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  2014/72ބިލު ނަންބަރު 
 

 

 7102 ބިލު  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  ޤާނޫނުތައް  ބައެއް 
 

 ހިންގުމުގެ  އުޞޫުލން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ ) 0212/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މިއީ، .1

 ޤާނޫނަށް  މި . ޤާނޫނެވެ  އިޞްާލޙުކުރުމުގެ  ޤާނޫުނތައް ތަޢާރުޟުވާ  ަމޤްޞަދުތަކާ ޤާނޫނުގެ އެ އާއި ( ޤާނޫނު

 ހުރި  ނިޔަލަށް މާއްދާގެ  ވަނަ 7 ންފެށިގެ މާއްދާއިން  ވަނަ 0 ޤާނޫނުގެ މި ފެށުމާއެކު، ޢަމަލުކުރަން

 .އިޞްލާޙުީވއެވެ މާއްދާތައް  ޤާޫނނުތަކުގެ ަބޔާންކުރާ މާއްދާތަކުގައި

ގެ )ބ( ވަނަ މާއްދާ 0ަތކެތީގެ ޤާނޫނު( ެގ  )ދިެވހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ 77/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .0

އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްާލޙުޮކށް، ެއ މާއްާދގެ )ބ( ެގ ފަަހތަށް ެއ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ގޮުތގައި އަންނަނިވި 

 ގޮތަށް އަކުރެްއ އިތުރުކުރުން.

 ނުވަތަ  ފެނިއްޖެނަމަ 
 ޢަމަލުކުރަންވީ  ހޮވައިފިނަމަ 

 ގޮތް 

 ނުވަތަ  ޮއޔާދަނިޮކށް، އެއްޗެއް، ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ  މި )ބ( .0

 އެ  ނުވަތަ ވެިރފަރާތް  އެއްޗެއްގެ އެ  ނުވަތަ  ވަނިކޮްށ، ލަނގުވެފައި

 ހުއްދަ  ުނވަތަ ވަނިކޮށް، ގޮތެއްގައި ނޭނގޭފަދަ ފަރާތް ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް

 ނުވަތަ  ގެންުގޅެނިކޮށް އެއްޗެއް އެ ފަރާތަކުން ލިބިފައިނުވާ

 ޮޕލިސް  މޯލްޑިްވސް މީހަކު، ފެނުނު އެ ފެނިއްޖެަނމަ، ފައިވަނިކޮށް ޓާބަހައް

 އެއްޗެއް އެަފދަ އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ އެަކން ަލސްނުކޮށް ސަރވިސްައށް

 އަންނަނިވި ަލސްނުކޮށް  މީހަކު ހޮވި އެްއޗެއް އެ ހޮވައިފިނަމަ، މީހަކު

 .ަޢމަލުކުރަންވާނެެއވެ ގޮތުގެމަތިން

 ނުވަތަ  ޙަވާލުކުރުްނ؛ ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް (1)   
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 މަުރކަޒެއް ސަރވިސްގެ ޕޮިލސް މޯލްޑިވްސް ފެނުނީ، އެއްޗެއް އެ (0)   

 ޕޮިލސް  ރަށުގައިވާ  އެ  ރަށެއްގައިަނމަ، ޤާއިމުވެފައިނެތް

 ިނސްަބތްވާ  ރަށެއް އެ  ނުަވތަ ޯޕސްޓާ ޕޮލިސް  ނުަވތަ ސްޓޭޝަނާ

 .ޙަވާލުކުރުން ކައުންސިލަކާ ިސޓީ  ނުވަތަ  ކައުންިސލަކާ ރަށު

މާއްދާެގ )ބ( ގައިާވ ޮގތުގެމަތިްނ ހޮާވ އެއްޗަކީ ަހނގުރާމަމަީތ މި  )ޅ(  

މޯލްޑިވްްސ ނަމަ، އެއްެޗއްކަމަށް ބެލެޭވ އެއްޗެއް ހަތިޔާރެްއ ނުވަަތ އެފަދަ

 ނޭޝަނަލް ޑިފެންްސ ފޯސްައށް ލަސްނުކޮށް އެކަްނ އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ނޑުގެ ސަރަަޙއްދުގެ ތެެރޔަށް ފެތޭ ުއޅަނދުތަކާއި އުޭރ  69/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ވަނަ މާްއާދގެ )ހ( އާއި އެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ(، އަދި  7އުޅަނދުތަކާ ެބހޭ ޤާނޫނު( ެގ 

 ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަްށ އިޞްާލޙުކުރުން. 3މާއްދާގެ )ނ( ެގ 

 

 އުރިފައިވާ  ނުވަތަ  ފައިވާ ފެތި 
 ފެނިއްޖެނަމަ  އުޅަނދެއް 

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންވީ 

ނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ( .0  ފެިތފައިވާ  ތަނަކަށް  އެއްވެސް ސަަރޙައްދުގެ  ކަ
 ފެނުނު އުޅަނެދއް އެ ، ފެނިއްޖެނަމަ ުއޅަނދެއް  އުރިފައިވާ ނުވަތަ

 ،ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް އެންޑް ޓްރާންްސޕޯޓް  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ފަރާތަކުން

ސިީޓ  ނުަވތަ ކައުންިސލަށް  ރަށު  ކައިރީގައިވާ  ންމެ އެ ނުވަތަ
 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން ވަުގތުންކައުންސިލަށް 

 މަޢުލޫމާތު  ުއޅަނދަކާބެހޭ  އެ ޮގތުގެމަތިން )ހ( ގައިވާ  މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އެ ، ިލބުމުން ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް އެންޑް ޓްރާންްސޕޯޓް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 

 ނޭޝަނަލް  އެންޑް  ޑިފެްނސް އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ަލސްނުކޮށް  މިނިސްޓްރީން 
ެއ  ޖެްނސީއަށް އެންޓަްލ ޕްޮރޓެކްޝަން މަސެކިއުރިޓީއަށާިއ އެންަވޔަރަން 

 ސަރަޙައްދުގެ  ަކނޑުގެ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި  މަޢުލޫމާތު 
 މަޢުލޫާމތު  އުޅަނދަކާބެހޭ  އުރިފައިވާ  ނުވަތަ ެފތިފައިވާ ތަނަަކށް އެއްވެސް

 އެ ، ިސީޓ ކައުންސިލަކަްށ ިލިބއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ރަށު ކައުްނސިލަކަށް 
 އެންޑް  ޓްރާްނސްޯޕޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ަލސްނުކޮށް ކައުންސިލަކުން
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ޖެންސީއާިއ އެ ންޓަްލ ޕްޮރޓެކްޝަން މައެންަވޔަަރން، ކޮމިއުނިކޭޝަނަށާއި
ެއ  ސެކިުއރިޓީއަށް ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް  ޮއފް މިނިސްޓްރީ

 ދޭންވާނެއެވެ. ލޫމާތުމަޢު
 

 ސަރަޙައްދަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ނުވަތަ  ފެތިއްޖެނަމަ  އުޅަނދެއް 

 އުޅަނދަކާބެހޭ  އެ  އުރިއްޖެނަމަ 
 މަޢުލޫމާތުދިނުން 

 ފިޔަވައި  ުއޅަނދުަތއް )ނ( އިން ިއސްތިސްނާޮކށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( .3
ނޑުގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ،އުޅަނދެއް އެހެން ތެރެއިްނ  ސަރަޙައްުދގެ ކަ

އުޅަނދެއްެގ  އެ ، އުރިއްޖެނަމަ  ނުަވތަ ،ެފތިއްޖެނަމަ ތަނަކަށް  އެއްވެސް
ކޮމިުއނިކޭޝަން،  އެންޑް ޓްރާންްސޕޯޓް އޮފް  މިނިްސޓްރީ ވެރިފަރާތުން

