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 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ އެންޑް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގަވާއިދު  ބެހޭ ރަހުނުކުރުމާ  ފުލެޓު  ތާއި މާރާ އި ބިމާއި 

   ވަނަ މާއްދާއިން  42)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ގޯތީގައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އެ ،ފައިވާވައިލައިލިބިގެން އެކުލަ ބާރު
 މާރާތުގެ ފުލެޓު އިއެއްމެދު  ތަކާއި،މާރާތްއިގޯތީގައިވާ  އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި އެ ތަކާއި،މާރާތްއި

 ބެހޭ ގަވާއިދެވެ.ރަހުނުކުރުމާ

 ގަވާއިދު" އެވެ. ބެހޭރަހުނުކުރުމާ ފުލެޓު ތާއިމާރާއި"ބިމާއި  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 ،ގެ ދަުށން( ބެހޭ ޤާނޫނު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ) 2002/1ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،ދަކީގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދު ުގސަމަ
    އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި  ތަކާއި،މާރާތްއިގޯތީގައިވާ  ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އެޓަކައި ދޫކޮށްފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް

އުސޫލުތަކާއި، ރަހުނުގެ  ބެހޭރަހުނުކުރުމާ ފުލެޓުމާރާތުގެ އިއެއްމެދު  ތަކާއި،މާރާތްއިގައިވާ ގޯތީ އެ
ބެލެހެއްޓުމާއި، ރަހުނު  ދަފުތަރުރީކުރުމާއި، ރަހުނުކޮށްފައިވާ ތަންތަނުެގ ޓަމުޢާމަލާތްތައް ރަޖިސް

ޢަމަލުކުރާނެ ހަމަހަމަ ގައި ރަހުނުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އެންމެހައި ކަންކަމު ،ލުމާއިކައިވިއް
 ލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.އުސޫ

ލެޓެއް މާރާތެއްގެ ފުއިނުވަަތ އެއްމެދު  ،ނުވަތަ ބިމެއް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގޯއްޗެއް .3 ރަހުނު ކުެރވޭނެ ތަން 
 ބޫލުކުރާ މާލީ އިދާރާއެއްގައެވެ.ގަނުވަތަ ސަރުކާރު  ގައިރަހުނުކުރަންވާނީ، ވިޔަފާރި ބޭްނކެއް

 ރަހުުނގެ ނަތީޖާ ެއނގި
 ހާމަުވން 

ލަތްތަކުގައި، ރަހުުނ ހާލެޓެއް ރަހުނުކުރާ މާރާތެއްގެ ފުއިނުވަތަ އެއްމެދު  ،ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ،ބިމެއް .4
ންގެ ހާޒިރުގައި، ރަހުނު ހިާފ ކީހެއް( ދޭ) 2މުޢާމަލާތާއި، މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ނަތީޖާ، މުސްތަޤިއްލު 

 ޖެހޭނެއެވެ. ފިލުވައިދޭންރާަތށް އޮޅުންރަހުނު ަބހައްޓާ ފަ ،ފަރާތުން
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ބިމާ ވަިކން ރަހުނު 

 ނުކުރެުވން 
ބިމާ ވަތްކަކުން ރަހުނެްއ  އެ ،މާރާތެއްއިނުވަތަ ބިމެއްގައިވާ  ،އެއްވެސް ގޯއްޗެއް )ހ( .5

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ންވެއެވެ.މާއްދާގެ )ހ( އިން އިސްތިސްނާވެގެ މި ،ތައްފުލެޓުމާރާތުގެ އި ،މާރާތާއިއިއެއްމެދު  )ށ(  

އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ 

 މީހުްނގެ ގޯތި 
ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ  އެކަކަށް )ހ( .6

ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ  ނަމަ، އެރާމާރާތެއް ރަހުނުކުއިގޯއްޗެއްގައިވާ 
 ނެއް މާރާތެއް ރަހުއިޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ ގޯއްޗެއްގައިވާ ރުހުން ލިބިގެްނ މެނުވީ އެފަދަ ގޯއް

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ  ނަމަވެސް، އެކަކަށްއޮތް  މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި )ށ(  
     ބަިއ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ  އެ  ގެންނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މައި ގޯއްޗެއް ބަހައި

