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 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި، ގަނެ ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ  ދިރިއުޅުމަށް 

  ވަނަ މާއްދާއިން  41ބިމާބޭހޭ ާޤނޫނު( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2002/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިއީ )ހ( .1 އި ނަން  ފާރުތަޢާ
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ފައިވާވައިލައިލިބިގެން އެކުލަ ބާރު

 ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި، ގަނެ ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

ގަނެ އަމިއްލަކުރުމާއި، ގޯތި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

ޓަކައި ދޫޮކށްފައިވާ  ގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމަށްބެހޭ ާޤނޫނުބިމާދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދަކީގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދު ުގސަމަ
 ވެ.ލުތައް ބަޔާންކުރުމެއުސޫވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަމަަހމަ ބަންޑާރަ ގޯތިތައް އަމިއްލަކޮށް ަގނެ

ބަންާޑރަ ގޯތި 

 އަިމއްލަކުރުން 
ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަޖިސްޓަރީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް  )ހ( .3

   ހޭ ޤާނޫނާއި ިމ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން އެއްަފހަރާ އަގު ދެއްކުމަށްފަހު ނުވަތަ ބެބިމާ
 އަމިއްލަ ކުރެވިދާނެއެވެ. ،އަގު އަދާކުރުމަށްފަހު އްކައިމަތިން ފައިސާ ދައެކި ފަހަރު

      ގޮތުގެ މަތީން ބަންޑާރަ ގޯތި އެއްކޮށް ނުވަތަ ގޯތިން ބައެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ )ށ(  
 އަމިއްލަ ކުރެވިދާނެއެވެ.

    މާއްދާގެ މި ،ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް )ނ(  
         ،ލަްތތަކުަގއިހާފަހަރުމަތިން އަގުދައްކައިެގން އަމިއްލަކުރާ  )ހ( ގައިވާ ޮގތަށް އެކި 

ގޯތި ނުވަތަ ގޯތިން އަމިއްލަކުރާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބިން އަމިއްލަކުރެވޭނީ، ރަޖިސްޓަރީގޯތި 
 ބައިގެ އަގު އެއްކޮށް އަދާކޮށް ނިންމުމުންނެވެ.



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި            R-181/2022 : ނަްނަބރު ގަާވއިދު                256  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ
 

 

 
4 

އަިމއްލަކުރުަމށް 

 ހުށަހެޅުން 

 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، އެ ގޯތި އަމިއްލަކުރަން  .4
ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާނީ، ރަށެއްގަިއ ނަމަ،  ގައިވާ 1 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ ބޭނުން ނަަމ، 

 ، އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ.އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ. އަދި ސިޓީއެއް ނަމަ

އަިމއްލަކުރުުމގެ 

 އަގު ދެއްކުން 
ން ބިން އަމިއްލަކުރާއިރު، ގޯތި އަމިއްލަކުރުމުގެ އަގަށްވާ ތީވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ 3މި ގަވާއިދުގެ  .5

       ނަމަ،  ރަށެއްގައި ނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ. އަދި ސިޓީއެއް ،ފައިސާ ދައްކާނީ
 އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ.

އެކި ފަހަރުމަިތން 
އަގު އަދާކޮށް 

ލުން ުއސޫނިންމާ 
 ގޯތި ައމިއްލަކުުރން 

        ޓަަކއި  ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގޯިތ އަމިއްލަކުރާ ފަރާތްތަކުން ގޯތި އަމިއްލަ (ހ) .6
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  9ގަވާއިދުގެ މި  ،ފަހަރުމަތިން އަގު އަދާކުރާގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާނީ އެކި

 ކަނޑައަޅާ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ލުން އަމިއްލަކުރަން ބޭނުްނވާ އުސޫމަތިން އަގު އަދާކުރާ ދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ެއކި ފަހަރުމާއް މި (ށ)  
)ވިހި(  20ަފއިސާ ދެއްކުމަށް ދެވޭނެ އެންެމ ދިގު މުއްދަތަކީ  ށް ކުރުމަފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަ

 ހަރުދުވަހެވެ.އަ

 (ނ)  
 

އަގު އަދާކުރުމުގެ ކަންތައް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކި ފަހަރުމަތިން އަގު އަދާކުރާނަމަ
ރަށެއްގައި ނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ރަށު  ،ގޯތި އަމިއްލަކުރާ ފަރާތާއި ،ށް ގެންދަންވާނީޔަކުރި

ޓަކައި  ދެމެދު އެކަމަށް ސިލާސިޓީއެްއ ނަމަ، އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންނުވަތަ  ،ކައުންސިލާއި
 ލާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.ވައިއެކުލަ

 އަންަނނިވި ކަންކަން ހިމަނަންާވނެއެވެ. ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި )ރ(  

 ؛އެއްބަސްވުމުގެ ދެބައިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (1)   

 ؛އަގު  އަމިއްލަކުރުމުގެގޯތި (2)   

 ؛މުއްދަތު ދޭއަގު އަދާކުރުމަށް  (3)   

 ؛ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތް (4)   

 ؛އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތްތައް (5)   

 ؛ލަތްތައްހާ ކުރެވޭނެ  ލުއެއްބަސްވުން ބާޠި (6)   

 ؛ލާޙު ގެނައުންޞްއެއްބަސްވުމަށް އި (7)   
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 ލު؛ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތާވަ (8)   

 .އެހެނިހެން މާއްދާތައް (9)   

 )ފަހެއް( 5އެކި ފަހަރުމަތިން އަގު އަދާކުރާގޮތަށް ގޯތި އަމިއްލަކުރުމަށް އެއްަބސްވެފައިވާ މުއްދަތު  (ބ)  
ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އަމިއްލަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  9މި ގަވާއިދުގެ  ،އަހަރަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ

ބަދަލާ އެއްގޮަތށް  އެ ،ކޮށްއްޮގތަށް އެ ގޯތި އަމިއްލަކުރާ އަގު ބަދަލުރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެ
 ކުރަންވާނެއެވެ. މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙު މި

އަިމއްލަކުރުަމށް 
 ދައްކާ ފަިއސާ 

ފައިވާ ޅައިމަށް ހުށަހަލުން އަމިއްލަކުރުއުސޫމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކި ފަހަރުމަތިން އަގު އަދާކޮށް ނިންމާ  .7
އަގުގެ ގޮތުގައި  ތަނަށްހައިނުކުރާނަމަ، އެ ޞްއަގު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައްކައި ޚަލާ ގޯއްޗެއްގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  6މި ގަވާއިދުގެ  ،މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްއާފައިވާ ފައިސާކައިދައް
 ންވާނެއެވެ.އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރަ ވައިލާއެކުލަ

ގޯތި 

ވެފަިއވާ ރަިޖސްޓަރީ 
 ފަރާތް މަުރވުން 

        ދަުށން ކަނޑައަޅާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ (3))ރ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 6މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .8
ވަކި ވަރަކަށް ފައިސާ  ،ލަތްތަކުގައިހާމުއްދަތެއްގައި އަގު އަދާކޮށް ގޯތި އަމިއްލަކުރާ  ވަކި

      ބިމާބޭހޭ ޤާޫނނާިއ  ،ނަމަމަރުވެއްޖެ ދީފައިވާ ފަރާތް ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ،ދައްކާފަހުން
ގޯތީގެ  އެ ،ގެ މަތީންއްއް ތަްނދޭ ގޮތެފައިވާ ގަވާއިދުތަވައިލައިޤާނޫނުން ބާރުިލބިގެން އެކުލަ  އެ

 އެ ގޯތީެގ ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބިދެވޭނެއެވެ. ،ބިން ލިބޭ ފަރާްތތަކަށް

ތީގެ ބިން ލިބޭ ފަރާތުން / ފަރާތްތަކުން ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގޯ  މި )ށ(  
ޝަރީޢަްތ  ކަމުގެ ާވހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާަފރާތްތަކަށް ބިން ިލބުނު ފުރުޞަތު ބޭނުްނވާނަމަ، އެ