ިސީޓ  ުނވަތަ ކައުންިސލަކަށް ރަށު ކައިރީގައިވާ  އެންމެ ނުވަތަ
ންވާެނއެވެ. އަިދ ދޭ އަވަހަކަށް  ވީހާ  މަުޢލޫމާތު  ިތރީގައިވާ، ކައުންސިލަކަށް

މިނިސްޓްީރ އޮފް ޓްރާންްސޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭަޝން ނުވަަތ 
ންޓަްލ މަކައުންސިލަކުން ަލސްނުކޮްށ ެއ މަޢުލޫާމތު އެންަވަޔރަން

 ޖެްނސީއަްށ ައންގަންވާނެއެވެ.އެޕްރޮޓެކްޝަން 
 ނުަވތަ  ެފތުމުން ެނރު މައްޗަށް  ރަށްރަށުެގ ަފޅުތެރެައށާއި (3) )ނ(  

 އެ އެއްޗެއް  ިލބިދޭފަދަ  ގެްއލުމެއް ތިމާވެްށޓަށް ، އުރުމުން
ނުވަަތ  އެ ރަށެއް ، ެއުޅމަކާ ނުލައި ފަުޅތެރެއަށް އުޅަނދަކުން

ނޑައަޅާ ސިޓީއެއް ނިްސބަތްވާ ކައުްނސިލުން  މުްއދަެތއްގެ ކަ
 އުޅަނދު. ނަގާ  ނުވަތަ ފުންކުރާ  ތެރޭގައި

 
ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އާިއ  3)ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  69/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްާލޙުކުރުން. 2)ށ(، ައދި 

 ލަނގުވާ  ކަނޑުން 
 ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް  ތަކެއްޗާމެދު 

ނޑުގައި )ހ( .3 ނުޑން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ިފޔަވައި  ތަކެތި  އުފެދޭ  ކަ  ލަނގުވާ  ކަ
 އެންޑް ފިނޭްނސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ފެނިއްޖެަނމަ އެއްޗެއް އެއްވެސް

 ނުވަތަ  ރަށު ކައުްނސިަލކަށް ހުރި ކައިރީގައި އެންމެ ނުވަތަ  ޓްރެޜަރީއަށް
 ލަސްނުކޮށް  ފަރާތަކުން ފެނުނު އެއްޗެއް ސިޓީ ކައުންިސލަކަށް އެ

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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ނޑުގައި )ށ(   ނޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ިފޔަވައި ތަކެތި އުފެދޭ ކަ  އެއްވެސް  ކަ
 ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިްސޓްރީ  ،ހޮވައިފިނަމަ  އެއްޗެއް
ިސޓީ ަކއުންސިލަކަްށ  ނުވަތަ  ރަުށ ކައުންސިލަކަށް ކައިރި އެންމެ ނުވަތަ
 ހޮވި އެަފދައިން  އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި  ަލސްނުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  އެކަމުގެ
 ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގަވާިއދަކާ ހަދާ ަދށުން މި ޤާނޫނުގެ ،އެއްޗެއް

 ިމނިސްޓްރީން  އެ  ނުވަތަ  ޓްރެޜަރީއާ  ެއންޑް ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ނޑައަޅާ ޙަވާލުުކރަންވާނެއެވެ. ހޮވާތަެކތީގެ ެތރެއިން ެއ  ފަރާތަކާ  ކަ

އެއްޗެހީގެ އްސާއި ނުރައްކާތެިރ ޗެއެއްޗަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޭނގޭ އެއް
މަޢުލޫމާތު ަލސްނުކޮށް ޯމލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެްނސް ޯފްސއަށް ނުވަތަ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްައށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 

 ތަކެތި  އުފެދޭ  ކަނޑުގައި 
 ހޮވުން 

ނޑުގައި އުފެދޭ އެއްޗެްއ ރާއްޖޭގެ ަސރަޙައްދުެގ ތެރެިއން ހޮވައިިފ  )ހ( .4 ކަ
މިިނސްްޓީރ އޮްފ ފިނޭްނސް ، އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު މީހަކު ަލސްނުކޮްށ 
ެއންމެ ކައިރި ރަށު ކައުްނސިލަަކށް ނުވަަތ  ނުވަތަ، އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

 ސިޓީ ކައުްނސިލަކަްށ އަންގަްނވާނެއެވެ.
 