މައި ގޯތީގެ  ،އެފަދަ ބައެއް ،ފައިވާނަމަދައިވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއް ހަގޮތުގައި ގޯއްޗެއްގެ ވަކި 
 ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ންގެ ރުހުްނ ނެތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަކަށް މިރީއެހެނިހެން ބެެހނިވެ

ލެޓެްއ ތަ ފުނުވަ ،މާރާތެއްއި ވަތަ ނު ،ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް )ހ( .7 ރަހުނު ަރޖިސްޓަރީުކރުން 
     ގެ އިދާރާގައި ނުވަތަ ލުރަށެއްގެ ރަށު ކައުްނސި ަނމަ، އެ ަރށެއްގައި ،ރަހުނުކޮށްފިނަމަ

    ރަށެއްގެ ބިމުގެ ކަންަކން ެބލެހެއްޓުމަށް ހަާވލުކޮށްފައިވާ ިއދާރާގައި އަދި ސިޓީއެއްނަމަ  އެ
ސިޓީއެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަްނ  ނުވަތަ އެ  ގެ އިދާރާގައިލުސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސި އެ

 ރީ ކުރަންވާނެއެވެ.ޓަރަޖިސްރަހުނެއް  އެބެލެހެއްޓުމަށް ހަާވލުކޮށްފައިވާ ިއދާރާގައި 

ރަހުނު ހިާފ  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާނީ މި )ށ(  
 ،    ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ފަރާތުންނެވެ. އަދި ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމާއެކުފައިވާ ޅައިޓަކައި އެކަށައަ އެކަމަށް

 ؛ރަހުނުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ (1)   

ސްޓަރީ މާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިއި ،ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ ރަހުނުކުރަނީ ދިރިއުޅުމަށް (2)   
 ؛ނުވަތަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

 ޢީނާޞިނުވަތަ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުަމކަށް ރަހުނުކުރަނީ އިޤްތިޞާދީ  (3)   
ވާލުކޮށްފައިާވ ހަނުވަތަ ބިން  ،ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ،ނަމަ ބޭނުމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް

 ؛ންާވލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުހަނުވަތަ ިބން  ،އެއްބަސްވުން

 .ގެ ރަޖިސްޓަރީފުެލޓުނަމަ،  ލެޓެއްމާރާތެއްގެ ފުއިރަހުނުކުރަނީ އެއްމެދު  (4)   
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     މާއްދާގެ )ހ( ގެ  މި ،ލެަޓކީނުވަތަ ފު ،ނުވަތަ ގޯއްޗަކީ ،ރަހުނުކުރަން ބޭނުންވާ ބިމަކީ )ނ(  
     ،މަނުވަތަ ފްލެޓެއް ނަ ނަމަ، ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނަމަ، ވަނަ ނަންބަަރށް ފެތޭ ިބމެއް (3)

ރަހުނު ބަހައްާޓ  ،ލެޓެއް ރަހުނު ކުރުުމގެ ޙައްޤުނުވަތަ ފު ،ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ،އެ ބިމެއް
 ފަރާތަށް ލިބިގެންވާަކން އެނގޭެނ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ޓެއް ލެމާރާތެއްގެ ފުއިނުވަތަ އެއްމެދު  ،މާރާތެއްއިނުވަތަ  ،ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ،ބިމެއް )ހ( .8 ދަފުތަރު ރަހުުނގެ 
 ގައި ހިމަނަްނވާނެއެވެ. ދަފުތަރުރަހުނުގެ  ،ނަމަ، އެ ރަހުނެއް ރަހުނުކޮށްފި

    ރަުހނާބެޭހ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުަމށްފަުހ،  ،ގައިދަފުތަރުމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ރަހުނުގެ  މި )ށ(  
 ގެ ުފލެޓުއެ ރަހުނެއް ބެހެއްޓި ފަރާަތށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުެގ ނުވަަތ ގޯތީގެ ނުވަތަ 

 ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލުގައި ރަހުނުކުރެވުނުކަން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

    ނަަމ،  ރަށެއްގައި ،ަބަލހައްޓާނީ ދަފުތަރު ގެރަހުނު ޮކށްފައިވާމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން މި )ނ(  
ރަށެއްގެ ިބމުގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުމަްށ  ގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ އެލުރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސި އެ
ެގ ލުސިޓީެއއްގެ ސިޓީ ކައުންސި އެ ،ނަމަ ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއިން އަިދ ސިޓީއެއްހަ

ސިޓީއެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ  އިދާރާއިން ނުވަތަ އެ
 އިދާރާއިންނެވެ.

