންޓީ،  ޕާރފޯމަންސް  ނެގޭ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، 18 )އަށާރަ( މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން ރަށް ކުއްޔަށް 

ހިފާފައިވާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށް، ރެންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ 1 )އެކެއް( އަހަރު 

ދުވަހުގެ ކުލި އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް ނެގޭނެއެވެ. މިގޮތުން ނަގާ ރެންޓް 

ގެރެންޓީ 2 )ދޭއް( ޕޭމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކިދާނެއެވެ.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަޅުރަށެއް )ހ(5.ސީ.އެސް.އާރު

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭއިރު ސީ.އެސް.އާރު ގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ކޮންމެ އަހަރަކު ޖަމާކޮށްދޭނެ ފައިސާގެ އަދަދު ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަޅުރަށެއް  )ށ(
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ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭއިރު މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރުން، 

)ފަހެއް(   5 ގުޅުންހުރި  ނޑުވެރިކަމާ  ދަ މަސްވެރިކަމާއި  ގޮތުގައި  ގެ  ސީ.އެސް.އާރު 

ޚަރަދު  ހިގާ  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ގޮތެއްގެމަތިން،  އެއްބަސްވެވޭ  މިނިސްޓްރީއާއެކު  ކަމެއް 

-/500,000 )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްތައް 

މޮނިޓަރ ކުރުން

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުގައި އެރަށެއް ދޫކޮށްފައިވާ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 6.

މިނިސްޓްރީއިން  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ގެންދާކަން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް  ވާރކްޕްލޭނާ 

އެއްބަސްވުމުގައި  ދޫކުރުމާބެހޭ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށް  ދަތުރުތައް،  މޮނިޓަރިންގ  ކުރަންބޭނުންވާ 

ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ. މޮނިޓަރ 

ބަލައިގެންނެވެ.  ފެންވަރަށް  މިންވަރާއި  ކުރާ  މަސައްކަތްތައް  ނޑައަޅާނީ  ކަ މިންވަރު  ކުރާނެ 

މިގޮތުން މަސައްކަތްތައް ފަށްޓާއިރު 4 މަހުން މޮނިޓަރކޮށް މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ފަށްޓައި 

އެކަށީގެންވާ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓު ފޮނުވާނަމަ އަހަރަކު 1 ފަހަރަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދަށުން 7.މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުން އެއްބަސްވުމުގެ  ދިނުމާބެހޭ  ކުއްޔަށް  އެރަށެއް  ފަރާތަށް  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށް 

ލިބިދީފައިވާ އެއްވެސް ހައްޤަކަށް އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ 

ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށް  ގޮތެއްގެމަތިން،  ނާންނާނެ  އުނިކަމެއް  ޒިންމާއަކަށް  އެއްވެސް 

ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓްއެއް ހެދޭނީ، އެކަމަށް 

އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ފަޅުރަށެއްގައި ކޮށްފައިވާ 

އިންވެސްޓްމަންޓް އެހެން 

ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން

ދަށުން 8. އެއްބަސްވުމުގެ  ދިނުމާބެހޭ  ކުއްޔަށް  އެރަށެއް  ފަރާތަށް  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށް 

މިގޮތުން  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބަދަލު  އެހެންފަރާތަކަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ކޮށްފައިވާ  ރަށުގައި 

ލިޔުމުން  މިނިސްޓްރީއަށް  އެދި  އެކަމަށް  ބަދަލުކުރެވޭނީ،  ފަރާތަކަށް  އެހެން  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ހުށަހަޅައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހު އަދި ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފީއެއްވާނަމަ 

ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ފީ  އެ 

ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ފަޅުރަށް 

ކުއްޔަށް ދިނުން

އެރަށެއްގައި 9. ދެވޭނީ  ކުއްޔަށް  ފަރާތަކަށް  ދެވަނަ  ފަޅުރަށެއް  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  މިނިސްޓްރީން 

ނޑައަޅާ މުއްދަތާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް  ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް، މިނިސްޓްރީން ކަ

ގެންދާނެކަމަށް އެއްބަސްވެ، ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައިވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ 

ދެލިކޮޕީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

ފަޅުރަށެއްގައި ކޮށްފައިވާ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލުން

ކުރަން )ހ(10. އެރަށެއްގައި  ވިއްކާލެވޭނީ،  އިންވެސްޓްމަންޓް  ކޮށްފައިވާ  ފަޅުރަށެއްގައި 

ނޑައަޅާ މުއްދަތާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް، މިނިސްޓްރީން ކަ

އިންވެސްޓްމަންޓް  އެއްބަސްވެ،  ފަރާތުން  ގަންނަ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ގެންދާނެކަމަށް 