ނުވަތަ  ކައުންސިލަށް ޓާއެކު، އެކަމަށް އެދި ރަށެއްގައި ނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ރަށު ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯ
 ށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެމަ، އެ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަސިޓީއެއް ނަ

ބިްނ  މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބިން އަމިއްލަކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެ މި )ނ(  
 ހުރި ފައިސާ  އިށް ނުދައްކަޔަހަމަމަރުވުމާ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތް  ،އަމިއްލަކުރެވޭނީ

ފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ވައިލައިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ެއކުލަ 6 މި ގަވާއިދުގެ ،ދެއްކުމަށް
އިތުރު  ގެ އިދާރާއާ ދެމެދުލުފަރާތްތަކާއި ކައުންސި ފަރާތް / އެ އެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ސޮއިކޮށްގެންނެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގައި

ދާރާއާ ދެމެދު ކުރިން ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތާއި ކައުންސިލުގެ އި ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  )ރ(  
ރާތް މަރުވުމާ ހަމަޔަށް ކުރިން ފައިސާ ދެއްކި ފަސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ހަޅާ ފަރާތް / ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަކުރަން އެދި ހުށަ ،ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިނުދައްކަ
     ިމ ގަވާއިދުގެ ،ގައިކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމުއުންސިލުގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ސޮއިކަ
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 ވުރެ ގިަނވެގެން ނުވާނެއެވެ.  ށްމުއްދަތަ ފައިވާށްނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮވަ 6

ބިްނ  މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބިން އަމިއްލަކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެ މި (ބ)  
ބާކީ ފައިސާ ދައްކައި  ދައްކަންޖެހިފައިވާމި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ،އަމިއްލަކުރެވޭނީ
 ނިންމުމުންނެވެ.

އަިމއްލަކުރުުމގެ 
 އަގު ކަނަޑެއޅުން 

 ރަޖިސްޓަރީގޯތި  ޓަކައި، އެ ކުރުމަށްދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް އަމިއްލަ ރިއުޅުމަށްދި )ހ( .9
 ،ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ 

 ސިޓީ ސިޓީއެއްގެ އެ ،ނަމަ ސިީޓއެއް އަދި. ންނެވެކައުންސިލު ރަށު ރަށެއްގެ އެ ،ނަމަ ށެއްގައިރަ
  .ންނެވެކައުންސިލު

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައިގެން  މި )ށ(  
ކުރަން ދައްކަންޖެހޭ ރޭޓު މިއްލައަމިއްލަކުރަންޖެހޭ ރޭޓާއި، އެކިފަހަރު މަތިން ފައިސާ ދައްކައި އަ

 ގެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލުމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި  ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުތަފާތު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އަގުތައް އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. މި )ނ(  

ބަދަލުގެންނަކަމަށް ވާނަމަ، އެ ގެނެވޭ ބަދަލެއް ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އަގުތަކަށް  މާއްދާގެ )ހ( މި )ރ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނު އިޢުލާ އިންމުކޮށް އަންގައާ

އިޖުތިމާޢީ  ،އިށާސަރަޙައްދެއްގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަ ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި، އެ  )ބ(  
އިރަކު ހިންގަމުންދާ ގޮަތށާއި،  ، ބިމުގެ މުޢާަމލާތްތައް އެ އި، ބިމުގެ ަތނަވަސްކަމަށާއިށާހާލަތަ

  ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތްއަށް ފެންނަ އެކަށޭނަ އެެހން ކަންކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިނޫނަސް 

އަމިއްލަކުރާ ބިމަށް ސަރުކާރަށް ފައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަުހ، އިމާއްދާގެ )ބ( ގައި ކަނޑައަޅަ މި )ޅ(  
ޖެހޭ އަގު، ރަށެއްގެ ނުަވތަ އަވަށެއްގެ އެކި ހިސާބުތަަކށް ތަފާތުވާނެ ޮގތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ދައްކަން

އިދާރާއަްށ  އުންސިލުގެކަގޮތުެގ މަތީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާމާއްދާގެ )ހ( ގައި  އިޚްތިޔާރު، މި
 ލިބިގެންވެއެވެ.