          ،ގައިދަފުތަރުލާ ރަހުނުގެ ވައިމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކުލަ މި  (ރ)  
 އަންަނނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަްނވާނެއެވެ.ވެސް، މަދުވެގެން އެންމެ 

 ؛ރަހުނު ބަހައްޓާ ފަރާތް ނުަވތަ ަފރާތްތައް (1)   

 ؛ރަހުނު ހިފާ ފަރާތް (2)   

 ؛ފުލެޓު  ނުވަތަމާރާތް އި ، ނުަވތަގޯތި ނުވަތަ ،ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ިބން (3)   

 .ދަތުރަހުނުގެ މުއް (4)   

ލެޓެްއ ނުވަތަ ފު ،ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ،ގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ބިމެއްދަފުތަރުރަހުނުގެ  (ބ)  
ކޮށްފައިވާ މާލީ އިދާރާެގ ރަހުނު މާއި،ވާކަނު ރަހުނުކުރެވިފައިރަހުނުކުރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ 

ބެޭހ ރަހުނާ ޔަވައި އެހާމަކުރުން ފި ޚުރަހުނުކޮްށފައިވާ ކުރުން ނިމޭނެ ތާރީ ،ތާއިމަޢުލޫމާ
ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދެވޭީނ، ރަހުނުެގ  ކަށްމަޢުލޫމާތު، ރަހުނުގެ ބައިވެރިޔަ

 މުޢާމަލާތުގެ ބައިވެރިން އެކަމަށް އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމައެވެ.
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ދި ފައިާވ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެގެ ދަށުން ލިބިދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި މާއްދާގެ )ބ( )ޅ(  
ރީކޮށްފައިވާ ކައުްނސިލުގެ އިދާރާއިން އާންމުކޮށް ޓައެ ރަހުުނގެ މުޢާމަާލތު ރަޖިސް ،ހުށަހަޅާނީ

 އެ އިދާރާއަކަށެވެ. ،ންފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީގައިއަން

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރަހުނުގެ މުޢާމަލާްތ  )ކ(  
އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު  ރީކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުޓަރަޖިސް

ރަހުނުގެ ޢުލޫާމތު ިހއްސާކުރުމާމެދު އެ ރަހުނުގެ މުާޢމަލާތުގައި ހިމެނޭ މަ އެ ،ދޫކުރަންވާނީ
 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ޢުތިާރޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއްންގެ އިރީމުޢާމަލާތުގެ ބައިވެ

 ށަުކންނާއި ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ ަމތީން ކޮންމެ ރަމާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަ މި )އ(  
)ތިނެއް( ަމހަކުން  3ކޮންމެ  ،ދާހަމަ މަޢުލޫމާތު ގެ އަދަފުތަރުސިޓީއަކުން ބަލަހައްޓާ ރަުހނުގެ 

ރަށެްއ  އެ ،ށްބިާމބެހޭ ވުޒާރާއަ ،ގައި ހިމެނުމުގެ ބޭނުަމށްދަުފަތރުމައި  ރަހުނުގެ ،އެއްފަހަރު
  ކަުއންސިލަކުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ

ނުވަތަ އެއްވެސް  ،ނުވަތަ ބިމެއް ،އެއްވެސް ގޯއްޗެއް ،ޓަކައި ކުރުމަށްޛު ރަހުނެއް ތަންފީ .9 ރަހުނު ިވއްކައިުލން 
ލުމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ޝަރީޢަތަށް ކައިލެޓެއް ވިއްމާރާތެއް ނުވަތަ ފުއިގޯއްޗެއްގައިވާ 

 ނަމައެެވ. ްނތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާހުށަހަޅަންވާނީ، ައންނަނިވި ކަ

ލަތްތަްއ ހާރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތާއި، ރަުހނު ހިފި ފަރާތުން ލިޔެކިޔުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ  )ހ(  
ފިޔަވައި، ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން، ފައިސާ ދައްކަންޖެޭހ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުްނ 