ވަަނ މާއްާދ ައންނަނިވި ގޮތަްށ  2)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަފޅުަރށްރަާށބެހޭ ާޤނޫނު( ެގ  69/71ޤާނޫނު ނަންބަުރ  .5
 ލާޙުކުރުން.އިޞް

 ފަޅުރަށްރަށުން 

 ލަކުޑި ކެނޑުން 
ނޑަންވާނީ ވަރުވާއަށް ިލޔެދީފައިވާ ފަުޅަރށަކުން ލަކުޑި )ހ( .7 މި ޤާނޫނުގެ ، ކަ

ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިިނސްޓްރީ ޮއްފ ފިޝަރީޒް 
އަޮތުޅ ކައުންސިލަކުްނ ، އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ޭދ ލަކުޑި ިސޓީއަކަށް

އެ ރަށެއް ިލުޔއްވައިގެން އުޅޭ ނުވަަތ ޙަވާލުެވގެން ހުިރ ، ފޮނުވާ މީހަކާއި
 ނުވަތަ ެއ ފަާރތުން ފޮނުވާ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.، ފަރާތެއްގެ

ނޑަންވާނީ  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލަކުޑި ކަ
ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަާކ ތިމާވެށި ޙިާމޔަތްކުުރމާ ގުޅޭޮގތުން 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.
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ވަނަ  5 ،ވަނަ ާމއްދާ 7)މީހުންއުޅޭ ރަށްަރށުގެ ރުއްގަާހެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  69/21ޤާނޫނު ނަންބަރު  .9
ވަނަ މާްއދާ ައންނަނިވި ގޮތަށް  6ވަނަ މާއްދާ އަދި  9ވަނަ މާއްާދ،  2ވަނަ މާއްާދ،  9 ،މާއްދާގެ )ހ(

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

 ޯގތިގޯއްޗާއި  ދޫކުރާ ނުވަަތ ސިޓީތަކުގަިއ ދިރިުއޅުަމށް ރަށްަރށުގައި  މީހުންއުޅޭ  .0 ރުއްގަސް އިންދުން 
 ބިްނތައް ޙަާވލުކޮށްފައިވާ އެކި ފަރާްތފަރާތާ ޭބނުމަށް އެކިއެކި ބިންތަކާއި ވަގުފު
ކަާމބެހޭ ަގވާއިދުތަކާިއ ، އިންދަންވާނީ ރުއްގަސް  ތަންތާނގައި  އެހެން  ނޫން

ނުވަަތ ސިީޓ  ރަުށ ކައުންިސލުން ، ޕްލޭންތަާކ އެއްގޮތްާވ ގޮތުެގމަތިން
ނޑަައޅާ އެ ، ހޯދުމަްށަފހު ހުއްދަ ކައުންސިލުން   ތަނެއްގައެެވ. ކައުންސިލަކުން ކަ

 
 ރުއްގަސް އަމިއްލަ 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
މީސްމީހުްނ ، ވަނަ މާއްާދގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެަމތިން 7މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .7

ކަމާބެޭހ ގަވާއިދުތަކާިއ ޕްލޭްނތަާކ ، އިންދައި ހައްދާ ައމިއްލަ ރުއްގަސް
އެ ަރށެއްގެ ނުވަތަ ިސޓީއެއްގެ ކައުންސިލުގަިއ ، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

ނޑުބިމުގައި ހައްދާ ތަރުކާރީ  ޭމވާ ނުވަަތ ، ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެެވ. ދަ
ނޑުބިން ރަިޖސްަޓރީކުރުމުން، ގޮވާންލިބޭ ބާަވތްތައް ، އެ ތަކެިތ އިންދާ ދަ

 މި މާއްދާގެ ދަށުން ަރޖިްސޓަީރކުރީކަމަށް ބެލޭނެއެެވ.
 

 ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް 
 ކުއްޔަށްދީ ވަކިކުރުމާއި 

 ރުއްގަސް ރައްޔިތުންގެ 
 ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުން 

މީހުންއުޅޭ ަރށްރަށުގައި ނުަވތަ ިސޓީތަކުގައި ހުންނަ ރަްއޔިތުންގެ ރުއްގަްސ  .6
ރަްއޔިތުންެގ ، ެއ ރުއްގަްސ ކުްއަޔށް ދެވިފައިާވ ފަާރތްފަރާތުްނ ަވކިކޮށް، ކުއްޔަށްދީ 

ތުްނ އެކަން އެަފާރތްފަރާ، ރުއްގަސް ބެލެހެްއޓުން އެިކ ފަރާތްފަރާާތ ޙަވާލުކޮށް 
ރަުށ ، ކަމާެބހޭ ގަވާިއުދތަކާއި ްޕލޭންތަކާ އެއްޮގތްާވ ގޮތުގެަމތިން، ވަކިކުރާނީ

 ކައުންސިލުން ނުވަަތ ިސޓީ ަކއުންސިލުންނެވެ.
 

 ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް 
 ދިރުވައި ބެލެހެއްޓުން 

މީހުންއުޅޭ ަރށްރަށުގައި ނުަވތަ ިސޓީތަކުގައި ހުންނަ ރަްއޔިތުންގެ ރުއްގަްސ  .7
ކުއްޔަްށ ހިފައިގެްނ އުޭޅ ފަރާތްތަކުން ކަާމބެޭހ ގަވާިއދުތަކާ އެއްގޮތްާވ 

 ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.، އެ ރުއްަގސް ދިުރވައި، ގޮތުގެމަތިން
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 ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް 
 ކެނޑުން 

ވަަނ މާްއދާގައި ބުނެފައިާވ ރައްިޔތުްނގެ ގަހެއް ނުވަަތ  3މި ޤާނޫނުގެ  .8
ނޑަ  މިިނސްޓްީރ އޮްފ ފިޝަރީޒް އެންްޑ ، ންވާނީރައްޔިތުންެގ ރުކެްއ ކަ

މާަޔތް ކުރުމަްށ ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާިއ ޙިއެގްރިކަލްޗަރުގެ ލަަފޔާއެކު، ތިމާވެށި 
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ރަުށ ކައުންސިލުްނ ނުވަތަ ސިީޓ 

ނޑައަާޅ އު  ލެއްގެމަތިންނެވެ.ސޫ ކައުންސިލުން ކަ
 

 ރުއްގަުހގެ ރަްއިޔތުންގެ ހުންނަ ނުަވަތ ިސޓީތަކުގަިއ  ރަށްަރށުގައި މީހުންއުޅޭ  .9 ދަރަށް ކޮށުން 
ތިމާެވށި ޙިާމޔަތްކުރުާމ ގުޅޭޮގތުން ަޢމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނާިއ ، ކޮށޭނީ ދަރަށް  ތެރެއިން

 އެންޑް ފިޝަރީޒް  އޮފް  ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްާވ ޮގުތގެމަތިން މިިނސްޓްރީ 
 އެހެން ނޫން ބާަވތްަތއް މަނާކޮށްފައިވާ ޮކށުން ދަރަށް އެގްރިކަލްޗަރުން

 އޮފް  މިނިްސޓްރީ، ކޮށަންވާނީ  ަގސްގަްސ ދަަރށް އެފަދަ  ގަސްގަހެވެ. އަދި 
އެ ަރށް ނުވަތަ ިސީޓ ، މަޝްވަރާއާއެކު އެގްރިކަލްޗަރުގެ އެންޑް ފިޝަރީޒް