އަިމއްލަ ގޯީތގެ 
ގޮތުަގއި 

 ކުުރން ރަިޖސްޓަރީ

ލަތުގައި، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މި ގަާވއިދުގައިވާ ހާށްފައިވާ ބަންާޑރަ ގޯއްޗެއް އަމިއްލަކުރާ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮ .10
 ،ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި( R-88/2016، ގަވާއިދު ނަންަބރު ގެ އަގު އަދާކޮށް ނިމުމުންން ބިމުތީގޮތުގެ މަ

 އާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ  )އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުއެފަދަ ގޯތީަގއި ހަދާ  ،އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި
  ކޮށްދޭން ވާެނއެވެ. ރަޖިސްޓަރީން ތީމަ
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ކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ޯގއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމަށް ދޫ  .11 ގޯތި ިވއްކުން 
ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ،ވިއްކޭނީއް ނުވަތަ އެފަދަ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއް އެަފދަ ޯގއްޗެ ،އަމިއްލަ ކުރުމަށްފަހު
 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 .ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގުން ،ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތު )ހ(  

ހެން ގޮތުން ބަަލްނޖެހޭ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ އެޢީގޯތި ވިއްކަން އެދޭ މީހާއާއި، އެ މީހަކު ޝަރު )ށ(  
    .ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުން

ގޯތި ގަންނަ ފަރާތަކީ ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވުން، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ  )ނ(  
އިންސައްތަ ހިއްސާދާރުންނަކީ ދިވެހިން ކަމުގައި ހިމެނޭ އްތަކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ސަ

ވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކަށް ވުން، ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ނު
ޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ މްއިންސައްތަ ދިވެހިންގެ ޖައްތަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސަ

 ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ވުން.

ދިިރއުޭޅނެ ތަނެއް 

 ހުރިތޯ ބެލުން 
ތަނެއް ހަމަޖެހިފައި  ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ،ޓަކައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށް 11މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .12

ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ވަކިން އެ މައްސަލައެއްގެ ވަށައިގެންވާ  ،ހުރިކަމަށް ބަލާނީ
 .ޝަރުޢީ ކޯޓަކުްނނެވެ ،ލަްތތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހާކަންތައްތަކާއި 

ން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައި ން ދިރިއުޅޭނެ އެހެތީމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ިރޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ،ހުރިކަމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ބެުލމުގައި

 ،ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ނަމުގައިނަމުގައި މީހެއްގެ ފިރިމީހާ  ނުވަތަ އެނަމުގައި މީހެއްގެ  އެ (1)   
 ؛އި އޮތުންކޮށްފަރަޖިސްޓަރީވިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ގޯތި ފިޔަވަިއ އެހެން ހިޔާވަހިކަމެއް 

މީހެއްގެ ދަރިއެއްގެ ނަމުގައި ވިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެން ހިޔާވަހިކަމެއް  އެ (2)   
 ؛މީހަކު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވުން ތަނެއްގައި އެ ، އެހުރެ

ގޯިތ ިވއްކުމަށް ބޭނުންވާ  ،ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނަމުގައިނަމުގައި މީހެއްގެ މަންމަގެ  އެ (3)   
މީހަކު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް  ތަނެއްގައި އެ ، އެހުރެފިޔަވައި އެހެން ހިޔާވަހިކަމެއް 

 ؛ހަމަޖެހިފައިވުން

ދަށުން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައް  ވަނަ ނަންބަރުގެ (2) މާއްދާގެ )ށ( ގެ  މި (4)   
ވޭނެކަން މީހަކަްށ އުމުރަށް އުޅެ ތަނެއްގައި އެ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ުބނެ ހުަށހަޅާ