 .ދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވުންދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ހޯރު)އެކެއް(  ައހަ 1މީލާދީ  ،ފެށިގެން

ފެށުމުގެ ކުރިން، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން )ށ(  
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މައްަސލަތަކުގައި، ރަހުުނ ބެހެއްިޓ ފަރާތުން ލިޔެކިޔުމުްނ 

ފަށާ ތާރީޚުން ެފށިގެްނ  ވައި، އެ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުަރންލަތްތައް ފިޔަ ހާއެއްބަސްވެފައިވާ 
 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވުން. 1މީލާދީ 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކުރި ދަޢުވާގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ގެރަހުނު )ނ(  
 ނުވުން. ކުމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިޙު ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށް އެ

ނުވަތަ ގޯއްޗެއްގައިވާ  ،ނުވަތަ ބިމެއް ،ޓަަކއި، އެއްވެސް ގޯއްޗެއް ކުރުމަށްޛު ރަހުނެއް ރަންފީ (ރ)  
ނުވަަތ މާީލ  ން ފަިއވާ ބޭންކުފައިރަހުުނ ހި ،ލެވޭނީކައިލެޓެއް ިވއްމާރާތެއް ނުވަތަ ފު އި

 ލެވިފައިވާ ބީލަމެއްގައެވެ.ވައި ތީން ބާއްވާ ހުޅުގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ މި ،އިދާރާއިން

ލެވިފައިވާ ބީލަމެއް ނޫންކަމަްށ، ނުަވަތ ވައިދަށުން ާބއްވާ ބީލަމަކީ ހުޅުގެ ( ރމި މާއްދާގެ ) (ބ)  
ގަވާއިދުގައިާވ  މި ،އިނު( އާދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ ޤާނޫ ) 2002/1ޤާނޫނު ަނންބަރު 
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ލުތަކާ ޚިލާފު ބީލަމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްެޖނަމަ، ބީަލން ހުއްޓުވައި، އުސޫ
 ،ޔުމުގެ އިޚްތިޔާރުްށ ގެންދިޔަން ބީަލން ކުރިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީމިނިސްޓްރީ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބީލަމަކާ ބެހޭ އަްނނަނިިވ  އެ ،ދަށުން ާބއްވާ ކޮންމެ ބީލަމެއް ނިމުމުން ގެ ( ރމާއްދާގެ ) މި (ޅ)  
ަރށެއްގެ ރަުށ  ނަމަ، އެ ރަށެއްގައި  ،)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10 ،ލޫމާތުޢުމަ

ރަށެއްގައި ބިމުެގ ކަންކަން ެބލެހެއްޓުަމްށ  ުނވަތަ އެ ،ގެ އިދާރާއަށްލުކައުންސި
ގެ ލުސިސިީޓއެއްގެ ސިޓީ ކައުން އެ ،ނަމަ ައދި ސިޓީއެއް ،ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއަށް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއަށް  ން ސިޓީއެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓު  ނުވަތަ އެ ،އިދާރާއަށް
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ޚު؛ކުރި ތާރީ ނުބީލަން އިޢުލާ (1)   

 ޚު؛ބީލަން ފެުށނު ތާރީ (2)   

 ޚު؛ބީލަން ނިމުނު ތާރީ (3)   

 ؛ރަހުނު ގަންނަން ހުަށހެޅި ފަރާްތތައް (4)   

 ؛ފައިވާ އަގުތައްޅައިރަހުނު ގަންނަން ހުަށހަ (5)   

 ؛ރަހުނު ގަތް ފަރާތް (6)   

 .ރަހުނު ގަތް އަގު (7)   

މާރާތެއްގެ އިނުވަތަ އެއްމެދު  ،މާރާތެއްއިނުވަަތ ބިމެއްގައި ހުރި  ،ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ،ބިމެއް )ހ( .10 އިސްކަްނދޭ ތަރުީތބު 
ލަތްތަކުގައި، ރަހުނު ހާފައިވާ ށްވުރެ ގިނަ ރަހުނު ކޮށްލެޓެއް އެއްފަހަރާ އެއް ރަހުނަފު
 ކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ، ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީކުރި ތަރުތީބުންނެވެ.ޛު ންފީތަ

ޤާނޫނަށް ގެނެުވނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރީގައި ކޮށްފައިވާ މިފަދަ  )ށ(  
އެއްބަސްވުމުގައިާވ  ގެރަހުނު ،ންދިނުމަށް ބެޭލނީކުރުމުގައި އިސްކަޛު ރަހުނުތައް ތަންފީ 

 ތާރީޚަށެވެ. 