އެއްބަސްވުމުގެ  ވެވޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ގަންނަ  އިންވެސްޓްމަންޓް  އަދި  ފަރާތާ  ވިއްކާ 

ލިބިގެންނެވެ.  ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީގެ  ހުށަހަޅައި،  މިނިސްޓްރީއަށް  ދެލިކޮޕީ 

މަތިންނެވެ. ގޮތްތަކުގެ  ތިރީގައިވާ  ކުރެވޭނީ  ޢަމަލު  ވިއްކާލާނަމަ،  އިންވެސްޓްމަންޓް 
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ފަޅުރަށެއްގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލާނަމަ، އެ އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލާ )ށ(

އަގުގެ ނުވަތަ ރަށުގެ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ ކުލީގެ )ބޮޑުއަދަދެއްގެ( %10 ޓްރާންސެކްޝަން 

ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް 

ދޫކުރުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު 

ނޑައެޅުން ހުށަހެޅުމެއް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި )ހ(11. ކަ ހުށަހެޅުމެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ދޫކުރުމުގައި  ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށެއް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ވަރުވާއަށާއި އަދި ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ރާވައި އިންތިޒާމް ކުރަން 

ކުރެވޭނެއެވެ.  ރިއާޢަތް  ގޮތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިޖުތިމާއީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ )ށ(

ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށެއް  އޮންނަ  ކައިރީގައި  ރަށެއް  ގެންދާ  ކުރަމުން  ބޭނުން  ގޮތުން 

ކައިރީގައި  ފަރާތަކަށް  ގެންދާ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އެރަށެއްގައި  އެދޭނަމަ،  ހިފަން 

މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚްތިޔާރު  އިސްކަންދިނުމުގެ  ދިނުމުގައި  ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށް  އޮންނަ 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން، ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވޭނީ، ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން 

ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ، އެންމެ މަތީ ކުލި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވަރުވާއަށް، 

އެއްބަސްވާނަމައެވެ. ފެރާތުން  އިސްކަންދެވޭ 

ނޑައެޅުން ނޑަކީ 12.ވަރުވާ ކަ ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަ ނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީއިން ކަ ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާ ކަ

އަހަރަކަށް އަކަފޫޓަކަށް -/5 )ފަހެއް( ލާރިއެވެ.

ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ފަޅުރަށެއް ވަކި ކުރުމުގައި 

ބަދަލު ދިނުން

ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ދިފާޢަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅަކާ 13.

ގުޅިގެން ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށެއް ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް ވަކިކުރާނަމަ، ވަރުވާގެ ގޮތުގައި 

ދައްކާފައިވާ ފައިސާއިން ހިނގާ އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަހަށްވާ ފައިސާ އަނބުރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. 

ގޮތުގައި  ވަރުވާގެ  އެއަހަރުތަކަށް  ދައްކާފައިވާނަމަ،  ވަރުވާ  އަހަރުތަކަށް  އޮތް  ކުރިއަށް  އަދި 

ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ޝެއަރ ހޯލްޑަރުން 

ބަދަލުވުން

ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ހިފާފައިވަނީ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ނަމަ، ކުންފުނީގެ 14.

އެއްވެސް  އެޑްރެހަށް  އަދި  ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް  ހޯލްޑަރުން  ޝެއަރ 

ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެއަންނަ ބަދަލުތައް 15 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް 

އަންގަންވާނެއެވެ. 

ޝާއިޢުކުރާ 15.އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  އުސޫލު  މި  ފަށާނީ،  ކުރަން  ޢަމަލު  އުސޫލަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަހުން 
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ބީލަމުގެ އުސޫލުން ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޕްރޮސީޖަރ

ބީލަމުގެ އުސޫލުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް ފޯމު

އިވެލުއޭޝަން

ނޮޓިފިކޭޝަން ލެޓަރ

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް

ޑީޓެއިލްޑް ވާރކް ޕްލޭން

އެގްރީމަންޓް

ރެންޓް ގެރެންޓީ

އީ.އައި.އޭ

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ 
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އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ނުކޮށް ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

އީ.އައި.އޭ

ޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް ފޯމު

ފޯމު ދިރާސާކުރުން

ނޮޓިފިކޭޝަން ލެޓަރ

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް

ޑީޓެއިލްޑް ވާރކް ޕްލޭން

އެގްރީމަންޓް

ރެންޓް ގެރެންޓީ

އެކްއިޒިޝަން ފީ

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ











ޖަދުވަލު 2

އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ނުކޮށް )ކްލޯޒް ބިޑްގެ ދަށުން( ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޕްރޮސީޖަރ













ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

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.