 ހޯދުމަްށފަހުގައެވެ. ހުްއދަ ނިސްބަތްާވ ކައުންސިލެއްގެ 
 

 73ަވނަ މާއްދާ،  70ވަނަ މާއްދާ،  01)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  7117/0ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2
ވަަނ  39ވަނަ މައްދާެގ )ހ(،  76(، 0ވަަނ މައްދާގެ )ހ( ެގ ) 79ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ައދި )ނ(، 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮަތށް އިްޞލާޙުކުރުން. 36މާއްދާގެ )ށ( އަދި 

 

ވަަނ  3ޤާނޫނުގެ  ދިރިއުޅުމަްށޓަކައި ގެދޮުރ އެުޅމަށާއި ޢިާމރާތްކުރުމަްށ މި  .12 ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުން 
ައޅާ ިބމުން ދިރިއުޅުަމށް ގޯިތ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އެކަށަ 2މާއްދާއާއި 

ނޑައަޅައި ޢާންމުކޮްށ ޝާިއޢުކުރާ އުދޫ ުލތަކާިއ ސޫކުރާނީ، މިިނސްޓްރީްނ ކަ
ނޑައަާޅ ކަމާބެހޭ ގަވާއިުދތަކާ އެއްޮގތްވާ  ގޮތުެގމަތިން މިނިްސްޓރީން ކަ

 ލަކުން، ެއ ރަށެްއ ނުވަަތ ސިޓީއެއް ިނސްަބތްވާ ކައުންިސލަކުންނެވެ.ސޫއު
 

ގަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ލިބޭ 
 ރީކޮށްދިނުން ޓަ މީހަކަށް ރަޖިސް 

ވަނަ މާއްާދގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ގޯއްޗެްއ  09ވަނަ މާއްާދއާއި  02މި ޤާނޫނުެގ  .01
ވިއްކާލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދީިފނަމަ، އެގޯއްޗެއް ަގތް ފަރާަތކަށް، ނުވަަތ ލިބުުނ 
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ފަރާތަކަށް، އެޯގތީގެ ރަިޖސްަޓރީއެއް، އެ ރަށެއް ނުވަަތ ިސޓީއެއް ނިސްަބތްާވ 
 ވެ.ކައުންސިލަކުން ހަދައިދޭންވާނެއެ 

 
އަމިއްލަ ބިމާއި ގޯތި 

 ރީކުރުން ޓަ ރަޖިސް 
ާމރާތްތައް، ެއ ޢިއަމިއްލަ ބިންބިމާއި، ގޯތިގޯއްާޗއި، އެފަދަ ގޯތީގައި ަހދާ  )ހ( .03

 ރަށެއް ނުވަތަ ިސޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުްނސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީ 
 ރީތަކުެގ މަުޢލޫމާތު މި ޓަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުްނ ހަދާ ރަިޖސް

ވަނަ މާއްާދަގއިވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމުެގ ދަފްތަރުގައި  9ޤާނޫނުގެ 
 ހިމެނުމަށްޓަކައި ެއ ކައުންސިަލކުން މިނިސްޓްރީައށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ރަިޖސްޓަީރ ކޮށްފަިއވާ އަމިއްަލ  މި )ނ(  
ޝަރުީޢ ލިއުމާއެކު،  ބިމެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަަދުލވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ

 އެ ރަށެއް ނުވަަތ ިސޓީއެއް ިނސްބަތްާވ ކައުންސިލަކަްށ ހުށަަހޅައި،  އެ 
ބިމެްއ ނުވަަތ ގޯއްޗެއްެގ  ބިމެއް ނުަވތަ ގޯއްޗެއްެގ ަރޖިސްޓަީރ، އެ 