ރަހުނު ިވއްކަިއގެން ލިބޭ 
 ފައިސާ ޭބނުންކުުރން 

އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ، އަންަނިނވި  ،ކޮށްެގން ލިޭބ ފައިސާ ބޭނުންކުރަންވާނި ޛުރަހުނެއް ތަންފީ .11
 ތަރުތީބުްނނެވެ.
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 ގޮތުގެ މަތީން ބީލަން ބޭްއވުމަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދެއް ވަނަ މާއްދާގައިވާ 9ގަވާއިދުގެ  މި )ހ(  
 .ފައިސާ އަނބުރައި ދެއްކުމަށް އެ ،ފައިވާނަމަގައިހިނ

 .ފައިވާ ދަރަނި އަދާކުރުމަށްގައި ރަހުނު ބަހައްޓައިގެން ނަ )ށ(  

 ގޮތުގައި އަގުގެ އަމިއްލަކުރުމުގެ  ން ނަމަ، ބިރާކުޛު ބަންޑާރަ ބިމެއްގެ ރަހުުނ ަތންފީ )ނ(  
 .ފައިވާ އަގު ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށްޅައިކަނޑައަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ )ށ(  އާއިމާއްދާގެ )ހ(  މި ،ފައިސާއިން ބޭރަހުނު ވިއްކައިގެން ލި (ރ)  
ބަޔަށް ފައިސާ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން )ނ(މާއްދާގެ މި ބައިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްަފުހ، 
ގަވާއިދުން ލާޒިމެއް  ބަޔަށް ފައިސާ ދެއްކުން މި އެ ،ދައްކާނެ ވަރަށް ފައިސާ ނެތްނަމަ

 ނުކުރެއެވެ. 

ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ މާއްދާ މި ،ފައިާސއިން ބޭހުނު ވިއްކައިގެން ލި ރަ (ބ)  
 ދޭްނވާނެއެވެ.ފަރާަތށް  ބަހައްޓާރަހުނު  ،ނެގުމަށްފަހު، ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ 

 ރަހުނު ަގންނަ ފަރާުތގެ

 ޙަްއޤު 
  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެޭހ  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު ޓަަކއި  ކުރުމަށްޛު ރަހުނު ތަންފީ )ހ( .12

 ،ނުވަތަ ބަންޑާރަ ބިމެއް  ،އަމިއްލަ ބިމެއް ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި އާއި،ޤާނޫނު( 
  ބިމެއްގެ ނުވަތަ  އި، އެލަތުގަހާލާ ކައިލެޓެއް ވިއްމާރާތެއްގެ ފުއިނުވަތަ ބަންޑާރަ ބިމެއްގައިވާ 

 ރަހުނު ގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިދެވޭެނއެވެ.  ،ލެޓެއްގެ މިލްކުވެރިކަންއެ ފު

ބިން ނުވަަތ  އެ ،ލެޓެއްނުަވަތ ފު ،ލާ ބިމެއްކައިން ވިއްތީމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަ މި )ށ(  
ްނ ތީމަވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  14ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ގަންނަ ފަާރތަށް ފުލެޓު
 ރީކޮށްދެވޭނެއެވެ.ޓަރަޖިސް

    ރީކޮށްދިނުމުގައި، ޓަލެޓެްއ ރަޖިސްން ބިމެއް ނުވަތަ ފުތީގައިވާ ގޮތުގެ މަ މާއްދާގެ )ށ( މި )ނ(  
ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އަގު ދައްކަިއ  ގެ )ނ( ގައިވަނަ މައްދާ 11ގަވާއިދުގެ  މި

އަމިއްލަ  ،ރީ ހަދައިދޭނީޓަރަޖިސްލެޓަކަށް ފު ބިމަކަށް ނުވަތަ އެ އެ ،ކޮށްފައިވާނަމަޞްޚަލާ
 ެލޓެްއގެ ގޮތުގައެވެ.ނުވަތަ އަމިއްލަ ފު ،ބިމެއް