 ؛ކަށަވަރުކުރެވުން
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މީހެއްގެ އަތުގައި ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ަތނެއް ހަމަޖެއްުސމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން  އެ (5)   
 ؛ހުރުން

މާރާތެްއ އިމީހެއްގެ ނަމުގައި ިބމެއް ނުވަތަ  ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހެން ޤައުެމއްގައި އެ (6)   
  .ވުންއިލިބިފަ ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފްލެެޓއް

ގަާވިއދަށް 
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ކުރާ އިޢުޝާގަވާއިދު  މިދިެވހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ަފށާނީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި )ހ( .13
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 ދިޔަޢަމަލުކުރަމުން ފެށިގެން އިން 2008 ބަރުޓޫއޮކް 1 ،ކުފެުށމާއެ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި )ށ(  
 ފަިއވާސްގެނެ ގަވާއިދަށް އެ ،އާއި" ވާއިދުގަ ވިއްކުމާބެހޭ ގަނެ ،އަމިއްލަކުރުމާއި ގޯތި"

 .ވާނެއެވެލުބާޠި އިޞްލާޙުތައް

ގޯތި ގަެނ  ،ފައިވާޅައިހަމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަ )ނ(  
 ގަވާއިދެއް ނުހިނގާނެއެވެ. މުގެ މުޢާމަލާތްތަަކށް މިމިއްލަކުރުއަޯގތި  ،މަލާތްތަކަށާއިވިއްކުމުގެ މުޢާ

" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ބިމާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިރެއްގައި "މިނިސްޓްރީ )ހ( .14 މާނަކުރުން 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށެވެ.

އެ ވަނީ، ބިމާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އެ އިރެއްގައި  "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި )ށ(  
 .ށެވެރަވަޒީ ރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއްގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބޭޭހ  2002/1"ބިމާބެހޭ ޤާޫނނު" ކަމަށް ބުނެަފއި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ނ(  
 ފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.ސްށް ެގނެާޤނޫނަ އެ ،ޤާނޫނު( އަށާއި

ވެފައިވާ ބަންޑާރަ ރަޖިސްޓަރީފަާރތުގެ ނަމުަގއި  "ބޯހިޔާވަހިކަން" ކަމަށް ުބނެފަިއ އެ ވަނީ، އެ )ރ(  
، ނުވަތަ ބަންާޑރަ ގޯއްޗެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްގައިގޯއްޗެއް

 މާރާތެއްގެ ފްލެޓެއް ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ.އިނުވަތަ އެއްމެދު މާރާތެއް، އިގޯއްޗެއްގައި ހިމެނޭ 

ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ފައިވާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީޅައި"ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަ )ބ(  
 ށެވެ.ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަ ފުރިހަަމކުރުމަށް ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް

__________________________ 
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 1 ލު ވަ ޖަދު 

 އްލަކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި އަމި 

 ގޯތި އަމިއްލަކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:  .1

  ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ފުރިހަމަ ނަން:

  ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 

 :ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

  ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ން:ނަ ފުރިހަމަ 

  ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 

 :އަމިއްލަކުރަން ބޭނުންވާ ގޯއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .3

  ނަންބަރު:  ރަޖިސްޓަރީ ގޯތީގެ   ގޯތީގެ ނަން:

  : ޚު ކުރި ތާރީ ރަޖިސްޓަރީ ގޯތި   އަވަށާއި މަގުގެ ނަން: 

އަމިއްލަކުރަން އެދޭ ބައިގެ ބޮޑުމިން   ގޯތީގެ ބޮޑުމިން: 
 )އަކަފޫޓުން(:

 

 

 ރުފިޔާ )އަގު( ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް:  .4

 ހަރު މަތިން އަގު ދައްކަން: އެއްފަހަރާ ދައްކައި ނިންމުން:                             އެކި ފަ 

 ލު: ފުސީ ގޮތުގެ ތަ ކަން ހުށަހަޅާ  އަގު ދައްކާނަމަ، އަގު ދައް މަތިން އެކި ފަހަރު 
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 ވާލުކުރަންވީ ގޮތް: ހަ ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން ދޭ ޖަވާބު ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތައް  .5