މިލްކުވެރިކަން ިލބުނު ފަރާަތށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ އަިމއްލަ ިބމެްއ 
ރެވިފައިވާ މީހަުކ މަުރވެއްެޖ ނަމަެވސް، ނުވަތަ ގޯއްޗެއްެގ ރަިޖސްޓަީރކު

ބިމެއް ނުވަަތ ގޯއްޗެއްގެ ިމލްކުވެރިކަްނ  ހަމަ މިގޮތުެގ މަތިްނ އެ
ހަމަޖެހުނު ޮގތް އެނގޭެނ ޝަރުޢީ ިލޔުމާއެކު، ެއ ަރށެއް ނުވަަތ 

ިބމެއް ނުވަަތ  ސިޓީއެއް ިނސްަބތްވާ ކައުްނސިލަކަށް ހުށަަހޅައި، އެ
މެއް ނުަވަތ ގޯއްޗެއްގެ ިމލްކުވެރިކަްނ ބި ގޯއްޗެއްގެ ރަިޖސްޓަީރ، އެ

ލިބުނު ފަރާތަްށ، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 
 ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 
ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން 
އެހެން ބޭނުމަކު ކުއްޔަށް 

 ދިނުން 

ބޭނުަމކު ގޯއްޗެއް ނުވަަތ ގޯއްޗަކުން ަބއެއް، ިދރިއުޅުްނ ނޫްނ  -0 )ހ( .08
ކުއްޔަށް ދިނުަމށް، އެ ރަެށއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ިނސްަބތްާވ 

 ކައުންސިލަކުން ހުއްދަހޯދުްނ.
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ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން 
 ބޭނުންކުރުން 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯްއޗެއް ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެްނ ބޭނުމެއް  )ހ( .09
ަކއުންސިލަކުން  ކުރަންވާނީ، އެ ރަށެއް ނުަވތަ ސިޓީއެއް ިނސްަބތްވާ

 އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.
 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެފަިއވާ ގަހަނާއެއް، ނުަވަތ ކަންވާެރއް، ނުަވތަ  )ށ( .38 
ފައިސާއެއް، ނުވަަތ އާާސީރ އެއްޗެއް، ނުވަަތ މަޢުދަެނއް، ރާއްޖޭެގ 

ނަމަ އިާމލޭގަބިމުން ފެނިއްޖެނަަމ، އެއެއްޗެްއ ފެނުުނ ފަރާތަކުން، އެކަްނ 
މިނިސްޓްީރ އޮްފ ފިނޭްނސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީައށް، މާެލ ިފަޔވައި އެހެްނ 

ސިީޓއެއް ނިސްބަތްާވ ކައުންިސލަށް އަިދ އެ ސިޓީއެއްގައިނަމަ 
ރަށެއްގައިނަމަ އެ ރަށެްއ ިނސްބަތްާވ ރަށު ކައުްނސިލަްށ ލަސްނުކޮްށ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫޮކށްފައިވާ ަބންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ބިމާއި، އަިމއްލަ ގޯތީގެ ބިމުްނ  .39 ވެއްޔާއި ގާ ނެގުން 
ގަލާއި ެވލިނަގައި، ވިއްކައި، ީދ ހެދޭީނ ސިޓީއެއްގައިނަަމ ސިޓީކައުންިސލްެގ 
 ހުއްދަ، ރަށެއްގައިނަމަ އެަރެށއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ހުްއދަ ހޯދުމަށްފަުހ، މި 

 ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ަގވާއި
 

ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުތަކުެގ ވަކި ާމއްދާއަކަށް ނުވަަތ ވަކި މާްއދާެއއްގެ ަބޔަކަްށ އެ ޤާނޫުނތަކުގައި ޙަވާާލދީފައިވާ  .9
 ތަންތަން، ިމ ޤާނޫނުން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަާކ ުގޅިގެން ަބދަުލކުރުން.

 

ފާސްެވ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެިހ ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުގަިއ މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ަފށާނީ، ިމ ޤާނޫުނ  .9
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންެނވެ.

 

 