     ،ރީކޮށްދިނުމުގައިޓަލެޓެްއ ރަޖިސްން ބިމެއް ނުވަތަ ފުތީގައިވާ ގޮތުގެ މަ މާއްދާގެ )ށ( މި )ރ(  
ވަަނ  11ގަވާއިދުގެ  މި ،ންތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަ 11ގަވާއިދުގެ  މި
ެލޓަކަްށ ފު ިބމަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔާންޮކށްަފއިވާ އަގު ނުދައްކާނަމަ، އެގެ )ނ( ގައި އްދާމަ

 ލެޓެްއގެ ގޮތުގައެވެ. ންޑާަރ ބިމެއް ނުވަތަ ބަންޑާރަ ފުބަ ،ރީ ހަދައިދޭނީޓަރަޖިސް
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ޤާނޫުނގެ ފުރަަތމަ 

އިޞްލާުޙގެ ކުރިން 
 ކޮށްފައިވާ ަރހުނު 

މަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ރަހުނުކޮށްފައިވާ، ޢަލާޙަށް ޤާނޫނަށް ގެނެުވނު ފުރަތަމަ ިއޞް  .13
        ،ވެސް ޢަމަލުކުރާނީ ކުރުމުގައިޛު މާރާތްތަކުގެ ރަހުނު ތަންފީއިގޯތީގައިވާ  ބަންޑާރަ

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންެނވެ. މި

     ،ލެޓެއްމާރާތެއްގެ ފުއިބިމެއް ނުވަތަ އެއްމެދު ފައިވާ ކައިޓަކައި ވިއް ކުރުމަށްޛު ރަހުނެއް ތަންފީ .14 ބިން ަރޖިސްޓަރީ ކުުރން 
 އަންނަނިވި ޓަކައި ކުރުމަށް ރީޓަން ރަޖިސް ތީވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ 12ގަވާއިދުގެ  މި

     ގެ އިދާރާއަށް ނުަވތަ ލުރަށެއްެގ ރަުށ ކައުންސި ނަމަ، އެ ީނ، ރަެށއްގައިލިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅާ
      ންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުޮކށްފައިާވ އިދާރާއަށް އަދި ސިޓީއެއްނަމަ ރަށެއްގައި ބިމުގެ ކަ އެ
ސިޓީއެއްގެ ބިމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް  ގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ ލު ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސި އެ

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއަށެވެ.

ވިއްކުަމްށ  ފުލެޓުނުވަތަ  ،ރާތްމާއިނުަވތަ  ،ނުަވތަ ގޯތި ،ފައިވާ ބިން ކޮށްރަހުނު  )ހ(  
 .ޝަރީޢަތުން ހުއްދަދިން ލިޔުން

 .ގަތްކަމުގެ ލިޔުން ފުެލޓުނުވަތަ  ،މާރާތްއިނުަވތަ  ،ނުަވތަ ގޯތި ،ބިން )ށ(  

 .ގެ ރަޖިސްޓަރީފުެލޓުނުވަތަ  ،މާރާތުގެއިނުަވތަ  ،ނުވަތަ ޯގތީގެ ،ގަތް ބިމުގެ )ނ(  

ން ބިމުެގ އަގުކަމުގަިއ މަތީ ގޮތުގެ ގައިވާ  )ނ( ވަނަ ާމއްދާގެ 11ގަވާއިދުގެ  މި )ރ(  
 .ކަމުގެ ލިޔުންފައިސާ ދެއްކި ފައިވާނަމަ، އެކައިފައިވާ އަގު ދައްޅައިކަނޑައަ

ލޯނުގެ ފަިއސާ ނުެދއްކިެގން 
އަިމއްލައަށް ަރހުނު 

 ވިއްކުން 

ލެޓެއް އްގެ ފުމާރާތެއިމާރާތެއް ނުވަތަ އެއްމެދު އިއެއްވެސް ބިމެއް ނުވަތަ ބިމެއްގައިވާ  )ހ( .15
ވަނަ މާއްދާގެ  37ޤާނޫނުގެ  ،ފައިވާ ލޯނަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކިގެންގައިރަހުނުކުރުމަށްފަހު ނަ

