
` 

 

 

 

   

 

 G-19/2022: ނަްނބަރު އުސޫލު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 152 ތާރީޚު: 1443 ޛުލްޤަޢިދާ 26  – 2022 ޖޫން 26  އާދީއްތަ

 

 އުސޫލު ޫދކުރުމުގެ ގޯތި ބަންޑާރަ ސަރަޙަްއދުން މާލެ ދަށުން ގެ ސްކީމު ބިންވެރިޔާ
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             G-19/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              152 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:

 

3 
 

` 

 
 

 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 

 ގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ބިންވެރިޔާ ސްކީމު 

 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 

މަށް ދައިދިނުއްލު ހޯއަށް ޙަލަމިއީ، މާލެއަށް ދިމާެވފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަ )ހ( .1
މި ނަމުގައި " ގެދޮރުވެރިން"ސަރުކާރުން އެކަށައަޅައިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، 

ގެ ތެރެއިން، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ޫދކުރުމަށް ޓަކައި ހިންގާ މުޕްރޮގްރާ ކުރިޔަށްގެންދާ
 ،ޓަކައި ގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް" ބިންވެރިޔާ ސްކީމް"

 .ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ

 ގޯތި  ބަންޑާރަ ސަރަޙައްދުން މާލެ ދަށުން ގެސްކީމު ިބންވެރިޔާ"މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ،  )ށ(  
 ވެ.އުސޫލު" އެ ދޫކުރުމުގެ

    ބިންވެރިޔާ "މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޯގތި ދޫކުރުމަްށ ޓަކައި ހިންާގ ، މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކީ .2 މަުގސަދު 
ގެ ދަށުން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން އިްނތިޒާމުކޮށް ހިންަގނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކެއްެގ " ސްކީމް

 ކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ.ތު ފަހިވާޮގތަށްޞަނަ ބަޔަކަށް ގޯތި ލިބުމުގެ ފުރުގި މަތީން، ވީހާވެސް

ގޯތި ހޯުދމަށް ެއދޭ 
މީހުްނގެ 
 ތައް ޝަރުޠު

 

ތައް ޠު ޝަރުއަންނަނިވި ކިބައިަގއި  ށުން ގޯތި ޯހދުމަށް އެދޭ މީހުންގެމި ސްކީމުގެ ދަ .3
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 .ވުން ކަމުގައި ރައްޔިތެއް މާލޭގެ )ހ(  

 .ވުން ކަމުގައި ހަކުމީ ފައިވާފުރި އަހަރު( އަށާރަ) 18 އުމުރުން )ށ(  

         ނަމުގައިތިާމގެ އަމިއްލަ  ގައި( ނގިލި ވިލި ހުޅުމާލެ، މާލެ،) ސަރަޙައްދު މާލެ )ނ(  
އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ރަޖިސްޓަރީވެފައި ( ހަސަތޭކަ) 600
 .ނެތުން
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            ނަމުގައި އަމިއްލަ ތިާމގެ ގައި( ވިލިނގިލި ،ހުޅުމާލެ ،މާލެ) ސަރަޙައްދު މާލެ )ރ(  
  ،ތަނެއް އެ ،ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނަމަ ބިމެއް ބަންޑާރަ ކުޑަ އަކަފޫަޓށްވުރެ( ހަސަތޭކަ) 600
 .ވުން ކަމުގައި ފަރާތެއް އެއްބަސްވާ ދޫކޮށްލަން އެއްގޮތަށް އުސޫލާ މި

 ބޯހިޔާވަހިކަމެއް  އެއްވެސް ސްކީމަކުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ ހިންގައިފައިވާ ސަރުކާރުން )ބ(  
 .ނުވުން ކަމުގައި މީހަކު ިލބިފައިވާ މިހައިތަނަށް

 މާލެ ސަރަޙައްދުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބަހައިގެން ވާރުތައިން ލިެބންއޮންނަ ބޯހިޔާވަހިކަްނ، )ޅ(  
 .އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުންމި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން 

 ،ފައިވާ ފަރާތަކަށް ދީ ޙައްދުގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް އެެހންސަރަ މާލެ )ކ(  
 .ނުވަތަ ވިއްކައިލައިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުުވން ،އިފައިވާނުވަތަ ދޫކޮށްލަ

ގޯއްޗަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

އެކަކަށްވުރެ  އަދި ުހަށހެޅިދާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަންމި ސްކީމުން ގޯތި ހޯދުމަށް އެދި ވަކި ފަރުދަކަށް  .4
 ގިނަ މީހުން އެކުވެގެން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ގޯތި ލިބޭ 
ފަރާތްތައް 

 ކަނޑަެއޅުން 

       ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި، ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް،  (ހ) .5
އެކިއެކި ކެޓަގަރީތަކަށް ފޯމުތައް  ށްއެއްގޮތަ ގައިވާ ތާވަލާދާވަނަ މާއް 6މި އުސޫލުގެ 
ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ނަމަވެސް، އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް . ބަހައިލެވޭނެއެވެ

