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 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްފަތި ވި  42މަހުގެ  އޮަގްސޓުވަނަ އަހަރުގެ  4102
ވަނަ  24ޤާނޫނުއަސާސީގެ  "4102ބަެއއް ޤާނޫނުތައް ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 01

ުދވަުހ  އާދީއްތަހ( ވި 0205 ޛުލްޤަޢިދާ 04) 4102 ސެޕްޓެންބަރު 7 ،މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން
ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިުޢ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރައީ

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2103/62 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 4102 ޤާނޫނު  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  ޤާނޫނުތައް  ބައެއް

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  2101/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .0
ަވަނ  2ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު، މި ޤާޫނނުގެ  މަޤްޞަދުތަކާ ތަޢާރުޟުާވ ޤާޫނނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫެނވެ. މި

 ވަނަ މާްއދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުތަކުގެ މާއްދާަތއް އިޞްލާޙުވީއެވެ. 7 މާއްދާއިން ފެށިގެން

ގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮަތްށ ވަނަ މާއްދާ 2)ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( ގެ  77/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .2
 އިޞްލާޙުކޮށް، އެ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް އެ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އަުކރެއް އިތުރުކުރުން.

ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ 
ހޮވައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީ 

 ގޮތް 

ށް، ނުަވތަ ަލނގުވެފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް، އޮޔާދަނިކޮ  )ބ( .2
ވަނިކޮށް، ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ގެންގުޅޭ ފަރާތް ނޭނގޭފަދަ 
ގޮތެއްގައި ވަނިކޮށް، ނުވަަތ ުހއްދަ ލިބިފައިނުާވ ފަރާތަކުން ެއ އެއްޗެއް ގެންގުޅެނިކޮށް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ނުވަތަ ބަހަްއޓާފައިވަނިކޮށް ެފނިއްޖެނަމަ، އެ ފެުނނު މީަހކު، 
ސަރވިސްއަށް ލަސްނުކޮށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް މީހަކު 
ހޮވައިފިނަމަ، އެ އެއްޗެއް ހޮވި މީހަކު ލަސްނުކޮށް އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިްނ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކުރުން؛ ނުވަތަ  (0)   

އިމުވެފައިނެްތ އެއްޗެއް ފެނުނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަރުކަޒެއް ޤާ އެ (2)   
އެ ރަށުގައިާވ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ނުަވތަ ޕޮލިސް ޕޯސްޓާ ނުވަަތ ރަށެއްގައިނަމަ، 

 އެ ރަށެއް ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަކާ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރުން.

ގޮތުގެމަތިން ހޮވާ އެއްޗަކީ ހަނގުރާމަމަތީ ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ އެފަދަ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ  )ޅ(  
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެްނސް ފޯސްއަށް ލަސްނުކޮށް އެއްޗެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއްނަމަ، 

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެޔަށް ފެތޭ އުޅަނދު 66/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .4 ތަކާއި އުރޭ އުޅަނދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫުނ( ެގ )ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކަ
ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަްށ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(، އަދި  2

 އިޞްލާޙުކުރުން.

ފެތިފައިވާ ނުވަތަ އުރިފައިވާ 
އުޅަނދެއް ފެނިއްޖެނަމަ 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ނޑުގެ އްޖޭގެދިވެހިރާ )ހ( .2  އުރިފައިވާ ނުވަތަ ފެތިފައިވާ ތަނަކަށް އެއްވެސް ސަރަޙައްދުގެ ކަ
 ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް މިިނސްޓްރީ ފަާރތަކުން ފެނުނު އުޅަނދެއް އެ ، ފެނިއްޖެނަމަ އުޅަނދެއް

ސިޓީ  ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ރަށު ކައިރީގައިވާ  އެންމެ ނުވަތަ، ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް  އެންޑް
 ައންގަންވާނެއެވެ. އެކަން ގުތުންވަކައުންސިލަށް 

 އޮފް މިނިސްޓްރީ ަމޢުލޫމާތު އުޅަނދަކާބެހޭ އެ ގޮުތގެމަތިން )ހ( ގައިވާ މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ލަސްނުކޮށް މިނިސްޓްރީން އެ، ލިބުމުން  ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް
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ވަޔަރަންމަންޓަލް ސެކިއުރިޓީއަށާއި އެން ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ
ނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި  އެ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް  ކަ