ވަނަ ަނންަބރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ރަހުުނ ނުވަތަ ރަުހނުން ބައެްއ  (4))ނ( ެގ 
 ނަމައެވެ. ވާްނނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަ ،ލެވޭނީކައިއަމިއްލައަށް ވިއް

ނުަވަތ  ،މާރާތްއިނުަވތަ  ،ނުަވތަ ގޯތި ،ރަހުނުޮކށްފައިވާ ބިން  ،ވިއްކަން އެދޭ ފަރާތަކީ (1)   
 ؛ވުން ށްކަފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަ އެ ފުލެޓު

 ؛ާވލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ އަމުރެއް ނެތުންހަފަރާތާއި ރަހުނު  ރަހުނު ހިފާ (2)   

 .ފައިސާ ދެއްކޭނެ ތަނަަވސްކަމެއް ނެތުންލޯނުގެ  (3)   

ފައިާވ ދައިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ،މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަހުނު ވިއްކާނަމަ ވިއްކަންވާނީ މި )ށ(  
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯިތ )  R-181/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު

 ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ.ގައިވާ  (ބެހޭ ގަވާއިދުއަމިއްލަކުރުމާއި، ގަނެ ވިއްކުމާ



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި            R-186/2022 : ނަްނަބރު ގަާވއިދު                264  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ
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މާއްދާގެ ދަށުން ލޯނުގެ ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ރަހުނު ބަހައްޓާ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް  މި )ނ(  
 ރަުހނު ވިއްކައިގެން ހޯދާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ ލޯނު އަނބުރައި އެ  ،ލާނަމަކައިރަހުނު ވިއް
ން އަމިއްލައަށް ރަހުުނ ޓާ ަފރާތުރަހުނު ބަހައްއަދި ވާންވާނެެއވެ.  ކަމުގައި ދެއްކުމަށް
ފަިއސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ  އެ ،ލޯަނށް ފަިއސާ ނުދައްކާނަމަ ލުމަށްފަހުވިއްކައި

 ރަހުނު ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ކުރާ އިޢުޝާގަވާއިދު  މިއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ  ،ފަށާނީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި )ހ( . 16
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

     ގަވާއިދު  އައިކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން މީގެ ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މި )ށ(  
 ރަހުނުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ބާޠިލުީވއެވެ. ފުލެޓު"ބިމާއި އިމާރާތް އަދި 

އެ ވަނީ، ބިާމބެހޭ ކަންކަން ެބލެހެއްޓުމަށް އެ އިރެއްގައި "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި  )ހ(  .17 މާނަކުރުން 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބޭޭހ  2002/1"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
 ޤާނޫނު( އަށެވެ.

ބޭންކްތަކާއި، މޯލްޑިވްްސ  ،ލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީބޫލުކުރާ މާގަ"ސަރުކާރު  )ނ(  
ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް  ގެމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ހައުސިންގ ފައިނޭންސް

ލިބިފައިވާ އިދާރާތަކާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިގެްނ 
ބިން ރަުހނުކުރުމަށްފަހު ޯލނު ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހިންގާ މާލީ އިދާރާތަކުެގ ތެރެއިްނ 

 ދީފައިވާ މާލީ އިދާރާތަކަށެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ

ރަހުނުގެ އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ،"ރަހުނު ހިފާ ފަރާތް" ކަމަށް ުބނެފައި އެ ވަނީ )ރ(  
ލެޓެއް ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފުތުގެ މަތީން ނުވަތަ ލޯނުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮ

ރަހުނުގެ މުޤާބިލުަގއި ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  އެ ،ބޫލުކުރުމަށްފަހުގަރަހުނެއްގެ ގޮތުގައި 
 ވެ.ތަށެދަށުން ނުވަތަ ޯލނުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ދޫކުރާ ފަރާ

ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ  ،އެ ވަނީ "ރަހުނު ބަހައްޓާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި )ބ(  
ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ މަތީން ނުވަތަ ލޯނުގެ އެއްބަްސވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ރަހުނުގެ މުޤާބިލުަގއި ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  އެ ،ލެޓެއް ރަހުނެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށްފަހުފު
 ވެ.ތަށެދަށުން ފައިސާ ލިބިގަންނަ ފަރާ ދަށުން ނުވަތަ ޯލނުގެ އެއްބަސްވުމުގެ

______________________________ 

 