 .ނޫނެވެ އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބެއް

ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި  ،ގޯތި ދިނުމުގައި ބަލާނީ (ށ)  
 .އާއިލާގެ ހާލަތަށެވެ ،އިދަނީއަށާފަރާތްތަުކގެ އާމް ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި، އެ

ންގެ ދަރިންގެ ނުވާ މީހު ފައި ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް މާލޭގެ މި )ނ(  
    އުސޫލުގެ  މި ،ކުރާނީޚާްއޞަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަރުގައި ޖެިހފައިވާ ތެރެއިން މާލޭގެ ދަފު 

      އަށް ކަނޑައަޅާ ގޯތީގެ އަދަދުގެ  (C1)ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ ގައި ވަނަ މާއްދާ 6
 އާ ަހމައަށެވެ.)ވިހި އިންސައްތަ(  20%

ފޯމުތައް ަބހައިލާނެ 

 ކެޓަގަރީަތއް 

 

 ކެޓަގަރީތަަކށް އަންނަނިވި ބޭނުމަށް ކުރުމުގެ އިވެލުއޭޓް ،ޓަކައި ކަނޑައެޅުމަށް ފަރާތްތައް ލިބޭ ގޯތި .6
 .ބަހައިލެވޭނެއެވެ ފޯމުތައް

 

އްލަ
އަިމ

 
ގައި

ނަމު
 

ންނަ
އޮ

 
ގޯތި 

 

 ގޯތި ވާރުަތއިން ލިެބން އޮންނަ   

 ނެތް  
އަކަފޫޓަށްވުރެ  600

 ކުޑަ

އަކަފޫޓާއި  600
އަކަފޫޓާ  1000

 ދެެމދު 

 C1 C2 C3 ނެތް

އަކަފޫޓަށްވުރެ  600
 ކުޑަ

C4 C5 C6 
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 C1 ްވާރުތައިން ވެސް  ވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ނެތް އަދިތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުން އެއ    
 ވަރެއްގެ ބިމެއް ލިބެން ނެތް ފަާރތްަތއް.މާލެ ސަރަޙައްދުން އެއްވެސް 

 C2 ްމާލެ ސަރަޙައްދުން  ވަރެއްގެ ބިމެއް ނެތް ނަމަވެސް، ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސ
 )ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ލިބެން ޮއންނަ ފަރާތްތައް. 600ވާރުތައިން 

 C3  ެމާލެ ސަރަޙައްދުން  ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ނެތް ނަމަވެސް،ތިމާގެ ނަމުގައި މާލ
)އެއްހާސް( އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިމެއް ލިބެްނ  1,000 )ހަސަތޭކަ( ައކަފޫޓާއި 600ވާރުތައިން 

 އޮންނަ ފަރާތްތައް.

 C4  ިބިމެއް އޮތް، )ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ  600ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައ     
 ސަރަޙައްދުން ވާރުތައިން އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ލިބެން ނެތް ފަރާތްތައް. މާލެ

 C5  ިހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮންނަ އަދި  600ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައ(
ލިބެން އޮންނަ  )ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް 600މާލެ ސަރަޙައްދުން ވާރުތައިން 

 ފަރާތްތައް.

 C6  ިހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮންނަ އަދި  600ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައ(
)އެއްހާސް( އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ  1,000)ހަސަތޭކަ( އަކަފޫޓާއި  600މާލެ ސަރަޙައްދުން ވާރުތައިން 

 ބިމެއް ލިބެން އޮްނނަ ފަރާތްތައް.

 ކެޓަގަރީތަުކގެ
 ތެރޭަގއި

 އިސްކަްނދޭނެ
 ތަރުތީބު 

 ކަނޑައަޅާނީ  ފަރާްތތައް ލިބޭ ޯގތި  ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ކެޓަގަރީއެއްގައި ކޮންމެ .7
 .އިސްކަންީދގެންނެވެ ތަރުީތބަށް އަންނަނިވި

     
 ތަރުތީބު  އިސްކަންދޭނެ

3 2 1 

 އެކަނި
 1ތެރެއިން  އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ

 އަށްވުރެ ގިނަ 
އާއިލާ މުޅި   

 އެކަނި
 1ގެ ތެރެއިން ންގޯތީގެ ބެހެނިވެރި

 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން 
 ގޯތީގެ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން 

 
 ލިބޭނެ ގޯތި

 ބޮޑުިމން
 ކަނޑަެއޅުން 

                   ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ލިބޭނެ ގޯތީގެ އެްނމެ ކުޑަ ސައިޒަކީ  )ހ( .8
 އަކަފޫޓެވެ.)އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް(  1,250
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     ޅާ ހަރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ހުށަށްވު)އެކަކަ ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް )ށ(  
)ހަތަރުސަތޭކަ(  400އިތުރަށް ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް  ،ނަމަ (އްއެޕްލިކޭޝަނެ