ރަށު  މަޢުލޫމާތު އުޅަނދަކާބެހޭ އުރިފައިވާ ނުވަތަ ފެތިފައިވާ ތަނަކަށް އެއްވެސް ސަރަޙައްދުގެ
 ލަސްނުކޮށް  ލަކުންކައުންސި އެ، ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކައުންސިލަކަށް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ، ކޮމިއުނިކޭޝަނަާށއި އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 ސެކިއުރިޓީއަށް ނޭޝަނަލް އެންޑް  ޑިފެންސް އޮފް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއި މިނިސްޓްރީ

 ދޭންވާނެއެވެ. އެ މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް 
 އުޅަނދެއް ފެތިއްޖެނަމަ 
ނުވަތަ އުރިއްޖެނަމަ އެ 

އުޅަނދަކާބެހޭ 
 މަޢުލޫމާތުދިނުން 

 ،އުޅަނދެއް އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދުތައް )ނ( އިން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( .4
ނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ  ،ފެތިއްޖެނަމަ  ތަަނކަށް ތެރެއިން އެއްވެސް ސަރަޙައްދުގެ ކަ
 އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއފް މިނިސްޓްރީ ވެރިފަރާތުންއުޅަނދެއްެގ  އެ، އުރިއްޖެނަމަ

ސިޓީ  ނުވަތަ ކައުންސިލަކަށް ރަށު ކައިރީގައިވާ ެއްނމެ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ނުވަތަ
ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް  އަވަހަކަށް ވީހާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ، ކައުންސިލަކަށް

އުންސިލަކުން ލަސްނުކޮށް އެ މަޢުލޫމާުތ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނުވަަތ ކަ
 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީއަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

 ތިމާވެްށޓަށް ، އުރުމުން ނުަވތަ ފެތުމުން ނެރު މައްޗަށް ރަށްރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށާއި (4) )ނ(  
 ، މަކާ ނުލައިއެޅު ފަޅުތެރެއަށް އުޅަނދަކުން އެ އެއްޗެއް  ލިބިދޭފަދަ ގެއްލުމެއް
ނޑައަޅާ ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުން އެ ރަށެއް  މުއްދަތެއްގެ  ކަ
 ުއޅަނދު. ނަގާ ނުވަތަ ފުންކުރާ ތެރޭގައި

ވަަނ  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ(، އަިދ  4)ލަނުގވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާބެޭހ ޤާނޫނު( ެގ  66/8ޤާނޫނު ަނންބަރު  .3
 ނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.މާއްދާގެ )ހ( އަން

ކަނޑުން ލަނގުވާ 
ތަކެއްޗާމެދު 

 ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް 

ނޑުގައި )ހ( .4 ނޑުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޔަވައި ތަކެތި އުފެދޭ ކަ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް ލަނގުވާ ކަ
 ކައިރީގައި އެންމެ ނުވަތަ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ފެނިއްޖެނަމަ

 ފަރާތަކުން ފެނުނު އެއްޗެއް ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް އެ ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަކަށް ހުރި
 އަންގަންވާނެއެވެ. ލަސްނުކޮށް

ނޑުގައި )ށ(   ނޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޔަވައި  ތަކެތި އުފެދޭ ކަ  ،ހޮވައިފިނަމަ އެއްޗެއް އެއްވެސް ކަ
 ރަށު ކައުންސިލަކަށް  ކައިރި ންމެއެ ނުވަތަ ޓްރެޜަރީއަށް އެްނޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ލަސްނުކޮށް  މަޢުލޫމާތު ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް އެކަމުގެ ނުވަތަ
 ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ގަވާއިަދކާ ހަދާ ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ ،އެއްޗެއް ހޮވިއެފަދައިން 
ނޑައަޅާ  ޓްރީންމިނިސް އެ ނުވަތަ ޓްރެޜަރީއާ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ކަ

ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ޮހވާތަކެތީގެ ތެރެއިްނ އެ އެއްޗަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޭނޭގ  ފަރާތަކާ
އެއްޗެއްސާއި ނުރައްކާތެރި އެއްޗެހީގެ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

 .ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ނޑުގައި އުފެދޭ ތަކެތި  ކަ
 ހޮވުން 

ނޑުގައި އުފެދޭ އެއްޗެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ހޮވައިފި މީހަކު ލަސްނުކޮށް  )ހ( .3 ކަ
އެންމެ  ނުވަތަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 ކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ކައިރި ރަށު ކައުންސިލަކަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަ
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 7)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  69/21ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .7

 ފަޅުރަށްރަށުން 
ނޑުން   ލަކުޑި ކެ

ނޑަންވާނީ ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށަކުން ލަކުޑި )ހ( .7  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ، ކަ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ދޭ ލަކުޑި 