 : ގެން ވެ ރު ހާޒި އީމެއިލް:                                     ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 

 ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނޫން މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ: 

  ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:   ފުރިހަމަ ނަން: 

ދާއިމީ 
 އެޑްރެސް:

  ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު:  

ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ 
 ނަންބަރު:

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 
 ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު  / ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް  .6

     ކުރުމާއި ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިވާ، ދައި ހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަ )ދިވެ  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނީ  ފައިވާ ބައި އަމިއްލަކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މި ފޯމުގައި ޅައި ކުރުމަށް ކަނޑައަ ތީން، މި ގޯތި / ގޯތިން އަމިއްލަ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ 

 ކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ.މަޢުލޫމާތު  ޙަ ޞައް 

 ފުރިހަމަ ނަން  #
ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ 

 ނަންބަރު:
 ސޮއި  ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު  އެޑްރެސް 

1      

2      

3      

 

 ރުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާޒި ފޯމު ހުށަހަޅަން 

  ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ފުރިހަމަ ނަން:

  ފޯނު ނަންބަރު:ގުޅޭ   ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ 
 ނަންބަރު:

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

  ސޮއި:
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 :ކަންކަން  ންވީ ދޭ އި ސަމާލުކަން ފޯމު ފުރުމުގަ

  ީތާނަ ފުރާނީ، ދިވެހިބަހުން ފުރަން ހުންނަ ތަންތަން  ދެލިންނެވެ.ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގެ ދެލިން  ކުލައިގެ ނޫ  ،ދެލި ނުފޭދޭ  ،ފޯމު ފުރަންވާނ

 އަކުރުންނެވެ.
  ޭނުވަތަ މި ފޯމުގައި  ،ފައި ނުވާނަމަ ޅައި މައަށް ހުށަހަފުރިހަ ތަކެތި މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  

އަންގާނެއެވެ. މިގޮތުން ފޯމު އެކަން ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން  ،ފަރާތަށް  ، ހުށަހެޅި ކޮށް ފޯމު ބާޠިލު  ،ނަމަ ހިމެނޭ ޢުލޫމާތެއް ނޫން މަ ޙަ ޞައް
 މުންނެވެ.ޅުއެދި އައު ފޯމެއް ހުށަހެއެކަމަށް  ،ގޯތި ނުވަތަ ގޯތިން ބައެއް އަމިއްލަކޮށްދެވޭނީ ،ކޮށްފިނަމަލު ބާޠި 

 ޯންވާނެއެވެ.ންކުރަ ގީ ޔަ ން އީމެއިލް އެޑްރެސްކަ   އަދާހަމަ ރާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބޭނުންކު ،ކީހަ އީމެއިލް އެޑްރެ  ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން މު ފ  

 ކައުންސިލުގެ ބޭނުމަށް 

ސަރުކާރަށް  ރަން ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަކު  އަކަފޫޓަކަށް ޖެހޭ ވަރު  ގޯތީގެ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(
 ދައްކަންޖެހޭ ވަރު 

   

 
 ފަހަރު މަތިން ފައިސާ ދައްކާނަމަ ކި އެ  

 ކުރާ މުއްދަތު ޞް ޚަލާ  އި ފައިސާ ދާއްކަ  ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތް  ދައްކާނެ އަދަދު  ފަހަރަކު  ލަ އަގު މު ދައްކަންޖެހޭ ޖު 

    

_____________________________ 

 ކިޔުންތައް ޖެހޭ ލިޔެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން 

  ( ފުށުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭގޮތަށް ދެ ކާޑުގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ) .1

  ލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ވާ ހަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ  .2

  ގެ ކޮޕީ ރަޖިސްޓަރީ ގޯތީގެ  .3

  ޓު އަމިއްލަކުރަން އެދޭ ބައި އޮތްތަން އެނގޭނެ ޗާ  .4

  (ފުށުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭގޮތަށް ދެ ކާޑުގެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ) .5