 ގޯތީގެ ބޮޑުމިަނށް އިުތރު ކުރެވޭނެއެވެ. ،އަކަފޫޓު

 މީހުން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނުގައި ބައިވެރިވާނަމަ، ހަތެއް( މީހުންަނށް ވުރެ ގިނަ) 7 )ނ(  
 ހާސް( އަކަޫފޓެވެ.)ހަތަރު 4,000ށް ލިބޭނީ، ޖުުމލަ އެ އެޕްލިކޭޝަނަ

 

   

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ނ( އާ ގުޅޭ ތާވަލު  8

 އަދަދު  ޝަނުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ޖުމުލައެޕްލިކޭ ލިބޭ ގޯތީގެ ބޮޑުމިން 

1,250 1 
1,650 2 
2,050 3 
2,450 4 
2,850 5 
3,250 6 
3,650 7 
ވުރެ އިތުރު ށް ހުންނަމީ 7 4,000  

 ޖޮއިންޓް
 އެޕްލިކޭޝަުނގެ

 ބަިއވެީރން 
 

 އެޕްލިކަންޓުންގެ-ކޯ މައި އެޕްލިކަންޓާއެކު ،އެޕްލިކޭޝަނުގައި ޖޮއިންޓް ،ދަށުން ސްކީމުގެ މި )ހ( .9
 މާއްދާގައި  ވަނަ 3 އުސޫލުގެ މި ،ކިބައިގައި ފަރާތްތަކެއްގެ ހުރިހާ ބައިވެރިވާ ގޮތުގައި

 .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ ޝަުރޠުތައް އެންމެހައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ެށވެ.ފަރާތްތަކަ ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނުގައި ބައިެވރިވެވޭނީ އަންނަނިވި  )ށ(  

 ބެހެނިވެރިން ގޯތީގެ އޮންނަ ރަޖިސްޓަރީވެފައި ނަމުގައި މީހުންގެ ގިނަ އެކަކަށްވުރެ (1)   
 .)ޓައިޓްލް ހޯލްޑަރސް(

 އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ،އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ،ދަރިން ،ދެމަފިރިންމަންމަ، ބައްޕަ،  (2)   
 .މީހުން

ދޫކޮށްލާ ިބމާެމުދ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

     އެ ބިން ލިބޭނީ،  ،ތިމާގެ ނަމުގައި އެކަނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮންނަ ބިން ދޫކޮށްލުމުން )ހ( .10
ހިންގާ ފަރާތުން  ސްކީމްހިންގާ ފަރާތަށެވެ. ައދި އެ ބިމާމެދު ޢަމަލުކުރާީނ، މި  ސްކީމްމި 

 ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮންނަ ބިމަކުން މީހަކު ނުވަތަ  )ށ(  
 ލިބޭީނ، އެ ބިމުން ދެން ިލބެންިތބި ބެހެނިވެިރންނަށެވެ.ބަޔަކު ދޫކޮށްލާ ބައި 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             G-19/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              152 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:

 

7 
 

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ނިސްބަތްވާ ބިމެއް، އެ ބިން ނިސްަބތްވާ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން  )ނ(  
ހިންގާ ފަރާތަެށވެ. އަދި އެ ބިމާމެދު  ސްކީމްއެ ބިން ލިބޭީނ، މި  ،ދޫކޮށްލުމުން

 ހިންގާ ަފރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. ސްކީމްޢަމަލުކުރާނީ، 

 ، ބައި ލިބޭނީ އެ ،ބައި ދޫކޮްށުލމުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބިމުން ބަހަިއގެން ލިބެން އޮންނަ )ރ(  
 ންނަށެވެ.ޘު ެދންތިބި ވާރި ން ލިބެންއެ ބިމު

 ގެޓަކައި، ގޯތީ ގެ ބޭނުމަށްބިންވެރިޔާ ސްކީމުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޓަކައި ހިންގާ  .11 މާނަކުރުން 
އަދި، މި އުސޫލުގެ ދަށުން އަންަނނިވި  ،ބޮޑުމިން ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމުެގ ބޮޑުމިން ބަާލނީ

 ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާނަކުާރނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީންނެވެ.

އެއްވެސް އިރެއްގައި މާލެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް  މާލޭގެ ރައްޔިތެއް" ކަމުގައި ބަލާނީ،" )ހ(  
 ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ޖެހިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ގުނުމުގައި ބަލާީނ، މި ސްކީމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދީަފއިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ  އުމުރު )ށ(  
 ތާރީޚަށެވެ.

 އި އޮންނަ ގޯތި/ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ެމދުގައި  )ނ(  
އެ މީހަކަށް ޖެހޭ  ،ބޮޑުމިން ބަލާީނ، ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންގެ މެދުގައި ބަހައިލުުމން

 އަކަފޫޓަށެވެ.

 ބެހެނިވެރިން" ކަމުގައި ބަލާީނ، ބިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންެނވެ." )ރ(  

 އެވެ. )މަންމައާއި، ބައްޕައާއި، ދަރިން( އިމީޑިއަޓް ފެމިލީ ބަލާނީ،އާއިލާ" ކަމަށް މުޅި " )ބ(  

މި އުސޫލަށް 
ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން މި އުސޫލު މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  .12
 ފެށިގެންނެވެ.

___________________ 