އެ ރަށެއް ލިޔުއްވައިގެން އުޅޭ ނުވަތަ ، އަތޮޅު ކައުންސިލަކުން ފޮނުވާ މީހަކާއި، ސިޓީއަކަށް
 ުނވަތަ އެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްެގ ހާޒިރުގައެވެ.، ޙަވާލުވެގެން ހުރި ފަރާތެއްގެ

ނޑަންވާނީ ތިމާވެށި  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލަުކޑި ކަ
 ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ަވަނ  6 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 7 ،ދާވަނަ މާއް 2)މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  69/21ޤާނޫނު ަނންބަރު  .6
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 6ވަަނ މާއްދާ އަދި  9ވަނަ މާއްދާ،  7މާއްދާ، 

 ބިންތަކާއި ވަގުފު ގޯތިގޯއްޗާއި ދޫކުރާ ނުވަތަ ސިޓީތަކުގައި ދިރިއުޅުމަށް ރަށްރަށުގައި މީހުންއުޅޭ .2 ރުއްގަސް އިންދުން 
 ރުއްގަސް  ތަންާތނގައި އެހެން ނޫން ބިްނތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެކި ފަރާްތަފރާތާ ބޭނުމަށް އެކިއެކި

ނުަވތަ  ރަށު ކައުންސިުލން، ކަާމބެހޭ ގަވާއިދުަތކާއި ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން، އިންދަންވާނީ
ނޑައަޅާ އެ، ހޯދުމަށްފަހު ހުއްދަސިޓީ ކައުންސިލުން   .ތަނެއްގައެވެ ކައުންސިލަކުން ކަ

 އަމިއްލަ ރުއްގަސް 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ީމސްމީހުން އިންދައި ހައްާދ ، ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ ޮގތުގެމަތިން  2މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .7
އެ ރަށެއްެގ ، ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އަމިއްލަ ރުއްގަސް

ނޑުބިމުގައި ހައްދާ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސް ޓަރީކުރަންވާނެއެވެ. ދަ
ނޑުބިްނ ، މޭވާ ނުވަތަ ގޮވާންލިބޭ ބާަވތްތައް، ތަރުކާރީ އެ ތަެކތި އިންދާ ދަ

 މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރީކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.، ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން

 ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް 
 ކުއްޔަށްދީ ވަކިކުރުމާއި 
 ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް 

 ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުން 

 ، މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ނުަވތަ ސިޓީތަކުގައި ހުްނނަ ަރއްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ކުއްޔަށްދީ .6
ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ބެލެހެއްޓުން އެކި ، އެ ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ފަރާތްފަރާތުން ވަކިކޮށް

ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ޕްލޭްނތަކާ ، ކަން ވަކިކުރާނީއެފަާރތްފަރާތުން އެ، ފަރާތްފަރާތާ ޙަވާލުކޮށް
 ރަށު ަކއުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީ ކައުްނސިލުންނެވެ.، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް 
 ދިރުވައި ބެލެހެއްޓުން 

ފައިގެން އުޅޭ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ނުވަަތ ސިޓީތަކުގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންެގ ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ހި .7
، އެ ރުއްގަސް ދިރުވައި، ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ ގަވާިއދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް 
ނޑުން   ކެ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ ރައްޔިތުންެގ ަގހެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުންެގ ރުކެއް  4މި ޤާނޫނުގެ  .9
ނޑަންވާނީ ނިސްޓްރީ އޮްފ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ލަފަޔާއެކު، ތިމާވެށި ޙިމާަޔތް މި، ކަ

ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާޫނނާއި ަގވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިްނ ރަށު ކައުންސިލުން ނުަވތަ ސިޓީ 
ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެމަތިންނެވެ.  ކައުންސިލުން ކަ

 ަދރަށް ތެރެއިން ރުއްގަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުންނަނުވަަތ ސިޓީތަކުގައި  އިރަށްރަށުގަ މީހުންއުޅޭ .6 ދަރަށް ކޮށުން 
ތިމާެވށި ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ، ކޮށޭނީ

 ޫނން ތައްބާވަތް މަނާކޮށްފައިވާ ކޮށުން ދަރަށް އެގްރިކަލްޗަރުން  އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އެންޑް  ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ، ކޮށަންވާނީ ގަސްގަސް ދަރަށް އެފަދަ ގަސްގަހެވެ. އަދި އެހެން
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 ހުއްދަ  އެ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލެއްގެ، މަޝްވަރާއާއެކު  އެގްރިކަލްޗަރުގެ
 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

 ަވނަ މާއްދާގެ  24ަވނަ މާއްދާ،  20ވަނަ މާއްދާ،  01ޤާނޫުނ( ގެ  )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ 2112/0ޤާނޫނު ަނންބަރު  .7
ވަނަ މާއްދާ  46ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި  49ވަނަ މައްދާގެ )ހ(،  26(، 0ވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގެ ) 29)ހ( އަދި )ނ(، 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން.

ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާއާއި  4 ރު އެޅުމަށާއި ޢިމާރާތްކުރުމަށް މި ޤާޫނނުގެދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮ .01 ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުން 
ނޑައަަޅއި  މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށައަޅާ ިބމުން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުާރނީ، މިނިސްޓްރީން ކަ
ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ އުސޫލުަތކާއި ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން މިނިސްޓްީރން 

ނޑައަ  ޅާ އުސޫލަކުން، އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުންނެވެ.ކަ

ގަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ލިބޭ 
 މީހަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގޯއްޗެއް ވިއްކާލައިފިނަމަ،  09ވަނަ މާއްދާއާއި  07މި ޤާނޫނުގެ  .20
 ގަތް ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ލިބުނު ފަާރތަކަށް، އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް، ނުވަތަ ދީފިނަމަ، އެގޯއްޗެއް 

 އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން ހަދައިދޭްނވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ބިމާއި ގޯތި 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އެ ރަށެއް ނުވަތަ ، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި، ގޯތިގޯއްޗާއި، އެފަދަ ގޯތީގައި ހަދާ ޢިމާރާތްތައް )ހ( .24
ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހަދާ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ  6ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގެ 
 އެވެ.ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި އެ ކައުންސިލަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮްށފައިވާ އަމިއްލަ ބިމެއްގެ  )ނ(  
މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެނަަމ، އެކަމުގެ ޝަރުޢީ ލިއުމާއެކު، ެއ ރަށެއް ނުވަަތ ސިޓީއެއް 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކަށް ހުށަހަޅައި،  އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ، 
އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބުނު ފަާރތަްށ ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 
އަމިއްލަ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަވެސް، ހަމަ 

ނެ މިގޮތުގެ މަތިން އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ހަމަޖެހުނު ގޮތް އެނގޭ
 ޝަރުޢީ ލިޔުމާއެކު، އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކަށް ހުށަހަޅައި، 
އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ، އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިކަން 

 އެވެ.ލިބުނު ފަރާތަްށ، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ބަދަލުކުރަންާވނެ

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން 
އެހެން ބޭނުމަކު ކުއްޔަށް 

 ދިނުން 

ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޯއްޗަކުން ބައެއް، ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުމަކު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް،  -0 )ހ( .29
 އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން ހުއްދަހޯުދން.

ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން 
 ން ބޭނުންކުރު 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެްނ ބޭނުެމއް ކުރަންވާނީ، އެ ރަށެްއ  )ހ( .26
 ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކަުއންސިލަކުން އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

އިސާއެއް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެަފއިވާ ގަހަނާއެއް، ނުވަތަ ކަންާވރެއް، ނުވަތަ ފަ )ށ( .49 
ނުވަތަ އާސާރީ އެއްޗެއް، ނުވަތަ މަޢުދަނެއް، ރާއްޖޭގެ ބިމުްނ ފެނިއްޖެނަމަ، އެއެއްޗެއް 
ފެނުނު ފަރާތަުކން، އެކަްނ މާޭލގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް، 
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 މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ސިޓީއެްއގައިނަމަ އެ ސިޓީއެއް ނިސްަބތްވާ ކައުންސިލަށް އަދި
 ރަށެއްގައިނަމަ އެ ރަށެއް ނިސްބަތްވާ ރަށު ކައުންސިލަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ަބްނޑާރަ ގޯއްޗާއި، ބިމާއި، އަމިއްލަ ގޯތީގެ ބިމުން ގަލާއި ވެލިނަަގއި،  .46 ވެއްޔާއި ގާ ނެގުން 
ލްގެ ހުއްަދ، ރަށެއްގައިނަމަ އެރަށެއްގެ ަރށު ވިއްކައި، ދީ ހެދޭނީ ސިޓީއެއްަގއިނަމަ ސިޓީކައުންސި

 ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުތަކުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަ .9
 މި ޤާނޫނުން ގެންނަ އިްޞލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  .6
 ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 
 
 
 



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 އަށް

. . .your fr iend on air.


