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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2016 ޑިސެންބަރު 19 – 1438 ރަބީޢުލްއައްވަލް 20ތާރީޚު 190އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަްށ ދޫކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު  1 
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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީްޒ ެއންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 .ދިވެިހރާްއޖެ  މާލެ،

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު 1 
 

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  8ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު .1

 އިޞްލާޙުކުރުން.
  

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ފަޅުރަށެއްގައި ކޮށްފައިވާ 
އިންވެސްޓްމަންޓް އެހެން 

  ބަދަލުކުރުންފަރާތަކަށް 

ރަށެއް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް އެ   .8
. މިގޮތުން  ރަށުގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް އެހެން  ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ

އެކަމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް، ލިޔުމުން  ،އިންވެސްޓްމަންޓް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ
ހުށަހަޅައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ިލބުމަށްފަހު އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ބަދަލުކުރުމުގެ 

 %10ދައްކަންޖެހޭ ުޖމުލަ ކުލީގެ  ރަށުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި  އަހަރުދުވަހަށް 1 ގެ ގޮތުގައި،ފީއެއް
)، އިންވެސްޓްމަންޓް  ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް  (ދިހަ އިންސައްތަ

  ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.
 

  
ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ 13ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު .2

 ހުރި މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުން. މާއްދާ އިތުރުކޮށް، ދެން
  

ދޫކޮށްފައިވާ  ވަރުވާއަށް 
ފަޅުރަށެއްގެ އެއްބަސްވުމުގެ 
ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް 

  ބަދަލުކުރުން 

ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް އެރަށެއް ވަރުވާއަށް ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުެގ  .13
. މިގޮތުން  ދަށުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް އެހެންފަރާތަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ

އެކަމަށް  ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ
އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހު އަިދ 

ގައި އަހަރުދުވަހަށް ރަށުގެ ކުލީގެ ގޮތު 1ގޮތުގައި، ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ފީއެއްގެ 
)، އިންވެސްޓްމަންޓް ބަދަލުކުރެވޭ  %10ދައްކަންޖެހޭ ޖުމުލަ ކުލީގެ  (ދިހަ އިންސައްތަ

  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.
 
 

 މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއުިޢކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .3



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  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 ައށް
. . .your fr iend on air.


